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In întîmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului

ÎNALT spirit de angajare comunistă, 
PUTERNICĂ MOBILIZARE MUNCITOREASCĂ,

REVOLUȚIONARĂ PENTRU CONTINUA DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A TĂRII

0 ECONOMIE INTENSIVĂ, MODERNĂ, EFICIENTĂ PERFECTIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE
in sprijinul dezvoltării economico-socialePeste cîteva zile, în capitala patriei își va 

deschide lucrările marele forum al comuniștilor 
— Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român. Va fi un moment politic de cea mai 
mare însemnătate, în care se va analiza mo
dul în care s-a acționat pentru înfăptuirea ho- 
tăririlor Congresului al Xlll-lea al partidului și 
vor fi deschise noi și insuflețitoare perspective 
pentru progresul multilateral al patriei.

Pretutindeni, în fabrici și uzine, pe ogoare, în 
institute de cercetare și de invățămint, comu
niștii, toți oamenii muncii își fac un titlu de jus
tificată mîndrie patriotică, revoluționară din a 
înfățișa rezultatele obținute pe calea îndeplinirii 
sarcinilor stabilite la al Xlll-lea Congres al parti
dului, din a evalua cu maximă exigență și înaltă 
răspundere muncitorească rezultatele obținute 
și a pune in lumină mereu alte și alte posibili
tăți de valorificare superioară a potențialului 
productiv modern de care dispune economia 
noastră pentru îndeplinirea neabătută a obiec
tivelor formulate la în-altul forum al comuniștilor.

Departe de orice tentă festivistă, bilanțurile 
pe care oamenii muncii, organele și organiza
țiile de partid le înfățișează în aceste zile de 
pregătire a Conferinței Naționale a partidului 
aduc cu ete argumentele faptelor. Un drum 
dominat de căutări și reușite, marcat de pro
bleme complexe, soluționate cu promptitudine 
și spirit creator, cu competență pentru creș
terea producției, pentru finalizarea cu succes a 
cercetăTilor tehbico-științifice și aplicarea lor 
operativă în practică, pentru sporirea eficienței 
și competitivității produselor, pe scurt - pentru 
dezvoltarea intensivă a întregii economii. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al Xlll-lea al partidului, se impune 
să acționăm cu toată hotărîrea pentru înfăp
tuirea cerințelor dezvoltării, ale realizării unei 
noi calități a muncii si vieții întregului popor. 
In cincinalul 1986-1990, arăta secretarul gene
ral al partidului, va trebui accentuată dezvol
tarea intensivă a tuturor ramurilor industriale și

asigurat un echilibru mai bun intre diferite sec
toare, inlâturindu-se unele contradicții apărute 
la un moment dat.

Desigur, problematica dezvoltăiii intensive a 
economiei este de largă întindere și de mare 
complexitate. Fie și numai succint vom sublinia 
aici doar cîteva din elementele definitorii asu
pra cărora a fost și va fi în continuare concen
trată atenția colectivelor din întreaga economie,

DELACONGRESUIALXIIILEA
LA CONFERINȚA NAȚIONALA 

A PARTIDULUI
sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a or
ganelor și organizațiilor de partid.

Dezvoltarea intensivă ă economiei înseamnă 
manifestarea unei preocupări sistematice, stă
ruitoare pentru aplicarea celor mai noi, a ce
lor mai eficiente cuceriri ale tehnicii .și tehno
logiei contemporane.

Dezvoltarea intensivă înseamnă, totodată, o 
schimbare profundă a structurii producției in
dustriale, acordîndu-se prioritate ramurilor și 
subramyrilor de vîrf, capabile să propulseze 
progresul tehnic în întreaga economie și să 
valorifice superior resursele de materii prime, 
de materiale, de forță de muncă ale țării.

Dezvoltarea intensivă a economiei înseamnă, 
în același timp, asigurarea unei înalte produc
tivități a muncii in întreaga activitate crea
toare de bunuri materiale, prin mecanizarea, 
automatizarea, robotizarea, electronizarea și ci-

Secția a doua motoare, de la intreprinderea „23 August" din Capitală, a fost dotată recent cu o linie tehnologică modernă care cuprinde mașini- 
unelte cu comanda numericâ Foto : Sandu CRISTIAN

bernetizarea producției, prin organizarea supe
rioară a muncii, prin ridicarea pregătirii profe
sionale a muncitorilor și specialiștilor.

Dezvoltarea intensivă înseamnă însă și con
ceperea, asimilarea rapidă in fabricație, și rea
lizarea unor produse noi, de inalt nivel tehnic 
și calitativ, menite să asigure satisfacerea, co
respunzător actualelor exigențe, atît a nece
sităților economiei, cît și participarea în condi
ții de competitivitate, de eficiență la circuitul 
mondial al valorilor materiale.

Dezvoltarea intensivă înseamnă spirit gospo
dăresc, inițiativă pentru utilizarea economi
coasă a materiilor prime, materialelor și ener
giei, pentru realizarea unor produse cu înaltă 
valoare economică.

Dezvoltarea intensivă înseamnă, așadar, o 
eficiență economică superioară în întreaga ac
tivitate productivă, • înseamnă înfăptuirea cu răs
pundere și competență a autoconducerii, auto- 
gestiunii și autofinanțării, valorificarea plenară 
a cadrului larg democratic de conducere și or
ganizare a economiei.

Și, în fine, dezvoltarea intensivă înseamnă 
o revoluție în gîndire și conștiință, o particinare 
activă, pătrunsă de făsoundere revoluționară, a 
fie'cSr'ui om* of’muncii iSfcîptul/eel în condiții’’ 
superioare a sarcinilor economice ce revin co
lectivelor muncitorești din care face parte, cu 
adînca și nestrămutata convingere că saltul 
calitativ stabilit de documentele de partid este 
calea sigură spre progres și bunăstare.

înfățișăm în pagina a lll-a cîteva din 
rezultatele concrete obținute în întreprin
deri, centrale și județe pentru înfăp
tuirea obiectivului fundamental stabilit 
de Congresul al Xlll-lea al partidului 
pentru actualul cincinal — dezvoltarea 
calitativă, intensivă a economiei națio
nale.

In ansamblul operei de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate in România, se profilează cu 
strălucire marile transformări revo
luționare din perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. — cea 
mai bogată in realizări din întreaga 
istorie a țării — perioadă indestruc
tibil legată de activitatea pro
digioasă. neobosită, desfășurată cu 
clarviziune și profund spirit crea
tor, cu pasiune revoluționară și 
fierbinte patriotism de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului. Ca o vie expresie a 
mîndriei patriotice, a stimei și recu
noștinței față de cel mai iubit și sti
mat fiu al poporului român, această 
perioadă a intrat definitiv în 
conștiința națiunii noastre drept 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU".

O componentă 
esențială a fiîndi- 
rii revoluționare 
a mare’ui nostru 
conducător o con
stituie ’ ProbȘfna- 
tica perfecționării 
pregătirii profe
sionale a perso
nalului muncitor, 
în concordantă cu 
cerințele dezvoltării economiei na
ționale. înțelegerea profundă a lo
cului și rolului forței de muncă in 
contextul forțelor de producție mo
derne ale societății românești a per
mis partidului nostru, cu deosebire 
după Congresul al IX-lea, să 
conceapă și să fundamenteze cele 
mai adecvate structuri organizatorice, 
forme, metode și mijloace pentru 
pregătirea temeinică a forței de 
muncă.

în concepția secretarului general al 
partidului, competența profesională a 
oamenilor se realizează pe baza asi
milării organice a celor mai noi șl 
eficiente cuceriri ale științei și teh
nicii în procesul instructiv-educativ 
și se dezvoltă mereu, in raport cu 
noile exigențe pe care Ie ridică pro
gresul susținut, multilateral al pro
ducției sociale. Dezvoltarea puternică 
a economiei românești se află în co
relație directă cu pregătirea forței 
de muncă, cu evoluția invățămîntului, 
cu rdful său tot- mai însemnat în în
treaga transformare revoluționară a 
patriei, „Tocmai pe baza invățămin- 
tului modern, a cercetării, a științei
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
— am putut realiza marile trans
formări revoluționare din România".

Perfecționarea profesională a for
ței de muncă dobîndește valențe noi 
și o importanță hotărîtoare pe mă
sura înaintării pe calea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, în 
corelație nemijlocită cu amplificarea 
cercetării științifice, dezvoltarea teh
nologică și introducerea progresului 

tehnic în economie, cu accentuarea 
laturilor intensive, calitative ale creș
terii economice, sporirea productivi
tății muncii, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor. Jn pe
rioada ultimilor 22 de ani, in pregă
tirea și perfecționarea forței de 
muncă s-au acumulat elemente esen
țiale, care definesc concepția strate
gică științifică, originală, profund re
voluționară și de largă perspectivă a 
partidului nostru, a secretarului său 
general, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Un prim aspect al acestei strategii 
constă în faptul că perfecționarea 
pregătirii profesionale constituie un 
proces de interes general, ce se în
făptuiește de societate în mod pla
nificat și prin alocarea unor impor
tante fonduri. Planul pregătirii forței 

DIALECTICA TEORIEI Șl PRACTICII 
In construcția socialistă

de muncă este o componentă esen
țiala a planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a țării, 
menită să asigure cadrele necesare 
tuturor ramurilor economiei naționa
le, tuturor județelor și localităților 
țării. Prin legarea tot mai strînsă a 
Invățămîntului cu producția și cerce
tarea, prin cultivarea interesului și 
pasiunii pentru învățătură și pentru 
munca practică, școala pregătește ti
neretul în spirit revoluționar pentru 
ca să contribuie cit mai eficient, în 
toate domeniile de activitate, acolo 
unde este solicitat de societate, la în
făptuirea Programului partidului de 
edificare a socialismului și comunis
mului in România.

Este meritul esențial al partidului 
nostru că a urmărit și urmărește cu 
consecvență caracterul anticipativ al 
pregătirii și perfecționării forței de 
muncă. Menit să preceadă intrarea în 
funcțiune a noilor obiective economi
ce, să devanseze dezvoltarea ramuri
lor economico-sociale. procesul de 
calificare este astfel organizat încit 
să încorporeze cele’ mai noi și avan
sate cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane, să asigure fiecărui om 
al muncii posibilități largi de adap
tare la o gamă cît mai diversificată 
și mai complexă de activități, de ce
rințe ale modernizării economiei, ale 
dezvoltării tehnice și tehnologice. 
Acest aspect este cu atît mai impor
tant în contextul intensificării intro
ducerii unor noi tehnologii de fabri
cație, al extinderii mecanizării și 
automatizării, al introducerii roboti

zării și cibernetizării producției.
Toate acestea impun o adaptare 

permanentă a pregătirii profesionale 
la noile cerințe ale producției mo
derne, ale calității superioare, ale 
eficienței economice tot mai înalte. 
In această lumină apare limpede în
semnătatea principiilor care călăuzesc 
în prezent și vor orienta pentru o 
largă perspectivă politica de formar.1 
și perfecționare a forței de muncă . 
politehnizarea, însușirea științelor 
fundamentale, policalificarea, recicla
rea periodică a cunoștințelor profe
sionale pe fondul general al ridicării 
nivelului de cultură al tinerei ge
nerații. al întregului popor.

Experiența dobîndită în anii edifi
cării socialismului. îndeosebi în 
..Epoca Nicolae Ceaușescu", de
monstrează cu forța faptelor împli

nite că în solu
ționarea proble
melor calificării 
șl perfecționării 

e, K(ab.i 
resur

selor de muncă 
se impune luarea 
în considerare a 
conținutului con- 
cret-istoric al ca

lificării, a caracterului său ama
rnic, complex, determinat de factorii 
materiali ai producției, de esența re
lațiilor de producție și de acțiunea 
tot mai importantă a factorilor de 
conștiință politică. Transpuse în pla
nul procesului de perfecționare pro
fesională, asemenea exigențe s-au 
concretizat și se vor concretiza și 
mai pregnant în creșterea nivelului 
de calificare de la o etapă la alta, în 
asigurarea unui profil larg de pregă
tire a oamenilor muncii, care să per
mită însușirea unor meserii com
plexe, corespunzătoare progresului 
tehnico-științific contemporan.

în cincinalul actual, învățămîntul 
asigură pregătirea tinerilor în mai 
multe meserii și specialități, spre a 
putea trece mai ușor de la o activi
tate la alta, în raport cu cerințele 
concrete ale producției, ale dezvol
tării social-economice. Se pune ac
centul pe însușirea cunoștințelor ne
cesare dirijării mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor moderne din dota
rea unităților, participarea directă la 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație, însușirea și aplicarea mă
surilor de modernizare, de organizare 
rațională a producției și a muncii. 
Ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională a întregii populații repre
zintă o modificare calitativă impor-

Prof. univ. dr. 
Dumitru CIUCUR

(Continuare in pag. a IV-a)

Fabrica de ferite din 
Urziceni...

în aceste zile de puter
nică angajare revoluțio
nară, premergătoare Con
ferinței Naționale a parti
dului, muncitorii, tehni
cienii, specialiștii de aici 
ne-au pus în fața a două 
situații care, prin citeva 
date esențiale, sînt. după 
părerea noastră, pline de 
învățăminte. învățăminte 
care, la prima privire, 
par a fi de folos doar co
lectivului despre care este 
vorba, dar, la o meditație 
mai adîncă, se dovedesc a 
avea valabilitate cu sens 
mult mai general.

Un anumit produs — 
periile pentru motoare 
electrice — solicitate de 
toate întreprinderile de 
profil din țară, se impor
ta în totalitate. Milioane 
și milioane de astfel de 
produse, in zeci și zeci de 
mii de sortotipodimen- 
siuni. Cei de la fabrica de 
ferite și-au propus să 
realizeze ei acest produs 
pretențios, atit de căutat, 
și să pună capăt impor
tului. Inițiativă .foarte 
lăudabilă, desigur, impli- 
cînd răspunderi deosebite 
și un serios efort d<> inte
ligență tehnică și științi
fică intr-un domeniu în 
care. însă, experiența lor 
practică — și-au dat sea
ma — nu era suficientă. 
De aceea. în această ac
țiune de limpezire a nu
meroaselor probleme pri
vind alegerea și aplicarea 
celor mai potrivite tehno- 

. logii. forțele proprii de 

cercetare și experimen
tare au fost conjugate cu 
forțe de cercetare din 
afara întreprinderii. în 
acest fel s-au făcut pri
mii pași în fabricație, la 
scară foarte mică, așa 
cum se întîmplă întot
deauna cînd se explorea
ză intr-un teren încă nu

Oameni
care știu și vor 

să învingă rutina
prea bine stăpinit. Dar 
de aici, de la primele 
reușite, pină la a pune la 
punct, la scară inaustria- 
lă. de anvergură, un ast
fel de proces productiv, 
care să-i impună pe cei 
de la ferite ca fabricanți 
competitivi de perii elec
trice. drumul era muit 
mai lung. Practic, trebuia 
construită o nouă capa
citate industrială specifi
că, a cărei producție — și 
cantitativ, și ca sortimen
te — să răspundă ' în 
întregime cerințelor con
structorilor de motoare 
electrice din țară și de 
peste hotare.

Acestea fiind spuse,

iată cele două situații 
semnificative, după opinia 
noastră. în fața cărora am' 
lost puși, așa cum amin
team la Începutul acestor 
rînduri.

Prima situație. își are 
și ea istoricul ei. îl pre
zentăm succint.

Deci, cu un an în urmă,

cei de la’Fabrica de ferite 
din Urziceni ne vorbeau 
cu entuziasm despre noua 
capacitate productivă — 
secția de perii electrice — 
pe care o vor construi.

— Cu intrarea ei în 
funcțiune in anul ce vine, 
1987, vom dubla capacita
tea de producție a între
prinderii — ne spunea, 
atunci, plin de însuflețire, 
inginerul-șef. tovarășul 
Valentin Ioniță.

Desigur, am notat con
știincioși această... spe
ranță, cum am numit-o 
noi în gind, indoindu-ne 
— mărturisim cinstit — 
că ea se va putea trans
forma în fapt într-un

timp atît de scurt. Cerce- 
tind, cu acel prilej, am
plasamentul noii capaci
tăți. intimpinasem doar 
fundațiile ei aflate încă in 
lucru, un șantier parcă 
neurnit cu totul din loc. 
Sigur, perii electrice se 
produceau încă de pe a- 
tunci, într-o secție minus
culă, mai mult o improvi
zație, pentru care atelie
rul de autoutilare Încă 
proiecta și realiza unele 
utilaje, iar cei din atelie
rul numărul 3 ..proiecta
re. tehnologii perii electri
ce" incă își băteau capul 
cu rezolvarea unor proble
me teoretice dificile. în a- 
ceste condiții, termenul de 
realizare pe care și-1 pro
puseseră muncitorii, teh
nicienii. specialiștii în fe
rite de Ia Urziceni apărea 
unor firi ca ale noastre, 
mai circumspecte, prea 
strins. Socotisem deci a- 
cel angajament cam ha
zardat. Acum...

Acum, cu mina pe ini
mă. spunem deschis : 
ne-am înșelat în toate 
considerațiile noastre de 
atunci. Nu am mai găsit 
nici urmă din improviza
ția aceea de secție de pe
rii electrice. Pe locul în
ceputurilor de fundație, 
pe șantierul acela care 
părea de-abia urnit din 
loc, cum îl apreciasem, 
ne-a întîmpinat un comj- 
plex de clădiri și hale,

Dionisie ȘINCAN
Mihai V1ȘO1U

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Pentru abolirea politicii de forță, pentru reglementarea 
prin tratative a tuturor problemelor litigioase

Una din orientările fundamentale 
ale politicii externe a partidului și 
statului nostru, care și-au găsit mul
tiple și importante confirmări, con
stituind sursa unui inalt și bine
meritat prestigiu și în perioada ce a 
trecut de la Congresul al Xlll-lea, o 
reprezintă poziția consecventă de eli
minare a politicii de forță din viața 
internațională, pentru soluționarea 
pe cale pașnică, prin tratative a tu
turor problemelor litigioase dintre 
state.

„In actualele împrejurări interna
ționale, ale interdependenței tot mai 
strinse ce caracterizează întreaga 
evoluție a evenimentelor mondia
le — sintetiza tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU această po
ziție — este necesar să se renunțe 
cu desăvirșire la forță sau la ame
nințarea cu forța in soluționarea 
problemelor mondiale, să se acțio
neze cu toată răspunderea pentru 
incetarea tuturor conflictelor exis
tente in diferite zone ale lumii 
și trecerea la soluționarea probleme
lor litigioase intre state numai și 
numai pe cale politică, prin trata
tive".

Așa cum se știe, in cei trei ani care 
au trecut de ia ultimul forum suprem 
al partidului, viața internaționala a 
cunoscut o serioasă agravare, îndeo
sebi ca urmare a intensificării cursei 
înarmărilor, a manitestărilor politicii 
de torță, de amestec in treburile in
terne ale altor state, in diferite re
giuni ale globului au persistat grave 
focare de conflicte și război — toate 
acestea avînd consecințe dintre cele 
mai îngrijorătoare asupra climatului 
politic mondial.

Un corolar legic al nou
lui mod de gîndire și abor
dare în viața internațională. 
Este, fără îndoială, .meritul deosebit 
al secretarului general al partidului 
de a fi evidențiat, mai mult ca ori- 
cind, in această perioadă, că noua 
gîndire politică, abordarea intr-un 
chip nou a problemelor internațio
nale presupune nu numai eliminarea 
definitivă a armelor nucleare, a ce
lorlalte arme de exterminare in 
masă, trecerea la măsuri hotărite de 
dezarmare, dar și renunțarea com

pletă la calea militară de rezolvare 
a problemelor dintre state, soluțio
narea tuturor conflictelor existente, 
precum și 'a oricăror prcbleme liti
gioase exclusiv prin mijloace pașni
ce. prin tratative. Dacă in trecut se 
putea afirma, îndreptățit sau nu. ca 
războiul reprezintă o continuare a 
politicii cu alte mijloace, astăzi, 
dimpotrivă, se poate spune, cu deplin 
temei, că politica, orice politică sănă
toasă. lucidă, impune, in mod necesar, 
renunțarea cu desăvirșire la folosirea 
forței, la recurgerea la arme în prac
tica relațiilor internaționale. Iar de 
la această premisă a inadmisibilității 
războiului, inclusiv a așa-numitelor 
conflicte locale sau regionale, care în 
actualele condiții pot căpăta propor
ții mondiale. decurge consecvența fi
rească. logică, că tratativele, oricît de 
îndelungate și grele ar fi. reprezintă 
singura cale de soluționare a dispute
lor. a problemelor de orice fel. unica 
alternativă a înfruntărilor militare.

De altfel. întreaga experiență isto
rică. inclusiv de dată recentă, atestă 
că recurgerea la forță, războaiele nu 
fac decit să complice și mai mult 
problemele, să le agraveze si să ac

centueze neîncrederea, să genereze 
noi focare de tensiune, să compro
mită viitorul relațiilor dintre statele 
respective pentru îndelungate peri
oade de timp, să aducă mari preju
dicii popoarelor. Cu atît mai mult 
cînd pe glob s-au acumulat imense 
arsenale, inclusiv nucleare, dialogul 
politic, negocierile in jurul aceleiași 
mese se impun ca o necesitate 
absolută.

Este bine cunoscut că, pornind toc
mai de la o asemenea poziție de 
principiu, in cele peste două decenii 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea. țara noastră a depus eforturi 
susținute pentru abolirea politicii de 
forță, pentru stingerea tuturor foca
relor de conflict, pentru rezolvarea 
problemelor litigioase numai și nu
mai pe cale pașnică. Nu a existat 
diferend, indiferent de origine, na
tură sau evoluție, nu a existat caz de 
recurgere la arme în orice parte a 
lumii s-ar fi produs, in legătură cu 
care România să nu-și fi făcut auzit

____________ Radu ROGDAN
(Continuare in pag. a Vl-a)
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EXIGENȚA FATĂ DE REZULTATELE MUNCII
-argument pentru rezultate mai bune
Puternică forță a dezvoltării mul

tilaterale a societății noastre, fun
damentată temeinic pe concepția 
revoluționară despre lume și viață a. 
partidului și călăuzită de gîndirea 
creatoare a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, activi
tatea ideologică și politico-educativă 
are sarcini calitativ superioare în 
etapa actuală de dezvoltare a țării, 
cînd trebuie să se acționeze cu toată 
hotărirea pentru a determina o 
schimbare în stilul de muncă din 
toate sectoarele de activitate, spre 
a se insufla un spirit nou, profund 
revoluționar, în activitatea tuturor 
organelor și organizațiilor de partid, 
a tuturor comuniștilor, asigurindu-se 
astfel mersul ferm înainte în făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Un Ioc esențial in ansam
blul pîrghiilor de acțiune de care 
dispun organele și organizațiile de 
partid în acest scop revine 
învățămîntului politico-ideologic, ce 
se constituie, prin complexitatea sa, 
intr-un veritabil ..laborator", in care 
se încheagă structura de rezistență 
a noii conștiințe revoluționare a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii.

Sub incidența acestei rigori am 
plasat analiza de față, realizată in 
citeva unități industriale ale muni
cipiului Focșani. La data investiga
ției, in dezbaterea cursanților se afla 
cea de-a doua temă a programei din 
acest an de invățămint. avind drept 
obiect concepția Partidului Comu
nist Român, a secretarului său ge
neral, privitoare la creșterea efici
enței activității ideologice și politico- 
educative in vederea formării omu
lui nou, constructor al societății so
cialiste și comuniste în România.

Documentarea am început-o la în
treprinderea de seule și elemente 
hidraulice, in cadrul cursului orga
nizației nr. 5 din compartimentul de 
S.D.V. Majoritatea covârșitoare a ce
lor peste 40 de cursanți de aici o 
formează muncitorii. între ei se nu
mără și propagandistul cursului, 
Marian Turbatu. Dovedind o temei
nică cunoaștere a temei, el reușește 
să canalizeze discuțiile pe făgașul 
unei dezbateri aprofundate, lă obiect, 
cu trimiteri la realități și fapte din 
munca și viața colectivului, adeseori 
însoțite de tranșante sublinieri 
critice. S-a reușit aceasta pentru 
că, de la bun început, propagan
distul a prezentat, intr-o expri
mare sintetică, principalele idei și 
teze ce trebuiau să fie dezvoltate 
ulterior in dezbatere. Astfel, el a 
impus atenției cursanților elementele 
definitorii ale concepției partidului 
nostru, a secretarului său general 
despre rolul important al conștiinței 
înaintate, socialiste în edificarea noii 
orinduiri sociale, cit și coordonatele 
esențiale stabilite de Congresul al 
IlI-lea al educației politice și cultu
rii socialiste în vederea desfășurării 
muncii politico-ideologice și cultu
ral-educative pentru realizarea unei 
noi calități în procesul de formare 
a conștiinței socialiste, revoluționare. 
Pe parcursul dezbaterii s-a urmărit, 
de asemenea, sublinierea sarcinilor 
ce revin comuniștilor din organizația 
de partid pe linih'f«rmărtlrldt”mai pu
ternice a noii conștiințe, in ridicarea 
pe noi trepte calitative a activității 
intregului colectiv.

Tocmai legătura strinsă dintre la
tura teoretică a temei în discuție și 
cea practică, izvorîtă din activitatea 
acestui colectiv de muncă a per
mis formularea unor propuneri cu 
real ecou in planul creșterii eficien
ței economice. Astfel, muncitorul 
Costică Bogdan, pe lingă unele su
gestii privitoare la îmbunătățirea 
fluxurilor tehnologice, a propus. în 
ideea diminuării consumurilor ma
teriale și energetice, să se treacă, in 
cazul anumitor repere, de la prelu
crarea prin strunjire la cea de for
jare. La rîndul său, prin propunerile 
făcute, maistrul Petrea Dumitru s-a 
arătat preocupat de modul în care 
poate fi utilizată și mai rațional 
energia electrică in iluminatul locu
rilor de muncă.

Intr-un colectiv model, cum este 
cel la care ne referim in rindurile 
de față, nu au fost ocolite in dis

cuție nici unele aspecte ce țin de 
disciplina munciii dovedindu-se ast
fel nu numai o înțelegere superi
oară a calității del comunist, ci și o 
preocupare constantă pentru afirma
rea plenară a acestpia in muncă și 
viața de zi cu zi a fiecărui membru 
al acestuia.

în spațiul unei eficiente reale s-a 
înscris și dezbaterea din cadrul 
secției finisaj, aparțibi.nd de comite
tul II de partid de la întreprinderea 
de confecții. Aici, rripneitoarea Ma- 
ricela Pamfil, propagandista cursului, 
a insistat asupra modhilui în care 
atributele înaltei conștiințe muncito
rești își găsesc reflectarea în acti
vitatea de zi cu zi a cursanților, re- 
levind acele situații în care mai 
persistă nete decalaje între „teorie și 
practică". Deosebit de interesant, de 
exemplu, s-a dovedit modul în care 
a fost evidențiată cerința ridicării 
permanente a niveluri profesional, 
prin policalificare, ca un act esențial 
de exprimare a înaltei conștiințe 
muncitorești revoluțimare. in con
textul în care secția dispune de o 
dotare tehnică dintre cele mai mo
derne.

în cadrul cursului de la serviciul 
tehnic, al aceleiași întreprinderi, le-

învățămîntul 
politico-ideologic 

în unități industriale 
ale municipiului 

Focșani

gătura cu practica s-a plasat în
deosebi in spațiul calității proiec
tării tiparelor de croit. „O aba
tere in plus, chiar și numai de un 
milimetru la un șablon, inseamnă o 
risipă imensă de materie primă în 
producția de mare serie cum este a 
noastră — sublinia propagandistul 
cursului. Dan Curcumelis. Iată cit de 
important este să înțelegem profund 
rațiunea acestei exigențe și să ne 
facem un motiv de neodihnă pentru 
fiecare milimetru de materie primă 
economisită. Numai așa vom dovedi 
că avem conștiința de adevărați 
proprietari, de oameni care au in 
mîinile lor propriul destin".

Intervențiile cursanților in discu
ție au probat că au conștiința înal
tei răspunderi muncitorești. S-a im
pus ca deosebit de interesantă in
tervenția muncitoarei Maria Manea, 
in ce privește realizarea unei sche
me perfecționate de iluminat la 
locurile de muncă, de natură să di
minueze consumul general de ener
gie electrică al secției în condițiile 
creșterii calității iluminatului.

Un mod diametral opus de desfă
șurare a învățămîntului politico- 
ideologic aveam să întîlnim citeva 
zile mai tirziu in cadrul organizației 
nr. 6. schimbul B, atelierul de con
fecții din cadrul întreprinderii de 
tricotaje. Aici, propagandista Cor
nelia Tocmelea s-a plasat, de la bun 
început, in postura de simplu figu
rant. Afișind o totală lipsă de impli
care in desfășurarea dezbaterii, ea 
s-a rezumat exclusiv la rostirea în
demnului : „Să spună fiecare ce a 
înțeles din bibliografia recomanda
tă". invitație pe care o putea face 
la fel de bine orice cetățean al mu
nicipiului Focșani.

Ceea ce a urmat a fost și mai de 
neînțeles. Trei așa-ziși participant 
la discuții, „pregătiți special" — se 
știa de venirea ziaristului — au 
citit, uneori destul de neinteligibil, 
cite un text ultrageneral, alcătuit 
pur și simplu din citeva paragrafe 
culese de prin diverse materiale 
de presă : paragrafe puse însă unul 
lingă altul, fără cel mai mic efort 
de a le da cit de cit o legătură 
logică. La intervenția „largă" a 
propagandistei și la cele trei inter
venții majore, s-a adăugat apoi 
anunțarea temei următoare. Si cu 
asta basta! în mai puțin de un sfert 
de oră a fost „epuizată" aici o 
temă asupra căreia se putea discuta 
chiar și ore întregi.

Și cite aspecte ale exprimării con
științei noi nu ar fi meritat să fie 
discutate în schimbul B al atelieru
lui de confecții. Să nu amintim decît 
faptul că în acest schimb continuă să 
se înregistreze, în fazele finale, res
pingeri de către organele C.T.C. a 
unor produse cu defecte, totalizind 
pînă la 2 la sută din producție, sau că 
lunar citeva zeci de muncitori nu-și 
realizează normele. Oare despre ce 
conștiință este vorba in asemenea 
situații ? Era un moment mai mult 
decît potrivit pentru a face o exi
gentă radiografie a conștiinței celor 
aflați în cauză, de a depista cauzele 
neajunsurilor și a stabili măsuri de 
natură să stăvilească manifestarea 
unor asemenea fenomene.

Din păcate, acest moment a fost 
deocamdată ratat.

Cu o manieră „originală", și, deo
potrivă, ineficientă de desfășurare 
a învățămintului politico-ideologic 
aveam să luăm cunoștință și la. cursul 
din cadrul organizației 4 de la ser
viciul de aprovizionare-transport a 
întreprinderii de scule și elemente 
hidraulice. Propagandista Lenuța 
Paiu a „rezolvat" tema potrivit 
unei înțelegeri personale, în sensul 
că a făcut doar o succintă prezentare 
a acesteia, urmind ca dezbaterea 
propriu-zisă să aibă loc în luna 
decembrie, cînd se va face prezen
tarea temei a treia, a cărei dezba
tere se va face apoi în luna ianuarie 
ș.a.m.d. Cu alte cuvinte, o dată cu 
fragmentarea programei de studiu 
s-a decalat cu o lună întreg progra
mul de invățămint politico-ideologic.

Cum s-o fi putut oare strecura 
această „inovație" de care pină 
acum nu s-a sesizat nimeni din ca
drul comitetului de partid al între
prinderii ?

Propagandista și-a motivat „iniția
tiva" pe seama nivelului, chipurile, 
scăzut, de pregătire a multora din
tre cursanți, care „trebuie mai întii 
familiarizați cu tema și apoi antre
nați la dezbatere".

Ceea ce li s-a prezentat drept 
introducere în temă, era un text 
vag, cu îndemnuri de genul : 
„Se impune să desfășurăm o largă 
activitate teoretico-ideologică, să in
tensificăm munca politico-educativă 
pentru ca toți oamenii muncii să 
Înțeleagă mersul evenimentelor..."

Parcă tema discuției era alta. Ce 
contează 1 Nici o vorbuliță însă nu 
se suflă în această „punere în temă" 
de anumite manifestări concrete care 
probează conștiința scăzută a unor 
cursanți, deși este convinsă, atunci 
cînd o abordăm direct, că se mai 
întîlnesc cazuri de sustrageri, de 
evaziune de la muncă sau de abdi
cări de la normele disciplinei. în 
calitatea sa de juristă cunoaște des
tul de bine aceste stări de lucruri, 
dar „uită" cu desăvîrșire de ele 
atunci cînd are datoria să dezbată 
problemele făuririi conștiinței noi, 
socialiste.

Concluzia majoră pe care o de
gajă constatările de față privește 
caiitatea actului de pregătire a pro
pagandistului. După cum o dove
desc faptele, reușitele’ că și irteimpll^ 
nirile . sinț determinate, intr-o mă
sură foarte importantă, de niodul în 
care reușesc propagandiștii să-și 
onoreze mandatul încredințat. Pen
tru aceasta este necesar, înainte de 
toate, de un efort susținut din partea 
lor pentru realizarea unui studiu 
temeinic, precum și organizarea în 
acest scop a unor acțiuni de către 
organele și organizațiile de partid — 
cărora le revine răspunderea di
rectă în buna desfășurare a învăță- 
mîntului politico-ideologic.

Din păcate. așa cum dovedesc 
faptele, nu in toate cazurile se în
țeleg pe deplin aceste cerințe. Iată 
de ce este necesar ca toate comite
tele de partid să acorde o și mai 
mare atenție pregătirii propagandiș
tilor, să controleze îndeaproape mo
dul în care aceștia se achită de 
sarcina încredințată, veghind asupra 
calității actului educativ.

Ioan ERHAN 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii"

La grădinița nr. 3 cu program prelungit din Aiud Foto : Sandu Cristian

MĂRTURII ALE POLITICII PROFUND UMANISTE A PARTIDULUI:

Grija pentru ocrotirea mamei și copilului 
- grijă pentru viitorul națiunii

Este o elocventă realitate : în țara noastră 
ocrotirea mamei și copilului — expresie grăi
toare a politicii demografice a partidului și sta
tului de păstrare a tinereții și vigorii națiunii — 
se află în centrul atenției. Marile înfăptuiri ob
ținute în anii care au trecut de la Congresul 
al XIII-lea oglindesc cu pregnanță această tră
sătură definitorie a politicii partidului nostru. 
Pentru că tot ceea ce construim astăzi, și care 
se adaugă, completând armonios tot ceea ce 
poporul nostru, sub înțeleaptă conducere a parti

dului, a edificat după Congresul al IX-lea, în
treg acest uriaș efort de înnoire și moderni
zare în toate domeniile vieții economice și so
ciale, ca și îndrăznețele proiecte ce urcă spre 
pragul mileniului trei, sint destinate urmașilor. 
Înălțăm uzine și orașe, creăm noi orizonturi ști
inței și culturii, remodelăm geografia patriei 
dind pământului puteri sporite, pentru ca cei ce 
vor veni după noi — copiii de azi și de mîine 
— să se bucure din plin de cea mai bună și mai 
dreaptă orinduire, comunismul.

Ca urmare a grijii partidului și statului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, d tovarășei Elena 
Ceaușescu, in țara noastră ocrotirea mamei și 
copilului iși găsește expresie edificatoare nu 
numai in categorice texte de lege, ci și in crearea 
celor mai bune condiții de creștere și educare 
a tinerei generații. In fiecare an, sume impor
tante sint destinate alocațiilor de stat, ajuto
rului pentru mamele cu mai mulți copii, asigu
rării funcționării unui intreg sistem de instituții 
consacrate îngrijirii sănătății, instruirii și edu
cării tinerelor vlăstare ale țării.

Larg sprijin material al statului
Politica demografică a partidului 

de încurajare a familiei cu mulți 
copii iși găsește o puternică ex
presie în măsurile de ordin ma
terial — inițiate de conducerea

partidului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pentru spri
jinirea femeii-mame ca ea să poată 
crește copii sănătoși și viguroși, ce
tățeni demni ai României de mîi
ne. Iată citeva cifre semnificative :

• 4,6 MILIOANE DE COPII, în vîrstă de pînă Ia 16 ani, primesc alo
cații de stat. Cuantumul acestor alocații anuale a crescut cu 25 LA SUTA 
ca urmare a măsurilor adoptate în ultimii ani de sprijinire a familiilor 
cu copii.

• Au sporit de PESTE 7 ORI, față de 1985, fondurile de la bugetul 
de stat acordate ca ajutoare mamelor cu mai mulți copii : de la 488 mi
lioane la 3,7 MILIARDE LEI.

• PESTE 770 000 de mame cu mai mult de trei copii beneficiază in 
prezent de acest ajutor, fgță de 167 000 în 1985.

• Fiecare mamă primește la nașterea fiecărui copil CITE 1500 LEI 
indemnizație din partea statului.

• Ca urmare, astăzi, 99 LA SUTA din copii vin pe lume intr-o uni
tate spitalicească sub competentă supraveghere medicală.

• Toate cele 3 878 DISPENSARE MEDICALE, existente în localitățile 
țării, la orașe și sate, dispun de cabinete de specialitate pentru asistența 
medicală gratuită a copiilor.

• PESTE 7 000 DE MEDICI - pediatri si de medicină generală pen
tru copii, 21 000 DE SURORI DE PEDIATRIE și circa 3 800 SURORI DE 
OCROTIRE își consacră cu devotament și abnegație activitatea îngrijirii 
sănătății copiilor.

0 temeinică educare șj instruire 

tinerelor vlăstare
înconjurați cu cea mai caldă 

dragoste' și grijă părintească de 
partidul și statul nostru, copiii, pa
triei se bucură de condiții optime 
de viață, de instruire și educare.

Zeci de mii de creșe, grădinițe și 
școli, cluburi,' terenuri de joacă și 
sport, tabere și complexe de odih
nă stau astăzi Ia dispoziția co
piilor. Iată citeva exemple :

Pentru sănătatea copiilor
O dovadă concretă a deplinei 

concordanțe între vorbă și faptă în 
politica demografică o constituie 
grija deosebită pentru asigurarea 
sănătății mamei și copilului. Un 
întreg sistem care include nume
roase edificii moderne, bine dotate

și utilate, un corp medical cu 
înaltă calificare — sistem larg ac
cesibil și gratuit — are menirea de 
a veghea la sănătatea mamei și co
pilului. de a asigura desfășurarea 
unei ample activități de prevenire 
a îmbolnăvirilor. Să exempli
ficăm :

• Astăzi, unitățile medicale destinate mamei și copilului dispun de 
circa 25 000 PATURI in spitale și secții de obstetrică-ginecologie și circa 
38 000 PATURI in unități de pediatrie, în marea lor majoritate noi, mo- ’• 
derne, construite după 1965.

• 82 000 DE COPII sint îngrijiți în creșe și circa 13 600 în leagăne, 
iar în cele PESTE 12 500 GRĂDINIȚE primesc o atentă educație PESTE 
836 000 DE COPII.

• Populația școlară se cifrează în actualul an de invățămint la 
peste 5 MILIOANE DE ELEVI.

• Numărul sălilor de clasă este astăzi de PESTE 100 000, iar al labo
ratoarelor școlare de PESTE 14 400.

• PESTE 1 250 000 de pionieri sint cuprinși în cele 54 700 CERCURI 
TEHNICO-APLICATIVE ; PESTE 2 MILIOANE de copii sint cuprinși in cele 
PESTE 77 500 de formații artistice și 40 300 CERCURI DE CREAȚIE ARTIS
TICA ce funcționează in școli, la casele pionierilor și șoimilor patriei.

• Pentru petrecerea vacanțelor au fost create sute de complexe, ta
bere și colonii ; numai complexul de la Năvodari a găzduit în acest an 
PESTE 80 000 DE COPII; in taberele școlare din cele mai pitorești sta
țiuni montane și-ou petrecut zilele vacantei CIRCA 35 000 DE PREȘCOLARI 
și PESTE 450 000 DE PIONIERI Șl ȘCOLARI.

Dacă aceste rinduri le-am fi scris 
cu doi ani in urmă, ar fi trebuit să 
punem in evidență rezultate bune in 
dezvoltarea economico-socială a co
munei Salcia, județul Prahova, ca 
efect direct al unei activități respon
sabile, angajante, desfășurată de or
ganizația comunală de partid, de 
consiliul popular, de cetățenii locali
tății. Și ar mai fi trebuit să subli
niem că aceste succese au foot ob
ținute in condiții, deloc ușoare, co
muna fiind situată intr-o zonă mon
tană, cu relief accidentat, cu sol 
afectat de eroziune, între aceste 
rezultate s-ar fi cuvenit să mențio
năm că au crescut efectivele de ani
male in gospodăriile populației, co
muna fiind necooperativizată. că au 
fost efectuate, prin contribuția in 
muncă a cetățenilor, lucrări de ame
najare a tinetelor și pășunilor, că 
s-a dezvoltat activitatea de mică in
dustrie și prestări de servicii, că au 
fost construite poduri și s-au elec
trificat și cele mai izolate gospodă
rii. Unul dintre veteranii comunei. 
Victor Gh. Dima, membru de partid 
de peste 40 de ani. ne-a spus că 
„tovarășii din fruntea comunei pu
neau la inimă interesele obștii, că 
s-au făcut multe lucruri bune, iar 
cetățenii erau mulțumiți de cele 
realizate". Din păcate. de o bu
cată de vreme, realizările au început 
să se împuțineze, unele lucrări au 
bătut pasul pe loc, s-a aminat ne
justificat începerea altora. De ce 
această stagnare ? O întrebare Ia 
care nu a fost ușor de răspuns.

într-o scrisoare adresată redacției 
de Mariana Pătrașcu, agent fiscal la 
consiliul popular comunal, se aduc 
grave învinuiri asupra comporta
mentului pe care l-ar fi avut secre
tarul biroului organizației de bază 
și primarul comunei, Maria Oțelea. 
Desigur, la prima vedere am fost 
tentați să credem că stagnarea pe 
care o semnalam s-ar fi datorat ac
tivității necorespunzătoare a prima
rului. Dar, ‘așa cum ne-am convins 
după o largă discuție cu numeroși 
membri de partid ai organizației, cu 
alți cetățeni din comună, intr-adevăr 
doar la o primă vedere rezistă afir
mațiile petiționarei. Pentru că din 
capul locului trebuie să spunem că 
responsabilitatea acestei stări de 
fapt o poartă. în egală măsură, toți 
membrii biroului organizației de 
bază și al biroului executiv al con
siliului popular. Să examinăm mai 
aprofundat lucrurile și, în același 
timp, să încercăm un răspuns la în
trebarea asupra cauzelor acestei si
tuații nedorite din comuna Salcia.

Cu peste un an in urmă, au 
început, cum afirmau mulți dintre

interlocutorii noștri. „frecușurile". 
Adică, insinuări la adresa unor oa
meni, a comportamentului lor, scri
sori adresate organelor județene și 
centrale de partid, care insă, in loa 
să aducă la cunoștință adevăratele 
probleme nerezolvate ale comunei, 
aduceau primarului învinuiri care 
s-au dovedit nefondate. Fostul con
tabil al consiliului popular, care a 
alimentat și alimentează și in pre
zent stilourile celor care adresează 
scrisori calomnioase (probabil și pe 
cea trimisă redacției). a antrenat 
prietenii, nașii, finii in a dezlănțui 
un asalt asupra unor cadre cu func
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nu știa că in carnetul lui de muncă 
nu mai sint locuri pentru înscrisuri 
de angajări, chiar plecarea de la 
consiliul popular făcindu-se după 
repetate amenințări cu demisia. 
„Inițiativele" fostului contabil au 
fost preluate de agentul fiscal, care 
ne spunea că „am mai redactat o 
scrisoare, tu conținutul similar celei 
primite de redacție, semnată de mai 
mulți membri de partid". La între
barea noastră „Cine a mai semnat ?“ 
ne-a răspuns: „Eu.'tata, mama...".

Este bine că o interesează absolut 
tot ce se petrece la consiliul popu
lar. Numai că, așa cum ne-a spus
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Ion Pătrașcu (soțul agentei fiscale), 
se mulțumește să întocmească pla
nuri de muncă, cu termene și res
ponsabilități niciodată onorate. Să 
fie oare prea ocupat ? Noi credem 
că nu, pentru că, după propriile afir
mații făcute în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a organiza
ției de bază din Salcia, care a avut 
loc Ia 26 februarie 1987, „pe linie 
culturală promit că o dată cu în
călzirea timpului voi face mai mult". 
A trecut și anotimpul călduros, dar 
lucrurile au rămas ca mai înainte.

In afara învinuirilor aduse primă
riței, în scrisorile adresate diferite

O îndatorire statutară:
PE PRIMUl PIAN, INTERESELE GENERALE

Anchetă pe marginea unei scrisori sosite la redacție

ții de conducere la consiliul popular 
și in alte instituții din comună.

Totodată, așa cum ne-au relatat, 
uneori cu vădită indignare, comu
niștii Vlad Curcan, Ștefan I. Stanciu, 
Manole D. Moise, Ortansa Berciu 
ș,a„ fostul contabil s-a dovedit a fi 
un intrigant, un vinător de greșeli, 
întotdeauna gata să arate cu degetul 
spre alții, invinuindu-i de lipsuri — 
nerespectarea programului de .lucru, 
neparticipare la acțiunile consiliului 
popular — care de altfel ii caracte
rizau propria activitate. Ca un ade
vărat Cațavencu rural. Ion Dragomir 
a afirmat, in fața unor activiști ai 
comitetului județean de partid, lu
cruri incompatibile cu morala comu
nistă, nejenîndu-se să spună că Ie-a 
pus la cale ca să dovedească slăbi
ciunile unor persoane din conduce
rea comunei. în scrisoarea amintită 
se mai spune că „s-au făcut pre
siuni asupra conducerii administra
ției financiare județene pentru ca 
tov. Dragomir Ion să fie îndepărtat 
din muncă, deși nu a avut abateri 
privind disciplina in muncă. și-a 
efectuat corect și la timp lucrările 
de contabilitate, este și dinsul mem
bru de partid și a avut întotdeauna 
o atitudine ostilă asupra celor ce 
nu-și fac datoria". Dar petiționara

instructorul comitetului județean de 
partid (învinuit, de asemenea, de 
părtinire în aceeași scrisoare), a avut 
„inițiativa" de a „corecta" o listă 
afișată la gazeta de perete a orga
nizației de partid prin ștergerea (cu 
ce drept ? 1) a numelui unui cetățean 
de la rubrica celor ce nu folosesc 
terenul de care dispun pentru creș
terea animalelor, pe motiv că este 
soțul unei învățătoare, iar menționa
rea Ia gazetă: i-ar. fi scăzut din 
prestigiu. O atitudine „personală" a 
avut și față de autorii acestui ari 
ticol, reproșindu-le că au stat de vor
bă „numai cu prietenii primăriței", 
deși pe membrii de partid cărora 
le-am cerut să-și spună punctul de 
vedere i-am stabilit prin sondaj. Cu 
atit mai mult cu cit între cei cu care 
am discutat s-a aflat și Ștefan I. 
Stanciu, rudă cu M.P., care. în ciu
da dorinței ei, a condamnat cele afir
mate în scrisoare.'

încă o explicație a stagnării acti
vității din comună, a atitudinii de 
indiferență pe care o manifestă o 
parte dintre membrii de partid și ce
tățenii comunei este dată de slaba 
muncă politico-ideologică și cultu- 
ral-educativă desfășurată de biroul 
organizației de bază. Secretarul ad
junct cu probleme de propagandă,

lor organe, petiționarii nu au spus 
nici un cuvînt despre activitatea ei 
concretă, de zi cu zi. Și aceasta din 
motive rău intenționate. Or, după 
cum ne-au afirmat numeroși cetățeni, 
tovarășa Maria Oțelea aleargă 
neobosită toată ziua, nu-și precupe
țește nici un efort, rezolvă probleme 
care uneori cad în sarcinile de 
serviciu ale unor funcționari ai con
siliului popular, crește și predă la 
fondul de stat animale, ceea ce fa
milia secretarului adjunct cu propa
ganda a uitat să facă. Este adevărat, 
in munca organizației de partid, a 
consiliului popular sint destule 
neajunsuri, de care se face în bună 
parte vinovat și secretarul biroului 
organizației de bază, primar al co
munei. Astfel, manifestă îngăduință 
față de nerespectarea programului 
de lucru de către unii angajați ai 
consiliului popular, inclusiv față de 
autorii petițiilor, a aminat ședințele 
biroului, exigența asupra propriei 
activități nu a impus-o și celorlalți. 
De asemenea, este inadmisibil ca 
timp de aproape doi ani să nu ceară 
să fie analizată munca politico-edu
cativă spre a se lua păsurile care 
se impuneau, cu atit mai mult cu cit 
s-a creat o atmosferă de muncă 
nesănătoasă, dovadă a unui scăzut

nivel de conștiință, a unei condam
nabile pasivități din partea multor 
membri de partid.

Sint de neinlăturat neajunsurile 
din munca organizației comunale de 
partid, a consiliului popular 1 Cum 
pe bună dreptate ne-au spus toți 
interlocutorii, stă în puterea comu
niștilor de aici să restabilească cli
matul de încredere, respect, intraju- 
torare între oameni, de angajare a 
întregii obști a comunei, în frunte 
cu comuniștii, la dezvoltarea econo
mică a acestei localități, la ridicarea 
vieții ei spirituale, altădată remar
cabilă prin valorificarea unor vechi 
tradiții locale. Tot ei ne-au spus 
cuvinte frumoase despre atașamen
tul primăriței lor față de interesele 
comunei, despre exemplul bun de 
mamă și bunică pe care îl dă.

Fără excepție, interlocutorii noștri 
au afirmat că primărița trebuie 
ajutată, intrucit singură nu poate 
face totul. Dar cine să o ajute ? Nu 
chiar interlocutorii noștri ? Nu ei 
sint cei care cunosc cel mai bine 
cauzele reale ale stagnării de care 
aminteam ? Cum este posibil ca un 
grup de persoane, ce numără mai 
puțin decit degetele unei singure 
miini, să nu fie stopate in avalanșa 
lor de intrigi și calomnii ?

Iată de ce considerăm necesar ca 
organizația de partid, consiliul popu
lar să pună grabnic in dezbatere, in 
spiritul exigențelor subliniate in 
Hotărirea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiem
brie a.c., concluziile desprinse din 
controlul complex efectuat in comu
na Salcia de o brigadă a comitetului 
județean de partid, spre a se asigura 
o schimbare radicală a climatului 
existent, a stilului și metodelor de 
muncă ale organizației de partid, o 
întărire a spiritului de partid, de 
răspundere și exigență in activitatea 
tuturor cadrelor de pe raza comunei. 
O asemenea analiză aprofundată, pe 
baza căreia să se stabilească măsuri 
hotărîte in acest sens., este cu atit 
mai necesară deoarece in comună 
sint multe lucruri de făcut : ridi
carea potențialului productiv al pă- 
mîntului. sporirea numărului de ani
male, dezvoltarea industriei mici, 
construirea unui nou dispensar, crea
rea de condiții pentru stabilizarea 
cadrelor didactice și a specialiștilor, 
revigorarea activității cultural-edu
cative ș.a„ care vor contribui la ridi
carea pe o treaptă superioară a ni
velului de trai, material și SDiritual, 
al locuitorilor acestei așezări.

Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scinteii”

...Cifre, date, statistici. Sint, toate acestea, expresia cea. mai eloc
ventă a grijii părintești pe care partidul și statul nostru o poartă co
piilor patriei, viitorului națiunii noastre. Sint realități definitorii ale 
marilor realizări înfăptuite in anii socialismului, și cu deosebire după 
Congresul al IX-lea al partidului, realizări ce au transformat, din 
temelii, innoind și infrumusețind chipul întregii țări, viața intregului 
nostru popor. Sint realizări ce stau la baza viitoarei noastre dezvol
tări economico-sociale, configurată de obiectivele stabilite de Con
gresul al XIII-lea, de măsurile ce vor fi luate de Conferința Națio
nală a partidului pentru ridicarea continuă a patriei pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Secția maternitate a noului spital din orașul Cimpeni, județul Alba, dat 
de curînd in folosință Foto : Agerprcs
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De la Congresul al XlII-lea la Conferința Națională a partidului

„Se impune să acționăm cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea cerințelor dezvoltării, ale reali
zării unei noi calități a muncii și vieții întregului popor. în cincinalul 1986-1990 va trebui accentuată 
dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor industriale și asigurat un echilibru mai bun între diferite 
sectoare, înlăturîndu-se unele contradicții apărute la un moment dat“.

NICOLAE CEAUSESCU
din Raportul la Congresul al XlII-lea al partidului

-un obiectiv principal, posibil^ de înfăptuit

Congresul al XlII-lea al partidului a hotărlt: Cum s-a acționat concret în întreprinderi:
„Un obiectiv principal al cincinalului 

1986-1990 îl constituie creșterea productivi
tății muncii pe baza organizării mai bune a 
producției și a muncii, precum și a automa
tizării, cibernetizării și robotizării produc
ției".

La tribuna Congresului al 
XlII-lea, secretarul general al 
partidului sublinia necesitatea de a 
nu uita nici un moment că nu
mai pe baza creșterii productivi
tății muncii vom putea asigura dez
voltarea economico-socială și vom 
face ca produsele românești să fie 
competitive pc plan international.

Realitatea din sute și sute de 
întreprinderi, măsurile organizato
rice fără precedent luate Ia nive
lul centralelor, ministerelor și ju
dețelor, precum și în fiecare uni
tate economică atestă hotărirea 
fermă cu care s-a acționat in pe
rioada care a trecut de la Con
gresul al XlII-lea al partidului 
pentru creșterea în ritm mai sus
ținut a productivității muncii, pen
tru dublarea acestui indicator pină

la sfirșitul actualului cincinal. Din 
inițiativa tovarășul ui 
Nicolae Ceaușescu au fost elabo
rate programe speciale menite să 
asigure valorificarea tuturor re
surselor de sporire a eficientei uti
lizării forței de muncă. în toată 
această acțiune de fundamentare a 
unei noi strategii pentru creșterea 
în ritmuri fără precedent a pro
ductivității muncii, și-au spus un 
cuvînt hotărâtor cercetarea științi
fică. precum și acțiunile ample în
treprinse pentru modernizarea pro
ducției — prin aplicarea largă a 
automatizării, cibernetizării și ro
botizării — și pentru ridicarea ni
velului de pregătire profesională a 
personalului muncitor, pentru per
fecționarea sistemului de organi
zare și retribuire a muncii pe baza 
acordului global.

• UN BUN EXEMPLU. Cu cițivo ani in urmă, la între
prinderea minieră Petrila, din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului, a fost lansată inițiativa „Brigada înaltei productivi
tăți". De la începutul anului 1986 și pină la 1 decembrie 
a.c., această valoroasă inițiativă este aplicată cu bune 
rezultate de 170 brigăzi, cu rezultate dintre cele mai bune 
in producție. Așa, de exemplu, la I.M. Paroșeni, brigada 
lui Mihai Bărbăcaru realizează 15 tone cărbune pe post, 
față de 10 tone planificat, iar brigăzile conduse de Ni
colae Andrașic și Ferenc Fazakaș cu 4—5 tone mai mult 
decit este prevăzut. Productivități înalte obțin și brigăzile 
conduse de minerii Constantin Popa de la I.M. Lupeni, 
Cristea Valache și Vasile Florea de la mina Livezeni, pre
cum și Ștefan Alba de la I.M. Petrila și Grigore Mindruț 
de la mina Lonea. Fapt notabil, cele 170 brigăzi care 
aplică această inițiativă muncitorească au realizat cir
ca 300 000 tone cărbune peste prevederi in cei aproape 
doi ani care au trecut din actualul cincinal.

• CALCULE EDIFICATOARE. Pe ansamblul economiei 
județului Bihor, calculele arată că pentru a realiza pro

ducția anului 1987 cu nivelul de productivitate înregis
trat in 1985 ar fi fost necesară suplimentarea forței de 
muncă cu 10 324 lucrători.

• in anul 1987, producția industrială a județului, Su
ceava a crescut cu 2,7 miliarde lei față de 1985, 80 la 
sută din acest spor fiind obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

• Pe ansamblul industriei județului Vrancea, produc
tivitatea muncii pe lucrător este in acest an superioară 
cu 5 000 lei față de prevederi. Pe această cale s-a ob
ținut, suplimentar, un spor de producție-marfă de peste 
284 milioane lei.

® MASURI TEHNICE EFICIENTE. In acest an, la în
treprinderea de rulmenți grei Ploiești s-au luat noi mă
suri pentru creșterea productivității muncii, printre care : 
tipizarea tehnologiilor de fabricație pentru reperele com
ponente ale rulmenților grei, extinderea acțiunii de po- 
liservire a mașinilor și utilajelor. Efectul ? In acest an, 
productivitatea muncii pe o persoană a fost cu 45 000 
lei mai mare decît în 1985.

— prin aplicarea celor mai noi realizări ale științei

Congresul al XlII-lea al partidului a hutărit: Cum s-a acționat concret în întreprinderi:
„Activitatea de cercetare va trebui să asi

gure creșterea substanțială a nivelului teh
nic și calitativ al produselor, îmbunătățirea 
structurii producției și valorificarea tot mai 
eficientă a resurselor economice, sporirea 
gradului de competitivitate a produselor 
românești”.

prora1 » ''Pretutindeni in lume, preocupa- 
.. rea pentru nou. pentru calitate este 

t‘dt fnai pFbgtiajftă. tinzind să devi
nă o caracteristică esențială a 
oricărei activități economice, o con
diție sine-qua-non a competitivită
ții și eficientei la export. Ară- 
tind că în programele noastre 
de modernizare pe acest cincinal, 
cerințele calitățți, ale nivelului teh
nic al produselor ocupă un loc de 
frunte, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că na aflăm intr-un ase
menea stadiu de dezvoltare a eco- 
no- e’ rom. ’eșll. incL prebiem 
calității, a nivelului tehnic, a apli
cării cuceririlor științei, în toate 
domeniile, devine problema hotar - 
toare pentru progresul general al 
economiei, al patriei. în acest 
sens, secretarul general al partidu
lui a cerut. în mod deosebit, să se 
acționeze pentru întărirea răspun
derii organelor și organizațiilor de

partid, a oamenilor muncii din în
treprinderi. centrate și ministere 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor, 
pentru aplicarea fermă a progra
melor de asimilare a produselor 
noi, pentru respectarea riguroasă a 
normelor de calitate. Deci înnoirea 
rapidă a fabricației, în condițiile 
ridicării calității produselor, repre
zintă — in spiritul intregii politici 
economice a partidului — una din
tre cele mai importante forme de 
materializare a capacității de crea
ție, prin care toți oamenii muncii 
contribuie din plin la perfecționarea 
dotării tehnice a economiei, la va
lorificarea superioară a resurselor 
țării, la satisfacerea cerințelor 
populației și, fapt deosebit de im
portant. la creșterea competitivită
ții produselor românești pe piețele 
externe.

J g mu: ->•/
• ROADELE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE. Dezvoltarea acti-

vității de cercetare științifică și inginerie, tehnologică,.inte
grarea mai .âtganică a' cercetării cu învățârriîntul și pro
ducția s-au concretizat în județul Cluj în accentuarea 
procesului de înnoire și modernizare a produselor. In ulti
mii doi ani au fost asimilate in fabricație 435 noi tipuri 
de mașini, utilaje și instalații, 130 materiale și aproape 
240 bunuri de consum.

• Pe baza rezultatelor ce.setărilor științifice de spe
cialitate, la Combinatul petrochimic Pitești au fost asimi
late în ultimul timp o serie de produse deosebit de efi
ciente. Astfel, trecerea la realizarea polistirenului de uz 
electronic a asigurat un spor de producție-marfă de 24 
milioane lei. și o reducere a cheltuielilor materiale cu 2,3 
milioane lei. De asemenea, introducerea in producție a 
copolimerului pe bază de eliienă-vinil-acetat a permis 
creșterea cu 1,7 milioane lei a producției-marfă.

8 PRIN EFORT PROPRIU. In perioada de la Congresul 
al XlII-lea al P.C.R. și pină în prezent, la întreprinderea 
de ferite Urziceni s-au introdus în producție 90 de repere 
și 5 noi tehnologii. După cum ne-a informat inginerul-șef 
al unității, Valentin loniță, majoritatea reperelor existente

în producție, precum și tehnologiile, du. fast gîndite și au
■ prins viață in atelierele proprii d,e; cercetarpuși , proiectare, 

unde iși desfășoară activitatea un puternic nucleu de 
specialiști. De remarcat că în prezent produsele realizate 
la Urziceni au înlăturat în totalitate importul de ferite, iar 
65 la sută din producție este destinată exportului.

• In acest an, ponderea produselor noi și modernizate 
a ajuns la întreprinderea de utilaj greu din Craiova la 
peste 85 la sută din totalul producției-marfă. De la Con
gresul al XlII-lea al partidului au fost asimilate în fabri
cație strunguri normale grele de 1 400 X 6 000 mm și 
2 000 X 8 000 mm. Cea mai recentă și concludentă rea
lizare în acest domeniu o constituie strungul ce poate 
prelucra piese cu un diametru de 3 150 mm și lungimi de 
pină la 30 000 mm, care a fost livrat Combinatului de uti
laj greu lași.

• Recent, la ■ întreprinderea mecanică „Nicolina"-lași 
s-a trecut la fabricația de serie a unei noi și moderne 
familii de suflante — utilaje intens solicitate în Industria 
chimică și alimentară, în minerit, în metalurgie și în 
alte sectoare ale producției materiale. Sint produse reali
zate exclusiv cu componente fabricate în țară.

pentru sporirea eficienței^ activități^ economice

i- - - - - - - - - - - Congresul al XlII-lea al partidului a hotărlt: Cum s-a acționat concret în întreprinderi:
„O atenție deosebita trebuie acordată în

făptuirii sarcinilor de reducere a cheltuieli
lor de producție. Cu cît vom asigura redu
cerea cheltuielilor materiale și de producție 
și creșterea rentabilității și eficienței, cu 
atît vom determina o sporire mai mare a bo
găției naționale, a venitului național”.

în actuala conjunctură economi
că mondială, cînd o serie de mate
rii prime se găsesc tot mai greu și 
la prețuri ridicate, in condițiile in 
care în țara noastră — ale cărei re
zerve naturale sînt limitate — au 
început să se exploateze resurse 
cu conținuturi tot mai sărace în 
substanțe minerale utile, reducerea 
cheltuielilor materiale are o im
portanță cu totul deosebită pentru 
înfăptuirea obiectivelor economico- 
sociale pe care ni le-am pro
pus. a sarcinilor stabilite de 
Congresul al XlII-lea al partidu
lui. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este necesar ca 
pretutindeni să se acționeze cu 
toată fermitatea pentru reducerea 
consumurilor materiale și energe
tice, pentru creșterea rentabilității 
și eficienței economice, deoarece 
numai pe această cale se va asi

gura creșterea mâi puternică a ve
nitului național — sursă sigură de 
progres și bunăstare.

Strategia unitară complexă ela- , 
borată de conducerea partidului 
pentru reducerea severă în actualul 
cincinal a cheltuielilor de producție 
are in vedere o serie de măsuri 
menite să asigure respectarea stric
tă a normelor de consum, recupe
rarea și valorificarea, unor cantități 
tot mai mari de materiale refolo- 
sibile. eliminarea oricăror forme de 
risipă. Pentru aceasta, organele și 
organizațiile de partid trebuie să 
desfășoare o susținută muncă poli- 
tico-educativă, astfel ca, în fie
care întreprindere, secție, atelier, 
la fiecare loc de muncă, respectarea 
riguroasă a disciplinei consumuri
lor să devină, o lege de fier a ac
tivității productive.

• IN CENTRUL ATENȚIEI : REFOLOSIREA MATERIALE
LOR. in anii 1986-1987, la Șantierul naval Galați s-au 
economisit 365 tone metal, 450 tone combustibil con
vențional, 1 650 MWh energie electrică. Dintre măsuri
le luate care au dus la obținerea acestor rezultate 
notăm : îmbunătățirea proiectelor și documentației de 
execuție a navelor, extinderea refoiosirii ștraifurilor de 
tablă la execuția reperelor mici pentru nave și alți be
neficiari ; instruirea maiștrilor și conducătorilor locurilor 
de muncă în scopul impulsionării acțiunilor de recupe
rare și refolosire a materialelor refolosibile.

• In acest an, deși producția pe ansamblul județului 
Botoșani este cu 18,5 la sută mai mare față de cea a 
anului 1985, consumurile materiale și energetice sînt sub
stanțial reduse. Astfel, cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă s-au diminuat cu 25,2 lei, economia’fiind 
concretizată, între altele, în 8 419 MWh energie electrică 
și 9 460 tone combustibil convențional.

• CALITATE ÎNSEAMNĂ Șl EFICIENȚĂ. In acest an, 
ponderea produselor de calitatea I la întreprinderea „Por

țelanul" din Alba lulia a ajuns la 77 la sută, față de 73,5 
la sută în 1985. Calitate înseamnă și eficiență. In perioada 
care a trecut din acest an, comparativ cu 1985, consumul 
de caolin s-a redus cu 1 800 tone, iar cel de energie elec
trică și combustibil cu 33,8 MWh la un milion bucăți pro
duse finite. Ca urmare, cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 29 lei.

• CU CONSUMURI ENERGETICE - LA JUMĂTATE. La 
Combinatul de fire Sintetice din Vaslui, o tonă de fire tex
tile poliesterice se produce acum doar cu 4,5 MWh și 
0,5 tone combustibil convențional față de 9,6 MWh și 1,02 
tone combustibil convențional cu șase ani in urmă. Ex
plicația acestor diminuări de consumuri ? Pe de o parte, 
efortul stăruitor pentru perfecționarea tehnologiilor și, pe 
de altă parte, spiritul gospodăresc prezent la toate locu
rile de muncă.

• REPROIECTAREA CONSTRUCTIVĂ - „SURSA" DE 
ECONOMII. Prin înlocuirea a peste 70 repere din meta
le neferoase cu altele, reproiectate, din mase plastice, 
la întreprinderea mecanică din Bistrița s-au economisit 
peste 11 tone aluminiu și mai mult de 600 kg bronz.

— m pas cu exigențele actuale ale progreșuliri tehnico-științific

Congresul al XlII-lea al partidului a hotărlt : Cum s-a acționat concret în întreprinderi:
„Dezvoltarea industriei în cincinalul 

1986-1990 se va realiza îndeosebi prin mo
dernizarea mijloacelor de muncă și a struc
turii producției, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al acestora, introducerea conti
nuă și aplicarea largă a tehnologiilor avan
sate”.

Modernizarea este calea sigură a 
progresului I In concepția secre
tarului general al partidului, per
fecționarea organizării și moderni
zarea producției reprezintă o ac
țiune deopotrivă economică, socia
lă și politică, de o anvergură fără 
precedent, implicînd o intensă și 
susținută antrenare a tuturor ca
drelor de conducere, a specialiști
lor din întreprinderi, centrale, mi
nistere, institute de cercetare șțiin-, 
țifică și inginerie tehnologică, a 
organelor și organizațiilor de par
tid. o strînsă coordonare a activi
tății pentru stabilirea cetcr mai 
potrivite metode, mijloace și solu
ții în vederea realizării unor 
schimbări radicale în acest dome
niu și creșterii substanțiale a efi
cienței intregii activități econo
mice.

Programele elaborate în acest

sens au în vedere ațît valorificarea 
pe un plan superior a potențialului 
productiv, cît și îmbunătățirea con
tinuă, esențială a. condițiilor de 
muncă, pentru afirmarea deplină a 
capacității profesionale a munci
torilor și specialiștilor, a inițiati
vei și spiritului lor creator, de 
natură să asigure împlinirea pe 
plan social, la un nivel superior 
calitativ și de exigență, în pro
cesul muncii, a personalității uma
ne. De asemenea, întrucît moder
nizarea include perfecționări și pe 
planul relațiilor de muncă, un rol. 
deosebit revină activității organi
zatorice și politico-educative des
fășurate de organele și organiza
țiile de partid, sub a căror directă 
conducere comuniștii, toți oamenii 
muncii sint chemați să acționeze 
uniți pentru aplicarea măsurilor 
stabilite.

• PRIN AGREGATI7.AREA FABRICAȚIEI. La întreprinde
rea de piese auto din Satu Mare, principala direcție de 
modernizare o reprezintă agregatizarea fabricării echipa
mentelor hidraulice de frînă pentru autoturisme, autoca
mioane și tractoare, care constituie baza producției între
prinderii. Ca atare, la ora actuală 80 la sută din fabrica
ția acestor echipamente e cuprinsă in programul de agre- 
gatizare. Efectele cumulate ale acțiunii de agregatizare 
la nivelul anului 1987 sint semnificative : spor de produc
ție-marfă de 28 milioane lei și reducerea cheltuielilor 
totale cu 4,5 milioane lei,

• Ca urmare a aplicării măsurilor înscrise în progra- ■ 
mele de perfecționare a organizării și modernizare a 
producției, în unitățile din industria județului Bacău va
loarea producției-marfă a crescut cu 3 miliqrde lei. Tot
odată, cheltuielile totale de producție s-au redus cu 660 
milioane lei, din care cele materiale cu 440 milioane 
lei. Rezultate deosebite s-au înregistrat la Combinatul pe
trochimic Borzești, întreprinderea de mașini-unelte, Com
binatul de celuloză și. hîrtie „Letea" dih Bacău, între
prinderea minieră Comănești.

• In cele 57 unități industriale din județul Sibiu au

fost prevăzute 6 200 măsuri pentru perfecționarea orga
nizării și modernizarea proceselor de producție. Ca efect 
al acțiunilor întreprinse, unitățile economice din ju
dețul Sibiu au livrat anul trecut peste prevederi pro
duse in valoare de 311,3 milioane lei. in acest an, pro
dusele noi și reproiectate reprezintă 31,5 la sută din 
totalul producției-marfă, fiind asimilate în fabricație 113 
produse noi și aplicate 126 tehnologii moderne.

• UTILAJE CU PARAMETRI SUPERIORI. Cu trei luni 
mai devreme s-au încheiat la Combinatul de celuloză, 
hîrtie și cartoane din Zărnești lucrările de modernizare 
a fierbătoarelor de celuloză 9 și 10. Eficiența acestei 
măsuri tehnice : sporirea cu 12 000 tone a producției de 
celuloză la nivelul unui an.

• Dintre cele 36 de măsuri de modernizare aplicate cu 
efecte importante la Întreprinderea de produse cărbu- 
noase Slatina, semnalăm mai ales punerea recent în 
funcțiune a cuptorului cu vatră rotativă, destinat produ
cerii cocsului de petrol cu structură orientată, utilizat în 
fabricarea electrozilor siderurgici de mare putere. Astfel, 
se creează premise pentru eliminarea importului de cocs 
acicular și îmbunătățirea calității electrozilor.
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Un produs încorporează materie și 
încorporează muncă. Factorul activ 
este munca. Acest factor depinde de 
oameni. De competența, inițiativa și 
creativitatea lor ; de gradul lor de 
răspundere, ordine și disciplină ; de 
cutezanța lor in gindire și în faptă. 
Prin urmare, de nivelul conștiinței 
lor. Conștiința oamenilor se dovedeș
te a fi. in mare măsură, determinantă 
pentru nivelul calității muncii lor. 
Viața ilustrează prin 
exemple acest adevăr, 
eie il oferă

obiective au devenit prioritare in an
samblul muncii politico-educative 
desfășurate de organizațiile de partid 
din întreprindere, de alți factori edu
caționali.

Azi. la Fieni nu-și mai amintește 
nimeni cine a lansat ideea că între
prinderea poa.te și trebuie să lucreze 
la nivel mondial. Dar toți știu că in
ginerul Gheorghe Banu, directorul 
unității, a devenit un activ promotor 
al acestei idei. De fapt, a devenit un 
adevărat propagandist. Un propagan
dist al noii calități a muncii și a 
produselor.

— Nu mai departe de începutul ac
tualului deceniu, ne-a spus inginerul 
Gheorghe Banu, ne mai comparam 
doar cu noi înșine. Discutam cu oa
menii, încercam să-i convingem că 
trebuie să ieșim in lume, să ne com
parăm cu realizările de virf obținute 
pe plan mondial, dar mulți priveau 
cu neîncredere acest demers: Apoi, 
unii dintre noi s-au dovedit a fi 
„prinși" de această idee. Au muncit,- 
s-au autodepășit, ceea ce era bine, dar 
s-au și grăbit să afirme : „Am in
ceput să lucrăm 
S-a cerut iarăși 
gere, pentru a-i 
adevărul că nu-i 
lucrăm la nivel mondial. Trebuie s-o 
dovedim. Și singura dovadă este ex
portul. Ce vinzi, cit vinzi, unde vinzi, 
cit de mult ai pătruns in țări cu tra
diție industrială — iată criteriile in 
baza cărora poți să știi dacă lucrezi 
— sau nu — la nivel mondial. Ne-am 
lovit, pe urmă, de o prejudecată, 
care are o largă circulație și in alte 
întreprinderi. De acest „dialog" fals, 
in care-producătorul aruncă vina pe 
întreprinderile de comerț exterior, 
pentru că nu-i găsesc piețe de desfa
cere, iar acestea din urmă ii trimit 
„mesajul" înapoi, cu specificarea că 
produsele pe care le-a fabricat nu-s 
competitive. Se impunea să-i convin
gem pe oameni că producătorul tre
buie să-și asume răspunderea, să cu
noască piața internațională și să se 
racordeze la realitățile ei. Toate aces
te probleme au fost dezbătute in
tr-un cadru larg : in adunările de 
partid, la invățămintul politico-ideo
logic, cu prilejul unor mese rotunde, 
al unor consfătuiri, simpozioane sau 
întilniri cu specialiști din cercetare și 
invățămintul superior, organizate la 
noi in intreprindere. Dar mai cu 
seamă au fost discutate direct cu oa
menii, de la inimă la inimă, la locul 
de muncă sau in timpul liber.

...în vara acestui an a venit in în
treprindere reprezentantul .unei fir
me italiene. A prezentat o comandă. 
A întrebat dacă este posibil ca probe
le să fie gat.a in două luni. Au fost 
gata in două ore. Secțiile de proiec
tare și de fabricație sint pregătite 
pentru a prezenta in timp record 
probe dintre cele mai dificile. Azi 
întreprinderea din Fieni este bine 
cunoscută pe piața externă. Se ex
portă masiv in țări cu tradiție : An
glia, Republica Federală Germania, 

. „„ _ ,__ _______ Franța, Spania. Brazilia, in Orientul
presupun : și devota- Mijlociu și in Orientul îndepărtat, in 

Statele Unite ale Americii. Cererea 
de produse depășește de mai bine de 
două ori capacitatea întreprinderii. 
Pe 11 luni din acest an. la export 
s-a înregistrat, față de plan, o depă
șire de peste 50 la sută.

numeroase 
Unul dintre 

„dialogul" dintre două 
unități industriale situate. în spațiu, 
la mare distanță, dar apropiate prin 
modul in care s-au angajat in bătălia 
pentru o nouă calitate a muncii. în
treprinderea „Steaua electrică" Fieni, 
județul Dîmbovița, și întreprinderea 
de aparate electrice de măsurat din 
Timișoara, județul Timiș.

întreprinderea din Fieni fabrică 
becuri electrice. Toate tipurile de 
becuri speciale folosite la noi in țară, 
pentru mijloacele de transport nava- 

. le, aeriene, rutiere sau pe căi ferate, 
pentru sistemele de automatizare, 
pentru industria minieră, pentru lăm
pile de proiecție din sălile de opera
ții. din cele de teatru sau de pe pla
tourile de filmare, pentru lămpile cu 
flux dirijat, oglindate sau cu infra- 
roșii. absolut toate sint produse la 
Fieni.

întreprinderea timișoreană produce 
aparate de măsurat, ce sint utilizate 
în industrie. Au trecut numai 15 ani 
de la inaugurare, dar firma deja nu 
mai corespunde realității. Pentru că 
aparatele electrice de măsurat repre
zintă. azi, numai o componentă a 
muncii desfășurate aici. între timp 
a inceput producția de aparate elec
tronice de măsurat, iar ponderea lor 
depășește ; 
cut apoi 
mente de 
măsurare, 
aparaturii

De mai i 
treprinderi ______ r_____
nivel mondial. Implicarea lor activă 
in competiția internațională a cali
tății exprimă capacitatea de muncă 
a oamenilor, gradul de pregătire, 
forța creativității acestor colective 
muncitorești. Intr-un cuvint. exprimă 
competenta la care au ajuns munci
torii, inginerii, economiștii din cele 
două moderne cetăți industriale.

— Dar, înainte de toate, a subliniat 
secretara comitetului de partid de la 
„Steaua electrică" Fieni, Maria Măr- 
culescu, exprimă faptul că oamenii 
au înțeles in adincul conștiinței lor 
nevoia de a dobindi o inaltă compe
tență. Sint edificatoare, în acest 
sens, zilele și nopțile in care nume
roase calcule au fost verificate si 
reverificate de zeci, și zeci de ori. in 
care au fost făcute și refăcute sute 

'de schițe, pină ce au devehit per
fecte : miile de ore din timpul liber 
folosite pentru studiul in bibliotecă; 
puterea de a. lua de la capăt cerce
tări ajunse in impas, o dată și încă 
o datg, ele cile- eri afost' nePoie. 
Toate acestea t _ ___
meni, și cțăru-ire patriotică, și hotări- 
re în acțiune, și putere de muncă, 
dar mai cu seamă presupun înțe
legerea necesității de a tc pregăti 
continuu, de a inova continuu, de 
a munci la nivel mondial. Aceste

acum 30 la sută. S-a tre
ia fabricarea de echipa- 
testare și de sisteme de 

la conceperea și realizarea 
pentru aeronave.
mulți ani, aceste două in- 

i realizează produse la

la nivel mondial". 
muncă de convin- 

face să înțeleagă 
totul să afirmăm că

Monumentele
prezentului

De la declanșarea acțiunii pentru 
o nouă conștiință a răspunderii față 
de calitate și pină la realizările de 
pină acum a fost parcurs un drum de 
muncă, de eforturi creatoare. Cuvin
tele se cereau acoperite prin fapte. 
Inginerul Banu a intrat in bătălia 
cea mai grea : realizarea bornei tri- 
poiare. Un produs ce nu se- mai fa
bricase pină atunci în România. Au 
participat 12 specialiști la proiecta
rea produsului. Dar sufletește s-a an
gajat întregul colectiv al întreprin
derii. S-a făcut o problemă de pa
triotism din realizarea lui la nivel 
mondial. Oamenii învățau si mun
ceau ; munceau si învățau. O primă 
probă a fost compoziția sticlei. Au 
fost făcute sute de incercări. pînă 
cind s-a realizat o sticlă rezistentă, 
care să nu se spargă sub lovitura 
unui ciocan de 10 kg. A urmat altă 
probă: aderența sticlei la metal. Apoi 
au fost găsite soluții pentru acțiunea 
in mediu de freon, pentru rezistența 
la șocurile mari de temperatură și 
de presiune. Fiecare din cele peste 
două mii de produse a trecut prin 
astfel de bătălii. Au fost proiectate 
tehnologii noi. Apoi s-a trecut la re- 
proiectarea lor. pentru a nu se pierde 
cadența cu realizările de virf din 
lume. Dar, mai cu «seamă, au fost 
„reproiectate" mentalitățile, pentru a 
se integra și ele în spiritul vre
mii. Fiecare nouă soluție tehnologică 
a fost precedată de afirmarea con
științei necesității ei. Și de activi
tatea concretă pentru ca necesitatea 
să devină realitate.

Același drum a fost parcurs și la 
I.A.E.M. Timișoara. Și aici itinera
rul fiecărui nou produs a început 
de la ințelegerea necesității de a 
ieși din „clasicism". De a se renunța 
la sistemele obișnuite de lucru, pe 
care colectivul le cunoștea bine, pînă 
in cele mai mici detalii, in favoarea 
altora, absolut noi și necunoscute 
încă. Un activ propagandist al noului 
s-a dovedit a fi directorul întreprin
derii, inginerul Gheorghe Tirpe. Din 
nou se verifică forța exemplului 
personal. El i-a convins pe oameni 
că înnoirile trebuie să fie făcute 
„din mers" și repede. Un muncitor 
cu care se angajase intr-un dialog 
pe această temă l-a întrebat : „Oare 
nu mai e actuală zicala că graba, 
strică treaba 1“ l-a răspuns că 
niciodată nu a fost actuală. Pentru 
că niciodată adevăratul profesionist 
nu s-a grăbit mai mult decit era 
necesar pentru a face treaba bună. 
Viteza trebuie să fie obținută prin 
eliminarea timpului „de așteptare". 
Pentru că de multe ori suma „tim
pilor de așteptare" este mai mare 
decît a celor in care se lucrează 
efectiv. Aici, la I.A.E.M., bătălia 
pentru nou. pentru calitate a inceput 
de la dezvoltarea conștiinței necesi
tății de a valorifica deplin timpul. 
Și de la ințelegerea adevărului că 
noul nu se •poate naște fără acumu
lări individuale și colective ; deci 
fără îmbogățirea pontinuă a cunoș
tințelor și fără ' transformarea aces
tora in valori active ; fără o reală 
circulație a ideilor in colectiv ; fără 
existența unui climat de muncă, de 
creație, a cărui construcție este în
totdeauna îndelungată și complexă. 
Pe acest drum au fost cucerite, și 
aici, an de an. noi piețe externe. De 
la un an la altul a fost diversificată 
producția pentru export, a crescut 
cota de participare a întreprinderii 
la diviziunea internațională a 
muncii.

— Întrecerea cu lumea, consideră 
inginerul Gheorghe Tirpe, este ase-

mănătoare circulației pe o sosea 
aglomerată. Trebuie să privești con
tinuu înainte si înapoi, intr-o parte 
și in alta, să fii atent la volan, la 
zgomotul motorului, la consumul de 
benzină, să-ți alegi bine momentul 
fiecărei depășiri. Și in orice moment 
poți fi tu însuți depășit. Pe această 
„șosea aglomerată" a comerțului in
ternațional trebuie să ai mereu in 
vedere progresul tehnic, organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
ridicarea gradului de calificare, 
cointeresarea materială șl stimularea 
morală. Toate aceste lucruri, noi le 
analizăm in colectiv, cu toți munci
torii, cu inginerii, cu economiștii. In 
felul acesta crește responsabilitatea 
față de muncă, față de calitatea pro
duselor.

în această cursă, orice moment de 
neatenție se plătește. Notăm o apre
ciere făcută zilele trecute, in confe
rința extraordinară a organizației 
județene de partid Timiș: „Pe 11 
luni din acest an, Întreprinderea de 
aparate electrice de măsurat și-a 
depășit planul la toți indicatorii, cu 
excepția exportului, unde a înregis
trat o realizare de numai 96 la 
sută"... Deși întreprinderea produce, 
in acest an, la un inalt nivel calita
tiv, deși au fost onorate toate con
tractele încheiate cu parteneri de 
peste hotare, unele chiar in devans, 
nu a fost îndeplinit planul la export. 
Paradoxul este numai în aparență, 
pentru că in realitate lucrurile sint 
limpezi. Iată ce ne-a spus, in acest 
sens, secretara comitetului de partid, 
Tamara Mesaroș-Anghel :

— De ce nu am realizat planul la 
export ? Pentru că nu ani încheiat 
contracte care să acopere toate sar
cinile de export prevăzute in plan. 
Produsele noastre au fost prezentate 
la numeroase tirguri internaționale 
și au primit aprecieri dintre cele 
mai bune din punctul de vedere al 
performanțelor. Am pierdut insă 
cițiva parteneri cărora alte firme 
le-au oferit produse mai ieftine de- 
cit ale noastre. Aceasta era realita
tea cu un an in urmă, in momentul 
în care s-au încheiat contractele. Ea 
nu mai este insă de actualitate in 
momentul de față și o dovadă certă 
o constituie faptul că toate sarcinile 
de export ale întreprinderii, din pla
nul pe 1988, sint deja acoperite cu 
contracte. Avem asigurate condițiile 
ca, in. anul ce se apropie, să recu
perăm restanța și să depășim pla
nul. Am primit o lecție aspră. Am 
făcut din ea, la nivelul intregului 
colectiv, o problemă de conștiință. 
In adunările de partid, la învăță
mântul politic, in cadrul discuțiilor 
individuale cu membrii de partid, cu 
prilejul unor dezbateri am pus 
mereu în atenția intregului colectiv 
și a fiecărui om in. parte raportul 
dintre prețul maxim pe care cumpă
rătorii 
dispuși 
minime 
ducem, 
și i-ău

produselor noastre sint 
să-l plătească și costurile 

cu care noi putem să pro- 
Oamenii au înțeles problema 
găsit rezolvarea.

Ne-am convins și noi, în timpul 
documentării in întreprindere, că — 
alături de probleme cum sint per
formanțele produselor, competența 
oamenilor — motivația costurilor 
constituie „cap de afiș" in propa
ganda vizuală, in intreaga muncă 
politică. S-a înțeles bine, s-a înti
părit puternic în conștiințe faptul că 
a reduce costurile înseamnă a dimi
nua consumurile de materii prime, 
de energie și a spori consumul de 
materie cenușie.

Adrian VASILESCU

Iașii marilor zidiri, 
care au însemnat clă
direa de suflet a con
științei de sine, 
UNIREA, marile ini
țiative culturale ale 
unei națiuni, trăiește 
astăzi o continuă în
noire și modernizare, 
sub o mină pe cit de 
gospodărească, pe at.it 
de subtil îndrumată 
de bunul-slmț estetic. 
Să spunem deschis că 
noile construcții ale 
Iașiului se bucură de 
o anumită fermitate a 
bunului-gust aplicat 
etapei de urbanizare 
care a dat un nou 
chip centrului civic și 
implică, necesar, arte- 
4e in mate zonele sem
nificative ale orașului. 
Cuvintele secretarii-. 
lui general al partidu- 

i lui. rostite la cel de-al 
I III-lea Congres al e- 

1 ducației politice și 
i culturii socialiste, sint 

vii in conștiința artiști
lor contemporani. „Oa
menii de artă și cultu
ră din toate domeni
ile — spunea tovarășul 

J Nicolae Ceaușescu — 
trebuie să se anga
jeze ferm și să cree
ze cu poporul si pen
tru popor, să sc in
spire din izvorul viu, 
veșnic al națiunii 
noastre, din creația și 
din telul de a fi al 
poporului nostru. Nu
mai o asemenea cul
tură. o asemenea ac
tivitate literar-artisti- 
că, de toate genurile, 
inspirată din munca și 
iața poporului

avea, intr-adevăr, 
(contribuție uriașă 

intreaga operă

transformare a socie
tății. de formare a 0- 
mului nou, eu un inalt 
spirit revoluționar, 
constructor conștient 
al socialismului si co
munismului in Româ
nia".

Cu două decenii in 
urmă, clasa lui Dan 
Hatmanu și elevii săi 
abia îndrăzneau pro
iecte de design stra-

va
o 

Ia 
de

dai. Au semnat tot a- 
tunoi lucrări de efect 
Constantin Radinschi. 
Corneliu lonescu (vi
traliile de la Univer
sitate), Sabin Bălașa 
a desfășurat „Legen
dele românilor", timp 
de 11 ani. la Univer
sitatea 
colae 
drian 
montat 
narilor 
unui 
nou, studențesc, 
crări în mozaic cera
mic și piatră de fiu. 
Sint realizări de bun- 
gust și durată, care 
au înnobilat cu vibra
țiile noului vechea 
aură glorioasă a urbei, 
pe ale cărei străzi se 
mai simte ecoul pași
lor lui Creangă și 
Emines cu.

De la statuia pri
mului mare poet ti
părit de limbă româ
nă, Dosoftei, ridicată 
de Iftimie Bârleanu, 
pină sus la Vidrașcu, 
unde stă triada simbo
lică, turnată în bronz, 
a provinciilor româ
nești unite, lîngă o 
fintină cu apă dulce, 
zeci de statui, bus- 
turi și compoziții libe
re evocă oamenii de 
seamă, luptătorii 
pana și cu 
re-au durat 
rasului, in 
pierdute, în 
medievale sau în 
dinca ilegalitate.

Realizată în ultimii 
ani. sugestiva imagi
ne a Independenței, 
ridicată de Gabriela 
Manole Adoc și 
Gheorghe Adoc în 
inima Iașiului con
temporani se alătură 
altor monumente 
pabile să 
acum și mereu, 
pre marile 
ale epocii 
porane. Dar 
artiștii deja 
ci și studenții Institu
tului de artă sint 
preocupați de aspectul 
nou al orașului lor.

Ni-ieșeană. 
Matyus și A- 
Padoleanu 
pe pereții Cot- 
și pe fațada 
cinematograf 

lu-

au

cu 
ca-arma 

istoria o- 
vremuri 
vremuri

a-

ca- 
vorbească, 

des- 
realizări 
contem- 
nu doar 
afirmați.

Astfel. studenții și-au 
imaginat și au înfăp
tuit proiecte ca „Ger
minație", la Institutul 
agronomic, plecînd de 
la un motiv brâncu- 
șian ; la Casa cărții și 
la Centrul de librării 
ei au dat viață isto
riei noastre politice și 
culturale in culori de 
frescă și în sgrafito ; 
au ieșit cu proiecte
le lor mult in afara 
orașului, pină la Tîr- 
gu Frumos si Podu 
îloaie. La Mădîrjac 
s-a ridicat ca ofrandă 
un monument sem
nificativ intitulat
„Flori eroilor". Pre
ocupat de aspectul o- 
rașului modern care 
este Iașiul contempo
ran. recent s-a discu
tat un plan complex, 
care prevede implica
rea artelor in zona in
dustrială, unde citeva 
proiecte — la Podu 
Roșu, pe platforma 
I.M.A.M.U.S. și in fața 
C.U.G. — vor impune 
semnele distincte ale 
epocii de real avint 
constructiv, pe bună 
dreptate 
drept
Nicolae Ceaușescu".

In toate aceste lu
crări și proiecte ar
tiștii ieșeni au abor
dat revoluționar, adi
că in spirit nou, cu 
un limbaj propriu, o- 
riginal ■ ca stil, pro
blematica extrem de 
bogată și complexă a 
dezvoltării tradiției 
prin depășirea ei. nu 
prin supunere cumin
te și facilă. Este un 
mod demn prin care 
arta și artiștii își ex
primă adeziunea de 
conștiință față de mi
siunea încredințată 
de partid și popor 
artei și făuritorilor ei, 
hotărirea 
gina și 
popor. în 
luționar.

Radu NEGRU

definită 
„E p'o c a

de a ima- 
crea pentru 
spirit revo-
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Biblioteca clubului „Siderurgistul" din Hunedoara are circa 96 000 volume 
și mai bine de 11 000 cititori

Natură proteică reflectată în nă
zuința esențială spre atotcuprinzător 
și contemporaneitate, romanul se do
vedește a fi azi, ca și altădată, o 
zonă a creației în care sensibilita
tea nativă, starea emoțională predo
minantă se materializează epic prin 
asimilarea unor domenii foarte di
verse ale existenței și experienței 
umane. Sintetic in alcătuire, cumu
lativ in substanța 'formată din con
densarea unui material de viață 
complex, acesta reclamă, deopotrivă, 
pe „a simți" și pe „a ști", a căror 
logodnă se află la originea întemeie
rii genului și constituie pe mai 
departe elementul -ce-1 singularizea
ză in ansamblul literaturii. Cele mai 
de seamă opere l-au impus ca pe 
o artă a cunoașterii de sine sau a 
marii realități a lumii și numai ra
porturile cantitative interne au putut 
duce la apariția unor încrengături in 
interiorul aceleiași specii. în esență 
însă, proza, de observație obiectivă 
sau introspectivă, realizată cu cele 
mai moderne mijloace, cu origini in 
realități reprezentative sau in expe
riențe insolite, iși întemeiază condi
ția și demersul pe capacitatea de a 
capta intr-o narațiune unitară o pro
blematică umană mai largă conținu
tă in structura unor personaje și 
concentrată in jurul unor conflicte, 
trăiri sau stări semnificative.

Fără a neglija excesele naturiste 
prin care i se impuneau conformi
tatea sau suprapunerea cu segmen
tele de viață, nici tentativele mai 
recente ale depersonalizării prin 
subminarea povestirii și a importan
ței eroului, evo
luția romanului 
nu poate fi înțe
leasă fără a se 
urmări întrepă
trunderile multi
ple cu realitatea 
ce-i formează o- 
biectul esențial. 
Toate dezvoltări
le formale — și 
de-a lungul unui 
secol acestea nu 
au fost puține și 
portanță, unele, cele mai de seamă, 
sprijinind tocmai buna percepție și 
redare a semnificațiilor — nu au 
putut însă zdruncina, necum în
locui. nevoia de a fabula, narațiu
nea logică, ordinea internă subtera
nă. fluența interioară deduse dintr-o 
arhitectură mentală, pe care amin
tirile. stările de conștiință sau ino
vația lexicală, inlocuind cronologia 
unilineară, nu o anulează, ci. dimpo
trivă. o face mai complexă și, de 
multe ori, mai atractivă pentru ci
titorul actual, antrenat și el. în vir
tutea unei experiențe dobindite, 
spre acele spații ale lecturii care nu 
mai pot rămine simple mijloace de 
delectare ușoară ori povestire ritma
tă. După unele tulburări produse de 
excesele formaliste, romanul a asi
milat acele inovații care il fac mal 
apt să se conformeze modului său 
specific de a fi., esenței sale primor
diale de epos contemporan. EI nu a 
trebuit să recupereze ceea ce de fapt 
nu a pierdut niciodată, și anume 
narațiunea, fiind mai mult preocu- 

' pat in .ultimul timp de amploarea și 
profunzimea problematicii, de racor
darea, ficțiunii romanești Ja o .reali
tate conținută, de sporirea interesii- 
lui pentru dezbaterea de idei și mo
rală. pentru complexitatea credibilă 
a universului recreat.

în acest sens, elementul cel mai 
vizibil poate fi considerat temeinica 
atracție pentru epicul amplu, viu in 
preocupările unor scriitori contem
porani. în opere devenite clasice. 
Camir Petrescu. Zaharia Stancu. Ma
rin Preda, Eugen Barbu, D. R. Po
pescu, Ștefan Bănulescu. Paul An- 
ghel, Dana Dumitriu. Mihai Diaco- 
nescu ș.a.. au reconstituit cuprinză
toare realități sociale, 
dividuale in autentice 
forme ale unor întregi 
rice, cicluri romanești 
pentru literatura noastră dintotdea- 
una.

Alteori, preocupați de realitatea 
imediată. încă amorfă a cotidianului, 
cu dimensiuni ideatice insuficient 
conturate, o serie de romancieri 
și-au scris cărțile fără a fi conduși 
de o năzuință sistematică, unitară. 
Treptat însă, presiunea faptelor, 
mișcarea pe fluxurile interioare ale 
devenirii au condus in fapt către 
același roman cuprinzător,, 
unor momente importante.
gem aici și un sigiliu al timpului, o 
presiune a concretului, chiar ele
mentele unei mode spre serial și 
grandios. S-ar putea discuta mult in 
jurul acestui aspect, dar este sigur 
că autorii descoperă „retro" necesi
tatea unității de substanță a roma
nului și, in consecință, se străduiesc 
să o realizeze. LTn exemplu în acest 
sens îl oferă proza lui Corneliu Leu. 
Concepută disparat, aceasta și-a im
pus unitatea prin problematica ex
plorată, prin felul de a gindi și ac
ționa al personajelor, corespunzător 
liniilor de forță ale evenimentelor 
parcurse. Prin completări și ușoare 
adaptări s-a conturat un ciclu ro
manesc din care s-au tipărit pînă 
acum două volume. „Faptele de 
arme ale unor civili in secolul răz
boaielor mondiale sau ee înseamnă 
puterea". (Ed. „Albatros") relevă des
tinul unor personaje evoluind din

deceniul al patrulea pină în zilele 
noastre. Majoritatea lor sint comu
niști, unii, cu vechi stagii in ilega
litate, angajați deplin in lupța de 
eliberare socială și națională, parti- 
cipanți la evenimentele cruciale ale 
tinipului. Intre aceștia, Drăgan se 
impune printr-o individualitate com
plexă de om hotărît, de acțiune, ferm 
in opțiuni, decis să-și atingă țelul 
revoluționar. El își asumă răspun
derea unui act temerar prin care 
participă la cucerirea puterii intr-o 
capitală de județ. Confruntarea cu 
forțele ostile este dusă pină la li
mita extremă, unii pierzindu-și 
chiar viața. Alături de o gindire lu
cidă și un curaj exemplar, ilegalis
tul Drăgan știe să-și apropie oame
nii. să facă din cauza lui o cauză a 
celor mulți. El este ajutat in aceas
tă acțiune de profesorul Alexe și de 
alți oameni care încep să gindească 
la viitor. Miza acțiunii lor este evi
dentă : cucerirea puterii politice, iar 
in jurul acestei idei se concentrează 
toate episoadele narațiunii. Autorul 
a reflectat asupra acestei idei, dis- 
tingind etape diferite și modalități 
specifice de realizare.

,Un asemenea moment îl constituie 
cucerirea puterii. Și aici autorul alu
necă pe firul istoriei pentru a do
vedi existența unor concepte dife
rite. Drăgan și tovarășii lui acțio
nează în numele unei concepții, 
avind la temelie un ideal social și 
politic. Ei își organizează acțiunile 
după o strategie bine gîndită. Dar 
nu întotdeauna a fost așa — doreș
te să ne atragă atenția autorul. Și

Problematică și conflict
în romanul actual

nici de mică im-

politice si in- 
fresce pluri- 
perioade isto- 
reprezentative

dedicat 
Distin-

atunci întoarce o filă spre trecut 
intr-un capitol introductiv. „Ochiul 
dracului sau ce înseamnă puterea". 
In urmă cam cu un secol, unde ne 
poartă narațiunea, apare „puterea" 
banului, a bogăției, văzută ca un 
blestem, căreia i se asociază forța 
stihinică a unor bandiți. Ideea li- 
vrescă. de natură romantică adusă în 
cadru autohton de proza Jui Panait 
Istrati. e discutabilă sub multe as
pecte. mai ales a căilor de evoluție. 
Dar ea rămine un punct de plecare 
valabil pentru că subliniază mai clar 
distanțe ce o separă de acțiunea lui 
Drăgan și a celor din jurul lui. A- 
ceastă acțiune conștientă nu a fost 
insă la timpul respectiv nici linea
ră sau pe deplin coerentă, nici lip
sită de pericole și mai ales de cău
tări hazardate. Intr-un alt capitol, 
,;Cap Pătrat sau fața medaliei", este 
pus în evidență conflictul latent 
dintre Codrușan și Alexe, amindoi 
ilegaliști, dar conduși de interese 
diferite in acțiunea lor. Primul se va 
dovedi laș. chiar periculos in lașita
tea lui. celălalt un om ipțegru. t^c- 
ționind în humele unor idei înalte, 
călăuzit, de interesul general. Alexe 
fiind, un intelectual angajat în luptă 
In urma unei treptate maturizări 
politice. Așa cum il prezintă auto
rul. alături de o măre căldură su
fletească. o adeziune deplină la spi
ritul ideilor sale se dovedește și 
ușor idealist, întovărășit de „ielele" 
ideilor, care ii vor aduce mari dez
iluzii și suferințe.

In cele două volume, centrul de 
greutate al acțiunii se modifică ușor 
prin extinderea partiturii interpre
tate de Alexe. In „Vremea rostirii 
libere" și „Despărțirile comunistului 
Alexe", ca și in „Patru ani esen
țiali". acest comunist de omenie e 
nevoit să treacă prin dramaticele 
incercări ale deceniului al șaselea, 
să-și consume mulți ani, poate cei 
mai promițători într-o celulă, datori
tă unor grave încălcări a normelor 
firești ale vieții sociale, ale legalită
ții socialiste, ale principialității 
partinice — erori condamnate, cum 
se știe, de partidul nostru. Corneliu 
Leu alcătuiește așadar o narațiune 
complexă și apropiată de starea de 
fapte a unui moment istoric. în 
acest fel cucerirea puterii, dar mai 
ales păstrarea ei. se dovedește a fi 
un act plin de complicații, cu deose
bire in plan uman, pe cit de eroic și 
de îndreptățit istoric, pe atit de pin- 
dit de primejdia aberațiilor, a volun
tarismului. chiar a deciziilor distruc
tive. Ultima parte a celui de-al 
doilea volum dezbate mai in ădînc 
acest aspect, Indicind apariția unor 
alte forme care distorsionează efor
tul constructiv, introduce piste false 
și acceptă soluții eronate. Drăgan, 
„amiralul roșu", revine, bătrîn. dar 
la fel de ferm și omenos, pentru a 
restabili adevărul intr-un moment în 
care numai acesta trebuie să- tri
umfe.

în structurarea celor două volume 
recunoaștem predominanța unei li
teraturi- dezvoltate in jurul a ceea ce 
Marin Preda numea „obsedantul 
deceniu", deși ca întindere și mai 
ales ca mod de abordare, perioada 
este depășită. Momentul insă stă
ruie în preocupările multor autori.

care-și propun să descifreze meca
nismele apariției unor anomalii, 
disfuncții ale unui organism social 
sănătos. „Tinerețea Iui Bogdan Ira- 
va“ (Editura „Cartea Românească") 
de Ștefan Dimitriu propune, sub for
ma unui jurnal intim, o dezbatere asu
pra aceluiași fenomen, cu toate im
plicațiile lui. Bogdan Irava este un 
tinăr jurist, care-și începe activita
tea cam spre sfîrșitul anilor ’50 in
tr-un centru de raion. Ca om al 
legii, el înțelege să se afle in inte
riorul acesteia și s-o aplice întoc
mai. Constată insă existenta unei 
oculte, dar insistente presiuni pen
tru a face concesii, O serie de per
sonaje cu statut dubios fac să per
siste năravuri drapate in principii 
care-1 împiedică să fie cinstit. În
tregul roman este de fapt lupta lui 
Irava pentru a-și păstra integri
tatea profesională și, prin 
ta, pentru a fi om. Este adevă
rat, el nu mai e supus presiunilor 
brutale, metodele s-au mai rafinat, , 
sint mai persuasive, urmărind insă 
aceleași scopuri. Apar și oameni cu 
opinii ferme, dispuși să apere ideile 
noi, ca Dinu Sabar și mai ales Hor- 
ga. conducătorul unui mare șantier, 
comunist, cu experiență bogată. Ifn- ‘ 
plantarea noilor industrii aduce cu 
sine sporirea detașamentelor clasei 
muncitoare și, implicit, a spiritului 
combativ. Această nouă realitate so- 
cială este surprinsă cu finețe intr-o 
serie de acțiuni care pun in valoare 
potențialul organizatoric și de in
fluențare a noilor forțe muncitorești. 
De altfel, capacitatea prozatorului de 

a urmări deveni
rea personajelor, 
angajarea lor în 
marile confrun
tări ale timpului, 
preferințe, i 
dezbaterea 
idei, dar și i 
situațiile < 
torii, unele 
teșii, care lumi
nează și 
bine anormalita

tea unor fenomene, fac din „Tine
rețea lui Bogdan Irava", unul dintre 
romanele semnificative inspirate din 
acest moment al istoriei noastre.

Mai complicată sub aspect compo
zițional apare recenta carte a lui 
Platon Pardău, „Scrisorile veneție- 
ne“ (Editura Militară). Prin mijlo
cirea naratorului, care este șl per
sonajul principal, ziaristul Ion Pe
tra, romancierul concepe o narațiu
ne cu mai multe niveluri temporale 
care se intersectează in diferite epi
soade. Mobilul rămine cercetarea is
toriei unui personaj care a săvirșit 
fapte eroice în zilele de după în
toarcerea armelor împotriva ocupan- s 
tului nazist. Destinul colonelului 
Ulea îl preocupă în mod deosebit pe - R 
narator și informațiile disparate il 
conduc la concluzia că acesta este 
încă in viață. Pornit pe această pis
tă din motive științifice, constată că 
adevărul este greu de demonstrat, 
acesta avind o natură subiectivă, 
așa cum era văzut intr-o sugestivă, 
Scriere .pirapdelliană „Fiecare (rf.tfegi 
adevărul lui". Mai mult, phmjmu9ț 
spre trecut descoperă un alt' Ulea. 
fost mare dregător, in evul dp -mij"-^, 
loc moldovenesc, de fapt doar o re- . 
licvă fără trup. Similitudinile dintre 
cele două personaje nu sint numai 
de nurhe. ci și, printr-o glumă a 
hazardului, de existență și mai ales 
de nerecunoaștere a contribuției lor 
la împlinirea unor fapte. Multitudi
nea planurilor complică trama și 
face firul epic mai greu de urmărit. 
De altfel, prozatorul se străduiește :• 
să dovedească natura labirintică a -ț 
oricărui demers gnoseologic, ajun- -. 
gerea la adevăr presupunind cu ne
cesitate avatarurile pe care timpul 
le aduce in orice eveniment. Remar
cabile rămin fără îndoială și acele 
pagini desprinse din experiența de 
gazetar, rememorate cu finețe psiho
logică și nu o dată cu subțire iro
nie. „Scrisorile venețiene" dau unei 
problematici vechi o tratare moder
nă, din care nu lipsește suspansul, 
încărcătura comică. stilul epistolar 
și participarea memorițdistică.

Experiențele romanești sumar tre
cute in revistă in rindurile de față 
argumentează cu forța evidentei 
preocupările prozatorilor noștri con
temporani de a cuprinde in scrierile 
lor momente semnificative pentru 
timpul nostru. Fie că se conturedzȘi 
desfășurări epice de mare cuprin
dere. sau se circumscriu unui 
spațiu mai restrins, toate laolaltă 
propun atenției citițorului. în moda
lități diferite și cu mijloace speci
fice, o dezbatere vie, de multe ori 
antrenantă. întotdeauna plină de în
vățăminte a unor realități semnifi
cative. cu profunde implicații. Toate 
acestea dovedesc că romanul nostru 
actual, fără a neglija inovația for
mală. stilul personal, este in conti
nuare preocupat să aducă in pagi
nile lui o problematică majoră ' le
gată de realitățile noastre, cu per
sonaje al căror statut civic bine de
finit le face convingătoare și atrac
tive.

aceas-

peatru 
de 

pentru 
defini- 

s s'ro-

mai

Emil VASI1ESCU

(Urmare din pag. I)
tantă in caracterul diviziunii sociale 
a muncii, contribuind atit la afir
marea personalității umane, cit și la 
satisfacerea superioară a intereselor 
și cerințelor generale ale dezvoltării 
economico-sociale.

In conformitate cu strategia dez
voltării intensive, calitative a econo
miei românești, în cincinalul actual 
se asigură formarea profesională a 
unui număr de aproape două milioa
ne persoane, iar programele de per
fecționare a pregătirii profesionale 
cuprind anual circa 
persoane.

Asemenea direcții 
cepute cu aportul 
conducătorului partidului si statului 
nostru, pentru ridicarea pe un plan 
superior a procesului de pregătire și 
perfecționare a forței de muncă țin 
seama și de faptul că progresul 
științifico-tehnic complex si rapid 
impune sporirea interdependențelor 
dintre diferitele categorii de perso
nal muncitor. Dezvoltarea puternică 
a științei, integrarea ei directă in 
toate momentele procesului repro
ducției socialiste lărgite determină 
creșterea rolului muncitorului pro
ductiv colectiv, care se înfățișează ca 
un complex de munci si funcții ale 
mai multor lucrători ce produc lao
laltă valoare și plusprodus. Categoria 
de muncitor productiv colectiv de
semnează totalitatea personalului de 
diferite profesiuni sau specializări — 
muncitori, tehnicieni, ingineri, oa
meni de știință, cercetători, proiec- 
tanți, analiști ș.a. — care încadrează

trei milioane de

de acțiune con- 
determinant al

Perfecționarea pregătirii profesionale
aparatul de producție al societății, 
asigurind funcționarea lui optimă și 
o inaltă eficientă economică. Actuala 
revoluție științifico-tehnică face ca 
progresul forțelor de producție, al 
economiei naționale si creșterea ve
nitului național să fie condiționate 
prioritar de activitatea muncitorului 
productiv colectiv, care cuprinde spe
cialiști de înaltă competență profe
sională. ce depun o muncă deosebit 
de complexă.

Pregătirea și perfecționarea forței 
de muncă pe coordonatele concepției 
profund științifice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se bazează tot mai 
mult pe funcționarea noului meca
nism economic, pe afirmarea auto- 
conducerii muncitorești și autogestiu- 
nii economico-financiare. Aceasta 
presupune asimilarea unui sistem de 
cunoștințe științifice, economice și 
formarea unui mod superior de a 
gîndi și acționa în procesul mun
cii ca buni gospodari, preocupați 
in 
mai 
înțelegem bine - 
Nicolae Ceaușescu 
Inginerul, tehnicianul, toate cadrele 
noastre din orice sector, cercetătorul, 
savantul, medicul, profesorul trebuie 
să gindească și în spirit economic, in 
spiritul răspunderii față de avuția 
materială, față de dezvoltarea gene
rală a patriei noastre socialiste". Re
zultă că toți oamenii muncii trebuie 
să gindească și să acționeze ca buni

permanentă de utilizarea cît 
eficientă a resurselor. „Să 

arăta tovarășul 
că muncitorul.

gospodari în toate împrejurările, să 
elimine risipa și să asigure un efect 
economic util superior din aceeași 
unitate de resursă folosită. Mai mult, 
se impune dezvoltarea unei educații 
economice la toți membrii societății 
noastre, pentru că, în ultimă instanță, 
fiecare beneficiază de rezultatele 
producției sociale. De asemenea, tre
buie să avem in vedere că dezvol
tarea puternică a științei și tehnicii 
actuale necesită convertirea sistema
tică a tehnicului în economic, in 

• scopul cuantificării cît mai exacte a 
eficientei, încă din momentul conce
perii și proiectării noilor produse, 
noilor tehnologii de fabricație.

în consens cu necesitățile dezvoltă
rii economico-sociale pe criterii de 
maximă raționalitate științifică, teh
nică. materială, financiară, ecologică 
și social-politică, pregătirea și per
fecționarea forței de muncă presupun 
competență profesională și, totodată, 
o înaltă conștiință politică, revoluțio
nară. „Pentru a fi revoluționari, pen
tru a fi comuniști — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să stă- 
pinim știința, cultura, tot ce este nou 
și să acționăm în toate împrejurările 
pentru promovarea in viață a celor 
mai înaintate cuceriri ale științei și 
cunoașterii umane". în această per
spectivă, calificarea presupune un 
ansamblu de cunoștințe tehnice, ști
ințifice, economice și deprinderi 
practice, precum și o conștiință poli
tică înaintată din partea fiecărui om 
al muncii.

In întreaga perioadă de la Con
gresul al IX-lea al partidului, 
secretarul general al P.C.R., pre
ședintele României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, militind cu 
energie și- perseverență pentru dez
voltarea și modernizarea societății 
românești în pas cu exigențele noii 
revoluții științifico-tehnice și noii re
voluții agrare, cu nevoile interne și 
cele izvorîte din relațiile economice 
internaționale, manifestă o preocu
pare susținută pentru menținerea 
permanentă în actualitate a spiritu
lui revoluționar. In fond, îmbinarea 
organică a învățămîntului cu educa
ția, pusă în serviciul eficienței eco
nomico-sociale, al unei noi calități, 
constituie cheia de boltă a conștiinței 
socialiste, a spiritului revoluționar 
promovat stăruitor de conducătorul 
partidului și al țării.

Oamenii muncii, în noua lor cali
tate de producători, proprietari și be
neficiari ai avuției naționale, dispun 
de un larg evantai de drepturi și 
obligații în cadrul organismelor de
mocrației noastre muncitorești revo
luționare, Or. realizarea acestora ne
cesită o solidă pregătire profesio
nală, tehnică, economică, de speciali
tate și, în același timp, o înaltă 

patriotică, re- 
o însemnătate 

fundamentală orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind instruirea 
oamenilor cu cele maî noi și avan
sate cuceriri ale științei și cunoaște-

conștiință politică, 
voluționară. Au

rii umane și, concomitent, educarea 
lor în spiritul dragostei de patrie, al 
devotamentului față de partid, popor 
și socialism, formîndu-se ca specia
liști revoluționari, pasionați, îndrăz
neți, gata de orice sacrificiu pentru 
interesele patriei. In acest sens, 
școala, celelalte forme de pregătire 
a forței de muncă, organismele auto- 
conducerii muncitorești, conlucrînd 
cu organizațiile de masă și obștești, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, au misiunea de a desfășura 
o muncă susținută, organizată, pros
pectivă în domeniul calificării, in 
concordanță cu cerințele producției 
moderne, ale obținerii unei calități și 
eficiente superioare în toate .sectoa
rele economico-sociale, ale dezvoltă
rii complexe, armonioase a economiei 
naționale, în profil de ramură și te
ritorial.

Competenta tehnico-profesională și 
conștiința politică înaltă ale tu
turor oamenilor muncii, asigurate pe 
temeiul concepției profund științifice 
și de largă perspectivă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. reprezintă un fac
tor calitativ decisiv în dezvoltarea 
intensivă, eficientă a economiei ro
mânești, în afirmarea personalității 
umane, în făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate, cu poporul 
și pentru popor. în acest fel, poporul 
nostru, strîns unit în jurul partidului, 
al secretarului său general, întîmpină 
cu noi și importante succese marile 
evenimente politice ale acestui an, 
Conferința Națională a partidului și 
a 40-a aniversare a proclamării Re
publicii.
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Oameni care știu si vor să învingă rutina Ziua drepturilor omului

In Capitală au continuat să se des
fășoare, în întîmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului, ample ma
nifestări politico-educative, ..Ope
ra teoretică atovarășului 
Nicolae Ceaușescu — izvor nesecat 
și tezaur de idei revoluționare" s-a 
intitulat tema simpozionului și expo
ziției de carte social-politică de la 
Biblioteca centrală universitară, la 
care au participat numeroase cadre 
didactice și studenți. La clubul în
treprinderii ,.23 August", un mare 
număr de oameni ai muncii au au
diat cu deosebit interes expunerea 
„Conferința Națională a partidului
— moment de referință pentru isto
ria prezentă și viitoare a României 
socialiste", iar la clubul întreprin
derii „Semănătoarea" a fost prezen
tată expunerea „Marile realizări ale 
poporului român de la Congresul al 
IX-lea al partidului și pină in pre
zent. Direcțiile dezvoltării economi- 
co-sociale a României trasate de 
Congresul al XIII-lea al partidului". 
Sub genericul „Bucureștiul în anul 
Conferinței Naționale a partidului", 
la clubul întreprinderii de mașini- 
unelte și agregate a avut loc o dez
batere în cadrul căreia participanții
— muncitori, ingineri și tehnicieni 
din secțiile și atelierele unității — au 
evocat cu mîndrie marile înfăptuiri 
obținute in edificarea modernă a 
Capitalei patriei în anii socialismu
lui, îndeosebi in perioada după Con
gresul al IX-lea al partidului. Expu
neri, mese rotunde și dezbateri au 
fost organizate și la casele de cul
tură și cluburile de tineret ale sec
toarelor Capitalei.

în cadrul acțiunilor politico-educa
tive initiate în județul Olt în întâm
pinarea Conferinței Naționale a par
tidului. la Slatina și Caracal s-au 
desfășurat simpozioane cu tema 
„Partidul Comunist Român — făuri
torul României socialiste, libere și 
independente. Progresul economico- 
social al tării noastre, înscrierea el 
fermă pe coordonatele dezvoltării 
moderne, intensive și multilaterale. 
Politica profund științifică, consec
vent revoluționară, promovată de 
P.C.R.. de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
toate domeniile construcției so
cialiste". Simpozioane, expuneri, 
dezbateri pe teme ca „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — perioada celor 
mai grandioase realizări economico- 
sociale din istoria României". „Con
ferința Națională a partidului — e- 
veniment politic cu o profundă sem
nificație in viața partidului și a po
porului român". „Județul Olt în anii 
Epocii Nicolae Ceaușescu", precum și 

serie de montaje literar-muzicale 
recitaluri de poezie patriotică și 

v 'Vohiționară, reunite sub genericul 
„Partid și tară — dragoste supremă", 
au fost programate în numeroase în
treprinderi. instituții, așezăminte cul
turale și unități de inyătămint din 
orașele și comunele județului Olt.

în perioada 7—12 decembrie. în 
județul Călărași sînt organizate „Zi
lele politice și cultural-educative că- 
lărășene". Amplul program de mani
festări dedicate Conferinței Naționa
le a partidului cuprinde expuneri', 
dezbateri, simpozioane, mese rotun
de, expoziții de carte social-politică 
și beletristică. Sînt prevăzute teme 
privind „Caracterul creator al con
cepției P.C.R.. a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, despre dezvolta
rea democrației muncitorești revolu
ționare". „Comunistul — model de 
conduită in familie si in relațiile so
ciale, omul care acționează în toate 
împrejurările cu cinste și demnitate, 
cu înalt devotament revoluționar 
pentru Înfăptuirea politicii interne 
și ' -rne a partidului și statului 
lu. . „Contribuția tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu la afirmarea tot mai pu
ternică a științei ca forță nemijlo

cită de producție, ca factor dinami
zator al întregii dezvoltări economi- 
co-sociale, al ridicării patriei pe noi 
trepte de progres și civilizat.e". Ac
țiunile organizate au menirea să con
tribuie la educarea revoluționară, 
patriotică a maselor, la mobilizarea 
oamenilor muncii în vederea înde
plinirii exemplare a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate 
in întrecerea socialistă.

Și în județul Cluj, sub ge
nerice ca „Realizările fără pre
cedent ale României în Epoca 
Nicolae Ceaușescu", „Partidul Co
munist Român — continuatorul celor 
mai înaintate tradiții de luptă re
voluționară ale poporului nostru 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
patriei", „Conferința Națională a 
P.C.R. — moment important in viața 
partidului și statului nostru", au avut 
loc la Combinatul de lianți și ma
teriale refractare din municipiul 
Turda. Casa orășenească de cultură 
din Huedin. Clubul tineretului din 
orașul Gherla, Cariera minieră Că
puș, la cătninele culturale din nu
meroase localități expuneri și dezba
teri la care au participat numeroși

MANIFESTĂRI 

POLITICO-EDUCATIVE 
Șl CULTURAL-ARTISTICE

muncitori, ingineri, tehnicieni, coo
peratori și mecanizatori. Spectacole, 
expoziții de carte social-politică, de 
artă plastică au fost organizate la 
Casa de cultură a studenților din 
Cluj-Napoca, la Biblioteca centrală 
universitară. Conservatorul de mu
zică, Teatrul maghiar de Stat, între
prinderea „9 Mai" etc.

Asemenea manifestări, prin care 
oamenii muncii cinstesc apropiatul 
eveniment politic, au loc și în lo
calitățile județelor Bistrița-Năsăud și 
Sălaj, in rindul celor mai recente în- 
scriindu-se expoziția de carte social- 
politică cu tema „Pe drum de vic
torii conduși de partid" vernisată Ia 
biblioteca județeană din Bistrița, 
precum și spectacolul de muzică și 
poezie patriotică găzduit de Casa 
sHinței și tehnicii pentru tineret din 
Zalău.

Numeroase manifestări cu carac
ter politico-educativ și cultural-ar
tistic au loc în aceste zile în iudețul 
Brăila. Astfel, simpozionul avînd ca 
temă „Epoca Nicolae Ceaușescu — 
epoca unor mărețe împliniri socia
liste" a fost organizat la întreprin
derea de utilaj greu „Progresul", 
Combinatul de fibre, celuloză și 
hîrtie. Șantierul naval. întreprinde
rea de confecții și in alte unități 
economice. Sub genericele „Exportul 
— sarcină prioritară a planului pe 
anul 1987". ..Organizarea, moderni
zarea. perfecționarea — căi de creș
tere a productivității muncii, a efi
cienței economice", „Economisirea — 
cea mai ieftină sursă de materii pri
me", au avut Ioc la întreprinderea de 
morărit. panificație și produse făi
noase. la întreprinderea de confecții 
și la Șantierul naval simpozioane, 
dezbateri și expoziții de creație teh- 
nico-ștfințifică. în același timp, la 
întreprinderile „Laminorul" și „Pro
gresul" a fost organizată dezbaterea 
pe tema „Gîndirea social-politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
contribuție teoretică de excepționa
lă însemnătate Ia programul făuririi 
societății socialiste".

în numeroase localități din jude
țul Mureș se desfășoară in aceste 
zile ample și variate manifestări po
litico-educative și cultural-artistice 
omagiale. Astfel, la întreprinderea 

metalurgică „Republica" din Reghin 
s-a desfășurat simpozionul „P.C.R.
— ctitor de ev nou", iar la între
prinderea de anvelope din Luduș a 
avut loc dezbaterea „P.C.R. — centrul 
vital al națiunii, forța politică con
ducătoare a societății noastre socia
liste". La punctele de informare și 
documentare ideologică din comune
le Riciu, Sărmaș, Valea Largă, 
Gurghiu și Deda s-au desfășurat 
mese rotunde cu teme cum sint : 
„Prezentul socialist, temelia viito
rului". „Județul Mureș în anii de 
lumină ai Epocii Nicolae Ceaușescu", 
„Politica externă a României socia
liste. o politică de pace, de largă co
laborare internațională". La Casa de 
cultură, a științei și tehnicii pehtru 
tineret din Tg. Mureș s-a desfășurat 
colocviul „Tineretul țării — factor 
activ și reprezentativ in viața eco- 
nomico-socială a patriei". La casele 
de cultură și bibliotecile din Sighi
șoara. Tirnăveni și Reghin au avut 
loc seri cultural-artistice și literare.

„Contribuția Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
dezvoltarea teoriei și practicii revo
luționare" s-a intitulat simpozionul 
desfășurat la Casa sindicatelor din 
Tg. Jiu. simpozion întregit de mon
tajul de cintece și poezie „Partidu
lui și țării — omagiul nostru fier
binte". Apropiatului eveniment din 
viața partidului și poporului nostru 
i-au fost dedicate, la centrele indus- 
trial-agrare Motru și Rovinari, 
dezbaterea „Activitatea politico-edu- 
cativă de formare a omului nou în 
lumina hotăririlor congresului al 
XIII-lea al partidului și Congresului 
al IlI-lea al e’ducației politice și cul
turii socialiste", concursul organizat 
de Comitetul județean Gorj al U.T.C. 
sub genericul „Ani de glorie și lumi
nă — ani de împliniri revoluționare", 
dezbaterea „Gorjul pe coordona
tele dezvoltării economico-sociale a 
României stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului".

„P.C.R. — centrul vital al între
gii națiuni socialiste" este genericul 
sub care la Casa de cultură a sindi
catelor din municipiul Focșani a fost 
deschisă o amplă expoziție fotodocu- 
mentară. Prin fotografii și panouri, 
expoziția ilustrează drumul ascen
dent parcurs de la Congresul al 
IX-lea al partidului, mărețele în
făptuiri dobindite de poporul român 
in toate domeniile de activitate in 
epoca pe care cu mîndrie patriotică 
o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
în cadrul universităților cultu- 
ral-științifice din localitățile județu
lui Vraricea au fost organizate în 
aceste zile expuneri pe tema : 
„Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu
— model de prospectare revolu
ționară a dezvoltării noastre istori
ce", iar la bibliotecile din orașele 
Adjud, Mărășești, Panciu și Odobești, 
în cadrul unor expoziții de carte 
social-politică au avut loc mese ro
tunde și dezbateri avind ca temă 
hotăririle celui de al XIII-lea Con
gres al partidului.

Ample manifestări politico-educa
tive dedicate Conferinței Naționale 
a partidului' 's-ait desfășurat în aces
te zile in județul Satu Mare. La 
căminul cultural din Andrid a avut 
loc masa rotundă cu tema „Partidul
— centrul vital al întregii națiuni". 
O acțiune similară a fost organizată 
la Pâulești. „Istoricele realizări obți
nute de poporul român sub condu
cerea partidului în anii socialismu
lui" a constituit tema prelegerii 
prezentate la Cooperativa Tehno- 
metal. In alte unități din Sa tu Mare 
a avut loc dezbaterea „Concepția 
P.C.R. cu privire la rolul națiuni în 
epoca contemporană, trăsăturile na
țiunii socialiste".

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

dominat de o construcție cu 7 ni
veluri — corpul preparare pulberi. 
De necrezut pentru noi ! Momen
tul pe care l-am trăit la ve
derea noii secții, ea însăși mai 
mare — ca suprafață — decit în
treaga fabrică de ferite, nu e de 
mirare simplă, ci de sinceră admi
rație pentru tenacitatea cu care 
colectivul muncitoresc de aici și-a 
îndeplinit angajamentul de a da 
in producție, la termenul fixat, o 
veritabilă fabrică de perii pentru 
motoare electrice. Spre sfîrșitul a- 
cestui an, fabrica, intrată in pro
ducție acum, își va atinge para
metrii proiectați.

A doua situație este, credem, și 
mai pilduitoare.

în privința noii tehnologii, cău
tată cu eforturile unite ale cerce
tătorilor din fabrică și ale cerce
tătorilor din afara ei. s-au ivit di
ficultăți. ni se spune acum, difi
cultăți inerente oricărui început. 
Treptat-treptat însă, tehnologia a 
fost elaborată. Totuși, pe verigile 
ei mai stăruiau niște „noduri", ca 
să le numim așa. Unul dintre ele, 
cel care cerea mai urgentă rezol
vare. îl reprezenta grafitarea. Dar 
mai erau și altele. Se bătea Dasul 
pe loc. se reluau experimentările, 
căutările. în acele momente de o 
anumită tensiune a intervenit o 
intimplare care, desigur, a sur
prins. O intimplare care s-a mai 
petrecut și în alte locuri, cu pri
lejuri asemănătoare — ni s-a po
vestit despre ele în alte colective 
muncitorești — și despre care cei 
pățiți ne spuneau deschis și direct : 
„îți bați capul, cercetezi, refaci tot 
ce ai întreprins, cauți soluBa cu 
disperare și nu o găsești. Și te 
trezești cu unul pe care-1 socoti
seși pină atunci un oarecare — 
pentru că. neștiind prea multe 
despre el, îl considerai fără expe
riență, că e prea tînăr. că e încă 
stagiar în meserie... Si-ți spune, a- 
runeîndu-ți pe masa de lucru 
nlanșe și schițe : „Poftim, iată so
luția !»>. Cum să-i răspunzi unui 
astfel de om. cind ție îți fierbe 
capul de formule, de leei fizice pe 
care nu le poți concilia ? Cel mult, 
să-i arunci o privire crucișă, spu- 
nindu-i în gînd : „Numai tu inii 
lipseai !» Te apleci totuși cu con
descendentă. dar noii t'cos — că sîn- 
tem oameni civilizați ! — asupra 
planșelor lui si descoperi uluit, că 
da, insul din fata ta, neîmpiedicat. 
ca tine de rutina pe care nici nu 
ți-o bănuiai, a dat cu dezinvoltură 
soluția cea mai potrivită".

Da, așa s-au petrecut lucrurile 
și cu noua tehnologie a periilor 
electrice. în momentul fierbinte al 
căutării unei soluții pentru rezol
varea „nodului" grafitării, stagia
rul — pe atunci — inginer fizician 
Lucian Gal, care de-abia urma să 
capete in fabrică experiență pro
fesională, s-a prezentat, ca în ca
zul relatat mai sus, și a dat solu
ția grafitării prin raze X. Să spu
nem, de la început, că soluția a 
fost bună și că se aplică. Dar lu
crurile nu se termină aici. Stagia
rului i s-a părut — sau poate 
chiar așa a și fost — că neîncre
derea în forțele lui stăruie, cu 
toșle că soluția ii fusese acceptată 
dtipă necesara analiză de amănunt. 
Așa că, fără să spună nimănui 
ceva, s-a. apucat să rezolve și ce
lelalte probleme care mai grevau 

. noua tehnologie. După aceeași 
„metodologie" folosită și în cazul 
soluției cu grafitare, cind și-a 
sfirșit munca de cercetare a pre
zentat conducerii întreprinderii 
dosarul complet al noii tehnologii. 
Noua tehnologie a fost acceptată. 
Și poartă 'semnătura inginerului 
fizician Lucian Gal, astăzi ieșit din 
stagiatură, șef al atelierului nu
mărul 3 „proiectare tehnologii perii 
electrice".

Fără a cădea în didacticism, si
tuația înfățișată ne obligă să or
donăm totuși învățămintele epi
sodului de viață povestit. Ele s-ar 
reduce, in esență, la următoarele :

— nici o idee, oricit ar părea de‘ 
bizară, de ieșită din tiparele obiș
nuitului. oricit ar părea de nerea- 
listă în materie de noutate, nu tre
buie respinsă aprioric ;

— orgoliile umane sînt o realita
te. se manifestă mai zgomotos sau 
mai voalat ; se manifestă uneori 
chiar și la oameni care se străduiesc 
să și le inăbușe, pentru a rămine 
obiectivi ; se manifestă chiar și la 
cei care nu sînt conștienți câ le 
poartă greutatea. Orgoliile însă 
devin factori de respingere a nou
tății. Deci trebuie depășite cu sin
ceritate. cu luciditate și tărie de 
caracter, pentru împlinirea intere
sului general :

— și, in sfirșit. nu te uita de 
unde vine soluția, ideea ! Nu eva
lua grăbit cantitatea de experiență 
profesională a celui care înaintează 
o propunere, nu-1 judeca pe acel 
îndrăzneț după virstă, după studi
ile pe care le are. și așa mai de
parte. Ideea este idee, de oriunde 
ar veni, trebuie cercetată, analiza
tă, trebuie luată în considerare cu 
toată seriozitatea și răspunderea. 
Pentru că omul, în primul rînd,. e 
reprezentat prin propria lui faptă, 
și nu printr-o carte de vizită fru
mos tipărită.

Ciți oameni ca Lucian Gal are 
întreprinderea de ferite din Urzi- 
ceni ? Am aflaț : destui, care (glu
mind, de data asta) să facă prea 
puțin comodă viața conducerii fa
bricii.

Vizităm pe îndelete noua secție 
a fabricii de ferite din Urziceni. 
Ne însoțește in acest drum ingi
nerul Virgil Băncilă. director ad
junct al întreprinderii, omul care, 
cu un an în urmă, socotea cu cre
ionul in mirnă ce va însemna noua 
capacitate de producție. Astăzi a 
lăsat la o parte creionul și hîrtia. 
Vorbește la timpul prezent, îmbi- 
nîndu-1 cu timpul viitor :

— Dublăm producția întreprin
derii — spune dînsul — mînuind a- 
cum certitudini. De altfel, lună de 
lună, producția întreprinderii crește 
cu 8—12 la sută, productivitatea 
muncii mărindu-se o dată cu in
trarea în funcțiune a noii secții cu 
nu mai puțin de 33,3 la sută. Și, 
rețineți, dezvoltarea nu se oprește 
aici ; pînă în 1990, deci în circa 
doi ani, pînă la sfirșitul actualului 
cincinal, vom ajunge să producem 
în noua secție peste 50 de mii de 
sortotipodimensiuni de produse ale 
electronicii, folosind in acest scop 
peste 40 de tehnologii de fabricație, 
din care 27 vor fi complet noi.

Poate să pară cam lung acest 
excurs tehnic, dar am socotit că 
este absolut necesar să-1 facem 
pentru a sesiza cit mai aproape de 
realitate proporțiile efortului, și 
constructiv, dar și de gindire teh
nică. al acestui tinăr colectiv mun
citoresc de la fabrica de ferite din 
Urziceni, pentru care și moderni
zarea producției, și defrișarea în 
domenii cu totul noi pentru indus
tria noastră electronică constituie 
preocupări permanente. Intrarea 
în producție a noii secții esie unul 
dintre argumente, cel mai specta
culos în acest moment. Numai că 
el, acest moment — am înțeles din 
convorbirea cu maistrul Coralia 
Săndulescu, secretar al comitetului 
de partid — concentrează un apre- 
ciabil volum de' gîndire și acțiune, 
a comuniștilor.

— In adunările generale de par
tid, în cele de producție — ne spu
nea interlocutoarea noastră — co
muniștii și-au pus problema înnoi
rii și modernizării producției în 
așa fel incit să fim, în tot ceea ce 
facem, cu un pas înaintea clipei 
prezente. Aceasta, simțim noi foar
te bine, nu este nicidecum un 
drum neted, comod. Ne prezentăm 
acum, in preajma Conferinței Na
ționale a partidului, cu fruntea sus 
— planul e depășit, pe ultimele 10 
luni, la toți indicatorii, iar bene
ficiul a fost realizat cu 131,5 la 
sută. Dincolo de cifre sînt faptele 
oamenilor, greutăți învinse cu in
teligență, cu efort creativ nu de 
puține ori de excepție.

La 10 decembrie este marcată pe 
plan international „ZIUA DREPTU
RILOR OMULUI", zi in care, cu 39 
de ani in urmă. Adunarea Generală 
a Organizației Națiunilor Unite a 
adoptat „DECLARAȚIA UNIVER
SALA A DREPTURILOR OMULUI". 
Elaborată intr-o perioadă cind po
poarele iși consacrau eforturile ope
rei de reconstrucție dupâ marea 
conflagrație ce pîrjolise continente 
întregi, prilejuind imense suferințe 
umane, Declarația proclama, pentru 
prima dată in istorie. intr-un do
cument de vocație universală, drep
turile și libertățile fundamentale ale 
omului. corespunzător aspirațiilor 
sale de a fi eliberat de distrugerile 
și suferințele războaielor, de a se 
dezvolta liber, la adăpost de orice 
primejdie și discriminare, intr-o lu
me a păcii și colaborării.

Se poate, desigur, afirma că. în 
condițiile profundelor transformări 
care au avut loc in perioada post
belică, ale afirmării fără precedent 
a voinței popoarelor de a trăi în 
pace și de a fi ștăpine pe destinele 
lor. Declarația a avut un puternic 
rol stimulator în lupta forțelor îna
intate pentru angajarea pe calea 
democrației și progresului social, 
împotriva dominației imperialiste, a 
colonialismului și rasismului, pentru 
promovarea drepturilor și libertăți
lor cetățenești. Experiența a dovedit, 
cu toate acestea, că simpla procla
mare și recunoaștere a principiilor 
menite, să garanteze infăptuirea 
drepturilor și libertăților funda
mentale ale ființei umane nu sint 
suficiente, atît timp cit nu sînt li
chidate, sub toate formele, domina
ția și exploatarea unei clase sfcupra 
alteia, ale unei națiuni asupra al
tora.

în lumina acestei realități de ne
tăgăduit. concepția României socia
liste despre drepturile omului, con
cepție profund umanista, revoluțio
nară, proprie orinduirii socialiste pe 
care o înfăptuim, a pornit și por
nește. cum e și firesc, de la grija 
permanentă fată de om, de la afir
marea neîngrădită și înflorirea mul
tilaterală a personalității umane. 
Așa cum arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. „concepția 
noastră despre democrație și, in a- 
cest context, despre drepturile omu
lui pornește de la necesitatea asigu
rării deplinei egalități intre oameni, 
a realizării unor relații economice 
și sociale echitabile, care să permi
tă fiecărui cetățean să ducă o viață 
demnă, de la accesul liber la invă- 
țărnint, cultură, știință, de la posi
bilitatea participării directe a oame
nilor, fără deosebire de naționalitate 
— și în primul rind a maselor mun
citoare — la conducerea întregii so
cietăți".

Expresia cea mai grăitoare a mo- 
.dului in care țara noastră a asigurat 
exercitarea efectivă a drepturilor 
omului o constituie realizarea as
pirațiilor istorice ale poporului ro
mân privind lichidarea exploatării 
omului de către om. făurirea unei 
civilizații materiale și spirituale su
perioare. abolirea vechii politici de 
învrăjbire națională și asigurarea 
deplinei egalități in drepturi a tu
turor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, participarea efectivă 
la . făurirea conștientă a. propriului, 
viitor. Datorită politicii de indus
trializare a partidului și statului, de 
dezvoltate a tuturor forțelor de pro
ducție ale societății, de asigurare a 
celui mai larg acces la cultură și ști- > 
ință, toți cetățenii patriei se bucură 
efectiv de dreptul la muncă, educa
ție și cultură, iar întreaga activi
tate a statului se întemeiază pe pri
matul legalității, pe respectarea ne
abătută a principiilor constituțio
nale. Asigurarea pentru fiecare 
membru al societății a triplei cali
tăți de făuritor, proprietar și bene
ficiar al mijloacelor de producție, 
instaurarea și perfecționarea conti
nuă a unei democrații de tip nou, 
care asigură cea mai largă partici

pare a oamenilor muncii la condu
cerea treburilor publice, continua 
perfecționare a mecanismului deci
zional constituie tot atitea aspecte 
esențiale ale societății românești in 
plin avint.

Așa cum este bine cunoscut, afir
marea drepturilor și libertăților o- 
mului într.-o lume ă interdependen
țelor este de neconceput fără res
pectarea dreptului popoarelor la 
viață, ia existență liberă și suvera
nă. Astăzi, cea mai mare amenin
țare la adresa omului o constituie 
aberanta cursă a înarmărilor, acu
mularea in arsenalele lumii a noi și 
noi mijloace..de distrugere în masa, 
cu precădere nucleare, ce riscă să 
arunce omenirea in abisul unei con
flagrații nimicitoare, in care ar dis
părea inseși condițiile menținerii vie
ții pe planeta noastră. De aceea, 
România consideră că a lupta pentru 
om. pentru apărarea drepturilor sale 
presupune. în primul rînd, eforturi 
necurmate pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
pentru asigurarea păcii și securității 
in lume, nenumăratele sale iniția
tive și demersuri de politică externă 
reprezentînd o vie ilustrare a aces
tei orientări.

Un alt drept fundamental al po
poarelor. flagrant incălcat. este drep
tul la dezvoltare, peste două treimi 
din populația globului fiind in pre- 
ze”t grav afectate de fenomenul 
subdezvoltării — de împărțire in țări 
bogate și țări sărace, ca urmare a 
îndelungatei exploatări colonialiste 
și imperialiste — cu întregul cor
tegiu de suferințe : foamete, nești
ința de carte, lipsa de asistentă sa
nitară, maladiile de tot felul. Situa- 
t;a țărilor in curs de dezvoltare 
s-a agravat considerabil în ultimul 
timp și datorită creșterii poverii da
toriilor externe, a dobînzilor exce
sive, formă de spoliere neocolonia- 
listă. practicată de organismele fi
nanciare internaționale. Soluționarea 
globală a acestor probleme prin 
eforturile întregii comunități inter
naționale se înscrie ca o altă ce
rință fundamentală pentru asigu
rarea pe intreg globul a drepturilor 
celor multi.

în același spirit, nu se poate vorbi 
cu adevărat de asigurarea drepturi
lor fundamentale ale omului in con
dițiile in care milioane de oameni âi 
muncii din principalele țări capita
liste nu au asigurat un loc de mun
că. fiind condamnați unei condiții de 
subdemnitate umană. Aceste țări 
sint. de asemenea, confruntate cu 
grave probleme pe care le ridică vio
lența. consumul de droguri, porno
grafia și alte fenomene care afec
tează profund condiția de existentă 
a omului, îndeosebi a tineretului în 
societate. România consideră că 
acestea sînt probleme cu adevărat 
umanitare — și nu punerea în 
prim-plan. din dorința de a esca
mota astfel de realități, de a înve
nina relațiile internaționale, a unor 
aspecte colaterale, marginale, în scop 
de provocare și ingerințe în treburile 
interne ale unor state suverane, de 
racolare a specialiștilor din aceste 
țari. Pornind de la asemenea reali
tăți, România a propus la actuala re
uniune general-europeană de Ia Vie- 
na organizarea unor conferințe cu 
participarea tuturor celor 35 de state, 
care să dezbată aceste Chestiuni 
și să găsească soluții unanim accep
tabile. in cadrul unei conlucrări in
ternaționale rodnice, pe baza stric
tei respectări a suveranității fie
cărei țări.

în actualele condiții internaționale, 
marcarea „Zilei drepturilor omului" 
dobîndeste. mai mult ca oricind. 
semnificația unei chemări imperioa
se la unirea eforturilor tuturor sta
telor și popoarelor, a tuturor for
țelor democratice și progresiste de 
pretutindeni pentru solutionarea 
problemelor de care depind pacea, 
bunăstarea și progresul popoarelor, 
înfăptuirea reală a drepturilor omu
lui. intr-o lume mai dreaptă și mai 
bună pe planeta noastră.

teatre cinema vremea
• Teatrul National (14 7171, sala
Mare) : Hagi Tudose — 18; (sala
Amfiteatru) : Actorul — 18; (sala
Atelier) : Autograf — 18
• Filarmonica ..George Enescu" 
(13 68 75. Ateneul Român) ; Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Soliști : Suzana Szoreny, Corneliu 
Rădulescu, Eva-Maria Bundschuh 
(R.D.G.) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Concert 
extraordinar — Maria Slâtinaru- 
Nlstor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Oklahoma — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Di
mineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Nicu Ali- 
fantis și Alexandru Andrieș in con- 
certul-spectacol „Cotidiene" — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Joc 
ciudat după scăpătat — 18.30
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Maaheru) : Acești ingeri triști — 
18.30: (sala Studio) : O noapte fur
tunoasă — 18.30
• Teatrul Giulesti (sala Majestic. 
14 72 34) : Arta conversației — 18: (la 
clubul I.R.E.M.O.A.S.): Bărbierul din 
Sevilla — 15
• Teatrul satlric-muzidal „C. Tâ- 
■iase" (sala Savoy. 15 56 78) : Savoy, 
(Savoy — 18: (sala Victoria) : Bărba
tul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare -p 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate ptnzele sus — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala
Victoria) : Oul buclucaș — 10: 15:
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Po
veste despre marionetă — 15

• Filmul românesc — cronică vie 
a epopeii făuririi societății socialis
te. „Din prea multă dragoste": PA
TRIA (11 86 25) — 9: 11 : 13; 15: 17: io
• Vulcanul stins : SCALA (11 03 72)
— 9; 11: 13: 15: 17: 19. excelsio :
(65 49 45) — 9: ii: 13: 13: 17; 19. ME
LODIA (11 13 49) — 9: 11; 13: • 15;
17: (9
• Cetatea ascunsă : G R I V I T A
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
AURORA (35 04 66) — 9: 11 : 13; 15; 
17; 19
• Secretul Iul Nemesis : LIRA
(317171) — 9; 11.30; 14; 16.30; 19.
COSMOS (27 54 95) — 9: 11.30; 14;
16.30: 19
• Evadarea : ARTA (213186) — 9: 
11; 13
• Cale liberă : VOLGA (79 71 26) — 
15; 17: 1.9. ARTA — 15; 17; 19
• Pădurea de fagi : VICTORIA 
(16 28 79) - 9; ll: 13: 15: 17: 19
• Aventurile Cavalerului Albastru
— 9; 11: 13; 17. Ciuleandra — 14.45; 
19: DOINA (16 35 38)
O Ftguranțil : PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 18
• Mirajele iubirii : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9: it; 13: 15: 17: 19
• Inspector fără armă : BUZESTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19
• Anul soarelui liniștit : DRUMUL 
SARTI (3128 13) — 15: 17: 19

Vraciul : COTROCENI (49 48 48) — 
15: 18
• Paso Doble pentru trei : VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17; 19

O logodnică pentru print : MUN
CA (21 50 97) — 15: 17: 19
O Drumul oaselor: VOLGA (79 71 26)
— 9: 11: 13
r» Clina : LUMINA (14 74 16) — 9: 12: 
15: 18
H Sosesc păsările călătoare : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12.15: 14.30; 16.45; 
18.45

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 decembrie (ora 20) — 13 
decembrie (ora 20). în țară. : Vremea 
va fi rece și in general umedă, iar 
cerul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații temporare sub formă de 
ninsoare, frecvența lor fiind mai mare 
in regiunile sud-estice. Vîntul va su
fla moderat, cu intensificări temporare 
în estul și sud-estui țării, cu 35—60 km 
pe oră. viscolind sau spulberind ză
pada. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 12 si minus 2 
grade, mai coborîte în nordul și cen
trul țării, și între minus 8 și plus 2 
grade în regiunile sudice, iar cele 
maxime. în general. între minus 6 și 
plus 2 grade. Se va semnala ceață, pe 
alocuri. în vestul și centrul teritoriu
lui. în București : Vremea va fi rece 
și în general umedă. Cerul va fi mai 
mult acoperit. Temporar va mai ninge. 
Vîntul va sufla moderat cu unele in
tensificări cu viteze pină la 35 km pe> 
oră, spulberind sau viscolind trecător 
zăpada. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și zero grade, 
iar cele maxime între minus 1 și plus 
1 grad.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO—PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 9 DECEMBRIE 1987

EXTRAGEREA I : 27 1 20 22 11 4.
EXTRAGEREA A II-A : 30 7 31

37 32 2.
FOND TOTAL DE CÎSTIGURI :

598 482 lei. din care 64 942 lei re
port la categoria 1.

După turul trei al Cupei U.E.F.A. la fotbal
Sportul studențesc a ieșit din scena

Sportul studențesc — Hellas Ve
rona 0—1 (0—0). După 1—3 in de
plasare, iată că echipa studenților 
din Regie n-a putut pe teren pro
priu să refacă handicapul ; mai 
mult, a primit, ea gol, prin insisten
tul internațional danez Elkjaer-Lar- 
sen.

Prima zi de autentică iarnă bucu- 
reșteană și terenul greoi (zăpada și 
noroiul au făcut din gazon o pîrtie 
de săniuș) au avantajat pînă la 
urmă echipa italiană — mai solidă, 
mai tehnică și cu lecția tactică'învă
țată mai bine.

Sportul a făcut ce-a putut Ia ora 
actuală. A început prin a. asigura 
apărarea, pentru a nu primi golul 
care să-i compromită orice șansă 
(Cristea — om la om la Elkjaer ; 
M. Popa — la Pacione ; Munteanu — 
la Verza ; Iorgulescu — libero, in 
spatele lor), dar mijlocașii nu au 
reușit să circule in voie și să îm
pingă jocul spre careul advers. (în
deosebi după ieșirea lui Pană — 
accidentat in minutul 39 — bun pină 
atunci), Bozeșan, Țirlea, Coraș și 
Stănici au ratat cîteva mingi pe 
care noi. cei din tribună, le-am vă
zut in plasă, astfel că timpul s-a 
scurs fără nici un beneficiu pe ta
bela de. marcaj. Și cind ai noștri 
începuseră să-și piardă nădejdea 
că vor mai putea reuși 2—0, italie
nii — buni profesioniști — au sim
țit momentul, au • insistat și... au 
marcat.

în această situație, intr-adevăr nu 
se putea mai mult, mai cu seamă

că, dintre „alb-negri". numai Cristea 
(foarte bun și la marcaj — in re
priza intii — și ca mijlocaș de atac 
in repriza a doua), Popa (care l-a 
anihilat complet pe periculosul Pa
cione) și în parte Bozeșan și Țiclea- 
nu (amindoi numai în prima parte) 
au reușit să facă față onorabilă te
renului, emoțiilor și adversarilor. 
Și a mai fost cineva la înălțime in 
această partidă : publicul. Miile de 
spectatori veniti Ia stadion cu două 
ore înainte- au făcut Sportului o 
primire și o atmosferă de-a dreptul 
mișcătoare.

Așadar, in turui intii al Cupei 
U.E.F.A., Sportul studențesc a reali
zat două victorii — și a promovat ; 
in al doilea — a realizat o victorie 
și o înfringere. dar tot a promo
vat ; in al treilea — cu două infrin
ged. a ieșit din scena europeană 
(pentru actuala ediție). Sigur, ju
cătorii și suporterii lor, toti iubi
torii fotbalului de la noi sint afec
tați. Dar, asta e 1 în competițiile 
eliminatorii e ca la săritura in 
înălțime : cindva tot trebuie să cadă 
ștacheta". Este de presupus că per
formanta de a fi ajuns pînă în turul 
trei — unică, deocamdată, la Spor
tul studențesc , — va impulsiona 
această echipă cu merite în fotbalul 
nostru să înregistreze și in campio
nat evoluțiile și rezultatele de care 
este capabilă. Primii interesați de 
aceasta sînt, fără îndoială, ei, jucă
torii. și tinerii lor antrenori. Să-i 
vedem deci la lucru în continuare...

Gheorqhe M1TRO1

HANDBAL. • După o zi de pau
ză. campionatul mondial de handbal 
pentru juniori s-a reluat la Rijeka 
(Iugoslavia) cu disputarea primelor 
partide din grupele semifinale. Se
lecționata României a întîlnit echi
pa Norvegiei, in fața căreia a ciști- 
gat cu scorul de 27—17 (11—8). Alte 
rezultate : Spania — R.F. Germania 
23—22 (13—12) ; Suedia — Danemar
ca 27—24 (14—10) ; Franța — Alge
ria 21—16 (10—6) ; U.R.S.S. — Ceho
slovacia 33—19 (18—11) ; Iugosla
via — Ungaria 24—21 (8—13). • Tur
neul international masculin de 
handbal de Ia Klagenfurt a fost cîștj- 
gat de selecționata 'R.F. Germania (6 
puncte), urmată in clasamentul final 
de echipele Ungariei (4 puncte). Aus
triei (2 puncte) și Italiei (zero punc
te). în ultimul meci al competiției, 
handbaliștii vest-germani au întrecut 
cu 25—19 (10—8) formația Ungariei.

BASCHET. în meci contind pen
tru „Cupa cupelor" la baschet mas
culin. echipa franceză C.S.P. Li
moges a întrecut pe teren propriu, 
cu scorul de 93—86 (46—47). forma
ția vest-germană Bâyer Leverkusen.

SCHI. • Sezonul de sărituri cu 
schiurile’ a fost inaugurat în Iugo
slavia cu un concurs desfășurat pe 
trambulina de la Planica. in care pe 
primul loc s-a situat austriacul Franz 
Wiegle. cu un total de 196.6 punc
te (sărituri de 87.5 m și 85 m). Pe 
locul secund s-a clasat polonezul 
Piotr Fijaz — 196 puncte. O Proba 
masculină de slalom special disputa
tă pe pirtia de la Quebec a reve
nit americanului John Miller, înre
gistrat in două manșe cu timpul de 
1’51”70/100. Dintre concurenții euro

peni. cel mai bine s-a clasat aus
triacul Peter Wirnsberger. care a 
ocupat locul cinci in I’52"86T00.

POLO PE APA. Prima ediție a 
„Cupei Europei" la polo pe apă fe
minin s-a încheiat cu victoria echi
pei olandeze Donk Gouda, care a 
întrecut in meciul decisiv, cu scorul 
de 15—10, formația franceză Creteil.

FOTBAL. Marți s-a rejucat la Am
sterdam meciul dintre echipele O- 
landei și Ciprului, din cadrul pre
liminariilor campionatului european 
de fotbal. Au cîștigat cu scorul de 
4—0 (2—0) fotbaliștii olandezi care 
s-au calificat pentru turneul final 
ce va avea loc anul viitor in R.F. 
Germania.

★
Rezultate din optimile de finală 

ale competiției internaționale de 
fotbal „Cupa U.E.F.A." : Flamurtari 
Vlora — F.C. Barcelona 1—0 ; Vitko- 
vice - Guimaraes 7—3 (după exe
cutarea loviturilor de la 11 m) ; 
Dinamo Tbilisi —; Werder Bremen 
1—1 ; Panathinaikos Atena — Hon- 
ved Budapesta 5—1.

Echipele subliniate se califică in 
sferturile de finală.

ȘAH. Partida a 22-a a meciului 
pentru titlul mondial de șah. ce se 
dispută la Sevilla între marii maeștri 
sovietici Gări Kasparov și Anatoli 
Karpov, a fost aminată. la cererea 
lui Kasparov și se va disputa pro
babil vineri. Scorul după cum se 
cunoaște este egal : 10,5—10.5. Pină 
la sfirșitul meciului mai sint de ju
cat trei partide, învingător fiind de
clarat șahistul care va obține pri
mul 12,5 puncte. La scor egal: 12—12, 
titlul rămine in posesia lui Kaspa
rov.

*

*

bibi ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• PLANTAȚIILE VIITORULUI. 

Deși măsoară mâi puțin de 10 cm ca înăl
țime, cercetătorii nu au ochi decit. pentru el. 
Este vorba de primul embrion de cocotier 
obținut in eprubetă. Rezultat al multor ani 
de studiu, acesta va trebui să permită re
producerea a milioane de arbori selecțio
nați pentru performanțele și rezistența lor 
la boli, precum și transmiterea caracterelor 
sale genetice către numeroșii descendenti.

Scopul acestor asidue cercetări ? Ac
tualmente, in lume, circa 10 milioane de 
hectare sint plantate cu cocotieri in zone 
tropicale din Africa. Asia și Oceania. Inte
resul este pe deplin justificat, de vreme ce 
din cocotier se valorifică, practic, totul. 
„Este deci ușor de înțeles efortul cercetării 
științifice de a ameliora diferite varietăți 
ale arborelui", notează revista ..Science et 
Vie". Primul obiectiv constă in creșterea 
producției de copra, din care se extrag 

ulei și făină. De asemenea, s-a încercat 
să se realizeze o mai bună fluiditate a ule
iului și o creștere in înălțime a arborelui, 
precum și o diminuare a costului recoltări
lor. De menționat câ un cocotier ideal ar 
trebui să prezinte o rezistentă sporită la 
maladii, în specia! la virusurile transmise 
de insecte. Tehnicile clasice de selecție se 
confruntă insă cu o problemă majoră : în 
timpul primilor cinci ani de viată, cocotie- 
rul nu formează nici un lăstar susceptibil 
de a fi replantat. De aici și interesul de a 
forța natura și de a dezvolta in laborator 
un mod de reproducere mai fiabil și mai 
rentabil. Obiectivul constă in obținerea 
unui număr nelimitat de plante cu un patri
moniu genetic identic, pornind de la citeva 
fragmente de frunze prelevate de la arbori 
tineri. Pentru a se obține fenomenul de 
multiplicare vegetativă, cercetătorii au 
recurs la carbon — singurul reactiv chimic 
care împiedică frunzele culturilor vegetale 

să se autointoxice. De îndată ce această 
primejdie a fost înlăturată se produce un 
fenomen de diferențiere, in cursul căruia 
apar pe frunze niște mase de celule neor
ganizate. Aceste aglomerări celulare sînt 
plasate intr-un nou mediu de cultură. După 
citeva săptâmini, pe unele dintre acestea 
apar primele formațiuni clorofiliene, pre
misele unui așa-numit sistem vascular. Ce-i 
drept, acest embrion obținut in eprubetă nu 
a fost testat decit timid și în puține locuri, 
dar. o dată pusă la punct această tehnică, 
progresele nu se vor lăsa așteptate.

• COMORI AMENINȚATE. Eu- 
ropa este una din regiunile bogate ale lumii 
în ce privește fauna. Aici există circa 20 000 
de specii de nevertebrate, 58 specii de pă
sări. 110 specii de reptile și de viețuitoare 
amfibii, precum și 120 spetii de mamifere. 
Potrivit ecologilor, 20 la sută din neverte
brate, care, Cu excepția fluturilor, nu sus- 

, cită prea mult interes — sînt amenințate 
de pesticidele, dar și de îngrășămintele fo
losite nerațional în unele țări, ca și de 
dispariția pășunilor naturale. Situația este 
și mai alarmantă pentru pești, 47 dintre 
cele 65 de specii de apă dulce indigene 
fiind grav amenințate. Reptilele și amfi- 
biile sînt și ele deosebit de vulnerabile. 
Deși au constituit obiectul unor măsuri 
speciale de protecție, păsările, mai ales 
cele răpitoare. sînt primejduite de 
excesul de pesticide din agricultura unor 
țări ale Europei occidentale, cit și datorită 
altor surse de poluare. Cit privește mami
ferele, 17 specii terestre, dintre cele 120 
cite trăiesc pe continentul european, sînt 
pe cale de dispariție. între acestea se nu
mără vidra, castorul, linxul, lupul, ursul 
brun, șoarecele de cimp. Situația este de-a 
dreptul dezastruoasă pentru lilieci și pen
tru mamiferele marine. Dintre cele aproape 

30 de specii de cetacee, 13 sînt în declin, 
iar foca este grav amenințată cu dispariția.

Cit privește flora, in țările Pieței comu
ne, există circa 6 000 specii de plante săl
batice. dintre care 1 200 sînt in pericol. 
Cele mai amenințate sint cele din zona 
mediteraneană și din regiunile nordice ale 
Europei. „Pierderea multora dintre como
rile care ne-au mai rămas din fauna și 
flora continentului european va fi ireversi
bilă dacă nu se vor lua de urgență măsuri 
de protecție și de conservare a speciilor", 
notează revista „Science et Vie".

• DIAGNOSTIC CU DIAPA
ZONUL. ° echipă de specialiști din In
dia a elaborat o nouă metodă pentru 
diagnosticarea osteofonică a fracturilor. 
Principiul ne care se bazează această me
todă. respectiv acela că rezonanta unui os 
fracturat diferă de cea a unui os intact. 

nu constituie o noutate. (Este exact același 
principiu după care... feroviarii verifică 
starea roților de tren lovir.du-le cu cio
canul 1) în schimb, metoda folosită este 
originală și mtiit mai simplă decit cele cu
noscute pină in prezent. Ea presupune uti
lizarea unui stetoscop și a unui diapazon 
care vibrează la frecvențele de 128 hertzi. 
Precizia diagnosticului este de 94 Ia sută.

• HIBRIZI LA ALEGERE. AnuI 
acesta șapte noi hibrizi de floarea-soarelui 
s-au adăugat la catalogul francez de varie
tăți ale acestei plante. Astfel, in prezent, 
agricultorii din Franța au la dispoziție 
un total de 41 de varietăți de floarea-soa
relui. „Va trebui să treacă incă cel puțin 
un an pentru ca specialiștii să se poată 
pronunța asupra comportamentului noilor 
hibrizi, comparativ cu cei anterior folo
siți", apreciază publicația „Phytoma".

*

*
*
**

DIM OMZONTUMycyNpASTEMI

mijloace..de


Pentru abolirea politicii de forță, 
pentru reglementarea prin tratative 
a tuturor problemelor litigioase

WASHINGTON Probleme acute in țările occidentale

(Urmare din pag. I)
glasul, să nu fi făcut apel la rațiune, 
la încetarea ostilităților, la inițierea 
tratativelor dintre părțile implica
te, Și în acești din urmă ani, avind 
în vedere agravarea situației, faptul, 
evidențiat și la Congresul al XIII-lea, 
că războaiele și conflictele existente 
în diferite regiuni ale lumii provoa
că uriașe pierderi umane și materia
le, fac să crească pericolul unui răz
boi mondial, partidul și statul nostru 
au acționat cu o și mai mare ener
gie pentru deplina aplicare în viață 
a principiului renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța în relațiile 
dintre state și a corolarului său fi
resc, reglementarea exclusiv pe cale 
pașnică a tuturor diferendelor și 
problemelor litigioase, întreprinzînd 
numeroase inițiative și demersuri in 
această direcție.

Inițiative, demersuri, pro
puneri concrete. De 0 lar§ă 
apreciere internațională se bucură 
astfel propunerile și demersurile 
statornice ale țării noastre, ale pre
ședintelui ei în sprijinul unei regle
mentări globale, trainice și juste a 
situației din Orientul Mijlociu, pe 
baza retragerii trupelor israeliene din 
teritoriile ocupate, a rezolvării pro
blemei poporului palestinian, inclusiv 
prin constituirea unui stat propriu 
independent, a asigurării indepen
denței, securității și integrității teri
toriale a tuturor statelor din zonă. 
Militînd pentru intensificarea efor
turilor politice și diplomatice menite 
să accelereze înfăptuirea acestui de
ziderat, România a acționat și acțio
nează cu deosebită consecvență pen
tru convocarea unei conferințe inter
naționale sub egida O.N.U.. la care 
să participe toate statele interesate, 
inclusiv O.E.P., ca reprezentant unic 
și legitim al poporului palestinian, 
precum și membrii permanenți ai 
Consiliului de Securitate. Această 
idee, preconizată de multă vreme de 
tara noastră și puternic reafirmată 
in timpul foarte recentelor contacte 
la cel mai înalt nivel româno-arabe, 
cîștigă din ce în ce mai mult teren, 
aflîndu-se pe ordinea de zi a nu
meroaselor convorbiri și demersuri 
diplomatice, ceea ce nu înseamnă 
altceva decît recunoașterea realită-, 
ții că tratativele reprezintă singura 
cale de rezolvare a situației atît de 
complicate din Orientul Mijlociu.

Pe aceeași linie se înscrie și po
ziția României față de necesitatea 
reglementării conflictului dintre Iran 
și Irak, cu grave implicații nu numai 
pentru situația din zonă, ci pentru 
întreaga evoluție internațională, încă 
de la începutul ostilităților țara noas
tră pronunțîndu-se pentru încetarea 
vărsării de singe și Inițierea de tra
tative irițre cele două state. Primind 
cu satisfacție și s'alutînd recenta re
zoluție a Consiliului de Securitate, 
care cere sistarea imediată a lupte
lor și retragerea forțelor militare

iraniene și irakiene în interiorul gra
nițelor recunoscute pe plan interna
țional, precum și reglementarea prin 
negocieri a conflictului, țara noastră 
a evidențiat din nou necesitatea 
abținerii din partea oricăror altor 
state de la orice acțiuni de natură 
să agraveze lucrurile, a încetării ori
căror forme de intervenție armată, 
inclusiv a retragerii navelor militare 
străine din apele Golfului.

In același spirit a acționat consec
vent România pentru renunțarea la 
forță, pentru promovarea dialogului 
și in ce privește conflictele și situa
țiile de criză existente in celelalte 
zone ale lumii, cum ar fi America 
Centrală. Asia de sud-est sau sud- 
vest și Africa, ultimele evoluții lăsind 
să se întrevadă în legătură cu nu 
puține din acestea posibilitatea unor 
reglementări pașnice.

în viziunea umanistă, revoluționară 
a României, aplicarea metodei trata
tivelor nu poate și nu trebuie limi
tată doar la înfruntările armate, ci, 
dimpotrivă, se impune a fi extinsă Ia 
toate problemele care pot genera și 
generează litigii grave, cu mari 
riscufi de destabilizare a perspecti
velor de viitor ale păcii. Așa se și 
explică perseverența cu care țara 
noastră acționează pentru rezolvarea 
unor asemenea probleme — cum sînt 
problemele economice și financiare 
mondiale, decalajul tot mai mare 
care separă țările sărace de cele in
dustrializate, inclusiv povara datoriei 
externe care afectează în mod grav 
țările lumii a treia — pe calea dia
logului direct, eficient și responsabil, 
singurul de natură a asigura depăși
rea actualei situații, făurirea unei 
noi ordini economice internaționale, 
progresul și prosperitatea tuturor 
statelor lumii.

Viața, desfășurarea evenimentelor 
Internaționale confirmă pe deplin 
justețea acestei poziții, metoda tra
tativelor tinzind să capete tot mai 
mult universalitate, să fie tot mai 
larg aplicată in soluționarea dispute
lor dintre state. Este, desigur, un fe
nomen pozitiv faptul că -dialogul ia 
locul confruntării, că în locul dispute
lor armate părțile preferă masa tra
tativelor. Este, astfel, pe deplin ex
plicabil marele interes cu care sînt 
urmărite convorbirile, dialogul între 
state, importanța pe care acestea a' 
au pentru rezolvarea problemelor de 
mare însemnătate ale contemporanei
tății, așa cum arată și actualul dia
log la nivel înalt sovieto-american, 
încheierea tratatului dintre cele 
două țări privind lichidarea rachete
lor cu rază medie de acțiune și ope- 
rativ-tactive din Europa și Asia.

Pentru întărirea juridică 
a principiului nerecurqerii 
la forță. Alături de strădahiile 
permanente de a contribui în mod 
concret la aplanarea conflictelor și 
divergențelor dintre state, a tuturor 
situațiilor și problemelor litigioase,

România a acordat în continuare și 
în perioada care a trecut de la Con
gresul al XUÎ-lea al partidului, o 
atenție deosebită întăririi juridice a 
principiului nerecurgerii la forță, 
consolidării procedurilor de regle
mentare pașnică. în repetate rînduri, 
președintele României a arătat că, 
dacă rolul hotăritor în soluționarea 
problemelor litigioase revine părților 
direct implicate, întotdeauna va fi 
binevenită contribuția acelora care 
pot să stimuleze apropierea celor în 
cauză, să ajute la realizarea de înțe
legeri, la desfășurarea cu succes a 
tratativelor, la depășirea stărilor de 
încordare și conflict.

în acest sens, țara noastră acordă 
un rol de o deosebită importanță 
Organizației Națiunilor Unite, che
mată prin inseși prevederile Cartei 
să acționeze prin toate mijloacele 
pentru reglementarea pașnică a tu
turor diferendelor care apar între 
state. Este semnificativ, în acest sens, 
că după o serie de alte importante 
inițiative, în 1985, deci la numai un 
an de la Congresul al XIII-lea, Adu
narea Generală a O.N.U. a adoptat 
în unanimitate, la propunerea țării 
noastre. Apelul solemn către toate 
statele lumii aflate în conflict, pentru 
încetarea fără întîrziere a acțiunilor 
armate și soluționarea problemelor 
dintre ele pe calea tratativelor, pre
cum și Angajamentul solemn al sta
telor membre ale O.N.U. de a regle
menta pe această cale stările de 
încordare și conflict, orice divergențe 
existente între ele. Avînd în vedere 
pericolele grave la adresa păcii și 
securității mondiale pe care le com
portă amplificarea conflictelor exis
tente, Ia actuala sesiune a Adunării 
Generale țara noastră a propus, în 
același spirit, să se adreseze un Apel 
general către toate statele aflate în 
conflict pentru încetarea operațiuni
lor militare și chemarea către toate 
statele lumii de a trece la soluțio
narea tuturor problemelor litigioase 
și a diferendelor dintre ele pe cale 
pașnică, prin tratative. S-a propus, 
totodată, ca pe durata, desfășurării 
tratativelor, din momentul începerii 
acestora, să înceteze orice formă de 
operațiuni militare. în scopul asigu
rării îndeplinirii obligațiilor asumate 
cu privire la încetarea activității mi
litare pe timpul desfășurării tratati
velor, precum și pentru soluționarea 
problemelor pe calea negocierilor, 
țara noastră a propus să fie împu
ternicit Consiliul de Securitate sau 
un organism special al O.N.U.

Toate acestea reprezintă, desigur, 
mărturii elocvente ale profundului 
atașament al României socialiste față 
de modul nou în care trebuie să-și 
găsească rezolvarea problemele com
plexe ale vieții internaționale, față 
de necesitatea întronării stricte în 
relațiile dintre state a principiilor 
dreptului international contemporan, 
singura cale de făurire, a unei lumi 
mai drepte și mai bune, de asigurare 
a condițiilor ca fiecare să se dezvolte 
în mod liber și independent. într-un 
climat de pace și securitate.

Propuneri, inițiative și demersuri 
de larg răsunet internațional

• Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, in 1985, 
la propunerea țării noastre, Apelul solemn către toa
te statele aflate în conflict, de încetare fără întîrzie
re a acțiunilor armate și de soluționare a probleme
lor dintre ele pe calea tratativelor și Angajamentul 
statelor membre ale O.N.U. de a reglementa stările 
de încordare și conflict, diferendele existente pe cale 
politică, de a se abține de la folosirea forței și 
amenințarea cu forța, de la orice intervenție în tre
burile interne ale altor state.

• La actuala sesiune a Adunării Generale, Româ
nia a propus ca O.N.U. să adreseze un Apel către 
toate statele aflate în conflict pentru încetarea ope
rațiunilor militare și chemarea către toate statele lu
mii de a trece la soluționarea tuturor problemelor 
litigioase și a diferendelor dintre ele pe cale paș
nică, prin tratative.

• Țara noastră preconizează, de asemenea, crea

rea unei comisii permanente a O.N.U. pentru bune 
oficii, mediere sau conciliere, la care să recurgă sta
tele aflate în conflict.

• Tot în cadrul O.N.U. a început, din inițiativa 
țării noastre, procesul de elaborare a unui document 
internațional privind întărirea și dezvoltarea bunei ve
cinătăți.

• România militează pentru convocarea unei con
ferințe internaționale în cadrul O.N.U., în vederea so
luționării pe cale pașnică a problemelor din Orien
tul Mijlociu, cu participarea tuturor statelor interesate, 
inclusiv a O.E.P.

• In același sens se înscriu numeroasele apeluri 
și îndemnuri adresate părților angajate în conflicte 
din diferite părți ale lumii pentru stingerea focarelor 
de război și începerea de negocieri în vederea so
luționării politice a problemelor litigioase.

Susținerea eforturilor de progres economic și social
- sarcină majoră a mijloacelor de informare în masă

Rezoluție adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

— Intr-o rezoluție adoptată cu o 
rnare majoritate de voturi. Adunarea 
Generală a O.N.U. cere tuturor sta
telor lumii să coopereze in crearea 
unei noi ordini internaționale în 
domeniul informației și comunicații
lor. Documentul subliniază că agen
țiile de presă, ziarele, posturile de 
radio și televiziune pot îndeplini un 
rol important in întărirea păcii și în
țelegerii internaționale. în crearea 
condițiilor ca toți oamenii să partici

pe la viata politică, economică. ‘ so
cială și culturală a țărilor, la dez
voltarea cooperării și prieteniei în
tre toate statele.

Rezoluția exprimă dorința ca mij
loacele de informare in masă să re
flecte și mai amplu eforturile depu
se de întreaga comunitate interna
țională in vederea susținerii dezvol
tării globale, in special măsurile a- 
doptate de țările in curs de dezvol
tare pentru realizarea progresului e- 
conomic, social și cultural.

Aspră condamnare a practicilor regimului rasist 
de Ia Pretoria

LUSAKA 9 (Agerpres). — Aflat în 
vizită in Zambia, președintele Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, 
a declarai că regimul rasist din Afri
ca de Sud folosește in mod ilegal 
Namibia ca propriul său teritoriu 
peijtru a lansa acțiuni succesive de 
agresiune împotriva statelor africane 
din „prima linie". El a arătat că ul
timele acțiuni militare ale R.S.A. de
monstrează că guvernanții de la Pre
toria continuă politica dictatului mi
litar. fiind singurii vinovați de cli
matul exploziv din Africa australă.

DAR ES SALAAM 9 (Agerpres). — 
Cu prilejul vizitei la Dar es Salaam 
a președintelui Zambiei, Kenneth 
Kaunda. șeful - statului-gazdă, pre
ședintele Aii Hassan Mwiny, a de
clarat că Tanzania va sprijini in con
tinuare Conferința pentru Dezvolta

re a Țărilor din Sudul Africii 
(S.A.D.C.C.) și Zona comercială pre
ferențială pentru Afrțcsv de est și 
australă (P.T.A.), acestea constituind 
„mijloacele cele mai- eficiente" de a 
rezista acțiunilor agresive destabili
zatoare duse de Africa de Sud Îm
potriva vecinilor ei.

PRETORIA 9 (Agerpres).1— In in
tenția de a dezmembra mișcarea de 
masă antiapartheid, autoritățile de 
la Pretoria, continuă campania de 
represiuni declanșată anul trecut 
prin instituirea stării de urgență în 
țară. Surse din Johannesburg relevă 
că poliția a arestat pe Eric Molobi. 
membru al Comitetului Executiv al 
alianței antiapartheid „Frontul De
mocratic Unit" (U.D.F.), grupare de 
luptă împotriva regimului rasist. Po
trivit acelorași surse, majoritatea ce
lor 15 conducători ai U.D.F. se află 
acum in detenție.

MEXIC

„Sînt necesare eforturi 
pentru depășirea 

dificultăților 
social-economice 

ale țării11
CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager

pres). — Președintele Mexicului. Mi
guel de la Madrid, a evidențiat, po
trivit agenției NOTIMEX,, necesita
tea de a se proceda la revizuirea a- 
tentă a politicii economice guverna
mentale. în scopul creșterii capaci
tății de acțiune împotriva unor fe
nomene negative, cum este infla
ția. „Să împiedicăm ca inflația să 
se transforme în superinflație" — 
a spus președintele Miguel de la 
Madrid, solicitind intensificarea e- 
forturilor tuturor categoriiloi- socia
le naționale pentru depășirea actua
lelor dificultăți social-economice ale 
țării.

R.P. CHINEZĂ

Ample lucrări 
de ameliorări funciare

BEIJING 9 (Agerpres). — Peste 
556 000 de proiecte de conservare a 
apel sînt în curs de realizare în 
momentul de față în China. Ele fac 
parte dintr-un amplu program de 
irigare a unor suprafețe agricole, de 
ameliorare a terenurilor. Printre pri
mele succese se numără desfășurarea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
pe o suprafață de peste 33 000 de 
hectare in provincia Zhejiang, trans
mite agenția China Nouă.

Semnarea Tratatului sovielo-american 
cu privire la lichidarea rachetelor nucleare 
cu rază medie si mai scurtă de acțiune

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
In cadrul unei ceremonii care a avut 
loc la Casa Albă, președintele. S.U.A.,. 
Ronald Reagan, și secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorba- 
ciov, au semnat Tratatul sovieto-ame
rican cu privire la lichidarea rache
telor nucleare cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune. Au fost semnate, 
totodată, o serie de documente-anexe 
la tratat, ca parte integrantă a aces
tuia.

Tratatul prevede că Uniunea So
vietică și S.U.A. vor lichida rache
tele lor nucleare cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune și că nu vor 
mai avea in viitor asemenea arme. 
Documentul stipulează că fiecare 
dintre părți va lichida propriile ra
chete nucleare cu rază medie de ac
țiune în așa fel incit cel tîrziu după 
trei ani de la intrarea sa în vigoare 
nici una dintre ele să nu mai aibă 
asemenea rachete, rampe de lansare, 
construcții și instalații aferente. O da
tă cu intrarea in vigoare a tratatu
lui. nici una dintre părți nu va pro
duce și nu va testa asemenea ra-' 
chete. In ceea ce privește rachetele 
nucleare cu rază mai scurtă de ac
țiune, termenul de lichidare a aces
tora este de 18 luni de la intrarea 
în vigoare a tratatului. Un articol 
special al tratatului este consacrat 
problemelor controlului reciproc. 
Tratatul are un termen nelimitat.

Cu prilejul semnării tratatului, 
președintele S.U.A. și secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.Ș. au rostit 
alocuțiuni în care au subliniat im
portanța și Semnificația documentu
lui semnat.

★
Mihail Gorbaciov și Ronald Rea

gan au adresat mesaje poporului so
vietic și poporului american, arătind 
că prin documentul semnat se des
chide drumul în direcția păcii' prin 
începerea procesului concret de de
zarmare, pace și încredere.

Dorim — a relevat președintele 
S.U.A. — o pace care să răspundă aș
teptărilor popoarelor de a trăi în li
bertate și siguranță. Arătind că trata
tul actual este numai un pas pe calea 
dezarmării, a edificării păcii, el a 
spus că în următoarele zile se vor 
discuta reducerea în continuare a ar
mamentelor și alte probleme — ar
mele strategice ofensive, echilibrul 
armelor convenționale din Europa, 
conflictele regionale.

La rindul său, Mihail Gorbaciov a 
relevat că tratatul semnat, potrivit 
căruia pentru prima oară în istorie 
vor fi distruse — sub un strict con
trol — două clase de arme nucleare, 
constituie doar începutul. Mersul mai 
departe impune o activitate intensă 
și eforturi sincere, depășirea a tot 
ceea ce alimentează cursa înarmă
rilor.

— stagnarea economică și șomajul
Raportul anual al Institutului francez pentru 

relații internaționale
„Raportul anual mondial privind 

sistemul economic și strategiile", 
publicat în fiecare toamnă de Insti
tutul francez pentru relațiile inter
naționale, cuprinde, de această dată, 
o amplă sinteză a evenimentelor ce 
marchează viața, internațională ac
tuală — scrie revista „L’Express" în
tr-un articol pe marginea raportului.

„Un capitol special este consacrat 
„stagnării" Europei, subliniindu-se că 
principala problemă a tuturor țărilor 
occidentale din vechiul continent o 
constituie, șomajul — scrie revista 
franceză. Acest fenomen deosebit de 
îngrijorător ar putea deveni foarte 
curînd prioritatea esențială a politi
cilor economice.

în prezent se subliniază foarte ade
sea că. în pofida ratelor de creștere 
și de investiții comparabile cu cele 
ale S.U.A., țările vest-europene nu 
au creat, practic, noi locuri de mun

că în perioada 1960—1980. Mai mult, 
între 1980 și 1986 numărul locurilor 
de muncă a scăzut într-un procent 
anual de 0,3 la sută. Abia în 198S 
crearea de locuri de muncă a înre
gistrat o redresare în cadrul C.E.E., 
deși relansarea economică a început 
în ultimul trimestru al anului 1982.

Ținind seama de creșterea con
stantă a numărului populației active, 
această disproporție a locurilor de 
muncă antrenează niveluri foarte 
ridicate ale șomajului, ce înregis
trează în continuare, in numeroase 
țări, o tendință de creștere.

Este evident că politicile de reajus
tare. respectiv cele vizînd îmbună
tățirea condițiilor ofertei, a contro
lului finanțelor publice și a creș
terii masei monetare, aplicate cu 
oarecare succes, nu au dus la o, re
dresare spontană și viguroasă așa 
cum se așteptau unii".

Șanse reduse de încadrare profesională pentru tineret
BONN 9 (Agerpres). — Aproxima

tiv două cincimi din studenții uni
versităților și o treime din cei ai in
stitutelor de învățămînt superior din 
R.F. Germania privesc .cu pesimism 
șansele lor de încadrară în viața 
profesională — a constatat ancheta 
unui grup de specialiști de la Uni
versitatea Konstanz. Nesiguranța,

dezorientarea, schimbarea profilului 
și întreruperea studiilor sînt expli
cate de studenți în mare măsură prin 
perspectivele nefavorabile pe care Ie 
au pe piața muncii. Mulți și-au ex
primat temerea că nu Vor putea să 
aplice într-o activitate corespunză
toare calificarea obținută la univer
sitate.

Convocarea
Conferinței U.C.I.
BELGRAD 9 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au încheiat lucrările ple
narei C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, în cadrul cărora au 
fost aprobate concluziile cu privire 
la sarcinile comuniștilor în înfăp
tuirea politicii de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării — relatează 
agenția Taniug.

C.C. al U.C.I. a hotărît ca. în luna 
martie 1988, să fie convocată Confe
rința Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, care urmează să examineze 
problema întăririi rolului politic con
ducător, a unității și răspunderii 
U.C.I. în actuala etapă.

Convocarea 
Conferinței 

Naționale a P.M.S.U.
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al P.M.S.U., care a 
■dezbătut și aprobat direcțiile princi
pale ale planului de dezvoltare eco
nomică și bugetul de stat ale R.P. 
Ungare pe anul 1988.

La propunerea Biroului Politic, Co
mitetul Central al P.M.S.U. a hotărît 
convocarea, în prima jumătate a 
anului 1988, a Conferinței Naționale 
a partidului,, care va dezbate proble
me actuale ale construcției socialiste 
— informează agenția M.T.I.

Concedieri masive în Belgia
BRUXELLES 9 (Agerpres). — Sin

dicatele belgiene au protestat față 
de masivele concedieri de personal 
din transportul feroviar. Președinte
le sindicatului din acest sector, Lou 
de Clerq, a declarat într-un interviu 
acordat postului de radio Bruxelles

că a fost anunțată concedierea 
a încă 3 000 de feroviari. în ul
timii cinci ani, relevă o statistică a 
sindicatului, în sectorul căilor fera
te au fost desființate peste 7 500 de 
locuri de muncă.

„Datoria externă și practicile comerciale protecționiste 
afectează grav economia țărilor latino-americane și africane"

încetarea cursei înarmărilor

problema centrală a omenirii
BONN 9 (Agerpres). — Reprezen

tanți ai mișcării pentru pace din R.F. 
Germania au dat publicității la Bonn 
un apel adresat grupărilor antirăz
boinice din, Europa și din S.U.A., în 
care se pronunță pentru reducerea 
cbntinuă a armamentelor,

Ronald Vogt, reprezentant al Miș
cării vest-germane pentru pace, a 
cerut, pe de altă parte, în cadrul 
unei conferințe de presă, la Bonn, 
eliberarea tuturor participanților la 
acțiunile antirăzboinice din zona ba
zelor de rachete din R.F.G., arestați 
de către autorități.

LIMA 9 (Agerpres). — Municipa
litatea din Lima a hotărît organiza
rea, în următoarele zile, a unei am
ple manifestații populare în favoa
rea păcii și împotriva violenței. Ac
țiunea este sprijinită de majoritatea 
forțelor politice peruane, între care 
alianța „Stingă Unită" și Partidul 
Popular Creștin. Potrivit presei de 
la Lima, la ea vor participa repre
zentanți ai tuturor sectoarelor socia
le din țară.

CARACAS 9 (Agerpres). — La Ca
racas au început lucrările Cbmitetu- 
lui Internaționalei Socialiste pentru 
America Latină și Caraibi, care 
va analiza criza cu care se confruntă 
in domeniul economic țările din re
giune, în special problema datoriei 
externe, și situația din America Cen
trală.

Luînd cuvîntul in cadrul ședinței 
Inaugurale, președintele Conjjtetului. 
Jose Francisco Pena Gomez (Repu
blica Dominicană), a relevat că da
toria externă a Americil Latine, a- 
junsă la aproape 400 miliarde dolari, 
afectează grav economia țărilor. din 
regiune. Procesele democratice, a 
spus el, nu vor putea fi contimiate 
dacă fondurile necesare finanțării vor 
fi cheltuite doar pentru plata datoriei 
externe. Criza datoriei externe, 
schimburile comerciale inegale și 
protecționismul promovat de unele 
state industrializate occidentale, ca 
și neîmplinirile pe planul justiției 
sociale reclamă eforturi sporite din 
partea țărilor latino-americane în 
anii ’90.

La rindul său, fostul președinte v> 
nezuelean, Carlos Andres Perez, . 
subliniat că pacea, democrația și 
dezvoltarea se intercondiționează re
ciproc, conflictul din America Cen
trală constituind principalul obstacol 
în calea asigurării unor relații nor
male în regiune.

PARIS 9 (Agerpres). — Reprezen
tanți din 38 de țări vor participa in- 
cepînd de la 10 decembrie. în locali
tatea Antibes, din sud-estul Franței, 
la reuniunea la nivel înalt a. statelor 
francofone. Pe agenda reuniunii, vfa 
figura cu prioritate problema crizei 
economice care afectează statele con
tinentului african. în acest context, 
vă fi abordată și chestiunea datoriei 
externe a țărilor continentului", care 
depășește 200 de miliarde de dolari. 
Agenția E.F.E. subliniază că statele 
africane participante vor susține 
ideea convocării unei conferințe in
ternaționale asupra problemei dato
riei externe.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Opoziție ia(ă de menținerea ocupației israeliene în sudul 
Libanului • Protest împotriva hotărîrii Congresului S.U.A. 

de a se închide misiunea O.E.P. la O.N.U.
BEIRUT 9 (Agerpres). — Postul de 

radio Beirut a anunțat că peste 60 
de tancuri și vehicule blindate israe
liene au trecut frontiera sudicj liba
neză, îndreptindu-se către localitatea 
Jezzine și regiunea Văii Bekaa. In 
ultimele două săptămini, mai mult 
de 100 de vehicule militare și noi 
trupe au fost transferate în așa-zisa 
„zonă de securitate".

BEIRUT 9 (Agerpres). — In re
giunea sudică libaneză, populația lo
cală continuă sâ-și manifeste opozi
ția față de menținerea ocupației is
raeliene. în sectorul Oued SlOuki, 
luptătorii libanezi din rezistență au 
organizat o ambuscadă împotriva u- 
nei patrule formate din soldați ls- 
raelieni și membri ai milițiilor așa- 
zjsei „Armate a Libanului de Sud" — 
creată și finanțată de Israel. în 
timpul operațiunii, trei membri ai 
patrulei au fost răniți. Militarii Is- 
raelieni au lansat în zonă o opera
țiune de represalii.

6 manifestație pașnică de protest 
împotriva continuării ocupației israe
liene a avut loc, miercuri, in tabăra 
de rețugiați palestinieni Jafialya, din 
regiunea Gaza. Militarii forțelor de 
ocupație au deschis focul, ucigînd o 
persoană și rănind 25, între care mai 
mulți copii — transmite agenția 
A.D.N., citind Serviciul de presă pa
lestinian.

In regiunea Gaza locuiesc, în pre
zent, peste 650 000 de palestinieni și

2 500 de israelieni, aflați în așezările 
implantate de Israel, care se întind 
pe o treime a acestui teritoriu ocu
pat de Israel in urma războiului din 
1967.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a transmis 
ambasadorului Statelor Unite la Na
țiunile Unite, Vernon Walters, o 
scrisoare prin care protestează împo
triva deciziei Congresului american 
de a închide oficiul Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei la O.N.U.

Un grup de țări arabe la O.N.U. a 
depus în Adunarea Generală o rezo
luție prin care se cere secretarului 
general al Națiunilor Unite să utili
zeze toate mijloacele care-i stau la 
îndemină pentru a apăra statutul — 
de observator — al misiunii O.E.P. la 
New York.

AMMAN 9 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei și-a încheiat vi
zita de lucru efectuată in Arabia 
Saudită, unde a conferit cu regele 
Fahd Bin Abdel Aziz. In cadrul con
vorbirilor a avut Ioc un schimb de 
opinii privind o serie de probleme 
majore actuale ale lumii arabe, în- 

l.tre care căile de consolidare a so
lidarității între țările regiunii, in 
lumina rezoluțiilor reuniunii extra
ordinare la nivel înalt de la Am
man, și ultimele evoluții ale războ
iului dintre Iran și Irak, s-a anun
țat oficial în capitala iordaniană.

I
ILE DE PRESA
e scurt

Noi demersuri în vederea reconcilierii națior. 4 
în Nicaragua

CARACAS 9 (Agerpres). — „Gu
vernul nicaraguan este dispus să 
continue negocierile indirecte cu 
forțele „contras", în perioada 14—17 
decembrie" — a declarat comandan
tul Bayardo Arce, coordonatorul ad
junct al Frontului Sandinist de Eli
berare Națională (F.S.L.N.). Bayardo 
Arce — care participă la Caracas la 
reuniunea Comitetului pentru Ame
rica Latină și zona caraibiană al In
ternaționalei Socialiste — a precizat 
că autoritățile guvernamentale nica- 
raguane au delegat o misiune, pre
zentă la Santo Domingo, să reia in

orice moment negocierile Indirecte 
cu forțele „contras", vizînd încetarea 
ostilităților și realizarea reconcilie
rii naționale.

MANAGUA 9 (Agerpres). — Ar
mata Populară Sandinista a doborit 
un avion de tip „Cessna 162", pă
truns ilegal în spațiul aerian nica
raguan, în zona San Juan del Norte 
— transmite agenția Prensa Latină, 
citind un comunicat oficial dat pu
blicității la Managua. Pilotul apara
tului, nord-americanul James Jordan 
Denvy, a fost luat prizonier.

Forțele progresiste denunță represiunile 
antipopulare din Haiti

PORT-AU-PRINCE 9 (Agerpres). 
Mai mulți lideri politici haitienl au 
criticat hotărîrea Consiliului Națio
nal de Guvernămint din țară de a 
suspenda alegerile prezidențiale care 
trebuiau să se desfășoare Ia 29 no
iembrie. Ei au evidențiat cli
matul de tensiune și violență care 
s-a creat în Haiti, menționînd că in 
cursul represiunii declanșate de for
țele militare haitiene la data respec
tivă împotriva populației și-au pier
dut viața aproximativ 100 de per
soane.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
La încheierea lucrărilor Consiliului

Politic al Organizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.), convocat pentru a 
dezbate evoluția situației din regiu
ne, participanții au adoptat o-rezo
luție în care se pronunță pentru con
tinuarea proceselor naționale de 
transformări democratice din Ameri
ca Latină. Documentul deplinge a- 
mînarea alegerilor prezidențiale din 
Haiti și declanșarea violenței poli
tice în această țară latinO-america- 
nă, care s-a soldat cu moartea a pes
te 30 de persoane, exprimînd spe
ranța că situația se va normaliza , 
iar procesul de revenire la un guvern 
civil democratic va fi reluat.

ACREDITARE. Guvernatorul ge
neral al Australiei, Ninian Ste
phen, l-a primit pe Constantin 
Vlad. care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare in calitate de amba
sador extraordinar si plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România in 
Australia.

COOPERARE. La Berlin s-au în
cheiat convorbirile dintre Willi 
Stoph. președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, și Bran- 
ko Mikulici, președintele- Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, care a efectuat o vizită 
în capitala R.D.G. Au fost discu
tate căile de extindere a cooperă
rii economice, tehnico-științifice și 
comerciale bilaterale. Părțile au 
decis elaborarea unui program de 
cooperare economică și tehnologică

pe termen lung, care să acopere 
perioada pină în anul 2000.

ALEGERI. Adunarea Federală a 
Elveției-l-a ales pe Otto Stich in 
funcția de președinte al Confede
rației Elvețiene, iar in cea de vi
cepreședinte pe Jean Pascal Dela- 
muraz. Walter Buser a fost reales 
cancelar al Consiliului Federal.

PRIMIRE. Relațiile bilaterale, 
necesitatea activizării raporturilor 
economice dintre Marea Britanie și 
R.P. Polonă s-au aflat în prim-pla- 
nul convorbirilor prilejuite de pri
mirea de către premierul britanic. 
Margaret Thatcher, a ministrului 
polonez al afacerilor externe. Ma
rian Orzechowski. aflat intr-o vi
zită oficială in capitala britanică.

ÎNTREVEDERE. Delegația Parti
dului Comunist German, con
dusă de Herbert Mies, președin
tele partidului, care întreprinde o 
vizită la Beijing, la invitația Parti
dului Comunist Chinez, a fost 
primită de Zhao Ziyang, secretarul 
general al C.C. al P.C. Chinez. S-a 
procedat la o informare reciprocă 
privind activitatea și preocupările 
celor două partide, evidențiindu-se 
dorința comună de a dezvolta rela
țiile de prietenie dintre ele.

PROTEST. Indonezia. Malayezia 
și Filipinele au protestat în legătu
ră cu intenția Statelor Unite de a 
introduce limitări la importul de 
uleiuri vegetale din țările Asiei, 
într-o notă transmisă de reprezen
tanții țărilor respective Departa
mentului de Stat al S.U.A., se apre
ciază drept discriminatoriu proiec
tul de lege în acest sens, aflat în 
dezbaterea Congresului S.U.A.

FORȚELE ARMATE ALE MO- 
ZAMBICULUI au scos din luptă, 
în cursul săptăminii trecute, in 
provincia meridională Gaza. 500 de 
elemente contrarevoluționare — in

formează surse guvernamentale 
din Maputo. In același timp, trupe
le guvernamentale au luat 20 de 
prizonieri și au capturat o impor
tantă cantitate de arme și tehnică 
de luptă.

BUGET. Guvernul japonez a 
aprobat bugetul țârii pentru anul 
financiar 1988, care prevede chel
tuieli în valoare de 56.7 trilioane 
yeni (436 miliarde dolari). Cifra 
reprezintă o creștere de 4.8 la sută 
față de bugetul anului 1987. Ofi
cialități ale Ministerului de Finan
țe âu precizat că . viitoarele" chel
tuieli pentru investiții vor fi men
ținute la nivelul celor din acest 
an. ca parte a eforturilor de redu
cere a excedentului comercial ex
tern.

POPULAȚIA EGIPTULUI a a- 
tins la 2 decembrie cifra de 52 mi
lioane locuitori, față de 50 455 000 
locuitori la 18 noiembrie 1986. Po
trivit unui comunicat oficial, publi
cat de ziarul „Al Ahram", rata 
anuală a natalității se situează lâ 
nivelul de 3,9 la sută, sporul natct-* 
ral fiind de 3,01 la sută.
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