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La întreprinderea
de mașini grele București

inteia

RITMURI ÎNALTE
In aceste zile premergătoare
Conferinței Naționale a partidu
lui. cind in
toate colectivele
muncitorești din țară se acțio
nează pentru îndeplinirea sar
cinilor planificate pe acest an,
constructorii de utilaje energe
tice din cadrul întreprinderii de
mașini grele din Capitală —
unitate fruntașă în întrecerea
socialistă pe ramură — obțin
noi realizări de prestigiu. Așa
cum ne-a precizat inginerul
Florea Rantea, șeful serviciului
producție din întreprindere, in
această săptămînă, care este o
săptămînâ record in producție,
a fost finalizat și livrat in avans
Ia export un nou produs ener
getic deosebit de complex, s-au
executat și expediat termocen
tralei „Progresul" din Capitală
200 tone utilaje energetice. Re
zultate deosebite au obținut in
această perioadă și colectivele
secției forjă grea care a produs
suplimentar 60 de tone piese
foriate pentru matrițe grele și
secția turboagregate unde a
fost finalizat montajul la o
nouă turbină SL—25.
Aceste rezultate notabile ob
ținute in
producție oglindesc
dorința acestui puternic colectiv
muncitoresc din Capitală de a
întîmpina Conferința Națională
a partidului și cea de-a 40-a
aniversare a Republicii cu noi
și remarcabile fapte de muncă.
Angajamentul colectivului de
aici este limpede : pină la sfirșitul anului, toate utilajele
energetice să fie realizate rit
mic. integral, la termenele pla
nificate și la un înalt nivel
calitativ. (Gheorghe Ioniță).
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orientărilor stabilite de tovarășei Nicolae Ceausescu
URGENTAREA PUNERII IN FUNCȚIUNE
A NOILOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII
5

printr-o maximă concentrare și bună organizare a forțelor
Sint, desigur, numeroase colectivele de constructori și montori hotărite să ducă la îndeplinire, in
condiții exemplare, sarcinile ce le
revin, să întimpine apropiatul eveniment politic de Însemnătate ma
joră in viața întregii țări — Confe
rința Națională a partidului — cji
rezultate deosebite in activitatea
desfășurată pe șantierele noilor in
vestiții
productive. Să urmărim,
bunăoară, evoluția lucrărilor pe șan
tierele Combinatului chimic din
Giurgiu. întreprinderii de medica
mente din Tirgu Mureș și Combina
tului de utilaj greu din Cluj-Napoca. Șantiere diferite intre ele ca
amploare și complexitate, ca forte
umane și mijloace tehnice angajate
in realizarea lucrărilor. Dar. in același timp, șantiere asemănătoare
prin eficienta activității desfășura
te : stadii avansate de execuție, rit
muri de lucru in creștere, calitate
ireproșabilă a majorității covirșitoare a lucrărilor realizate.
Adincind
lucrurile, să reținem
faptul că elementele care stau la
baza acestor rezultate superioare nu
constituie o noutate in sine. In
primul rind. este vorba de elabora
rea cu grijă și aplicarea cu perse
verență, pe aceste șantiere, a unor
programe de măsuri care cuprind
practic întreaga gamă de probleme
de care depinde bunul mers al lu
crărilor. Dar. dincolo de o măsură
sau alta, regăsim, la toate nivelurile
și in toate compartimentele de ac
tivitate,
preocuparea
.stăruitoare
pentru creșterea spiritului de răs
pundere și întărirea disciplinei in
muncă, dublată dc organizarea ra
țională, temeinică a lucrărilor.
Am insistat asupra acestor aspec
te deoarece perioada care a niai
rămas din acest an este hotăriioare
pentru îndeplinirea riguroasă a pla
nului de investiții și de puneri in
funcțiune pe 1987, ca și pentru asi
gurarea unei bune legături cu
activitatea din anul viitor. După
cum se știe. în luna decembrie
sint planificate să intre in funcțiune un mare număr de instalății, capacități și obiective noi. pe
a căror producție contează cu fer
mitate economia națională. Acesto
ra li se adaugă o serie de alte capa
cități importante, restante din lunile
anterioare.
Este de la sine înțeles că în cadrul
eforturilor consacrate realizării inte
grale a acestor investiții și a pla
nului de puneri in funcțiune, un
rol extrem de important il exerci
tă generalizarea experienței valoroa
se acumulate pe multe șantiere.
Buna organizare a lucrărilor, solu
țiile constructive moderne și tehno
logiile avansate de execuție, colabo
rarea rodnică intre factorii angajați
în realizarea investițiilor reprezintă

un „capital" prețios, ce se cere în
deaproape cunoscut și preluat pe
toate șantierele. Cu atit mai mult
cu cit la o serie de capacități clin
sectorul energiei electrice, industria
minieră, metalurgie, industria reci
clării materialelor, chimie și petro
chimie se înregistrează, în momentul
de față, serioase rămineri în urmă
față de prevederile de plan și gra
ficele la zi ale lucrărilor. De ase
menea. stocul utilajelor nemontate,
cu durată de staționare depășită,
continuă să se mențină la un nivel
ridicat. Examinîndu-se această si
tuație necorespunzătoare, in cadrul
ultimelor ședințe ale Comitetului
Politic Executiv al G.C. al P.C.R.,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat cu claritate necesitatea de a
se adopta măsuri energice, cuprin
zătoare pentru îmbunătățirea radica
lă a modului în care este organiza
tă și condusă activitatea de pe șan
tierele de investiții, pentru înfăptui
rea integrală, în condiții de efi
ciență superioară, a prevederilor de
plan din acest domeniu.
Din perspectiva acestor sarcini de
osebit de mobilizatoare • este necesar
să fie luate toate măsurile în Ve
derea stabilirii cu precizie cit anume'
din capacitatea de producție a uni
tăților de construcții-montaj trebuie
afectată pe fiecare șantier in parte,
in vederea accelerării ritmului de
lucru, recuperării restanțelor acumu
late anterior și respectării datelor
prevăzute de punerea in funcțiune.
In mod special, necesită maximă atenție noile grupuri energetice din
cadrul termocentralelor de la Iași.
București și Suceava, capacitățile
planificate în cadrul Combinatului
de utilaj greu din lași. Combinatu
lui petrochimic Midia-Năvodari, în
treprinderii de rulmenți din Alexan
dria, Combinatului siderurgic Că-

lărași etc., unde a mai rămas de
executat un volum important de
lucrări de construcții-montaj. La
toate aceste capacități, ca și la alte
le. principalele măsuri trebuie să
urmărească : 1) întocmirea
unor
programe de montaj, cu răspunderi
clare pentru factorii interesați —
constructori și montori, beneficiari
și furnizori de utilaje ; 2) concen
trarea mijloacelor tehnice pe plat
formele cu „virfuri" de montaj și
termene apropiate de punere in
funcțiune ; 3) organizarea cit mai
bună a locurilor de muncă, aprovi
zionarea lor ritmică cu cantități su
ficiente dc materiale de construc
ție. in scopul folosirii complete a
forței de muncă, precum și a utila
jelor grele de transport și ridicat,
introducerea lucrului in două schim
buri.
Dincolo de aceste măsuri tehnice
și organizatorice, ordinea și disci
plina intronate ferm la fiecare
punct de lucru, în rindul tuturor
echipelor și muncitorilor reprezintă
condiția primordială pentru reușita
eforturilor depuse acum de con
structori și montori. Pentru că hotăritoare in activitatea de pe șantie
re se dovedesc a fi. in ultimă in
stanță, munca oamenilor, capacita
tea lor de a acționa cu energie, cu
elan și inaltâ răspundere pentru
realizarea ritmică și de calitate
ireproșabilă a lucrărilor. Iar pen
tru mobilizarea deplină a poten
țialului uman de care dispun con
structorii și montorii este nevoie,
în primul rind. de o concepție or
ganizatorică riguroasă, de stabilirea
unor programe de lucru realiste și
judicios eșalonate pe zile și catego
rii de lucrări, de precizarea de
sarcini clare pentru fiecare munci
tor. în respectarea riguroasă a aces
tor sarcini, eforturile trebuie orien-

tate spre realizarea integrală a sta
diilor fizice prevăzute, acordindu-se
prioritate lărgirii fronturilor solici
tate la montaj.
Numai acționînd cu stăruință în
acest mod pot fi puse în valoare
rezervele însemnate de capacitate,
„ascunse" in numărul ridicat de
ore-om irosite pină acum, din cele
mai diferite motive, pe șantiere.
Pentru că sint. din păcate, destule
situațiile în care timpul de lucru nu
este folosit deplin, pierzindu-se vre
mea cu mărunțișuri sau nefăcîndu-se
nimic. Așa cum nu pot, fi ignorate
absențele de la program sau nume
roasele ore de stagnare ale unor
utilaje de construcții, fie- din cauza
indisciplinei unor lucrători, fie din
cauza unor deficiențe de ordin
tehnic, legate de întreținerea și re
pararea lor la timp, deci tot de
disciplină.
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor planului de inves
tiții din acest an presupune. în altă
ordine de idei, manifestarea plena
ră a spiritului de inițiativă, o pro
fundă schimbare de optică a rolu
lui și îndatoririlor ce revin con
structorilor și mentorilor in procesul
de realizare a investițiilor. Din
simpli executanți ai unor lucrări,
situație care se menține pe alocuri,
aceștia trebuie să-și asume cu hotărire și responsabilitate rolul de
participanți activi la elaborarea unor
soluții constructive superioare, mo
derne si eficiente, să contribuie,
alături de proiectant:, la aplicarea
Jbr grabnică în practică. Adevărul
este ssă. nu o dată, const -uictori i si
montorii studiază cu atenție proiec
tele primite, propun soluții de îm
bunătățire a acestora, dar efortul lor
nu se materializează întotdeauna în
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PRAHOVA : Producție
suplimentara la export
Hotărirea colectivelor de oameni
ai muncii din unitățile economice
prahovene de a intimpina Confe
rința Națională a partidului cu noi
fapte de muncă prilejuiește con
semnarea unui rezultat de presti
giu. Este vorba de succesul dobindit de 12 colective muncitorești
care și-au realizat integral. înainte
de termen, sarcinile anuale de
Plan la producția destinată expor
tului, ceea ce va permite livrarea
suplimentară către partenerii de
peste hotare
'
a unor produse in valoare de peste 245 milioane lei.
Intre unitățile care au raportat
acest succes se află întreprinderea
de anvelope „Victoria" Florești, în
treprinderile „Flacăra" și „Doro
banțul" din Ploiești, „INTEX" Păulești. (Ioan Marinescu).

GIURGIU : Realizâri ale
petroliștilor
Hotăriti să int.impine Conferința
Națională a partidului cu rezultate
cit mai bune, petroliștii brigăzii a
6-a din cadrul Schelei de producție
petrolieră Clejani. județul Giurgiu,
au intrat in această ultimă lună a
anului cu o depășire a planului la
zi de 3 000 tone țiței. După cum
ne-a spus inginerul Adrian Gheor
ghiu. șeful brigăzii, acest succes
de prestigiu este rodul preocupă
rilor tuturor petroliștilor de aici
pentru aplicarea în viată a unor
măsuri geologo-tehnologice. orin
racordarea la circuitul productiv a
incă 15 sonde noi si repunerea in
funcțiune, inainte de termen, a al
tor 9 sonde. La rindul lor, sondori
de nădejde ca Marin Bălașa și Pe
tre Chitoiu ne-au declarat că. deși
au toate motivele de a fi mulțumiți
pentru obținerea acestui succes, nu
se opresc aici ci. pătrunși de spiri
tul datoriei și al responsabilității
muncitorești față de exigentele 6’
cerințele formulate de secretarul
general al partidului, toți petroliștii
de la Clejani caută noi căi si re
surse pentru a-și onora cu reali
zări si mai însemnate tripla lor ca
ritate de proprietari, producători și
beneficiari. (Ion Manea).

Din noua arhitectură a municipiului lași
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CREȘTEREA CONȘTIINȚEI
SOCIALISTE, REVOLUȚIONARE
preocupare permanentă a propagandistului de partid
In ansamblul operei constructive ce
se desfășoară in țara noastră, activi
tatea de propagandă, de explicare și
insușire a politicii partidului, de mo
bilizare a maselor la înfăptuirea ei
exemplară ocupă un loc deosebit de
important. Sarcinile noi, de mare
complexitate ale etapei actuale im
pun. așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, „să pornim întot
deauna dc Ia faptul că activitatea
politieo-educativă, de formare a
omului nou, constructor conștient al
socialismului, să devină un factor
determinant al întregii activități in
înfăptuirea obiectivelor de dezvolta
re a patriei noastre".
Prezență activă in viața politică a
țării, propagandistul concretizează
prin întreaga sa activitate modul
propriu partidului nostru de a-și
îndeplini rolul de forță politică con
ducătoare. apelind la forța argumen
tului. dialogind mereu cu masele,
hotărind, militlnd împreună pentru
înfăptuirea exemplară a programe
lor de dezvoltare a țării.
F.ste caracteristică muncii activis
tului preocuparea pentru perfecțio
narea de ansamblu a activității din
tr-un domeniu sau altul. în lu
mina orientărilor politicii partidului.
Aceasta este misiunea, vocația acti
vistului de partid. Tocmai de aceea,
munca de activist nu poate fi des
părțită de cea de propagandist. Activistul-propagandist sint doi termeni
care se suprapun în cea mai mare
măsură și se implică unul pe altul,
pentru că orice activist este, trebuie
să fie prin natura muncii sale și un
bun propagandist, un bun cunoscător
al politicii partidului, in măsură să
explice, să facă înțelese rațiunile di
feritelor orientări, măsuri, hotărîri,
să mobilizeze colectivele la transpu
nerea lor in viață.
Orice activist, indiferent de resor
tul unde muncește, este și trebuie să
se considere un propagandist, adică
un promotor al politicii partidului in
domeniul respectiv. Trebuie combătu
tă cu hotărire mentalitatea potrivit
căreia cadrele care desfășoară acti
vitate practică în diverse sectoare nu
ar fi „pregătite", nu ar fi suficient
de„ „apte" pentru munca de propa
gandist, de aceasta urmind să se
ocupe numai cei ce s-au „specializat"
in asemenea probleme. Așa cum a
subliniat in repetate rinduri tovarășul
Nicolae Ceaușescu. activitatea teore
tică și de propagandă nu poate fi in
nici un fel detașată, dacă dorim să
fie eficientă, de problemele și pre-

Cuvîntul comunistului prețuiește
c/f fapta sa
Deloc intimplător. se spune că :
„Din faptele oamenilor se poate
vedea ce gindesc. iar din părerile
lor se poate spune de mai inainte
ce vor face". Grăuntele de aur al
acestei aserțiuni iși etala parcă si
mai emoționant strălucirea zilele
trecute, la tribuna unuia din foru
murile comuniștilor din județele
patriei — conferința extraordinară
a organizației județene Galați a
P.C.R. — in timp ce comuniștii iși
spuneau cu glas tare gindurile.
aspirațiile. Cu toții, oameni cu vo
cația realității, legați prin rădăcini
puternice de prezent. Oameni trecuți prin greul muncii. Comuniști
cu simțul datoriei și autoritatea
morală de a numi răspicat și reu
șita și adevărul crud al neimplinirilor. Cu o rigoare temeinic deprin
să, ei așezau pe talgerele judecăți
lor. la lumina zilei, lucid și exigent,
activul și pasivul unor eforturi pe
care, absolut cu toții, le vrem mai
bogat zjdite sub sigiliul de rod al
acestui timp.
Gheorghe Pavel, secretar de orga
nizație de bază la întreprinderea
Laminorul de tablă Galați, iși or
dona astfel argumentele datoriei
de muncitor și comunist :
— Secția in care lucrez e tinără.
Strădaniile noastre însă sint mari.
Așa am ajuns să laminăm într-un
schimb. în medie. 150—160 tone de
profile, față de 75—80 tone in pri
mii ani. Sau să schimbăm calibrele
la o linie de laminare in 3—1 ore,
față de circa 10 ore. Timp econo
misit. Dar merg oare la noi toate
„ca pe roate" ? Nu. Sint destule

neajunsuri de care ne facem vinovați noi, in primul rind. Cu aceste
lipsuri luptăm. Dar cu cele care
vin din altă parte ? Furnizorul de
materie primă, de exemplu, trei
luni la rind și-a „onorat" contrac
tul numai după... 15 ale lunii.
Mai departe. Gheorghe Pavel
deznoda fără menajamente ce se
intimplă cu folosirea din plin a
forței de muncă, exploatarea ritmi
că a utilajelor. Amănunte ? Viața-i
alcătuită din milioane de asemenea
amănunte. Cumulul lor dă vectorul
esențial al mișcării.
Amănunte ?
Dacă in cilindrii de laminare poți
băga... vorbe, in primele 15 zile ale
lunii, cu condiția să scoți profile și
nu vorbe, atunci da. comunistul iți
cauză cantona la mărunțișuri abso
lut fără nici o relevanță. Lamina
rea vorbelor însă — nu e noutate
senzațională pentru nimeni — nu
a ținut și nu va ține niciodată loc
de cifre de plan. Concret, măsura
te in tone, sortimente, tipodimensiuni... Ea rămine ceea ce in mod
lesne și previzibil pricepe fiecare :
mers in gol. nucă fără miez, spic
sterp. Iar 15 zile dintr-o lună, de
mers in gol, nu e o bagatelă. In
condițiile de azi, cu așezări știin
țifice de plan, cu riguroase contrac
te, cu răspunderi „în lanț". Dere
glarea dintr-un loc se răzbună pe
întinse fluxuri ale producției ma
teriale — și in egală măsură, spi
rituale. A măsura un neajuns cu
suma consecințelor sale este un
semn de responsabilitate comunistă,
de înțelegere matură a tuturor
conexiunilor posibile. Iată de ce,

lui Gheorghe Pavel greu ii poți
opune contraargumente. Sigur că
se pot găsi ți ..profesioniști" in mă
sură să o facă. Dar rezolvă motiva
țiile lor mersul in gol. jumătate
de lună ? Răspunsul la această în
trebare este cheia problemei și nici
un maestru în retorică nu are cum
converti vorbele pe post de locțiitor
al faptelor.
De altfel, cu un asemenea punct
de vedere exprimat cu franchețe,
în Împrejurarea evocată, se învecina
cu argumentele sale la fel de con
crete și inginerul Dan Dulamă, di
rectorul general al Centralei indus
triale siderurgice — Galați. Pledind
pentru o angajare cu fapta, a fie
cărui om din cea mai puternica
vatră siderurgică a țării, astfel
incit obiectivele de plan propuse să
fie îndeplinite, inginerul Dan Du
lamă despărțea pe bună dreptate
cauzele obiective de cele subiective.
El a criticat cu vehemență ceea ce
nu are acoperire in producția soco
tită matematic din lipsa asumării
răspunderilor elementare. Verbul
incisiv, exigența comunistă s-au
oprit la două exemple convingă
toare in această ordine de idei :
Primul : la laminorul slebing se
produce intr-o zi o oprire neprevă
zută. Destule degete au prins să
arate spre uzura avansată a unor
lagăre. Spre lipsa de piese de
schimb. în general. Lipsă deloc... in
ventată. Dar. in împrejurarea dată,
un set de lagăre erau la recondiționare. apte de a prelua ștafeta. Cu
o singură, insignifiantă condiție :
să știe stingă ce face dreapta. Să

se dovedească, nu doar cu ajuto
rul... retoricii, că preocuparea pen
tru bunul mers al producției a in
trat in gestul reflex, in fibra ati
tudinilor comuniste. Adică : in răs
punderile de muncă exersate coti
dian. la temperatura firească a
muncii. Or. atunci, tocmai aceste
examene n-au fost trecute...
Al doilea exemplu : tot la un la
minor se produce la un moment
dat o... sincopă de producție.
Cauza? O curea trapezoidală care...
lipsea, pentru simplul motiv că
cineva, in lanțul de atribuții și în
datoriri, a uitat, nici mai mult, nici
mat puțin, să-și onoreze atribuțiile
și îndatoririle și n-a scos din ma
gazie cureaua cu pricina...
Cele două episoade, veștejite
cu ascuțime critică pe drept cuvint,
sint intr-o strinsă relație. Prima de
nunță mania devenită aproape ma
ladivă la unii, de a scoate în linia
intii justificări de tot felul. Per
deaua de fum care să acopere lip
surile evidente din compartimentul
respectiv. Cuirasa de care să rico
șeze orice eventual reproș. „N-am
piese de schimb", pare mai simplu
de rostit decit să te uiți in propria
ta grădină și să vezi setul recondi
ționat. care aștepta să fie adus și
montat. Da, vorba se rostește mat
ușor, dar „teoreticienii" motivații
lor ar trebui să știe că „păsările
se prind de picioare și oamenii de
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ocupările concrete ale oamenilor,
care se cer dezbătute, lămurite, clari
ficate in mod operativ și convingă
tor. Cum adică, intr-un colectiv, -intr-o adunare de partid sau într-un
dialog curent de muncă se ivește o
problemă, se formulează o întrebare
și in loc de a fi lămurită pe loc s-ar
putea răspunde : „așteptați să che
măm un propagandist". Activistul,
cadrele de conducere trebuie șă fie
mereu in măsură să răspundă între
bărilor care îi frămîntă pe oameni,
întrebări — lesne de presupus — le
gate de realitățile ‘ de la locul de
muncă. Mai mult, activiștii, cadrele
de partid trebuie, au datoria de a se
interesa din timp de problemele care
îi frămintă pe oameni, de a se preocupa îndeaproape de ceea ce gindese, pentru că numai
astfel pot
iniția din vreme diferite acțiuni,
dezbateri menite să lămurească lu.crurile, să explice cauzele unor si
tuații. să contribuie la adoptarea
unor soluții eficiente de perfecționare a muncii. Din această perspectivă se poate înțelege în toată ămploarea ei importanta cerinței formulate in recenta Hotărire a Comitetului Politic Executiv privind ridicarea nivelului politico-educativ al
cadrelor de partid. „Este necesar să
luăm măsuri hotărite in vederea
ridicării nivelului politico-educativ,
să stabilim un program și să obli
găm cadrele de partid, de sus pină
jos, de a studia și a invăța, de a-și

insuși metodele și spiritul de partid
în muncă, deoarece numai astfel iși
vor putea îndeplini in Cele mai bune
condiții sarcinile ce le-au fost în
credințate".
Orizontul teoretic, nivelul politicoideologic. capacitatea de interpreta
re a proceselor si fenomenelor sint
de cea mai mare importantă pentru
activiștul-propagandist. pentru creș
terea eficientei muncii sale. Fiecare
activist trebuie să știe să folosească
forța argumentului, forța cuvintului
in munca sa de zi cu zi. intr-o ac
țiune de mai mare amploare sau in
soluționarea unor probleme curente.
Mai (ales intr-o perioadă in care cu
noașterea înaintează rapid, in care
procesul dezvoltării dobindește ca
racteristici noi. calitativ noi, lărgi
rea permanentă a orizontului teore
tic șj politico-ideologic este absolut,
necesară pentru ca activistul să-și
îndeplinească in bune condiții im
portantele sarcini cu care a fost in
vestit. .Să inteleagă el însuși proble
mele noi care apar, să le găsească
soluții corespunzătoare in concor
dantă cu spiritul politicii partidului,
să convingă oamenii de necesitatea
transpunerii lor in viață.
O latură de cea mai mare impor
tanță a muncii propagandistului, una
din cele mai importante răspunderi
aie sale o constituie intensificarea
activității de educare patriotică, de
(Continuare in pag. a V-a)

Răspunderea socială
scriitorului
Se poate spune că a
devenit o evidență ba
nală faptul că roma
nul este specia litera
ră care se bucură as
tăzi de cea mai mare
popularitate.
raminind competitiv mtr-o
epocă de nemaiintilnita proliferare a mij
loacelor de informare
de masă, chiar și in
condițiile concurențe,
cinematografiei, radio
difuziunii.
televiziu
nii și videocasetot’oanelor.
Romanul
se
află in zilele noastre
in toate mîinile. peste
paginile sale aplecindu-se atit pasionatul
de literatură care se
străduiește să-i desci
freze sensurile mai
profunde, cit și mun
citorul obosit de o zi
de muncă și căutind
destindere in peripe
țiile unor vieți imagi
nare care ridică la
nivelul
semnificației
propria sa existență,
la profesorul care, in
tre două ore de curs,
vrea citeva minute de
deconectare,
sau la
pensionarul care, pe
o bancă din umbra
parcului, sondează in
paginile lui rostul mai
adine al vieții.
Este
neîndoielnic că fiecare
categorie de cititori
caută in roman altce
va. Cei mai puțin avertizați și mai lipsiți
de pretenții caută eve
nimentele interesarite
ale unor existente imagi na re. Altii. mai
pretențioși sau 'mai
experimentați, sint atrași de varietatea și
profunzimea analize
lor psihologice mai
mult sau mai puțin
subtile și mai veridi
ce prin care autorul
justifică sau comen
tează avatarurile unor
vieți. Alții, interesați
de adevărurile exis
tenței sociale, caută
in roman explicația
unor fenomene sociopolitice pe care le-au
trăit sau despre care
le vorbesc cărțile de
istorie. Cîțiva. cei mai

initiați, de obicei spe
cialiști, profesori de
literatură, critici ori
scriitori, sint preocu
pați adeseori de • cons
trucția artistică, de
structura mai profun
dă a operei, de mește
șugul
romancierului,
de noutatea, origina
litatea sau abilitatea
cu care iși întrupează
ideile sau intuițiile in
tr-o mișcare de fic
țiuni.
Iar romanul răspun
de. prin complexitatea
sa structurală, ca și
prin marea varietate
a modalităților sale, la
toate aceste solicitări,
atit de eterogene. De
sigur. sondajele și sta
tisticile sociologilor li
teraturii — privitoare,
din nefericire, la o
arie restrinsă a lumii
contemporane — arată
că un procentaj destul
de ridicat de cititori,
din categoriile cele
mai puțin exigente,
pretinde in primul
rir.d acțiune dinamică,
personaje ușor inteli
gibile. cu psihologii
conturate în tipologii
clare, care fac fireas
că desfășurarea nara
tivă. construcția epică
lipsită de complicații
și arborescente. To
tuși, exigențele citito
rilor din categoria amintită nu sint satis
făcute numai de nonliteratură sau de para'iteratură.
Printre
romanele care cores
pund
exigentelor amintite se pot înca
dra numeroase onere
clasice sau alcătuite
de autori contempo
rani. uneori de cea
mai înaltă valoare.
Totuși,
realitatea
este mai nuanțată decit ar putea rezulta
din cele afirmate de
amintitele
statistici,
De pildă, este foarte
semnificativ
faptul,
care poate fi constatat in oricare librărie
de la noi, că romane
traduse
din
autori
străini care au faima
de a fi complicați, di-

ficil de descifrat, de
La Proust ș; Joyce la
Faulkner. Ernesto Săbato sau Marquez, orj
publicate de autori
români cunoscuți prin
complicația construcțiilor lor romanești
sau prin densitatea analizelor lor. sint cerute de categorii. extrem de largi și de
variate de cititori, epuizâte in citeva zile
in tiraje care in anii
tinereții, mele ar fi
părut din domeniul
fanteziei,
făcindu-ne
să asistăm adesea la
spectacolul
(care nu
poate fi decit foarte
agreabil pentru oricare scriitor) al unor
lungi șiruri de cumpărători
_________
formate ...
in
librării cu prilejul apariției pe piață a
unor cărți
publicate
de vreunul din scrii
torii noștri de va
lor re.
Se poate . deci con
stata că romanul se
bucură in zilele noas-'
tre de un interes deo
sebit de larg chiar și
atunci cind el se inte
grează in modalități
complexe și complica
te de sondare și de
intrupare a realității
în construcții arbores
cente.
intoriocheate
■sau in jocuri subtile
de planuri temporare
ale narațiunii, ori în
lunecări voalate de
metafore, simboluri și
parabole despre oa
meni și lume. Poate
că o explicație a atrac
ției exercitate de ro
manul
contemporan
rezidă tocmai in mul
tiplicitatea ' unghiuri
lor sub care autorii
privesc realitatea, in
chiar diversitatea pă
rerilor despre ceea ce
este miezul realității,
in varietatea adeseori
deconcertantă a mo
dalităților narative și

Francisc
PACURARIU
(Continuare in pag.
a IV-a)
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strlns legat de viata colectivelor
Dacă răspunderile sînt concrete.
de ce critîcile au rămas abstracte?
Intimplarea a făcut ca, așteptindu-1 pe secretarul
comitetului d.e
partid din întreprindere, în biroul
acestuia, unde se mai aflau două
persoane, atenția să-mi fie atrasă
de subiectul discuției lor. Era vorba'
dacă lucrările de modernizare din
tr-un sector vor putea fi încheiate
in următoarele patru-cinci zile.
Unul dintre ei iși exprima indoiala.
Celălalt nu-1 contrazicea, dar era de
părere că nu trebuie plecat de la o
astfel de premisă, ci dimpotrivă să
fie încercate toate posibilitățile pen
tru urgentarea lucrărilor. De unde
am tras concluzia că ele s-ar fi aflat
în întirziere față de termenul pre
văzut. După ce am cerut scuze
că, fără voia mea, eram martorul,
acestei discuții, facem prezentările
de rigoare și apoi imi exprim do
rința de a fi informat mai exact in
legătură cu tema calmei lor dispute,
temă care mi se părea că servește
scopului prezenței mele la întreprin
derea de mașini agricole „Semănă
toarea" din București. Intr-adevăr,
așa cum au apreciat interlocutorii
mei. tovarășii Ion Dumitru, secre
tarul comitetului de partid din sec
ția a II-a de prelucrări mecanice, și
Dumitru Stan, șeful secției, „intra
sem in subiect" : era vorba de ono
rarea unui angajament comunist —
și anume,
finalizarea in avans a
lucrărilor privind înființarea -unui
atelier cu sisteme flexibile robotiza
te pentru prelucrarea unor repere.
Concluzia potrivit căreia lucrările
ar fi fost in întirziere se dovedi
pripită, deoarece oricum ele se aflau
in stadiu final — probe și finisări ;
problema care se ridica era ca aces
tea să fie urgentate, ceea ce ar fi
însemnat un ciștig substanțial pen
tru bunul mers al producției. Și. întrucît ni se comunicase că secretarul
comitetului de partid va mai întîrzia, am hotărit să mergem in secție
pentru a ne informa la fața locului
asupra modului in care comuniștii
acționau pentru îndeplinirea sarcini
lor încredințate.
Convorbirile avute in secție cu
mai mulți comuniști implicați direct
în realizarea acestui obiectiv cuprins
în programul de
modernizare al
întreprinderii au conturat, in acest
caz, aproape întreaga succesiune de
cerințe pe care le presupune o sar
cină de partid concretă. La o intîlnire cu activul de partid din secție au
fost stabilite etapele de desfășurare
a acțiunii, răspunderile pe diferite
compartimente. Apoi, comitetul de
partid și birourile organizațiilor de
bază din secție au trecut la reparti
zarea sarcinilor în raport cu nivelul

de pregătire profesională; politică,
cu posibilitățile reale ale comuniști
modalitățile de
lor și au stabilit
exercitare a unui
control riguros
asupra modului în care flecare
comunist se va achita de misiunea
încredințată. Pe parcursul desfășură
rii acțiunii, comitetul de partid și
organizațiile de bază din secție au
întreprins analize exigente asupra
stadiului de înfăptuire a lucrărilor
de modernizare, cu prilejul cărora
au fost efectuate reorientări și re
distribuiri de sarcini in funcție de
dificultățile ivite.
Contribuții semnificative în ce
privește
pregătirea
personalului
muncitor pentru deservirea noilor
utilaje complexe, stabilirea tehnolo-

muncitorilor Gheorghe Ioniță, Vasile
Borș și Gheorghe Știrbu Ii s-a în
credințat sarcina sprijinirii unor ți
neri in perfecționarea calificării pro
fesionale. în secția de prelucrare a
tablei : inginerul Gruia Stoica este.
propagandist și a primit sarcini
concrete în acțiunea de modernizare
a producției : Ștefan Zamfir, lăcătuș,
s-a ocupat de eliminarea absențelor
nemotivate din formația in care lu
crează ; muncitorului specialist Ște
fan Crăciun i s-a încredințat să lu
creze la o mașină complexă de
despicat fulii. cu o productivitate în
confecționarea unor repere mult su
perioară față de procedeele folosite '
mai înainte, mașină pe care, printr-un efort deosebit de perfecțio-

VIAȚA DE WHăâ
LA iNTREPRINOEREA „SEMĂNĂTOAREA" DIN CAPITALĂ
giei de fabricație, instalarea și
verificarea funcționării mașinilor au
avut, printre alții, inginerul Ion Buradel, muncitorul Aristide Tunsu,
maistrul Ion Chivu, inclusiv secre
tarul comitetului de partid și șeful
secției, cărora, in afara răspunderi
lor in coordonarea lucrărilor de mo
dernizare, le-au revenit sarcini con
crete în cadrul acestei acțiuni. O
remarcabilă
angajare
comunistă
concretizată într-o remarcabilă reali
zare : creșterea cu 200 la sută a
productivității muncii la prelucrarea
reperelor pe care le va prelua noul
atelier, concomitent cu ridicarea
substanțială a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor.
Pentru a intregi imaginea asupra
cuprinderii tuturor comuniștilor in
sistemul sarcinilor de partid și asu
pra modului în care ele sînt îndepli
nite, am efectuat un sondai în cîte
va organizații de bază din între
prindere.
Ne-am
notat
cîteva
exemple concludente în acest sens,
în secția a II-a de prelucrări meca
nice : Vasilica Vișan, lăcătuș, se
ocupă
de îndrumarea
tinerelor
muncitoare și a
tinerelor mame ;
Ovidiu Scurt.u, strungar, coordonea
ză activitatea cercului calității și a
condus acțiunea de organizare a de
pozitului de
materiale ; inginerul
Marian Stănescu, propagandist, răs
punde de ridicarea pregătirii pro
fesionale a oamenilor din secție și
are sarcini pe linia modernizării ;

în urmă cu cîteva ^zile, mat intr-un vast șantier. O
în incinta agricolă „1 Mai" precizare se impune insă
din partea nord-vestică a din capul locului : Delta pe
Deltei Dunării, un inginer, care o caută turiștii, numi
un
maistru
constructor, tă Delta maritimă,
___ _____ unde
cîțiva muncitori ș^u .idSr ..pămintu.1
este
for,
.........
— încă
-,.7r- în
— —
Mrtat la 8 kuomend'-ud
* • și
le 16- mare.' unde apa, stuful
calitatea ..1 Mal"' și.
: pe
"" plaurul, se îngemănează,
malul sting al canalului care însumează aproximaCeamurlia. au scos, dintr-o, tiv jumătate din întreaga
mapă un desen (un detaliu' Deltă.' nu va fi atinsă de'
de proiect) și cercetindu-1 constructori.
au trasat pe pămintul umed
Venind cu șalupa de la
liniile de fundație ale unei Tulcea la „1 Mai" poți înclădiri, apoi au delimitat țelege că te afli în peri
traseul unui început de ca metrul unui mare șantier.
nal. După care, o draglină, La numai cîțiva kilometri
instalată acolo dln ajun, de Tulcea, in aval, pe ma
și-a rotit brațul și a muș- lul sting al Dunării se des
cat prima cupă de pămînt... chide o nouă cale de navi
• Faptul acesta, banal în gație — canalul Pardina, în
aparență (de cite zeci de lungime de aproximativ 30
ori nu se repetă el în de
cursul unei singure lucrări
de
construcții 1),
poartă
semnificația unui mare în
ceput. Au fost primele
note, primul acord dintr-o
simfonie, primele cuvinte,
prima filă dintr-o viitoare
nouă epopee a construcți
ilor hidrotehnice de pe aceste pămînturi care se de
dică rosturilor lor firești,
acelea de a produce. înce
pe etapa a doua a lucrări
lor de amenajare pentru
agricultură a incintei „1
Mai" : etapa lucrărilor de
km, croit de mina omului
irigații.
De aproape 7 ani, părtași pentru a scurta drumui de
la viața Deltei sînt, in mai apă între municipiul reșe
mare măsură, și construc dință de județ și cea mai
torii. Dotați cu utilaje de mare amenajare agricolă a
înaltă productivitate, che Deltei — incinta „1 Mai".
Să ne întoarcem acum la
mați să schimbe înfățișarea
unor zone din Deltă. 440 000 episodul de pe malul sting
hectare — aceasta este su al Ceamurliei. Inginerul era
Doagă, șeful bri
prafața Deltei. în care sînt Dumitru
cuprinse și lacurile Razelm găzii complexe de antrepri
ză
„1
Mai",
maistrul era
și Sinoe. Nu în întregime
insă această suprafață a Ion Larie, draglinistul era
fost dată în răspunderea Izot Bahacencu...
Aici vom construi priconstructorilor pentru
a
realiza lucrări hidroamelio- ma stație de pompare a
rative complexe. Este vor apei în sistemul de irigații
ba doar de perimetrul nu Pardina, ne-a spus maismit Delta fluvială, unde trul Larie. Băiatul ăsta
vor fi ^amenajate pen care lucrează pe draglină
tru agricultură aproximativ este fiu al Deltei. Cind
144 000 hectare. Astfel, su l-am adus în formația mea.
prafața agricolă a Deltei, unii m-au privit cu mirare.
urmare a
materializării Pentru că băiatul altceva
amplului program de ame decit pescuit nu știa. Eu
najare și exploatare com însă l-am simțit ca pe un
plexă a resurselor naturale viitor mecanic de nădejde...
Aveam in față pe unul
din această zonă, inițiat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, din cei mai buni dragliva spori de peste 10 ori. niști ai Deltei. Specialita
Lucrările efectuate in ul- tea lui este săparea cana
timii 5—6 ani au permis lelor. O face cu o precizie
cultivarea in anul 1987 a uimitoare. Finisarea talupeste 37 000 hectare cu ce- zului, de exemplu, nu mai
reale și plante tehnice, fo- este necesară. Numai din
losirea pentru piscicultură cupa draglinei asigură co
a 47 792 hectare, iar supra tele necesare prevăzute in
fețele silvice
însumează
acum aproape 29 000 hec proiect, economisind, in fe
tare. Evidențiind doar a- lul acesta, foarte multă
ceste date statistice înțele- forță de muncă manuală.
ygem că Delta s-a transfor- Deocamdată în acel punct

nare profesională, o folosește cu
înalt randament. în organizația de
bază de la atelierele de proiectare
predomină sarcinile colective.
Se poate aprecia deci că birou
rile organizațiilor de bază au reușit
să cuprindă in sistemul sarcinilor
de partid aproape totalitatea comu
niștilor. Se observă insă și o anumi
tă stereotipie, o anumită lipsă de
concretizare a sarcinilor, predominind, îndeosebi în planurile de mă
suri adoptate, răspunderile colec
tive cu termene permanente. O mai
strînsă legare a sarcinilor de partid
de rezolvarea problemelor priorita
re ale producției, individualizarea
răspunderilor și fixarea de termene
precise, mai mult dinamism și mo
bilitate în repartizarea sarcinilor —
componente de extremă importanță
ale muncii politico-organizatorice —
ar fi de natură să pună mai bine în
valoare puternicul potențial al co
muniștilor din această mare între
prindere constructoare de mașini
agricole.
în ce privește activitatea de urmă
rire a îndeplinirii răspunderilor
încredințate comuniștilor, ea îmbra
că aici modalități diferite. Este de
relevat în acest sens că birourile
organizațiilor de
bază dispun de
caiete de sarcini, iar la comitetul de
partid din
întreprindere sarcinile
membrilor săi și
ale comuniștilor
din conducerea Întreprinderii sint
fișate și ținute la zi. Totodată, s-a
încetățenit practica de a cere comu-

de lucru draglinistul Baha
cencu este singur. Singur
minuiește mașina, singur
efectuează operațiile de în
treținere și reparații. „Dacă
ai-j.grijă. de utilaj, nu se
strică in veci — spune el
rizind. Pentru, mine acest
utilaj, timp de o săptămină. este și casă, și loc de
muncă (pe draglină există
și un mic „apartament" —
n.n.). Nu sint singur. In
balta asta lucrează lume
multă. Eu îi știu pe mulți
și îi simt aproape".
Oameni ca acest tinăr
sint mulți in Deltă, Ei
muncesc singuri sau in
formații mici, își fac con
știincios datoria.
In zona Tatanir l-am in-

Printre constructorii
noilor amenajări
din Deltă

echipamentele necesare noii^

amenajări pentru irigații.
In prima etapă, acest sis
tem va asigura apa pentru
12 820 de hectare din
” cele
peste 26 000 ale incintei,
Primele suprafețe vor beneficia de irigații incă din
anul viitor.
în biroul șefului de bri
gadă complexă și antrepri
ză 1 Mai, o hartă domină
un Întreg perete. Pe o coa
lă imensă de ozalid este
redată forma de triunghi a
amenajării agricole „1 Mai".
In interiorul
acestui tri
unghi, in mai multe culori,
sînt trasate linii care impart teritoriul respectiv în
mici dreptunghiuri mardin
loc in loc cu
cate
puncte și cerculețe de di
ferite culori. Pare o frumoașă tapiserie. „Fiecare
culoare, linie sau punct
are pentru noi o anume
semnificație_ — __
ne spune
inginerul Dumitru Doagă.
Canalele magistrale, prin
cipale, secundare, de dre
naj, diguri. Zilele acestea
am folosit pentru prima
dată culoarea albastră cu
care am trasat rețeaua hi
drotehnică de irigații pe o
suprafață de aproape 13 000
hectare. Aceasta a marcat,
de fapt. începerea lucrărilor
la amenajările de irigații
din Deltă. Vor fi, în prima
etapă, 19 stații de pompare
și de punere sub presiune;
lungimea canalelor și a
conductelor îngropate vă
depăși 250 km".
Sînt impresionante, in
tr-adevăr, volumele de lu
crări ce s-au executat și
urmează să se execute în
această zonă a Deltei.
Dacă mai adăugăm locuin
țele construite aici (aproa
pe 100 de apartamente și
peste 200 locuri in cămi
nele de nefamiliști), atelie
rele de reparații, magazii
le, rampele etc. avdm ima
ginea efortului făcut de
constructorii Deltei pentru
punerea în valoare a celor
peste 26 000 de hectare din
incinta „1 Mai". O dată cu
amenajarea sistemului de
irigații
se
preconizează
dublarea producției de ce
reale și plante tehnice..
Bucuria primelor recolte
obținute aici a fost uitată.
Acum
eforturile sint în
dreptate pentru a smulge
pămintului dintre ape pro
ducții tot mai mari de grlu,
orz, porumb, floarea-soarelui, soia. De aceea, iarna
care
vine va fi o iarnă
fierbinte pentru construc
torii Deltei.

tilnit pe subinginerul San
du Gruia, un tinăr specia
list care are de acum un
renume in Deltă. Oamenii
din subordinea sa sint cunoscuți ca cei mai buni
constructori de drumuri.
Mai exact, ei au amenajat
întreaga rețea de drumuri
din incinta agricolă „1
Mai". „Cea mai spectacu
loasă lucrare pe care am
executat-o este însă șosea
ua care leagă, pe uscat,
localitățile Chilia Veche și
„1 Mai" — ne spunea sub
inginerul. Lucrările conti
nuă și, în curînd, va fi
dată in folosință șoseaua
care va asigura transpor
tul pe 'uscat intre Tulcea
și Chilia Veche. In aceste
zile ăm fost solicitați să
construim un altfel de
drum. O parte din oamenii
mei vor lucra la noul sistem de irigații. Vom crea
astfel drumuri noi pentru
apa din Dunăre pină la
rădăcina plantelor pe care
agricultorii le cultivă în
această
zonă". Pe malul
Dunării, la Tatanir, oarnenii subinginerului Gruia
port
amenajează un mic
— cum ii place lui să spu
nă. în realitate este vorba
de o platformă cu un cheu
improvizat unde au început
să acosteze navele fluviale Neculai AMIHULESEI
care aduc conductele și corespondentul „Scinteii"

Cuvintul comunistului prețuiește cit fapta sa
(Urmare din pag. I)

vorbe". A fost de ajuns ca cineva
să arunce o privire la recondiționări și justificarea să nil reziste la
proba adevărului, promotorii ei să
se împotmolească in ridicol. Optica
a proliferat, din păcate, in destule
locuri, a făcut numeroși prozeliți și
ea denunță. între altele, un scăzut
simț al datoriei. Despre consecințe,
ce să mai vorbim ! Inchipuițl-vă
numai că mecanicul unui tren vine
cu o oră întirziere la plecarea în
cursă, justificind că... nu a auzit
apelul ceasului. Duce această jus
tificare. în timp util, trenul la des
tinație ? Evident că nu. A pune
hotărit capăt unor astfel de prac

tici este. în ultimă instanță, o
chestiune de climat moral, care,
pestettot. trebuie astfel clădit incit
să se dovedească viabil, intransigent
cu orice fel de dereglare, neingăduitor cu fabricanții de... circum
stanțe. Un climat in măsură să sti
muleze vocația omului de acțiune,
.care, mai presus de orice, pune
fapta, decis să cucerească prin ea
noi piscuri, să îngenuncheze nea
junsuri. să deschidă larg porțile
afirmării energiilor creatoare.
Despre „amnezia" în cazul cu
relei trapezoidale, ce să mai vor
bim 1... Indisciplina are atomii ei
marcați, după care se recunoaște,
cum se spune, de la o poștă...

„Vorba oamenilor prețuiește cit
fapta lor“...
Cuvintul comunistului a avut în
totdeauna acest destin. Tocmai pen
tru că. de fiecare dată, el l-a însoțit
cu acțiunea concretă. Iar dacă In
prezentul fierbinte de acum, din
preajma Conferinței Naționale a
partidului, mii și mii de comuniști
in dezbateri lucide, exigente au dat
primat faptei, au evaluat stările de
lucruri dintr-un domeniu sau altul
în raport cu realitatea, cu adevărul,
îl arată încă o dată pe comunist
drept omul faptei. Parafrazîndu-1
pe înțeleptul din adincul veacurilor,
am putea afirma astăzi, cu deplină
Îndreptățire, că vorbă comunistului
prețuiește cit fapta sa.

niștilor să raporteze în fața adună
rilor generale
de partid asupra
modului în care s-au achitat de
sarcinile ce le-au revenit. Totuși,
nu s-ar putea spune că aspectele de
formalism au 'dispărut cu desăvirșire. Bunăoară, la organizația de bază
nr. 6 din secția a II-a de prelucrări
mecanice, în caietul de sarcini n-a
mai fost operată de mai bine de un
an nici o modificare.
Examinarea diferitelor aspecte ale
activității desfășurate de o organi
zație de partid reprezintă, în ulti
mă instanță, o analiză aprofunda
tă a modului în care comuniștii îșl
îndeplinesc răspunderile încredin
țate. De aceea, este cit se poate de
.firesc și necesar, in același timp, ca
în cele mai multe din adunările
generale ale organizațiilor de bază
de la „Semănătoarea", in abordarea
unor teme să se facă, în materialele
prezentate, referiri la acei membri
de partid care se fac răspunzători
de anumite deficiențe, care nu s-au
dovedit întotdeauna la înălțimea exi
gențelor. Din păcate, cu puține ex
cepții. asemenea referiri lipsesc din
materialele supuse dezbaterilor în
plenarele comitetului de partid din
Întreprindere sau în
ședințele de
birou ale acestuia. Bunăoară, la ple
nara comitetului de partid din
noiembrie a.c.. cind s-a analizat sta
diul îndeplinirii sarcinilor de plan,
concomitent cu relevarea unor re
zultate pozitive — depășirea preve
derilor la producția fizică, la Investi
ții. Înfăptuirea programului de in
troducere in fabricație a noi pro
duse, încadrarea in consumurile
specifice de metal, energie electrică
și combustibil — au fost criticate și
numeroase neajunsuri cu repercu
siuni negative asupra realizării unor
importanți indicatori de plan : producția-marfă, creșterea productivității
muncii, reducerea costurilor de pro
ducție la o mie de Iei producțiemarfă. In referat stă scris negru pe
alb : „Nu s-a acționat în mod co
respunzător, s-a mers pe calea mi
nimei rezistențe, a justificărilor, s-a
așteptat ca problemele grele să fie
rezolvate de organele din afara în
treprinderii, s-a tolerat indisciplina
de plan, de producție șî a muncii..."
Dar cine a acționat în mod neco
respunzător ? Cine a mers pe calea
minimei rezistențe ? Cine a tolerat
indisciplina ? Discreție totală. în
privința celor care se fac răspunză
tori
de
nelichidarea
stocurilor
supranormative și de intîrzierea pu
nerii in funcțiune a unor utilaje
achiziționate
se menționează că
este vorba de conducerea întreprin
derii, de conducerile unor secții și
servicii. Or. în aceste conduceri se
află comuniști cu răspunderi preci
se și ar fi trebuit șă li se spună
clar și direct că nu Și-au onorat cum
se cuvine sarcinile încredințate. Folosindu-se termeni evazivi, fără
adresă precisă,
critica iși pierde
considerabil din efectul ei. Iată da
ce este , absolut necesar ca, în spiri
tul Hotăririi Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. din 27
noiembrie, comitetul de partid de la
„Semănătoarea" să
renunțe — în
analizarea propriei activități, ca și a
contribuției comuniștilor din condu
cerea întreprinderii la asigurarea
bunului mers al producției — la în
văluirea in anonimat a celor răs
punzători de anumite lipsuri și să
militeze pentru promovarea unui
spirit critic combativ, deschis, in
aprecierea clară, obiectivă a modu
lui in care comuniștii iși îndeplinesc
sarcinile încredințate. Sporirea exi
genței comuniste față de onorarea
răspunderilor — începind do la
secretarul comitetului de partid din
întreprindere, tovarășul Constantin
Velea, pînă la membrii birourilor or
ganizațiilor de bază, de Ia director
pină la muncitor — va întări și mai
mult capacitatea organizatorică și
politică a organizației de partid din
această reputată întreprindere bucureșteană
de a mobiliza întregul
colectiv de Oameni ai muncii in ob
ținerea de rezultate superioare în
îndeplinirea planului.

Constantin VARVARA

Foto : Sandu Cristian

O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Rezolvarea promptă, temeinică
a scrisorilor oamenilor muncii
sprijinul
întăririi muncii
de partid
în comună
lii

într-o scrisoare adresată redac
ției se sesiza că anumite cadre cu
munci de răspundere din unele
unități de pe raza comunei Găiceana, județul Bacău, săvirșesc
abateri, iar comitetul comunal de
partid, secretarul acestuia nu in
tervin pentru curmarea și preve
nirea neajunsurilor.
Din referatul intocmit de Comitetul județean Bacău al P.C.R.,
căruia redacția i-a trimis spre so
luționare sesizarea, rezultă că fap
tele semnalate se confirmă. Colec
tivul de activiști, condus de un se
cretar al comitetului județean de
partid, care a efectuat verificări la
fața locului, a constatat că. intr-a
devăr. Valentina David, președinta
cooperativei agricole de producție
din localitate, se face vinovată de
unele abateri. In adresa de răs
puns se arată că nu a plătit la
timp stațiunii pentru mecanizarea
agriculturii contravaloarea lucrări
lor de arat și discuit pe lotul de
folosință personală, precum și taxa
pentru unele servicii de care a be
neficiat. nu întotdeauna respectă
principiul muncii și conducerii co
lective in adoptarea unor hotăriri,
nu-și apropie cadrele cu care lu
crează și nu-i antrenează pe toți la
îndeplinirea sarcinilor etc. ; de asemenea. Geta Munteanu, secre
tara organizației de bază la ferma
viticolă a C.A.P.. nu-și îndeplinea
sarcinile ce-i reveneau, nu parti
cipa la instruirile pe linie de
partid și la plenarele comitetului
comunal de partid, întreținea o at
mosferă
necorespunzătoare
in
C.A.P. și discuții tendențioase la adresa unor cadre de conducere din
comună, a deținut ani în șir lot în
folosință mult mai mare decit avea
dreptul potrivit statutului etc.
Analiza efectuată a scos la iveală
și faptul că nici Viorica Munteanu,
secretar adjunct al comitetului co
munal de partid cu probleme de
propagandă și director al căminu
lui cultural, nu a desfășurat o ac
tivitate corespunzătoare, nu a do
vedit combativitate față de lipsuri
și neajunsuri, lăsindu-se ușor in
fluențată de alte cadre din co
mună. Iar Gheorghe Nechita, vice
președinte al biroului executiv al
consiliului popular, a comis abateri
grave de la îndeplinirea îndatoriri
lor de serviciu, întirzia la program,
nu dovedea spirit autocritic.
Constatările făcute și concluziile
reieșite cu prilejul soluționării
scrisorii, se arată in adresa de răs
puns. ău fost prezentate in plenara
comitetului comunal de partid, care
a hotărit : sancționarea cu „vot de
^blam" a președintei C.A.P., V. Da-

vid, a secretarei adjuncte cu pro
bleme de propagandă, V. Muirteanu. și a vicepreședintelui biroului
executiv. Gh. Nechita : eliberarea
din funcția de secretară a biroului
organizației de bază de la ferma
viticolă Popești și din comitetul
comunal de partid a Getei Munteanu și sancționarea sa cu „vot de
blam cu avertisment". Au fost, de
asemenea, adoptate și alte măsuri
pentru întărirea muncii de partid in
comună, iar secretarul comitetului
comunal de partid. Ion Popa, a fost
atenționat de plenară pentru lipsă
de exigență și tărăgănarea aplică
rii măsurilor statutare față de cei
care au comis abateri.

Cînd nu știe
dreapta ce face
stingă...
Pentru a se asigura eficiența ne
cesară activității cu scrisorile tre
buie să se aplice cu strictețe, pe
lingă alte principii, și acela al ur
măririi soluționării pină la capăt
a problemelor cu care s-au adre
sat oamenii muncii, realizindu-se
efectiv in practică măsurile pro
puse. Dacă se ignoră acest lucru,
propunerea, sesizarea, cererea ce
tățeanului, relatată in scrisoare
sau la audiență, nu poate fi consi
derată definitiv soluționată. Ca in
cazul ce-1 vom relata in continu
are.
Pensionarul loan Morărașu din
Iași a trimis ziarului o scrisoare,
in luna august a.c., în care solicita
sprijin in soluționarea unor cereri
repetate privind. atribuirea unei lo
cuințe corespunzătoare pentru fa

milia sa. adresate consiliului popu
lar din municipiul respectiv. La această sesizare, redacția a primit
din partea Comitetului executiv al
Consiliului popular al municipiului
Iași un răspuns, semnat de vice
președintele Vasile Popovici. in
care se menționa că, analizindu-se
situația locativă a celui in cauză și
posibilitățile existente s-a hotărit
să i se atribuie un apartament cu
două camere pe strada Sălciilor
nr. 807-A. în finalul adresei se pre
ciza că I. Morărașu urmează să se
prezinte la unitatea de gospodărie
comunală și locativă din strada
Elena Doamna nr. 25 pentru per
fectarea formelor de închiriere.
Cum era firesc, ziarul a comunicat,
la vremea respectivă, răspunsul
semnatarului scrisorii.
Surprinzător insă, zilele trecute,
I. Morărașu a revenit cu o nouă
scrisoare — pe care o aducem si
pe această cale la cunoștința con
ducerii consiliului popular munici
pal — in care sesiza că unitatea
de gospodărie comunală și locativă
i-a refuzat Încheierea formelor de
Închiriere, pe motiv că n-ar avea
repartiție, iar apartamentul in
cauză ar fi. chipurile, repartizat
altor persoane.
Să înțelegem, oare, din această
situație că la consiliul popular res
pectiv funcționarii investiți cu so
luționarea acestui caz pot ignora o
hotărire a comitetului executiv ?
Oricum ar sta lucrurile, procedeul
este inadmisibil și așteptăm măsu
rile cuvenite pentru rezolvarea
pină la capăt a cazului, dar și pen
tru întărirea răspunderii și solici
tudinii de care trebuie să dea do
vadă funcționarii din cadrul servi
ciilor din subordinea comitetului
executiv al consiliului popular.

La semnalele cititorilor
• Gospodărească. Răspunzînd la scrisoarea cititorului Cosmin Brețcanu. Comitetul municipal Piatra Neamț al P.C.R. ne-a adus Ia cunoș
tință că întreprinderea comercială de stat pentru alimentație publică din
localitate a luat măsuri pentru funcționarea normală a berăriei „Coli
bele haiducilor" din parcul „Cozla" și menținerea curățeniei in jurul
acesteia. A fost amenajată aleea de acces spre unitate, s-au efectuat
reparații curente la grupul sanitar, iar pentru anul viitor s-a prevăzut
montarea unui paravan in partea de vest a acestuia și împrejmuirea
unității.
• Consiliul popular al județului Buzău, în urma soluționării scrisorii
primite din partea „Scinteii". semnate de cititorul Stelian Iliescu, ne-a
răspuns : Stațiunea balneoclimaterică Balta Albă funcționează sezo
nier, in perioada 1 iunie — 30 septembrie. Pe lingă alte măsuri pentru
mai buna sa gospodărire. O.J.T.-Buzău a stabilit să se monteze panouri
solare in vederea asigurării apei calde și a adoptat un program privind
dezvoltarea stațiunii în zona satului Băile. în apropierea pungilor de
nămol sapropelic, potrivit detaliului de sistematizare elaborat. In acest
sens, vor fl realizate spații de cazare, baze de tratament, dotări cultu
rale și comerciale, terenuri sportive, parcuri
și........................................
locuri de joacă pentru
copii.
• Propunerea cititorului Traian Nicolae din București cuprinsă in
scrisoarea adresată „Scinteii" în legătură cu introducerea
'
în circulație
a unui tren de persoane pe ruta București — Slănic, județul Prahova, a
fost reținută de Direcția mișcare și comercial din cadrul Departamentului
căilor ferate. Astfel, in viitorul mers de tren se va căuta o posibilitate
pentru punerea acesteia in aplicare.

Gheorghe P1RVAN

Toată grija pentru buna gospodărire a fondului de locuințe!
Cum se ocupă asociațiile de locatari de această mare avuție obștească
Prin natura activității lor. asocia
țiile de locatari sint învestite cu Im
portante atribuții șț răspunderi in
gospodărirea unei mari avuții socia
le : fondul de locuințe. Dar pe lingă
această funcție primordială, ele mai
au un specific : respectiv, fac parte
din organismele cele mai apropiate
de problemele vieții de zi cu zi ale
cetățenilor. Departe de a fi simple
organisme administrative, comitetele
asociațiilor de locatari sînt chemate
să desfășoare o activitate variată,
complexă pentru buna gospodărire
a blocurilor de locuințe, pentru crea
rea și înfrumusețarea cadrului de
viață al oamenilor, dar și pentru
promovarea normelor și principiilor
de conviețuire socialistă in rîndul
locatarilor — oameni veniți din di
ferite locuri, de diferite profesii, cu
mentalități diferite. Aceasta o de
monstrează și ancheta întreprinsă în
municipiul Alexandria.

Autogospodărirea
ex
presie a atitudinii civice.
Blocurile de locuințe și întregul spa
țiu din zona de activitate a asocia
ției nr. 1 — una dintre cele mai
vechi din Alexandria. înființată in
urmă cu peste două decenii — re
prezintă un veritabil model de bună
gospodărire. Secretul ? Faptul că
aici s-au statornicit relații apropia
te. de bună conviețuire între loca
tari. relații născute în participarea
comună la acțiunile de bună gospo
dărire și înfrumusețare a cartieru
lui. a blocurilor. „Adică — ceea ce
ținea să remarce administratorul asociației Constantin Lunganu — au
togospodărirea este în fond o pro
blemă de atitudine civică, de spirit
gospodăresc al cetățenilor". Zestrea
edilitară gospodărită — mai exact
autogospodărită de asociație — cu
prinde 12 blocuri cu 532 apartamente,
în care locuiesc aproape două mii
de cetățeni. „Considerăm că toate

aceste bunuri constituie o părticică
din avuția întregii societăți și fie
care bloc, fiecare apartament trebuie
să fie la fel de bine întreținut —
continuă administratorul.
Ce-i drept, la începuturile sale,
după înființare, activitatea asociației
noastre se rezuma la stringerea con
tribuției bănești și Ia plata cheltuie
lilor curente. Din dorința de a face
din blocurile de locuințe tot atitea
„modele" de bună gospodărire, trep
tat comitetul asociației a devenit mai
activ, mai receptiv față de propune
rile și sugestiile cetățenilor pentru
creșterea participării fiecărui locatar,
ca o datorie civică la realizarea unor '

nîzate. despre avantajele generale
ale economiei, dar si cele personale,
participind la acțiunea de colectare
a materialelor refolosibile.
Cu sprijinul organizațiilor de
partid din cartiere, cele mai multe
dintre asociațiile de locatari acordă
atenție sporită problemei formării
unei atitudini responsabile a locata
rilor fată de buna
gospodărire a
blocurilor si oarti erelor, fată de în
treținerea si aspectul îngrijit al pro
priului apartament, dar si al tuturor
bunurilor de folosință comună din
blocuri, fată de normele de compor
tare civilizată.
Așa s-a întimplat in cazul lu< Mir-

Insemnări din municipiul Alexandria
obiective edilitar-gospodărești In fo
losul comun, al obștii, dar și al fie
cărui locatar".
Am vizitat „microcartierul" gospo
dărit de această asociație și intr-ade
văr am avut ce vedea : aleile curate,
străjuite de garduri vii (pentru care
locatarii au plantat 25 000 puieți de
arbuști ornamentali) ; aleile pietonale
din fața blocurilor au bolți cu vită
de vie ; între blocuri — tei. castani,
pomi fructiferi plantați în locul plo
pilor ajunși la virsta de tăiere.

Cum se formează deprin
derile de buni gospodari ?
La una dintre acțiunile pentru
colectarea materialelor refolosibile
Întreprinse de comitetul asociației
nr. 24 au participat sute de cetățeni,
adunindu-se într-o singură zi 12 tone
de fier vechi. 1 500 kg hirtie. 800 kg
cioburi de sticlă precum și alte ma
teriale.
Sigur, pînă a se aiunge aici a fost
nevoie de multă muncă de lămurire
a unor cetățeni, de discuții de la om
la om ale unor echipe formate din
membrii comitetelor asociațiilor de
locatari care au mers din aparta
ment in apartament, informind cetă
țenii despre acțiunile colective orga-

cea Oprea, depanator radio-TV, care,
uitind de două ori robinetul deschis,
a produs inundarea propriului apar
tament, a celor de dedesubt, ca și a
casei scărilor. Firesc. în afară de
faptul că a plătit pagubele pricinui
te. atitudinea lui a fost pusă in dis
cuția locatarilor și determinat să în
țeleagă că respectul fată de normele
de conviețuire este obligatoriu pen
tru fiecare locatar. Adevărul este că
în covirșitoarea lor majoritate aso
ciațiile de locatari sint incă departe
de a juca si rolul educativ atit de
important ce le revine, pentru a uni
și suda locatarii intr-un colectiv de
oameni apropiati. de buni vecini și
— de ce nu 7 — chiar prieteni, oa
meni care să se intrajutoreze, să-și
unească energiile, să dezvolte intre ei
raporturi de bună conviețuire, ca in
tr-o microfamilie. într-o asemenea
evoluție oamenii ar putea găsi la asociatia de locatari un sfat, un spri
jin chiar in probleme personale —
sudindu-se intre ei adevărate si pro
funde raporturi de bună vecinătate.

De ce nu se generalizea
ză experiențele pozitive ? Nu*
meroase asociații de locatari din mu
nicipiul Alexandria prezintă intr-a-

devăr „cărți de vizită" bogate în
realizări, succesele obținute fiind re
zultatul modalităților variate de atragere a cetățenilor la acțiunile de
autogoșpodărire si înfrumusețare a
cartierelor, a blocurilor, a propriilor
apartamente, de formare a unei atitudini civice înaintate. Cu atit mai
de neînțeles par o serie de situații
întîlnite in unele cartiere. Spre
exemplu, multe dintre blocurile car
tierului 1 Mai — în zona cuprinsă
de asociațiile nr. 3 si 18. au pereții
degradați si murdari, ușile de la in
trarea în' casa scărilor fără închiză
toare. legate cu sîrmă. o parte din
geamuri lipsesc.
De altfel. în această zonă, zece apartamente degradate au fost pără
site. devenind practic nelocuibile. La
blocul B-4 au dispărut pînă si două
ferestre cu giurgiu vele cu tot. Pri
vind toate acestea, te întrebi, pe bună
dreptate : ce fel de gospodari locu
iesc in aceste blocuri ? Dar asocia
țiile de locatari ce păzesc 1 Este
inadmisibilă starea de expectativă,
de indiferentă a asociațiilor de loca
tari fată de cazurile de degradare a
bunurilor obștii.
_Dar asemenea situați! mai ridică
cîteva probleme. De ce Consiliul
popular municipal Alexandria nu in
tervine energic pentru curmarea unor asemenea situații ? De ce ac
ceptă degradarea unor bunuri ob
ștești pentru care statul a investit
importante sume ? De ce nu se gene
ralizează experiența asociațiilor de
locatari cu o bogată activitate Și
bune rezultate ? Am adresat aceste
întrebări primului vicepreședinte al
consiliului popular municipal, care a
recunoscut că este intr-adevăr ne
voie de un control permanent, de
asigurarea unei intervenții mai fer
me pentru respectarea și aplicarea
normelor și prevederilor legale.
Subscriem autocriticii primului vi
cepreședinte al Consiliului popular
municipal Alexandria. Este nevoie
Insă să se treacă efectiv de la vorbe
la fapte.

C. BORDEIANU

PAGINA 3

SC1NTEIA — vineri 4 decembrie 1987

IN iNTlMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
Schimbul de noapte Ia întreprin
derea constructoare de mașini din
Reșița nu aduce nimic deosebit față
de celelalte schimburi. Se lucrează
intens, se lucrează cu toată seriozi
tatea în atelierele și in secțiile unde
s-au asigurat condiții pentru buna
desfășurare a muncii. Sau. dimpo
trivă, se stă intr-o. amorțeală totală.
„Dacă avem comenzi și materiale,
dacă avem energie, totul merge stru
nă" — ne spunea, evident satisfăcut,
un muncitor din secția motoare nava
le. Părea scump Ia vorbă și. in toiul
nopții, la ora unu, ne sugera prin
atenția cu care își urmărea piesa pe
care o executa că ar fi bine să ii
lăsăm în pace.
Ceea ce am și făcut, mergind pe
fluxul de producție prin atelierele
secției. Apoi, prin alte secții, notând
cînd opinii optimiste despre plăcerea
de a munci în această prestigioasă
uzină-etalon a economiei noastre,
cînd opinii care condamnau vehement
atitudinea de delăsare a unor cadre
de conducere privind asigurarea tu
turor condițiilor pentru buna desfă
șurare a producției. Iar acest ton cri
tic. rostit limpede și argumentat la
nivelul atelierelor și
al locurilor de mun
că. in miezul fier
binte al producției —
cum se spune — nu
ia
are nicidecum o mo
tivație justificatoare.
Ci. dimpotrivă ! El
exprimă limpede in
toleranta omului de
la strung, a munci
torului sau a mais
trului față de lipsa
de răspundere ce
străpunge cu rapidi
tate toate treptele
ierarhice — de la
director (și uneori
de la ministru) la
muncitor,
generind
nedumerire și ne
mulțumire.
Am discutat. în acel schimb de noap
te. cu numeroși mun
citori, maiștri și' in
gineri.
Motivația
muncii
lor ?
Simplă și. mai ales, convingă
toare. în primul rind, răspunderea
mare față de țară. Se produc aici
motoare navale, motoare diesel de
mare putere, utilaje hidroenergetice.
Ele sint cerute și așteptate de bene
ficiari. Execuția multora este jnsă
întirziată. Âcum se face totul pen
tru diminuarea acestor rămineri in
urmă. în al doilea rind, este siste
mul de retribuire în acord global,
care răsplătește prompt hărnicia,
dar. la fel de prompt, sancționează
orice delăsare in muncă sau proas
tă organizare. Și ar mai fi un motiv,
rostit aproape invariabil de toți in
terlocutorii : mindria de a munci in
această modernă și prestigioasă uzi
nă. Unul dintre muncitorii mai în
virstă a exprimat-o plastic : „Dacă
te bucuri adine cînd afli o veste
bună despre
fabrica ta, despre o
reușită a colegilor tăi, ori dacă te
faci negru de supărare cînd veștile
sint proaste, oare acestea ce vor să
însemne toate la un loc ? Nu în pri
mul rind dragostea față de fabrica
pe care o simți că este și a ta ?“
Nu vom Înfățișa, pe larg, cele
constatate în schimbul de noapte.
A doua zi dimineața am comentat
citeva din aspectele relevante cu
secretarul comitetului de partid.
N. Bochiș, și cu directorul ge
neral al uzinei. V.P. Uscat. La
fiecare întrebare, la fiecare proble
mă adusă in discuție s-au formulat
răspunsuri — am fost asigurați in
repetate rinduri — pătrunse de sin
ceritate. izvorite din dorința de a
cintări atit propriile neajunsuri, cit
și cele care aparțin altora.
De ce nu se lucrează in flux con
tinuu in secția producătoare de uti
laje energetice ? întrebarea se naște
spontan, văzînd atelierele secției
cufundate
în întuneric. Răspunsul
vine, la fel. prompt, rostit apăsat de
către
director :
„Nu se lucrează
pentru simplul motiv că nu avem
cotă de energie". Și repetă, vrînd
parcă să se asigure că am înțeles
bine : „Asta e, lipsa unei cote co
respunzătoare de energie !“
O replică seacă ce îți aduce tn
față imaginea unui cerc vicios per
fect închis. Așadar, fabricația utila
jului energetic este întreruptă din

a fiecărui produs și de importanța
lui pentru economie, comenzile se
fac centralizat pentru fiecare produs
în parte. După cum tot centralizat
se' asigură și baza materială a pro
ducției. Devine limpede că in aceas
tă situație planul valoric. planul
productiei-marfă și alți indicatori
derivați care se calculează pe aceas
tă bază sint rezultatul unor simple
operațiuni aritmetice de înmulțire și
adunare. Și. totuși, in practică totul
pare a se complica, pină la confuz.
Iată un singur exemplu, din multe
similare puse in discuție.
Pentru anul 1987. necesarul de
agregate energetice pentru economia
națională a fost fundamentat la ni
velul unei puteri totale de 550 MW.
Cifra orientativă a fost însușită de
colectivul întreprinderii. în urma
unei serioase analize a posibilităților
de realizare. Apoi, fiind aprobată și
de Comitetul de Stat al Planificării
și de către Ministerul Aprovizionă
rii. a fost inclusă in plan. Acțiune
importantă, pentru că din acel mo
ment prevederea căpăta un caracter
obligatoriu, legal. Devenea cifră de
plan pentru producția de utilaj ener
getic. Nici un mo
ment colectivul uzi
nei nu a pus în dis
cuție capacitatea sa
de a realiza această
ntreprinderea constructoare de mașini din reșița
prevedere Întocmai
și în condițiile res
pectării cu strictețe
a normelor de con
sum stabilite. Totul
părea a fi in ordine
pină cind. sub ace
leași semnături ale
forurilor de planifi
care și de aprovizio
nare autorizate, baza
materială a produc
ției a fost asigurată
numai pentru fabri
cația a 410 MW. Nu
intrăm in detaliile
acestei neconcordan
te între necesități și
posibilități. Ele țin
în bună măsură de
o serie de factori
pabil să-și afirme un plus de com
este : De ce promisiunile făcute de
conjuncturali din economie. Fac
cadre de conducere din Ministerul
petență este pe deplin îndreptățit
tori a căror acțiune nu poate
Industriei de Utilaj Greu — promi
să primească din partea societății
fi neglijată în fundamentarea, in
siuni izvorite din cunoașterea reali
pe măsura contribuției sale concrete
definitivarea sarcinilor de plan.
tății, din adevărul că pe parcursul
în producție.
Egalitarismul îngust,
Țin de rigorile, de legile unei pla
întregului an cota de energie a fost
care stimulează delăsarea in muncă,
nificări suple, de cerința adaptării
diminuată zilnic cu 2—3 megawați
nu are nimic comun cu spiritul echi
permanente la realitatea din econo-'
— nu sint onorate ? Să se fi scăpat
tății promovat ferm de principiile
mie, precum și la realitățile din
acordului global. Principii menite să
din vedere importanța cu totul deo
economia mondială. Așa este, așa
stimuleze inițiativa și răspunderea
sebită pe care o are producția uzi
ar trebui să fie, raportind exigen
personală și colectivă in muncă, nu
nei reșițene atit pentru dotarea eco
țele planificării la rigorile mecanis
să le frineze.
nomiei, cît și pentru export ? In
mului economico-financiar. Numai
strategia distribuirii cotelor de ener
că in cazul întreprinderii reșițene
La sfîrșitul schimbului de noapte
gie albcate- ministerului, pe unități,
asemenea rigori, care țintesc spre
s-a tras linie și s-a operat calculul
trebuie să se țină seama, neapărat,
regula elementară a oricărui plan —
cuvenit privind rezultatele obținute.
de rolul și locul pe care-1 ocupă fie
corelarea perfectă a necesităților și
Concluzia ? Programul de lucru sta
care întreprindere, in angrenajul
a posibilităților — nu au fost res
bilit a fost
îndeplinit
exemplar.
complex al economiei naționale.
pectate, Tributari unei' optici biro
„Este sfirșit de lună și ați intîlmt
cratice,
globaliste. specialiștii care
Atit timp cit întreaga producție. a
o situație bună" — ni se explică.
uzinei este serios afectată de lipsa
au definitivat și parafat cifra finală
Precizare care vrea să insinueze
pieselor turnate, determinată, la rinde
plan
in
producția de agregate
ideea că am fost martori la o
dul ei, de cota de energie nesatisfă
energetice au. calculat valoarea proexcepție. Și ca toate excepțiile și
cătoare. explicațiile, justificările nu
ducției-marfă pentru o producție
aceasta avea să confirme regula. O
pot fi admise. Se impune ca minis
fizică de 550 de MW. ignorînd faptul
regulă nedorită de nimeni : planul
terul tutelar să găsească — așa cum
că economia nu poate asigura baza
lunii noiembrie a fost nerealizat,
s-a angajat in fața unității reșițene
materială decit pentru circa 85 la
după cum nerealizat este și planul
— resursele pentru diferența de doi
sută din această prevedere-prope ansamblul celor 11 luni care au
megawați-putere necesară întreprin
iect. Valoric, această neconcordanță
trecut din acest an. Procentul nereașe transcrie intr-un minus la proderii pentru desfășurarea — în con
tizării ei te mult brda măre și el’
diții normale, dar și în regim de ri
ducția-marfă de peste 80 milioane’
nit a fost întîlnit în nici unul' 'din
Ier.
guroasă economie — a producției.
bilanțurile uzingi din ultimii ani.
Am notaț, în continuarea discuției,
Discuțiile cu muncitori și specia
De prisos să mai insistăm. în con
purtate cu directorul general și cu'
liști din alte sectoare de producție
tinuare", asupra efectelor demobili
aduc în atenție o altă „problemă" a
secretarul comitetului de partid,
zatoare ale acestei necorelări „din
activității : modul în care sint în
multe alte neajunsuri care țin de :
start" a unuia dintr-e indicatorii de
țelese și aplicate prevederile legii
lipsa unui decalaj optim între sec
plan de bază. Și faptele se repetă
cu privire la munca în acord global.
țiile de producție, organizarea neco
aproape matematic și la producția
„Cit ați cîștigat, în medie, în lunile
respunzătoare a asistenței tehnice,
de motoare navale, și la producția
acestui an ?“ Un muncitor ne răs
slaba preocupare pentru finalizarea
de motoare diesel de mare putere.
punde cu exactitate : 3 550 lei, după
programelor de modernizare. Și
Cui folosește o asemenea fundamen
care adaugă : „în mină am primit
multe
altele,
discutate
și
analizate
tare de-a dreptul iluzorie a indica
numai 3 200 lei". Restul de 350 lei ?
pe toate fețele în recentele dezbateri
torilor de plan ? De ce este ea tole
Nu știa de ce i-au fost reținuți sau
organizate de comitetul de partid
de ce au fost „redistribuiți". Și răs
rată de specialiști din domeniile pla
împreună cu colectivul fiecărei secții
punsuri asemănătoare am primit din
nificării și aprovizionării tehnicode producție. Măsurile stabilite par
partea majorității muncitorilor și a
materiale ? Legea etică de bază a
a
îndreptăți
o
privire
optimistă
asu

maiștrilor cu care am discutat. Fapt
oricărui plan este corectitudinea și
pra perspectivei. . Aplicate prompt,
confirmat și de secretarul comitetu
ea nu poate fi încălcată de nimeni,
așa
cum
trebuia
să
se
facă
mai
lui de partid, și de directorul între
sub nici un motiv !
de mult, ele au început să-și arate
prinderii.
într-adevăr așa este. Și
Cum se vede, „problemele" planu
rezultatele.
nu este bine, nu1 este legal. în mod
lui nu apar din senin. Nu sînt rezul
Și totuși planul continuă să fie
sistematic retribuția lunară a unor
tatul acțiunii oarbe a unor factori
nerealizat ! Un fapt pare flagrant :
categorii de muncitori din secții
întîmplători. „Problemele" planului
lipsa de corelare a indicatorilor de
fruntașe este diminuată cu citeva
le fac oamenii și, firesc, tot ei tre
plan. Prin profilul întreprinderii,
procente, creîndu-se „rezerve" pen
buie să le și soluționeze !
întreaga producție este, cum spun
tru acoperirea unor cheltuieli gene
specialiștii, „dirijată". Adică, ținînd
Viorel SALAGEAN
rate de depășirea consumurilor nor
seama de valoarea deosebit de mare
mate la nivelul uzinei — nu al
Ion D. CUCU

lipsă de energie ; și energia lipsește,
în bună parte, din cauza intirzierii
punerii in funcțiune a unor noi ca
pacități datorită nelivrării utilajelor
energetice. Ne mărturisim acest gind
și ni se dă dreptate, argumentindu-se că aproape jumătate din pro
ducția uzinei este dată de sectoarele
producătoare de utilaj energetic.
Și din nou aceeași întrebare : De
ce nu se lucrează in flux neîntrerupt
în secția producătoare de utilaj
energetic ? Primul răspuns nu este
deloc convingător. Cota de energie
alocată ar putea fi distribuită in
așa fel incit sectorul producător de
utilaj energetic să nu fie afectat.
Opinie prompt infirmată de director,
prin calcule matematice privind
distribuirea cotei zilnice de energie.
Concluzia este că oricum s-ar pro
ceda. cota de energie alocată zilnic
— situată cu mult sub normele de
consum — nu este suficientă. Ce-i
drept, unitatea realizează o însem
nată economie de energie, dar cit
de falsă este această „reușită" din
moment ce pierderile generate de
lipsa de energie întrec de mai multe
ori economiile amintite. întrebarea

secției respective — sau uneori
chiar pentru nivelarea ciștigurilor în sectoarele cu nerealizări
mai mari. O practică ce contra
vine total reglementărilor legale
cu privire la organizarea muncii
în acord global. Explicațiile primite
nu... explicau practic nimic, ci, dim
potrivă, acuzau lipsa de preocupare
a conducerii
întreprinderii pentru
defalcarea clară a sarcinilor ce revin
fiecărei subunități sau formații de
lucru, pentru încheierea la timp a
contracțelor de acord global. Efectele
unei asemenea optici egalitariste
înguste ? Este limpede că ea gene
rează o. tocire a spiritului de iniția
tivă. a interesului muncitorilor, al
formațiilor de lucru de bază, în an
samblul lor. față de găsirea unor
soluții cit mai eficiente pentru buna
organizare a muncii, pentru moder
nizarea tehnologiilor, astfel incit
să-și poată realiza sarcinile de plan
în termen cit mai scart. Principiile
acordului global sint limpezi și
riguroase. Ele pot părea chiar aspre,
dar nu pentru cei care le respectă,
ci pentru cei care le incalcă. Omul
harnic, omul de inițiativă, omul ca
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—rezultat al bunei organizări a muncii,
dar și al asigurării bazei materiale

Eforturi susținute pentru sporirea
producției
de energie electrică
Oamenii muncii de la Centrala
electrică de termoficare Ișalnița. la
începutul acestui an. au lansat che
marea la. întrecere către toate co
lectivele termocentralelor din tară
ce funcționează pe cărbune. Cu acel
prilej energeticienii doljeni s-au an
gajat să furnizeze sistemului ener
getic național, peste prevederile pla
nului pe acest an, 70 milioane kWh
energie electrică. Care este „pulsul"
activității de aici ? La toate punctelecheie de lucru — începind cu gos
podăria de cărbune pină la cafnera
de comandă — pretutindeni se ma
nifestă o atmosferă de muncă spor
nică. angajantă și responsabilă. Că
așa este, o dovedesc faptele. Să ne
referim doar la una dintre ele. ce
pledează de la sine pentru felul in
care energeticienii doljeni au înțeles
să-și facă datoria in această perioa
dă cind nevoile economiei naționale
sint mai mari ca oricind : producția
de energie electrică realizată peste
prevederile de plan la zi depășește
300 milioane kWh, adică de 4 ori
mai mult față de angajamentul asu
mat. Și incă un .amănunt : acest
spor de producție a fost obținut in
condițiile in care s-a redus cu 2 la
sută consumul specific de combus
tibil convențional. Cum s-a acțio
nat ?
Inginerul Ion Bărbulescu. directo
rul unității,
specialist de înaltă
competență profesională, ne răspun
de scurt și cuprinzător : „In perma
nentă urmărim ca toate instalațiile
energetice să funcționeze in cele
mai bune condiții, prin permanen
tizarea verificărilor preventive și
reducerea la minimum a timpului
afectat reparațiilor".
Zis și făcut.
Dovada ? Spicuim din raportul mun
citoresc cu care cele 15 organizații
de partid intimpină apropiatele eve
nimente din viața partidului și a
țârii : „Turboagregatul nr. 1 a fost
pus in funcțiune cu 8 zile mai de
vreme ; cazanul nr. 6 — în devans
cu o săptămină ; turboagregatul nr. 2
cu 5 zile înainte de termenul pla
nificat și altele".
Desigur, dincolo de aceste date
statistice se află un uriaș efort îm
pins uneori pină la sacrificiu al

energeticieffllor doljeni care au în
țeles toartei bine rolul și menirea de
a da economiei
naționale cit mai
multă energie electrică.
Un argu
ment : cu puțină vreme in urmă a
devenit strict necesară schimbarea
„păienjenișului" de țevi de la con
densatorul grupului nr. 1. lucrare
deosebit de complexă și migăloasă,
care, conform normativelor in vi
goare. era .''prevăzută să se facă in
25 de zile. ...Nu. in actualele condi
ții nu putem admite un asemenea
termen. N^ vom mobiliza, și vom
termina lucrarea cu cel puțin 4—5
zile mai devreme", a fost hotărirea
unanimă a biroului comitetului de

La termocentrala Ișalnița
partid care, a devenit „statul major"
al acestei Acțiuni contracronometru.
„FormațiileL de lăcătuși conduse de
Constantin Noana și Ion Marin s-au
angajat să S lucreze prin rotație cite
12 ore pe Ătot parcursul săptăminii.
Lor li s-au alăturat, pentru diferite
lucrări necalificate, toți bărbații din
serviciile funcționale, a ținut să pre
cizeze Valeriu Stănculescu, secreta
rul comitetului de partid al termo
centralei. In numai 10 zile cele pes
te 4 tone de țeavă au fost puse in
operă. Și aceste lucrări au fost executațe in condiții nu dintre cele
mai bune, la temperaturi de peste
50 de grade Celsius".
Așa cum ne-am convins, scurta
rea pină la limita maximă a repa
rațiilor și remedierilor are la bază
mobilizarea exemplară a forțelor,
pregătirea permanentă a personalu
lui muncitor, cît și o bună organi
zare a activității în sectorul de pro
ducție piese de schimb. Aici se rea
lizează aproape 70 la sută din vo
lumul pieselor de schimb și confec
țiilor metalice necesare activității
proprii de reparații și chiar opera
ții speciale pentru agregatele termo
centralelor de la Turceni și Rovinari. Pornind de la greutățile și în-

vățămintele anilor trecuți, la Cen
trala electrică și de termoficare Ișalnița pregătirile de iarnă s-au făcut
mai devreme și mai bine. Dovadă
și faptul că stocul de cărbune la
1 decembrie era cu 23 000 tone mai
mare față de aceeași perioadă a anului trecut. De altfel, este și efec
tul direct al realizării cu ministe
rul coordonator a unui grafic opti
mizat privind livrarea cărbunelu
către acest’ important obiectiv ener
getic al țării. In ultima perioadă
cantitățile zilnice de cărbune sosite
Ia termocentrală se cifreaz,? la 32 000
tone — ceea ce coincide cu necesa
rul zilnic de consum — comparațicu 26 000 tone, cit se primea cu nu
mai o săptămină in urmă.
Și totuși probleme incă ma>
există : la camera de comandă no
tăm puterea medie înregistrată i
ultima săptămină a lunii noiembr
Aceasta s-a situat intre 669 și
MW in condițiile in care toate <
8 grupuri s-au aflat in exploat
E mult, e puțin ? „E mult, dacs
vem in vedere calitatea cărbuni
e puțin, dacă avem in vedere
tuturor instalațiilor energetice l<
asigurat fiabilitate maximă —
răspunsul directorului unității
gregatele noastre sint construite
tru o funcționare optimă cu c
ne a cărui putere calorică să i
sub 1 750 kilocalorii pe kg. ori
bazinele miniere Simian și
primim cărbune cu o putere
rică sub 1 400 Kcal/kg. Dar d
cest aspect depășește posib
minerilor, de la Berbești A'
Drăgotești am putea primi
cu o granulație corespunzătr.
ce insist asupra acestui lui
navetă in care se află căr
o granulație corespunzătoar
cărcăm in maximum 45 de
pe cind o navetă cu cărbun
granulație o descărcăm în
3 ore. cu consecințele știut
Uzarea parcului de vagoat
rea locațiilor ș.a.“.

Nicolae BAI
corespondenta

--------- PROGRAMELE SPECIALE DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII - ÎNFĂPTUITE RIGUROS! -

PAȘI MAI FERMI IN STĂVILIREA EROZIUNII SOLULUI!
între măsurile cuprinse în Programul națio
nal de îmbunătățiri funciare și in Programul
privind organizarea teritoriului și creșterea fer
tilității solurilor, cele referitoare la combaterea
eroziunii solului prezintă o importanță cu totul
deosebită. Și aceasta intrucît eroziunea afectea
ză în țara noastră aproape 6,4 milioane hectare
de terenuri agricole, din care 2.6 milioane re
prezintă terenurile arabile. Punerea în valoare
deplină a acestor terenuri constituie, așadar, o
mare rezervă de sporire a producției agricole.
Tocmai de aceea, in ansamblul strategiei pri
vind înfăptuirea noii revoluții agrare, proble
matica amenajării și punerii in valoare a tere
nurilor supuse eroziunii ocupă un loc central.
Pornind de Ia experiența și rezultatele deo

sebite ale Stațiunii centrale de cercetări pentru
combaterea eroziunii solului din Perieni, jude
țul Vaslui, cu cîțiva ani în urmă, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a trasat in mod expres sarcina ca această ex
periență să fie extinsă și generalizată in țoale
județele care au terenuri in pantă. In acest
scop, au fost înființate 36 de perimetre etalon
unde să se aplice metodele folosite la Perieni,
urmind ca de aici ele să fie extinse pe scară
largă. Ce rezultate s-au obținut în această ac
țiune de mare interes ? Ce probleme sînt de
soluționat in continuare pentru realizarea întoc
mai a sarcinilor stabilite in acest domeniu ?
Mai mulți activiști dc partid și specialiști din
unitățile agricole de producție și de la orga

nele agricole dc specialitate au răspuns Ia aces
te întrebări cu prilejul unei „mese rotunde" or
ganizate de redacția ziarului nostru in județul
Buzău. în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul
tovarășii : Ion Boerescu, inginer-șef al C.A.P.
Cărpiniștea, Gheorghe Șercăianu, președinte al
C.A.P. Aldeni. Nicolae Enache, președinte al
C.A.P. Cernătești, Alexandru Nartea, inginer-șef
al consiliului agroindustrial Săpoca, Petre Eremia, directorul trustului horticulturii, Mihai
Petrescu, directorul trustului S.M.A., Gheor
ghe Alexandrescu și Romică Condruz, director
și, respectiv, director tehnic al I.E.E.L.I.F.
Buzău, Sandu Lambru, directorul general al di
recției agricole, și Constantin Nițu, secretar al
comitetului județean de partid.

EXPERIENȚE Șl PREOCUPĂRI 1N JUDEȚUL BUZĂU RELIEFATE IN CADRUL UNEI „MESE ROTUNDE"
„Etalonul**

se

extinde...

Să precizăm mai lntii că in județul
Buzău terenurile afectate de ero
ziune însumează circa 122 000 hecta
re. Dar nu atit întinderea acestor
suprafețe, care bunăoară in alte ju
dețe sint mult mai mari, cit mai ales
orografia deosebit de frămîntată și
amploarea fenomenelor de eroziu
ne impun cu acuitate executarea in
această zonă a unor vaste lucrări
antierozionale. In această privință,
C.A.P. Cărpiniștea a dobîndit
in
decursul anilor o valoroasă experi
ență. Pe teritoriul acestei unități a
fost organizat de altfel și perimetrul
etalon. La această dată, lucrările de
amenajare a celor 2 591 hectare, cit
formează perimetrul etalon, se poate
considera că au fost finalizate in to
talitate.
• Acum. întreaga zonă a perimetru
lui se prezintă ca un mic Bărăgan
aflat intre dealuri, unde prin practi
carea unui sistem de agricultură spe
cific fenomenele de eroziune pot fi
acum controlate permanent și stopate
la timp.
Pe baza unui program județean,
metodele și procedeele de amena
jare antierozională a terenurilor în
pantă experimentate la Cărpiniștea

au început să treacă granița perime
trului etalon și să fie aplicate în tot
mai multe unități. Dezbaterea a re
liefat în acest sens eficiența deose
bită a stilului de muncă promovat de
comitetul județean de partid, care a
căutat și a reușit să implice puter
nic în această acțiune organele și
organizațiile locale de partid, consi
liile populare și consiliile de condu
cere ale unităților agricole. Pentru
aceasta, in unitățile unde se execută
asemenea lucrări au fost organizate
o dată sau de două ori pe an schim
buri de experiență cu participarea
specialiștilor și a cadrelor de condu
cere din toate unitățile situate în
zona colinară. Cu aceste prilejuri
s-au făcut analize concrete, la fața
locului, privind stadiul lucrărilor și
cauzele nerealizărilor. stabilindu-se
măsuri imediate. în acest fel a fost
posibil să se treacă la amenajarea
antierozională a noi terenuri la Al
deni. Pirșcov. Odăile. Cozieni. Pănătău și Viperești. De altfel, I.E.E.L.I.F.
Buzău, repartizind forțele mecanice
și umane necesare, organizindu-și
corespunzător activitatea, a
reușit
ca Ia această dată să realizeze și
chiar să depășească sarcinile stabi
lite pe acest an privind combaterea
eroziunii solului.

Se poate vorbi deci de un început
bun in ce privește trecerea la gene
ralizarea metodelor antierozionale ve
rificate în perimetrul etalon. Totuși,
sint de notat observațiile multor par
ticipant! la dezbatere, care au arătat
că ritmul lucrărilor și rezultatele in
ansamblu ar putea fi mai bune dacă
ar exista o mai strinsă colaborare
intre unitățile agricole și cele de con
strucții specializate.

Livezile înfloritoare de pe
versanții erodați. Cea mai
mare parte din terenurile erodate
în județul Buzău — circa 100 000
hectare — sint improprii pentru
culturile de cimp. Cel mai eficient
mod de amenajare antierozională a
acestor terenuri situate pe versanți
cu pante mari și puternic erodate
este amenajarea pentru exploatarea
pomicolă și viticolă. Această stare de
fapt a stat Ia baza elaborării unui
program județean, ale cărui obiec
tive principale constau in
înfiin
țarea de plantații noi de pomi pe
3 930 hectare și de viță de vie pe
862 hectare, prin punerea în valoare
a terenurilor în pantă, erodate. De
altfel, se urmărește ca. în perspecti
va viitorilor 10—15 ani, pe măsura

epuizării plantațiilor intensive de
pomi inființate la cimpie. acestea să
fie reamenajate, dar acolo unde este
locul lor firesc. Adică pe terenurile
în pantă, improprii pentru alt mod
de folosință.
Acest program, care face parte in
tegrantă din amenajarea complexă
antierozională a bazinelor hidrogra
fice, a început să prindă contur pe
teren. S-a stabilit, și au început să
se asigure fondurile, necesare atit
pentru lucrările de combatere a eroziunii solului, cit și pentru înfiin
țarea plantațiilor. Din anul trecut,
întreprinderea de construcții specia
lizată — I.E.E.L.I.F.-Buzău — a
început amenajarea in terase a versanților în diferite puncte din județ.
Stațiunea de cercetări pomicole din
Cindești' și Stațiunea de cercetări vi
ticole din Pietroasa și-au organizat
și dimensionat pepiniere pentru pro
ducerea materialului săditor necesar,
în prezent, la Stațiunea de cercetări
pomicole din Cindești, I.A.S. Săhăteni și cooperativele agricole Pătîrlagele și Pănătău, plantarea pomilor
pe terase este în plină desfășurare,
și ar trebui să decurgă la fel de bine
și in cooperativele agricole Aldeni,
Pirșcov și Cozieni, unde ritmul aces
tei lucrări lasă de dorit. Nu asupra

acestui aspect vrem să insistăm însă.
Aspect ce-și va găsi desigur o solu
ționare promptă din partea organe
lor agricole de specialitate. Opiniile
exprimate în cadrul „mesei rotunde"
au reliefat necesitatea corelării asi
gurării bazei tehnice și materiale,
astfel incit amenajările antierozio
nale propriu-zise să poată fi reali
zate în timp util pentru înființarea
noilor plantații. Este o condiție fără
de care acest program, ce va trans
forma dealurile erodate ale Buzăului
în grădini înfloritoare, nu va putea
fi materializat la termenul prevăzut.

Mecanizarea lucrărilor pe
pante — un deziderat par
țial împlinit Amenajările anti
erozionale oricit de bine ar fi con
cepute și realizate nu pot avea o
viață lungă fără să se facă exploa
tarea lor agricolă în condiții cores
punzătoare. Aceasta înseamnă în
primul rind ca arătura și celelalte
lucrări agricole să se execute obli
gatoriu pe direcția curbelor de nivel.
Este o cerință ce nu se poate rea
liza. mai ales pe terenurile cu pante
mari, de peste 16—17 Ia sută, decit
prin utilizarea unei sisteme de ma
șini și utilaje specifice. Trebuie spus
că în ultimii ani au fost concepute
și produse tractoare pe șenile de
putere mare — SM-800. dotate cu
utilajele necesare — pluguri rever
sibile. semănători și discuri — adec
vate condițiilor de lucru pe terenu
rile în pantă. La acestea se adaugă
combinele de recoltat cereale con
cepute special pentru asemenea te
renuri. Două aspecte s-au impus atenției în cadrul dezbaterii. Sint su
ficiente aceste utilaje din punct de
vedere numeric și. apoi, corespund
ele cerințelor privind practicarea
sistemelor antierozionale de cultură
recomandate ?
In aceste privințe au fost expri
mate opinii diferite. Specialiștii din
producție au adus argumente ce au
infirmat părerea cadrelor din condu
cerea trustului S.M.A., care susți
neau că problema este rezolvată fa

vorabil. Să ne referim
bunăoară
chiar la situația perimetrului etalon.
Aici au fost aduse 8 tractoare SM-800,
fără să fie echipate cu utilajele co
respunzătoare. In plus, tractoarele —
fabricate la întreprinderea de trac
toare din Miercurea-Ciuc — nu pot
fi utilizate din cauza unor defecțiuni
serioase, ce nu pot fi înlăturate in
cadrul secției de mecanizare. Pen
tru executarea lucrărilor pe pante,
secția de mecanizare, in afara com
binei de recoltat cereale specifică,
este dotată lu aceleași utilaje care
se folosesc K la cimpie. In aceste
condiții, specialiștii de la C.A.P,
Cărpiniștea âu recurs la unele im
provizații. tocmai pentru a aplica cit
de cit corect tehnologiile de lucru
antierozionale.
Menționăm
citeva
modalități folosite aici, intrucît ele
ar putea constitui un punct de por
nire in găsirea unor soluții viabile
pentru mecanizarea lucrărilor pe te
renurile in pantă.
în primul 7 rind. pe terenurile cu
pante mari, pe care nu pot fi utili
zate tractoarele U-650, sint folosite
tractoarele niici — DT-45 — cu dublă

tracțiune, din pomiculti
Acestea
dau rezultate foarte bun
dar pen
tru ele, in afară de pluj, jl cu două
brâzdare, nu există utilaje ușoare.
De aceea au fost repuse în funcțiune
semănătorile SUP-21. scoase de mult
din dotare, dar care se comportă
foarte bine pe terenurile in pantă,
avînd același principiu de funcțio
nare ca și semănătoarea actuală —
SUP-29, dar fiind mai ușoară. Sint
menținute cu greu in funcțiune două
asemenea semănători pentru pâioase.
De asemenea, au existat și alte uti
laje depășite acum, dar care pe te
renurile in pantă puteau fi folosite
cu bune rezultate. Este cazul mașinii
de împrăștiat îngrășăminte — MIC-1,
și al grapei ușoare cu discuri —
GD-3,2, utilaje care au dispărut,
fiind înlocuite cu altele mari și gre
le, cu care nu se poate lucra pe pan
te. D.eparte intenția de a acredita
ideea că acestea ar fi utilajele ideale
pentru terenurile in pantă. Practica
specialiștilor de la Cărpiniștea dove
dește însă că, cel puțin in cazul
unora, s-a renunțat cu prea. multă
ușurință.

Participanții la „masa rotundă" au adus in discuție și alte probleme
de care depinde atit realizarea unui ritm înalt de execuție a lucrărilor
de combatere a eroziunii solului, cit și aspect ce trebuie tratat cu mai
multă atenție, crearea condițiilor pentru exploatarea optimă a acestor
amenajări pentru a li se asigura o viață cit mai lungă. S-a subliniat,
bunăoară, cerința abordării și soluționării în complex, pe bazine hidro
grafice, a tuturor problemelor de care depinde stăvilirea eroziunii. A
rezultat limpede, fapt probat de uncie „experiențe" petrecute nu cu mulți
ani in urmă, chiar in județ, că atit la amenajarea propriu-zisă, cit și la
exploatarea sistemelor jumătățile de măsură trebuie excluse cu desăvirșire. Orice lucrare neexecutată în cadrul complexului antierozional, pe
motiv că se depășește investiția specifică, duce in mod sigur la o efi
clență scăzută a complexului in ansamblul lui, la degradarea lucrărilor ș
ulterior, la cheltuieli suplimentare costisitoare pentru a se repara ce
ce nu s-a făcut de la bun început.
Pentru etapa viitoare, județului Buzău îi revin sarcini mari per
extinderea lucrărilor de combatere a eroziunii solului. Tocmai de ai
este de reținut cerința formulată de participanții la dezbatere, ca C
nele de specialitate din Ministerul Agriculturii să situeze aceste lv
pe același plan de prioritate ca și irigațiile. Aceasta presupune
asigure baza materială și tehnică strict corelat cu volumul lucrări'
combatere a eroziunii solului planificate a se executa. Unele situat
cronice petrecute in acest sens, amploarea fenomenelor de e.oz'
județul Buzău și importaAța economică a stăvilirii lor impune să s
toate condițiile pentru ca lucrările de amenajare să poată fi rea
conformitate cu programele stabilite de conducerea partidului
domeniu.

Aurel PAP
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COLABORAREA INVĂȚĂMINTULUI CU CERCETAREA
Șl PRODUCȚIA UN VAST Șl FERTIL TEREN DE CREAȚIE
Concepția științifică, profund ori
ginală a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
privind roiul școlii in societatea
noastră socialistă a imprimat învățămintului românesc un conținut
nou, deschizîndu-i calea
afirmării
ca factor deosebit de activ al pro
gresului multilateral al patriei, al
înfăptuirii planurilor și programelor
de dezvoltare economico-socială. De
finitorie pentru acest nou conținut
este îmbinarea organică a invâțămintului cu cercetarea și producția,
avind multiple implicații care nu se
limitează la activitatea școlii, ci se
ropagă cu efecte multiple și com!exe în toate domeniile vieții soiale.
Pentru invățămint, integrarea cu
ercetarea și producția a însemnat
revoluționarea Întregului proces instructiv-educativ, posibilitatea racorării directe și permanente la cele
ai noi și mai înalte realizări ale
iinței și tehnicii contemporane, dar
Ia problemele complexe, concrete
Ie producției materiale, capacitatea
? a valorifica potențialul de creație
cadrelor didactice și al studențir in slujba transpunerii in viață a
jiectivelor stabilite de partid penu accelerarea progresului econoic și social al țării noastre. Pe a>astă bază iși poate indeplini învăimintul, la un nivel calitativ supeor. sarcina de mare
răspundere
icredințată de partid de a asigura,
entru toate domeniile de activitate,
adre bine pregătite, cu un vast ori
ent profesional, științific și cultual. capabile să asimileze și să pronoveze noul la cotele de exigență
ile revoluției științifice și tehnice
lontemporane, ale noii revoluții a(rare. ca și funcția de principal facor educațional al societății noastre,
de formare a omului nou, cu o con
știință înaintată, revoluționară.
Integrarea învățăniintului cu cer
cetarea și producția este un proces
complex, care se realizează intr-o
mare diversitate de condiții, in
funcție de specificul fiecărei forme
de invățămint. al fiecărei speciali
tăți, mereu perfectibil potrivit ce
rințelor și sarcinilor concrete ale
fiecărei etape de dezvoltare a socie
tății noastre. Fructificînd experiența
acumulată pe linia integrării și preo
cupate de a face totul pentru a în
deplini in mod exemplar sarcinile
privind modernizarea și perfecțio
narea întregii activități, organele și
organizațiile de partid din Institutul
de construcții București, conducerile
de la nivelul institutului și al facul
tăților și-au stabilit ca obiective
principale în etapa actuală : îmbu
nătățirea conținutului programelor
tuturor activităților didactice ; mo
dernizarea formelor de transmitere
a cunoștințelor și utilizarea mai de
plină in procesul didactic a bazei
materiale de invățămint și cerceta
re. indeosebi a mijloacelor automa
te de calcul ; perfecționarea activi
tății practice, productive, in vederea
accentuării rolului formativ și edu
cativ al acestqia ; dezvoltarea „actit;flâții de cercțla/e, științifică.." pro
iectare și ingîrfefte tehnologică și
"ientarea acesteia către domeniile
vîrf ale progresului științific și
nic în construcții : realizarea unui
'*> de relații permanente cu miWa»*'’ economice, institute
''iectafe pentru ,a
mte^Tgre ^oncOnduce
mai pu'rce tarea

venituri și pe această bază să-și
acopere o parte tot mai însemnată
a cheltuielilor. în anul 1986, pe sea
ma veniturilor proprii s-au acoperit
70 la sută din volumul cheltuielilor,
iar realizările pe anul în curs vor
asigura depășirea acestui nivel. Va
loarea lucrărilor de cercetare și pro
iectare contractate se ridică in 1987
la aproape 50 milioane lei. iar su
mele încasate pînă în prezent, ca și
stadiul lucrărilor în curs de finali
zare oferă certitudinea realizării
integrale a sarcinilor de plan.
In
Institutul de construcții se experi
mentează forma de retribuire in
acord global pentru activitatea de
cercetare științifică, realizindu-se o
perfecționare generală, atît sub ra
port cantitativ, cit și calitativ a mun
cii desfășurate de colectivele de cer
cetare.
O coordonată majoră în conduce
rea și desfășurarea activității de in
tegrare a fost orientarea cercetării
științifice cu precădere către aspec
tele majore, de anvergură, ale do-

rea surselor neconvenționale de energie (solară, eoliană, geotermală),
teledetecția aero-satelitară, automa
tizarea și robotizarea mașinilor și
utilajelor pentru construcții, automa
tizarea instalațiilor și altele, rezol
vate integral de către
specialiștii
români cu colaborarea institutului
nostru — au eliminat necesitatea
unor licențe sau colaborări cu spe
cialiști din alte state.
Au intrat in practica conducerii
institutului, a organelor de partid
discuțiile periodice și sistematice cu
beneficiarii noștri, cu reprezentanții
unor sectoare de activitate ale mi
nisterelor economice de dublă subor
donare. ai institutelor de proiectare
și cercetare departamentale și cen
trale, ocazii cu care se direcționează
și se nominalizează tematica activi
tății de integrare, se stabilesc prio
ritățile, termenele și responsabilită
țile. Un loc principal in cadrul acestor preocupări este acordat pro
blematicii economiei
Capitalei. în
acest sens, dispunem de un plan de

Din experiența Institutului de construcții din București
meniului construcțiilor, menite să
contribuie la rezolvarea unor pro
bleme complexe, de mare dificultate
ce apar în concepția și execuția lu
crărilor de construcții-montaj. Acționind in spiritul documentelor adop
tate de Congresul al XIII-lea al
partidului și beneficiind permanent
de îndrumarea pe care o dă, cu
înaltă competență, întregii activități
de invățămint și cercetare tovarășa
academician doctor
inginer Elena
Ceaușescu. savant de largă reputație
internațională, colectivele de cadFe
didactice din institut desfășoară o
vastă și complexă muncă de cercetare-proiectare, de colaborare cu
producția, în scopul creșterii eficien
ței lucrărilor de investiții ale aces
tui cincinal, dublării productivității
muncii, elaborării de soluții con
structive noi și de proiectare tip îm
bunătățite, promovării tehnologiilor
de execuție de mare randament,
scurtării duratei de realizare a obiectivelor, utilizării raționale a re
surselor energetice și de materii
prime, extinderii mecanizării lucră
rilor de construcții, reducerii costu
lui construcțiilor, ridicării calității
și creșterii durabilității și siguranței
în exploatare a construcțiilor. în am
plul proces de modernizare urbanis
tică și edilitară a Capitalei, cadrele
didactice și cercetătorii institutului
nostru au contribuții directe la ela
borarea soluțiilor de proiectare și a
tehnologiilor de
execuție pentru
centrul civic, amenajarea complexă
a riului Dîmbovița, construcția me
troului. edificarea unor mari ansam
bluri de locuințe și a unor impor
tante
construcții
social-culturale.
Lucrări de o deosebită complexitate
tehnică — cum sint : proiectarea și
execuția Centralei nucleafo-electrice
de la Cernavodă, metroul bucureștean. noile poduri dunărene din zona
Fetești—Cernavodă, construcții me
talice deosebite, platformele fixe de
foraj și extracție din platforma con
tinentală a Mării Negre, protecția
mediului împotriva poluării, utiliza-

perspectivă privind colaborarea tehnico-științifică cri unitățile din Ca
pitală, se acționează cu consecvență
'pentru sporirea prezenței, a contri
buției cadrelor didactice la realiza
rea sarcinilor privind creșterea pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor, a consumurilor de mate
riale și energie pe baza introducerii
progresului tehnic.
O direcție de mare actualitate și
de deosebit interes tehnico-științific,
acordată de toate colectivele din in
stitut, o constituie extinderea activi
tății de cercetare-proiectare asistată
de calculator, dezvoltarea și perfec
ționarea calculului automat în ana
liza structurilor. Dispunem în toate
facultățile de o dotare modernă cu
mijloace de calcul automat, avem,
de asemenea. specialiști cu înaltă
pregătire teoretică și aplicativă, se
conturează acumularea unei experi
ențe valoroase in acest domeniu.
Toate aceste realizări ne-au permis
să abordăm teme privind promova
rea unor programe de calcul spe
cializate pe tipuri de structuri, im
plementarea și dezvoltarea progra
melor de grafică pe calculator, ela
borarea unor programe in vederea
clarificării unor aspecte teoretice
fundamentale, efectuarea unor ana
lize complexe privind comportarea
unor construcții importante ca, de
exemplu, podurile dunărene și cele
de pe Canalul Poarta Albă — Midia,
centrale nuclearo-electrice, construc
ții speciale hidrotehnice.
Un loc distinct și important în te
matica cercetării il ocupă probleme
le energetice. Astfel, au fost între
prinse cercetări privind recuperarea
căldurii reziduale cu parametri scăzuți din procesele tehnologice (pom
pe de căldură de la întreprinderile
; „Danubiana" și „23 August"), reali
zarea de noi aparate și utilaje pen
tru instalațiile din construcții (caza
ne cu capacități mici, automatizarea
pompelor de căldură și a punctelor
termice), s-au întocmit documentații
tehnice pentru tubajul puțurilor mi-

niere pentru industria extractivă cu
coloane din beton armat.
Permanenta implicare a cadrelor
didactice în rezolvarea problemelor
de cercetare proiectare impuse de
amplul program de construcții a con
tribuit la ridicarea nivelului calitativ
al procesului didactic, la racordarea
lui continuă la problemele actuale
ale producției, la formarea și mani
festarea personalității științifice și
tehnice a majorității cadrelor didac
tice. In același timp, s-a lărgit con
siderabil paleta de mijloace și meto
de de instruire și educare a studen
ților. In cadrul activității de elabo
rare a lucrărilor contractate, viitorul
absolvent iși întărește motivația pre
gătirii sale, se convinge de utilitatea
cunoștințelor dobindite și de nece
sitatea îmbogățirii acestora, ia act
de realizările obținute. observă și
reflectează și nu de puține ori aduce
contribuții originale, iși însușește
metode de informare. Această formă
evoluată de instruire și educare con
tribuie la dezvoltarea simțului răs
punderii pentru contribuția persona
lă. respectarea angajamentelor și
disciplinei de contract, formarea de
prinderii de lucru in echipă.
Ihtensa activitate de cercetareproiectare a contribuit la afirmarea,
dezvoltarea și consacrarea unoi’
școli de specialitate în catedre in
care se formează tinere cadre de
specialiști și care contribuie la ridi
carea nivelului general de instruire
științifică și practică a studenților,
la promovarea ' progresului tehnic în
domeniul construcțiilor.
în același
timp, participarea cadrelor didactice,
în cuprinsul unor colective largi,
împreună cu specialiști din cerceta
re. proiectare și producție la solu
ționarea problemelor noi și com
plexe pe care le ridică permanent
activitatea practică are efecte pozi
tive asupra cercetării și producției,
insuflindu-le dinamismul, spiritul
novator, cutezanța, rigoarea, înalta
competență și autoritate științifică
ce au caracterizat întotdeauna școala
superioară românească.
Deschiderea largă a invățămintului
către cercetare și producție, afir
marea tot mai puternică a rolului
său de promotor al spiritului crea
tor, revoluționar in toate domeniile
de activitate se integrează organic
amplului proces de dezvoltare și
perfecționare a societății noastre
socialiste, inițiat și condus cu ge
nială clarviziune de secretarul ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în acest cadru,
preocupările și realizările Institutu
lui de construcții din București pe
linia intensificării legăturilor cu
cercetarea și, producția,
potențate
de atmosfera de puternică angajare
cu care intregul nostru popor intimpină Conferința Națională a parti
dului și cea de-a 40-a aniversare a
Republicii, creează premise pentru
înfăptuirea exemplară a
înațtelor
sarcini și responsabilități care stau
în fața invățămintului superior de
construcții.

Conf. univ. dr. inq.
Virqil F1ERB1NȚEANU
secretarul comitetului de partid
din Institutul de construcții
București
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(Urmare din pag. I)
de construcție romanescă,
cititorul putindu-se aștep
ta să descopere in fiecare
nou roman o surpriză. Căci
una dintre caracteristicile
de bază ale romanului din
zilele noastre este tocmai
negarea hotărită a formu
lei unice, a modalității
infailibile de imitație poe
tică a realității, de mime
sis, a modelului unic a că
rui reluare l-ar scuti pe
scriitor de truda istovitoa
relor căutări și experimen
tări, olerindu-i cheia de
aur a rezolvării tuturor
problemelor pe care și le
'une. Multă vreme, pînă
Oroape de zilele noastre,
. predominat convingerea
că romanul lui
Balzac,
modalitatea de sondare a
realității umane și sociale
oferită de creația sa ro
manescă genială, constitu
ie modelul imposibil de
depășit al romanului desăvirșit. Iar folosirea meto
dei lui Balzac a dat. intradevăr. in prima jumătate
a secolului nostru, o bo
gată țecoltă de romane
majore, diferențiate to
tuși prin trăsături origi
nale. proprii
imprimate
operelor de autorul lor in
.cursul folosirii creatoare a
exemplului balzacian. E-

xemplul lui Balzac este, în
esență, concentrarea ac
țiunii în limite spațiale și
temporale precise, expli
carea destinului persona
jelor
prin
desfășurarea
raporturilor cu un anumit
mediu social, urmărirea pe
acest temei a unui lanț
de relații cauzale relatate
de obicei în ordine crono
logică sau, adeseori, prin
întreruperea unei nara
țiuni cronologice pentru a
relata relații cauzale ante
rioare. care dau explicații
de cele mai multe, ori sur
prinzătoare relațiilor ac
tuale și care sint relatate
și ele tot in ordine crono
logică, Viziunea deterministă,
istoristă și socială
a lui Balzac rămine fără
îndoială foarte atrăgătoa
re și pentru mulți roman
cieri de azi. iar modalita
tea de construcție romanescă balzaciană se dove
dește in continuare efici
entă. așa că nu trebuie să
mire influența pe care
modelul balzacian
conti
nuă s-o exercite și în zi
lele noastre. Dar de Ia
Balzac arta romanului s-a
îmbogățit cu noi și impor
tante cuceriri, începind cu
cele dobindite de Marcel
Proust, care a înlocuit mo
dalitatea balzaciană de a
imita realitatea prin bb-

servarea obiectivă a amă
nuntelor ei printr-o mo
dalitate subiectivă de re
constituire a realității și
existenței prin reaminti
rea experiențelor autoru
lui și prin unificarea lor
intr-o relatare coerentă,
deși capricioasă prin aso
cieri de evenimente evo

Foto : Agerpres

naștere și proliferare con
tinuă și astăzi,
romanul
contemporan a dobindit o
multiplicitate deconcertan
tă, și în același timp foarte
atrăgătoare, de modalități,
pe care marii scriitori din
ultimele decenii le-au îm
bogățit, combinat și nuan
țat cu succes.

La „Muzeul fierului", din Hunedoara

IN ACTIVITATEA PRODUCTIVA!
Dezbaterile vii nu se nasc
repetind generalități
învățămintul politico-ideologic de
partid, ca formă principală a activi
tății ideologice și politico-educative,
are menirea de a contribui la for
marea omului nou, constructor con
știent al socialismului și comunis
mului, iar rezultanta sa mărturisită,
logică, firească consistă in mobili
zarea și implicarea tot mai activă a
comuniștilor, a celorlalți oameni ai
muncii, în actuala etapă, la îndepli
nirea exemplară a programelor pri
vind perfecționarea și modernizarea
proceselor de producție.
ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, înfăptuirea sarcinilor la ex
port. creșterea productivității mun
cii, perfecționarea noului mecanism
economico-financiar, intr-un cuvînt,
ridicarea permanentă a eficienței în
toate sectoarele vieții materiale și
spirituale.
Este bine cunoscut faptul că prin
hotăririle Congresului al XIII-lea al
partidului, prin toate orientările și in
dicațiile secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
procesul dezvoltării de ansamblu a
țării , se cere înfăptuit prin accen
tuarea laturilor calitative ale acti
vității. Apare deci limpede faptul
că numai virtuțile calitativ noi ale
oamenilor pot
implementa ideeaforță ce o numim dezvoltare in
tensivă, tocmai pornind de la axio
ma că proprietarul, producătorul și
beneficiarul
bunurilor
materiale
este și va continua să rămînă mă
sura tuturor lucrurilor.
în ce mod și în ce proporție în
vățămintul politico-ideologic de ma
să răspunde în mod concret unor
asemenea deziderate — iată tema
investigației de față realizată prin
participarea efectivă la
activități
într-o serie de cursuri ale organi
zațiilor de partid din citeva între
prinderi de pe platforma industrială
a municipiului Bistrița, perimetru al
creației în care tinerețea efectivă a
muncitorilor și specialiștilor mai
merge încă alături de tinerețea ex
perienței productive.
în ambianța
unor tehnici și tehnologii de virf și
ele.
înainte de a ne face intrarea în
„sălile de dezbateri" se cuvin citeva
precizări. Mai întii tema abordată,
aferentă lunii noiembrie, poartă ti
tlul : „Concepția Partidului Comu
nist Român, a secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
privind creșterea eficienței activită
ții ideologice și politico-educative,
în vederea formării omului nou,
constructor al societății socialiste și
comuniste In România". Un conținut
generos cuprins de altfel magistral
în documentele programatice ale ce
lui de-al III-lea Congres al educa
ției politice și culturii socialiste. în
sprijinul realizării unor expuneri și
dezbateri active au fost editate o
serie de materiale la nivel județean,
iar presa centrală a publicat con
sultații, planuri tematice, bibliogra
fii. Punctele de documentare, din
cele constatate, au la dispoziție toa
te materialele necesare. Prin urma
re, se poate aprecia că au fost create
condiții pentru desfășurarea la un
nivel calitativ superior, la un?înalt
grad de eficiență a invățămintului
politico-ideologic.
întreprinderea mecanică Bistrița :
Asistăm la desfășurarea învățămîntului politic a cursului condus de
maistrul Gheorghe Pop. Din 34 de
cursanți sînt prezenți 28. Se expune
titlul temei. Se citește apoi un text
în care sînt colaționate o serie în
treagă de citate și pasaje din mate
rialul bibliografic. Sint uzitate o

filozofică sau de digresiu
ne teoretică în domenii
greu accesibile ale esteti
cii. psihologiei sau tehni
cii, constituind adevărate
eseuri integrate în desfă
șurarea romanului. Putem,
de asemenea, constata că
romanul nostru de astăzi
folosește din plin aceste

serie de noțiuni și o serie de ter
meni care ar trebui lămuriți prin
situațiile concrete din cadrul locului
de muncă respectiv. Nimic concret
insă. în consecință, la momentul
dezbaterilor, lăcătușii : Maria Mol
dovan, Tiberiu Cosma, Li viu Urmă,
Ioan Boncea, Maria Benea, Kiss
Tiberiu și Carmen Cherecheșiu, cu
toate că au făcut dovada că studiaseră bibliografia indicată, nu s-au
putut rupe de teoretizare, căutînd a
formula, mai izbutit sau mai puțin
izbutit, definirea a ceea ce înseamnă
a fi conștiincios, muncitor cu o con
știință ridicată, a fi revoluționar, a
te preocupa de ridicarea pregătirii
politice și profesionale. în acest ca
dru, generalităților expuse in mod
nediferențiat și neparticularizat, iată,
li s-a răspuns tot cu aspecte vala
bile pentru orice loc de muncă din
țară. Sub aspect școlăresc, cursul ar
putea fi apreciat ca mulțumitor. Sub
celălalt aspect, al eficienței, susți
nem că nu, chiar dacă din discuțiile
purtate ulterior cu propagandistul
am aflat că microcolectivul atelieru
lui este unul dintre cele fruntașe in
întreprindere, marea majoritate a
, muncitorilor fiind absolvenți ai li
ceului de specialitate, meseriași
buni, exemple demne de urmat atît
în muncă, cit și în viață.
Sub eu totul alte auspicii s-a des
fășurat învățămintul politic în cadrul
a două cursuri, reunite, de această
dată într-unul singur, la întreprin
derea de sticlărie pentru menaj.
Prin expunerea prezentată celor 60
de comuniști prezenți, în majoritate
femei, din totalul a 66 înscriși, pro
pagandistul. maistrul Ernest Mezei,
a făcut dovada că ridicarea nivelu
lui politic, ideologic și cultural con
tribuie efectiv la afirmarea tot mai
puternică a rolului conștiinței socia
liste, revoluționare, aceasta fiind
realmente o forță motrice a pro
gresului in cadrul activității produc
tive. Auditoriul format din munci
toarele de la secția pictură a ascul
tat și a notat principalele teze și
idei din Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la cel de-al IIIlea Congres al educației politice și
culturii socialiste. în același timp
însă fiecare aspect a fost însoțit de
aspecte concrete, fie la nivel de
întreprindere, fie la nivel de secție.
Nu ne-a mirat astfel că în încheie
rea dezbaterilor comunista Emilia
Sandu a apreciat că învățămintul
politic este bine venit, deoarece prin
intermediul său au fost înțelese mai
exact atît sarcinile prezente, cit și
cele de perspectivă, mai cu seamă in
domeniul sporirii eficienței muncii.
La rîndul său. Rodica Mihalca de
clara că dezbaterile i-au aprofundat
înțelegerea unui aspect-cheie. și
anume legătura organică, perma
nentă dintre calitatea omului și cea
a activității pe care o prestează. Si
aceasta pentru1 că s-a spus fără oco
lișuri că în cadrul secției activi
tatea de creație este mult sub po
sibilități. că procentul de rebut de
pășește încă nivelul admis. Propa
gandistul nu s-a ferit să afirme că
prea se obișnuiește a se executa
producția doar după mostre prezen
tate de clienți, că în secție se pierd
zilnic, numai prin spargeri în timpul
manipulărilor, produse finite in va
loare de peste 4 000 de lei. Sigur,
in cadru! acestei ore a învățămîntului politic nu s-au stabilit soluții,
nu s-au rezolvat pe loc problemele,
dar s-au oferit teme de reflecție
pentru diminuarea și. de ce nu.
chiar lichidarea unor neîmpliniri.
care aici
au un anume specific
față de celelalte secții ale fabricii.

vorbi de critici, care, de
la G. Ibrăileanu, E. Lovi
nescu și G. Călinescu, au
cedat de multe ori in fața
tentației romanului.
Ar fi insă. cred, greșit
să considerăm că varieta
tea mare de opțiuni de
temă și de modalitate ar
tistică oferite de romanul

Răspunderea socială a scriitorului
cate de impresii similare,
cu înnoirile aduse de Ja
mes Joyce, care a făurit
romanul constituit din sin
teze ale unor experiențe,
impresii ori ' evenimente
disparate, fără legătură
aparentă, dar menite să
surprindă însuși marele
flux al existenței, sau de
modul in care Kafka im
pinge. in aparență, intimplărlle intr-un orizont fan
tastic ori neverosimil, des
coperind romanul simbol
sau parabolă, in care toc
mai prezentarea unei rea
lități absurde și a unor psihologii distorsionate
dezvăluie înfățișarea reală
a unei societăți sau a unui
mod de a trăi. Prin aceste
experiențe și prin nenu
mărate
altele a
căror

Se poate astfel afirma
că romanul de astăzi are
posibilități de o extremă
varietate de a-și întrupa
mesajul în expresie, de a
găsi pentru viziunea des
pre lume, despre existen
ță, despre relațiile dintre
om și societate a fiecărui
scriitor modalități origina
le de realizare estetică. Cu
citeva decenii in urmă,
Camil Petrescu stirnea nedumerirea unei
părți
a
criticilor noștri din perioada interbelică deoarece a
integrat în desfășurarea
romanelor sale comentarii
de filozofie sau de teorie
literară. Astăzi nici citito
rul obișnuit nu se mai
miră să găsească în ro
manele pe care le citește
lungi pagini de meditație

largi posibilități de a da
expresie estetică ficțiunii
în care autorul Încearcă să
sugereze un sens al lumii
și al vieții.
Rotindu-ne privirea pes
te cimpul foarte larg de
posibilități oferite de românui de azi, nu ne vom
mira nici de faptul că,
printre romanele ce i se ofe
ră. fiecare cititor poate găsi
exact ceea ce caută, de la
acțiune dinamică pinâ la
analize psihologice de o mi
nuțiozitate microscopică sau
la complexe considerații fi
lozofice. După cum același
cimp larg de posibilități de
opțiune poate explica și
atracția pe care romanul o
exercită asupra scriitorilor.
Adeseori și asupra poeți
lor. pentru a pț^ mai

contemporan autorilor im
plică și egalizarea axiolo
gică, de valoare, a rezul
tatelor acestor opțiuni. Cu
citeva decenii in urmă, in
1964, Jean-Paul Sartre —
care ajunsese la o celebri
tate care l-a permis să
refuze Premiul Nobel ce
i-a fost decernat — a tre
zit o mare uimire și multe
proteste deoarece a decla
rat intr-un ziar că un roman cum este opera sa
„La Nausee" („Greața"),
de altfel opera sa de ficțiune care a dobindit cel
mai mare succes, nu are
nici un sens ătita vreme
cit la vreun colț al lumii
mai moare de foame un
copil. Afirmația scriitoru
lui — formulată. ce-i drept,
cu o duritate excesivă —

întreprinderea de produse electro
tehnice, atelierul de echipări elec
trice : Și aici au fost cuplate cele
două grupe pentru desfășurarea învățămintului politico-ideologic, ale
organizației de partid. Prezență nu
meroasă. Muncitori și muncitoare,
absolvenți ai liceului electrotehnic,
foarte bine pregătiți profesional.
Munca acestor electricieni vreme de
opt ani de zile se regăsește practic
incorporată in numeroasele ctitorii
ale ultimelor două cincinale prin
tablourile de automatizare de joasă
tensiune, la Canalul Dunăre-Marea
Neagră și la Anina, în alte nu
meroase centrale termo și hidroelec
trice. în prezent se acționează cu
responsabilitate pentru recuperarea
unei mici restanțe la producția fi
zică. se depun strădanii pentru
finalizarea cu succes a sarcinilor de
plan pe intregul an. Mai există o
serie de probleme legate de aprovi
zionare, de nelivrarea ritmică a unor
subansamble ce se primesc din co
laborări, se fac pregătiri care presu
pun soluții inedite în scopul asimi
lării unor panouri electrice de auto
matizare pentru inaltă tensiune. Au
apărut însă și unele dereglaje pe
fluxul de fabricație care trebuie de
urgență armonizate pentru intrarea
lucrului intr-un ritm optim. . Deci
viața pulsează sub toate aspectele
responsabilității, ale conștiinței, pro
fesionalismului. creației. calității,
eficienței. Și totuși aceste informații
nu le-am aflat din dezbaterile de la
învățămintul politico-ideologic, ci de
la adjunctul șefului secției, subinginerul Alexandru Țărmure.
O spunem realmente cu regret,
propagandista
Alexandrina Dum
bravă a reprodus titlul temei din
consultația publicată în revista
„Munca de partid". Au citit apoi
din aceeași publicație anumite pasaje
Octavian Suciu, și el propagandist,
apoi muncitoarele Valeria Moldovan,
respectiv Maria Rimja au procedat
la fel redînd alte pasaje din cele
lalte două subcapitole ale aceleiași
consultații. Activitatea a luat sfirșit
prin ceea ce s-ar putea numi cerc
de lectură, desfășurat pe parcursul
a cel mult o jumătate de oră. Mai
precizăm că de față a fost și secre
tarul organizației de partid. Maria
Rotari, care sperăm că a putut
trage toate Învățămintele necesare
asupra a ceea ce s-a petrecut ; după
părerea noastră o acțiune formală,
insuficient pregătită,, al cărei scop
nu a fost realizat.
...Trei situații, trei secvențe ale
unui amplu proces informativ și
formativ care cuprinde la nivelul
județului Bistrița-Năsăud. în orașe
și sate și în cadrul a peste 1 860
cursuri mai bine de 56 600 de co
muniști. Fără a fi neapărat retorici,
nu este firesc a ne intreba : dacă
o singură, doar o singură idee ar
fi decantată prin zeci și zeci de
minți, cite soluții ar apărea ? Oare
învățămintul
politico-ideologic nu
sub acest sens trebuie privit ? în
vățămintul politic se face nu pen
tru formă, ci pentru fond, pentru
rezultatele lui. într-o nouă etapă
a dezvoltării e nevoie, este im
perios necesar un om nou. Nu
este vorba despre om nou in gene
ral. ci despre acela Înzestrat cu un
rost și un sens, cu răspunderi ac
tuale. La toate aceste cerințe tre
buie să răspundă învățămintul po
litico-ideologic ; iar organizarea și
desfășurarea sa trebuie să aibă Ioc
în această lumină.'

Gheorqhe CRISAN

corespondentul

a fost considerată ca o
condamnare a oricărei opere de ficțiune,
ca
o
inadmisibilă negare a ros
tului artei. în realitate,
scriitorul se referea la un
singur roman, la propriul
său roman, deși se putea
subînțelege,
desigur,
că
el include în această con
damnare operele de fic
țiune similare cu romanul
său. Reamintim cititorului
că „La Nausee" este rela
tarea experienței de ordin
metafizic a unui tinăr
rentier care se plictisește
intr-un oraș de provincie
unde s-a stabilit sub pre
textul scrierii unei mono
grafii despre un personaj
născut
acolo, descoperă
lipsa de sens a vieții, ca
racterul scirbos. repugnant
al realității. Condamnarea
lui Sartre se referea, evi
dent. la romanele cu ast
fel de problematică, deoa
rece adăuga la afirmația
sa inițială, poate .excesiv
de tranșantă, că „relele
metafizice ale oamenilor
vor trebui rezolvate într-o
etapă ulterioară, după ce
au fost rezolvate proble
mele lor vitale".
I
că amintitele cuvf
^nrtre conSț
I

A

/

„Scinteii”

cimpul imens al posibili
tăților oferite de romanul
contemporan. Ele ne rea
mintesc, de altfel, o mai
afirmație a
lui
veche
Camil
Petrescu
(făcută
intr-un interviu acordat
în februarie 1943 lui Vasile Netea), in care subli
nia „ideea imensei responsabilități pe care o implică scrisul".
Romancierul are în fața
sa un cimp foarte larg de
posibilități de opțiune in
ceea ce privește temele,
experiențele, ideile și pro
blemele vieții, societății,
oamenilor
și modalități
extrem de bogate, de nu
anțate și de flexibile pen
tru întruparea lor in struc
tură estetică. Desigur, re
zultatul înfăptuirii opțiu
nii sale în operă depinde
in primul rînd de un fac
tor imponderabil: talentul.
Dar el depinde în același
timp de profunzimea și
gravitatea cu care el se
străduiește să pătrundă
spre adevărurile vieții, ale
omului, ale societății, ale
poporului său. Adică, în
esență, așa cum a spus
Camil Petrescu, de profunzimea cu care el este
pătruns de „ideea imensei
responsabilități' pe care o
implică scrisul".
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am onoarea și plăcerea să vă informez despre reîntoarcerea mea cu bine
fn patrie, după încheierea recentei vizite efectuate in țara dumneavoastră.
Permiteți-mi să mă folosesc de această ocazie pentru a vă transmite dum
neavoastră și, prin dumneavoastră, poporului român sincere și călduroase
mulțumiri pentru tot ce ați făcut in vederea reușitei depline a vizitei mele
și a unei șederi cit mai plăcute și de neuitat in țara dumneavoastră.
Vizita mi-a oferit prilejul să constat în mod nemijlocit nu numai reali
zările remarcabile ale poporului român in construirea socialismului, ci și
căldura și cordialitatea sa, reflectare fidelă a respectului și stimei ce și le
nutresc în itood reciproc popoarele noastre. Sint deosebit de satisfăcut că am
avut ocazia să reintilnesc prieteni mai vechi și să leg noi prietenii pe
parcursul șederii mele in România.
Sint pe deplin încredințat că întrevederile avute în timpul vizitei vor con
tribui in mare măsură Ia intărirea legăturilor și a cooperării reciproc avan
tajoase dintre țările .noastre.
Vă rog să primiți asigurarea celei mai înalte considerații.

SAN YU
Președintele
Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tn numele poporului, guvernului panamez și al meu personal, doresc să
vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare adresat cu ocazia sărbătorii noas
tre naționale. Mesajul dumneavoastră, care ne-a bucurat foarte mult, este
o mărturie a prieteniei intre națiunile noastre.

ERIC ARTURO DEL VALLE
Președintele Republicii Panama

CREȘTEREA CONȘTIINȚEI
SOCIALISTE, REVOLUȚIONARE
(Urmare din pag. I)
afirmare a acestui fundamental sen
timent prin laptele de muncă
pentru țară, precum și de combatere
a cosmopolitismului, a tendințelor de
ploconire în fața a ceea ce este
străin. Se cere, așadar, avut in ve
dere, un sens larg al termenului care
situează pe prim plan creșterea con
tribuției proprii la dezvoltarea țării,
cultivarea mîndriei pentru marile
realizări ale poporului in anii socia
lismului. stimularea dorinței de a
spori aportul personal la progresul
multilateral al patriei, de a participa
cu toate forțele la inscrierea Româ
niei pe noile coordonate ale civiliza
ției socialiste.
Cum este și firesc, pregătirea pro
pagandistului, forța sa de convinge
re se cer raportate permanent si ju
decate prin prisma unui criteriu esențial — modul cum se afirmă ca
militant activ pentru înfăptuirea po
liticii partidului, promotor neobosit
al liniei partidului in domeniul unde
activează.
Dată fiind importanta activității
economice in ansamblul vieții socia
le, în progresul general, fără îndoia
lă că acest domeniu reprezintă un
cimp
prioritar de afirmare
a
energiei și dăruirii propagandiș
tilor. Așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu. spiritul revolu
ționar. abnegația în înfăptuirea poli
ticii partidului găsesc teren larg de
afirmare în toate domeniile activi
tății sociale. în invățămint. cultură,
cercetare. Politica partidului oferă
generoase orizonturi de dezvoltare
fiecărui sector, si peste tot este ne
voie de oameni profund angajați, de
cadre care să militeze pentru înfăp
tuirea liniei politice a partidului.
Aici. în activitatea practică de solu
ționare a problemelor, de depășire a
greutăților, de implementare a noului
se verifică in mod real calitățile de
educator și om de acțiune ale propa
gandistului. de organizator al infăptuirii politicii partidului. In lupta
pentru indeplinirea sarcinilor de
plan, pentru perfecționarea muncii,
pentru modernizarea întregii activi
tăți se verifică adevărata pregătire,
capacitatea și dăruirea propagandis
tului. Nivelul politic și de răspun
dere al activistului aici trece de fapt
marele examen: examenul angajării
in Înfăptuirea concretă a politicii
partidului.
Eficienta muncii propagandistului,
ca și a activității politico-educative
în general este direct proporțională
cu gradul ei de combativitate, cu atitudinea activă pe care o manifes
tă față de lipsuri și stări de lucruri
negative. Nu expunerile generale, cl
angajarea de dezbateri vii, concrete,
nu explicațiile abstracte ci, interven
țiile practice, capacitatea de a sesiza
aspectele de fond dintr-un domeniu
Sau altul, de a adopta măsuri efi
ciente ajută la soluționarea proble
melor. la mobilizarea energiei colec

tivelor in perfecționarea generală a
muncii, dau măsura competenței po
litice a propagandistului.
Un bun activist-propagandist este
acela care știe să explice, să înfă
țișeze convingător politica partidului,
care militează cu fermitate și dă
ruire revoluționară pentru înfăptui
rea ci exemplară, consacrindu-și
întreaga capacitate înfăptuirii aces
tui țel, care se comportă oriunde
demn și cinstit, in spiritul normelor
eticii, ale omeniei și dreptății. Ar fi
greu și nepotrivit să se facă ierar
hizări între aceste îndatoriri funda
mentale ale fiecărui activist, ale fie
cărui propagandist, după preșupuso
grade de importanță. Ele formează
un tot unitar, intercondiționlndu-se
permanent și importanța fiecărei la
turi nu poate fi ințeiea«ă decît ra
portată la unitatea firească a între
gului. Dacă luăm, de pildă, compor
tarea la locul de muncă, in familie,
în viață, ea are o importantă foarte
mare, ce nu poate fi subestimată in
nici un fel. Un simplu gest nepotri
vit poate proiecta o lumină nefavo
rabilă, poate ridica semne de între
bare in legătură cu respectarea unei
cerințe esențiale pentru munca și
activitatea activistului, a propagan
distului. pentru prestigiul său : uni
tatea dintre vorbă și faptă, dintre
atitudinea la locul de muncă, în
familie și societate.
Este definitoriu pentru activistulpropagandist nu numai devotamen
tul față de cauza partidului, energia,
cumpătarea în tot ceea ce face, ci șl
o anumită căldură umană, o dispo
nibilitate de a comunica cu oamenii
în diferite feluri — de la o discuție
mai largă pinâ la simplul, dar așa
de importantul „ce mai faci ?“. Așa se
comportă cei mai mulți activiști,
afectînd din timpul lor și uneori al
familiei pentru a sta cit mai multă
vreme . în mijlocul colectivelor.
a
discuta, a se sfătui cum să rezolve
mai bine sarcinile. Sint și unele
excepții care lasă să se întrevadă
nu simple neînțelegeri, ci existența
unor mentalități străine răspunderi
lor specifice muncii de activist-pro
pagandist.
Ne mai despart puține zile de un
moment de mare importantă în viața
partidului, a întregului popor : Con
ferința Națională a partidului. Este
necesar ca in perioada premergă
toare acestui măreț eveniment, in
spiritul cerințelor formulate de con
ducerea partidului. de secretarul
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
să fie intensificată puternic întreaga
activitate politico-educativâ, să se
■ introducă un stil nou in Întreaga
muncă de partid, caracterizat prin
dezbaterea și soluționarea operativă
a problemelor, angajarea plenară in
înfăptuirea hotăririlor, astfel Incit
politica partidului, programele de
dezvoltare multilaterală a țării să fie
exemplar îndeplinite la fiecare Ioc
de muncă.

Urgentarea punerii în funcțiune
a noilor obiective de investiții
(Urmare din pag. I)

procesul efectiv de execuție a lucră
rilor. Pentru a impune o nouă me
todă de lucru sau un material cu
caracteristici superioare, sint ne
cesare. cîteodată. demersuri energice
pe lingă proiectanți, cu alte cuvinte
preocupare sporită, spirit de iniția
tivă și, chiar, o mare doză de tena
citate. Or, de multe ori. bunele
intenții ale unor constructori se
pierd în fata unor dificultăți ine
rente.
Am adus în discuție doar cîteva
din problemele privind organizarea
și conducerea activității de pe șan
tierele de investiții. Concluzia ce se
poate desprinde este limpede : fie
care conducător de lucrări, fiecare
muncitor are datoria de a supune
unei radiografii profunde stilul și
metodele de lucru folosite, de a
pune accentul pe forțele proprii in
rezolvarea problemelor și dificultă
ților cu care sint confruntați.
Nici ritmul și nici eficiența cu care
se acționează pe șantierele de in
vestiții nu pot fi desprinse de li
vrarea integrală, la timp, a utilajelor
tehnologice contractate. Ritmul de
montaj nu noate fi sporit fără
aportul nemijlocit al unor fur
nizori. aflati astăzi în postura
de restanțieri.
Cu
toate îmbu
nătățirile consemnate
în ultima
vreme
în privința livrărilor de
mașini și echipamente, volumul res
tanțelor continuă să fie mare. Iar
dacă unele obiective de investiții
n-au intrat încă in funcțiune, cauza
principală o constituie tocmai lipsa
unui important volum de utilaje
tehnologice. Iată de ce, acum, cel
mai important lucru este să se ac
ționeze cu fermitate, la toate nive
lurile. pentru ca programele de
livrări, stabilite în comun de montori, beneficiari și furnizori, să fie
respectate cu punctualitate riguroasă.
Toți furnizorii, fără excepție — și
amintim dintre cei care sînt cel
mai mult solicitați în aceste zile,
întreprinderea de mașini grele din
București, întreprinderile de utilaj
tehnologic din Bistrița și Buzău,
întreprinderea de utilai chimic din
Ploiești ș.a. — au datoria să acțio
neze cu maximum de energie și re

ceptivitate pentru a expedia toate
comenzile către șantiere, cu rapidita
te și in cele mai bune condiții de ca
litate. Accentuăm și o altă cerință
firească : livrarea utilajelor pe șan
tiere trebuie făcută potrivit ordinii
lor de montaj, și
aceasta pentru
a se obține un ritm de lucru din ce
în ce mai susținut, în concordanță
cu termenele de punere în funcțiune,
dar și pentru a se evita crearea de
stocuri.
Situind pe primul plan îndepli
nirea integrală a programului de
puneri in funcțiune din acest an, nu
trebuie omise nici o clipă preocupă
rile privind realizarea unei bune
legături cu anul viitor. Mai cu
seamă că, în momentul de față, exis
tă destule lucrări de investiții încă
neaprobate sau care nu au proiectele
de execuție elaborate. Or este cu
noscut că dintre cauzele care deter
mină prelungirea exagerată a dura
telor de execuție, pe primul loc se
situează pregătirea necorespunză
toare a investițiilor, neajuns de care
se fac, în primul rind, răspunzători
titularii și beneficiarii de investiții,
institutele de proiectare din subor
dine. Fără a insista in mod deosebit
asupra acestei chestiuni, trebuie să
subliniem însă persistența, de la
un an la altul, a neajunsurilor le
gate de slaba pregătire a unor in
vestiții. faptul că măsurile legate de
introducerea unei severe discipline
de plan privind pregătirea din timp
și în întregime a noilor investiții
lntîrzie să-și arate eficiența.
Departe de a epuiza problemele
de care este strîns legată realizarea
integrală a planului de investiții din
acest an. să relevăm, o dată cu sar
cinile mari și complexe ce revin
factorilor din acest domeniu, capa
citatea lor — probată in repetate
rinduri pină acum '— de a îndeplini
cu succes sarcinile mobilizatoare
Încredințate de partid. Puternicul
potențial uman și tehnic care acțio
nează in acest important, sector al
economiei naționale dă garanția că
obiectivele de investiții planificate
vor intra in funcțiune la termen, in
condițiile unei înalte eficiente. Ga
ranție bazată și pe creșterea capaci
tății organizațiilor de partid din acest
important sector de activitate.

Primire la primul-ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit,
joi după-amiază, ” pe Kazim Oksay,
ministru de stat al Guvernului Re
publicii Turcia, care efectuează o vi
zită în țara noastră.
în timpul întrevederii au fost exa
minate aspecte ale dezvoltării, in
continuare, a relațiilor economice
dintre România și Turcia în spiritul
înțelegerilor convenite cu prilejul
recentului dialog la cel mai înalt ni
vel româno-turc. S-a apreciat că e-

xistă posibilități pentru intensifica
rea colaborării bilaterale în diverse
domenii economice, in interesul re
ciproc. al cauzei păcii și înțelegerii
internaționale.
★

în cursul aceleiași zile, ministrul
de stat al Guvernului
Republicii
Turcia a avut convorbiri cu tova
rășul Gheorghe Oprea, prim vicejirim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re
gatului Thailandei, joi a avut loc în
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul Român pentru
Relațiile Culturale cu Străinătatea,
in cadrul căreia au fost prezentate
aspecte ale dezvoltării economice si
sociale din această țară. în conti
nuare s-a vizionat un film docu
mentar thailandez.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai .Mi
nisterului Afacerilor
Externe,
un
numeros public.
Au fost prezenți Ukrit Durayaprăma.
ambasadorul
Thailandei
la
București, membri ai ambasadei.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF
TÎRNĂVENI : Construcții
social-edilitare
în ultimii ani. orașul Tirnăveni a
cunoscut o puternică dezvoltare ur
banistică. între 'realizările de sea
mă ale constructorilor din acest
vechi oraș transilvan de pe Tirnava Mică se numără noile car
tiere „1 Decembrie 1918". „23 Au
gust" și „Enescu", insumind peste
2 100 de apartamente. Totodată,
prin darea în folosință în aceste
zile a celui de-al 100-lea aparta
ment din planul pe acest an. in
zona întreprinderii de geamuri, a
prins contur un alt mare ansam
blu de locuințe care, in final, va
număra peste 2 000 de apartamen
te, spații comerciale și de prestări
servicii către populație. De remar
cat că, în perioada care a trecut de
la Congresul al IX-lea al partidu
lui și pină în prezent, numărul
apartamentelor construite aici se
ridică la 4 200. Pentru îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de viață
ale populației orașului, s-au dat in
folosință, in ultima perioadă, o
modernă casă de cultură și o mare
uzină de apă, iar in zona de agre
ment a orașului au fost construite
cabane și moteluri. (Gheorghe
Giurgiu).

FOCȘANI : Valorificarea
materialelor recuperabile
în unitățile industriei ușoare din
Focșani au fost elaborate și aplica
te in producție tehnologii noi de
valorificare a materialelor textile
recuperabile. în acest scop, au fost
folosite utilajele din dotare la care
s-au adus unele adaptări tehnice.
Noile tehnologii de lucru și-au do
vedit din plin eficiența economică,
prin rezultatele de producție obți
nute de către colectivele de muncă
de la Filatura de lină pieptănată
și . Filatura de bumbac, cardat.
Acestea sint materializate in spo
ruri de producție și in diversifica
rea gamei sortimentale de fire, in
special a celei destinate unităților
care produc țesături groase. (Dan
Drăgulescu).

DOROHOI : Edificiu
de sănătate
Lucrătorii din cadrul Trustului
de antrepriză generală construcții-montaj Botoșani au dat re
cent în folosință un bloc maternoinfantil in orașul Dorohoi. Noua
unitate medicală,
cu 250 paturi,
avînd o înzestrare modernă, asigu
ră condiții deosebite de asistentă
sanitară atît pentru mamă, cit și
pentru nou-născuți. In vederea
unei optime îngrijiri, personalul
medical încadrat în această unitate
a fost trimis la cursuri de speciali
zare și
perfecționare, organizate
atit de direcția sanitară județeană,
cit și de Ministerul Sănătății. Pe
lingă locuitorii orașului Dorohoi.
vor beneficia de aceste condiții și
cetățenii din comunele Broscăuți.
Șendriceni.
Corlăteni.
Brăiești,
Pomîrla, Vîrfu Cîmpuluî. Dersca.
George Enescu, Cristinești. Ibănești. (Eugen Hrușcă).

Noi surse de combustibil
Specialiștii sovietici apreciază că
un imperativ al zilelor noastre in
domeniul energetic este căutarea
unor noi surse de combustibil li
chid pentru automobile. Aceasta,
deoarece încă de pe acum consu
mul mondial anual de combustibil
pentru motoarele cu ardere internă
ai ajuns la cifre astronomice. în
U.R.S.S. s-a experimentat deocam
dată un procedeu de înlocuire a
benzinei cu un amestec de gaze.
Astfel, o serie de autocamioane de
tipul „Gaz" și automobile „Volga"
funcționează cu un amestec de propan-butan. în ultimul timp, se vor
bește tot mai mult de folosirea ga-

zelOr naturale in loc de benzină.
Astfel, Dmitri Velikanov, specialist
în energetică, susține că gazele
naturale conțin in proporție de
96—98 la sută metan, iar acesta are
calități energetice superioare benzir
nei. Pentru a fi stocate in automo
bil, acestea trebuie lichefiate. Den
sitatea in stare lichidă la o tempe
ratură de minus 162 grade este de
600 ori mai mare decit cea în for
mă gazoasă.
Ca atare, volumul rezervorului
mijloacelor de transport ar putea fi
redus. în plus, gazele naturale pot
fi folosite nu numai la motoarele
cu benzină, dar și la cele Diesel.

Centru pentru introducerea
tehnologiilor moderne
Tn principalele ramuri ale econo
miei bulgare se află in curs de
constituire centre tehnologice care
se vor ocupa de dezvoltarea, ex
perimentarea si introducerea teh
nologiilor de bază, tipice, care pre
zintă interes pentru numeroase
sectoare si tiriuri de producție. Ele
sint uniuni economice, științifice,
de proiectări, de fabricație si co
merț care se ocupă de introducerea

în producție a utilajelor specializa
te. de proiectare, modernizare si
reconstrucție a capacităților exis
tente. de pregătire a specialiștilor
si utilarea unor Întreprinderi mai
mici la un nivel tehnologic ridicat.
Primele asemenea centre de electronizare. automatizare si tehnică
pe bază de laser se vor constitui
la Sofia. Plovdiv. State Zagora și
Praveț.

R.D. GERMANA

Dezvoltarea tehnicilor de prelucrare
a materiilor prime
Spitalul unificat de copii din Oradea
Foto : Sandu Cristian

SĂLAJ : Apartamente
peste prevederi

SUCEAVA : Piață
agroalimentară

Printr-o mai bună organizare a
producției și a muncii și folosirea
intensivă a utilajelor de pe șan
tiere, lucrătorii de la întreprin
derea de antrepriză construcții
montaj Sălaj au predat la cheie,
înainte, de termen, 584 de aparta
mente. Sînt pregătite in vederea
predării — pină la sfirșitul acestei
luni — alte 150 de apartamente. La
zi. au fost construite peste preve
derile de plan 58 de apartamente.
Sint realizări pe care comuniștii,
toți conducătorii
de la I.A.C.M.
Sălaj le dedică apropiatei Confe
rințe Naționale a partidului. (Eu
gen Teglaș).

în zona centrală a municipiului
Suceava a fost dată în folosință
noua piață agroalimentară. Aceas
ta este alcătuită din două părți :
una acoperită, in suprafață de 1 700
metri pătrați, cealaltă în aer liber,
cu o suprafață de aproximativ
1 000 metri pătrați. Sint asigurate
aici peste 300 locuri de desfacere
pentru producătorii agricoli, care
au condiții incomparabil mai bune
decît înainte : piața este iluminată,
canalizată, avînd și rețea de apă
curentă. în același perimetru sînt
amplasate magazine de legumefructe. confecții. încălțăminte, de
difuzare a presei, un magazin de
prezentare al micii industrii, ate
lier de reparat obiecte de uz cas
nic. ceainărie, berărie etc. Modul
îrr care a fost realizat, dotările cu
care a fost înzestrat, f^c ca noul
obiectiv să întrunească toate con
dițiile unei piețe moderne. (Sava
Bejinariu).

VILCEA: Folosirea eficientă
a resurselor locale
De mai multi ani. colectivul în
treprinderii de producție și pres
tări construcții Rimnicu Vilcea —
unitate de bază a industriei mici
din județul Vilcea — se situează pe
locuri de frunte în întrecerea so
cialistă pe ramură. Explicația aces
tei remarcabile reușite rezidă in
strădaniile constante depuse pen
tru diversificarea continuă a pro
ducției, în condițiile valorificării
superioare a resurselor locale. Pină
la sfirșitul acestui an și in perspec
tiva anului viitor, colectivul Între
prinderii și-a propus să asimileze
și să introducă in fabricație noi
sortimente destinate marii indus
trii, intre care apărători de polizor,
carcase pentru aspiratoare, plăci
termoizolante celulozice. Un alt obiectiv important al activității co
lectivului de aici il reprezintă
creșterea cu 15 la sută a ponderii
materiilor primei provenite din
materiale refolosibile și resurse lo
cale. (Ion Stanciu).

ȘAH. în ultima rundă, a 17-a. a
campionatului republican masculin
de șah de la Predeal, Șubă a pier
dut la Dumitrache, Tratațovici a fost
învins de Pavlov, iar partidele Biriescu — Ștefanov, Foișor — Armaș,
Marin — Griinberg, Ciolac — Ionescu, Stoica — Nicolaide s-au încheiat
remiză. In clasamentul final al celui
de-al 44-lea campionat național de
șah pe locul întîi s-a situat marele
maestru Florin Gheorghiu (Clubul
I.T.B. — antrenor Em. Reicher) cu
10.5 puncte din 16 posibile, urmat de
Parik Ștefanov (I.T.B.)
9.5 punc-

Locuri la odihnă și tratament

Oficiul județean de turism Har
ghita oferă locuri pentru
odihnă
și cură balneară in stațiunile Băile
Tușnad (la hoteluri), Borsec și
Lacu Roșu (la case de odihnă). Sint
asigurate condiții bune de cazare
și cele mai eficiente metode de
tratament pentru afecțiunile reu
matismale. digestive, cardiovascu
lare și nevroze, posibilități optime
de practicare a curei profilactice
active de 12 zile. Locurile se pot
obține prin dispeceratele de cazare
din stațiunile respective sau solicitîndu-le de la agențiile oficiilor
județene de turism si I.T.H.R.

U.R.S.S.

R.P. BULGARIA

București pentru perioadele pină
la 22 decembrie 1987 și 12 ianuarie
— 15 mai 1988.
O.J.T. Harghita oferă, de aseme
nea. servicii turistice in localitățile
Miercurea-Ciuc (la hotelurile Bra
dul și Harghita). Odorheiu Secuiesc
(la hotelul Timava). Gheorgheni
(la hotelul Mureșul) și Toplița (la
hotelul Căliman).
- în perioada de iarnă O.J.T. Har
ghita vă oferă condiții optime de
practicare a sporturilor de sezon.

In fotografie : vedere din sta
țiunea Lacu Roșu.

In industria chimică a R.D. Ger
mane se acționează pentru extinde
rea capacităților de producție și
schimbarea structurii producției. O
atenție deosebită se acordă, in acest cadru, dezvoltării capacităților
de prelucrare la un nivel mai ri
dicat ăl petrolului, producerii de
mase plastice și îngrășăminte chi
mice.
La complexul Industrial Leuna,
cea mai mare din cele circa 300 de
unități ale industriei chimice din
R.D.G., funcționează in prezent o

instalație care Obțină cantități spo
rite de carburant dîesel și alte deri
vate di:) aceeași cantitate de titei
și permite, pentru prima dară, fo
losirea tuturor reziduurilor proce
sului de producție.
în R.D. Germană se acordă o
mare importanță dezvoltării tehni
cilor de prelucrare a materiilor pri
me. în cincinalul 1981—1985, două
treimi din sporul de producție s-au
obținut pe baza unor
asemenea
perfecționări. ■

R.S. CEHOSLOVACĂ

Cresc capacitățile în industria extractivă
în urma cercetărilor geologice efectuate in sudul Cehiei au fost
descoperite zăcăminte de wolfram
și noi rezerve de cositor. Pe bază
ior, urmează să fie inaugurate ex
ploatări miniere si să se construias
că noi capacități metalurgice pen
tru prelucrarea cositorului in așa
fel ca producția să acopere jumă
tate din nevoile țării in acest do
meniu. De asemenea, in Moravia
de nord se construiește un mare
combinat metalurgic pentru prelu
crarea concentratelor de metale ne
feroase.

Intense explorări geologice se
desfășoară pentru descoperirea de
noi zăcăminte de cositor și zinc în
Cehia centrală și pe platoul Moraviei de nord.
Prospectări geologice se efec
tuează și pentru descoperirea altor
substanțe minerale utile. Specialiș
tii apreciază că există importante
rezerve de spat greu, fluorit, cuarț
și câolin. Potrivit estimărilor, re
zervele de caolin sint suficiente
pentru exploatare timp de 200 de
ani.

IAȘI : O nouă
microhidrocentrală
Desfășurind larg întrecerea so
cialistă in cinstea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de-a
40-a aniversări a Republicii, con
structorii hidroenergeticieni ieșeni
au reușit să finalizeze lucrările
unei noi microhidrocentrale situa
te la coborirea dealului de la Poeni
pe conducta care deversează apă
din Prut în sursa de alimentare de
la^Șolești, pentru Vaslui și Bîrlad.
Noua microhidrocentralâ are o pu
tere instalată de 800 kW. Este cea
de-a treia microhidrocentralâ rea
lizată in județul Iași pe conducte
de aducțiune de apă. (Manole
Corcaci).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
20.00 Telejurnal, tn intlmpinarea foru
mului comuniștilor
20.20 Viata economică
20,35 Tara întreagă intimpină Conferin
ța Națională a partidului
20.50 Lumină demnă — Partidul Comu
nist Român. Versuri și cintece pa
triotice. revoluționare
21.00 Cadran mondial.
21.15 Serta) științific (color). Univers,
materie, viață.
Emisiune de educatle
materlalist-stilnțlflcă. Episodul 8
21,40 Laureat! al Festivalului național
„Cintarea României" in studioul
muzicii ușoare (color)
21.50 Telejurnal

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

te, Ovidiu Foișor (Politehnica Iași)
— 9,5 puncte, Mihai Ghindă, Iuliu
Armaș, Mircea Pavlov — toți cu cite
9 puncte. Constantin Ionescu — 8,5
puncte, Mihai $ubă — 8 puncte etc.
FOTBAL • Pe stadionul „Victoria"
din cadrul Complexului sportiv
Dinamo, ieri
s-a disputat meciul
dintre echipele Victoria București și
F.C.M. Brașov, contind pentru etapa
a 14-a a campionatului diviziei A la
fotbal. Partida s-a încheiat cu scorul
de 4—2 (1—0) în favoarea formației
Victoria București. în clasament
conduce Steaua
(cu 26 puncte),
urmată de Dinamo (25 puncte), Vic
toria (17 puncte), Oțelul Galați și
Flacăra Moreni (cu cite 16 puncte)
etc. Etapa a 15-a este programată
duminică. 6 decembrie • La Petrinia (Iugoslavia). în meci pen
tru preliminariile turneului olim
pic de fotbal, echipa Iugoslaviei a
Întrecut cu scorul de 4—0 (2—0) se
lecționata Belgiei.
în clasamentul
grupei conduce Cehoslovacia cu 10
puncte, urmată de Iugoslavia (9
puncte) • Cititorii revistei „World
Soccer" l-au desemnat drept cel mai
bun fotbalist din lume in acest an pe
olandezul Ruud Gullit, care joacă in
prezent la formația italiană A.C.
Milan. Gullit a întrunit 38,5 Ia sută
dintre voturile exprimate, in timp
ce laureatul anului trecut, argenti
nianul Diego Maradona, s-a situat
pe locul doi cu 13,1 la sută. Antreno
rul anului a fost ales fostul interna
țional olandez Johan Cruyff.
an
trenorul formației Ajax Amsterdam,
câștigătoarea „Cupei cupelor", iar
echipa anului a fost desemnată F.C,
Porto, deținătoarea „Cupei campio
nilor europeni".
BOX. Peste 100 de boxeri din 12
țări, între care și România, vor
participa în această săptămînă la
turneul international de la Lenin
grad. Printre competitori se numără
mai mulți laureați ai campionatelor
europene.
HANDBAL. într-un meci interna
țional amical de handbal feminin,
selecționata Austriei a învins pe
teren propriu, cu scorul de 23—22
(11—6), echipa Ungariei.

SCHI. Proba masculină de slalom
uriaș desfășurată pe pîrtia de la
Sestriere (Italia) a revenit america
nului Feliks McGrath. înregistrat in
două manșe cu timpul de r52”74/100.
Pe locul secund — elvețianul Accolâ
(1’53’TO/IOO).

RUGBI. într-un meci internațio
nal amical de rugbi, selecționata de
juniori a R.F. Germania a întrecut
cu scorul de 10—6 (4—6) formația
similară a Italiei.

vremea
Institutul de meteorologie si hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 4 decembrie, ora 20 — 7
decembrie, ora 20. tn tară :
Vremea
va fi în general închisă, cu cerul mat
mult acoperit. Se vor semnala pre
cipitații sub formă de ninsoare, pe
alocuri, tn sud-cstul tării, ia începu
tul intervalului. în ultima zi, local, in
regiunile vestice și
sud-vestice vor
cădea precipitații mat ales sub formă
de ploaie, Vintul va sufla slab oină
la moderat. Temperatura
aerului va

marca o creștere ușoară spre sfirșitul
intervalului. Minimele vor fi cuprinse
intre minus S și plus 2 grade, izolat
mai coborite tn prima noapte In nor
dul, centrul si nord-estul țării,
dar
mai ridicate. în sud-est, iar în Ultima
noapte și în
regiunile
sud-vestice.
Maximele se vor situa între minus 4
și plus 6 grade. LâCâl se va produce
ceată, mai ales în zonele dâpresionare
si la munte, unde va fi asociată sl cu
depunere de chiciură. La București :
Vreme In general
Închisă, cu cerul
mai mult acoperit. Condiții de ninsoa
re Ia Începutul intervalului. Vintul va
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila intre minus
3 si plus 1 grad, far cele maxime In
tre 3 șl 5 grade. Se va produce ceată.

VA INFORMAM DESPRE:

Articole utile, de calitate
Produsele de cosmetică și'parfu
merie au încetat demult. să fie
numai atribute ale cochităriei. Ele
au intrat in cotidian ca o necesi
tate care fine de igienă, de civili
zație. De aici, dorința de a lansa pe
piață produse cu caracteristici nu
tritive, antiiritante, antisudorifice.
Pe această linie se înscriu și cer
cetările specialiștilor din țara noas
tră, care au creat in ultimii ani o
serie de produse competitive, soli
citate in multe țări cu tradiție in
domeniu.
Trei întreprinderi subordonate
Centralei industriale de medica
mente și produse cosmetice Bucu
rești („Miraj" — București. „Far
mec" — Cluj-Napoca și „Nivea" —
Brașov) sint profilate pe astfel de
produse. Mai precis, după cum ne
informează inginera Monica Gaidârgiu, responsabilă cu asimilări și
omologări produse noi din cadrul
centralei amintite, „Mirajul" deține
ponderea la parfumerie și cosmeti
că, „Farmecul" la deodorante, iar
„Nivea" la cosmetică masculină și
paste de dinți. Interlocutoarea ne
prezintă cîteva din noile produse
care se bucură de o largă apreciere.
Jn primul rind, este vorba de'gama
Gerovităl-Plant, realizată de între
prinderea „Farmec" din Cluj-Napoca, și care cuprinde creme de zi
și de noapte, hidratante și nutritive,
pentru toate categoriile de ten,
emulsie demachiantă, cremă pentru
miini, balsam și loțiune pentru păr.
O caracteristică demnă de reținut a
acestei game de produse constă în
substanțele active pe care le con
ține, in extractele vegetale cu efect
hidratant, emolient, ușor cicatrizant,
antimicrobian. Altă gamă de pro
duse realizată de aceeași întreprin
dere este „Anotimpuri", in patru
variante, care corespund fiecărui
sezon, nota de parfumare fiind in
discrete acorduri florale.
Mai mult ca oricind, preocupată
de lansarea unor produse destinate
bărbaților, centrala, prin întreprin
derea „Nivea", a lansat gama „$ah“
cu clorofilină, gamă in componența
căreia intră cremă de ras. deodo
rant, loțiune după ras și pastă de
dinți, avînd o parfumare persis
tentă în note masculine, cu adaos
de lavandă. De asemenea, gama
„Farmec-Sport", compusă din cre
mă pentru ras, loțiune după ras și

deodorant, ăre o notă de prospețime
aparte,
Ca o noutate de ultimă oră. în
treprinderea „Nivea" din Brașov a
omologat pentru cosmetica feminină
trei produse in gama „Evantai",
creme cu colagen șl vitamina Bș —
un produs căre conferă o rezistență
in plus țesutului epidermic. Aceeași
întreprindere, împreună cu unități
de specialitate, a asimilat citevă
paste de dinți, ea „Apidenta" cu
propolis și „Apitarnil", un excelent
adjuvant in afecțiuni stomato
logice. „Homeopast." pentru bolnavii
care urmează tratament homeopa
tic, „Adenta", pastă bicoloră, și
„Roniv" cu vitamina A. N-au fost
neglijați nici copiii, întreprinderea
brașoveană asimilind gama ABC.
care conține pudră, pastă de dinți
și săpun, toate cu extract de plante.
La rindul său, întreprinderea
bucureșteană „Miraj" — ne infor
mează inginera Monica Gaidargiu
— a asimilat in ultima vreme, citeva game de produse „formula 2", in
care sint asociate principiile active
din extracte din plante specifice
florei țării noastre. In această idee,
„Pell-Amar", „Gerovităl", „Bella
trix" — toate formula 2 — sint pro
duse cu o ridicată capacitate da
protecție a pielii și menținerii
echilibrului hidric natural. Printre
parfumurile mai noi, amintim
„Miss Otilia", „Bolero", „Lady X",
„Miss Miraj", „M. de Miraj" și
„Calypso" pentru femei, iar pentru
bărbați „DOmitto", „Sonet", „Extaz".
Pentru estetica exterioară, deco
rativă, eforturile specialiștilor cen
tralei sint materializate in fonduri
de ten și pudre ca „Egreta", „Mar
gareta", „Farmec".
Cooperînd și pe linie de cosme
tică și parfumerie cu firme străine,
centrala, prin întreprinderile subor
donate, a realizat noi produse, ea
Vitamol (șase nuanțe de fard) ți
Vitamol-Magic In 15 nuanțe, din
care trei iși schimbă culoărea in
contact cu epiderma, pasta de dinți
Elmex șl Atonal, creme de miini
Hand-San și deodorantul Lănosan
și altele.
Centrala și-a dobîndit un bun re
nume prin produse de înaltă cali
tate, care pot satisface cele mai
exigente pretenții și gusturi.

Marta CUIBUȘ

Dialog rodnic perspective favorabile
de dezvoltare a colaborării multilaterale
prietenești româno-siriene

Schimb de mesaje intre
secretarul general al P.C.B.
si președintele P.S.D. din R.F.G

■*

Timp de trei ' zile, la invitația
secretarului general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, țara noastră a
avut ca oaspete de seamă pe secre
tarul general
al Partidului Baas
Arab Socialist din Siria, președinte
le Republicii Arabe Siriene, tova
rășul Hafez Al-Assad. înscriindu-se
in contexțul bunelor relații stator
nicite între România și Siria, noua
vizită oficială și întilnirea la nivel
înalt s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegere recipro
că. încheindu-se cu un bilanț rodnic,
de natură să ridice pe o treaptă mai
înaltă conlucrarea dintre cele două
țări. Aceste rezultate, oglindite pe
larg’in Comunicatul comun, dat pu
blicității la încheierea vizitei, sint
salutate cu satisfacție de opinia pu
blică din țara noastră, care a urmă
rit cu sentimente de profund interes
multiplele contacte și convorbiri pur
tate de conducătorul partidului și
statului nostru cu diferiți șefi de
state — expresie elocventă a dina
mismului politicii externe românești,
a consecventei cu
care tovarășul
Nicolae Ceaușescu acționează în ve
derea amplificării
legăturilor de
prietenie și colaborare ale României
cu toate statele lumii.
Așa cum se știe, colaborarea din
tre România și Siria, cu vfechi rădă
cini în trecut, a luat un puternic
avint în ultimele decenii, un rol
hotăritor jucindu-1 frecventele intilniri la nivel înalt. Acordurile și în
țelegerile convenite cu aceste pri
lejuri au pus baze trainice relații
lor româno-siriene. deschizindu-le
ample perspective de dezvoltare pe
diverse planuri. Este semnificativ
faptul că. datorită muncii comune a
specialiștilor români și sirieni, pe
pămintul țării prietene s-au înfăp
tuit asemenea importante obiective
economice ca marea rafinărie de la
Banias. uzina de triplusuperfosfați
de la Homs, fabrica de ciment de la
Sheik-Said, lucrările de hidroamelio
rații de pe valea Eufratului, obiec
tive ce aduc o contribuție de seamă
Ia valorificarea principalelor bogății
naturale ale Siriei.
Această evoluție pozitivă, confor
mă cu aspirațiile ce’or două țări de
a conlucra tot mai strins în ’•vantajul reciproc, a fost relevată și în
cursul noului dialog la nivel înalt de
la București.
Salutind prezența in capitala țării
noastre a șefului statului sirian, to
varășul
NICOLAE
CEAUȘESCU
declara : „Vizita pc care o efectuați
constituie o nouă expresie a rela. țiilor de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Baas Arab Socialist din Siria,
dintre țările și popoarele noastre, a
voinței comune de a le dezvolta și
mai mult in viitor, pe baza trainică
a deplinei egalități, stimei și respec
tului reciproc. Sint convins că ac
tuala noastră întilnire se va încheia
cu bune rezultate, va contribui la
extinderea și diversificai ea in conti
nuare a raporturilor dintre partidele,
țările și popoarele noastre, atit pe
plan bilateral, cit și in viața inter
națională".
Mulțumind pentru primirea căl
duroasă care i-a fost făcută încă de
la sosirea pe pămintul țării noastre,

HAFEZ AL-ASSAD
președintele
declara, la rindul său : „Relațiile
dintre Republica Arabă Siriană și
Republica Socialistă România au cu
noscut o elocventă dezvoltare după
prima vizită a președintelui
Ceaușescu la Damasc în februarie
1974 și cu prilejul vizitelor reciproce
care i-au
urmat.
S-a consolidat
colaborarea dintre noi in numeroase
domenii de interes comun. Poporul
arab sirian dă o inaltă apreciere con
tribuției prietenilor români la reali
zarea unor obiective de dezvoltare
economică in Siria. Sintem hotărițî
să dezvoltăm și pe mai departe
colaborarea economică, comercială și
tehnică dintre țările noastre".
Desfășurat sub asemenea auspicii,
noul dialog la nivel înalt a prilejuit
un rodnic schimb de vederi asupra
stadiului relațiilor bilaterale, concretizindu-se printr-o serie de impor
tante înțelegeri. Acestea prevăd, in
tre altele, întărirea relațiilor priete
nești dintre formațiunile politice
conducătoare din cele două țări
— Partidul Comunist Român, și
Partidul Baas Arab Socialist — ex
tinderea colaborării dintre guver
nele, parlamentele și organizațiile de
masă și obștești, promovarea conlucrării în știință, cultură, invățămint. O atenție
deosebită a fost
acordată, în cadrul convorbirilor, relațiilor economice, Relevind necesitatea valorificării în mai mare mă
sură a posibilităților oferite de po
tențialul în continuă creștere al
României și Siriei, cei doi șefi de
stat s-au pronunțat pentru creșterea
schimburilor comerciale și identifi
carea a noi domenii și obiective de
cooperare economică. în acest sens,
la încheierea convorbirilor cei doi
președinți au semnat Acordul-program privind dezvoltarea pe termen
lung a cooperării economice, tehnice
și științifice și a schimburilor co
merciale între Republica Socialistă
România și Republica Arabă Siriană,
fiind convenite, totodată, o serie de
alte documente menite să perfecțio
neze cadrul conlucrării românosiriene.
Un loc important în cadrul dialogului la nivel inalt l-a ocupat
schimbul de păreri cu privire la
unele probleme ale vieții interna
ționale. Manifestindu-și profunda
îngrijorare față de menținerea în
lume a unei situații grave și com
plexe. ca urmare a continuării cursei
înarmărilor, în special nucleare, a
persistenței și chiar amplificării unor
conflicte, a continuării politicii de
forță și de amenințare cu forța, cei
doi președinți au relevat că proble
ma fundamentală a epocii noastre o
constituie oprirea cursei înarmărilor
și trecerea la măsuri concrete de
dezarmare, în primul rind de dezar
mare nucleară. In această ordine de
idei, s-a apreciat, pe bună dreptate,
că apropiata întîlnire sovjeto-americană la nivel înalt și semnarea acor
dului pentru lichidarea rachetelor
cu rază medie de acțiune și operativ-tactice vor crea condiții pentru
realizarea de noi
acțiuni
vizind
eliminarea totală a armelor nucleare
din Europa și din întreaga lume.
România și Siria au ținut, de aseme
nea. să sublinieze că, în vederea asi
gurării unei păci trainice și a ușu
rării poverii pe. care o reprezintă

pentru popoare cursa înarmărilor,
sinț necesare măsuri mai hotărite in
direcția realizării unui pYogram com
plex de dezarmare, care să cuprindă,
pe lingă reducerea și eliminarea ar
melor nucleare, și reducerea sub
stanțială a armamentelor convențio
nale, a efectivelor și cheltuielilor
militare. încetarea experiențelor cu
armele nucleare, interzicerea milita
rizării Cosmosului.
In mod firesc, in cadrul schimbului
de păreri, o atenție deosebită a fost
acordată situației din Orientul Mij
lociu, unde continuă să se mențină o
stare de tensiune și conflict cu con
secințe și riscuri din cele mai grave
pentru popoarele acestei zone și pen
tru pacea generală. Reafirmind pozi
ția principială a României socialis
te. președintele Nicolae Ceaușescu a
arătat că țara noastră s-a pronunțat
și se pronunță cu consecventă pen
tru rezolvarea globală, trainică și
justă a problemelor din Orientul
Mijlociu, in conformitate cu năzuințele popoarelor din această regiune
de a trăi și a se dezvolta intr-un
climat de pace, securitate și colaborare. O asemenea reglementare tre
buie să aibă loc pe baza retragerii
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te. a soluționării problemei poporului
palestinian prin recunoașterea drep
tului său la autodeterminare și
crearea unui stat propriu, indepen
dent, asigurării integrității, suvera
nității și securității tuturor statelor
din zonă. România a subliniat și cu
acest prilej necesitatea intensificării
eforturilor pe plan internațional în
vederea convocării unei conferințe
internaționale, sub egida O.N.U. cu
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv Organizația pentru Eli
berarea Palestinei — ca reprezentant
unic și legitim al poporului palesti
nian — precum și a Israelului și
membrilor permanenți ai Consiliului
de Securitate.
în cursul schimbului de vederi s-a
subliniat, in același timp, necesita
tea încetării oricărui amestec în tre
burile interne ale Libanului și reali
zării reconcilierii naționale in această
tară greu încercată, ca și a soluțio
nării conflictului dintre Iran și Irak
pe calea tratativelor.
Dialogul de Ia București a relevat,
de asemenea, identitatea, sau conver
gența punctelor de vedere ale celor
două țări și asupra altor probleme
importante ale actualității interna
ționale, de la lichidarea subdezvol
tării și soluționarea problemei dato
riilor externe ale țărilor in curs de
dezvoltare la necesitatea eradicării
politicii rasiste și de apartheid pro
movate de regimul de la Pretoria și
cerința sporirii rolului O.N.U.
in
ansamblul vieții internaționale —
subliniindu-se. in acest sens, ample
posibilități de conlucrare intre Româ
nia și Siria pe arena mondială.
Prin caracterul rodnic al convorbi
rilor. prin Înțelegerile la care s-a
ajuns și concluziile care au fost puse
în evidență, noul dialog la nivel inalt
româno-sirian se înscrie ca o va
loroasă contribuție la aprofundarea
raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări. în inte
resul, reciproc, al cauzei păcii, pro
gresului și cooperării internaționale.

Nicolae N. LUPU

CRIZA DIN CADRUL C.E.E.

ORIENTUL MIJLOCIU

o conferință
internațională de pace
»
•

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).
— Actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a cerut să fie con
vocată, sub auspiciile Națiunilor
Unite, o. conferință internațională de
pace pentru „realizarea unei ințelegeri cuprinzătoare asupra conflictu
lui arabo-israelian, inclusiv soluțio
narea justă a problemei palestiniene"
— informează agenția China Nouă.
Rezoluția in acest sens, adoptată
cu 129 de voturi pentru, 2 împotrivă
și 24 de abțineri, cheamă la „crearea
unui comitet pregătitor in cadrul ac
tivității Consiliului de Securitate, cu
participarea membrilor permanenți ai
consiliului", care să procedeze la
„acțiunea necesară pentru convocarea
conferinței".
ABU DHABI 3 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Abu Dhabi
ziarului „Al Ittihad", președintele
Comitetului Executiv' al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser
Arafat, a relevat că O.E.P. consideră
posibilă convocarea unei conferințe
de pace in Orientul Mijlociu. El a
reafirmat poziția organizației privind
desfășurarea ei sub auspiciile O.N.U.
și cu participarea O.E.P., ca mem
bru cu drepturi depline, informează
agenția W.A.M.
Pe de altă parte, Y. Arafat a de
clarat că efectivele O.E.P. din Liban
au fost puse in stare de alertă, intrucit forțele navale, aeriene și te
restre israeliene au fost mobilizate
în ultimele zile pentru atacarea po
zițiilor palestiniene din sudul Liba
nului.
SANAA 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Yemen,
Aii Abdallah Saleh, a avut la Sanaa
o întîlnire cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, aflat intr-o vizită în capitala

l

yemenită. După cum transmite pos
tul de radio Sanaa, citat de agenția
M.E.N., au fost examinate relațiile
bilaterale și s-a procedat la un
schimb de păreri asupra situației pe
plan arab și internațional.
Pre
ședintele Saleh s-a pronunțat în fa
voarea intensificării eforturilor vi
zind convocarea unei conferințe in
ternaționale privind Orientul Mijlo
ciu, cu participarea tuturor părților
interesate, inclusiv a Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, precum
și a membrilor permanenți ai Con
siliului de Securitate al O.N.U.
BEIRUT 3 (Agerpres). — Forțele
israeliene de ocupație continuă ac
tele de represiune în sudul Libanu
lui. O unitate a acestora, compusă
din transportoare blindate și alte ve
hicule militare, a descins, la nord de
așa-zisa „Zonă de securitate", pătrunzind în orașul Kalia, unde a dis
trus mai multe locuințe — au de
clarat surse ale securității libaneze,
citate de agenția China Nouă.
Surse oficiale ale Forței Interima
re O.N.U. in Liban. UNIFIL, au con
firmat că. în prezent, în regiunea
sudică libaneză se află aproape 3 000
de militari israelieni și un mare nu
măr de blindate.
BRUXELLES 3 (Agerpres). — La
Bruxelles va avea loc. începînd de
la 7 decembrie, o reuniune a Comitetului pentru Orientul Mijlociu al
Internaționalei Socialiste, care va
analiza evoluțiile și eforturile ce se
întreprind in direcția înfăptuirii păcii
în Orientul Mijlociu. Comitetul res
pectiv este condus de Hans Jurgen
Wischnewski. lider al Partidului So
cial-Democrat din R.F.G. La reuniu
ne vor participa, de asemenea, re
prezentanți ai Organizației
pentru
Eliberarea Palestinei, Israelului și
altor țări, informează agenția KUNA.

Luări de poziție în legătură
cu situația din zona Golfului
KUWEIT 3 (Agerpres). — Kuwei
tul nu va găzdui, in nici o parte a
teritoriului său și pentru nici o țară,
baze militare — a declarat vicepremierul și_ministrul kuweitian de externe.
Sabah
Al-Ahmad.
Unele
agenții de presă și posturi de radio — arată KUNA — au vehiculat informații potrivit cărora Kuweitul ar fi aprobat găzduirea în apele
sale teritoriale a unei baze navale
a anumitor forțe internaționale. Intr-o declarație făcută presei, minis
trul kuweitian a exprimat încrede
rea in importanța cooperării interna-

BONN 3 (Agerpres).—Din partea
.tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, s-au transmis președintelui
Partidului Social-Democrat din Re
publica Federală Germania. HansJochen Vogel, un salut cordial Și
cele mai bune urări de sănătate Și
succes în activitate.
Mulțumind. Hans-Jochen Voge! a
rugat, la rindul său. să se transmită
tovarășului. Nicolae Ceaușescu calde
salutări, precum și urări de succes
și fericire personală, iar poporului
român urări de progres și prosperitate.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii la Bonn a tovarășuiui Ion Stoian, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secre-

ționale în menținerea libertății na
vigației in apele Golfului, a securi
tății navigației comerciale.

TUNIS 3 (Agerpres). — Consiliul
miniștrilor de interne arabi, reunit
la Tunis, a chemat la aplicarea „tu
turor procedurilor posibile în vede
rea transpunerii în practică a rezo
luțiilor recentei conferințe arabe la
nivel inalt. in special a apelului adresat Consiliului de Securitate al
O.N.U.. de a asigura înfăptuirea pre
vederilor rezoluției 598 cu privire la
încetarea războiului dintre Iran și
Irak" — transmite agenția QNA.

COPENHAGA 3 (Agerpres). — La
reuniunea lor de vineri și simbătă
de la Copenhaga, șefii de stat și de
guvern din țările membre ale C.E.E.
vor încerca, după cum subliniază
publicația suedeză „Dagens Ryheter“. să iasă din cea mai „gravă cri
ză din istoria acestei organizații".
In fruntea ordinii de zi se află
chestiunea deficitului bugetar, care
se ridică la 15 la sută din cheltuie
lile planificate, și. legat de aceasta,
propunerea de reformă bugetară fă
cută de șeful Comisiei executive.
Jacques Delors. Asupra acestei pro
bleme divergențele existente de mai
multă vreme intre țările membre nu
au putut să fie aplanate.
Pe lingă acestea trebuie menționa
te și dezacordurile care opun in ca
drul comunității țările din nord (bo
gate) celor din sud (mai puțin dez
voltate).

tar al C.C. al P.C.R., de către H.
J. Vogel.
în cadrul întrevederii au fost
relevate bunele relații dintre Parti
dul Social-Democrat și Partidul
Comunist Român, precum și dorința
reciprocă de a le dezvolta pe viitor,
în interesul celor două partide și țări.
în cursul discuției s-a procedat
la un schimb de păreri privind
unele probleme ale situației interna
ționale actuale, subliniindu-se nece
sitatea extinderii colaborării in
ternaționale între toate forțele pro
gresiste. intre partidele comuniste
și socialiste, social-democrate și alte
partide care militează pentru Instau
rarea unui climat de pace Și
securitate în Europa și In lume.

CERINȚA CEA MAI STRINGENTĂ

ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
ROMA 3 (Agerpres). — Organiza
țiile antirăzboinice precum și acti
viști ai centralelor sindicale și ai unor
partide politice din Sicilia au difuzat
un manifest prin care cheamă popu
lația insulei la activizarea eforturi
lor în lupta pentru pace și dezar
mare. Locuitorii insulei sint. chemați,
de asemenea, să participe în urmă
toarele zile la manifestații și mi
tinguri in sprijinul lichidării bazei
militare din Comiso, unde sint am
plasate rachete nucleare de croazieră
americane. ..Dorim să transformăm
Comiso într-o zonă a progresului,
păcii și dezvoltării" este deviza sub
care vor avea loc demonstrațiile
pentru pace și dezarmare.

ROMA 3 (Agerpres). — Referindu-se Ia existența unor posibilități
pentru reducerea încordării interna
ționale. ministrul de externe al Ita
liei. Giulio Andreotti, a declarat in
tr-un interviu că este optimist, cu

toate că mai există forțe care în
cearcă să se opună unei politicide
__
pace. întrucit in lume „s-au acumu. lat arsenale nucleare atit de mari
incit ar putea distruge de zeci de ori
întreaga planetă, nu se mai poate
merge pe calea sporirii armamente
lor", a spus el.

CAIRO 3 (Agerpres). — Comitetul
pentru pace și dezarmare din Egipt
va organiza, începind de la 11 de
cembrie, un seminar științific inter
național. Cu acest prilej vor fi dis
cutate. între altele, probleme privi
toare la utilizarea in scopuri pașnice
a energiei nucleare, pericolele pe
care le comportă o confruntare cu
armament nuclear in regiunea Mediteranei, a Orientului Mijlociu și în
lume, condițiile necesare realizării
dezarmării și creării in Orientul Mij
lociu și regiunile aferente a unei
zone libere de arma nucleară — re
latează agenția I.N.A.

Conferință internațională
de luptă împotriva apartheidului

ARUSHA.-

DAR ES SALAAM 3 (Agerpres). —
în localitatea tanzaniană Arusha
continuă, lucrările Conferinței inter
naționale de luptă împotriva apart
heidului, desfășurată sub deviza „Po
poarele lumii se pronunță pentru o
Africă de Sud democratică".,
Lupta popoftilui din Africă de Sud
a ajuns intr-un moment decisiv', iar
starea de urgență instituită de re
gimul minoritar rasist de la Pretoria
nu va reuși să stăvilească, această
luptă — a declarat. în plenul reuniu
nii. președintele Congresului National
African (A.N.C.) din R.S.A.. Oliver
Tambo. EI s-a pronunțat și cu acest
prilej pentru eliberarea tuturor militanților antiapartheid aflați in în
chisori și a reafirmat poziția grupării
sale politice — care reprezintă popu
lația de culoare, majoritară în Africa
■de Sud — potrivit căreia represiunii
armate nu i se poate răspunde decit
printr-un mijloc adecvat.
Sam Nujoma. președintele Organi
zației Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.). a arătat că re
gimul de apartheid sud-african se
pregătește să recurgă la declararea
unilaterală a independenței Namibiei,

★

TOKIO 3 (Agerpres). — Willy de
Clercq. membru al Comisiei C.E.E.
însărcinat cu afacerile externe, aflat
Ia Tokio, a cerut cu insistență ofi
cialităților japoneze să ia măsuri
neintirziate pentru o mai mare des
chidere a pieței nipone la produ
sele comunitare.

sfidind rezoluția Consiliului de Secu
ritate privind decolonizarea teritoriu
lui său. Arătînd că, și de această
dată, planurile rasiștilor de a per
petua dominația lor sub o formă nouă
vor eșua, conducătorul S.W.A.P.O. a
șubliniat că, în cele din urmă, cauza
popoarelor din Namibia și Africa de
Sud va triumfa.
Participanții la conferință au hotărit crearea a patru comisii, în
scopul de a mobiliza comunitatea
mondială în vederea eliminării dis
criminării rasiale în Africa de Sud
— transmite agenția A.P.S.

MAPUTO 3 (Agerpres). — Potrivit
știrilor recepționate în capitala Mozambicului. autoritățile polițienești
ale regimului rasist de la Pretoria
au deschis focul împotriva locuitori
lor de culoare din orașul Pieterma
ritzburg, principalul centru din pro
vincia Natal. Primele informații re
levă că mai mulți manifestanți au
fost răniți. .
Poliția regimului rasist sud-afri
can a organizat percheziții pe scară
largă Ia sediile unor organizații
antiapartheid și democratice din
orașul Johannesburg.

Rasiștii sud-africani continuă agresiunea
împotriva Angolei
LUANDA 3 (Agerpres). — Forțele
militare aeriene ale regimului mi
noritar rasist de la Pretoria conti
nuă incursiunile lor in Angola — a
declarat. în cadru! unei conferințe
de presă, la Luanda, purtătorul de
cuvînt al Ministerului Apărării an
golez. El a precizat că trupele sudafricane au pătruns pe o adîncime
de circa 200 km in interiorul teri
toriului național angolez.
în ultimele zile, unități ale arma
tei angoleze au dus lupte grele îm
potriva trupelor sud-africane invadatoare in sudul țării, in provinciile
Kunene și Kuando-Kubango. soldate cu pierderi de personal și ma-

SESIUNEA ANUALA A G.A.T.T.

Să fie excluse practicile inechitabile,
discriminatorii din relațiile economice
internaționale!
Cuvîntul reprezentantului român
GENEVA 3 (Agerpres). — La Ge
neva se desfășoară lucrările celei
de-a 43-a sesiuni anuale a G.A.T.T.
Luind cuvîntul, reprezentantul ro
mân a arătat că G.A.T.T. și-a înde
plinit rolul său în condițiile ma
nifestării unor crize de naturi mul
tiple. Dar, pe măsură ce situația
economică internațională se deterio
rează, se multiplică tendințele de a
se recurge la măsuri lipsite de în
țelepciune, la practici contrare spiri
tului G.A.T.T. Vorbitorul a exprimat
îngrijorarea față de creșterea protecționismului și amplificarea obsta
colelor artificiale în calea comerțu
lui, materializate în extinderea sis
temului contingentărilor.
aplicarea
de diferite restricții, adeseori discri
minatorii.
în opinia României — a spus el —
o deosebită importanță are menți
nerea și consolidarea tratamentului
diferențiat, mai favorabil, acordat
tarilor in curs de dezvoltare, pre
cum și extinderea acestui regim asu
pra domeniilor noi incluse in nego
cierile din „Runda Uruguay", iar
interesul ce se acordă acestor noi
domenii nu ar trebui să influențeze
negativ tratarea domeniilor tradițio
nale ale schimburilor de mărfuri.
Reprezentantul român a subliniat
pericolul ce rezultă din neglijarea,
in continuare, a problemei datoriei
externe a țărilor în curs de dezvol
tare. El a relevat că a sosit mo
mentul să șe recunoască deschis că,
atîta vreme cit nu se convine o so
luție reală, globală a problemei da
toriei externe, șansele țărilor in
curs de dezvoltare de a participa
plenar Ia comerțul internațional rămin minime. Acesta este, de fapt, și

mesajul transmis de mai mulți vor
bitori. care s-au referit la reducerea
considerabilă a importurilor țărilor
în curs de dezvoltare, ca efect al
poverii datoriei exterrte.
Reamintindu-se că, încă în 1982, la
reuniunea ministerială a, G.A.T.T. de
la Geneva, delegația română a pre
zentat poziția României, consideren
tele președintelui Nicolae Ceaușescu
privind direcțiile de bază ale unei
acțiuni internaționale concertate pen
tru soluționarea problemei datoriei
externe, s-a subliniat din nou ur
genta unei asemenea acțiuni. O deo
sebită îngrijorare provoacă, de ase
menea, tendința de a se recurge la
criterii neeconomice și la interpre
tări subiective și arbitrare ale evo
luției din diferite țări pentru a se
justifica neacordarea clauzei națiu
nii celei mai favorizate sau pentru
refuzul de a se acorda preferințe
vamale în cadrul sistemului genera
lizat de preferințe. Asemenea prac
tici. care împiedică desfășurarea
normală a schimburilor comerciale
dintre țări și tind să instituționalizeze recurgerea la criterii neeco
nomice pentru introducerea de noi
obstacole protecționiste. trebuie să
fie respinse cu fermitate. în opinia
României, G.A.T.T. ar trebui să
acționeze mai eficace pentru elimi
narea unor asemenea practici, asumîndu-și integral răspunderea câre-i
revine și asigurind respectarea uni
versală a normelor sale, protejarea
efectivă
a
intereselor
legitime
ale țărilor mai mici. G.A.T.T. poa
te și trebuie să contribuie in mai
mare măsură la asigurarea în fapt
a egalității suverane a tuturor țări
lor participante.

„Marile concerne internaționale supun
America Latină unui jaf neocolonialist"
Declarațiile unor personalități politice
HAVANA 3 (Agerpres). — într-o
nanciare inechitabile promovate de
marile concerne internaționale in
declarație făcută la Havana, direc
scopul transformării Americii Latine
torul executiv al Comisiei Economice
intr-un exportator net de capital
a O.N.U. pentru America Latină șl
către statele occidentale puternic
zona caraibiană. Norberto Gonzalez,
industrializate — transmite agenția
a criticat practicile restrictive, dis
Prensa Latina. Nu se poate permite
criminatorii din viața economico-fica America Latină să fie condam
nanciară internațională și a lansat
nată la confruntări, la colonialism
un apel statelor în curs de dezvol
științific și cultural — a spus el,
tare la o cooperare mai largă și mai
chemînd
la unitate de acțiune pen
diversificată.
Arătînd că țările
latino-americane și caraibiene tra
tru depășirea dificultăților actuale.
versează în prezent una din cele mai
CIUDAD DE MEXICO 3 (Agerpres).
grave crize economico-financiare din
— Mexicul va negocia noi condiții
ultimii 50 de ani. Norberto Gonzalez
de plată a datoriei sale externe, in
a evidențiat necesitatea de a se
scopul de a-și achita angajamentele
acționa unitar pentru edificarea unei
noi ordini economice și financiare
financiare fără să dăuneze interese
lor dezvoltării țării — a dealarat. la
internaționale, pentru acțiuni con
Ciudad de Mexico.' senatorul Hugo
crete regionale în această direcție.
B. Margain, fost ministru al finan
țelor și creditului public din Mexic,
SAN JOSE 3 (Agerpres). — într-o
transmite agenția NOTIMEX.
declarație făcută la San Jose, după
încheirea turneului său în America
★
Centrală, președintele Perului. Alan
MONTEVIDEO 3 (Agerpres). —
Garcia, vorbind despre problema
„Declarația de la Mbntevideo" sub
datoriei externe, a subliniat necesi
liniază că „urmările tensiunilor de
tatea consolidării unității de acțiune
natură economică și socială, agravate
a statelor debitoare — transmite
de copleșitoarea greutate a datoriei
agenția I.P.S. El a precizat, tot
externe, influențează negativ diferite
odată. că nici o tară nu poate fi
domenii de activitate, cum ar fi
obligată să plătea,scă datoria ex
sănătatea și procesul educaționalternă, în condițiile actuale inechi
formativ. accentuîpd, totodată, șo
tabile impuse de firmele creditoare.
majul și sărăcia".
Documentul a fost adoptat de re
QUITO 3 (Agerpres). — Datoria
prezentanții la nivel ministerial ai
externă a Americii Latine va putea
celor 19 țări membre ale Organiza
fi plătită doar în următorii 150 de
ției Statelor Iberoamericane pentru
ani în condiții mai echitabile, dife
Educație. Știință și Cultură (O.E.I.),
rite de cele existente în prezent —
reuniți în capitala uruguayană. in
a declarat fostul președinte al
cadrul lucrărilor celei de-a 62-a se
Ecuadorului. Osvaldo Hurtado.
siuni a Consiliului director al O.E.I.
Respectarea plenară a drepturilor
BRASILIA 3 (Agerpres). — într-o
omului, și în specia! a dreptului la
declarație dată publicității la Bra
educație, reclamă stabilirea unei or
silia. președintele Braziliei. Jose
dini economice mai juste — se afirmă
în „Declarația de la Montevideo".
Sarney, a condamnat practicile fi

terial militar, a afirmat purtătorul
de cuvînt.

Contacte
în problema cipriotă

LUANDA 3 (Agerpres), — într-o declarație făcută la Entebe
și reluată de agenția ugandeză
de presă
UNA, Armando Mateus
Cadets, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al Angolei. a preci
zat că regimul de la Pretoria a
dislocat în teritoriile angoleze ocu
pate 2 900 de soldați, care desfă
șoară activități militare împotriva
forțelor armate naționale angoleze,
în timp ce la frontiera dintre Na
mibia și Angola au fost concentrate
unități armate sud-africane cu un
efectiv de 30 000 de militari.

NICOSIA 3 (Agerpres). — Noul
reprezentant al secretarului general
al O.N.U. in Cipru. Oscar Camilion,
a început Ia Nicosia o serie de con
tacte în cadrul eforturilor pentru
soluționarea
pașnică a problemei
cipriote. Astfel, el a conferit cu mi
nistru! de externe al Ciprului,
Gheorghios Iacovou, care l-a infor
mat in legătură cu poziția guver
nului său privind găsirea unei so
luții juste și durabile a problemei.
După convorbiri, Oscar Camilion a
declarat presei că este satisfăcut de
întilnirea avută și că va avea con
tacte similare cu lideri ai comunită
ții turco-cipriote.

Dialog
algeriano-marocan
RABAT 3 (Agerpres). — Ministrul_
de externe al Marocului. Abdellatif *
Filali, a prezentat intr-o reuniune a
guvernului rezultatele ultimei sale
misiuni in Algeria, subliniind clima
tul deschis și de prietenie i.n care
s-au desfășurat convorbirile cu ofi
cialitățile algeriene — informează agenția M.A.P. Ministrul marocan a
reamintit că vizita sa în Algeria a
fost precedată de o vizită a minis
trului de ekterne al Algeriei in Ma
roc.
Abdellatif Filali a arătat că ur
mează să fie creată o comisie mixtă
marocano-algeriană
pentru a exa
mina relațiile bilaterale și a conti
nua dialogul .intre cele .două părți.

i

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt
NEGOCIERILE DE LA VIENA.
La Viena s-a încheiat, joi, o nouă
rundă a negocierilor privind redu
cerea forțelor armate și armamen
telor Și măsuri adiacente in Euro
pa centrală. Următoarea rundă de
negocieri va avea loc in luna ia
nuarie 1988.

RELAȚIILE DINTRE R. P. CHI
NEZA ȘI JAPONIA pot să se dez
volte prin adoptarea de măsuri
practice in acest scop de către cele
două țări — a declarat Zhao Ziyang, secretar general al C.C. al
P. C. Chinez, în cadrul unei întilniri pe care a avut-o, la Beijing,
cu participanții la cea de-a patra
sesiune
a
Comitetului
pentru
prietenia China — Japonia în se
colul XXI. Pentru a asigura priete
nia pe termen lung dintre cele
două țări este necesar să fie înlă
turate obstacolele existente și să se
soluționeze problemele care au apărut in relațiile
chino-japoneze
— a adăugat Zhao Ziyang.

UN REPREZENTANT AL LIGII
ARABE, citat de agenția F.A.N.A.,

a cerut guvernelor țărilor arabe să
acționeze pentru a stopa fenome
nul atit de negativ al exodului
erei erei or. care a atins niveluri
periculoase in țările arabe. El a
argumentat necesitatea adoptării
unor măsuri rapide și eficace arătînd cit este de costisitoare pregă
tirea unui om de știință sau a unui
specialist.
O HOTARÎRE A AUTORITĂȚI
LOR PANAMEZE. Ministrul ad
junct de externe panamez. Jose
Maria Cabrera, a arătat, într-o de
clarație. că ..nu mai există nici o
justificare pentru prezența func
ționarilor Oficiului american pen
tru dezvoltare pe teritoriul pana
mez, după ce S.U.A. au pus capăt
ajutorului acordat Republicii Pa
nama". Ca atare — informează agenția D.P.A. — autoritățile pana
meze au solicitat celor 200 de func
ționari să părăsească țara.

LA LONDRA s-au încheiat ne
gocierile anglo-spaniole
privind
Gibraltarul. Miniștrii de externe
ai celor două țări. Geoffrey Howe

și Francisco Fernandez Ordonez,
au perfectat un acord ce oferă
Spaniei dreptul la „utilizarea limi
tată" a aeroportului din Gibraltar
— problemă ce a afectat multă
vreme relațiile dintre cele două
țari.

EXPERIENȚA NUCLEARĂ. Statele Unite au efectuat la poligonul
din deșertul Nevada a doua expe
riență nucleară subterană în de
curs de numai 24 de ore. Ministe
rul Energiei al S.U.A. a precizat,
intr-un comunicat dat publicității
la Washington, că puterea explo
ziei — a 15-a efectuată anul aces
ta — s-a situat sub 20 kilotone.
PROTEST. Municipalitățile ora
șelor Hiroshima și Nagasaki au tri
mis telegrame de protest Adminis
trației americane in legătură cu
recenta experiență nucleară efec
tuată de S.U.A. la poligonul din
Nevada.
Telegrama
condamnă
efectuarea de experiențe nucleare
ca fiind un pas calitativ în direc
ția perfecționării acestor arme de
distrugere, in masă și cheamă Ad
ministrația S.U.A. să contribuie ac
tiv Ia procesul de dezarmare nu
cleară.
NOUL GUVERN TURC VA SOLICITA VOTUL DE ÎNCREDERE
al Marii Adunări Naționale la jua
mătatea lunii ianuarie 1988
anunțat Ia Istanbul primul-ministru Turgut Ozal. Potrivit Constitu
ției Turciei, un nou cabinet trebuie
să obțină majoritatea in Parlament

în cadrul unui vot de încredere,
după formarea sa și prezentarea
publică a programului de guver
nare.

decretată unilateral cu ocazia re
venirii in țară a conducătorilor
Frontului
Democratic
Revolu
ționar.

PROPUNERE.
într-un comuni
cat dat publicității la Ciudad de
Mexico. Mișcarea de Stingă Revo
luționară (M.I.R.) din Chile a pro
pus celorlalte forțe politice ale
opoziției democrate chiliene convo
carea unei reuniuni consacrate
lansării unui program de acțiune
unitară pentru democratizarea vie
ții politice interne. Propunerea ur
mărește crearea unui front amplu
de luptă pentru democrație — pre
cizează documentul amintit.

RECORD. Joi — 3 decembrie 1.987
— cosmonauți și oameni de știința
sovietici l-au felicitat pe co
mandantul echipajului de pe sta
ția orbitală „Mir", luri Romanenko,
in virstă de 43 de ani, care a de
pășit pragul de 300 de zile de
activitate pe orbita circumterestră, in stare de imponderabilitate.
El a depășit, in același timp, toate
recordurile precedente de activi
tate in Cosmos stabilite tot de cosmonauții sovietici.

ȘOMAJ. Numărul șomerilor din
R.F. Germania a sporit in luna no
iembrie cu peste 40 000 față de
luna precedentă — a anunțat Ofi
ciul federal pentru probleme de
muncă din Niirnberg. în prezent,
in această tară sint înregistrate
oficia] peste 2.13 milioane de per
soane care nu au un loc de mun
că, rata șomajului ajungind la 8,5
la sută.

DIFICULTĂȚILE SIDERURGIEI
VEST-EUROPENE. Industria si
derurgică din cadrul Comunității
Economice
(vest-) Europene este
confruntată in continuare cu per
spective sumbre, ceea ce deter
mină includerea unui număr tot
mai mare de întreprinderi de pro
fil in țările membre. Concernul
Krupp din R.F.G. a anunțat că va
închide in curind sucursala sa din
Duisburg. Această măsură se va
solda cu concedierea unui număr
de 5 300 de lucrători.

SITUAȚIA DIN
SALVADOR.
Detașamentele Frontului Farabundo Marti pentpu Eliberare Națio
nală (F.M.L.N.) din Salvador au
declanșat, în ultimele zile, acțiuni
împotriva trupelor salvadoriene in
departamentul San Miguel, alte
operațiuni fiind înregistrate și in
departamentul Chalatenango. Pe
de altă parte. F.M.L.N. a anunțat
că a suspendat încetarea focului

ÎNTÎLNIRE. Sudanul și Etiopia
au convenit în principiu să reali
zeze o întîlnire intre premierul
sudanez. Sadek Al Mahdi, și pre
ședintele Etiopiei. Mengistu Haile
Mariam, data și locul acestei intilr.iri urmind să fie stabilite in scurt
timp.
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