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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Sultanatului Oman
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
a primit,

marți, pe Mohammed Tahir Aideed, care și-a prezentat scrisorile
de acreditare în calitate de amba

sador extraordinar și plenipoten
țiar al Sultanatului Oman în țara
noastră. (Continuare în pag. aV-a).
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In întâmpinarea Conferinței
Naționale a partidului

CU SPIRIT DE RĂSPUNDERE COMUNISTĂ
Șl PUTERNICĂ ANGAJARE REVOLUȚIONARĂ,

REALIZĂRI CIT MAI IMPORTANTE
Cea mai nouă stație de metrou - Gara de Nord - pregătita pentru darea in exploatare
Foto : Sandu Cristian

IN DEZVOLTAREA ECONOMIEI, IN ÎNFLORIREA PAȚRIE[ NOASTRE SOCIALISTE!

PROGRAMELE RE MODERNIZARE A PRODUCȚIEI
- înfăptuite prin acțiuni ferme si eficiente
Tn prima parte a dezbaterii organizate cu specialiști ai Combinatului
siderurgic Hunedoara pe tema perfecționării organizării și modernizării
proceselor de producție în metalurgie, au fost relevate o serie de pro
bleme care se impun atenției în această perioadă in sectoarele de cocserii și furnale. Totodată, au fost relevate anumite experiențe.’ unele soluții
practice care trebuie să fie luate în considerație. Publicăm, in continuare,
partea a doua a dezbaterilor care s-au axat îndeosebi asupra aspectelor
modernizării in oțelării.

Importanța fiabilității
automatizărilor
Red. : In combinat s-a acumulat o
importantă experiență in elaborarea
otelului prin cele două procedee „cla
sice" : in cuptoare Siemens-Martin și
iu cuptoare electrice. Avind in vede
re și tendințele pe plan mondial, ce
posibilități de perfecționare a activi
tății in acest sector ar trebui luate
in considerare 1
Ing. Viorei Doda : Fiecare din cele
două procedee de elaborare a oțeltrlui pe care le utilizăm, la care tre
buie să adăugăm și pe cel de-al trei
lea, în convertizoare, folosit in alte
oțelării din țară, are avantajele și
dezavantajele sale. Totuși, se pare
că procedeul Siemens-Martin repre
zintă o tehnologie rămasă in urmă,
de aceea va trebui și noi să renun
țăm la ea. Concret, avem în vedere
realizarea unui al treilea cuptor elec
tric la oțelăria electrică nr. 2. care,
spunem noi. va fi cel mai modern din
țară. Acest cuptor va lucra după o
tehnologie la nivelul anilor '90. Im
portant este și faptul că, o dată cu
acest cuptor, trecem și la turnarea
continuă a oțelului.
Ing. Silviu Samoilescu : Dacă tot
facem o instalație de turnare con
tinuă, este drept cam tirziu față de
alte combinate, să ne gîndim măcar
să o realizăm la cel mai înalt nivel
al tehnicii. Adică, de exemplu, să fie
în stare să toarne direct semifabri
cat rotund, ceea ce ar aduce mari
avantaje tehnice și economice.
Ing. Viorel Doda : Este, intr-ade
văr, o idee, pe care însă trebuie să
și-o însușească și proiectanții. Cit
privește cele două oțelării SiemensMartin, in gîndirea noastră este ca
prima oțelărie să o transformăm în
oțelărie electrică chiar in acest cinci
nal, urmind ca pe cea de-a doua să o
dotăm cu convertizoare. firește, mo
derne, de ultimul tip. în cincinalul
care urmează. Din această succintă
prezentare cred că s-a desprins ideea
că numitorul comun al tuturor mo
dernizărilor în oțelărie ii reprezintă
introducerea fermă a automatizărilor,
a conducerii proceselor tehnologice
cu ajutorul calculatoarelor de proces.
Or, de la primii pași pe care i-am
întreprins în această privință, ne-am
lovit de citeva probleme. Una dintre
acestea se referă la gradul redus de
fiabilitate al instalațiilor. Am ajuns
la situația paradoxală că pentru a
pune și a menține apoi în funcțiune
aceste instalații avem nevoie de un
personal mai numeros decît cel ne
cesar pentru sistemul clasic de lucru.
Ing. Gheorghe Pogea : Consecințele
nu sint însă numai pe planul pro
ductivității. ci și al costurilor
de
producție. La oțelăria electrică nr.
1 am introdus un sistem propriu

de urmărire pe calculator a produc
ției. a consumurilor de materiale și
feroaliaje, de electrozi, cu ajutorul
căruia dispunem de elemente obiec
tive pentru fundamentarea deciziilor
de conducere a procesului tehnologic.
Dar iată că analizatorul de gaze din
dotarea instalației de vidare nu
funcționează din cauza unei banale...
rezistențe care se defectează foarte
des. De aceea, nu putem stabili pre
cis momentul tehnologic foarte im
portant în care trebuie să oprim irisuflarea de oxigen.

care urmează procedee costisitoare
de corectare a compoziției. De mul
te ori este pus în situația să elimi
ne elemente de aliere valoroase pen
tru o altă marcă de oțel. Și totul
s-ar rezolva dacă s-ar putea procura
un aparat de stabilire a compoziției
chimice a fierului vâchi, devenit
acum clasic in toată, siderurgia din
lume, care este denumit in mod obișnuit cuantotest.

îmbunătățiri tehnice?
Da, dar nu oricum,
ci cu garanția
eficienței
Red. : S-a desprins pinâ acum că,
în anumite sectoare ale fluxului teh
nologic, dorinfa de a face cit mai re

Masa rotundă organizată la Hunedoara
supune atenției citeva MĂSURI ABSOLUT
NECESARE ÎN UNITĂȚILE METALURGICE
Red. : Așadar, se poate concluziona
că pentru modernizarea proceselor
de fabricație la apreciatele de bază
este nevoie atit de aparate de mă
sură și control, cit și de interfețe
pentru conectarea la calculatorul, de
proces. Care este aparatura prioritar
necesară ?
Ing. Viorel Doda : In primul rînd
industria de profil trebuie să asigu
re elemente de măsurare automată a
cantităților de materii prime și ma
teriale, mai ales cîntare de bandă,
mijloace de cîntărire din mers pen
tru conteinere și vagoane, de cântă
rire a produselor pulverulente și
granulate in timpul
transportului,
debitmetre pentru produse lichide cu
proprietăți deosebite, adică
foarte
viscoase sau toxice, ori aflate la
temperaturi ridicate. Aș sublinia, de
asemenea, necesitatea asigurării unor
elemente și organe de reglare elec
tronică cu acționare electrică.
hi
draulică sau pneumatică, a unor or
gane de închidere, separare și re
glare sigure in funcționare : robineți, vane, ventile, clapete. In fine,
m-aș referi la aparatura care să per
mită analiza instantanee pe timpul
desfășurării proceselor tehnologice,
inclusiv cu ajutorul calculatoarelor
de proces. Lista pare cam lungă, dar
este bine să se rețină că fără a asi
gura aceste aparate, și nu oricum,
ci în condițiile garantării funcțio»ării lor riguroase, vorbim în zadar de
modernizare.
Ing, Silviu Samoilescu : înainte de
orice modernizare, la oțelărie trebuie
să rezolvăm problema fundamentală
a stabilirii exacte a compoziției ma
terialelor, in special a fierului vechi,
ce se introduc în șarjă. Acum oțelarul încarcă cuptorul și abia după to
pire află compoziția șarjei. După

pede pași înainte pe calea moderni
zării poate căpăta un sens practic
in măsura in care producătorii de
profil vor putea satisface cantitativ
și calitativ cererile de aparatură. De
asemenea, important este ca fiecare
măsură de modernizare să ținteas
că nivelul mondial. Considerați că,
în afară de problema condițiilor ma
teriale, există resurse interne in acest sens pe planul creativității teh
nice ?

Ing. Valerian Martineac : Pen
tru succesul
acțiunii de moderni
zare, in primul rind trebuie să știm
la ce nivel ne situăm cu produ
sele noastre și cu tehnologiile pe
care le avem. Desigur, există bibliote
că tehnică, sini și doua aoonamente la revista „Metalurgia1-, dar nici
specialiștii, nici personalul de exe
cuție nu sint la curent cu tot ce e
nou. Cred că în cauză este și modul
in care gîndim și organizăm activita
tea de reciclare profesională. Deși
s-a mărit frecvența cursurilor de
reciclare, totuși stabilirea tematicii
cursurilor a rămas tot la latitudinea
conducerilor de compartimente sau
secții, deci la libera apreciere a unui
inginer sau a unui maistru. In acest
sens, se pare că industria construc
toare d'e mașini ne-a luat-o înainte.
Concret, am văzut o documentare
pentru testarea personajului.
care
asigură cdntfolul nedisț'rtictiv. bine
întocmită, la nivelul celor mai pre
tențioase cerințe. Or. noi nu avem
traduse'toate normele de bază străi
ne. Dacă nu sintem înarmați cu
cunoștințele tehnice necesare, vom
constata că. în discuțiile cu specia
liștii străini, nu vorbim aceeași lim
bă tehnică Trebuie deci- să începem
prin a moderniza pregătirea profe
sională, așa cum ne cere tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Ing. Gheorghe Pogea : Se spune
adesea că „ar fi lipsit de sens să în
veți o limbă străină, atit timp cît
limba maternă nu o cunoști cum tre
buie". Transpunind această
zicală
în domeniul care face obiectul dis
cuției noastre, cred că nu este cazul
să ne repezim Ia modernizări sofisti-

Corncliu CARLAN
Sabin CERBU
(Continuare in pag. a Ill-a)

per. pe măsura aspirațiilor sale de
veacuri. Iar aceasta este rezultatul
concepției partidului nostru. a
secretaruiui său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. potrivit căreia
creșterea demografică, tinerețea și
vigoarea populației reprezintă fac
tori determinanți în înfăptuirea
strategiei de dezvoltare a Româ
niei pe calea socialismului
și
comunismului, de ridicare a patriei
pe noi trepte de progres și civili
zație. Această politică a partidului
și statului nostru izvorăște din pro
priile noastre realități economice și
sociale, din adevărul subliniat cu
atita
pregnanță
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu că : „Întreaga
noastră activitate trebuie să aibă
permanent in vedere asigurarea
unei sănătăți cît mai bune a popu
lației, sporirea natalității,
reali
zarea unei structuri cit mai ar
monioase de virstă a populației.
De aceasta depind
viitorul po
porului, însăși făurirea cu succes a

i

în comun făcindu-și loc
prin păienjenișul de ca
nale, cabluri de energie,
de telefonie etc. Linii de
viate de troleibuze, auto
buze, tramvaie, circulație
rutieră și pietonală. Lu
cru în spații extrem de
restrinse, noroaie, utilaje
cu locuri de manevră lin
gă zidurile blocurilor de
locuit. Pentru ca acum...
Acum, putem vorbi Ia
trecut : constructorii me-

ces și de evacuare viabi
le, a căror principală ca
litate este aceea că evită
intersectarea celor două
fluxuri în spațiul stației.
Cum se intră în aceasta ?
Stația Gara de Nord —
care este racordată la în
treaga rețea de metrou —
este prevăzută cu mai
multe accese. Unul de sub
chiar copertina gării -rdin zona caselor de bile
te clasa a Il-a. Apoi —:

Cu metroul,
la Gara
de Nord
troului au cîștigat și âceastă bătălie. Și nu una
oarecare. In palmaresul
rețelei de metrou. Gara
de Nord se detașează ca
o stea de primă mărime.
Stația de aici este gindilă
și realizată astfel incit să
poată prelua fluxuri de
călători de peste cincizeci
de mii pe oră și sens.
Trenurile țării umplu ne
contenit trenurile me
troului, și invers. Cum să
preiei cit mai rapid acest
necontenit șuvoi uman ?
Iată o întrebare la care,
încă de la planșetă, arhi*
tecții Viorica Curea și
Gheorghe Beznilă. îm
preună cu un colectiv de
colaboratori — ingineri cu
structura : Mihai Rusu și
Eugen Fufezan — au cău
tat răspunsul. Si astfdl
s-a ajuns la soluții de ac-

dele de la bufetul „Ex
pres", magazinul „Sora",
din vecinătatea Policlini
cii C.F.R.. în zona hote
lului Nord și,. în sfîrșit.
Politehnică — Polizu. Pri
mele patru asigură legă
tura directă cu pasajul
pietonal, aflat in intersec
ția dintre Calea Griviței
și bulevardul I. G. Duca.
Mai multe scări rulante
— acolo unde adîncimile
justifică instalarea aces
tora — facilitează accesul
în pasaj ori la peroane.
Cîteva cuvinte despre
pasaj : este dimensionat
Ia valoarea fluxurilor amintite. Senzația de spațialitate este sugerată și
de ritmarea celor patru
rînduri de stilpi placați
cu marmură albă și
ștraifuri de marmură ro

șie de Moneasa. Pardo
seala este din granit, cu
acqente realizate cu mar
mură albă. Plafonul a
fost executat din sticlă
securizată.
(Ca un ele
ment distinct — zone
curbate de racord ale
plafoanelor stației din
aceeași sticlă securiza
tă); Pe două scări largi
— una preia fluxurile
dinspre
Gara de Nord
— „Expres", cealaltă din
spre magazinul „Sora"
— Policlinica C.F.R. — se
ajunge la vestibul. Fini
sajele. evident, armoni
zate cu ale pasajului.
Aici sint montate apara
tele de taxare, cabinele
de control, de schimbat
monede — unități deja
familiare călătorului cu
metroul
din București.
Două scări plasate lateral
ne conduc la peroanele
dispuse lateral, ca în sta
ția Piața
Victoriei, de
exemplu. Pardoseala din
granit creează impresia
de trăinicie și sobrietate.
Pereții sint finisați cu
travertin de Borsec. in
care alternează cimpuri
ceramice tip ..Cesarom".
Cromatică optimistă și
aici. în deplin acord cu
imaginea
cromatică
a
tuturor stațiilor metrou
lui bucureștean... 11 în
trebăm pe inginerul Corneliu Damian, pe care îl
aflăm în mijlocul con
structorilor la capătul
stației dinspre Polizu —
hotel Nord, de unde ur
mează să se facă racor
dul cu tronsonul spre
stația
Piața
Victoriei,
destinat magistralei III :
— O dată cu ultimele
lucrări de aici, unde îi

Kî*e TANASACHE
(Continuare
in pag. a II-a)
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VASTA ACTIVITATE INTERNAȚIONALA CONSACRATA
PĂCII, UBERTATH, PBBGBESBLUI

Pentru securitatea continentului,

pentru o Europă unită,
a destinderii și cooperării

Popula ți a,
avuția cea mai de preț a țării
Populația României socialiste nu
mără, așadar. 23 de milioane de lo
cuitori 1 Această cifră — după cum
anunță comunicatul Comisiei Na
ționale de Demografie publicat ieri
— a fost atinsă in ziua de 3 de
cembrie 1987 prin nașterea la Bucu
rești, ora 0,01, a
fetiței
Elena
Năstase. al patrulea copil al părin
ților
Constanța
și
Alexandru
Năstase. muncitor la I.P.R.S. Băneasa. In ultimii douăzeci și doi
de ani, adică in perioada 1965—
1987. populația țării a sporit cu
4 milioane de cetățeni ! S-a reali
zat în această perioadă un ritm
mediu anual de creștere a popu
lației care situează România
in
rindul statelor europene cu
cea
mai ridicată rată de natalitate.
Sintem un popor de 23 de mili
oane ! Un popor viguros și sănă
tos. un ..popor care sub condu
cerea partidului comunist își con
struiește. liber și stăpin pe des
tinele sale, un viitor tot mai pros-

Metroul a ajuns la
principala poartă ferovia
ră a Capitalei și. deopo
trivă, a țârii. Este un fapt
care urcă firesc in reali
tatea zilei. Peste ani însă,
oamenii inginerului Corneliu Damian, șef de bri
gadă aparținind de Cen-'
trala-antrepriză de con
strucții căi ferate, care
și-au „zidit" aici multe
zile și nopți, miile și su• tele de mii de călători vor
fixa astfel evenimentul ;
„Era in decembrie ’87. în
preziua Conferinței Națio
nale a partidului, cind am
luat pentru prima dată
metroul de . la și spre
Gara de Nord". Timpul
are reperele sale, memo> ria lui se clădește cu fap
tele oamenilor.
Faptele oamenilor...
De mai multe ori —
înaintea primelor călăto
rii cu trenul din subteran,
ale celor abia coboriți din
trenurile țării — am mers
nu o dată pe noul tra
seu Semănătoarea-Cring'ași-Gara de Nord. Itine
rar de muncă, de compe
tență. de tenacitate și dă
ruire revoluționară pen
tru metroul bucureștean.
Poligon de validare • nu
numai a unor îndrăz
nețe soluții și tehno
logii, ci și de afirma
re a calităților morale
comuniste demne de toată
admirația. Pe zona Cringași — Calea Griviței. tu
nelurile au snbtraversat
un păienjeniș de linii fe
rate, dar călătorul n-a
simțit că s-ar fi tulburat,
fie și o clipă, „glasul ro
ților de tren". Calea Gri
viței, da. a fost supusă unei adevărate operații
chirurgicale : între Stoica
Ludescu și
intersecția
I. G. Duca s-a optat pen
tru o incizie adîncă. arte. ra subterană de transport

socialismului și comunismului in
patria noastră".
Referindu-se, în spiritul unei
înalte responsabilități pentru des
tinul națiunii noastre socialiste, la
creșterea natalității și sporul natu
ral al
populației, conducătorul
partidului și statului a accentuat in
repetate rînduri. inclusiv in cadrul
Raportului prezentat la Congresul
al XIII-lea al partidului, că aceas
ta prezintă o însemnătate vitală
pentru poporul român, pentru asi
gurarea unui echilibru demografic
corespunzător între vîrstele membrildr societății noastre, care are
nevoie, pentru progresul său con
tinuu. de infuzia de forță, ener
gie și putere creatoare a tineretu
lui. Numai prin măsuri de lungă
durată pentru sporirea natalității
— mai ales dacă se are în vedere
creșterea considerabilă a speran
ței de viață a populației, datorită
ridicării continue a calității vieții
în societatea noastră — poate fi

realizat în bune condiții amplul
program de Înflorire a patriei și
de ridicare continuă a bunăstării
intregului popor. Cu alte cuvinte,
politica demografică a partidului si
statului urmărește atingerea unui
astfel de spor natural care să sa
tisfacă nevoile de forță de muncă
implicate de o economie in plină și
continuă dezvoltare : să asigure vi
goarea și prestigiul familiei româ
nești — de veacuri trăind in cultul
copiilor — și. prin toate acestea,
Să dea un plus de trăinicie perspec- /
tivelor de creștere și înflorire a
națiunii noastre socialiste — ea în
săși o mare familie, unită în jurul
partidului prin unitatea de interese
imediate și de idealuri viitoare.
Este o realitate incontestabilă :
politica demografică are în
țara

Al. PINTEA
(Continuare in pag. a ll-a)

In perioada ce a trecut de la Con
beră a omenirii, la realizarea unei
gresul al XIII-lea și pină acum, la
civilizații menite să asigure popoare
lor bunăstarea, fericirea, libertatea,
Conferința Națională a partidului —
independența și
pacea" — arăta
ca. de altfel, in ansamblul efor
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU
turilor perseverente ale Româ
niei socialiste. ale președintelui
definind
o poziție
constructivă,
principială, care s-a bucurat și se
Nicolae Ceaușescu pentru asigurarea
bucură de o largă audiență inter
condițiilor externe de pace necesare
națională.
operei de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. un
înscriind edificarea securității eu
loc de prim ordin îl ocupă acțiunile
ropene ca un obiectiv de prim ordin
și demersurile îndreptate spre dez
ăl politicii externe a României socia
voltarea colaborării și întărirea secu
liste. partidi/1 și statul nostru au ac
rității pe continentul european. Fi
ționat cu aceeași consecvență și in
nalitatea acestor acțiuni, in concor
acești ultimi trei ani pentru asigu
danță cu cerințele noului mod de
rarea continuității procesului declan
gîndire și acțiune politică, constă,
șat prin Conferința pentru securitate
așa cum- a evidențiat secretarul ge
și cooperare in Europa de la Hel
neral al partidului la Congresul al
sinki (C.S.C.E.). din 1975,
pentru
XIII-lea. in făurirea unei Europe
materializarea obiectivelor stabilite
unite, prospere și pașnice,
reali
prin documentele semnate la cel mai
zarea unei unități a tuturor statelor
înalt nivel. Sint bine cunoscute și se
continentului, în pace și indepen
bucură
de
o
înaltă
apreciere
dență. ca parte a unei lumi mai
rolul și inițiativele președintelui
bune și drepte.
Nicolae Ceaușescu in ce privește de
finirea
conceptului de
securitate
„Este necesar să facem totul pen
europeană, contribuțiile de larg
tru dezvoltarea prieteniei și- cola
ecou internațional la crearea condi
borării dintre țările europene, pen
țiilor pentru pregătirea și desfășu
tru o Europă unită, pe baza respec
rarea
primului forum general-eurotării diversității orinduirilor sociale,
pean, la definirea noilor principii
a dreptului fiecărui popor de a-și
de relații interstatale, la elaborarea
alege orinduirea pe care o dorește
măsurilor destinate să facă efectivă
fără nici un amestec din afară. Sâ
nerecurgerea Ia forță sau la ame
facem astfel incit Europa — care a
nințarea cu forța.
avut un rol primordial in făurirea ,
Pe aceeași linie s-au înscris și
civilizației moderne — să poată con
participarea activă a țării noastre —
tribui și in viitor la dezvoltarea li
în perioada care a trecut de la Con

gresul al XIII-lea — la lucrările
Conferinței pentru măsuri de încre
dere și securitate și pehtru dezar
mare in Europa de Ia Stockholm,
precum și la noua reuniune generaleuropeană de la Viena, in curs de
desfășurare.
România a acționat cu toată hotărîrea nu numai pentru adoptarea de
ciziei de convocare, pentru
prima
oară în istoria continentului, a unui
for de negocieri in problemele creș
terii increderii și dezarmării.
cu
participarea tuturor statelor semna
tare ale Actuluț final și pe baza re
gulilor de procedură ale C.S.C.E.,
dar a și depus eforturi susținute și
constante pentru încheierea sa cu
succes. Este semnificativ faptul că,
alături de propunerile altor state,
propunerile și ideile țării
noastre
conținute in documentul „POZIȚIA
ROMÂNIEI, • CONCEPȚIA ȘI CON
SIDERENTELE PREȘEDINTELUI
NICOLAE
CEAUȘESCU,
PRIVIND MASURI DE ÎNCREDERE
ȘI SECURITATE ȘI PENTRU DE
ZARMARE ÎN EUROPA" au con
stituit subiecte de primă atenție ale
dialogului dintre delegațiile partici
pante la Conferința de la Stockholm.
Ele au servit adesea drept puncte de
pornire in eforturile pentru identifi
carea elementelor comune sau con
vergente. , pentru căutarea unor so
luții gen erai-accepta bile. Mai mult

(Continuare în pag. a Vl-a)
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A fi revoluționar: prin acțiune,
prin comportare

Noul spital din Orăștie, județul Hunedoara

Foto : Sandu Cristian

MĂRTURII ale politicii profund umaniste a PARTIDULUI:

GRIJA PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
Șl ODIHNA OAMENILOR MUNCII
In anii care (cj trecut de la Congresul al
XlII-len, paralel cu dezvoltarea impetuoasă a
forțel&r de producție, cu modernizarea ramu
rilor economiei naționale s-au obținut rezul
tate importante, in sfera preocupărilor
pentru calitatea vieții. în acest sens, prin
grija partidului a sporit intr-un ritm puter
nic baza materială a domeniilor de activi
tate privind îngrijirea sănătății, asigurarea
in fapt a dreptului la odihnă al oamenilor
muncii.
Realizările acestei perioade se înscriu or

ganic, completind armonios tabloul general al
marilor realizări pe care poporul nostru le-a
obținut îndeosebi după Congresul al IX-lea
al partidului, cind localitățile țării au fost în
zestrate cu noi și moderne edificii destinate
desfășurării activității sanitare in cele mal
bune condiții. Astăzi nu există județ în care,
in ultimele două decenii, să nu se fi ridicat lu
minoase edificii spitalicești, policlinici, dis
pensare moderne și funcționale. Tot pentru
menținerea sănătății oamenilor și refacerea
puterii lor de muncă, în stațiunile de odihnă

Edificii moderne destinate
îngrijirii sănătății populației
După Congresul al IX-lea al
partidului au luat o deosebită am
ploare investițiile alocate edificării
unei puternice baze materiale pen
tru ocrotirea sănătății. Datorită alocării unor importante sume de la
bugetul statului, în prezent nu
există, practic, localitate, fie co
mună sau oraș, în care populația
să nu aibă la dispoziție unități sa
nitare. In cartiere, la sate s-au con
struit dispensare moderne, care oferă condiții bune de acordare a
asistenței medicale; au apărut po
liclinici în care funcționează cabi

nete pentru toate specialitățile, la
boratoare de analize. în toate re
ședințele de județ, ca și în multe
alte orașe și centre muncitorești
s-au înălțat spitale concepute în
conformitate cu cele mai noi cerin
țe de funcționalitate, bine dotate
cu aparatura necesară oricărei in
tervenții. Astfel, oriunde ar locui,
oamenii au la îndemînă cabinetul
medical, aproape de locul de mun
că sau de domiciliu, beneficiază de
o îngrijire corespunzătoare în uni
tățile spitalicești.

• Este semnificativ să arătăm că, in prezent, față de anul 1965,
capacitatea spitalelor s-a dublat, ajungind la peste 200 000 de paturi.
Cele mai recent date in folosință sînt spitalele din Călărași, Slatina,
Calafat, Orăștie, Roșiori de Vede, Cimpeni. Ele se adaugă celor exis
tente, întregind harta sanitară a țării, sporind zestrea edilitară a loca
lităților in care au fost inaugurate.
• A crescut, la nivelul cerințelor, in pas cu apariția de’ noi an
sambluri de locuințe și numărul „avanposturilor" asistenței medicale.
In intreprinderi funcționează 1 527 de dispensare, iar 3 878 de dispen
sare teritoriale se află la orașe și sate. Sint cifre ce vorbesc de la sine
despre accesibilitatea cabinetelor medicale.
• Toate aceste construcții, ce se încadrează în noul peisaj al lo
calităților, sint încredințate unui corp medical competent, devotat in-

și tratament a sporit considerabil capacitatea
de cazare, astfel incit anual sute de mii de
oameni ai muncii împreună cu familiile lor
își pot petrece concediul de odihnă in am
bianța reconfortantă a munților sau pe< Lito
ral.
Sînt realități ce se cuvin subliniate, din
nou, acum, in aceste zile premergătoare Con
ferinței Naționale a partidului, cînd întreg
poporul, strins unit în jurul partidului, face
bilanțul realizărilor obținute ca urmare a în
făptuirii hotăririlor Congresului al XIII-lea.

grijirii sănătății oamenilor, Prin grija partidului și statului nostru acor
dată calificării cadrelor medicale, în unitățile sanitare lucrează peste
48 000 de medici, față de 27 900, în 1965, Aceeași dinamică revelatoare
este înregistrată și de personalul mediu : de la circa 78 000, în aceiași
an de referință, la peste 135 000, în prezent.
S,
*
• In momentul de față, un medic revine Ia 469 de locuitori. O ci
fră grăitoare, comparată cu situația din 1945, cind la un medic reve
neau 1 485 de locuitori. Cu mai mult de o mie mai puțin !
• Este demnă de relevat sporirea de mai bine de trei ori a su
melor alocate, pe locuitor, îngrijirii sănătății, de la bugetul statului.

Sînt date și cifre ce nu au nevoie de prea multe comentarii. Ele
pot fi comparate, în schimb, cu cele similare din multe țări ale lumii,
inclusiv dintre cele bogate.

0 puternică bază materială
pentru recreare și refacere
în spiritul politicii partidului
nostru, de concordanță deplină in
tre vorbă și faptă, dreptul la odih
nă, garantat de lege, este asigurat
prin existenta unei puternice baze
materiale, a dezvoltării capacității
de cazare a tuturor stațiunilor de
odihnă și tratament, accentuată în

perioada ce a urmat Congresului al
IX-lea al partidului. Iată cîteva
date și cifre grăitoare pentru grija
acordată creării condițiilor pentru
ca oamenii muncii să se bucure de
cele mai largi posibilități pentru
a-și reface puterea de muncă și
a-și menține sănătatea.

• Să relevăm mai întîi faptul că, in țara noastră, există circa 200
de stațiuni și localități de odihnă și tratament, la munte și la mare, in
preajma unor izvoare sau nămoluri tămăduitoare.
• Datotită investițiilor de la buget, peste 15 miliarde lei, în ulti
mele două decenii, stațiunile existente au fost dezvoltate și modernizată,
au apărut altele noi. Două comparații sint edificatoare, în această direc
ție : capacitatea de cazare a Litoralului a sporit de 4 ori, prin edificarea
unui întreg șirag de stațiuni noi - Neptun, Olimp, Jupiter, Aurora, Venus
și Saturn ; o creștere asemănătoare au cunoscut stațiunile de cură bal
neară - de 4,4 ori.

• In aceste condiții, circa 1,3 milioane de oameni ai muncii au
beneficiat, in acest an, de ospitalitatea oferită de stațiuni, de ambianța
lor reconfortantă, de o îngrijire atentă în cele cu profil balnear.
• Sindicatele posedă o bază proprie în 15 complexe sanatoriale
moderne, insumind peste 12 000 de locuri pe serie.
• Cooperativele agricole de producție au la dispoziție 12 complexe
de odihnă și tratament, ridicate din fondurile aprobate de adunările ge
nerale, în care-și îngrijesc sănătatea, anual, circa 44 000 de țărani
cooperatori.

• La rîndul său, Biroul de turism pentru tineret are o însemnată
bază materială de care beneficiază, în fiecare an, peste 200 000 de tineri,
care-și petrec vacanțele în Delta Dunării sau la Pîrîul Rece, Ia Costinești,
Izvoru Mureșului ori Bușteni.

In stațiunea Voineasa, județul Vilcea
Foto : Eugen Dichiseanu

Sint realități incontestabile, dovezi palpabile ale însemnătății
pe care partidul nostru o acordă ridicării continue a calității
vieții oamenilor. Asistența medicală gratuită, asigurată prin
construirea și modernizarea unei puternice rețele de unități sa
nitare, posibilitatea oferită tuturor oamenilor muncii de a se
bucura de un concediu reconfortant, in condiții de- confort de
nevisat in trecut, sint argumente faptice ale unei politici in
centrul căreia este situat omul.

Rodica ȘERBAN

Nu intenționăm nicidecum, în
rîndurile de față, să intrăm în con
tradicție cu străvechiul dicton latin
după care „Vorbele zboară, cele scri
se rămîn". Pur și simplu, ne propu
nem să atragem atenția asupra
anumitor
mentalități
birocratice
existente în munca unor cadre de
partid și de stat, a unor consilii
de conducere
care absolutizează
„cele scrise". își alcătuiesc, din pro
priile hîrtii, justificări si platoșe
pentru propria lor comoditate, lipsă
de inițiativă și de acțiune. „Am fă
cut un studiu — și cu asta basta",
cred unii, punînd. frumos, studiul în
raft. „Am elaborat un plan de mă
suri. deci ne-am făcut datoria", so
cotesc alții, culcindu-se pe-o ureche.
Și unii și alții, atunci cînd sint în
trebați ce s-a făcut cu studiul, cu
planul de măsuri. răspund la uniso
nul formalismului : „Au fost condi
ții obiective... Ne-am făcut autocri
tica. ne-am luat angajamentul 1“ —
și iți bagă sub
ochi un amănun
țit proces-verbal.
Agățați firav de
vorbele goale cu
care este umplut
acest ultim colac
>de salvare, plu
tesc
nepăsători
pe valurile pro
misiunilor neono
rate, c$re nu-i
duc Ia nici un liman. Și acolo unde
s-a făcut studiul pus în raft, și acolo
unde s-a elaborat planul de măsuri și
apoi a fost dat uitării, lucrurile „merg"
ca înainte, adică nu merg deloc bine.
Le lipsește impulsul dinamizator
izvorît din fermitatea, din conștiin
ciozitatea ducerii treburilor la bun
sfirșit. Cu alte cuvinte. în asemenea
împrejurări și în asemenea locuri
lipsește tocma'i spiritul revoluționar
al acțiunii pentru a transforma „cele
scrise", cele propuse în fapte reale.
Of, este limpede că nu poți să fii
revoluționar pe hîrtie, ci numai în
viață, în munca și în lupta pentru
a realiza o cotitură radicală acolo
unde activitatea, de orice fel ar fi ea
— economică, politico-organizatorică.
științifică, cultural-educativă — nu
se desfășoară la nivelul cerințelor
actuale.
La plenara din octombrie a Comi
tetului Central al P.C.R.. secre
tarul general al partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU,
sublinia :
„Nu e suficient de a dezbate și de a
aproba unele hotărîri. Este foarte
important și acest lucru, dar aceasta
nu e decît inceputul. de altfel pen
tru toată activitatea, de sus pînă jos.
O hotărîre bună este un lucru de o
importanță deosebită, dar e numai
începutul. Rolul hotărîtor îl are
activitatea pentru realizarea hotărîrilor, pentru aplicarea legilor în
toate sectoarele de activitate'!“
Iată, formulat cu limpezime.^ pri
matul acțiunii care trebuie să ca
racterizeze munca activiștilor de
partid și de stat din toate sectoarele
vieții economico-sociale. Numai o
activitate perseverentă
desfășurată
în acest sens de organele și organi
zațiile de partid poate învinge iner
ția care îi . priponește pe unii, cu
lanțul greu al rutinei Si nepăsării,
în perimetrul unor preocupări în
guste, mărunte, limitîndu-le orizon
tul la proporții de fîșie. de tarla, de
cerc închis, bine bătătorit. Numai
o activitate hotărîtă în această pri
vință poate curăța rugina pe care o
depune inactivitatea și incompetenta
altora în angrenajul noului meca
nism economico-financiar, în func
ționarea autoconduceriț muncitorești
și autogestiunii. în sistemul de con
ducere, organizare și planificare ce
trebuie să asigure dezvoltarea in
tensivă, la înalț! parametri calita
tivi a economiei naționale.

BRĂILA :

Intensă activitate
portuară
în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului, oamenii mun
cii de la Grupul de exploatare
flotă și porturi NAVROM Brăi
la se prezintă cu un bogat bi■» lanț de realizări. De la direc
torul grupului, inginerul loan
Oprișenescu, aflăm că zilele acestea, la danele portuare a fost
supusă operațiilor de descărcare-incărcare cea de-a 181-a navă
maritimă a anului. De aseme
nea, numărul navelor fluviale
operate în acest an a atins cifra
de 2 823. Printr-o exemplară
mobilizare de forțe, muncitorii
portuari din Brăila au reușit să
reducă cu 104 zile timpul de
operare a navelor maritime și
cu 1 205 zile cel ăl navelor flu
viale. Planul la traficul portuar
a fost îndeplinit în proporție de
102 la sută, la manipulări de
mărfuri cu 114 la sută, la tra
ficul fluvial cu 105 la sută, iar
la treceri peste Dunăre cu 102
la sută. (Candiano Priceputu).

(Urmare din pag. I)
noastră un puternic suporț mate
rial. îndeosebi după Congresul al
IX-lea al partidului au luat
o
amploare deosebită construcțiile
cu caracter social-cultural. Să amintim că circa 82 la sută din
populația țării locuiește în
case
noi, gratie dezvoltării urbanistice
fără precedent a tuturor zonelor,
ceea ce înseamnă un cămin con
fortabil pentru milioane de familii
cu copii. în majoritatea
zonelor
țării au fost ridicate spitale noi,
moderne, bine utilate, unde
fe
meile își aduc pe lume copiii in
condiții de igienă perfectă și sub
strictă
supraveghere
medicală,
ceea ce asigură atît sănătatea ma
mei, cit și a noului-născut. Mii și
mii de medici, cadre medii sani
tare sînt aliații cotidieni și de nă
dejde ai familiei în veghea per
manentă asupra evoluției normale
a copilului, asigurînd o atentă și
competentă asistență medicală.
într-o perioadă cînd în lume, in
numeroase țări se investesc sume
incalculabile pentru arme distru

gătoare, în țara noastră se cheltu
iesc anual miliarde de lei destinate
sprijinirii
materiale a
familiei,
creșterii copiilor, alocațiilor de stat
și indemnizațiilor pentru copii, aju
toarelor pentru mamele cu mulți
copii, precum și pentru indemniza
țiile de naștere. Sînt acte legisla
tive cu largi implicații sociale, ce
reflectă politica profund umanistă
și științifică promovată cu
con
secvență de partid, prin care se au
în vedere, pe lingă dezvoltarea ne
încetată a bazei materiale a ocro
tirii sănătății populației, asigurarea
in continuare a unui complex de
măsuri pentru întărirea familiei,
ca celulă de bază a societății, grija
deosebită pentru mame și copii.
Țara noastră se mîndrește, pe drept
cuvînt. cu creșele, maternitățile
și instituțiile medicale, cu școlile
și celelalte lăcașuri de cultură ai
căror beneficiari sînt copiii.
„Avem răspunderea și îndatori
rea, așa cum au făcut-o de-a lun
gul secolelor strămoșii noștri, să
păstrăm și să dezvoltăm ființa
poporului român — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu
—

secretarul general al partidului.
Tot ceea ce realizăm nu ar avea
nici un sens dacă nu s-ar asigura
vigoarea și tinerețea națiunii. Co
piii reprezintă viitorul
națiunii !
Copiii sint primăvara
poporului
nostru ! Ei reprezintă comunis
mul 1“ Iar acest viitor este pre
gătit prin condițiile create tinere
lor vlăstare ale poporului nostru
pentru a se dezvolta armonios, fi
zic și psihic, pentru a fi la înăl
țimea faptelor de seamă ale înain
tașilor. Copilăria fericită pe care
o trăiesc fiii și fiicele României
moderne, condițiile de sănătate,
învățătură și instruire constituie
expresia cea mai elocventă a gri
jii părintești a partidului, a secre
tarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
a
tovarășei
Elena Ceaușescu față de tînăra
generație, față de viitorul națiunii
noastre socialiste.
Sîntem un popor de 23 de mi
lioane ! Un popor care, strins unit
în jurul partidului, al secretarului
său general, își construiește cu hotărîre viitorul comunist.

Cu metroul, la Gara de Nord
(Urmare din pag. I)
vom găsi pe oamenii
din brigada dv. ?
— Mulți dintre ei
se află de pe acum,
la datorie, pe magis
trala III.
Cu această replică,
„sărim" din timpul
prezent spre viitor.
Magistrala III — care
începe de la Gara de
Nord
cu
stațiile :
Piața
Victoriei
—
Ștefan cel Mare —
Obor — Iancului —
Piața Muncii — Dristor 2 — ?r'e acum te
ritoriul de acțiune al
constructorilor de me
trou. Teritoriu în lu
cru.
de confruntare
fierbinte.
Porțiunea
cuprinsă între Gara
de Nord și Piața Vic
toriei se va executa
în galerie deschisă,
așa cum s-au petrecut
lucrurile între Univer
sității și Piața Roma
nă. La cea de-a doua
stație din Piața Vic

turii. președintele U.J.C.A.P. a repe
tat niște angajamente formale si a
încercat să „paseze" răspunderea,
cerînd „conducerilor organelor jude
țene să intervină cu mai multă ope
rativitate pentru obținerea de pro
ducții superioare". Dar el. personal,
ca activist de partid în domeniul agriculturii. ce a făcut pentru aceasta
pe întregul județ și mai ales in uni
tățile de care a răspuns și care se
află printre cele cu rezultate nesa
tisfăcătoare în producție ? Și, oare,
U.J.C.A.P.. al cărei președinte se
află, nu este un organ județean care
ar fi trebuit „să intervină cu mai
multă operativitate ?“ De ce să arate cu degetul spre alții ? De ce să
facă alții ceea ce. în primul rînd,
avea datoria să facă el ? O aseme
nea comportare, care, din păcate, se
manifestă și în alte locuri, și în alte
împrejurări, nu este o expresie a
spiritului partinic, revoluționar. Dim
potrivă. ea reprezintă, așa cum se
subliniază în re
centa Hotărîre a
Comitetului Po
litic Executiv, un
rezultat al lipsu
rilor foarte se
rioase în munca
politico-educativă,
ideologică — în
primul rînd. cu
cadrele de partid
—, al slăbirii pre
ocupării pentru ridicarea continuă a
nivelului ideologic și a spiritului re
voluționar in muncă. în viață, în toate
sectoarele de activitate. Tocmai de aceea. în spiritul indicațiilor si orien
tărilor formulate de secretarul ge
neral al partidului. Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît să se întocmească un program
special cu privire la munca politicoeducativă, să oblige cadrele de
partid, de sus pînă jos. de a studia
și a învăța, de a-și însuși metodele
și spiritul de partid în muncă, deoa
rece numai astfel ele îsi pot înde
plini in cele mai bune condiții sar
cinile ce le-au fost încredințate.
In aceste zile. în cadrul conferin
țelor extraordinare ale organizații
lor județene de partid, precum și în
organele și organizațiile de partid,
a fost și continuă să fie larg
și
aprofundat
dezbătută
Hotă
rîrea Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiem
brie a.c.. se analizează cu cea mai
înaltă exigență și fermitate revolu
ționară lipsurile si neajunsurile din
propria lor activitate. în scopul creș
terii răspunderii întregului activ de
partid, a comuniștilor, ridicării la
un nivel calitativ superior a întregii
activități a organelor și organizații
lor de partid. Este cît se poate de
evident că dezbaterile și hotărîrile
care se adoptă cu acest prilej au
scopul să asigure afirmarea mai pu
ternică a suflului viu. regenerator al
spiritului de partid, al disciplinei de
partid, al spiritului de răspundere
revoluționar, care este spiritul ac
țiunii practice, al faptelor. Al fapte
lor de muncă rodnică cu care comu
niștii. întregul popor întîmpină Con
ferința Națională a partidului.

Mai multă fermitate împotriva unor practici birocratice
de „acoperire** prin hirtii și angajamente formale
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Populația, avuția cea mai de preț a țării

Intr-un județ cum este Vrancea,
care ocupă un loc fruntaș în între
cerea socialistă din industrie, se
află două unități — Combinatul pen
tru prelucrarea lemnului din Foc
șani și Combinatul de celuloză și
hîrtie din Adjud — care mult
timp au făcut o notă cu to
tul discordantă prin foarte se
rioasele neajunsuri in muncă, prin
rămînerile în urmă în îndeplinirea
planului. La originea acestor lipsuri
se află atît unele slăbiciuni în acti
vitatea organelor și organizațiilor de
partid, a consiliilor oamenilor mun
cii din unitățile respective, cît și
unele disfuncțiuni si necorelări de
capacități existente de foarte mulți
ani. In legătură cu aceste ultime as
pecte, pe plaiurile atît de atrăgătoa
re ale Vrancei au venit de la cen
tralele industriale și de la ministe
rele de resort delegații peste dele
gații, s-au întocmit studii peste stu

> toriei se lucrează din

plin. De aici, din ca
pătul bulevardului Uie
Pintilie, scuturile care
făuresc cele două tu
neluri au pornit spre
viitoarea stație Ștefan
cel Mare, amplasată
în vecinătatea com
plexului sportiv „Di
namo".
O premieră tehno
logică absolută pentru
constructorii metrou
lui : dintr-un puț in
termediar. aflat în
zona spitalului Colentina. sint gata de start
4 scuturi :
două cu
direcția stația Ștefan
cel Mare, alte două
spre Obor. Acestei
noutăți
i se mai
adaugă și realizarea,
de asemenea în pre
mieră. a două dintre
stații : Obor și Piața
Muncii — în pasajele
existente prin reamenajarea acestora și
învestirea cu func
țiuni corespunzătoare.
Mai adăugăm doar că
la Iancului este în

plină
desfășurare
ofensiva de executare
a pereților mulați și
lucrările pregătitoare
pentru lansarea scutu
rilor, că Ia Piața Mun
cii tramvaiul a fost
deviat pe brațele la
terale
in
vederea
ofensivei din pasaj,
că la Dristor 2
—
capăt de magistrală și
de asigurare a cores
pondenței
pietonale
cu stația Dristor 1 —
scuturile trăiesc clipa
de start pentru croi
rea noilor artere sub
terane de transport în
comun.
Acestea ar fi știrile
de „ultimă oră"
la
metrou.
Episoade
fierbinți,
dintr-o realitate dina
mică. viguroasă, sem
nul distinctiv al aces
tui Timp căruia apro
piatul forum al comu
niștilor români îi va
conferi, desigur, noi și
cutezătoare
dimen
siuni.

dii. s-au făcut promisiuni peste pro
misiuni. dar nu s-a rezolvat, prac
tic, nimic. Cum e posibil ca un mi
nistru sau un adjunct de ministru,
ca un cadru de conducere de la cen
trală să vină, să vadă și să... plece,
fără a rezolva nimic ? Cu ce ajută
un stil de lucru bazat pe promisiuni
și angajamente neonorate ?
Pe bună dreptate. în Hotărîrea Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 27 noiembrie se sublinia
ză că în unele locuri „s-a creat o
asemenea situație încît ne mulțumim
doar cu faptul că se iau diferite an
gajamente. că se fac tot felul de
promisiuni, dar nu se analizează te
meinic stările de lucruri, nu se trag
concluzii pînă la capăt".
în județul Vîlcea există multe uni
tăți agricole care — chiar și în con
dițiile climatice mai grele din acest
an — au obținut
recolte bune și
foarte bune, printr-o exemplară mo
bilizare de forțe, prin executarea la
timp și la înalt nivel calitativ a tu
turor lucrărilor agricole. Sînt însă
și unități, apropiate sau chiar în
vecinate, în care producțiile la hec
tar sînt mult mai mici, deși condi
țiile au fost aceleași. Ce anume a
dus la asemenea diferențe ? Desigur,
felul necorespunzător de a munci.
Unele din cooperativele agricole de
producție cu rezultate deosebit de
slabe se află în consiliul agroindus
trial Bălcești și de activitatea lor a
răspuns în acest an chiar... președin
tele Uniunii județene a cooperative
lor agricole de producție. Ei bine,
în loc să-și analizeze în mod auto
critic activitatea. în loc să tragă toa
te învățămintele necesare din mo
dul cum și-a îndeplinit sarcinile în
credințate în acest sens, la o plena
ră a comitetului județean de partid
care a dezbătut problemele agricul

Gh. ATANASIU

UN RĂSPUNS CE SE IASĂ
PREA MULT AȘTEPTAT
In luna mai a.c., ziarul nostru a
publicat, succesiv, două anchete sub
titlul „Podoabe care nu împodobesc
nimic". în care era înfățișată o si
tuație nefirească : materiale plastice,
diferite metale, de pildă aluminiu și
altele, ce se obțin cu cheltuială în
unități ale industriei, sint deturnate
de la destinația lor spre a fi pre
făcute în... cercei, agrafe, inele și
alte asemenea kitschuri vindute de
„ambulanți" în scopuri speculative.
S-a subliniat în anchete că. departe
de a fi vorba de ceva „resturi" de
materiale, în fapt este vorba de can
tități importante — mai ales rapor
tate practic la scara tuturor orașe
lor. localităților etc. — materiale
sustrase din circuitul firesc al eco
nomiei naționale.
De altfel, investigațiile întreprin
se în cîteva ateliere ale „meșteri
lor" au scos la
iveală o serie în
treagă de abateri
de la lege, de la
normele eticii și
echității
socia
liste :
— materialele
erău
procurate
din surse ilicite ;
— autorizații de
funcționare care
nu erau valabile,
fiind eliberate de
alte consilii popu
lare decît cele în raza cărora se
exercita respectiva activitate ;
— in toate cazurile cercetate titu
larii erau, de fapt, un fel de „pa
troni" pentru care munceau alții ;
Pe scurt, respectivii „fabricanți"
de produse poluante ale bunului-gust
realizau cîștiguri foarte mari, sfidă
toare. din m.ateriale procurate pe
căi ilegale și din exploatarea mun
cii altora.
Și mai reamintim că respectivele
constatări au fost făcute in prezen
ta și cu concursul reprezentanților
justiției și ai ordinii publice.
Toate acestea au constituit con
ținutul anchetelor publicate la da
tele de 15 și 20 mai, anul acesta.
Or, după șase luni de la publicare,
este firesc să ne întrebăm : ce a ur
mat, ce măsuri s-au luat, in cazu
rile semnalate, ca și in altele, întrucit fenomenul cunoaște o răspindire mai largă.
Răspunsul nu a venit. însă — așa
cum cere Legea presei — în
termenul obligatoriu, nici pînă as
tăzi la redacție. In schimb, au con
tinuat să sosească scrisori de la ci
titori. în care ne sînt aduse la cu
noștință alte și alte cazuri asemă
nătoare celor publicate în ziar.
Iată de ce am considerat util să
cercetăm noi înșine ce s-a între
prins în acest interval de timp.
Spre surprinderea noastră, am des
coperit cu totul altceva decît era de
așteptat. Pe scurt :
• Măsurile propuse, de a se eli
bera de către consiliile populare cu
mai multă răspundere autorizațiile
de exercitare a
unor meșteșuguri
numai acelor persoane care produc

ceva util, care completează sorti
mentul oferit de comerțul de stat
— și nu de către orice consiliu
popular comunal, ci eventual numai
de către consiliile populare județe
ne — nu au fost încă finalizate. Am
fost informați că un proiect s-a ela
borat. dar... el nu a parcurs toate
treptele, nu a Întrunit toate apro
bările necesare. Unde o fi, la ce
treaptă s-a oprit, și de ce 7
® „Fabricanții", nominalizați în
anchetele publicate. își văd de trea
bă
nestingheriți.
(Mai
precis :
Gheorghe Ion, din strada Barbu
Brădeanu 41. sectorul 2. a continuat
să-și „valorifice" marfa, agonisind
averi importante, astfel încit. la se
sizarea organelor financiare ale sec
torului. la data de 9 noiembrie a.c.,
dosar nr. 29-B-87, este chemat in
fața justiției pentru a da socoteală,
în baza Legii 18,
de
proveniența
unor venituri de
peste 220 000 de
lei).
® Dosarul nr.
1 484/p, întocmit de
procuratura sec
torului 2 în urma
apariției artico
lului și trimis
spre
cercetare
organelor de an
chetă penală (re
țineți datele) de
la 4 iunie a.c., a stat intr-un sertar
pină la 29 octombrie, cind s-a consta
tat că... fusese îndrumat greșit, stra
da respectivă nefiind arondată res
pectivului organ de cercetare. A
fost retrimis spre un nou destina
tar, unde se află și în momentul de
față, nu știm în ce stadiu. Alte două
cazuri, aflate în sectorul 3, au avut
aproximativ aceeași soartă: unul (cel
referitor la Milac Aurel, din strada
Valeriu Braniște 21, care realiza, după
propriile declarații, 160 000 de lei ve
nit anual) lucrează (sau, mai bine zis,
alții lucrează pentru el) producînd
nestînjenit „podoabe". Celălalt caz,
al lui Constantin lorgu, din str. Păunescu Paltin, nu este încă elucidat.
Circumscripția financiară a sectorului
3, interesată în elucidarea lor, a soli
citat, în două rinduri, căpii
după
procesele-verbale de constatare. Dar
nu le-a primit nici pînă astăzi.
De ce. ne este greu să răspundem...
Punem în modul cel mai serios
întrebarea forurilor de resort impli
cate : Cum este posibilă o asemenea
atitudine de toleranță față de situa
ții clare, incluzînd încălcări ale le
galității, practici speculative, veni
turi ilicite, adevărate ultragii aduse
normelor de etică și echitate? Ce se
poate crede despre o asemenea iner
ție, cu mutări de dosare care durea
ză luni și luni — timp în care con
tinuă să curgă cîștigurile obținute
prin estorcarea cetățenilor ?
Așteptăm răspunsul, la care opinia
publică are dreptul, un răspuns de
mult întîrziat și la care obligă în
săși legea.

Rodica ȘERBAN
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PROBLEMELE PLANULUI,
PROBLEME ALE RĂSPUNDERII MUNCITOREȘTI
Am mai spus-o și cu alte prilejuri și o repetăm : realizarea ritmică
a producției de utilaje tehnologice condiționează punerea in funcțiune
Ia termenele planificate a unor importante obiective economice din sec
toare prioritare ale economiei. Apoi, se cuvine subliniat faptul că utila
jele tehnologice sint mult solicitate la export, fapt care impune să se
acționeze cu fermitate în vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor în
acest domeniu. Drept urmare, in toate cele opt unități producătoare de
utilaj tehnologic, care fac parte din cadrul Centralei industriale de utilaj
chimic și alimentar București, este necesar să se acționeze in această
lună care a mai rămas pină la sfîrșitul anului cu stăruință și răspundere
pentru recuperarea restanțelor, pentru realizarea planului la producția
fizică și export.

0 soluție
trebuie totuși găsită
Stadiul realizării planului la pro
ducția de utilaje tehnologice, și în
special la piincipalele produse — uti
laj chimic și utilaj alimentar — ne-a
fost prezentat de inginerul Mihai
Popa, șeful serviciului plan in cadrul
Centralei industriale de utilaj chi
mic și alimentar, care ne-a spus :
— La nivelul centralei, pe zece luni
din acest an avem însemnate restan
te la producția fizică. Concret, doar
două unități — întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București și în
treprinderea „Armătura" din ClujNapoca — și-au realizat planul. Res
tul unităților au înregistrat însemna
te rămîneri in urmă, in mare parte
datorate lipsei unor materiale, și în
special a unor produse metalurgice :
țevi, table și profile de diverse di
mensiuni și calități.
— Mai exact, tovarășe inginer, pe
ansamblul centralei cit de mari sint
restanțele ?
— La principalele sortimente —
utilajele tehnologice pentru industria
chimică — înregistrăm o restanță de
10 114 tone, iar la utilajele tehnolo
gice pentru industria alimentară
avem un minus de 1 236 tone.
— Considerați că numai lipsa unor
materiale a contribuit la nerealizarea planului de către centrală ? Con
siliul oamenilor muncii, cadrele teh
nice și inginerești, proiectantii și
specialiștii din centrală și unități au
luat la timp toate măsurile ce Se cu
veneau pentru realizarea planului ?
— Nu pot spune că am făcut totul
pentru înlăturarea neajunsurilor ce
se mai manifestă in activitatea noas
tră. Este adevărat că și în activitatea
noastră, a cadrelor de conducere din
centrală și intreprinderi, mai sint
multe lucruri perfectibile. Mai avem
de rezolvat multe probleme privind
modernizarea proceselor de produc
ție, încadrarea în normele de con
sum. creșterea productivității muncii,
dar consider că trebuie să privim cu
realism și răspundere comunistă lu
crurile. Cînd spun aceasta, am in ve
dere faptul că pe perioada discutată
— zece luni — restanțele principali
lor noștri furnizori de materiale sînt
de-a dreptul incredibile. Printre uni-,
tățilc care nu și-au onorat integral
sarcinile ce le-au revenit se numără
Combinatul siderurgic Galați, care
are foarte mari restanțe de tablă,
întreprinderea de țevi „Republica",
cu o mare răminere in urmă, si
Combinatul siderurgic Hunedoara,

care

nu

ne-a

livrat

un

mare

număr
de
profile.
în
aceas
tă situație, oricite măsuri orga
nizatorice și tehnice am fi luat,
oricite programe am face, nu putem
realiza ceea ce de fapt se așteaptă
de la noi — utilajele tehnologice. Nu
vreau să se înțeleagă că doresc să
mut răspunderea în altă parte. Dar

industrială de utilaj chimic și ali
mentar din Capitală se datorează nelivrării la timp a unor materiale de
bază — tablă, țevi, profile. Dar tre
buie spus că restanțele sînt și o ur
mare a stilului necorespunzător da
muncă al cadrelor de conducere din
centrală și întreprinderi, insuficient
de ferm axat pe rezolvarea proble
melor majore, de fond ale produc
ției. și anume : folosirea la întreaga
capacitate a zestrei tehnice, valorifi
carea superioară a metalului, trans
punerea integrală în practică a pro
gramelor de modernizare, automati
zarea unor fluxuri de producție, fo
losirea mai bună a timpului de lucru.
O problemă de fond la care ziarul
nostru s-a mai referit, și asupra că
reia revenim astăzi, o constituie
tipizarea reperelor, subansamblelor și
componentelor utilajelor tehnologice,

In realizarea producției de utilaje tehnologice

se impune consecvență in aplicarea propriilor
programe atit din partea furnizorilor de materiale,
cit și din partea producătorilor
nu pot înțelege poziția unor unități
metalurgice cu care noi facem pro
grame peste programe semnate bila
teral la nivel de ministere, dar care
în final se materializează prin re
stanțe la... programe.
— în cadrul unităților din centrală
ce măsuri ați luat pentru îmbunătă
țirea activității în luna decembrie ?
— Consiliul oamenilor muncii din
centrală a analizat, in spiritul indi
cațiilor formulate de secretarul gene
ral al partidului la ședința Comitetu
lui Politic Executiv din 20 octombrie
a.c., în detaliu situația existentă Și
s-au luat o serie de măsuri pentru
folosirea mai bună a capacităților de
producție, întărirea ordinii și disci
plinei, mai buna programare a pro
ducției, in așa fel incit planul să fie
realizat integral zi de zi, iar acolo
unde sint condiții restanțele să fie
recuperate. Totodată, cadrele de con
ducere — cfirectori, șefi de servicii
— au fost repartizate pe intreprinderi
avînd sarcina să urmărească direct
cum se desfășoară și realizează pro
gramele de recuperare a rămînerilor
în urmă. Ca urmare a acestor mă
suri sînt create condiții pentru re
cuperarea în totalitate a restanțelor
la întreprinderea de utilaj chimic
„Grivița roșie" din Capitală. De ase
menea. ritmuri mai înalte de lucru
vor cunoaște întreprinderile de profil
din Ploiești și Buzău.

acțiune care ar permite mecanizarea
și chiar automatizarea unor prosese
de fabricație. Or. trebuie spus că în
această direcție s-au făcut pași prea
timizi. Cauzele ? Unitățile centralei
lucrează după documentații tehnice
întocmite de Institutul de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
pentru industria chimică din Bucu
rești și Institutul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pen
tru industria petrochimică și rafinării
Ploiești, documentații care, așa cum
se prezintă la ora actuală, nu sînt
în măsură să permită tipizarea pe
scară largă a elementelor ce compun
utilajele chimice. Drept urmare, se
întîmpină greutăți în asigurarea bazei
materiale, în pregătirea fabricației,
în execuția sculelor, dispozitivelor și
verificatoarelor. Faptul că proiecta
rea nu este strins legată de activita
tea productivă se răsfrînge negativ
asupra consumului de metal nu nu
mai prin faptul că înseși proiectele
de execuție pornesc de la consumuri
supradimensionate, ci și prin depăși
rea acestora ca urmare a deselor
abateri și derogări de la proiecte.
Așadar, este limpede că actuala so
luție privind proiectarea și execuția

utilajelor tehnologice trebuie neîntirziat analizată și îmbunătățită. în
acest sens, un singur exemplu este
semnificativ. Prin tipizarea reperelor
care intră in componența schimbă
toarelor de căldură produse in între
prinderile centralei — utilaje care au
o pondere de circa 40 la sută din to
talul producției — productivitatea
muncii s-ăr dubla, iar cheltuielile de
producție s-ar diminua cu circa 35
la sută.

Un exempEu
care îrebuie urmat
Angliei Șorici este sudor. Lucrează
de 34 de ani la întreprinderea „Gri
vița roșie" din Capitală. L-am găsit
sudînd la un decantor. Pînă la veni
rea șefului de echipă. Aurică Drumcea. am schimbat cîteva cuvinte :
— Cum stați cu planul ?
— 11 facem. Acum avem tot ce ne
trebuie. Și tablă, și țeavă, și elec
trozi. Trebuie să realizăm și să livrăm
produse. Dacă nu, de unde bani ?
Asta el De sus nu cade nimic. Asta am
și discutat la adunarea de partid din
luna noiembrie toți cei 53 de co
muniști ciți sîntem aici. M-am ridicat
și am spus că trebuie să terminăm
cit mai repede cele două coloane și
decantoarele pentru export. Cum ?
Să stăm să muncim, să-i mai ținem
lingă noi și pe cei mai tineri, că
acordul global nu e numai pentru
unii. De fapt, noi cei de la „Gri
vița roșie" nu sîntem obișnuiți să
ținem capul plecat. Noi mereu am
avut rezultate bune. Și vrem să în
cheiem anul cu fruqtea sus.
Cuvintele
comunistului
Anghel
Șorici au acoperire în fapte. Nu, sînt
angajamente
formale.
Dovada ?
Peste tot în cazangerie. la mecanică
II, la turnătorie și forjă se lucrează
„foc continuu". Ordine și disciplină
peste tot. La comitetul de partid
din întreprindere discutăm cu to
varășul Gheorghe Dragomir, secreta
rul comitetului de partid :
— Angajamentul nostru este ca
pină la sfîrșitul anului să lichidăm
în totalitate restanțele și să ne rea
lizăm pianul la toți indicatorii. Nu
este angajamentul meu, ci al colec
tivului. In toate adunările de partid,
toți comuniștii și-au luat acest an
gajament. Peste tot se lucrează con
form ultimelor grafice care, fără
excepție, au drept termene „urgența".
Un exemplu de mobilizare care se
cere neîntîrziat urmat și de cele
lalte colective din cadrul centralei.

Gheorcjhe ION1ȚA

Cine suportă
consecinței® retinei ?
’ Este adevărat că o mare parte din
restanțele înregistrate de Centrala

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

Faptele sînt mai frumoase
decît vorbele cele mai frumoase
Dacă am grupa după nivelul pro
ducțiilor fermele zootehnice din
consiliul agroindustrial Bilciurești,
județul Dîmbovița, ar rezulta trei ca
tegorii : ferma Finta. cu peste 4 000
de litri de lapte obținuți in medie
pe an de la o vacă, ferma Frasinu —
3 000. iar ferma Niculești — 1 000.
Despre fruntași ni se spune că au
de toate : animale frumoase, furaje
din' belșug, grajduri ce se-nvirt după
soare. îngrijitori vrednici și pricepuți
care ciștigă bine. Dacă șiștarul cu
lapte nu se umple de la sine, in mod
obiectiv nici asigurarea condițiilor
arătate mai sus nu se face de la
sine.
Cum a ajuns C.A.P. Finta „să aibă
de toate"'?
Din capul locului, trebuie arătat că
unitatea a fost sprijinită cu ani în
urmă in achiziționarea unui lot de
animale valoroase, al cărui potențial
a crescut continuu prin bună îngri
jire și furajare corespunzătoare.
O condiție a obținerii unor randa
mente ridicate în zootehnie este con
tinuitatea în același loc de muncă a
tuturor lucrătorilor, de la îngrijitor la
șef de fermă, președinte sau direc
tor. Notăm in acest sens părerea to
varășei Filofteia Chirițoiu, care lu
crează de aproape 20 de ani la fer
ma Finta : „Ne-am format în de
cursul timpului un nucleu de îngri
jitori din cei mai buni crescători de
animale din comună.
Aceștia
iau în primire
grupele de vaci
de la introduce
rea in efectiv și
le îngrijesc în
întreaga perioa
dă de producție.
Faptul că cirvecumscripția
terinară comunală este integrată în
fermă (una e să ai dispensarul in
incinta fermei și alta la cîțiva kilometri !) a contribuit mult la creș
terea calificării oamenilor din sec
tor".
Permanentizarea echipei de la fer
ma Finta compusă din șef de fermă,
medic și tehnicieni veterinari, ope
ratori însămînțători și îngrijitori a
creat condiții pentru creșterea con
tinuă a producțiilor, care in ultimii
trei ani s-au menținut constant la
peste 4 000 de litri de lapte de la o
vacă. Aceasta s-a datorat in același
timp aplicării în decursul anilor a
bine
unui program de perspectivă
. ______
fundamentat. în același spirit concreț, temeinic au fost soluționate și
problemele privind
modernizarea
adăposturilor, selecția animalelor și
asigurarea furajelor în sortimentele
și cantitățile stabilite.
u doi ani în urmă, cooperati
vele agricole Niculești și Fr,asinu se situau pe același loc
(ultimul) in ce privește nivelul
producțiilor de lapte obținute
de
fermele
din
C.U.A.S.C. :
1000
de litri în medie pe an de la o
vacă. Acum, cooperatorii de la Nicu
lești au rămas pe același loc, iar cei
din Frasinu au urcat pe locul doi,
imediat după cea mai bună unitate,
Finta. în mod firesc se pune între
barea. Ce s-a petrecut la Frasinu ?
Cum au stat lucrurile la Frasinu,
ce s-a făcut, care au fost greutățile,
ne spune președintele unității, Gheor
ghe Chivu. „Primăvara puneai un în
grijitor lă o fermă și toamna n-aveai
pe cine întreba de ce nu s-a făcut
producția pentru că omul plecase.
Cu permanentizarea îngrijitorilor am
și început. Am stat de vorbă cu oa
menii. Sint din sat și ii știu bine pe
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OBIECTIVELE DE INVESTIȚII
- ÎN FUNCȚIUNE IA TERMEN!
începerea probelor tehnologice
garantează respectarea ang^amestulul luat
Printre obiectivele industriale noi,
mici cei mai înalți existenți în acest
de importanță deosebită pentru eco
domeniu pe plan mondial. Lucrările
nomia națională și care se află in
de construcții au început efectiv în
stadiu final de execuție, practic în
luna martie. La indicația secretaruprobe tehnologice, se
numără și
lui general al partidului, ca acest
fabrica de vulcacite din cadrul Com
obiectiv să fie pus la
dispoziția
binatului chimic din Giurgiu. îna
economiei naționale chiar în acest
inte de a ne ocupa de investiția proan. proiectantii. tehnologii. construcpriu-zisă, să aflăm ce sint vulcacitorii și montorii, sub conducerea ne
tele. Inginerul Gheorghe Laurențiu.
mijlocită a comitetului județean de
directorul Uzinei de produse chimice
partid, s-au
mobilizat
exemplar,
orgariice și colorant! din cadrul com
reușind să finalizeze lucrările inbinatului. ne oferă detaliile solici
tr-un timp record.
tate. „Prin construirea în premieră
— Rețineți că în acest interval
națională a acestui obiectiv, țara
de timp extrem de scurt, ne spune
noastră se aliniază puținilor produ
inginerul Adrian Dumitrescu, șeful
cători de vulcacite existenți în pre
brigăzii de montori. s-au montat
zent în cele mai dezvoltate țări
peste 400 utilajei diverse, fiecare
din lume. Fapt
ridicînd
problecare pune în eme tehnice deo
vidență, încă o
sebite. De alt
dată, dinamismul
fel.
complexita
Pe
șantierul
Combinatului
și
ipotențialul
tea acestui obiec
produdtiv
înalt
tiv de investiții
chimic din Ciur^iu
este dată și de
atins de econo
mia
noastră.
in
încorporarea
Vulcacitele
sint
structura sa a
unui număr de
compuși organici
utilizați ca acceleratori în industria
46 de panouri de comandă, definitisutimi
de milimecauciucului, la fabricarea lacurilor și
varea la cote de
vopselelor, compuși care pină acum
tru a celor 15 km de trasee tehno
logice, a peste 17 km de cabluri, a
erau procurați din import. Așa cum
ne-am angajat, această unică fabri
20 000 metri pătrați de izolații tercă de vulcacite din țara noastră va
mice etc.
Din discuțiile purtate și cu alți
fi pusă în funcțiune în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului".
specialiști și muncitori de pe șantier, am'mai aflat că fiecare subanSă mai adăugăm la cele spuse de
samblu sau utilaj, fiecare punct de
interlocutorul nostru că, o dată pus
in funcțiune, noul obiectiv va satis
lucru a fost supus la două-trei și
chiar patru probe. Lucrătorii și ca
face in întregime cerințele interne
drele tehnice care vor exploata noua
de vulcacite, asigurind in plus în
semnate disponibilități pentru ex
fabrică, prezenti pe șantier, practic
de cînd s-a bătut primul pilon, au
port. Deocamdată, beneficiarul, con
participat efectiv la toate fazele de
structorii și montorii se află în plin
execuție, dar mai ales la montajul
efort pentru a asigura desfășurarea
utilajelor, pentru a le cunoaște ..din
în cele mai bune condiții a probelor
mers" modul de funcționare, pentru
tehnologice. De altfel, primele șarje
a le putea exploata in deplină si
de vulcacite au fost obținute cu cîguranță. Este vorba de un mare nu
teva zile în urmă. Fiind vorba de un
măr de operatori chimiști, de meca
obiectiv de mare complexitate tehnici și lăcătuși, ca Gheorghe Zorea.
nică. ce va funcționa în condiții de
Velica Stelea. Sorin Cucu, Gheorghe
deosebite.
presiuni Și temperaturi
Pascu, Emil Sîrbu. Vasile Vlădoi și
probele de rodai la fiecare utilai și
încă
alții,
preocupați în prezent de buna
fază de fabricație au început
desfășurare și reușita deplină a pro
din prima decadă a lunii septembrie.
belor tehnologice. Iar după rezulta
Nu este deloc lipsit de interes să
tele obținute pină acum, există ga
..refacem", măcar și parțial, drumul
ranția certă că noua capacitate va
parcurs de cei angajați în realizarea
produce primele cantități de vulcaacestei investiții pină în acest mo
cite
la termen, potrivit angajamen
ment. De la început s-a depus un
tului asumat de beneficiar, construc
impresionant
efort de
concepție
tori, montori.
pentru elaborarea
proiectelor si a
întregii documentații de execuție la
Ion MANEA
nivelul parametrilor tehnico-econo-

Intr-una din secțiile întreprinderii de fire și fibre poiiamidice din Roman
Foto : Agerpres

fiecare. De ce să nu spun, la început
m-am lovit de neincredere. Li se
promitea mereu că li se vor aduce
nutrețuri bune, că vor putea obține
producții mai mari
ca să cîștige
bine, dar cînd să întrebe de ce nu
s-au respectat angajamentele, nu ie
mai răspundea aceiași președinte sau
șef de fermă. Iar cei noi făceau alte
promisiuni. Prima măsură : am asi
gurat furaje, nu de cea mai bună ca
litate. că nu avem de unde, dar în
cantități îndestulătoare. Am adunat
tot de pe cimp — paie, vrejuri, capi
tule de floarea-soarelui. coceni —
le-am tocat și, în amestec cu ceva
tărîțe, le-am dat animalelor. Pro
ducția de lapte a început să crească
și. o dată cu aceasta, cîștigurile oa
menilor. N-am stat liniștiți pînă ce
anul următor n-am văzut finarele și
silozurile pline. Am avut și prob eme.
Metehnele mai vechi nu dispăruseră.
Unii mai întirziau de la program,
mai lipseau sau cind veneau lucrau
în dorul lelii. Așa că a fost nevoie
să introducem disciplina de Ia îngri
jitor la președinte. Au fost supărări,
unii au reclamat, dar lucrurile s-au
lămurit repede. Cine-și făcea datoria,
avea producții bune și ciștiga bine,
cine nu, a trebuit sau să se alinieze,
sau să plece".
Comitetul comunal de partid s-a
interesat și de crearea unor condiții
bune de muncă. Acum. Ia ferma Fra-

sinu, un îngrijitor bun cîștigă în jur
de 3 000 de lei pe lună. Un alt ele
ment stimulator : retribuțiile se dau
diferențiat, după rezultate. Sînt cîte
va din motivele pentru care coope
ratorii au început să bată la poarta
fermei. Deci ferma s-a înscris pe
drumul cel bun. oferind exemple ce
demonstrează marele potențial al
unor animale așa-zis slab productive.
Unitatea nu are încă „de toate", dar
dacă va acționa in continuare la fel
cu siguranță că va avea.
> a c.A.r
C.A.P. Niculești se vorbește
mult și frumos, dar nu s-a
trecut de stadiul
declarațiilor
de intenții. „Am fost și sîntem
ajutați, spune secretarul comitetului
comunal de partid, Petre Scîrtoaje.
Acum e rindul nostru să ne aducem
contribuția. Am atras de curind cinci
îngrijitori. Din păcate, nu prea rămîn
mult timp in fermă. Unii stau citeva
zile, alții cîteva luni și mai rar de
pășesc anul". In contrast vizibil cu
spiritul responsabil, de echipă, care
se face simțit in toate acțiunile în
treprinse Ia C.A.P. Frasinu, președin
tele C.A.P. Niculești, Nicolae Tănase,
apelează la justificări. Despre pro
gramul de redresare a unității, pe
care nu-1 avea (era încuiat in ser
tarul inginerului-șef) ne-a spus că
„s-a făcut cite ceva" și „se va mai
face". Fapt este că discuțiile cu oa
menii de care ni s-a vorbit au fost
lipsite de suport — nu s-au stabilit
măsuri ferme care să asigure buna
desfășurare a activității în sector.
Confundînd bunăvoința cu lipsa de
fermitate, cadrele din conducerea
comunei și cooperativei manifestă o
îngăduință de neînțeles față de per
sonalul care are ca îndatoriri orga
nizarea activității de producție și
asistența zooveterinară. Șeful de fer-
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PROGRAMELE DE MODERNIZARE A PRODUCȚIEI
(Urmate din pag. I)
cate ale agregatelor, ci mai intîi să
ne gindim cum putem să le facem
să producă la nivelul parametrilor
proiectați prin măsuri tehnice adec
vate. Iată, de pildă, am reușit să
aducem la parametrii nominali func
ționarea cuptorului de 20 de tone de
la oțelăria electrică nr. 1 prin rea
lizarea, in colaborare cu un institut
din Tîrgu Mureș, a unei anumite
instalații, simple în fond, de pozițio
nare a electrozilor. Efectele au fost
spectaculoase : s-a redus numărul de
ruperi de electrozi, s-a scurtat cu cel

puțin 30 de minute durata de topi
re, au crescut fiabilitatea și siguran
ța in funcționare aie cuptoruiu.. De
sigur, vom realiza adaptările nece
sare și la celelalte cuptoare. De ase
menea, avem in vedere ca in locul
lăncilor de insuflare
consumabile
să utilizăm lănci răcite cu apă, eco
nomisind la fiecare șarjă 10—15 țevi!
Sint numai două exemple, dar ele
demonstrează că trebuie să facem
mai mult pentru a stimula creativi
tatea muncitorilor și specialiștilor,
participarea lor directă la acțiunea
de perfecționare a organizării și de
modernizare a producției.

Cum este organizată... perfecționarea
organizării ?
Red, : Pornind de la faptul că mo
dernizarea nu reprezintă un scop in
sine, ci un mijloc de a face saltul
calitativ necesar in producție, rezul
tă limpede din părerile exprimate că
strategia modernizării trebuie să fie
un concept dinamic, flexibil, adapta
bil la condițiile noi care apar, la ce
rințele progresului tehnic. Ni se pare
deci justificat să punem in discuție
o problemă esențială și anume : cum
este organizată... acțiunea de per
fecționare a organizării și moderni
zare a producției 1
Ing. Ștefan Cornea : Cred că tre
buie să ne punem foarte serios în
trebarea : modernizările tehnice pe
care le intenționăm au in vedere ac
tuala structură a fabricației sau o
structură optimă din punct de ve
dere al economiei ? In practică, se
ajunge la situația că in mai multe
unități din țară care au oțelării se
elaborează aceleași mărci de metal
sau sarcinile unei unități sint redis
tribuite altora, unde ar exista garan
ții mai mari in legătură cu reușita
fabricației unei mărci de oțel. Or,
astfel se diminuează pină la anulaTe avantajele incontestabile ale spe
cializării. intre altele și cele legate
de promovarea unor tehnologii de
mare productivitate, de mare randa
ment. Iată de ce se impune ca or
ganele de resort să analizeze posibi
litățile de specializare mai accentua
tă a unităților metalurgice în fabri
carea oțelului pe grupe de mărci.

Ing. Gheorghe Pogea : Nu trebuie
făcute nici un fel de studii compli
cate pentru a se demonstra cerința
specializării' pe anumite sortimente
și mărci de oțel. Aș dori să aduc în
discuție un alt aspect al problemei,
recurgind la un fapt concret. Un an
de zile ne-am zbătut să rezolvăm o
problemă legată de durabilitatea oa
lelor de turnare de la instalațiile de
vidare. Cînd in sfirșit i-am dat de
capăt, am aflat cu surprindere că
soluția fusese demult găsită de co
legii de la întreprinderea de mașini
grele din București. Și nu este sin
gurul caz care demonstrează că sis
temul informațional tehnic nu e pus
la punct și nu acționează eficient.
O informație bună, asigurată la timp,
face mai mult decît o investiție cos
tisitoare.
Red. : Concret, cum este concepută
strategia modernizării in combinatul
hunedorean ?
Ing. Gheorghe Voica : Aș dori să
precizez că de pe acum Ia noi mo
dernizarea a devenit o acțiune cu
caracter permanent. La început, in
stabilirea obiectivelor, ne-am lovit
de o problemă, pe care, pentru a fi
sinceri, trebuie să mărturisim că nu
am rezolvat-o satisfăcător nici 'acum. Este vorba de faptul că nu
am avut criterii, haremuri, norme in
funcție de care să apreciem care este
nivelul tehnic ce trebuie să-l atingem pentru a fi in pas cu pro

gresul pe plan mondial. După ce. de
bine, de rău, ne-am stabilit obiecti
vele. am mers de această dată mai
ferm pe patru căi principale : per
fecționarea organizării producției, adică îmbunătățirea structurii tehnico-organizatorice a unor secții ; me
canizarea și automatizarea unor lu
crări, mai ales a acelora cu un vo
lum ridicat de manoperă sau la care
trebuie să se asigure parametri con
stanți ; modernizări prin măsuri co
rective, de aducere la parametri su
periori a unor utilaje și agregate mai
vechi ; in fine, reconstrucția unor agregate și construirea unor obiective
noi care să ajute la fluxul tehno
logic de bază. Din punct de vede
re organizatoric, sint stabilite un co
lectiv coordonator la nivelul centra
lei și șapte subcolective specializa

te. care inițial au elaborat progra
mul de modernizare, iar acum cel
puțin de două • ori pe an îl reanalizează și îl îmbunătățesc.
Red. : Cum se asigură urmărirea
îndeplinirii măsurilor stabilite ?
Ing. Gheorghe Voica : Au fost in
troduse fișe de urmărire pentru fie
care acțiune, pe etape și faze de
realizare. în care se notează și eficiența preconizată. Lunar se fac analize ale stadiului îndeplinirii fie
cărei măsuri și, după Înfăptuire, se
trece în fișă eficiența efectiv reali
zată. dovedită in practică. Pentru a
preveni abandonarea, din diferite
motive, a aplicării unor măsuri, s-a
introdus un așa-numit „sistem de
control al fiabilității măsurilor", care
se efectuează cel puțin de două ori
pe an.

Cîteva concluzii în atenția forurilor de resort
Cunoscînd bine cerințele modernizării, colectivul de muncitori și spe
cialiști de la Combinatul siderurgic Hunedoara ți-a stabilit o strate
gie clară pentru perioada care urmează. Cu toate acestea, așa cum s-a
desprins din dezbatere, procesul de modernizare este perfectibil și, mai
ales, poate fi accelerat. Firește, în măsura în care iți vor găsi rezolvare
unele probleme practice, cu sprijinul și prin preocuparea stăruitoare a
unităților de cercetare și proiectare, a unor intreprinderi constructoare
de mașini colaboratoare ți a forurilor de resort, lată, in sinteză, citeva
dintre aceste probleme :
O Simplificarea'formalităților legate de aplicarea măsurilor de mo
dernizare ce presupun investiții, justificate din punct de vedere econo
mic, pentru a se ține pasul cu progresul tehnic mondial.
® Organizarea producerii materialelor necesare funcționării unor in
stalații modernizate, cum sint, de pildă, cele pentru desulfurarea fontei.
0 Asigurarea in unitățile constructoare de mașini a fabricării apara
turii de măsură ți control, de automatizare ți, mai ales, garantarea
calității ți fiabilității acestora.
® Specializarea mai accentuată a unităților care dețin oțelării in
fabricarea oțelului pe grupe de mărci, ceea ce ar fi de natură să per
mită adoptarea unor măsuri de modernizare rțțai eficiente, cu randament
superior.
® Îmbunătățirea procesului de perfecționare a pregătirii profesiona
le, prin trecerea acestuia pe baze moderne, pe criterii obiective, valorificîndu-se experiența bună din alte ramuri ale economiei.
® Punerea Ia punct a sistemului informațional tehnic, astfel incit
muncitorii și specialiștii din siderurgie să fie mai bine la curent cu tot
ce este nou, modern in domeniul lor de activitate, atit in țară, cit ți
pe plan mondial.

mă. dr. Emil Ouatu, ca și medicul
de circă, Constantin Amaritei, iși
practică profesia între două trenuri.
Ca atare, nu pot fi prezenți niciodată
la programul de dimineață, iar dacă
în cursul nopții se ivește o situație
deosebită, totul rămîne pe îngrijitori.
Mai mult, din situația generală a
fermei nu rezultă în vreun fel o con
tribuție pozitivă a acestora. Notăm
in acest sens observația făcută de
medicul veterinar al C.U.A.S.C.-ului,
dr. Mihai Moraru : „Din tineretul
femei existent in fermă puține ani
male pot fi oprite pentru a completa
efectivul". „
Din cele constatate se confirmă o
observație, și anume : nu diploma
face producțiile, ci munca, pasiunea
pentru meserie, integrarea în forma
țiile de lucru, acolo unde este mai
greu. Notăm că la Finta. ca și Ia
Frasinu fermele sînt conduse de teh
nicieni care muncesc și trăiesc în
comună, care și-au făcut din reali
zarea exemplară a sarcinilor o primă îndatorire. Iar rezultatele îi onorează.
ine cere nu
piere, dar nici
nume bun n-are — se spune
despre cei ce s-au învățat să
aștepte mereu sprijin de la
alții. La acest proverb cu mare
încărcătură de înțelepciune am
adăuga : dacă nu devine obișnuință
și omul începe să
se 'ajute singur,
numcle-i
atunci
rămîne bun. P.entru a indrepta
starea > de lucruri
necoraspunzăt. oa
re din cele două
cooperative
—
Frasinu și Nicu
lești — direcția
agricolă a
intervenit,
sprijinindu-le cu furaje. „Li s-a dat condi
ționat — a precizat tovarășul Ion
Burlacii, director adjunct cu proble
me zootehnice din direcția agricolă
județeană — fiecare' unitate urmînd
să-și producă furajele necesare di
pe suprafețele repartizate în acest
scop. Cum au procedat din acel mo
ment cele două unități ? Mai intii au
consumat furajele primite. De’ aici
drumurile se despart. La C.A.P. Fra
sinu, care a intrat în iarna 1985—
1986 cu 60 de tone de fin, s-a înțeles
că singura cale este să se ajute sin
gură. Procedind în consecință, pen
tru iarna următoare a depozitat 300
tone de fin, iar acum are in fînare
480 tone. Ca să strîngă atîta fin in
condițiile acestui an s-au folosit toa
te mijloacele : pășunatul animalelor
pe miriște și porumbiște, în tabere
și pe izlazul comunal. S-au mai de
pozitat cantități mari de nutrețuri
suculente, paie și coceni. „La noi
acum începe greul — ne spune teh
nicianul Ion Ionescu, șeful fermei
Frasinu. De acum trebuie să luptăm
pentru fiecare hectolitru de lapte in
plus".
La C.A.P. Niculești. iarna este
întîmpinată cu... justificări. Finul și
suculentele reprezintă mai puțin de
jumătate din necesar. Cu toate aces
tea, președintele unității este opti
mist. „Ne descurcăm noi. Va fi ci
neva care să ne ajute". Primul ele
ment asupra căruia ne-am îndreptat
atenția a fost suprafața afectată ba
zei furajere. Poate este mai mică
decît la vecini. Lucrurile nu stau
așa. Pentru fiecare unitate vită
mare, C.A.P. Niculești are patru ar;
in plus, ceea ce la o producție di
100 tone de sfeclă furajeră la hec
tar care se obține curent (alții trei
și de 150 tone) inseamnă patru tom
in plus pentru fiecare animal, adie;
o rație zilnică de 20 de kg pentrt
200 de zile, mai mult decit vecinii
Dar în timp ce la Frasinu silozurili
sint pline, la Niculești nu găsești <
rădăcină. De ce ? „S-a ratat cultur.
— ne explică președintele unității
A venit o ploaie și a inundat locul"
Astfel de lucruri se mai intimplă, dai
bunii gospodari pun mina pe caz
male, sapă rigole și scot apa de p
îoc. Sau dacă se știe că pe acel io
băltește apa, trebuia ales altul. D
ce nu s-a procedat așa ? Intrebar
fără răspuns, ca și în alt caz. Uni
tatea urmă să ridice de la fabrica d
Sahăr 150 tone de tăiței. A luat nu
mai jumătate, care au fost consumat
în cîteva săptămîni, pentru că, n
spune președintele unității, „...n-ar
avut gropi să-i depozităm". O soluți
ar fi existat — este de părere mc
dicul-șef al C.U.A.S.C.-ului — să-i I
însilozat în amestec cu oaie. De alt
fel, acest lucru a fost văzut și la u
schimb de experiență organizat i
cadrul consib'ului. De ce nu s-nu trr
învățăminte ?
La C.A.P. Niculeș
s-a statornicit un obicei păgubitor
să trăiești de pe o zi pe alta din aii
toare cînd cîmpul te așteaptă să
lucrezi.
di
n
fermele
zootehnice
C.U.A.S.C. Bilciurești sînt inc
multe de făcut
pentru a
aduse toate la nivel produc
tiv maxim. Trebuie să se fac
mai simțită prezenta responsabilă
președintelui și medicului veterin:
al consiliului, care să se implii
nemijlocit in rezolvarea problemei;
celor mai acute ale unităților, ști
fiind că nivelul producțiilor reflec
modul în care au lucrat specialist
si îngrijitorii, dar și C.U.A.S.C.-i
în acest context, este firesc, es
obligatoriu ca măsurile, care au d
la creșterea producțiilor, experie
fele bune să fie cunoscute în esen
lor și generalizate, obligație ce rev
ne consiliului. înțelegem prin aceas
că o dată luată hotărîrea de a se g
nerali-za anumite experiențe bur
îndeplinirea acestora trebuie urmăi
tă punct cu punct pînă la capăt. C
aceasta nu s-a făcut. De aceea s
cotim că este momentul unei anali
obiective a situației și stabilirii
măsuri ferme, in cunoștință de cau
pentru îndreptarea lucrurilor.

C

î
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DEZBATERILE DIN ÎNVĂTĂMÎNTUL POLITICO - IDEOLOGIC

Școala românească tot mai profund

- DEZBATERI VII, CONCRETE, MOBILIZATOARE

integrată în viața social-economică

1 mlela conștiințe, a forma puternice convingeri comuniste
Intre mijloacele aflate la îndemîna organelor și organizațiilor
de
partid în vederea dezvoltării con
științei socialiste, învățămintul po
litico-ideologic are un rol esențial,
întrucît cursurile acestuia
repre
zintă un cadru adecvat și larg cu
prinzător pentru dezbaterea și însu
șirea temeinică a politicii partidu
lui, pentru cunoașterea aprofundată
a obiectivelor acesteia. Iată de ce,
în repetate rînduri, în
documen
tele de partid a fost subliniată
cerința de a se fructifica deplin va
lențele formative ale studiului po
litico-ideologic, de a se spori con
tribuția sa la înțelegerea liniei poli
tice a partidului, la mobilizarea
energiilor comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii în vederea înfăp
tuirii exemplare a programelor de
dezvoltare economico-socială a țării.
O recentă dezbatere desfășurată la
Comitetul orășenesc de partid Sebeș
(județul Alba), cu participarea mai
multor propagandiști, a evidențiat
preocupări menite să confere invățămîntului politico-ideologic
forță
sporită de înrîurire, de convingere
și de mobilizare a conștiințelor.

Aprofundarea
și însușirea temeinică
a politicii partidului
Dezbaterea 11 care am participat
a pus în lumină. înainte de toate,
cerința asigurării unui bogat conți
nut de idei învățămintului politicoideologic, a abordării tematicii de
studiu prin prisma celor mai re
cente documente de partid, a te
zelor și
orientărilor
secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
Problematica
exercitării rolului
conducător al
partidului în opera de edificare a
noii orînduiri a fost tratată, subli
nia propagandistul loan Hada, secre
tar al comitetului de partid de la
întreprinderea forestieră de exploa
tare și transport, din
perspectiva
integrării tot mai profunde a parti
dului în viața societății ; s-a relevat
astfel faptul că partidul elaborează
strategia dezvoltării economico-sociale a țării împreună cu poporul,
implicîndu-se apoi activ, nemijlocit
în materializarea acesteia, acționînd
susținut pentru mobilizarea și pu
nerea în valoare a potențialului de
gindire și inițiativă al
oamenilor
muncii, pentru unirea și
dinami
zarea energiilor lor creatoare. Tot
odată a fost pus în lumină adevărul
că afirmarea rolului conducător al
partidului se află în relație directă
cu modul în care fiecare organiza
ție de partid își îndeplinește misiu
nea de catalizator al forței de crea
ție a colectivelor, cu competența și
răspunderea de care dau dovadă co
muniștii, cadrele de conducere m

primul rînd, în organizarea și des
fășurarea activității social-economice. O asemenea abordare a dat po
sibilitatea cristalizării unor învăță
minte practice menite să contribuie
la perfecționarea stilului și metode
lor de muncă ale organelor și orga
nizațiilor de partid, la sporirea răs
punderii fiecărui comunist
pentru
îndeplinirea sarcinilor încredințate,
pentru creșterea competenței profe
sionale și a pregătirii politico-ideologice.
Dezbătînd tema privitoare la ce
rința sporirii eficienței
activității
politico-ideologice, sublinia t’ovarășa
Elena Hăprian, propagandist la
Școala generală nr. 1, s-a pornit dq
la faptul că în concepția partidului
nostru lărgirea continuă a orizon
tului de cunoaștere al oamenilor,
ridicarea nivelului lor politicoideologic, însușirea normelor eticii
și echității socialiste,
promovarea
spiritului revoluționar exercită o

fruntat colectivul din care face par
te. de responsabilitatea civică, de
spirit .gospodăresc, de respectare și
promovare fermă a normelor și
principiilor eticii și echității socia
liste, a spiritului revoluționar.

Legătura strînsă
cu viața - condiție
a finalității formative
Experiența a numeroși propagan
diști prezenți la dezbatere arată că
o condiție esențială a creșterii efi
cientei formative a învățămintului
politico-ideologic o reprezintă legă
tura acestuia cu viața, cu proble
mele prioritare ale fiecărui colectiv
de oameni ai muncii. La întreprin
derea forestieră de exploatare și
transport Sebeș, spunea tovarășul
loan Hada, problema problemelor o
constituie valorificarea superioară și

Însemnări din județul Alba
puternică înrîurire asupra dezvol
tării generale a țării, constituie un
autentic factor de accelerare a mer
sului înainte al patriei, de aici decurgînd însemnătatea deosebită pe
care partidul o acordă plămădirii
omului nou, cu o înaltă conștiință
revoluționară. In același timp, s-a
subliniat că în permanență crite
riile fundamentale de apreciere a
valorii formative a activităților
ideologice șl politico-educative sînt
rezultatele muncii, contribuția efec
tivă pe care fiecare colectiv o adu
ce la îndeplinirea sarcinilor care îi
revin. Ia ridicarea calitativă a acti
vității și, prin aceasta, la progresul
general al patriei. In activitatea ca
drelor didactice, eficiența educativă
este oglindită de rezultatele obți
nute în procesul instructiv-educativ,
adică în pregătirea temeinică și
multilaterală a tinerilor pentru mun
că și viață. Abordarea intr-un ase
menea spirit a temei menționate a
creat condițiile propice și in cursul
amintit pentru reliefarea exigențelor
înalte sub semnul ■ cărora trebuie să
se desfășoare în actuala etapă acti
vitatea cadrelor didactice.
Propagandist la un curs de stu
diere a Statutului partidului,
to
varășul Ioan Coman, de la între
prinderea de ciorapi „Sebeșul", sub
linia că în cadrul dezbaterilor pe
care le-a condus s-a stăruit, înainte
de toate, asupra trăsăturilor care
alcătuiesc profilul moral-politic a)
comunistului, a faptului că el tre
buie să reprezinte un înalt exemplu
de abnegație și dăruire în muncă,
de implicare activă în soluționarea
oricăror probleme cu care este con-

totală a resurselor de masă lem
noasă. De aceea, la dezbaterea pri
vitoare la rolul conducător al parti
dului a fost abordată, în chip firesc,
problematica răspunderii comuniști
lor, a cadrelor de conducere in pri
mul rînd, pentru introducerea pro
gresului tehnic, realizarea programe
lor speciale de perfecționare a orga
nizării și modernizare a producției,
reducerea consumurilor materiale și
a combustibililor etc.
Dezbaterile, sublinia la rîndul său
propagandistul Ionel Cîrcoană, direc
tor adjunct al Liceului industrial
Sebeș, au fost legate la cursul pe
•care il conduce de cerințele perfec
ționării procesului instructiv-educa
tiv, a sporirii aportului fiecărei dis
cipline de învățămînt la educarea
patriotică, științifică, civică a ele
vilor. In acest sens s-au cristalizat
și cîteva propuneri și idei menite
să răspundă unor deziderate ale
perfecționării activității noastre: în
ființarea unui laborator de educa
ție materialist-științificâ, adîncirea
conlucrării școlii cu familia, sporirea
caracterului educativ al acțiunilor
cultural-distractive organizate etc.
Propagandistul Nicolae Afrapt, de
la aceeași școală, sublinia că tema
consacrată cerinței sporirii eficienței
politico-ideologice a fost abordată
prin prisma marii însemnătăți
a
dezvoltării conștiinței noi socialiste,
a necesității ca toți factorii educa
ționali, școala, în primul rînd. să-și
intensifice eforturile în acest sens.
Din această perspectivă, dat fiind
că marea majoritate a cursanților
o
reprezintă
maiștrii-instructori,
dezbaterea a pus în lumină răspun

Realizările prezentului, realitățile socialiste
-izvor permanent al creației contemporane
— Multe din marile expoziții co
lective organizate in ultimii ani au
constituit adevărate evenimente ar
tistice. Privite retrospectiv, ele au adus in atenția generală, cu preg
nanța a foarte numeroase exemple
concrete, preocupări legate de afir
marea unor idei cu valoare socialeducativă in imagini de reală cali
tate artistică. Ați participat si dum
neavoastră, stimate Viorel Mărginean,
la toate aceste manifestări cu lucrări
care s-au impus prin efortul unei
sporite răspunderi sociale implicate
în actul de creație. Ați urmărit, de
asemenea, îndeaproape, multe din
evoluțiile artei contemporane. Puteți
defini citeva dintre coordonatele acestei evoluții ?
— Ar trebui să spun de Ia început
că, atit numeric cit și prin comple
xitatea problemelor pe care le-au
ridicat, aceste expoziții colective au
constituit, de fiecare dată, pentru ar
tiști și vizitatori, pentru publicul
foarte larg adevărate prilejuri de
meditație. Fiecare expoziție este de
fapt o manifestare socială, un docu
ment asupra timpului străbătut, cu
motivările și determinările lui spe
cifice. Cred că în toate aceste mani
festări arta românească a răspuns
cu o profundă angajare în istoria
contemporană a țării. Numai în ulti
mii 10 ani cele aproximativ 1 400 ,de
expoziții colective organizate în
București și în județe, cele peste
100 de expoziții de grup, cele circa
1 000 de expoziții organizate în di
ferite medii de muncă, expozițiile aîuale județene și municipale. Saonul anual republican de gravură,
expozițiile bienale republicane de
pictură și sculptură, expozițiile trieîale republicane de design, expoziiile trienale, republicane de sceno;rafie, expozițiile cvadrienale repu
blicane de artă decorativă — toate
iu demonstrat că arta, indiferent de
orma ei concretă de manifestare,
iste o realitate culturală activă.
Foarte multe din aceste manifesări ne-au arătat, de asemenea că o
ucrare de calitate poate fi un adezărat document uman și social. Aș
iminti în această ordine de idei mailfestări care, la timpul lor, au contit.uit adevărate evenimente artisice cum ar fi expozițiile republicaîe care au încheiat edițiile succesive
ile Festivalului național „Cîntarea
îomâniei", „Țărănimea — puternică
orță socială, revoluționară". „Balcaîii — zonă a păcii și înțelegerii înre popoare", „Artiștii plastici și paea“, „Partid, popor o singură vonță", „40 de ani de mărețe impliiri“, „Cu țara într-un gînd“, „Maistralele Epocii Ceaușescu". „Creăm
entru viitorul comunist al țării"
i multe altele. . Toate acestea au
rătat că scopul unei lucrări de reală
alitate nu este în primul rînd acela
1 unei fugare desfătări, ci acela
e a sensibiliza idei, adesea de a
firma adevărate opțiuni civice, de a
labili cu mijloace
specifice raorturi complexe între evenimente
mtemporane și marele patrimoniu
ultural, filozofic.
— Sensibilitatea față de formă Șt
uloare s-a manifestat și în cadrul
foarte numeroase expoziții persoale. Au continuat ele. la același niel. o problematică de larg interes
ultural ?
— Fără îndoială că da, deși în doteniul expozițiilor personale seleca făcută de artist are inevitabil un
iracter subiectiv ; deci se ivește și
osibilitatea existenței unor inegaliiți din punct de vedere valoric. At
eu adevărat imposibil ca în cele

aproximativ 2 000 de expoziții per
sonale cite au avut loc în București
și județe in ultimii 10 ani — să nu
fi fost și lucrări de slabă calitate.
Cele mai reprezentative dintre ex
pozițiile personale — mă refer aici
la expoziții cu caracter oarecum re
trospectiv — acelea care sintetizau
perioade mai lungi de creație au adus rind pe rînd adevărate imagini
antologice care cumulau pe lingă va
loarea artistică și pe aceea documen
tară. Dialogul artiștilor cu temele
propuse a exprimat de fiecare dată,
conform propriei personalități, o energie activă, un echilibru necesar
între inspirația din realitate și sti
lizarea impusă de limbajul plastic.
— Vă puteți referi și la citeva
dintre succesele artei românești pes
te hotare ?
■
— Ne bucurăm că și peste hotare
calitatea artei românești a fost apreciată așa cum se cuvine. Am par
ticipat in ultimul deceniu la aproxi
mativ 500 de manifestări internațio
nale și am organizat circa 100 de ex
poziții colective de artă plastică ro
mânească. Premiile pe care le-au
obținut artiștii români la multe din
tre confruntările internaționale au
reflectat de fiecare dată nivelul atins de creația românească în dife
rite domenii. Iată doar cîteva : Pre
miul Bienalei internaționale de gra
fică de la Viena — Ion Stendl ; Pre
miile Academiei internaționale de
ceramică obținute de Ioana Șetran
și Costel Badea la Bienala interna
țională de ceramică de la Vallauris ;
Marele premiu al Bienalei interna
ționale a bronzului dantesc, obținut
de Nicolae Kruch la Ravenna ; Me
dalia de aur a Concursului interna
țional de ceramică de artă de la
Faenza — Arina Ailincăi ; Premiul
juriului Expoziției internaționale de
textile de la Vehta — Ana Lupaș ;
Medalia de bronz,la Trienala inter
națională de scenografie de la Novi
Sad — Romulus Feneș ; Premiul
Herder obținut de Constantin Lucaci;
premiile obținute la Trienala inter
națională de pictură din țările so
cialiste de la Sofia (Ion Gheorghiu,
Viorel Mărginean, Ion Dumitriu),
Premiul Muzeului de Stat „Osman
Ilamdi" de la Ankara, obținut de
Horia Flămînd, și altele.
— Pentru acela care urmărește cu
atenție direcțiile de dezvoltare ale
artei contemporane apare evidentă,
in ultimii ani, prezența unor lucrări
de anvergură semnate de artiști ti
neri, absolvenți ai institutelor de
artă plastică. Cum sprijină Uniunea
artiștilor plastici activitatea și în
general dezvoltarea acestui adevărat
schimb de miine al artei românești ?
— Ne preocupă în mod dqosebit
creația artiștilor tineri. Calitatea
multora dintre ei reflectă nu doar
simpla calitate a imaginilor create,
ci cu mult mai mult, o calitate con
cepută în sensul superior al armo
niei între mesajul de conștiință și
acela al materialului și tehnicilor fo
losite. Ar trebui să spun că tinerii
artiști care activează în cadrul Ate
lierului 35 beneficiază de două săli
proprii de expoziții, de ajutoare ma
teriale pentru popularizarea acestor
expoziții ; că în cadrul jucatelor ei
expun în sălile galeriilor de artă ale
U.A.P. In ultimii ani le-au fost atri
buite peste 50 de ateliere. Tinerii
participă la toate acțiunile de do
cumentare, la tabere și simpozioane
de creație, la multe acțiuni organi
zate în colaborare cu C.C. al U.T.C.
Anul acesta mai mult de 100 de ti
neri au participat la asemenea do
cumentări, beneficiind de materiale

de creație, de recompense materiale
și diferite alte stimulente pentru
dezvoltarea creației lor.
— Referitor la această bază mate
rială a creației puteți enumera cite
va dintre progresele înregistrate in
acest domeniu ?
— Fără îndoială că da. Ar trebui
în primul rind să amintesc faptul că
în toate județele țării au fost înfi
ințate galerii de artă, adevărate nu
clee ale unei bogate activități crea
toare posibile, astăzi, pretutindeni,
chiar și în cele mai îndepărtate col
țuri de țară. Calitatea acestor ma
nifestări, a expozițiilor de artă pe
i care aceste galerii le adăpostesc con
stituie unul din importantele mijloa
ce educativ-formative ale publicului
foarte larg. Pe planul creației propriu-zise s-au acordat numeroase
spații necesare desfășurării activită
ții de creație atît membrilor U.A.P.
cit și tinerilor absolvenți ajutați și
îndrumați de conducerea U.A.P. Con
tinuarea și urmărirea consecventă a
taberelor de creație — modalitate de
largă implicare a artei în cadrul so
cial — foarte numeroase documentări
organizate de uniunea noastră în
locurile importante ale economiei
contemporane se înscriu în aceeași
arie de preocupări, alături de o foar
te bogată activitate expozițională pe
care am njenționat-o deja.
— Multe din evenimentele contem
porane au cunoscut, in interpretarea
lor artistică, o perspectivă matură,
au fost transformate in simboluri vii,
concrete. Cum se va realiza în con
tinuare pe planul creației acest con
tact al artiștilor cu marile realități
contemporane ?
— Am amintit organizarea docu
mentărilor și
taberelor de creație
care favorizează o cunoaștere nemij
locită a eroicelor fapte de viață și
de muncă ale oamenilor de la orașe
și sate, sursă vie de inspirație pen
tru arta plastică contemporană. In
spiritul extinderii și aprofundării de
mocratismului societății noastre am
fost și sîntem preocupați de a dez
volta în rindul creatorilor un cli
mat de dezbatere constructivă în
scopul orientării .creației în direcția
integrării ei mai complexe în dina
mica vieții sociale, a îmbogățirii
gîndirii estetice maiterialist-dialectice, a clarificării unor concepte teo
retice cu largi implicații în sfera
creației. Există în jurul nostru atîtea mari obiective realizate in epoca
inaugurată de cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.
Canalul Dunărea — Marea Neagră și
Canalul Poarta Albă—Midia-Năvodari. Porțile de Fier I și Porțile
de Fier II. întreprinderea Me
trou,
lucrările de amenajare a
nului Dîmbovița pe raza muni
cipiului
București,
marile plat
forme industriale ale Capitalei noas
tre, alături de adevăratele citadele
ale industriei moderne care se dez
voltă în întreaga țară sint subiecte
care merită o atenție sporită. Acum,
în apropierea Conferinței Naționale ■
a partidului, creatorii de artă plasti
că sint preocupați de abordarea unei
tematici variate, apte să reflecte
cit mai complex realitățile contem
porane ale României. în același timp,
o variată tematică istorică se află in
atenția artiștilor plastici și speram
că rezultatul se va concretiza în lu
crări care să contureze in datele lor
fundamentale procese creatoare capa
bile să se ridice la înălțimea măre
țelor înfăptuiri contemporane.

derile ce le revin acestora în edu
carea prin muncă și pentru muncă
a elevilor, în formarea disciplinei
muncii, a gîndirii economice și spi
ritului gospodăresc, a dorinței
de
îmbogățire necontenită a bagajului
de cunoștințe profesionale.

Controlul
și îndrumarea acțiuni cu caracter
permanent
O bună experiență au acumulat
organele și organizațiile de partid
în privința pregătirii propagandiști
lor. La întreprinderile forestieră de
exploatare și transport, de hîrtie Petrești, „Căprioara" i și „Sebeșul" sau
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui, acțiunile desfășurate în acest
sens au un caracter complex. Astfel,
într-o primă parte a pregătirii se
dezbate tema din luna respectivă,
cu participarea Ia discuții a 3-4 pro
pagandiști, punctîndu-se principalele
idei asupra cărora urmează să stă
ruie în dezbaterile din cursuri, evidențiindu-se materialele grafice ce
pot fi utilizate. în partea a doua, ca
dre de conducere din întreprinderi
prezintă stadiul realizării indicato
rilor de plan pe luna precedentă și
sarcinile lunii curente, tocmai pen
tru ca în dezbaterile din cursuri pro
pagandiștii să le integreze eficient,
cu argumente convingătoare.
Dar. așa cum
arăta
tovarășul
Iosif Rosa, secretar adjunct al comi
tetului de partid de la întreprin
derea „Căprioara", sprijinul or
ganelor și organizațiilor de partid
trebuie să fie acordat într-o măsură
sporită pregătirii cursanților înșiși,
în acest scop, în întreprindere sînt
afișate din vreme la gazetele de
perete tematicile și bibliografiile, iar
la stațiile de radioficare sînt pre
zentate consultații la fiecare dintre
temele învățămintului politico-ideo
logic. In același scop au loc acțiuni
pregătitoare (răspunsuri la întrebări,
bunăoară) la punctul de documen
tare politico-ideologică.
Sub acest aspect, al dotării și ac
tivității punctelor de documentare
politico-ideologică, dezbaterea a re
levat preocupări susținute
pentru
înzestrarea lor cu material bi
bliografic (opera tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
hotărîri
da
partid și legi ale statului, ziare și
reviste, carte sociai-politică),
cu
material ilustrativ (planșe, grafice,
scheme), evidențiindu-se însă cerința
facilitării accesului la sursele biblio
grafice, prin alcătuirea grabnică a
unor mape documentare pe pro
bleme, a unor fișiere tematice. în
ceea ce privește controlul desfășură
rii învățămintului politico-ideologic,
s-a subliniat practica unor organiza
ții de bază ca în cadrul adunărilor
generale, de partid să se prezinte
scurte aprecieri privitoare la studiul
politico-ideblogic. S-au realizat, tot
odată. în ședințe plenare ale unor co
mitete de partid, analize ale desfășu
rării acestuia. Adeseori insă, aseme
nea aprecieri și analize se referă cu
precădere la aspectele cantitative
(Drezența la cursuri, participarea la
dezbateri etc.) — importart e desigur
— și mai puțin la problemele de
conținut, la calitatea șl eficienta
formativă a dezbaterilor de la învățămîntul politico-ideologic. Sînt as
pecte care, așa cum ne spunea to
varășa Mariana Hera, secretar cu
problemele de propagandă al Comi
tetului orășenesc de partid Sebeș,
vor face obiectul preocupărilor vi
itoare — generalizarea experiențe
lor valoroase, sprijinirea organelor
și organizațiilor de partid din unitățile economico-sociale în vederea
înlăturării neajunsurilor, Aceasta
pentru ca dezbaterile din
învățămintul politico-ideologic să aibă o
eficiență sporită, materializată în
tr-o forță crescută de înriurire a
conștiințelor, de mobilizare a oamenilor muncii la înfăptuirea politicii
partidului.

Silviu ACHIM

Sub impulsul înnoitor al Congre
sului al IX-lja al partidului, învâțămîntul românesc străbate o peri
oadă de transformări calitative, al
căror conținut principal îl reprezin
tă unirea organică dintre învăță
mînt, cercetare și producție. Orientînd activitatea din acest domeniu,
Programul
Partidului
Comunist
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism
sublinia că „se va urmări perma
nent perfecționarea instrucției pu
blice de toate gradele, predarea in
școli a celor mai noi cuceriri ale
științei și culturii contemporane, le
garea tot mai strînsă a întregului
învățămînt de producție".
Integrarea învățămintului cu cer
cetarea și producția reprezintă un
principiu fundamental care stă la
baza dezvoltării și perfecționării în
tregului proces de formare, pregă
tire. calificare și reciclare a forței
de muncă. El exprimă situația de
interd spendență și de intercondiționare funcțională existentă între în
vățămînt, cercetare și producție.
Acest principiu reflectă o situație
prezentă in realitatea socială, și
anume existența unui sistem inte
grat ale cărui părți componente, ca
forme fundamentale ale activității
oamenilor — învățare, producția de
bunuri și cercetarea, în sens de
creație — constituie compartimente
între care se realizează o intercondiționare care determină constitui
rea sistemului ca o unitate funcțio
nală distinctă. în cadrul acestui sis
tem integrat, fiecare componentă
are obiective și structuri proprii, in
funcție de natura proceselor din
care este alcătuit și a formelor de
organizare existente.
Realizarea obiectivelor din cadrul
fiecărui compartiment este condițio
nată de atingerea obiectivelor de
către celelalte compartimente. ’ Ast
fel, formarea omului nou necesar
înfăptuirii obiectivelor cercetării și
producției nu se poate realiza fără
aportul științei și al practicii sociale.
Intercondiționarea funcțională dintre
cele trei elemente care de fapt de
termină structura unitară a sistemu
lui se realizează ca un proces, ca
rezultat al unei evoluții comune,
fiecare parte dezvoltîndu-se în ca
drul întregului, și, pe această bază,
sistemul în ansamblul său.
Coordonata fundamentală, elemen
tul comun și trainic, liantul între
gului sistem îl reprezintă munca.
„Formarea omului nou — arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU —
nu poate fi decît rezultatul participării
Ia munca activă de dezvoltare a so
cietății. ...In lumina acestei concep
ții .revoluționare trebuie să trecem Ia
organizarea pe baze noi a învățămin
tului superior, a întregului nostru
învățămînt, Ia pregătirea tinerei ge
nerații, a constructorilor societății
comuniste ! Subliniez încă o dată
acest lucru pentru a se înțelege că
nu dorim doar niște măsuri de îm
bunătățire, ici-colo, a ceea ce exis
tă, ci vrem să realizăm o reorgani
zare fundamentală a învățămintului,
restructurarea sa pe baze noi, revo
luționare, atît in ce privește concep
ția cit și organizarea. Noua concepție
trebuie să se bazeze pe unitatea or
ganică a învățămintului cu cerceta
rea și producția".
Caracterul profund revoluționar al
acestui proces a presupus deci și
presupune pe mai departe transfdrmări radicale in toate laturile învățămîntului, in conținutul, structura
organizatorică, metodele și formele
de realizare, în concordanță cu per
fecționările producției, ale activită
ții sociale producătoare de bunuri
materiale și spirituale. Aceasta în
seamnă că o dată cu perfecționarea
continuă a unora dintre trăsăturile
generale ale sistemului de învăță
mînt are loc și o eliminare a unor
caracteristici vechi, depășite și apa
riția altora noi care determină afir
marea puternică a rolului transfor
mator pe plan social al școlii. Esența
procesului de integrare a învățămin
tului cu cercetarea și producția o re

prezintă, așadar, realizarea unor
mutații de fond, radicale, ale finali
tăților, conținutului, metodicii și
structurii școlii, care să asigure în
mod treptat, dar începînd încă cu
primele etape, schimbări radicale în
natura și rolul școlii și al relațiilor
ei cu cercetarea și producția.
Ținînd seama de acțiunea legilor
economice și sociale în condițiile
revoluției tehnico-științifice contem
porane, societatea socialistă multila
teral dezvoltată și comunismul vor
cunoaște, prin revoluționare? învă
țămintului și a raporturilor sale cu
cercetarea și producția, mutații radi
cale în conținutul și caracterul mun
cii. Transformarea treptată a muncii
într-o activitate liberă, creatoare, de
autoafirmare multilaterală a perso
nalității presupune în viitor, tot mai
mult, înlăturarea deosebirilor esen
țiale dintre munca fizică și intelec
tuală. dintre munca de rutină și cea
de creație, de Inovare. Apare
astfel necesar ca, începînd din timpul
procesului formativ, școlar și uni
versitar. și continuînd cu cel produc
tiv propriu-zis și mai ales prin îm
pletirea învățămintului cu munca și
a muncii cu învățămintul, să se asi
gure acea diversitate și acel conținut
al calificării profesionale care, în
perspectivă, să nu reproducă divi
ziunea parcelară a muncii și, îndeo
sebi, separarea dintre munca fizică
și intelectuală, dintre cea de execu
ție și de comandă, ci să producă o
mutație esențială a calității muncii
și a structurii diviziunii interne a
muncii sociale. Integrarea învăță
mântului cu cercetarea și producția
în concepția partidului nostru nu a
însemnat deci o simplă alăturare a
unor activități productive celor tra
diționale, ci o radicală transforma
re a conceptului de învățămînt. prin
care să se asigure posibilitatea ca
școala să joace un rol transformator
cerut de dezvoltarea forțelor, și rela
țiilor de producție ale societății so
cialiste, de transformările rapide din
viața economică și socială.
Transformările din știința Si teh
nica contemporană impun și o revo
luție în modul de a gîndi. și de a ac
ționa al oamenilor, în felul de a în
văța și a munci, implică, în mod
necesar, mutații profunde în spiritul
lor novator, un nivel înalt de aspi
rații și de angajare socială, pentru
progresul rapid al patriei. Finalita
tea economică a învățămintului —
asigurarea economiei cu cadre pre
gătite la nivelul etapei actuale de
dezvoltare economico-socială și în
perspectivă — se împletește strîns
cu finalitatea sa social-umană. cu
grija, în spiritul umanismului socia
list, pentru destinul tinerei genera
ții. pentru crearea tuturor condițiilor
afirmării plenare, creatoare a aces
teia. a fiecărui cetățean, potrivit ap
titudinilor și aspirațiilor, sale, in
consonantă cu interesele generale
ale întregului popor.
Documentele Congresului Științei și
învățămintului, cuvîntarea programa
tică a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, pre
cum și cuvintarea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
prim viceprim-ministru al Guver
nului român, președintele Consi
liului Național al Științei și învățămîntului, au pus în fața cercetării și
învățămintului sarcini noi, de mare
complexitate,
pentru
promovarea
susținută a revoluției tehnico-știin
țifice. pentru intensificarea cercetării
și perfecționării procesului instructiveducativ. pentru creșterea rolului'
acestor factori primordiali în dezvol
tarea economico-socială a țării, în
înflorirea patriei noastre socialiste.
„Să acționăm cu toată hotărirea —
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
— pentru a lega mal strîns cercetarea
cu producția, învățămintul, pentru a
putea asigura ca. în toate sectoarele,
cuceririle științei, tehnologiilor să fie
imediat introduse în producție. Pe
această cale vom putea să îndeplinim
obiectivele puse de Congresul al
XIII-lea al partidului. In toate sec
toarele dispunem de forțe necesare,
de oameni de știință, de specialiști
în domeniul tehnic, de muncitori cu

o înaltă calificare care, acționînd in
strînsă unitate, pot să realizeze toate
aceste obiective".
Această abordare complexă vizea
ză integrarea organică a școlii româ
nești în viața social-economică a tă
rii, crearea unor premise puternice
pentru formarea și educarea tinere
lor generații în spiritul dragostei
față de muncă, al patriotismului so
cialist. în același timp, se asigură
adaptarea operativă a școlii la
schimbările dinamice ale practicii și,
totodată, dezvoltarea, încă de pe
băncile școlii, a creativității și capa
cității de cunoaștere și transformare
a practicii social-economice.
Experiența și rezultatele obținute
în dezvoltarea învățămintului româ
nesc pe baza concepției tovarășului
Nicolae Ceaușescu confirmă că nu
mai printr-un sistem închegat de le
gături între învățămînt-cercetareproducție se pot obține performanțe
înalte în realizarea obiectivelor dez
voltării economico-sociale a tării.
Corelația organică dintre învăță
mînt, cercetare științifică și produc
ție asigură integrarea rapidă și efi
cientă a absolvenților într-o activi
tate utilă societății și lor înșile. ast
fel incit Ia terminarea studiilor aceș
tia beneficiază de un larg orizont
profesional, de o temeinică pregătire
generală și de specialitate care le
permite adaptarea rapidă Ia schim
bările dinamice care' au loc în eco
nomie și în alte domenii ale activi
tății sociale.
în același timp, în cadrul procesu
lui de integrare a sporit rolul cerce
tării științifice desfășurate de corpul
profesoral și studenți în soluționarea
unora din cele mai importante pro
bleme ale dezvoltării economico-so
ciale de care depind în bună măsu
ră dezvoltarea în ritm înalt a forțe
lor de producție, promovarea tehni
cii și tehnologiilor înaintate, crește
rea eficientei activității economice.
Se realizează, astfel, orientarea în
tregului proces de învățămînt în
strînsă legătură cu afirmarea plena
ră a revoluției științifico-tehnice,
înnoirea continuă a conținutului tu
turor disciplinelor și activităților di
dactice în concordantă cu dinamica
puternică a cunoștințelor și a prac
ticii soțial-economice. perfecționarea
metodologiei didactice, deschiderea
continuă a școlii spre viitor.
Bilanțul realizărilor obținute în
ultimii ani. pe linia cercetării știin
țifice, de către colectivele de cadre
didactice universitare, cercetători și
studenți constituie o dovadă eloc
ventă a eficienței integrării învățămîntului cu cercetarea și practica
socială. Anual, planurile de cerceta
re cuprind numeroase teme cu ca
racter teoretic, metodologic și apli
cativ. care corespund direcțiilor
prioritare din cercetare. Colaborarea
cu organe centrale, cu institu
te de
cercetări
și întreprinderi
permite
abordarea
unor
cerce
tări care răspund mai bine comenzii
sociale, îmbinîndu-se armonios cer
cetarea de perspectivă, destinată
lărgirii orizontului de cunoaștere, cu
cercetarea pentru rezolvarea unor
probleme curente ale unităților eco
nomice. Programul de integrare cu
prinde de asemenea un număr în
semnat de acțiuni de asistență și
consultantă de specialitate, acordată
unor ministere, centrale și întreprin
deri din capitală și din țară.
Sîntem conștienți de faptul că în
procesul de integrare a învățămin
tului cu cercetarea și producția tre
buie să aducem o contribuție mai
mare la rezolvarea problemelor
complexe, ce decurg din dezvoltarea
preponderent intensivă a economiei
românești, pe baza celor mal noi cu
ceriri ale științei și tehnicii. „Revo
luția tehnico-științifică — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — nu se
face numai in domeniul producerii
de mașini și utilaje. Desigur, e foar
te important să se facă aceasta acolo,
dar revoluția tehnică, revoluția ști
ințifică trebuie făcută și in domeniul
financiar și economic. Pentru noi,
problema revoluției in domeniul fi
nanciar și economic este de o actua
litate imediată și trebuie să o în
făptuim foarte rapid și cu toată fer
mitatea".
i
Apreciind rezultatele obținute în
procesul de integrare a învățămin
tului cu cercetarea și producția, în
Cuvîntarea rostită la marea adu
nare populară din Cluj-Napoca
cu ocazia deschiderii anului de
învățămînt
1987—1988,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia necesi
tatea de „a intări mai puternic legă
tura dintre știință, invățămint și
producție, în vederea înfăptuirii pro
gramelor de dezvoltare a științei, a
învățămintului și culturii, astfel in
cit, în realizarea planurilor pe acest
cincinal, știința și învățămintul să
aibă un rol mai important, să asi
gure ridicarea generală a nivelului
științific al patriei noastre".
Răspunzînd chemării secretarului
general al partidului, cadrele didac
tice, studenții, întregul personal din
sistemul învățămintului românesc
siAt hotărîti ca în întîmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului și,
apoi, în spiritul hotărîrilor ce vor fi
adoptate, să realizeze la un nivel
calitativ superior obiectivele planu
rilor și programelor de pregătire a
tinerei generații in concordanță cu
exigențele actuale și de perspectivă
ale economiei noastre naționale, să
adîncească procesul de integrare a
învățămintului cu cercetarea și pro
ducția.

Prof, univ. dr.
Dumitru PUGNA
Casa tehnicii și științei pentru tineret din Craiova

teatre
O Teatrul Național
(14 71 71, Sala
mare) : Ploșnița — 18; (sala Amfi
teatru) :
Un
anotimp fără nume
— 18
'
O Filarmonica
ș,George
Enescu"
(15 68 75, Ateneu] Român) : Seară de
sonate.
Anda
Petrovici — vioară.
Nicolae Licareț — pian — 18; (la Mu
zeul de artă) : „Treptele afirmării
artistice". Mihaela Ursuleasa. Ana
Maria Blaj, Sorin
Rainer-Cioinaru,
Antonio Duică — pian — 18
0 Opera Română (13 18 57) : Nabucco
— 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Cu ușile închise — 18: (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Anchetă asupra

unui tînăr care nu a făcut nimic
— 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bătrina și hoțul — 18,30
G Teatrul de comedie
(16 64 60) ;
Sfintui Mitică Blajinu — 18
G Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Magheru) : Necazurile unui în
drăgostit — 18; (sala Studio) : Idioata
— 18,30
© Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 18
G Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se
pare că mă-nsor — 18
G Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la
izvoare — 18
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70.
în sala' Teatrului Mic) : Și totuși o
mare iubire — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Pistruiatul — 15
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala

Marina PREUTU

I

Victoria) : Oul buclucaș •— 15; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Trei iezi
cucuieți — 10

cinema
O „Filmul românesc — cronică vie

a epopeii făuririi societății socialis
te". Din prea multă dragoste : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Vulcanul stins : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17: 19
O Cetatea
ascunsă :
G RI VIȚA
(17 08 58) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
0 Secretul lui Nemesis : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,15; 14.30; 17; 19,15.

prorector al Academiei de studii
economice

LIRA (317171) — 9; 11,30; 14; 16,30;
19. COSMOS (27 54 95) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
0 Cale liberă : VOLGA (79 71 26) —
9; 11; 13; 15; 17; 19. ARTA (213186)
— 9: 11; 13; 15: 17; 19
0 Pădurea
de
fagi :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15; 17: 19
© Aventurile Cavalerului Albastru
— 9: 11; 13; 17. Ciuleandra — 14,45;
19: DOINA (16 35 38)
0 Figuranții : PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 18
0 Mirajele
iubirii :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9: 11 : 13: 15; 17; 19
0 Inspector fără armă : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15: 17; 19
0 Anul soarelui liniștit : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15: 17: 19
0 Vraciul : COTROCENI (49 48 48) —
15: 18
0 Paso Doble pentru trei : VIITO
RUL (10 67 40) - 15: 17: 19
© O logodnică pentru prinț : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Sultanatului Oman
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acredita
re, ambasadorul MOHAMMED
TAHIR AIDEED a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un
cald, mesaj de salut din partea
sultanului Qaboos, împreună cu
urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate
pentru poporul român prieten.
în cuvîntarea prezentată de
ambasador sînt evocate relațiile
de
prietenie
româno-omaneze,
perspectivele de dezvoltare a aces

I DIN

tor raporturi în diverse domenii de
activitate.
Primind scrisorile de acredi
tare, președintele
NICOLAE CEAUȘESCU a trans
mis sultanului Omanului urări de
sănătate și fericire personală, de
progres și prosperitate pentru po
porul, omanez prieten.
în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, relevîndu-se relațiile de strînsă prie
tenie dintre țările și popoarele
noastre, este exprimată aprecierea
că există largi posibilități de pro
movare a unei cooperări fruc

tuoase în domeniile economic, tehnico-științific și cultural, spre bi
nele celor două popoare, al cauzei
păcii și înțelegerii internaționale.
După prezentarea scrisorilor de
acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu a avut o con
vorbire
cu ambasadorul Mo
hammed Tahir Aideed.
La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat loan Totu, mi
nistrul afacerilor externe,
și
Dumitru Apostoiu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat.

ACTUALITATEA^ SOCIALIST^ A^JĂRII [
• reportaje • însemnări •

La a 3-a consfătuire tehnico-științifică
cu
tema
„Tehnologii și echipamente
moderne în galvanotehnică“, care a avut loc nu de
mult la Tîrgu Mureș. în
organizarea întreprinderii
„Electromureș", directorul
ei, inginerul loan Oltean,
considera neliniștea crea
toare — neliniștea genera
toare de căutări, drept che
ie pentru înțelegerea vieții
colectivului, loan Oltean nu
făcea decît să dea glas unei
realități evidente pentru
cei peste șapte mii de oa
meni ce muncesc aici, dar
și pentru toți cei care, în
orice calitate — parteneri
de afaceri, colaboratori, solicitanți de toate felurile
sau, pur și simplu, concetă
țeni — vin în contact cu
realitatea numită „Electromureș“, Într-adevăr, isto
ria întreprinderii, mai cu
seamă istoria ei mai re
centă. este în fond, istoria
căutărilor, a efervescenței,
a neliniștii creatoare.
„MECANICA FINĂ ȘI
ELECTRONICA" — așa se
numește de doi-trei ani în
coace o secție care se nu
mise pînă atunci ..mașini
de calculat". Nu pentru că
ele nu s-ar mai face —
dar este mult mai exact
așa. mașinile de calculat
au rămas, dar sînt altele.
Pe un panou, în secție,
un listing de calculator : o
seamă de nume, urmate de
cîte o cifră : Ambruș Ve
ronica, Costin loan. Kozma Jdszef. Merza Zoltân,
Pavel Nicolae... șii alții,
mulți, dintre care i-am
ales, la întîmplare, pe aceștia.
— Sînt fruntașii noștri
în întrecerea socialistă —
răspunde unei întrebări
nerostite inginerul Liviu
Strîmbu. ghidul nostru arhicompetent.
— Și de ce... ?
— Pentru că evidența
întrecerii socialiste o tine
la noi calculatorul si re«
zultatele le dă tot el.
întrecere
socialistă
computer...
nu
Desigur,
este o performantă pentru
informaticieni, este, dim
potrivă. un lucru curent,
de rutină ; dar în această
împrejurare în care cei din
întreprindere s-au obișnuit
să nu vadă nimic deose
bit. fie-ne îngăduit să ci
tim un simbol al muncii
de zi și de noapte ce se
desfășoară aici, al univer
sului de cunoștințe, de gînduri și de sentimente al
celor de la „Electromureș".
să deslușim aliajul firesc
dintre felul nostru sufle
tesc de a munci — între
cerea — și tehnica înaltă ;
materializată, alianța din
tre socialism și tehnica cea
mai înaintată — cu atît
mai mult cu cît ceea ce
avem în fața ochilor s-a
născut spontan — se transformă dintr-o teză într-un
adevăr pe care s-a construit și se construiește în
continuare una dintre în
treprinderile moderne ale
României, „Electromureș".
— CE S-A ÎNTIMPLAT
ASTĂZI la dumneavoas
tră. tovarășe inginer ? —
întrebăm pe tovarășul loan
Rațlu, șeful atelierului de
proiectare produse electrocalorice.
— Vă place ? — întreabă

și ne întinde
o
casetă
de plastic. Deschideți!
Tragem
fermoarul
și
scoatem... un fier de călcat
— doar ceva, ceva mai
mare decît o jucărie pentru casa păpușii.
— Ce-i asta ?
— Un fier de călcat pentru voiaj. Tovarășul Ol
tean a venit cu ideea,
acum vreo trei luni și...
l-am făcut, aici și în ate
lierul de prototipuri : Ioa
na Oancea. Raveca Bucur,
Iosif Szătmâri, Arpâd Ve
res. Astăzi l-am terminat.
— Felicitări !
Altceva,
ce s-a mai întîmplat 1
— Tot azi am avut re
cepția de la Cernavodă, de
la centrala electronucleară, pentru 20 de baterii
încălzitoare Și 11 încălzitoare electrice.
— Altceva ?
— Tot astăzi ? S-a sem
nat un contract cu Elec
trocontact Botoșani pentru
50 000 de rezistențe de care

nouă, poate că nici nu s-au
spus aceste cuvinte pentru
întiia oară la „Electromu
reș" (sau. poate, aici s-au
spus), dar este definitorie
pentru
atmosfera
care
domnește in întreprinde
re : „Cel ce dorește să re
alizeze . ceva găsește mij
loace ; cel ce nu dorește
găsește scuze". Aici, oame
nii vor mereu să realizeze
ceva și, evident, găseșc
mijloace. (Am scris cuvîntul „evident", deși lucruri
le sînt întotdeauna simple
și firești doar după : aici,
la „Electromureș". chiar și
cele mai complicate lucruri
par a fi simple și înainte.
Este, poate, și consecința
unui stil de muncă dega
jat. decrispat, stil de mun
că ce traduce cel puțin
două caracteristici ale ca
drelor, ale tuturor celor ce
muncesc aici : competență
profesională
și încredere
în tovarășii de murică.
Sculerii de la „Electro-

Competența
ca pasiune
au ei nevoie pentru uh
export. A. tot pentru pro
gramul nuclear s-a inau
gurat o tehnologie complet
nouă pentru
fabricarea
unor elemente încălzitoare.
— Altceva ?
— Păi... înaintăm azi la
OSIM a noua cerere de
brevet de invenție pe anul
ăsta.
O SCULARIE, știe orici
ne. dă seama cel mai exact despre nivelul tehnic
al unei fabrici. De ce ar fi
altfel la „Electromureș" 1
Piesa pe care o avem în
fața ochilor se numește
cărucior și se lucrează
pentru
„Romcontroldata".
Profil deosebit de com
plex, în aluminiu, care
este deosebit de dilatabil,
cotele la toleranța de un
micron. Mașina este supra
vegheată de un muncitor
de înaltă calificare. Paul
Kiss.
— Vedeți — ne spune
subinginerul Dorel Bucur
— piața externă este de
osebit de pretențioasă și,
cu toate astea, nu am avut
nici o reclamație.
Alături, o mașină de
găurit în coordonate cu
program. Aceasta înseam
nă. concret, că ea este con
dusă de un calculator. La
o masă, un bărbat și o fe
meie, maiștri sau tehni
cieni (sau ingineri ?), cal
culează ceva ajutîndu-se
de niște tabele trigonome
trice.
— Vă întrerupem o cli
pă. Cu ce vă ocupați acum,
în momentul de fată ?
— Urmează să dăm alte
coordonate, calculăm niște
unghiuri necesare reglării
mașinii.
Se numesc Lucia Roșea
și Antal Vizeli. Sînt n?uncitori rectificatori.
Ridicăm ochii. Deasupra
noastră, o lozincă pe care
o găsești de mai multe ori
în fiecare secție. Nu e

TĂȘNAD : O nouă
capacitate de producție
în orașul Tășnad a intrat in
funcțiune o primă capacitate de
producție în cadrul noii și moder
nei Fabrici de mobilă aparținînd
întreprinderii de prelucrare a lem
nului Satu Mare. Este vorba de o
capacitate de fabricat mobilă stil.
Cînd noul obiectiv industrial va
funcționa la întreaga sa capacita
te. aici va fl realizat anual un.
mare volum de producție de mo
bilă destinată in special exportului.
(Octav Grumeza).

IAȘI : Repere urbanistice
Ca localitate polarizatoare a ce
lorlalte din bazinul inferior al Jijiei. care sînt îndepărtate de ora
șul Iași, comuna Răducăneni a de
venit un adevărat orășel. Aici s-au
înălțat blocuri cu peste 200 apar
tamente, prevăzute la parter cu
spatii pentru unități comerciale Si
de prestări servicii către popu
lație. 4 școli noi, 3 grădinițe de
copii, o farmacie. Se află în con
strucție noi blocuri de locuințe și
un magazin universal.
Cu sprijinul cetățenilor se lu
crează acum la captarea unor iz
voare de apă minerală pentru îmbutelierea acesteia, Ia moderniza
rea unor noi străzi și trotuare, la
amenajarea spațiilor verzi. Anual
se plantează un mare număr de
duzi în vederea dezvoltării serici
culturii. Valoarea muncii patrioti
ce efectuate în acest an de către
cetățeni se ridică la peste 17 mili
oane lei. (Manole Corcaci).

mureș" au vrut și au găsit
mijloacele ca în prezent
să realizeze jumătate din
scule pentru alții, mai
mult, să exporte.
— După mine — ne în
credințează Liviu Strîmbu
— cel mai avantajos ex
port este cel de scule. în
clipa în care un partener
vrea să importe scule de
la tine, scule și nu altceva,
ai primit un certificat de
capacitate științifică și in
dustrială .. cu care te poți
mîndri.. Este suprema do
vadă că ai cucerit încrede
rea deplină a partenerului.
...Nu este rostul acestui
reportaj să citeze cifre sin
tetice. dar nu putem să nu
consemnăm aici că și anul
acesta
„Electromureș" a
depășit lună de lună pla
nul Ia export ; cu producția
realizată pînă la sfîrșitul
lunii iulie, colectivul și-a
îndeplinit planul pe între
gul an la producția de ex
port pe relații devize con
vertibile.
CALCULATORUL.
unealtă de largă întrebuința
re la „Electromureș". con
duce procesul tehnologic -și
la atelierul de galvanizare.
Acolo unde altădată manipu
larea se făcea manual,
fază cu fază, unde opera
torul era expus direct no
xelor. astăzi chimiști. teh
nologi. analiști cu halate
albe se mișcă dezinvolt și
mașinile lucrează conduse
de creierul electronic.
Este chiar ziua deschide
rii simpozionului național
de galvanotehnică. Nu întîmplător
întreprinderea
este gazdă. Adevărată stație-pilot de cercetare și aplicare a cercetării. între
prinderea este prima din
țară care a introdus calcu
latorul în galvanizare. în
clipa de față, ea oferă al
tor întreprinderi cel mai
rafinat produs : programe-

le. softul. Dacă va reuși să
le vîndă și la export, sculele vor trece pe locul al
doilea al podiumului de onoare.

LUNA TRECUTA. Sorin
Năsălean a terminat cuveinginer.
nitul stagiu
__
de_ ____
Lucrează in laboratorul de
cercetare și. călăuziți de
el. vedem noutățile pe care
le pregătesc electroniștii :
un radiocasetofon pentru
automobil, un radiocaseto
fon portabil, un deck cu
și
altele,
două casete
Laboratorul, ca orice laelectronică.
borator
de
zumzăie ca un stup. Osciloscoapele iși poartă sinu
soidele colorate care spun
atîtea pentru ei. pentru
specialiști.
Alături, mîinile de aur
ale întreprinderii, atelierul
de prototipuri. Fiecare pie
să e un unicat, se execu
tă de mînă, în final e o bi
juterie.
— Munca la prototip —
zîmbește inginerul Ivan
Klein, cel care împreună
cu colegul său Teodor Sideriaș , realizează compli
catele miniimprimante —
este cea mai frumoasă
pentru că înseamnă creatie. Ea este prima mate*
rializare a gîndului. este
trecerea gîndului în materia concretă. Este foarte
normal ca aici să lucreze
cei mai buni meseriași.
într-un fel. atelierul de
prototipuri este o istorie
vie a întreprinderii. Tot
ceea ce s-a realizat de-a
lungul anilor s-a realizat
mai întîi aici. ..Electromu
reș" este o întreprindere
care trăiește în primul
rînd prin marea ei mobili
tate. prin căutările încununate de succes, căutări
continue, prin voința de a
face. Revoluționari, oame
nii muncii de la ..Electro
mureș" nu au cantonat și
nu cantonează în perime
trele bătătorite ale rutinei
și osificării. Necesitatea de~
a schimba continuu pro
ducția. de a se modela
după trebuințele econo
miei naționale, de a căuta
permanent căile de utili
zare optimă a imensului
capital de inteligență și
hărnicie pe care îl repre
zintă cei peste șapte mii
de membri ai colectivului
reprezintă adevărata mar
că a unei întreprinderi
care furnizează în fiecare
zi și în fiecare an. de
mulți ani încoace, dovada
că acolo unde competența
tehnică și voința comunis
tă de înaintare coexistă la
cei mai înalți parametri
totul este posibil.
Neliniștea
creatoare a
sudat un colectiv muncito
resc făcîndu-1 un orga
nism perfect integrat ; ne
liniștea creatoare a făcut
ca „Electromureș" să stră
lucească prin rezultatele
tehnice și economice ; ne
liniștea creatoare este ex
plicația pentru activitatea
de pionierat pe care o în
treprinde cu atît succes
„Electromureș“-ul ; ea —
unită cu inteligența, unită
cu competenta.
La „Electromureș" ne-am
lntilnit cu pasiunea pentru
competentă.

Georqe-Radu
CHIROV1C1

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

IN CINSTEA CONFERINȚEI
NAȚIONALE A PARTIDULUI
MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE
SI CULTURAL-ARTISTICE
Un simpozion în legătură cu
prirtcipalele probleme ale situației
politice și economice internaționa
le a fost organizat. în întîmpinarea
Conferinței Naționale a partidului,
la Asociația de drept international
și relații internaționale (A.D.I.R.I.).
în acest cadru au fost prezen
tate concepția și acțiunile Româ
niei. ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind necesi
tatea unei noi abordări în proble
mele păcii și dezarmării, premise
le și
perspectivele înfăptuirii
dezarmării in Europa, bazele pro
cesului de edificare a securității
și dezvoltare a cooperării în Eu
ropa, prevenirea și soluționarea
conflictelor internaționale, lichi
darea subdezvoltării și soluțio
narea problemelor economice mon
diale contemporane.

în cadrul manifestărilor organi
zate în întîmpinarea
Conferinței
Naționale a partidului și aniver
sării Republicii, în Capitală a avut
loc vernisajul unei expoziții de
afiș politic cuprinzînd lucrări rea
lizate de studenți ai institutelor de
arte plastice. Acestea reflectă as
pecte semnificative din viața
și
munca tinerei generații a patriei,
din activitatea organizațiilor de ti
neret și studenți, aspirațiile de
pace și colaborare internațională
ale tineretului universitar din pa
tria noastră.
Acelorași evenimente Ie-a fost
dedicat spectacolul omagial „Imn
studențesc pentru
țară,
pentru
partid", care a prilejuit
expri
marea, prin mijloacele specifice
poeziei și muzicii, atașamentului
profund al tineretului universitar la
politica internă și internațională a
partidului și statului, dragostei și
recunoștinței fierbinți față de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Numeroase manifestări politicoeducative și cultural-artistice
se
desfășoară in aceste zile și în așezămintele culturale, cluburile mun
citorești, școlile și instituțiile din
județul Suceava. La Biblioteca oră
șenească Rădăuți a fost organizată
expoziția de carte social-politică
sub genericul „O viață închinată
țării și poporului", în care sînt re
unite
operele
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. expresie a con
tribuției secretarului general al
partidului la fundamentarea teore
tică și practică a construcției so
cialiste în patria noastră. De ase
menea.
în
unitățile
economi
ce din aceeași
localitate
se
prezintă expnneri pe tema „Epo
ca Nicolae Ceaușescu — epoca ce
lor mai grandioase împliniri pe pămîntul României".

în orașul Cîmpulung Moldove
nesc. pe platforma industrială a
fost deschisă expoziția fotodocumentară
„Ctitorii
ale
Epocii
Nicolae Ceaușescu".
Asemenea acțiuni se desfășoară
șl în orașele Vatra Dornei, Șiret.
Rădăuți.
Fălticeni.
Solea. Gura
Humorului și Suceava, prilej de
trecere în revistă a marilor cuce
riri revoluționare ale poporului
nostru în ultimele două decenii,
de evidențiere a faptelor de mun
că și a succeselor cu care colecti
vele muncitorești sucevene întîrnpină Conferința Națională a partiduhli.

tv
20,00 Telejurnal. în întîmpinarea Foru
mului comuniștilor
20,20 Tara întreagă întîmpină Confe
rința Națională a partidului. Ac
țiuni pe frontul producției mate
riale pentru finalizarea exempla
ră a planului pe acest an $i pre
gătirea temeinică a producției ’83
20,35 Slăvim azi țara și conducătorul !
Versuri și cîntece patriotice (co
lor)
20,45 însemne ale unul timp eroic (co
lor). România — peisaj industrial
contemporan
21,05 Film artistic îrt serial (color).
„Furtună în Pacific". Producție a
Casei de filme unu. Premieră TV.
Ultima parte
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

AZI, IN TURUL TREI AL „CUPEI U.E.F.A. ~ LA FOTBAL

îndemnuri pentru Sportul studențesc
te, vrem să spunem că, dacă în de
plasare ți-ai înghesuit adversarul o
repriză întreagă (și i-ai înscris doar
un gol pentru că arbitrul i-a dat lui
penaltiul ce ți se cuvenea ție — la o
ținere de tricou a lui Țîrlea în ca
reu), cu atît mai posibil este să-1 su
foci la tine acasă, unde — în condi
țiile unui arbitraj corect, cum nu ne
îndoim că va asigura brigada belgia
nă de arbitri condusă de Alexis Ponnet — ai două reprize ca să-i mărci
atîtea goluri cîte ți-a dat el într-una
singură. Ca să nu mai spunem că în
tregul nostru lot e bun de joc (în tur
n-au avut acest drept Iorgulescu și
Munteanu) ; în schimb ei, oaspeții,
nu vor putea conta pe apărtăorii ti
tulari Solda (două cartonașe), Iachini
și poate chiar Volpecina (acciden
tați).
Acestea sînt argumentele noastre.
Argumentele veronezilor au și ele
greutatea lor. In primul rînd, este
vorba de avantajul cu care vor în
cepe meciul și orice timp scurs fără
evenimente va putea fi în avantajul
lor. In al doilea rînd. antrenorul Os
valdo Bagnoli a reușit să pregătească
o echipă care știe să se apere în cu
noscutul stil italian (am urmărit pe
video meciul susținut în primul tur
la Szczecin : 1—1 la pauză și. în re
priza a doua, deși cu un juctăor eli
minat, Verona a rezistat fără să pri
mească gol) ; de altfel, și în turul
doi. la Utrecht, a „scos" tot 1—1. In
plus, după cum se vede și din aceste
rezultate, echipa știe. în același timp,
să și contraatace ; Elkjaer-Larsen și
cu Pacione sînt, în acest sens, doi
specialiști (fini tehnicieni, rapizi,
înalți și puternici) care nici o clipă
nu trebuie scăpați din ochi.

La Trustul antrepriză generală
de construcții industriale din Iași
s-a prezentat expunerea „Concep
ția P.C.R., a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind rolul
științei, al progresului tehnic în
dezvoltarea societății". In asocia
țiile studenților comuniști din cen
trul universitar ieșean au fost
prezentate
expuneri
intitulate
„Inițiativele de pace ale Româ
niei socialiste, ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ecoul lor în con
știința milioanelor de oameni ai
muncii de pretutindeni". La Com
binatului de fibre sintetice a fost
expusă tema „Afirmarea spiritu
lui revoluționar, formarea convin
gerilor comuniste ale oamenilor
muncii — condiții esențiale ale în
făptuirii neabătute a politicii in
terne și externe a partidului și
statului nostru". Casa de cultură,
a științei și tehnicii pentru tine
ret Iași a găzduit concursul cu
tema „Iașiul pe coordonatele noi
ale dezvoltării social-economice",
iar la întreprinderile de mătase
„Victoria" și de piese auto, la In
stitutul de cercetare și proiectare,
precum și la clubul C.F.R. din lo
calitate au fost deschise ample
expoziții de carte.

în aceste zile în județul Vaslui
se desfășoară numeroase manifes
tări politice, cultural-educative și
artistice. Astfel, în organizațiile
U.T.C. din întreprinderi industriale
și unități economice, din școli și
instituții a fost prezentată expu
nerea cu tema „Tinerețea revolu
ționară
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, exemplu eroic
al luptătorului neînfricat pentru li
bertatea, demnitatea și fericirea
poporului, pentru împlinirea măre
țelor idealuri de independență și
progres social", după care au fost
susținute recitaluri de versuri pa
triotice. La clubul întreprinderii
de confecții din Bîrlad a avut loc
expunerea „Contribuția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la ridicarea
României pe noi culmi de progres
și civilizație", iar la Filatura de
bumbac din Negrești a fost urmă
rită cu interes .expunerea intitula
tă „Partidul Comunist Român —
inițiatorul tuturor transformărilor
revoluționare din țara noastră". La
Casa de cultură din Bîrlad a fost
vernisată expoziția de carte socialpolitică „Nicolae Ceaușescu — o
viață dedicată fericirii poporului".
în orașul Urziceni, județul Ialo
mița, s-a organizat „Decada cul
turii și educației socialiste", care a
cuprins manifestări dedicate Con
ferinței Naționale a partidului și
ceței de-a 40-a aniversări a Repu
blicii. Au avut loc, cu acest prilej,
simpozioane, mese rotunde, expozi
ții de carte și de artă plastică pe
teme ca „Opera teoretică a to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, strălu
cit model de gindire revoluționa
ră", „Concepția P.C.R., a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, privind efi
ciența activității
ideologice
și
politico-educative", „Formarea și
dezvoltarea personalității
umane
în procesul muncii, al autoconducerii muncitorești". La Casa de cultu
ră a sindicatelor, la cluburile în
treprinderilor din oraș au avut loc
recitaluri de muzică și poezie.
(Agerpres)

vremea

ACTUĂllTĂTEA SPORTIVA

Surprinzîndu-ne pe noi și uimind
lumea fotbalistică a continentului —
fotbaliștii din Regie au încercat în
această toamnă să calce... pe valurile
„europene" rămînînd în picioare. Au
încercat pe primul val (cu G.K.S.
Katowice) și au reușit ; au încercat
pe al doilea val (cu Brondby Copen
haga) și iar au reușit. Acum (azi, de
la ora 12) încearcă pe al treilea val
(cu Hellas Verona). Chiar de va fi
cumv.a să nu reușească, performanța
de a juca în turul trei ar rămîne
notabilă in istoria acestei echipe, care
în campionatul nostru actual a pără
sit nu de mult „lanterna roșie" și ocupă doar un modest loc 15. Dar de
ce să nu reușească ?
Ce-i drept, la Verona, în prima
manșă, fotbaliștii italieni au învins
la un scor care le susține încrederea
că se pot califica la București. Dar
nu-i mai puțin adevărat că acolo, la
Verona — după cum am văzut la
fața locului — meciul a avut două
reprize total diferite : în prima au
dominat gazdele. în a doua au domi
nat la fel de categoric ai noștri. Atît
de asemănătoare a fost ofensiva la
poarta din stingă tribunei oficiale —
și în prima, și în a doua repriză —
incit părea că la pauză cele două echipe schimbaseră între ele. pe lingă
terenul de joc, și... tricourile.
Ce vrem să spunem ? Pe de o par
te. că de data aceasta (spre deose
bire de turul doi) Sportul nu mai are
handicapul foarte greu surmontabil
de 0—3. ci pe cel, mai ușor, de 1—3,
ceea ce într-un anumit fel este ca și
cînd ar fi venit de la Verona cu 0—1,
fiindcă tot 2—0 i-ar fi trebuit în re
tur pentru calificare. Pe de altă par

Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumesc sincer pentru felicitările transmise cu ocazia Zilei naționale
a Austriei. Sînt bucuros ca, la rindul meu, să vă transmit cele mai bune
urări de fericire personală, precum și pentru un viitor fericit al poporului
român.
împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile existente între țările
noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul popoarelor noastre, ser
vind astfel păcii și colaborării internaționale.

Este echipă bună, chiar foarte bună
Verona. Dar nu invincibilă (prin
campionatul peninsular mai șl pier
de, cum a pătit-o zilele trecute la
Cesena). Și, apoi, Brondby nu era o
echipă foarte bună ? Cum a putut
Sportul atunci, de ce să nu poată și
acum, mai ales că acum are altă for
ță de joc și altă experiență competitională față de primul tur ! Impor
tant este să știe băieții ce vor. Adi
că să nu se pripească, să execute cu
calm și răbdare partitura tactică aleasă de antrenorii Paul Cazan și
Gino Iorgulescu. Cu aceeași ambiție
sportivă împinsă pînă la sacrificiu de
care au mai dat dovadă și cu care
s-au calificat în turul trei. Și, în ori
ce caz, să nu intre în jocul obstruc
tionist. practicat de veronezi în depla
sare. Se poate, haide Sportul ! Curaj
și succes ! Vorba căpitanului Veronei. Di Gennaro : „Sportul este echi
pa tuturor posibilităților". Sau, mai
bine, vorba unui microbist din Re
gie : „Retrogradăm, dar cîștigăm
Cupa U.E.F.A.".

Gheorghe M1TRO1

★
FOTBAL. Ieri, pe stadionul Steaua
din Capitală s-a disputat meciul
Steaua — Politehnica Timișoara,
contînd pentru etapa a 17-a a Cam
pionatului diviziei A de fotbal. Echi
pa Steaua a obținut victoria cu sco
rul de 4—1 (1—0) prin golurile mar
cate de Piturcă (min. 18 și 58) și
Hagi (min. 78 și 83). Punctul oaspe
ților a fost înscris de Varga (min.
89 din lovitură de la 11 m).

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 9 decembrie (ora 20) — 12
decembrie (ora 20). In țară : Vremea
va fi rece, îndeosebi în regiunile din
nordul țării, cu cerul temporar noros.
Precipitații, mai ales sub formă de
ninsoare, vor cădea în toate regiunile,
dar cu frecvență mai
mare în cele
nordice și centrale.
Vîntul va sufla
slab pînă lq moderat, cu intensificări
la munte și nord-estul țării, spulberînd
trecător zăpada. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse, în general. între
minus 10 și zero grade, iar cele ma
xime între minus 6 și plus 4 grade.
Pe alocuri ceață. în București : Vre
mea va fi în general rece, iar cerul
temporar noros. Vor cădea precipitații
mai ales sub formă de ninsoare. Vînt
moderat, cu unele intensificări. Tem
peraturile minime vor oscila între mi
nus 3 și zero grade, iar cele maxime
între zero și 3 grade.

GIMNASTICA. întîlnirea amicală
de gimnastică desfășurată la Leipzig
între selecționatele de junioare ale
României și R.D. Germane s-a în
cheiat cu scorul de 192,70—183,80
puncte în favoarea sportivelor ro
mânce. Comentatorul sportiv al
agenției ADN remarcă evoluția ex
celentă a gimnastelor noastre Maria
Neculită și Gabriela Gheorghe.
HANDBAL. în turneul internatio
nal mâsculin de handbal de la Kla
genfurt (Austria), selecționata R.F.
Germania a învins cu scorul de
20— 11 (12—5) formația Italiei, iar
echipa Ungariei a întrecut cu 32—22
(13—11) reprezentativa Austriei.
SANIE. Proba masculină din ca
drul concursului internațional de sa
nie de la Oberhof a revenit Iui Jens
Muller (R.D. Germană). înregistrat
în trei manșe cu timpul de 2T3”
226/1 000. L-au urmat coechipierul
său Michael Walter (2T3”585/1 000)
și sovieticul Iuri Șartcenko (2T4”
122/1 000) • Proba feminină a fost
cîștigată de Cerstin Schmidt (R.D.
Germană), cronometrată în trei
manșe cu timpul de 2’05”835/l 000.
Situată pe locul patru, coechipiera
sa Steffi Walter continuă să conducă
în clasamentul general al Cupei
Mondiale, cu 39 puncte.
ȘAH. Meciul pentru titlul mondial
de șah, dintre marii maeștri sovie
tici Gări Kasparov și Anatoli Kar
pov. a continuat la teatrul Lope de
Vega din Sevilla, cu partida a 21-a
încheiată remiză la mutarea a 28-a.
Scorul se menține egal 10.5—10,5.
TENIS DE MASA. Proba mascu
lină individuală din cadrul Campio
natelor internaționale de tenis de
masă ale Suediei, desfășurate la Linkoeping, a fost cîștigată de Chen
Zhibin (R.P. Chineză), care l-a în
trecut în finală cu 3—2 (21—11,
10—21, 14—21. 23—21. 21—15) pe
suedezul Erik Lindh. în finala pro
bei feminine, Cho Jung Hui (R.P.D.
Coreeană) a dispus cu 3—2 (21—16,
21— 18, 17—21,
22—24, 21—14) de
Chen Jiing (R.P. Chineză).

KURT WALDHEIM
Președintele federal
al Republicii Austria

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă exprim sincere mulțumiri și aprecieri pentru caldul mesaj
de felicitare și urările pe care mi le-ați trimis cu ocazia celei de-a 16-a ani
versări a Zilei noastre naționale.
Vă adresez, la rindul meu, urări de multă fericire personală, de pro
gres și bunăstare continuă pentru poporul prieten al țării dumneavoastră.
Cu cele mai înalte sentimente de stimă și considerație,

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

MOINEȘTI : Sonde noi in circuitul productiv
Petroliștii din cadrul Trustului
de foraj-extracție Moinești intîmpină Conferința Națională a
partidului cu noi și importante
fapte de muncă. Zilele acestea au
fost introduse in circuitul produc
tiv 8 noi sonde de țițpi și gaze
de medie și mare adîncime. Cu acestea, numărul sondelor forate
de la începutul anului de către
colectivul trustului a ajuns la
126, cu două sonde în plus față
de prevederile planului. Cele mai
multe din noile sonde au fost
puse în funcțiune Înainte de ter
men, fapt ce a avut o influență
pozitivă asupra producției de țiței.
Succesul se, datorează unei mai
bune organizări a muncii la locu-

rile de producție de către brigă
zile de foraj, introducerii unor
noi tehnologii de lucru, folosirii
sapelor cu 3 lame și fluidelor de
mare eficiență, toate contribuind
în mod simțitor la sporirea vitezei
de foraj și înscrierea în graficul
întrecerii a unor însemnate de
pășiri de plan. Inginerul Ionel
Arion, șeful serviciului foraj din
cadrul trustului, ne spunea că la
această dată pe cîmpurile petrolie
re de la Buciumeni, Contești. Gemăna, Frasin și altele se află în
tr-un stadiu avansat de foraj alte
34 sonde de țiței și gaze, care
vor fi conectate la circuitul eco
nomic pînă la finele acestui an.
(Gheorghe Baltă).

Oameni,fapte, semnificații
ImnLUMEftC0NSTRUCT0R10RSOMAUSMUUI,

Siluete arhitectonice
în podișul mongol
Mai mult decît oricare alt centru
în care se simt cu adevărat în ele
urban ori industrial din Mongolia,
mentul lor. De mult timp, muntele
orașul Ulan Bator întruchipează
amintit a fost transformat în re
expresiv angajarea acestei îndepăr
zervație, datorită bogăției excepțio
tate și originale' țări pe traiectoria
nale a florei și faunei, a căror
vieții moderne. El simbolizează o
prețuire deosebită formează una
ruptură conștientă, planificată și
din dimensiunile culturii mongole".
Înfăptuită sistematic, cu un mod
Arhitectul ne mai spune că s-a
de viață milenar, metamorfozarea
ținut seama și de faptul că mun
radicală a vieții unui popor, înno
tele se află în partea de sud a ora
bilarea acelor tradiții care i-au
șului, iar tradiția mongolă cere ca
permis să dăinuie — cum sînt hăr
întotdeauna așezările să fie îndrep
nicia, dîrzenia în învingerea greu
tate cu fața spre sud, pentru a le
tăților, dragostea pentru munți și
feri pe cît e cu putință de vîntuape, pentru frumos — cu noi valori
rile și gerurile aspre ce bîntuie
prin care mongolii, lărgind imens
citeva luni pe an. Orașul de azi a
dimensiunile propriei existențe, se
fost conceput în așa fel îneît toate
afirmă tot mai mult ca o națiune
clădirile să fie cu fata spre pan
creatoare. Revenind pe aceste me
tele muntelui, pentru că el să poa
leaguri după mulți ani, de la primii
tă fi privit din fiecare apartament,
pași rămîi impresionat de schimbă
din fiecare școală, laborator sau
rile intervenite.
birou.
Cîndva, avionul ateriza pe un
Din piața Suhe Bator, unde se
cîmp bătătorit, între turme de oi.
află clădirile ce adăpostesc princi
Și era singura „pasăre de oțel" pe
palele instituții politico-administra
acest cîmp, măturat de vînturi.
tive ale țării, se deschide o zonă
Acum, avionul s-a așezat pe un
unde, pînă la poalele muntelui și
aeroport modern, unde se văd tur
ca o prelungire a lui, se întind doar
boreactoare ce fac legătura între
parcuri. Din acest trunchi pornesc,
capitală și cele mai îndepărtate col
de-o parte și de alta, ca două aripi,
turi ale Mongoliei, ca și cu alte
cartiere de clădiri ce se întind de-a
țări. Cu ani în urmă, primele adă
lungul a circa 40 de kilometri. Vă
posturi umane întîlnite în capi
zut de deasupra, orașul apare ca
tală erau iurtele — corturi circu
o pasăre uriașă 4cu aripile deschise
lare specifice locului — confec
în direcția muntelui. Dar cum fie
ționate din pînză și răzlețite pînă
care aripă este compusă din mai
în vecinătatea puținelor și modes
multe șiruri de clădiri paralele,
telor clădiri ale
cele mai apropia
orașului. Iar ate de munte sînt
cum. după ce ai
mai scunde și mai
Însemnări
părăsit
clădirea
rare, pentru a nu
cochetă din alu
acoperi
din R. P. Mongolă celor ce vederea
miniu și sticlă a
locuiesc
aeroportului, pă
în rîndurile mai
trunzi curînd pe
îndepărtate
de
un larg bulevard flancat, de o par
case compacte. „Nu avem tradi
te. de edificii noi, atrăgătoare, iar
ții arhitectonice, dar avem tra
de partea cealaltă, de numeroase în
dițiile milenare de adaptare a
treprinderi industriale. Curat și
poporului și încercăm să menținem
proaspăt, orașul iși etalează întin
și să cultivăm aceste tradiții în
sele sale zone rezidențiale, impună
condițiile complet noi ale vieții ci
torul centru politico-administrativ,
tadine — ne spune arhitectul-șef.
palatele pionierilor și sporturilor,
Devenind locuitor al orașului Ulan
teatrele, cinematografele, hotelurile,
Bator, omul rămine astfel cu plă
spitalele, școlile și institutele ridica
cerea de a aveaz mereu in față ori
te în ultimele decenii, în ultimii ani,
zontul generos al spațiului mon
în ultimele luni chiar. Toate vădind
gol".
o stăruitoare muncă de concepție, o
Dărnicia cu care au fost croite
vastă activitate constructivă, in
spațiile din jurul blocurilor se în
fapt devenirea unei civilizații.
temeiază însă pe rațitmi de ordin
O clădire modestă, fără etaj, adă
practic. In medie, fiecare familie
postește mărturiile despre .ceea ce
are cinci copii — ni se spune. Sînt
a fost odinioară orașul. Ca așeza
blocuri din care se revarsă de
re, el dăinuie de aproape 350 de
odată cîte 300 de copii, așa îneît
ani. Dar capitala unui popor de
pină și curțile cele mai largi devin
păstori nomazi, care cutreierau an
uneori
neîncăpătoare.
Este și
de an mii de kilometri pe întin
acesta un stimulent, printre altele,
derile vaste ale țării, în căutare de
pentru creșterea demografică atit
pășuni, de apă, de văi mai adăpos
de dorită într-o țară cu o întin
tite, nu putea decît să se mute și
dere uriașă, dar cu o populație
ea mereu. Un desen expus în mu
care abia în anii
socialismului
zeu înfățișează una din strămută
și-a încetat
scăderea,
crescind
rile capitalei : caravane de cămile
acum in ritm înalt și apropiindu-se
și de cai transportind peste munți
de 2 milioane de
locuitori, din
și văi iurtele demnitarilor, cu fa
care un sfert sint
locuitori ai
miliile și avuțiile lor, așezate pe
capitalei.
care greoaie cu roți fără spițe.
In actuala etapă se transpune in
De-a lungul vremii, orașul s-a mu
viată un nou plan general de dez
tat astfel de peste 20 de ori în di
voltare a orașului, pină la sfirșitul
ferite zone din văile riuriior Orsecolului. De prioritate se bucură
hon, Selenga și Tuula, pentru ca,
în continuare construcția de lo
în sfirșit, mai ales ca urmare a co
cuințe,
dar se înalță, de asemenea,
nectării țării la circuitul comercial
noul centru de televiziune, un pa
international, să se așeze definitiv
lat al științei și tehnicii, un cen
pe locul lui actual.
tru cultural pentru tineret, comple
Trecind de la priveliștea înfăți
xul ultramodern „Mama și copi
șată de exponatele muzeului la ac
lul", noi școli, hoteluri moderne.
tuala panoramă urbană, realizezi și
Cu decenii în urmă, la Ulan Ba
mai deplin dimensiunile transfor
tor s-au construit primele fabrici
mărilor ce s-au petrecut și se pe
din țară, s-au format primele rîntrec în continuare în acest oraș
duri ale clasei muncitoare națio
foarte tînăr, unde domină impre
nale. Aproape 40 la sută din popu
sia de vigoare și optimism. Spe
lație sînt muncitorii industriali și
cificul acestei panorame urbane se
familiile lor. Din foștii „arați", care,
dezvăluie treptat. Numai după un
prin strămoșii lor, timp de milenii,
timp iți dai seama că ceea ce la
n-au cunoscut altă îndeletnicire
început pare un conglomerat de
decît păstoritul, precum și din fiii
clădiri — mai scunde ori mai înal
acestora s-au format cadre califi
te, semicirculare, dreptunghiulare
cate în nu mai puțin de o sută de
ori în formă de amfiteatru, aici
profesii. Dar iată că acum zonele
mai dense, dincolo implantate ca
unor întreprinderi sînt pe cale de
niște piloni la distanțe apreciabile
a fi ocupate cu cartiere reziden
unele de altele, printre pajiști și
țiale.
Desigur, nu din motive de
arbori — este de fapt un ansamblu
spațiu, ci din cauza exigențelor
orînduit într-o concepție unitară,
sporite față de calitatea mediului
în care se îngemănează tradiția și
ambiant. Din acest motiv, pentru
contemporaneitatea, specificul lo
numeroase întreprinderi se caută
cal, creativitatea. Despre acestea
ne-a vorbit Tumur Jadambaă, tînăampalasamente dincolo de centura
rul, dar experimentatul arhitect-șef
orașului.
al orașului.
Dimensiunea industrială consti
„Principalul element al concepției
tuie o realitate majoră în Ulan
noastre urbanistice — ne .spune
Bator, impulsionînd deopotrivă pro
interlocutorul — este Sugerat de un
munte, anume de muntele Bogd, ce
gresul capitalei, ca și al întregii
se ridică în apropiere. EI a deve
țări.
nit un simbol al spatiilor ample în
care dăinuie de veacuri mongolii și
AI. CAMPEANU

a o '>

Pentru securitatea continentului,
pentru o Europă unită,
a destinderii și cooperării
(Urmare din pag. I)
decit atit. pe parcursul negocierilor,
în momentele mai dificile sau de
impas, țara noastră, președintele oi
au avansat numeroase sugestii, pro
puneri sau idei în vederea depășirii
dificultăților apărute, pentru apro
pierea pozițiilor și crearea unui cli
mat fertil de conlucrare, pentru rea
lizarea consensurilor finale. în mai
multe rînduri, prin demersuri directe
pe lingă diferite state, precum și
prin declarații publice, șeful statului
român a prezentat propuneri de
compromis, a evidențiat necesitatea
ca fiecare parte să străbată o anu
mită „parte din drum", să facă con
cesii pentru realizarea acordurilor
necesare — ceea ce a înlesnit fina
lizarea pozitivă din septembrie 1986.
In acest fel, unul din obiectivele sta
bilite la Congresul al XIII-lea al
partidului — acela de a se acționa cu
toată hotărirea pentru încheierea cu
succes a Conferinței de la Stockholm
— și-a găsit deplină împlinire.
Și activitatea susținută desfășu
rată de țara noastră la lucrările nou
lui forum general-european din ca
pitala Austriei, începute în noiem
brie anul trecut, este, de asemenea,
de natură să ilustreze atașamentul
profund al României socialiste la
cauza securității europene, voința sa
nestrămutată de a acționa pentru ca,
prin rezultatele sale, acest forum să
marcheze noi pași în direcția întă
ririi colaborării și cooperării între
statele participante, a securității și
dezarmării pe continent. Importanța
deosebită acordată de țara noastră
reuniunii de la Viena a fost,
de altfel, elocvent ilustrată de
documentul
„POZIȚIA
ROMÂ
NIEI, APRECIERILE ȘI CON
SIDERENTELE
PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU, CU PRI
VIRE LA REALIZAREA DEZAR
MĂRII, SECURITĂȚII ȘI COOPE
RĂRII IN EUROPA", prezentat con
ferinței încă la deschiderea
aces
teia. de cele 16 propuneri concrete
avansate de țara noastră și care,
împreună cu propunerile celorlalte
state, se află
la baza negocierii
documentului final. Așa cum eviden
ția recent
secretarul general
al
partidului, țara noastră participă Ia
lucrările reuniunii de la Viena fiind
hotărîtă să-și aducă întreaga contri
buție la realizarea unor înțelegeri și
acorduri corespunzătoare, care
să
ducă la îmbunătățirea relațiilor din
tre țările europene, la o
Europă
unită. în diversitatea orînduirilor
sociale, o Europă a păcii, a dezvol
tării democratice și independente, a
progresului economic și social
al
tuturor popoarelor.
In condițiile în care, în ultimii
ani, situația internațională s-a men
ținut deosebit de gravă și complexă,
îndeosebi datorită accelerării cursei
înarmărilor, în primul rind nucleare.

a instalării de noi și noi rachete nu
cleare. ceea ce a făcut ca Europa să
se transforme într-un uriaș arsenal
atomic, eliberare.a continentului de
armele nucleare, trecerea la măsuri
concrete și eficiente de dezarmare
s-au impus ca o problemă esențială a
securității europene, de ea depinzînd însăși supraviețuirea popoarelor
care locuiesc in această regiune, a
tuturor popoarelor lumii.
Tocmai în spiritul înaltei răspun
deri pentru soarta civilizației euro
pene și mondiale. România, președin
tele Nicolae Ceausescu au depus încă
de la început eforturi necurmate
pentru oprirea instalării și apoi pen
tru eliminarea noilor rachete de pe
continent, numeroasele inițiative și
demersuri întreprinse de conducă
torul partidului și statului în aceas
tă direcție, in perioada care s-a
scurs de la Congresul al XIII-lea,
bucurîndu-se de un larg ecou inter
național. In tot acest răstimp, țara
noastră a susținut și a acționat pen
tru ca problemele armelor nucleare
din Europa să fie abordate și solu
ționate fără a le lega și condiționa
de întregul pachet de probleme în
domeniul dezarmării, orientare ce
și-a dovedit din plin justețea. Este
și motivul pentru care- România și-a
exprimat sprijinul și satisfacția față
de hotărirea U.R.S.S. și S.U.A. de a
semna tratatul privind
lichidarea
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne și operativ-tactice d>n Europa și
Asia, cu speranța că acest acord va
duce spre noi înțelegeri de reducere
a armelor nucleare, va deschide ca
lea spre eliminarea lor totală din
Europa și din întreaga lume.
' Acordînd o
atenție importantă
problemelor dezarmării
convențio
nale, ca o condiție de prim ordin a
făuririi unui continent al păcii și
înțelegerii, țara noastră a avansat, și
după Congresul al XIII-lea, nume
roase propuneri concrete în acest
sens, fiind prima țară semnatară a
Actului final care a oferit un exem
plu de reducere unilaterală, cu 5 la
sută, a armamentelor, efectivelor și
cheltuielilor militare, măsură care a
primit girul întregului popor în re
ferendumul din
noiembrie
anul
trecut.
La reuniunea de la Viena, Româ
nia a prezentat propunerea de orga
nizare a unei Conferințe de dezar
mare convențională in Europa, idee
larg împărtășită de alte state parti
cipante. Din dezbaterile de pînă acum ale reuniunii a reieșit posibili
tatea ca eforturile îndreptate spre
acest obiectiv să urmeze două di
recții distincte. Pe de o parte să fie
continuate negocierile pentru apro
fundarea măsurilor de încredere
convenite la Stockholm și să se adopte noi măsuri de încredere, iar
pe de altă parte să fie inițiate ne
gocieri de dezarmare convenționale,
cu participarea statelor membre ale

celor două alianțe militare, negocieri
concepute însă ca emanație directă și
strins legată de procesul C.S.C.E.
în întreaga perioadă de la Con
gresul al XIII-lea, România a ac
ționat. totodată, pentru intensificarea
pe multiple planuri a cooperării
economice, tehnico-științifice cu și
dintre toate țările continentului —
ca temelie materială a securității și
păcii — avansind numeroase propu
neri concrete în acest sens la reu
niunile de experți din cadrul
C.S.C.E. organizate după reuniunea
de la Madrid, ca și la actuala reu
niune general-eur,opeană de Ia Vie
na. Deși sub inriprirea prevederilor
Actului final de la Helsinki, conlu
crarea intereuropeană a cunoscut o
oarecare înviorare, realizările nu au
fost pe măsura așteptărilor popoa
relor continentului, a potențialului
economic de care dispun statele
participante, ca și a cerințelor vre
mii. care impun soluționarea prin
eforturi comune a unor probleme ce
confruntă economia europeană și
mondială în ansamblu. Tocmai de
aceea, țara noastră a militat și mi
litează cu hotărire pentru elimina
rea tuturor obstacolelor, a restric
țiilor și măsurilor discriminatorii
din calea schimburilor comerciale,
pentru găsirea de forme noi de na
tură a contribui la extinderea și. di
versificarea cooperării industriale
reciproc avantajoase dintre toate
statele continentului.
In viziunea României, o impor
tantă deosebită are, in același timp,
impulsionarea cooperării tehnicoștiințifice, transformările uriașe in
tervenite numai în ultimul deceniu,
punind la ordinea zilei dezvoltarea
conlucrării în domenii purtătoare
ale progresului tehnic : electronica
și electrotehnica, energetica, roboti
ca. biotehnologiile. în lumina aces
tei realități, a necesității ca întreaga
Europă să se ridice la cerințele re
voluției , tehnico-științifice actuale,
își ilustrează deplina actualitate
propunerea prezentată de țara noas
tră la reuniunea de la Viena privind
organizarea la București a unei con
ferințe în problemele cooperării teh
nico-științifice. Fără îndoială, inten
sificarea conlucrării dintre statele
europene în toate aceste domenii ar
putea contribui la soluționarea unor
probleme de ordin economico-social
care afectează in prezent un șir de
țări ale continentului.
Este convingerea fermă a Româ
niei socialiste că prin transpunerea
în viață a ansamblului acestor de
ziderate se poate înainta pe calea
făuririi unei Europe unite, bazată
pe respectarea orînduirilor sociale
din fiecare țară, o Europă a păcii
și colaborării, fără arme și războaie,
care să-și concentreze eforturile în
direcția progresului și prosperității.

Radu BOGDAN

Propuneri și demersuri realiste
și constructive
România a propus, la Conferința pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa de la Stockholm, un amplu și constructiv program de măsuri vizînd crearea pe continentul european a
unui climat de încredere și securitate. Intre acestea se află :

• Renunțarea la manevre militare
de-a lungul frontierelor dintre state.

multinaționale

• Stabilirea de-a lungul frontierelor dintre țările
membre ale N.A.T.O. și țările participante la Tratatul
de la Varșovia a unui culoar liber de arme nucleare
și alte arme de nimicire în masă și, în perspectivă,
de orice armamente ,și forțe militare, cu excepția for
țelor de ordine și frontieră.
• Desființarea bazelor militare străine și retragerea
trupelor aflate pe teritoriul altor state.
• Crearea de-a lungul frontierelor dintre state a
unei zone 50-100 km. in care să nu aibă loc ma

nevre, deplasări și concentrări de forțe și armamente
sau punerea in stare de alertă a unor unități impor
tante ale acestora și în care să fie limitate forțele
armate, armamentele și activitățile militare, ca un pas
spre stabilirea de zone demilitarizate.

• înghețarea cheltuielilor militare ale statelor parti
cipante pînă la încheierea unui acord de reducere a
acestora.
• încurajarea și
sprijinirea
eforturilor
pentru
crearea de zone ale colaborării pașpice și bunei veci
nătăți, fără arme nucleare, in diferite regiuni ale Eu
ropei.

la reuniunea general-europeanâ de la Viena,
puneri, între care :

țara noastră a prezentat un șir de importante pro-

dezarmării

• Organizarea unei reuniuni speciale care să con
vină măsuri pentru protecția mediului înconjurător.

• Organizarea unei conferințe privind dezvoltarea
călaborării economice și cooperării în producție intre
toate statele continentului.

• Convenirea unei conferințe europene care să exa
mineze situația tineretului din statele participante.

• Convocarea unei conferințe asupra
convenționale în Europa.

• Inițierea și găzduirea la București a unei confe
rințe în problemele cooperării tehnico-științifice.

• Inițierea unei reuniuni de experți care să anali
zeze cauzele și efectele șomajului și să facă propu
neri de asigurare a locurilor de muncă.
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Întrevedere.
Președintele
Consiliului de Stat al .R. D. Ger
mane, Erich Honecker, a avut, la
Berlin, o întrevedere cu președin
tele Consiliului Executiv Federal
al R.S.F. Iugoslavia, Branko Mikulici. aflat in vizită în R.D.G. S-a
subliniat hotărirea reciprocă de a
acționa, în continuare, in direcția
lărgirii și adincirii raporturilor
dintre R. D. Germană și R.S.F.
Iugoslavia. în cadrul schimbului
de păreri referitoare la probleme
actuale ale vieții internaționale,
s-a apreciat că asigurarea păcii
rămîne problema centrală a epocii
noastre.
INTÎLNIRE. La Sofia a avut loc
o intilnire a membrilor Biroului
Politic al C.C. al P.C. Bulgar cu
activul
organizațiilor studențești
și de tineret din instituțiile de învățămint superior din capitala ță
rii. Cu
acest
prilej, tovarășul
Todor Jivkov a rostit o alocuțiune.
DECLARAȚIE. Agenția Centrală
Telegrafică Coreeană a dat publici
tății o declarație prin care este
respinsă campania de calomnii

declanșată de autoritățile din Co
reea de Sud. in încercarea de a
acredita ideea implicării R.P.D
Coreene in accidentul care a de
terminat dispariția, la sfîrșitul lu
nii noiembrie, a unui avion' sudcoreean, in
spațiul
aerian din
apropierea frontierei thailandezobirmane.

CONGRES. Luînd cuvîntul în ca
drul Congresului elevilor din învățămintul mediu, președintele Con
siliului de Stat și al Consiliului de
Miniștri ale Republicii Cuba, Fidel
Castro Ruz, a evidențiat necesita
tea încadrării ferme a tineretului
studios in opera de dezvoltare social-economică a țării, în lupta
pentru pace, pentru o lume mai
dreaptă și mai bună.
ACȚIUNI AGRESIVE ÎMPOTRI
VA ANGOLEI. în pofida rezolu
ției Consiliului de Securitate al
O.N.U. care cere Republicii SudAfricane să-și retragă imediat tru
pele din sudul Angolei, batalioane
sud-africane continuă să se afle
în jurul bazei strategice Kuito Kuanavale, la 200 km în interiorul te

ritoriului național anșolez, au de
clarat surse oficiale la Luanda, ci
tate de agențiile de presă.
PROBLEMA CIPRIOTA. La Na
țiunile Unite a fost dat publicității
raportul secretarului general cu
privire la activitatea, in ultima
jumătate a acestui an. a forțelor
O.N.U. din Cipru (UNFICIT). Re
feritor la situația din insulă și la
perspectivele
negocierii unei re
glementări juste și durabile a pro
blemei cipriote, secretarul general
al O.N.U. afirmă că, în vederea
depășirii actualului impas și a îm
bunătățirii climatului, este necesa
ră restabilirea încrederii intre cele
două părți. în acest sens el cere
comunităților
greco-cipriotă
și
turco-cipriotă să coopereze cu noul
reprezentant al secretarului general
al O.N.U. în Cipru, în găsirea mo
dalităților
pentru a se progresa
spre o soluție acceptabilă.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI SPA
ȚIAL „MIR“. Cosmonauții sovietici
Iuri Romanenko și Alexandr Ale
xandrov își continuă programul de
zbor la bordul complexului spațial
orbital științific „Mir". Comandan
tul echipajului — Iuri Romanenko
— și-a început cea de-a 11-a lună
de activitate pe orbita circumterestră. La 8 decembrie au fost con
tinuate experimentele astrofizice,
utilizîndu-se observatorul orbital
„Roentgen". De asemenea, cosmo
nauții au făcut o serie de antre

WASHINGTON

r sovieto-americane
înalt
WASHINGTON 8 (Agerpres).
—
Marți a avut loc la Casa Albă pri
mirea oficială a lui Mihail Gorbaciov, secretar general al C.®.
al
P.C.U.S.
în cuvîntul de salut, rostit cu acest
prilej, președintele Ronald Reagan a
declarat : Vom face astăzi un .pas
uriaș inainte pe drumul instaurării
păcii, prin semnarea unui tratat is
toric, ce va elibera omenirea de o
întreagă categorie de arme nucleare
americane și sovietice. în următoa
rele zile, am speranța că vom reuși
să realizăm progrese in directa unui
alt acord ce ne va permite să redu
cem la jumătate arsenalele noastre
nucleare strategice.
în cuvîntul de răspuns, Mihail
Gorbaciov a subliniat că semnarea
Tratatului privind lichidarea rache-

telor cu rază medie și mai scurtă
de acțiune va constitui primul pas
pe calea spre o lume denuclearizată.
un mare pas in viitor, in acel viitor
spre care tind toate popoarele lumii.
El a arătat că a sosit la Washington
pentru a accelera realizarea unei în
țelegeri, cu privire la reducerea cu 50
la sută a armamentelor strategice lofensive in condițiile asigurării ga
ranției unei stabilități strategice. Noi
contăm, de asemenea, că vom avea
un dialog aprofundat privind relații
le sovieto-americane, a spus Mihail
Gorbaciov.
în aceeași zi, la Casa Albă au în
ceput convorbirile dintre președin
tele S.U.A., R. Reagan, și secretarul
general al C.C. al P.C.U.S., M. Gor
baciov.

în drum spre S.U.A., escală în Marea Britanie
LONDRA 8 (Agerpres). — Mihail
Gorbaciov. secretar general al C.C.
al p.C.U.S.. a făcut — la invitația
primului-ministru Margaret Thatcher
— o scurtă escală in Marea- Britanie. in drum spre Washington. După
cum transmite agenția T.A.S.S., cu
acest prilej, a avut loc o convor
bire în cadrul căreia au fost abor-

date diferite aspecte ale dezarmării
și ale situației internaționale, pre
cum și relațiile bilaterale. îndeosebi
raporturile economice și comerciale.
Interlocutorii, relevă T.A.S.S., și-au
exprimat satisfacția față de schimbul
de păreri avut și au convenit să
continue dialogul in viitor.

încetarea cursei Înarmărilor
-PROBLEMA CENTRALĂ A OMENIRII
PARIS 8 (Agerpres). — Mii de
locuitori ai Parisului au participat
la o amplă manifestație în favoarea
dezarmării,
organizată
în
piața
„Notre-Dame“. Demonstrația a avut
loc la chemarea organizației pentru
pace „Apelul celor 100“. Participan
ții, între care s-au numărat repre
zentanți. de frunte din domeniile po
litic, științific, al artei și culturii,
s-au pronunțat în favoarea lichidării
tuturor armelor nucleare de pe glob.

BONN — La Heidelberg s-a des
fășurat o conferință pentru dezar
mare a organizației regionale a
Partidului Social-Democrat din lan
dul
vest-german Baden-Wiirttemberg. Participanții s-au pronunțat,
între altele, pentru
crearea unui
coridor denuclearizat și a unei zone
lipsite de arme chimice în Europa
centrală.

ORIENTUL MIJLOCIU
Contacte diplomatice în capitalele unor țâri arabe
CAIRO 8 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a
primit
marți
pe
Hans-Dietrich
Genscher, vicecancelar, ministru al
afacerilor externe al R.F. Germania,
aflat în vizită la Cairo. Anterior,
ministrul vest-german a fost primit
de primul-ministru al Egiptului,
Atef Sedki, și a conferit cu omolo
gul său egiptean, Esmat Abdel Meguid. în cadrul convorbirilor purta
te, au fost trecute în revistă situa
ția din Orientul Mijlociu și evoluția
relațiilor bilaterale, inclusiv pe plan
economic.
CAIRO 8 (Agerpres). — într-o cuvîntare rostită în Comitetul pentru
probleme arabe și internaționale al
Consiliului
Consultativ
Egiptean,
Esmat Abdel Meguid. vicepremier și
ministru de externe, a salutat relua
rea relațiilor dintre țara sa și alte
state arabe, subliniind că guvernul
Egiptului va acționa pentru realiza
rea unei și mai mari înțelegeri pe
plan
arab,
informează
agenția
M.E.N.A.
Ministrul egiptean s-a pronunțat,
de asemenea, pentru aplicarea rezo
luției 598 a Consiliului de Secu

ritate. privind încetarea conflictului
dintre Iran și Irak.

RIAD 8 (Agerpres).
— Regele
Hussein al Iordaniei a efectuat o
scurtă vizită la Riad. în cadrul con
vorbirilor purtate intre regele Fahd
al Arabiei Saudite și suveranul ior
danian au fost trecute în revistă
eforturile depuse în vederea ajunge
rii Ia încetarea conflictului dintre
Iran și Irak și pentru întărirea soli
darității arabe în lumina rezoluțiilor
adoptate de recenta conferință arabă
extraordinară la nivel înalt, scrie
ziarul „Al Rai“, din Amman.
TUNIS 8 (Agerpres). — La Tu
nis a avut loc o întrevedere între
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, si Marrock
Goulding. adjunct al secretarului ge
neral al O.N U. După cum informea
ză agenția W.A.F.A., au fost exami
nate. evoluția situației din Orientul
Mijlociu și problema palestiniană. Au
fost evocate promovarea procesului
de pace in Orientul Mijlociu și con
vocarea unei conferințe internațio
nale. sub egida O.N.U., în vederea
soluționării conflictului din zonă.

Continuă eforturile de pace în America Centrală
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres)
— Secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a conferit
la sediul Națiunilor Unite cu nresedintele Republicii Costa Rica,
Oscar Arias Sanchez, cu privire la
evoluția situației din America Cen
trală prin prisma prevederilor Pla
nului de pace in regiune adoptat la
reuniunea centroamericană la nivel
înalt „Esquipolas 11“ de la Ciudad
de Guatemala.
•în cursul
convorbirilor, au fost
examinate, de asemenea, rezultatele
recentei întâlniri desfășurate la Na
țiunile Unite intre Comisia Interna
țională de verificare și Control
(C.I.V.S.), miniștrii de externe din
țările membre ale „Grupului celor
opt“ și omologii lor din America
Centrală.
CIUDAD DE PANAMA 8 (Ager
pres). — Comitetul de sprijin pen
tru dezvoltare economică și socială
a Americii Centrale (CADESCA),
reunit în sesiune extraordinară la
Ciudad de Panama, a lansat un apel

namente folosind costumele specia
le „Cibis" pentru o mai bună cir
culație a singelui. costume ce per
mit imitarea gravității terestre.

RITMUL DEZVOLTĂRII ECO
NOMICE A CANADEI VA SCĂ
DEA la 2,6 la sută in 1988, de la.
3,5 la sută cit se anticipează pen
tru întreg anul in curs, estimează
Conference Board of Canada, in
tr-un comunicat dat publicității. Se
apreciază că încetinirea creșterii
economiei va continua pină la mij
locul anului viitor.
LA QUITO se vor desfășura
miercuri și joi lucrările unei reu
niuni a miniștrilor relațiilor ex
terne din țările membre ale Comi
siei permanente a Pacificului de
Sud — Chile. Columbia. Ecuador și
Peru. Vor fi analizate modalită
țile de intensificare a cooperării în
domeniile exploatării și valorifi
cării resurselor marine, precum și
acțiunile de protejare a acestor bo
gății.
ÎNAINTEA REUNIUNII O.P.E.C.
Într-o declarație făcută la Viena,
ministrul kuweitian al petrolului,
Aii Al Khalifa Al Athbi, s-a pro
nunțat in favoarea menținerii ac
tualelor prețuri la petrol pe pia
ța internațională de aproximativ 18
dolari barilul. Totodată, ministrul
kuweitian a declarat că țara sa nu
va cere Conferinței ministeriale a
’O.P.E.C. sporirea cotelor de pro
ducție. Lucrările Conferinței mi

la realizarea păcii în America Cen
trală și sprijinirea eforturilor de
dezvoltare ale țărilor din regiune.
în cursul sesiunii s-a hotărit
prelungirea mandatului acestui orga
nism creat, cu patru ani în urmă,
sub auspiciile O.N.U.. de Sistemul
Economic Latino-American (SELA)
și ..Grunul de la Contadora".
CADF.SCA a fost creat la 15 de
cembrie 1983. cu misiunea de a con
tribui la dezvoltarea economică și
socială a țărilor centro-americane.
MANAGUA 8 (Agerpres) — Pre
ședintei Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega Saavedra, a declarat, la
Managua, că S.U.A. încearcă să
compromită
negocierile
indirecte
dintre autoritățile guvernamentale
nicaraguane și forțele „Contras"
privind încetarea ostilităților si
realizarea reconcilierii naționale. El
a precizat că prin această manevră
se urmărește
obținerea unui nou
ajutor financiar pentru forțele care
luptă împotriva regimului sandinist
de la Managua.

nisteriale a O.P.E.C. încep miercuri
în capitala Austriei.

RAPORT. Președinții a trei
academii medicale din Marea Bri
tanie au dat publicității un raport,
intitulat
„Criza din
domeniul
asistenței medicale" în care se pro
nunță pentru adoptarea de către
guvern a unor măsuri neîntîrziate
de sprijinire a instituțiilor sanita
re britanice. Documentul este sem
nat de președinții Academiei re
gale de chirurgie. Academiei re
gale de medicină generală și Aca
demiei regale de obstetrică și gine
cologie.

Proiect de rezoluție adoptat de Adunarea Generală
a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— Participanții la cea de-a 42-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U.
și-au exprimat îngrijorarea în legă
tură cu faptul că 1 problema datoriei
externe a țărilor in curs de dezvol
tare, care a depășit suma de o mie
de miliarde de dolari, pune în peri
col stabilitatea economică, socială și
politică a acestor țări. într-un proiect

de rezoluție adoptat de Adunarea Ge
nerală, se subliniază necesitatea unei
restructurări radicale a problemei
datoriei externe. Documentul relevă,
totodată, necesitatea unor măsuri in
vederea stabilizării situației eco
nomice internaționale, pentru 'lăr
girea accesului țărilor în curs de
dezvoltare pe piața mondială.

„Practicile neocolonialiste
prejudiciază economia mondială**
BUENOS AIRES 8 (Agerpres) —
— „Criza datoriei externe, a subli
niat șeful statului brazilian, afec
tează atit țările debitoare cît și cele
creditoare, prejudiciază creșterea
economiei mondiale și reprezintă
un serios risc pentru sistemul fi
nanciar
internațional".
Soluțio
narea problemei reclamă un dia
log politic între creditori și debi
tori pentru a se stabili o stra
tegie care să țină cont de necesita
tea unei creșteri reale a țărilor de
bitoare — a declarat
președintele
Braziliei, Jose Sarney, într-un in
terviu acordat agenției de presă argentiniene „Diarios y Noticias". în
context, președintele Sarney a ară
tat că „nu se mai poate ignora com
ponenta politică a problemei dato
riei externe, la care fiecare țară tre
buie să aplice soluția care se înca
drează cel mai bine în particulari
tățile condițiilor sale economico-financiare".
Referindu-se la prejudiciile pe
care la provoacă în economia latinoamericană protecționismul promovat
de S.U.A. și C.E.E., Jose Sarney a
furnizat ca exemplu presiunile la
care este supusă țara sa pentru a
semna acorduri de restricție volun
tară a exporturilor.
ABIDJAN 8 (Agerpres). — Felix
Houphouet Boigny. președintele Re
publicii Cote d’Ivoire, a subliniat că
deteriorarea prețurilor la principa
lele produse pe.care le exportă țara
sa a determinat o reducere a veni
turilor externe, ingreunind și mai
mult povara datoriei externe. Pre
ședintele Boigny a menționat, pe de
altă parte, că în ultimele luni au
fost adoptate măsuri pentru stimu

larea producției în diferite sectoare
economice.

LONDRA 8 (Agerpres). — într-un
articol
consacrat
încercărilor și
căutărilor țărilor africane de a so
luționa problema datoriilor externe
cu care sint confruntate, cotidianul
britanic „Financial Times" notează că
în lipsa unor eforturi substanțiale și
coordonate, situația datoriilor, care
este deja alarmantă, se va .înrăutăți
rapid. Economiștii — arată ziarul
consideră că depretierea continuă a
dolarului în 1987 și destul de pro
babil și în 1988. la care se adaugă
reducerea prețurilor la produsele de
bază pe plan mondial, va provoca o
deteriorare și mai mare a condițiilor
de desfășurare a comerțului african
— care a înregistrat deja o scădere
de 40 la sută în
comparație cu
anul 1982.
Potrivit datelor difuzate de Comi
sia Economică a O.N.U. pentru Afri
ca — relevă cotidianul — dato
riile continentului african, care s-au
dublat din 1982 și pină in prezent,
reprezintă 54 la sută din produsul
intern brut și aproape 40 la sută
comparativ, cu veniturile provenite
din export ale țârilor africane. Ser
viciul datoriei — stabilit pe țări —
depășește acum, in medie. 50 la sută
din venitul național.
Dobinzile sporite
practicate la
nivel mondial, exacerbate de nece
sitatea rambursării datoriilor propriu-zise ale Africii în perioada care
he mai desparte de sfîrșitul acestui
deceniu — apreciază ..Financial Ti
mes" — vor face ca un număr tot
mai mare de țări de pe acest con
tinent să se afle în imposibilitatea
dș a-și onora obligațiile de plată 1®
ce privește datoriile externe.

O.N.U.
1990 - proclamat „An internațional
al alfabetizării”
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres)
— Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor * Unite a proclamat
anul 1990 drept „An internațional al
alfabetizării". într-o rezoluție adop
tată de plenul celei de-a 42-a se
siuni a Adunării Generale se subli
niază că eliminarea analfabetismului
din toate regiunile lumii trebuie să
se înscrie ca una dintre principalele
preocupări ale comunității interna

ționale a statelor. Documentul re
liefează că analfabetismul, existent
cu precădere în numeroase țări în
curs de dezvoltare, prejudiciază în
mod grav procesele de dezvoltare
economică, socială, culturală și spi
rituală a acestor țări. Eliminarea
analfabetismului ar contribui la
consolidarea procesului de înțelegere
reciprocă și de
colaborare dintre
statele lumii — relevă rezoluția.

Vie condamnare a politicii rasiste
promovate de regimul de la Pretoria
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a
adoptat o rezoluție in care se sub
liniază că sistemul de apartheid im
pus poporului din R.S.A. constituie
o încălcare a drepturilor sale funda
mentale, o crimă Ia adresa umani
tății și un pericol permanent la adresa păcii și securității internațio
nale.
Rezoluția condamnă, de asemenea,
regimul de la Pretoria pentru asu
prirea poporului namibian și acțiu
nile armate pe care le întreprinde
împotriva altor state din regiune.

Comitetul special al O.N.U. împo
triva apartheidului a dat publicității
o declarație în care cheamă comuni
tatea internațională să adopte toate
măsurile posibile pentru a preveni
executarea de către regimul de la
Pretoria a șase patrioți sud-africani.
Opinia publică internațională — re
levă declarația — trebuie să denunțe
cu toată fermitatea aceste sentințe și
să acționeze pentru ca pe viitor să
se pună capăt unor asemenea omu
cideri care se bucură de girul „jus
tiției" sud-africane.

O nouă expresie a contradicțiilor
inter - occidentale
După ețecul reuniunii de la Copenhaga „a celor 12"
COPENHAGA 8 (Agerpres). —
Primul-ministru al Greciei, Andreas
Papandreu, care se află intr-o vizită
oficială de două zile la Copenhaga,
s-a referit, intr-o conferință de pre
să, la eșecul reuniunii la nivel inalt
a „celor 12", ținută săptămina tre
cută in capitala daneză.
După opinia premierului elen. în
tâlnirea a constituit „cel mai mare
eșec de pină acum", in cadrul ei
ieșind în evidență divergențele pro
funde dintre partenerii C.E.E. asu
pra unei intregi serii de probleme.
A. Papandreu a declarat că este pe
simist in ce privește posibilitățile de
soluționare a crizei financiar-bugetare a C.E.E. de către reuniunea
extraordinară a Consiliului Pieței
comune, programată să se desfășoa
re la Bruxelles in zilele de 11 și 12
februarie 1988.
După cum s-a anunțat, în zilele de
4 și 5 decembrie, la Copenhaga s-a
desfășurat ultima reuniune la nivel
înalt a C.E.E. din acest an. consa
crată unei noi încercări de soluțio
nare a spinoaselor probleme privind
fixarea cheltuielilor agricole și redimensionarea contribuțiilor finan
ciare ale țărilor membre la bugetul

comunitar. „Cei 12" au fost puternic
scindați asupra problemelor aborda
te, ceea ce a dus la eșecul reuniunii.

HAGA 8 (Agerpres). — Ziarul
olandez „Volkskrant" relevă în le
gătură cu eșecul reuniunii la nivel
inalt de la Copenhaga : „Faptul că
șefii de stat sau de guvern ai țărilor
vest-europene nu au reușit la Co
penhaga să însănătoșească politica
agricolă comunitară și să sporească
mijloacele financiare ale C.E.E. nu
este surprinzător... Mai rău este că
șefii de stat sau de guvern au pier
dut o șansă importană de a emite
din Copenhaga un semnal care ar fi
putut întări încrederea lumii finan
ciare in economia vest-europeană.
Pe piețele financiare domnește în
continuare nesiguranța cu privire la
evoluția conjuncturii. Un acord eu
privire la sporirea mijloacelor fi
nanciare ale C.E.E. și creșterea con
siderabilă a fondurilor regionale și
sociale, pentru schimbări structurale
și combaterea șomajului, ar fi avut
un efect stimulator. La rindul său,
acesta ar fi putut avea un efect li
niștitor asupra burselor și piețelor
valutare".

CRIZA INDUSTRIEI SIDERURGICE VEST-EUROPENE

SEMINAR
INTERNAȚIONAL,
în capitala Braziliei urmează să
înceapă miercuri un seminar in
ternațional consacrat strategiilor
de combatere a sărăciei în zonele
rurale, organizat de Fondul Inter
național de-; Dezvoltare Agricolă
(F.I.D.A.). instituție specializată a
O.N.U. — informează agenția IPS.
Vor fi analizate fnodalități de spo
rire a productivității in agricultu
ră, aspecte referitoare la procesele
de reformă agrară, probleme pri
vind sprijinirea unor programe de
dezvoltare în mediul rural.

INUNDAȚII. în provinciile cen
trale ale R.S. Vietnam, s-au pro
dus. în ultimele
zile, puternice
inundații — informează agenția
V.N.A. Potrivit datelor înregistra
te pină în prezent. 86 de persoane
și-au pierdut viața și s-au înre
gistrat mari daune materiale.

„Povara imensă a datoriei externe
primejduiește stabilitatea țărilor
în curs de dezvoltare**

Aproximativ 400 000 șomeri în regiunea Ruhr

J

BONN 8 (Agerpres). — în localita
tea vest-germană Oberhausen, s-a
desfășurat
conferința
oamenilor
muncii din întreprinderile metalur
gice și carbonifere din zona Ruhr,
informează agenția A.D.N. La reu
niune. desfășurată sub deviza „Căi
de depășire a crizei — regiunea mi
nieră trebuie să trăiască", au luat
parte delegații sindicale, membri ai
consiliilor de întreprindere, ai unor
asociații de ajutor social și ai Unor
grupări antirăzboinice. într-o de
clarație dată publicității la înche
ierea conferinței, se arată că regiu
nea Ruhr se află într-o gravă criză,
caracterizată prin concedieri în masă,
pierderea puterii de cumpărare, șo
maj pe termen lung, sărăcie și creș
terea datoriilor comunale. în cadrul
lucrărilor, s-a subliniat că aproxi
mativ 400 000 de oameni ai muncii

sint șomeri, rata șomajului atingînd
circa 25 la sută.
( BRUXELLES 8 (Agerpres). — în
tr-un comentariu pe marginea pro
blematicii de pe agenda reuniunii
1 miniștrilor industriei din țările mem
bre ale C.E.E., ale cărei lucrări se
desfășoară la Bruxelles, agenția
A.N.S.A. relevă că „cei 12“ sînt deja
scindați asupra viitorului sectorului
siderurgic.
O serie de țări, ca Marea Britanie,
Olanda și Danemarca au cerut redu
cerea. de la 1 ianuarie 1988. a subsi
diilor acordate intreprinderilor side
rurgice aflate în dificultate finan
ciară. în același timp, alte țări co
munitare. printre care Italia, doresc
amînarea cu un an a aplicării aces
tei măsuri preconizate de Comisia
C.E.E.
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