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CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI, 

ÎN INTIMPINAREA ANIVERSĂRII REPUBLICII

ECHIPAMENTE DE AUTOMATIZĂRI 
ÎN DEVANS

Zile de muncă intensă, rodnică la întreprinderea „Auto
matica" din Capitală. De la începutul acestei luni au fost 
expediate in devans către beneficiari panouri și insta
lații complexe de automatizare și control ale proceselor 
tehnologice. In această perioadă au fost livrate asemenea 
echipamente, necesare înfăptuirii programului energetic 
prioritar al economiei naționale, centralelor electrice de 
termoficare de la Slatina, Govora, Brașov, întreprinderi
lor miniere Horezu și Rovinari, -precum și întreprinderilor 
constructoare de mașini-unelte de la Bacău, Arad și 
Oradea.

De la începutul anului și pînă acum, productivitatea 
muncii a sporit cu 3.9 la sută. în acest spirit de răs
pundere și exigență muncitorească, caracteristic colecti
vului de la „Automatica", mobilizați de hotărîrile Con
ferinței Naționale a partidului, montorii din echipa con
dusă de- Cezar Jeleriu (în imagine) s-au angajat sg fina
lizeze, in intîmpinarea aniversării Republicii, cu zece 
zile mai devreme față de prevederi un panou de comandă 
automată pentru Centrala electrică de termoficare Sla
tina. (Eugen Dichiseanu). -

Acum, 
cuvîntul îl au faptele!
Pe cintorul realității noastre, vorba omu

lui ce zidește noua orinduire a avut, în
totdeauna, greutate. Tocmai pentru că el, 
n-a despărțit, niciodată, cuvintul de faptă. 
Tocmai pentru că acesta a fost modul 
comunist de expresie a adeziunii sale 
profunde la politica partidului, a afirmării 
voinței sale de mai bine. Conferința Na
țională, eveniment de referință in istoria 
țârii, a Partidului Comunist Român, s-a în

cheiat cu noi zori de lumină în orizontul 
societății românești. Ecourile ei reverberea
ză puternic în conștiința națiunii, însu
flețind munca tuturor comuniștilor, a în
tregului popor. Acum, cuvintul il au faptele. 
Semnâtura cu care au fost întărite toate 
marile evenimente in cei patruzeci de ani 
ai Republicii. Ani de muncă și de luptă 
eroică, de mărețe înfăptuiri sub stindardul 
glorios al partidului.

Opinii și acțiuni de pe întreg cuprinsul țării, 
pătrunse de spiritul angajării patriotice, 

revoluționare
— încheiem un an de 

mari răspunderi, ne-a de
clarat Nicolae Boancă, 
secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea 
de utilaj chimic Ploiești. 
Forumul comuniștilor ro
mâni a aflat colectivul nos
tru cu cea mai mare parte 
a utilajelor destinate Cen
tralei nuclearo-electrice de 
la Cernavodă, altor parte
neri interni și externi — 
livrate, la nivelul de cali
tate prevăzut în contracte. 
Exigențele formulate in 
Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în ce
lelalte documente ale con
ferinței obligă însă la o 
privire lucidă, comunistă, 
critică și autocritică asupra 
intregii noastre activități. 
La un asemenea examen 
nu-i loc de automulțumire. 
Ayem incă mari rezerve 
de inteligentă tehnică, de 
inițiativă muncitorească, 
ce trebuie antrenate în 
fluxul productiv. Iar a- 
ceasta este cu atît mai ne
cesar cu cit, în perioada 
care a mai rămas din 1987, 
in anul viitor, vom intro
duce in fabricație utilaje 
de și mai mare complexi

tate. în al doilea rînd, 
avem sarcini și mai mari 
de reducere a consumului 
de materiale și energie. 
Obiectivele Conferinței Na
ționale a partidului ne mo
bilizează, obligă la ac
țiune concretă de perfor
manță.

Obiectivele cristalizate la 
Conferința Națională a 
partidului — privind pre
zentul și viitorul construc
ției socialismului în Româ
nia și care coincid cu mo
mentul cind întregul popor 
întîmpină cu noi și însem
nate realizări aniversarea 
a patru decenii de viață 
nouă sub stema luminoasă 
a Republicii — mobilizea
ză, îndeamnă la acțiuni. 
Este modul direct de a 
răspunde imperativelor a- 
cestui major eveniment. 
Este cuvintul de ordine ge
nerat de miezul fierbinte 
al rostirii comuniste, al 
angajării comuniste. Sus
ține aceste idei, cu argu
mentele sale, și șeful de 
echipă Constantin Ilieș, de 
la întreprinderea de ma
teriale izolatoare din Vas
lui. E adevărat că uni
tatea în care lucrează se

numără printre fruntașele 
din industria județului. La 
producția-marfă, producti
vitatea muncii la ex
port, la ceilalți indicatori 
economici de eficiență pla
nul pe 1987 a fost realizat 
cu o lună de zile mai de
vreme. E adevărat că ast
fel s-au pu» .baze țemeint- 
ce pentru noi reușite in a- 
nul care vine. Și totuși, 
comunistul Constantin Ilieș 
— și ca el mii și milioa
ne de comuniști, de oa
meni ai muncii — judecă 
îndatoririle prezentului și 
ale viitorului Ia nivelul 
înaltelor exigențe puse în 
fața tuturor de forumul 
comuniștilor români.

— Țării i se deschid 
acum noi porți de' progres 
și aceasta înseamnă timpul 
faptei revoluționare — ne 
spune interlocutorul nostru. 
Fiecare, în propria mun
că, în propria unitate, mai 
avem destule lucruri de

Iile TĂNASACHE 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii"

(Continuare în pag. a V-a)

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
hotărîtoare pentru realizarea planului

La Conferința Națională a parti
dului o atenție aparte, marcată de 
o analiză aprofundată și exigentă, 
a fost acordată modului în care se 
înfăptuiesc programele de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
producției. Este vorba de o acțiune 
economico-organizatorică fără pre
cedent. desfășurată la scara între
gii economii, care. în esență, 
propus și își propune să 
condițiile necesare pentru 
tarea intensivă a industriei, 
ror ramurilor productive.

Inițiată, la începutul anului trecut, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
perfecționarea organizării și moder
nizarea producției reprezintă o ac
țiune deopotrivă economică, socială 
și politică, implicînd o intensă și 
susținută antrenare a tuturor cadre
lor de conducere și a specialiștilor 
din întreprinderi, centrale, ministe
re. institute de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică, a organe
lor și organizațiilor de partid și o 
strinsă coordonare a activității aces
tora pentru stabilirea celor mai po
trivite metode, mijloace și soluții in 
vederea realizării unor schimbări ra
dicale în acest domeniu și creșterii 
substanțiale a eficienței întregii ac
tivități economice.

De la declanșarea acțiunii a trecut 
o perioadă in care programele de 
modernizare elaborate în fiecare în
treprindere au început să prindă 
viață. Faptele atestă acum că, în 
fiecare unitate economică și la ni
velul județelor și al ramurilor, există 
o permanentă și directă legătură in
tre modul în care sînt concepute și 
aplicate programele de modernizare 
a producției și rezultatele concrete 
obținute in realizarea planului. In
tr-adevăr. numai îndeplinirea inte
grală a sarcinilor economice, deopo
trivă cantitative și calitative, numai 
promovând curajos, operativ în pro
ducție noile cuceriri ale cercetării 
științifice, numai urmărind aplicarea 
neabătută a fiecărei măsuri stabi
lite putem vorbi de o eficientă 
concretă, reală a programelor de 
modernizare a producției. Insistăm 
asupra acestui aspect întrucît, in 
mod paradoxal. în unele unități con
tinuă să se privească acțiunea de 
modernizare ca un scop in sine, rup-

și-a 
asigure 
dezvol- 
a tutu-

tă de contextul activității cotidiene, 
excelindu-se în latura birocratică, 
statistică și acordindu-se prea puțină 
atenție finalizării măsurilor stabilite 
și, mai ales. atingerii eficienței 
scontate a acestora. Desigur, cel mai 
adesea explicațiile nerealizării pla
nului se regăsesc în neîndeplinirea 
unor măsuri importante din progra
mele de modernizare. Dar. uneori, 
se ajunge la situații de neînțeles, in 
care, deși se raportează efecte im
presionante în privința sporirii pro
ducției și productivității muncii, a 
reducerii cheltuielilor și creșterii 
beneficiilor, in întreprinderile res
pective, planul nu este îndeplinit, 
nici Ia producția fizică sau marfă, 
nici la ceilalți indicatori, de eficiență 
economică.

Care sînt cauzele ? Avem în ve
dere, în principal, insuficienta fun
damentare a unor programe de mo
dernizare. Din observațiile organelor 
de specialitate, precum și din inves
tigațiile efectuate de redacție, a re
zultat că în unele întreprinderi pro
gramele de modernizare au fost fă
cute in pripă, inșirindu-se măsuri 
care nu căutau soluții la problemele 
majore ale producției, ci se rezumau 
la aspecte mărunte, legate de un loc 
de muncă sau altul.

O altă cauză este neurmărirea 
„fiabilității" fiecărei măsuri, adică a 
modului 
practică 
termine 
stabilit.
răspunderea pentru finalizarea mă
surii se diluează, se acumulează 
probleme tehnice sau organizatorice 
— inerente oricărui proces nou — 
care nu sînt soluționate la vreme. Iar 
atunci cind apare limpede că. din- 
tr-un motiv sau altul, o măsură nu 
mai poate fi materializată, nu se 
caută neintîrziat alte măsuri care să 
dea garanția obținerii efectului eco
nomic scontat.

După cum o răspundere importan
tă pentru neîndeplinirea integrală a 
unor acțiuni de modernizare revine 
centralelor și ministerelor de resort, 
care nu au verificat atent temeinicia 
programelor elaborate sau nu âu 
acordat sprijinul necesar pentru sta
bilirea unor colaborări cu alte uni
tăți de profil, cu institute de cerce-

tare și proiectare, pentru obținerea 
operativă a unor avize.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
linia la Conferința Națională a parti
dului că este necesar ca, in toa
te sectoarele, să se asigure înfăp
tuirea, în anul 1988, a tuturor pro
gramelor de organizare și moderni
zare a producției, aceasta reprezen- 
tind un factor hotăritor pentru în
deplinirea obiectivelor actualului plan 
cincinal. Pornind de la aceste sar
cini, de la aceste exigențe și avînd 
în vedere experiența cîștigată din 
desfășurarea pină acum a acțiunii de 
modernizare, precum și neajunsurile 
care au apărut în unele întreprin
deri. să ne oprim în continuare 
asupra cîtorva direcții fundamentale 
de acțiune pentru îndeplinirea pro
gramelor de modernizare.

O viziune globală cu efi
ciență certă. Așa cum s‘a subli‘ 
niat și la Conferința Națională a

partidului, roadele modernizării tre
buie să Se regăsească în sporirea pro
ducției și productivității muncii, în 
modul în care se realizează sarcinile 
de plan. Din păcate, în unele între
prinderi s-a creat o obișnuință din a 
se contabiliza in sine efectele anumi
tor măsuri de modernizare. Nu întîm- 
plător in asemenea unități economice 
pot fi înregistrate opinii de-a drep
tul bizare, de genul : „Noi am apli
cat măsurile de modernizare și am 
obținut eficienta scontată în această 
acțiune. Cit privește planul. pro
blemele îndeplinirii sale sînt mult 
mai complexe...".. Și. intr-adevăr, Ia 
„raportare" se observă în dreptul 
măsurilor de modernizare un bilanț 
pozitiv : milioane sau zeci de mili
oane de lei economii de materiale 
și. sporuri de producție, .creșteri de 
zeci de mii de lei la productivitatea

in care aceasta se aplică in 
și are șanse reale să de- 
rezultatele dorite, la timpul 
In acest fel. de multe ori

0 POLITICĂ EXTERNĂ CONSTRUCTIVĂ, 
REALISTĂ, IN NUMELE IDEALURILOR 

PĂCII, LIBERTĂȚII, PROGRESULUI
„Pornind de la realitățile lumii contemporane, de la complexita

tea situației internaționale, România consideră că omenirea se află 
intr-un moment hotăritor al existenței sale. Avem convingerea că, 
acționînd unite, forțele progresiste, realiste din Europa și din întrea
ga lume, toate popoarele lumii pot și vor determina o schimbare ra
dicală a raportului de forțe în favoarea păcii și colaborării, pot 
asigura triumful rațiunii, apărarea vieții pe planeta noastră”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Pacea, libertatea, progresul, aceste 

deziderate scumpe ale poporului 
român, ale popoarelor de pre
tutindeni și-au găsit o nouă și 
strălucită expresie în RAPOR
TUL PREZENTAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU la marele 
forum al comuniștilor români, docu
ment programatic de o excepțională 
valoare pe plan teoretic și practic, 
care a pus incă o dată in lumină îm
binarea armonioasă dintre politica 
internă și activitatea internațională 
a României, adevărul confirmat de 
viață că transpunerea în fapt a am
plelor proiecte și programe construc
tive ale națiunii noastre — ca și ale 
tuturor națiunilor — este posibilă nu
mai intr-un climat de liniște și des
tindere. de securitate și înțelegere.

ANALIZĂ APROFUNDA
TĂ, SOLUȚII CUTEZĂTOARE, 
REALISTE. Conturind perspec
tivele însuflețitoare și direcțiile fun
damentale ale edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intării României spre comunism. Ra
portul cuprinde, în același timp, o 
analiză aprofundată a principalelor 
procese și tendințe de pe arena mon
dială. afirmă poziții, concepte și idei 
pătrunse de un înalt umanism, pro
pune soluții cutezătoare, realiste și 
lucide marilor probleme ale contem
poraneității, ceea ce-i conferă semni
ficația unui îndreptar politic de preț, 
a unei contribuții deosebit de impor
tante la tezaurul gindirii și. acțiunii 
revoluționare mondiale. O dată mai 
mult se dovedește rolul determinant 
al secretarului general al partidului 
ca arhitect și promotor al intregii po

litici internaționale a României socia
liste.

însemnătatea documentului înfăți
șat Conferinței Naționale apare cu 
atît mai evidentă în împrejurările ac
tuale deosebit de complexe ale vieții 
internaționale, cind. pe fundalul ge
neral al primejdiei de război, al exis
tenței unor uriașe arsenale nucleare 
ce pot distruge întreaga civilizație 
umană, se face simțită cu putere noua 
criză generală, care a depășit cu mult 
prin amploarea sa — așa cum se 
arată în Raport — criza generală a 
capitalismului din 1929—1933, se adin- 
cesc subdezvoltarea, prăpastia dintre 
bogați și săraci, se dezvoltă tot mai 
amplu contradicția dintre țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare, 
care devine cea mai puternică con
tradicție din lumea contemporană. în 
această situație, care nu mai poate 
dăinui multă vreme fără să se ajun
gă la punctul critic, în fața omenirii 
se ridică cu insistență un șir de le
gitime întrebări : ce trebuie făcut 
pentru a se rezolva actualele con
tradicții, pentru a se înlătura peri
colul fără precedent Ia adresa vieții 
popoarelor, cum se va încheia actua
lul mileniu și cum va trebui să arate 
omenirea la începutul mileniului al 
treilea ? Este meritul de seamă al 
secretarului general al partidului de 
a fi dat, de la tribuna forumului co
muniștilor români, răspunsuri clare 
și cuprinzătoare la aceste întrebări, 
crist.alizind obiective limpezi, cuteză
toare. ceea ce pune încă o dată in 
evidență un înalt simț al răspun
derii față de destinele umanității.

NOUA GÎND'RE POLITI
CĂ, O NECESITATE VITALĂ. 
Cu clarviziunea și puterea de discer-

nămînt ce-i sînt specifice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat că ac
tuala situație impune, ca o necesitate 
vitală, o nouă gîndire și o nouă abor
dare in ce privește relațiile dintre 
state, dezvoltarea societății omenești 
in general. Cu aceeași limpezime, 
Raportul a definit principalele ce
rințe și trăsături ale acestui nou mod 
de gîndire și abordare : acceptarea 
universală a principiului coexistenței 
pașnice, demonstrarea superiorității 
unei orînduiri sau alteia nu pe calea 
forței, ci pe calea competiției pașni
ce ; respectarea neabătută a indepen
denței, suveranității și integrității 
tuturor țărilor, renunțarea cu desă- 
vîrșire la amestecul în treburile in
terne ale altor state, afirma
rea liberă a fiecărei națiuni ; recu
noașterea necesității dezvoltării eco
nomice și sociale a tuturor popoare
lor, ridicarea continuă a nivelului lor 
de trai, asigurarea echilibrului ecolo
gic, dezvoltarea puternică a științei, 
culturii, a umanismului nou, a unul 
climat democratic, in care popoarele 
să-.și poată afirma voința de a trăi 
libere, independente, de a-șî făuri 
viața așa cum o doresc.

ÎN CENTRUL ACTIVITĂȚII, 
LUPTA PENTRU PACE SI 
DEZARMARE. Tocmai pornind 
de la asemenea cerințe, așa cum a 
arătat conducătorul partidului și sta
tului, România a pus și pune in cen
trul activității sale pe plan interna
țional lupta pentru pace și dezar
mare, pentru oprirea cursei înarmă-

Romulus CAPEESCU
(Continuare in pag. a V-a)

SISTEMATIZAREA
- factor al creșterii gradului
de civilizație a localităților

® Numai în 16 comune, primele acțiuni de reorganizare a teritoriului au 
redat agriculturii 74 hectare

® Sistematizarea a permis substanțiale îmbunătățiri ale condițiilor de 
viață pentru săteni: mii de apartamente în blocuri de locuințe, importante spa
ții comerciale și de prestări de servicii, alte edificii de interes obștescții comerciale și de prestări de servicii,

După cum se știe, Conferința Națională a parti
dului a acordat o deosebită atenție programului de 
sistematizare a teritoriului, unul din punctele distinc
te inscrise pe ordinea de zi a conferinței fiind : 
„Cu privire la dezvoltarea economică și socială echi
librată și proporțională a tuturor zonelor țării, înfăp
tuirea programului de sistematizare a teritoriului, în
florirea necontenită a localităților patriei, ridicarea ni
velului de trai material și spiritual al întregului po- 
por .

in legătură cu această problemă, in Raportul pre
zentat Conferinței Naționale de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidu
lui, se arată : „Trebuie să acționăm cu toată hotă- 
rirea in direcția infăptuirii programelor de sistemati
zare, de organizare a orașelor și comunelor, de restrin- 
gere a suprafețelor construite, de modernizare a ora
șelor, îndeosebi a comunelor, astfel incit, pină în anii

2000, să încheiem, în linii generale, și la sate înfăp
tuirea acestor programe. Aceasta va asigura schimba
rea întregii înfățișări a patriei noastre, apropierea con
dițiilor de viață și de muncă ale satelor de cele ale 
orașelor, va duce la întărirea și mai puternică a alian
ței dintre clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, 
dintre toate categoriile de oameni ai muncii, va ac
celera procesul de omogenizare a societății socialis
te românești, de dispariție a deosebirilor esențiale din
tre orașe și sate, dintre diferite clase și categorii so
ciale, «a duce la crearea societății unice a poporu
lui muncitor, constructor conștient al socialismului și 
comunismului !“.

în legătură cu aceste aspecte, așa cum a reieșit 
și din dezbaterile forumului comuniștilor, intr-un șir 
de județe și localități s-au obținut o serie de rezul
tate bune, s-a acumulat o experiență valoroasă.

Corneliu CARLAN
(Continuare in pag. a 111-a)

Prezentăm în acest sens aspecte din experiența sectorului agricol Ilfov - în pag. a ll-a.

Oțelăria electrică de la Întreprinderea de mașini grele București
<

Foto : E. Dichiseanu
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EXPERIENȚA BUNĂ BATE LA POARTĂ, 
iar comitetul de partid mai „îmbunătățește11 încă planurile

DIN DRAGOSTE DE OAMENI

La dezbaterile din plenul Confe
rinței Naționale a partidului a luat 
cuvîntul și tovarășul Gheorghe Nițu, 
directorul I.A.S. din comuna Mihăi
lești, județul Giurgiu. L-am ascul
tat cu un interes aparte. Dintr-un 
motiv pe care cititorul îl va înțelege 
puțin mai tîrziu. Spunea vorbitorul : 
,.Candidăm și în acest an la obține
rea înaltului titlu de «Erou al Noii 
Revoluții Agrare». Am realizat, in 
medie la hectar, 8 520 kg orz, 8 484 
kg grîu, 4 950 kg floarea-soarelui, 
peste 24 tone porumb știuleți“. Cu 
sentimentul propriu omului pe care 
nici rezultatele foarte bune nu-1 
mulțumesc pe, deplin și nu-i dau 
motive de infatuare, ci un neastim- 
păr permanent care-1 incită să as
pire la realizarea de producții și mai 
mari — neatinse de el sau de alții 
— directorul Întreprinderii agricole 
de stat din Mihăilești avea să spu
nă : „Considerăm că rezultatele ob
ținute nu s-au ridicat la nivelul po
sibilităților de care dispune I.A.S. 
Mihăilești, județul nostru în ansam
blu".

Dacă acestea sînt datele sumare 
ale rezultatelor și stării de spirit 
dintr-o unitate agricolă fruntașă, 
dacă aspirațiile cadrelor de condu
cere și ale oamenilor de aici sînt 
mereu ambițioase, ne-am întrebat, 
nu fără temei, ce ar fi avut de spus 
— dacă ar fi luat eventual cuvîntul 
în cadrul dezbaterilor din Confe
rința Națională a partidului — pre
ședinții celor două cooperative agri
cole de producție din Mihăilești, 
unități învecinate cu I.A.S.-ul doar 
ca hotar, sau secretarul comitetului 
comunal de partid ?

...In „Scînteia" din 27 martie a.c. 
am publicat o relatare de la confe
rința organizației comunale de partid 
Mihăilești, intitulată 
larg porțile pentru 
bună !“. Pornind de la

„Deschideți 
experiența 

constatarea
că în anul precedent au existat mari 
diferențieri de producție (la porumb, 
grîu, lapte ș.a.) între. cele două co
operative agricole din Mihăilești și 
Novaci, pe de o parte, și I.A.S. Mi
hăilești, pe de altă parte, era criticat 
comitetul comunal de partid pentru 
lipsa de preocupare în vederea ge
neralizării experienței pozitive. Tot
odată, erau „despicate" și mentali
tățile unor cadre din conducerea 
celor două cooperative agricole care 
— în loc să manifeste interes pen
tru a cunoaște și aplica experiența 
bună, ca beneficiare ale acesteia — 
așteptau ca alții să le-o aducă plo
con. acasă. Era o situație cu totul 
nefirească, ce nu putea fi justifi
cată în nici un fel, cu atît mai mult 
cu cît președinții celor două coope
rative agricole au înțeles — cum se 
văzuse în conferință — de-a-ndoa- 
selea rațiunea schimbului de expe
riență. Ei au emis atunci „pe bandă
rulantă" pretenții față de întreprin
derea agricolă de stat din comună, 
cerindu-i sămînță din hibrizii cei 
mai buni, mașini, tărîțe și borhot, 
ca și cînd aceasta le-ar fi avut la 
discreție și .n-ar fi o întreprindere 
economică, cu propriile sarcini de 

producție, ci o unitate de binefa
cere, care ar avea „datoria" de a-i 
ajuta pe vecini preluîndu-le grijile, 
atribuțiile. Amintim că în cadrul 
conferinței comunale de partid — 
la care a participat primul-secretar 
al comitetului județean de partid — 
au fost stabilite atunci bornele acti
vității viitoare, cu angajamente 
frumoase (chiar prea înfrumusețate) 
pentru acest an.

Revenind, cu cîtva timp în urmă, 
la comitetul comunal de partid Mi
hăilești, am reluat firul discuțiilor 
anterioare, din primăvară. Aspira
țiile declarate atunci au devenit cer
titudini 7 Preconizatele porți ale 

schimbului de experiență s-au des
chis larg sau au rămas neunse, fe
recate 7 La aceste întrebări, secre
tarul comitetului comunal de partid, 
tovarășul Gheorghe Crăciun (e drept, 
un activist de partid tînăr, cu o ex
periență abia în formare), ne-a dat 
răspunsuri evazive :

— La C.A.P. Mihăilești, producția 
de porumb va fi de peste 7 000 kg la 
hectar ; la C.A.P. Novaci, ceva sub 
7 000 kg. Media pe comună va fi de 
circa...

— Ce înseamnă peste 7 000 și sub 
7 000 de kg ? — am întrebat atunci. 
Pentru a se edifica, interlocutorul a 
căutat-o la telefon pe președinta 
cooperativei agricole din Mihăilești, 
tovarășa Ecaterina Vasile. Produc
ția medie este — a aflat la telefon 
— de 8 500—8 700 kg/ha. Cu o mie 
de kilograme mai mult decît anul 
trecut.

Cînd a început „jocul" cifrelor 
aproximative în evaluarea produc
ției nete, am devenit mai circum- 
specți : ce înseamnă „peste", ce în
seamnă „sub", ce înseamnă „circa" ?... 
Aproximațiile în aprecierea exactă a 
rezultatelor muncii — așa cum o arată 
„cîntarul" pe care se poate conta — 
denotă mult mai mult decît necu
noașterea realităților. Cît despre 
schimbul de experiență care ar fi 
trebuit să se desfășoare între unită
țile agricole din comună, secretarul 
comitetului comunal de partid ne-a 
dat un răspuns surprinzător : „Mulți 
dintre membrii familiilor din co
mună lucrează la C.A.P. sau I.A.S. 
In discuțiile lor. acasă, ei fac cel mai 
bun schimb de experiență"...

La nivelul comitetului județean de 
partid s-au organizat multe și in
structive schimburi de experiență. 
De asemenea, și la nivelul consi

liului unic agroindustrial. Cele de la 
nivelul comunei — care ar fi trebuit 
să cuprindă cadrele de conducere și 
pe specialiștii celor trei unități agri
cole. pe fermieri, pe șefii de brigăzi 
și echipe, chiar pe mecanizatori și 
țărani — neapărat cu un conținut 
practic, demonstrativ, n-au avut însă 
loc. S-au organizat doar... pe hîrtie, 
prin intențiile declarate în diferite 
planuri de muncă. în aceeași comună 
sînt mari diferențieri intre rezul
tatele ecohomice ale unităților agri
cole. Comitetul comunal de partid 
se limitează însă să consemneze 
exemplul unora și rămînerea în 
urmă a altora, ca și cînd „contabi-

ÎNSEMNĂRI 
DIN COMUNA 
MIHĂILEȘTI - 

GIURGIU

litatea" acestora i-ar fi principala 
misiune.

Dar oare numai în privința schim
burilor de experiență sint vizibile 
carențele muncii comitetului comu
nal de partid 7 Formalismul și im
provizațiile sînt ușor de detectat și 
în privința planificării și organizării 
activității, a repartizării judicioase a 
forțelor. Așa se explică de ce abia 
la sfîrșitul lunii octombrie, biroul 
comitetului comunal de partid a gă
sit cu cale să examineze „preocu
parea comitetelor de partid și a con
siliilor de conducere din cele două 
cooperative agricole pentru asigura
rea bazei furajere, creșterea produc
ției de lapte și pregătirea condițiilor 
de cazare a animalelor". Să „exami
neze" înseamnă aici, în fapt, să se 
constate tardiv ceea ce nu s-a făcut 
la timpul potrivit !

Si un alt aspect. De această dată 
privitor la repartizarea de sarcini 
concrete membrilor comitetului co
munal de partid. La Conferința Na
țională a partidului, în cuvîntul său, 
tovarășul Gheorghe Nițu a arătat că 
„am luat măsuri pentru creșterea 
gradului de pregătire profesională a 
tuturor lucrătorilor și extinderea po
licalificării, prin desfășurarea la un 
nivel superior a cursurilor din ca
drul învățămîntului agrozootehnic 
de masă". El este absolut convins — 
după cum ne spunea — că „și oa
menii și pămîntul, cele două mari 
bogății ale țării, trebuie deprinși să 
învețe. Media producției noastre este 
bună numai dacă toți și fiecare in 
parte obținem la locurile de muncă 
nota maximă. Și ea depinde, in 
mod decisiv, de nivelul pregătirii 
profesionale, de nivelul conștiinței. 
A trecut vremea lozincilor generale, 
a angajamentelor formale, festiviste, 
cînd oricine putea să lucreze în 

agricultură". Gîndurile și preocupă
rile acestea rămîn însă doar în peri
metrul I.A.S.-ului și pentru că to
varășului Nițu. ca membru al comi
tetului comunal de pa'rtid, nu i s-a 
încredințat în acest an nici o sar
cină concretă de partid. Desigur, ar 
fi cu folos și directorul I.A.S-ului 
și-ar îndeplini cu răspundere înda
torirea de a facilita schimbul de 
experiență dintre specialiștii uni
tății sale și cei din cele două coope
rative agricole de producție, astfel 
ca și aceștia, la rîndul lor. să asigu
re. în această iarnă, un nivel supe
rior cursurilor din cadrul învăță- 
mîntului agrozootehnic de masă.

Intr-adevăr, cine trebuia — dacă 
mai trebuia — să le reamintească 
tovarășilor din comitetul comunal de 
partid despre cele discutate și stabi
lite de conferința comunală, să-i 
mai impulsioneze 7 Poate organiza
torul de partid, președinte al consi
liului unic agroindustrial pe terito
riul căruia se află comuna, to
varășul Marin Radu. Poate tovarășul 
care, din partea biroului comitetului 
județean de partid, răspunde sau se 
ocupă și de consiliul unic agroindus
trial respectiv, deci si de activitatea 
Comitetului comunal de partid Mi
hăilești. Sînt. după cum se vede, to
varăși care au răspunderi PFivind 
controlul, indrumarea și sprijinul 
comitetului comunal de partid, dar 
care, deocamdată. rămin datori ini 
privința onorării acestor răspunderi.

De fapt, situația în ce privește 
circulația anevoioasă a experienței 
înaintate între unitățile agricole din 
această comună este cunoscută de 
mai multă vreme la comitetul jude
țean de partid. Chiar la conferința 
organizației comunale de partid din 
primăvara acestui an, primul-secre
tar al comitetului județean de partid 
— intens preocupat de perfecțio
narea stilului de muncă al organe
lor și organizațiilor de partid din 
județ — a formulat observații cri
tice întemeiate la adresa felului de 
a munci al comitetului comunal de 
partid. Cu deosebire s-a referit (nu 
o spunem din memorie, ci revăzîn- 
du-ne însemnările de atunci) la „ne- 
implicarea în soluționarea probleme
lor", „lipsa de insistență pentru în
deplinirea măsurilor adoptate", „ca
rențele în repartizarea forțelor". 
Tocmai cunoscînd bine situația din 
unitățile agricole ale comunei, ca 
urmare și a frecventelor deplasări 
la Mihăilești. biroul si secretariatul 
comitetului județean trebuie să cea
ră comitetului comunal de partid, 
celor desemnați să-l îndrume, să-l 
sprijine spre a se acționa energic, 
exigent în vederea schimbării ra1 
dicale a stărilor de lucruri, pentru 
ca prin măsuri politico-organizato- 
rice și economice să. determine cele 
două cooperative agricole de pro
ducție să se apropie, prin rezulta
tele obținute, cît mai mult posibil de 
I.A.S. Mihăilești, unitate agricolă de 
frunte a județului.

Constantin MORARU 
Petre CRISTEA

Tînăra mamă rămîne puțin îngîn- 
durată. dar nu pentru că n-ar avea 
ce să spună sau pentru că ar ezita 
să-și comunice părerile. Ci pentru 
a-și alege cuvintele care să-i expri
me mai bine simțămintele. Intre pă
rintele care-și veghează copilul șj 
doctorul adus la ceas de noapte de 
un apel telefonic sau o bătaie în 
poartă, se înfiripă și se statornicește 
o altfel de legătură decît relația din
tre un solicitant și cel ce îndeplineș
te, prin natura îndatoririlor sale, un 
anumit serviciu. „Doctorița, noastră 
se pronunță Zoe Ciubucă — e un om 
deosebit. O prietenă pentru fiecare 
mamă. Oricînd e de găsit, pe orice 
vreme vine dacă e nevoie. Cînd nu e 
la dispensar știm că e prin 
sat. la consultații. Intr-altă 
parte nu pleacă. Eu. cu al 
doilea copil am cam avut ne
voie de dinsa. Din prima 
lună nu l-am putut alăpta. 
Mi-am făcut giiiduri și 
m-am temut. M-a învățat 
însă cu ce și cum s-o hră
nesc — e fetită — iar acum 
se dezvoltă bine. Aproape 
zilnic se interesează de noi". 
„Da. așa e — confirmă Ma- 
ria Buzilă. Cînd l-am născut 
pe Petrică. acum mai bine 
de 9 ani. de-abia venise în 
sat de citeva luni. înainte 
nu eram obișnuite să ne bată 
doctorul în poartă și nici 
să-l prea găsim cînd aveam 
nevoie. Făcea naveta. Docto
rița ne-a învățat drumul 
spre dispensar. E bună și 
pricepută și iubește cu a- 
devărat copiii". „Dar se su
pără rău de tot dacă vede că 
e ceva in neregulă in îngrijirea copii- 
lor_ — completează Dumitru Cotfas, 
tată a trei fetiție. Aș putea spune 
că timp de trei ani. lună de lună, iar 
uneori de cite două ori pe lună, doc
torița a venit acasă la noi, pînă a 
depășit fiecare perioada de sugar. 
Cum să nu-i fii recunoscător unui 
astfel de om 7 Nici nu mai știu de 
cîte ori ne-a redat liniștea, de cîte 
ori ne-a alungat teama din ceasurile 
de veghe !“.

Doctorița despre care vorbesc oa
menii se numește Eleonora Moldo- 
van-Rusu și este om al satului, în 
sensul cel mai deplin al expresiei. 
Sint zece ani de cînd s-a întors, 
după absolvirea facultății, in comu
na natală, imbrăcată in halatul ima
culat al nobilei profesii. Oamenii aș
teptau un medic. Doreau să fie al 
lor. Să stea în comună, iar progra
mul de consultații, să nu mai depin
dă de mersul trenurilor. Viitoarea 
doctoriță se afla in băncile facultă
ții. desfășurîndu-și pregătirea, cînd 
obștea comunei Subcetate — jude
țul Harghita, așezare de oameni har
nici. de pe cursul superior al Mure
șului, în apropierea orașului Toplița 
— a hotărit construcția, prin forțe 
proprii, a unui nou dispensar me
dical uman. L-au așezat în centru, 
lingă clădirea liceului. La parțer ca
binetele medicale, iar la etaj locu
ință. Au construit sobe de teracotă 
și magazie de lemne. Aici, iernile 
sînt deosebit de geroase, iar vîntul 
șerpuiește pe vale. înghețînd in 

crețuri mărunte unda apei. „Multă 
grijă au dovedit oamenii lucrînd la 
dispensar. Și-au zis că dacă gospo
dăria fiecăruia e un exemplu de 
chibzuială, lucrarea pe care o fac 
împreună nu poate fi mai prejos — 
ne spune primarul comunei, tovară
șul Victor Muscă. Despre doctorița 
noastră vă vor fi spus oamenii pă
rerea lor. Eu aș adăuga doar că e 
membră în comitetul comunal de 
partid și vicepreședintă a consiliului 
comunal al femeilor și că datorită 
ei educația sanitară în comună se 
face în mod aplicat, în funcție de 
cerințe.

Ne-au spus oamenii și am avut 
la rîndul nostru prilejul să con

COPIII 
fiecărei familii

VIITORUL
întregii țări

statăm că într-adevăr doctorița 
Eleonora Moldovan-Rusu este me
reu ocupată. La ora 9 cînd intram 
pe poarta dispensarului, ea se reîn- 
torcea de la un consult făcut la do
miciliul unuia dintre sugarii pe 
care-i are în strictă supraveghere, 
iar discuția noastră s-a purtat in 
reprize, după cum îngăduiau con
sultațiile. «Nu mă plîng că n-am de 
lucru, dar nici din cauză că am prea 
mult. Cum ar arăta și ce-ar însemna 
un medic și un cabinet la care nu 
vin oamenii 7 Evident, nu neapărat 
bolnavi, doar acum propagăm me
dicina omului sănătos. E un motiv 
de bucurie și satisfacție pentru un 
medic cînd omul se prezintă din 
proprie inițiativă la un consult ge
neral. așa cum zicea unul „ca să 
văd în ce raporturi mai stau cu 
sănătatea". înseamnă că tot ceea ce 
facem pe linia educației sanitare are 
un rezultat«.

— Fiind din comună, probabil ați 
fost solicitată intens din primele 
zile...

— E un avantaj clar al medicului 
care-și începe exercitarea profesiei 
în localitatea natală, mai ales dacă 
e vorba de sat. Cunoaște oamenii, 
obiceiurile și chiar mentalitățile lor. 
raporturile dintre ei. starea socială, 
familiile din care provin. Or, această 
cunoaștere e absolut necesară pen
tru un medic de circumscripție. Dar 
e și un oarecare dezavantaj. Consă
teanul te știe de pe stradă cum um

blat cu geanta sub braț, Ia școală, 
sau află mai tîrziu că „a lu’ cutare 
umblă la facultăți". Și deodată te 
vede în cabinet, în halat alb. între- 
bindu-1 care-i necazul. Privirea 
aceea mirată încercînd să mascheze 
un gînd atît de clar descifrabil „da’ 
fătuca asta va ști oarece 7“ e un 
examen pe care trebuie să-1 treci de 
nenumărate ori pe zi. zi de zi. lună 
de lună, și chiar an lingă an. Se 
zice că e mai greu în primii... 6 ani. 
Eu am intrat într-al 11-lea.

— Și 7
— Și dac-ar fi să aleg încă o dată, 

tot comuna natală aș alege-o. Am 
avut în acest an posibilitatea ocu
pării a ceea ce se cheamă un post 

bun în Tirgu Mureș, dar 
| după ce am primit reparti- 
I tia am renunțat. Mi-am dat 
I seama că totuși nu pot pleca 

din comună, că nu mă pot 
i desprinde de oamenii aces

teia. Care oameni 7 Toți ai 
| comunei, dar mai ales cele
i 53 de mame cu 4 și mai 
I mulți copii, cei 40 de sugari 
| și 22 de viitoare mame, și, 

de fapt, de toți cei 450 de 
| copii între 3 și 17 ani cît nu- 
I mără comuna și din care 
Ș mai mult de jumătate au 

fost în grija mea din pri
mele zile ale vieții lor. Și nu 

g cred că este o satisfacție mai 
mare pentru un medic decît 

I aceea de a ști că prin mun- 
| ca. prin priceperea si efor
ii turtle sale i-a ajutat să 
| crească mari si sănătoși, să 
| devină oameni.

Sigur, si asupra activității 
medicului sînt diferite crite

rii de apreciere. Unul îl reținem din 
spusele doctoriței : „în comună nu 
avem cazuri de copii distrofici" ; al
tele le aflăm sintetizate la direcția 
sanitară județeană sub formula : 
„Dispensarul din Subcetate s-a situat 
anul trecut pe locul III în raza de 
activitate a spitalului Toplița de care 
aparține", sau „în primul semestru 
al anului acesta s-a situat pe locul 
I pe județ, la excedent natural".

— Și chiar puțeți fi găsită tot 
timpul 7 — reluăm dialogul.

— Anul acesta am lipsit de două 
ori din comună. O dată am fost la 
o ședință la Toplița. iar a doua oară 
la întîlnirea de 10 ani, cu colegii de 
la facultate.

— Da, poate fi găsită oriunde — 
Intervine asistenta Valeria Ilyes. Nu 
pleacă nici în concediu fără să-mi 
lase un număr de telefon, o adresă. 
Am căutat-o o dată la Mamaia. S-a 
întîmplat să avem niște urgențe cît 
era în concediu ; am dat primul 
ajutor, dar pînă nu mi-a confirmat 
dinsa că am făcut bine, n-am fost 
liniștită. Mai ales mamele cu copii 
mici trebuie s-o vadă, s-o audă, alt
fel nu-s împăcate.

Zîmbea doctorița, înconjurînd cu 
gind de dragoste satul și copiii lui.

Nicolae ȘANDRU
corespondentul „Scînteii"

Ansambluri de locuințe moderne în comuna Otopeni Foto : D. Eugen

La adăpostul toleranței

Mergem pe șoseaua ce leagă Ca
pitala de Alexandria. înainte de a 
intra în comuna Bragadiru, de o 
parte și de alta a drumului, se în
tind ogoare mănoase, cultivate cu 
griu de toamnă, des ca peria. Aflăm 
că va fi prima recoltă de pe aceste 
terenuri pină nu de mult fărîmițate 
de așezarea răzleață a diferitelor 
gospodării risipite. In stînga și in 
dreapta autostrăzii București — Plo
iești. dincolo de comuna Otopeni. 
hectarele redate agriculturii datorită 
acțiunii de sistematizare a teritoriu
lui, au și cunoscut în toamna aces
tui an foșnetul lanurilor.

„Deivoltarea pe vertica
lă" Deși nu a debutat efectiv de 
mult timp, sistematizarea localităților 
ce fac parte din „centura verde" a 
Bucureștiului a făcut progrese vizi
bile. In locul unora dintre așezările 
ce se întindeau cu case împrăștiate 
la voia întîmplării, pe kilometri în
tregi. au început să se contureze 
localități cu o înfățișare cu totul 
nouă. Restrîngîndu-se in mod ra
țional perimetrul construibil, pentru 
a reda teren agriculturii, comunele 
au inceput să se înalțe pe verticală. 
La Otopeni, Snagov, Bragadiru, Cor- 
netu. „30 Decembrie" și în altele a 
început construcția de blocuri de 
locuințe cu două, trei și patru eta
je, acestea din urmă cu magazine și 
unități prestatoare de servicii la 
parter.

— Este adevărat — ne spune prim- 
vicepreședintele comitetului executiv 
al Consiliului popular al sectorului 
agricol Ilfov, Alexandru Tudorache 
— că lucrările au început doar 
cu citeva luni în urmă. Dar ele au 
fost precedate de elaborarea schițe
lor de sistematizare pentru fiecare 
dintre cele 38 de localități din sec
tor, după indicațiile directe date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru 
ca acțiunea de transformare radica
lă a satelor _să fie înțeleasă cît mai 
bine de locuitori, au fost făcute și 
machete. Proiectele au fost încre
dințate Institutului pentru studii de 
sistematizare și gospodărire comu
nală din cadrul Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare.

In primăvara acestui an. a deve
nit posibilă trecerea la transpunerea 
machetelor in realitate, la inceput 
în 16 comune. Construcțiile, de o 
amploare deosebită — au fost pre
văzute 10 000 de apartamente in 

acest an — sînt ridicate de unități 
de elită ale centralei de profil a 
municipiului București. Paralel cu 
noile locuințe s-au executat și im
portante lucrări ediliiare : conducte 
de apă potabilă și canalizare, de 
termoficare, telefonie, căi de acces 
și altele, ce completează confortul 
de nivel urban, realizat prin con
cretizarea schițelor de sistematizare. 
Comitetul executiv a repartizat în 
fiecare comună cite un lucrător al

SISTEMATIZAREA
- factor al creșterii gradului 
de civilizație a localităților

ÎNSEMNĂRI DIN SECTORUL AGRICOL ILFOV

consiliului popular al sectorului ; de 
asemenea, s-au instituit comisii de 
sistematizare in fiecare localitate, 
comandamente. împreună cu con
structorul. analizăm săptăminal sta
diul lucrărilor.

Gospodăriile răzlețe și 
risipa de pămint. Cum arată- 
văzute de aproape, așezările supuse 
acestui profund proces de înnoire ? 
Stăm de vorbă cu Mircea Dinu, pri
marul comunei Bragadiru. „La noi, 
pămîntul este foarte roditor, incit re
aducerea în circuitul agricol a unor 
suprafețe ne-a preocupat mai de mult. 
Cum legea ne indică și căile, în 1983 
am făcut primul pas: am adus în vatra 
satului o serie de gospodării răzlețe, 
înșirate de-a lungul șoselei. Cele 6 
hectare cîștigate pentru culturi sînt 
la a treia recoltă. Al doilea pas 
l-am făcut in 1986. cînd 104 familii 
s-au mutat în apartamente situate 
într-un fel de vile, pentru tite patru 
familii, cu lot de grădini și spații 

pentru construirea de anexe gospo
dărești, adăposturi pentru animale, 
depozite de furaje etc. Anul acesta 
însă, sistematizarea comunei a pro
vocat schimbări mult mai mari, de 
structură : 600 de apartamente, din
tre care 400 s-au și predat benefi
ciarilor — cu regim de înălțime 
descrescînd. de la șosea către inte
rior. Cele cu patru etaje au la par
ter magazine, lucru foarte important 
pentru comuna noastră, unde comer

țul se desfășura în niște prăvălii, 
mai mult dughene. Existența unor 
întreprinderi industriale pe terito
riul comunei ne-a furnizat și soluția 
agentului termic, în prezent lucrîn- 
du-se la racord. Pină atunci, însă, 
apartamentele au fost dotate cu sobe 
de teracotă. S-au făcut, firește, lu
crările necesare de alimentare cu 
apă, de canalizare a zonelor în care 
se găsesc blocurile.

Unii cetățeni, văzînd apartamente
le consătenilor, vin și ne întreabă : 
„Noi cînd ne mutăm ?“, Anul viitor 
se vor realiza incă 800 de aparta- 
mente. ceea ■ ce va permite strămu
tarea altor gospodării răzlețe și a 
celor aflate în afara perimetrului 
construibil, ceea ce va însemna noi 
terenuri redate agriculturii — și tot
odată. condiții mai bune de trai 
pentru săteni. Să adaug că, în cu- 
rind. comuna va dispune și de alte 
edificii de interes obștesc, ca la 
oraș : ateliere de prestări servicii, 
creșă, grădiniță de copii, o școală 
nouă, baie comunală, brutărie. Vă- 

zînd ce eforturi face statul pentru 
ridicarea comunei, cetățenii se simt 
îndemnați să dea și mai mult ajutor. 
Foarte prețios, de altfel, acum, cînd 
spațiile din jurul blocurilor se cer 
amenajate.

Comuna Cometu este și ea în 
plină înnoire ; anul acesta s-au dat 
în folosință 675 de apartamente și 
s-au eliberat, prin sistematizare, a- 
proximativ 15 hectare, pe care s-au 
executat scarificări, astfel incit coo

perativa agricolă a putut să-l și în- 
sămințeze. Deoarece locuitorii comu
nei sint buni legumicultori și cres
cători de animale, consiliul popular, 
împreună cu cetățenii au găsit o 
soluție pentru ca și cei ce locuiesc 
în bloc să practice, mai departe, 
aceste îndeletniciri : în spatele 
blocurilor au fost rezervate spații 
pentru amenajarea unor adăposturi ; 
cooperatorii beneficiază de lot în 
folosință pentru grădinărit. Asemă
nător s-a procedat și în, alte comu
ne ale sectorului.

Sistematizarea localităților din 
sectorul agricol Ilfov ilustrează de 
pe acum, multiple efecte pozitive, 
deși este departe de a se fi înche
iat. în primul rind, redarea în cir
cuitul agricol a 74 hectare de teren 
fertil, în zone cunoscute pentru re
coltele mari obținute. In al doilea 
rind. îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale locuitorilor prin schimbările 
de structură care au loc. Volumul 
construcțiilor de locuințe la sate — 
10 000 de apartamente, în acest an, 
12 000 în anul viitor, echivalează cu 

spațiul locativ nou construit a două 
orașe. Iar ele — să subliniem acest 
lucru — se ridică la sate, benefi
ciind de tot confortul urban.

Drum 
orașului.

larg atributelor
Apariția lor, în pei

sajul rural, aduce cu sine introduce
rea amplă a diferitelor atribute ale 
urbanisticii: s-au introdus conducte 
de apă potabilă, de canalizare, în co
mune care nici nu au visat vreodată 
la așa ceva. încălzirea noilor cartiere 
va fi asigurată de centrale termice pe 
combustibil solid (cu excepția comu
nei Otopeni unde, datorită descope
ririi unor izvoare termale, este asi
gurată o capacitate de încălzire a 
1 000 de apartamente).

în pas cu noile construcții se dez
voltă rețeaua de drumuri și cea 
electrică, sînt amenajate noi spații 
verzi, terenuri de joacă pentru copii, 
scuaruri. parcuri. De mare însem
nătate pentru viața de zi cu zi a lo
cuitorilor este construcția, la parte
rul blocurilor, a numeroase magazi
ne de felurite profiluri, însumînd 
circa 17 500 mp, precum și a unor 
servicii publice (ateliere meșteșugă
rești, băi comunale, brutării și al
tele). Este prevăzută, de asemenea, 
realizarea unor spații pentru mica 
producție specifică satelor. într-un 
viitor nu prea îndepărtat, comunele 
vor dispune de noi centre. dotate 
cu sedii politico-administrative pe 
măsura noii lor infățișări, cu edifi
cii culturale moderne : vor apărea, 
de asemenea, noi unități școlare, 
sanitare, care vor aduce pe scară 
tot mai largă, in așezările rurale 
din „centura verde" a Capitalei, con
fortul urban și progresul.

Noile construcții de locuințe au 
dus și la alte aspecte noi, inedite — 
ca înființarea a 43 de asociații de 
locatari, cu problemele lor specifice, 
inclusiv probleme ca gospodărirea și 
întreținerea rețelelor de apă. cana
lizarea. termoficarea. toate noutăți 
pentru gospodarii comunelor. Na 
puține sînt și aspectele de educație 
civică, cu care consiliile populare co
munale se confruntă, apărute în pro
cesul adaptării modului de viață al 
sătenilor la condițiile traiului în lo
cuințe în bloc. Dar adaptarea se 
face „din mers" cu sprijinul depu- 
taților, al cetățenilor înșiși.

Rodica ȘERBAN

„Noi, gospodarii comunei Ște- 
fești, județul Prahova, sîntem 
buni crescători de animale, de pe 
urma cărora avem numai avantaje 
și, in același timp, contribuim cu 
bune rezultate la realizarea fon
dului de stat cu carne, lapte, lină, 
brînză și alte produse.

în comuna noastră există o aso
ciație a crescătorilor de animale, 
legal constituită, care are o stină 
în muntele Trifoiul. Asociația a li
vrat statului o cantitate de aproa
pe 2 000 kg brînză, 1 200 piei etc. 
Am fi putut să livrăm o cantitate 
și mai mare, dar secretarul consi
liului popular, pe nume Ștefan Pă- 
trulescu, împreună cu fratele său, 
Ion Pătrulescu, au constituit o 
stînă în muntele Moașa, ademe
nind și alți gospodari, iar brînză 
obținută au vîndut-o la preț de 
speculă în orașul Slăpic și la di
verși cetățeni. Este un om violent 
și se bate pentru te miri ce cu ce
tățenii, dar nimeni nu-1 trage la 
răspundere...

El. cel care este omul legii si 
care trebuie să fie un exemplu de 
cinste și cu o conduită ireproșabilă e 
pus pe căpătuia
lă cu orice chip".

Din dorința de 
a cunoaște in toa
te detaliile pro
blemele cu care 
se confruntă cres
cătorii de anima
le din Ștefești, 
zilele trecute am poposit în co
muna respectivă. Primele discu
ții le-am avut cu membri ai 
comitetului comunal de partid și 
ai biroului executiv al consiliu
lui popular. Toți tovarășii cu 
care am discutat au recunoscut 
că o bună parte din Cantitatea de 
produse ale asociației crescătorilor 
de animale din localitate — lapte, 
brînză. lînă, piei etc. — a fost di
minuată din cauza lui Ștefan Pă
trulescu care, avînd o anumită au
toritate și influență în comună în 
calitatea lui de secretar al birou
lui executiv al consiliului popu
lar. a răzlețit, după aprecierea to
varășilor sus pomeniți, un număr 
de 300 oi din comună, a înființat 
cu ajutorul fratelui său. Ion Pă
trulescu, o altă stînă pe muntele 
Moașa și n-a mai contractat cu 
statul nimic.

Cum au reacționat comitetul co
munal de partid, biroul executiv 
față de această abatere a lui Pă
trulescu Ștefan, mai ales că in 
funcția pe care o avea era dator 
să acționeze in direcția respectării 
contractelor 7 A fost el în drept 
oare să desființeze sțîna respecti
vă, a fost pus cumva în discuția 
adunării generale a comuniștilor 
din comună ? Nu, nimic din toate 
acestea ! A fost pur și simplu lă
sat în pace sau s-a discutat pe la 
colturi. Mai exact — a fost criti
cat cu jumătate de gură de mem
brii comitetului de partid (dar nu 
cînd era de față și Pătrulescu) și 
lucrurile mergeau înainte în de
favoarea asociației crescătorilor 
de animale. Pe scurt, alte și alte 
animale erau duse la pășune pe 
muntele Moașa, iar comuna nu 
și-a putut realiza nici pe departe 
planul de achiziții și contractări pe 
anul 1987 — după cum au afirmat 
Nicolae Achim și Vasile Ștefănică, 
membri ai comitetului de partid.

Privitor la o altă abatere comi
să de Ștefan Pătrulescu. iată pă
rerea șefului de post al miliției 
din comuna Ștefești și el membru 
al comitetului de partid.

PE MARGINEA 
UNEI SCRISORI

— Nu cu mult timp in urmă 
Ștefan Pătrulescu s-a încăierat cu 
un sătean de-al nostru. Vă închi
puiți urmarea bătăii care a avut 
loc : Pătrulescu are 40 de ani, iar 
cetățeanul celălalt e... pensionar. 
Numai faptul că fostul primar al 
comunei era deosebit de delăsător 
ne-a făcut pe noi. Cei din comitet, 
să tot amînăm punerea în discu
ție a vinovatului.

— Cu alte cuvinte, nici de data 
aceasta Pătrulescu nu a fost pus 
în discuția adunării generale de 
partid 7 ,

— Nu, nu a fost pus...
Tocmai de aceea Pătrulescu nu 

s-a oprit aici. Văzînd că nimeni 
nu-1 trage de mînecă. a mers mai 
departe, căzînd din abatere în aba
tere. De pildă, avînd actele consi
liului popular la îndemînă, a scos 
dintr-un dosar de partaj dintre 
doi cetățeni un document care, în 
final, a prejudiciat una dintre 
părți cu mii și mii de lei. E 
drept, pentru această faptă a 
fost, în fine, penalizat. Nu însă 
de organele locale, ci de con

siliul popular ju
dețean.

Comitetul de 
partid comunal, 
biroul executiv al 
consiliului popu
lar au trecut din 
nou cu vederea 
abaterea comisă, 

iar prin comună a început să cir
cule zvonul că secretarul biroului 
executiv are pe undeva, pe sus „oa
meni mari", care-1 apără de orice, 

"'oate aceste fapte nu sînt nici 
pe departe întîmplătoare. Din dis
cuțiile avute cu membrii comite
tului de partid, din lectura actelor 
care consemnează activitatea de 
partid comunală am reținut un 
fapt ieșit din comun : în tot anul 
1987, în nici o organizație de 
partid din comună sau într-o ple
nară a comitetului de partid nu 
s-a pus în discuție activitatea po- 
litico-educativă, responsabilitatea 
membrilor de partid, a cadre
lor de conducere de a fi pri
mii care au datoria să întro
neze ordinea și disciplina în 
cadrul comunei, de a fi exemplu 
în muncă, în familie și în societa
te. Indisciplina dovedită de un 
membru de partid, de un cadru 
de conducere se explică prin ur
mare, și prin atitudinea de tole
rare de către organizația de 
partid a abaterilor comise de unii 
dintre membrii săi. Organizația de 
partid din care face parte Pătru
lescu nu a explicat deschis și în 
cadru organizat că faptele comise 
sint în contradicție flagrantă cu 
disciplina de partid, cu normele 
de etică și echitate socialistă care 
prevăd scoaterea la iveală a ori
căror abateri, nu a arătat că ele 
trebuie criticate ori de cîte ori se 
ivesc, că. indiferent de funcția pe 
care o deține, orice membru al 
partidului nostru trebuie să dea 
socoteală pentru faptele sale.

în consecință, organizația de 
bază din care face parte și Pătru
lescu. comitetul comunal de partid 
au obligația să analizeze neîntîr- 
ziat abaterile amintite, întreaga 
activitate de educație politică, in 
spirit revoluționar, a tuturor 
membrilor de partid și să adopte 
măsurile corespunzătoare. în 
funcție de normele, de prevederile 
statutului partidului nostru.

Gh. GRAURE
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Pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Conferinței Naționale

a partidului, în întîmpinarea aniversării Republicii

■M

Cum sînt soluționate problemele 
ridicate în adunările generale 

ale oamenilor muncii?

CRAIOVA:

Premieră industrială
Modernizarea producției

(Urmare din pag. I)

Una din cerințele importante exprimate în documentele Conferinței 
Naționale a partidului pentru perfecționarea conducerii activității eco
nomice se referă la necesitatea pregătirii cit mai temeinice a producției 
anului viitor — an hotăritor pentru îndeplinirea în bune condiții a în
tregului plan cincinal. Abordînd o asemenea problematică, ultima rundă 
din acest an a adunărilor generale ale oamenilor muncii s-a caracterizat 
printr-o analiză temeinică a modului în care s-a acționat pentru înde
plinirea sarcinilor de plan pe anul în curs, dar, mai ales, pentru pregă
tirea realizării la un nivel calitativ superior a producției, anului 1988.

Exercitîndu-și învestitura de organe supreme de conducere a între
prinderilor, adunările generale și consiliile oamenilor muncii au înaintat 
centralelor industriale, ministerelor, altor organe de sinteză principalele 
probleme nesoluționate și au solicitat rezolvarea lor in timpul cel mai 
scurt, astfel ca activitatea în anul 1988 să demareze în toate ramurile, in 
toate unitățile, cu o pregătire de ansamblu ireproșabilă a producției. De la 
desfășurarea adunărilor generale ale oamenilor muncii a trecut mai bine 
de o lună și jumătate. Timp suficient pentru rezolvarea multor probleme. 
Motiv pentru care, împreună cu corespondenții „Scînteii" din mai multe 
județe, am efectuat un sondaj cu tema : Cum au fost, cum sint soluționa
te problemele ridicate in adunările generale ale oamenilor muncii ?

SOLUȚII EFICIENTE 
Șl PENTRU PROBLEMELE 

AȘA-ZIS INSOLUBILE
Interlocutor la întreprinderea de 

mașini-unelte pentru presare și for
jare Tirgu Jiu ne este tovarășul 
Nicolae Munteanu, secretarul comi
tetului de partid și președinte al 
consiliului oamenilor muncii.

„Ca să vă spun sincer, la data ti
nerii adunării generale — afirma 
acesta — ne aflam in situația, pe de 
o parte, de a încheia anul în curs 
cu rezultate în general bune, iar pe 
de altă parte, de a păși in 1988 cu 
multe probleme nerezolvate. Acum 
pot spune cu satisfacție că interven
ția fermă a adunării generale — 
exprimată prin nota de probleme 
înaintată centralei și ministerului — 
n-a rămas fără ecou. Spre exempli
ficare, aș puncta cîteva din proble
mele soluționate în acest interval : 
1) centrala de care aparținem a defi
nitivat indicatorii de plan și a pro
cedat la corelarea lor cu capacitatea 
de producție a unității și cu nivelul 
prevăzut de creștere a productivită
ții muncii ; 2) s-au găsit soluții pen
tru contractarea producției, care 
atinge în prezent peste 80 Ia sută din 
volumul total ; 3) s-au asigurat fon
durile necesare pentru efectuarea 
reparațiilor capitale ; 4) a fost asi
gurată capacitatea de proiectare pen
tru executarea a 6 prese de 2 000 
tone-forță prin contractarea proiec
tului cu ICSIT „Titan-* București, 
unde au fost detașați și 6 proiectanți 
de la filiala noastră ; 5) s-a intensi
ficat mult ritmul de contractare a 
sarcinilor de export, care în prezent 
sint acoperite cu contracte in pro
porție de peste 35 la sută și există 
perspective pentru încheierea unor 
noi contracte. în concluzie, proble
me nesolutionate nu avem“.

Acest mod de a aborda relațiile cu 
Întreprinderea de către centrală și 
minister exprimă, fără îndoială, o 
înțelegere mai clară a răspunderilor 
ce le revin față de îmbunătățirea 
radicală a stilului de conducere, 
față de cerința formulată in docu
mentele Conferinței Naționale a 
partidului, de a se elimina stările de 
tergiversare și rutină în rezolvarea 
problemelor presante cu care se 
confruntă unitățile.

MULTE PROBLEME 
REZOLVATE, MAI PUȚIN 

CEA DE FOND
„Dacă s-a acordat atenție proble

melor ridicate în adunarea generală 
a oamenilor muncii 1 Foarte mare

—ne spune tovarășul Ilie Teodo- 
rescu, secretarul comitetului de par
tid și președinte al consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
de strunguri din Tîrgoviște. De ea 
spun acest lucru ? Pentru că noi am 
stabilit următoarea regulă : indife
rent de problematica pe care o ana
lizăm, în fiecare ședință a consiliu
lui oamenilor muncii sau a biroului 
său executiv trecem in revistă sta-

Sondajul Scînteii 
în actualitatea 

economică

diul realizării propunerilor și pro
blemelor ridicate in adunarea gene
rală a oamenilor muncii. Am socotit 
necesar ca aceste probleme, care 
exprimă cerințele formulate de oa
menii muncii pentru bunul mers al 
activității de producție, să stea per
manent în atenția organelor de con
ducere colectivă. Analizele frecven
te pe care le-am efectuat au de
terminat și forurile superioare de re
sort să acționeze pentru soluționarea 
multor probleme".

Că metoda este eficientă o de
monstrează rezultatele. Absolut toa
te propunerile adresate competenței 
de decizie a consiliului oamenilor 
muncii — eliminarea locurilor în
guste, îmbunătățirea dotării secției 
sculărie, asimilarea cu forțe proprii a 
unei mașini de prelucrat tamburii de 
la strungurile automate multiax, 
aplicarea unor măsuri de pregătire 
profesională intensivă, în special 
pentru tinerii nou veniți în între
prindere ș.a. — au fost aplicate ori se 
află in curs de finalizare. Aceeași 
metodă de lucru îl obligă pe direc
torul intreprinderii să informeze pe
riodic consiliul oamenilor muncii în 
legătură cu rezolvarea problemelor 
ridicate pentru centrală și minister, 
ceea ce s-a dovedit, de asemenea, a 
fi o soluție eficientă. Ca atare, de la 
adunarea generală și pînă acum, 
centrala a rezolvat majoritatea pro
blemelor solicitate de unitate. Cen
trala a intervenit pentru livrarea rit
mică a aparaturii electrice ; a de
terminat luarea unor măsuri ferme 
pentru îmbunătățirea calității pom
pelor de răcire ; a organizat și or
ganizează analize lunare in unitățile 
producătoare, pentru îmbunătățirea 
calității pieselor turnate din fontă. 
Dar cu toate acestea întreprinderea

din Tîrgoviște continuă să aibă pro
bleme atît din cauza calității necores
punzătoare a unora din reperele 
turnate din fontă, cit și neritmicită- 
ții în livrarea lor. Fără rezolvarea 
acestor probleme — se apreciază la 
întreprinderea de strunguri din Tîr
goviște — activitatea de producție 
din anul 1988 nu poate înregistra 
parametri de calitate și eficiență sta
biliți prin plan. Așadar, nu e vorba 
de o problemă oarecare, ci de una 
de fond, cu influență hotărîtoare 
asupra îndeplinirii planului și a in
dicatorilor de calitate și eficiență — 
indicatori care, așa cum s-a apre
ciat la Conferința Națională a 
partidului, sint esențiali pentni afir
marea caracterului intensiv al eco
nomiei noastre.

TĂCEREA NU POATE FI 
SOCOTITĂ UN RĂSPUNS

„Dacă ar fi să ne oprim la stadiul 
realizării sarcinilor de plan pe 1987 
— ne declară Octavian Macavei, in- 
ginerul-șef cu pregătirea fabricației 
de la întreprinderea „Electromagne
tica" din Capitală — putem spune 
că vom încheia anul cu rezultate 
bune. Dar la probleme înaintate or
ganelor centrale de sinteză în urma 
adunării generale a oamenilor mun
cii — centrală, minister, C.S.P. — nu 
am primit incă toate răspunsurile. Și 
întreprinderea noastră ne confruntă 
cu probleme deosebite. Atît în ce pri
vește contractarea producției pentru 
export, cit și asigurarea bazei mate
riale și fundamentarea programului 
de investiții. Or. rațiunea „notelor 
de probleme" înaintate acestor organe 
în urma adunărilor generale este 
de a determina analize și măsuri o- 
perative și, nu în ultimul rînd, răs
punsuri, transmise în timp util, spre 
a fi aduse la cunoștința oamenilor 
muncii. Așteptarea și tăcerea nu pot 
ajuta la nimic".

Nu intrăm în amănunte, deși ele 
se constituie în suficiente argumen
te, dar situația de la ..Electromag
netica" aduce din nou în discuție o 
problemă deosebit de importantă. 
Unele centrale și ministere nu ana
lizează la timp problemele ridicate 
în adunările generale și, mai ales, 
nu dau răspunsuri clare, ferme asu
pra posibilităților de rezolvare a 
acestora, forurile supreme ale auto- 
conducerii muncitorești nefiind in
formate la timp pentru a putea de
cide în raport cu atribuțiile pe care 
le au.

Cerința formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a se acționa cu 
mai multă hotărîre pentru îmbună
tățirea radicală a stilului de muncă 
al organelor de conducere colectivă 
din ministere, centrale și întreprin
deri vizează, fără îndoială, și modul 
în care acestea asigură funcționarea 
eficientă a organismelor autocondu- 
cerii muncitorești, și in primul rind 
a adunărilor generale ale oamenilor 
muncii. Iar această funcționare efi
cientă înseamnă, în spiritul cerințe
lor formulate în documentele Confe
rinței Naționale a partidului, a re
cepționa, a analiza, și a rezolva pro
blemele ce se dezbat în aceste 
adunări.

Anchetă realizată de : 
Constantin PRIESCU 
Dumitru PRUNĂ 
Gheorqhe MANEA

întreprinderea de 
utilaj greu Craiova. 
Muncă spornică, an- 
gajantă in cinstea 
aniversării Republi
cii. S-au organizat 
zile-record în produc
ție și schimburi' de 
onoare, S-au luat an
gajamente mobiliza
toare, demne de hăr
nicia și competenta 
profesională ale con
structorilor craioveni 
de mașini-unelte gre
le și utilaj tehnologic 
complex destinate pie
ței interne și exportu
lui. Unul dintre aces
te angajamente se re
feră la dublarea in
dicelui de înnoire și 
modernizare a pro
ducției. Așa s-a zis. 
așa se face. Dovada : 
ponderea produselor 
noi și modernizate de
pășește 82 |a sută, 
față de 43 la'sută cît 
s-a prevăzut. Unul din 
produsele noi îl con
stituie instalația com
plexă pentru metalur
gie. cu ajutorul căreia 
se face turnarea con
tinuă a blumurilor și 
taglelor din oțel,- in
stalație realizată în 
întregime pentru în- 
tîia oară la noi în 
țară.

...Secția de utilaj 
tehnologic. De jur 
împrejurul unor uti
laje cu grad mare de 
tehnicitate (turn roti
tor pentru turnare, in
stalație de cristaliza
re, caje de tragere.

mașini de debitat), 
componente de bază- 
ale acestei moderne
instalații — animație 
și emoție.. Se fac re
tușuri, măsurători, se 
pun la punct ultimele 
amănunte.

— Astăzi așteptăm 
reprezentanții Combi
natului siderurgic Că
lărași. pentru recep- 
ționarea și expedie
rea unui nou lot din 
agregatele componen
te instalației de tur
nare continuă a blu
murilor și taglelor 
din oțel ce se află de 
acum în montaj la 
beneficiar — ne spune 
inginerul Virgil Po
pescu, șeful atelieru
lui de. asimi'ări pro
duse noi I.U.G. Cra
iova. Deși tînăr. co
lectivul nostru și-a 
asumat sarcina de a fi 
furnizor general al 
acestor instalații (în- 
trucît la această dată 
avem in fabricație 4 
astfel de instalații) și 
se străduiește să fie, 
ca de • atîtea ori. la 
înălțimea misiunii pri
mite. Pînă la această 
dată am realizat, în 
colaborare cu alte 
colective din centrala 
industrială de mașini- 
unelte. o bună parte 
din agregatele compo
nente instalațiilor, al 
căror proiectant gene
ral este Institutul de 
proiectări metalurgice 
București.

Aflat și el la fața

locului, trăind febra 
unui nou examen in
dustrial — al citelea 
oare ? — Ion Rogo- 
veanu, inginerul-șef 
al întreprinderii și 
secretar adjunct al 
comitetului de partid 
a tinut să precizeze :

— Noi ne-am făcut 
un titlu de minune 
din realizarea în pre
mieră a acestei insta
lații care, practic. în
locuiește vechea teh
nolog*" de realizare a 
blumurdor prin turna
re în lingouri și lami
nare. Pe lingă faptul 
că se re.luce efortul 
valutar al tării, crește 
foarte muit producti
vitatea muncii și so 
reduc simțitor con
sumurile de combus
tibil.

...Sfirșitul unei zile- 
record în producție, 
în cronică întrecerii 
socialiste. densă în 
faote și succese, ra
portul lapidar semnat 
de șefii secțiilor uti
laj tehnologic — mgi- 
ner Dănut Dumitriu. 
mecano-sudură — in
giner Dumitru Aldea, 
și mașini-unelte — in
giner Eugen Vlad, 
ar suna cam așa : „Un 
nou lot de agregate 
pentru instalația de 
turnare continuă a 
blumurilor și taglelor 
dirr oțel — obiectivul 
nostru numărul 1 al 
acestui an — a primit 
cale liberă..." (Nicolae 
Bâbălău).

întreprinderea de rețele electrice Suceava. Aspect din sala calculatorului 
central

Foto : E. Dichiseanu
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• în ansamblul măsurilor initiate de 

comitetul județean de partid pentru 
realizarea programului de dezvolta
re a zootehniei, un loc important l-a 
ocupat crearea unor ferme de tau
rine de elită, care, prin materialul 
biologic valoros de care dispun, au 
sarcina de a contribui cu^efective 
cit mai mari la îmbunătățirea rasei 
din această zonă a tării. în acest 
scop, cu mai multi ani în urmă, au 
fost înființate și complexele de vaci 
de la Voila și Hălchiu. precum și 
ferma din cadrul Institutului de cer
cetări și producție pentru cultura pa
jiștilor Măgurele-Brașov. care au fost 
populate cu nuclee de animale cu un 
potențial biologic deosebit de va
loros. animale ale căror produși ur
mau să fie livrați unităților de pro
fil din județ. Acum la vremea unui 
prim bilanț, să vedem cum s-a ma
terializat această măsură, care a so
licitat din partea societății un efort 
deloc neglijabil. Care a fost deci. în 
acest răstimp, contribuția pe care 
cele trei unități au adus-o la îm
bunătățirea potențialului genetic și 
productiv,al efectivelor proprii și 
ale altor unități ?

Pentru a da un răspuns acestei în
trebări. vom începe investigația la 
ferma zootehnică a Institutului de 
cercetări și producție pentru cultu
ra pajiștilor Măgurele. „Cartea de 
vizită" a fermei de vaci de aici, de 
fapt a urmașelor junincilor gestan- 
te aduse in fermă cu 11 ani în urmă, 
este într-un fel însăsi starea lor fi
ziologică. Nu trebuie să fii neapă
rat specialist pentru ca privind a- 
ceste animale să nu-ți scape o ex
clamație de admirație fată de a- 
ceste animale de la care chiar în 
această perioadă se mulg. în medie, 
peste 13 litri zilnic. Prin nivelul deo
sebit de ridicat al producției de lap
te realizat — în medie 4 815 litri 
lapte fizic, in ultimii 4 ani — fer

ma de aici s-a situat în fruntea tu
turor fermelor de vaci din țară popu
late cu animale din rasa „Bălțată 
românească". Un alt element demn 
de reținut este acela că. în 11 arii-, 
efectivul junincilor gestante cu care 
s-au populat grajdurile fermei a 
sporit de 10 ori. La acestea se a- 
daugă un număr mare de viței și 
vitele care in decursul timpului au 
fost livrați altor unități.

Cum se explică aceste rezultate, am 
putea spune, de-a dreptul remarca
bile ? Răspunsul trebuie pus mai a- 
les pe seama răspunderii și serio
zității cu care oamenii de aici s-au 
preocupat de asigurarea unor con
diții optime de furajare și de în
grijire a acestor animale, pe seama 
competenței cu care au știut să or
ganizeze activitatea de selecție și a- 
meliorare. Ele au avut șansa de 
a ajunge pe mîinile unor oameni cu 
suflet pentru animale, din rîndul că
rora se distinge cercetătorul loan 
Speianu, un specialist nu numai 
foarte priceput, ci și un om cu un 
exemplar simt al datoriei. Pentru că, 
trebuie spus, organizarea în cadrul 
acestui institut a unei ferme zooteh
nice nu a fost ginditâ doar ca o în
deletnicire auxiliară, ci ea a vrut să 
se constituie de la început într-o ri
postă profesională dată practicii pă
gubitoare de pe vremea aceea de a- 
climatizare masivă a unor rase din 
import in detrimentul raselor noas
tre. Și. spre lauda lor. ei au reușit, 
printr-o pasionată și calificată 
muncă de selecție, să realizeze o 
nouă linie de ..băltată". apreciată’ a 
fi cea mai valoroasă din tară. Urma
șele junincilor. aduse cu 11 ani în 
urmă, dau astăzi o producție cu 
1 500—2 000 litri mai mare decît ma
mele lor. iar unele exemplare au 
ajuns la producții intre 8 000 și 9 500 
litri lapte, adevărate recorduri la 
această rasă.

Referindu-se la rezultatele obținu
te de ferma de taurine de la Mă
gurele. tovarășul dr. ing. Vasile Car- 
dașol, directorul institutului, a ținut 
să precizeze : „Rezultatele la care 
am ajuns sînt și efectul măsurilor 
luate pe linia asigurării unei baze

lua. urmărim să obținem la nivelul 
anului viitor o producție medie pe 
cap de vacă furajată de '5 500 litri".

Cu totul alt destin au cunoscut 
efectivele de animale care au popu
lat complexele de taurine de la 
Voila și Hălchiu. Spre exemplifica-

ciența suprafeței de teren pentru 
baza furajeră, în special pentru pa
jiști. Fapt este că puțina pășune, am
plasată și aceasta pe un teren cu 
o fertilitate scăzută, nu oferea une
ori nici hrana necesară refacerii stă
rii fizice precare cu care ieșeau ani-

în zootehnia județului Brașov

DOVADA CĂ SE POATE 
MULT MAI MULT EXISTĂ!
SCURTĂ COMPARAȚIE ÎNTRE FERME ZOOTEHNICE Șl CÎTEVA 

ÎNVĂȚĂMINTE DE MULT AFLATE, DAR NEAPLICATE

> 
furajere corespunzătoare, mai ales pe 
calea îmbunătățirii pajiștilor, unde 
am reușit să sporim producția de 
masă-verde pină la 35 000—40 000 kg 
la hectar. Dînd o folosire superioa
ră acestor pajiști, am reușit să fu
rajăm animalele cu masă-verde o 
perioadă mai lungă, din mai pină 

• prin octombrie, atît pe pășune, cit și 
la grajduri, și să ridicăm în luni
le mai și iunie producția zilnică de 
lapte pină la 18—19 litri pe vacă fu
rajată. Sîntem conștienți că dispu
nem încă de rezerve în acest do
meniu. Prin măsurile pe care le vom

re, ne vom opri doar la complexul 
de la Voila, dar concluziile care s'e 
desprind din activitatea și rezulta
tele acestuia sînt pe deplin valabile 
și pentru cel din Hălchiu.

Din capul locului trebuie arătat că, 
încă de la crearea acestui complex, 
s-au comis o serie de erori care 
și-au pus pecetea pe întreaga lui 
evoluție. Astfel, complexul a fost 
amplasat intr-o zonă specifică creș
terii bubalinelor, cu un teren acid, 
pajiștile de aici avind o compoziție 
floristică sărăcăcioasă în proteine. 
Dar ce este mai grav este insufi-

malele din iarnă. Și nici nu-i de mi
rare. Chiar și în acest an, 450 de vaci 
ale complexului au fost ținute toată 
vara pe o pășune — numai cu nu
mele pășune — situată la o distanță 
de 40 km depărtare. Ba, mai mult, 
datorită aceleiași practici greșite a 
direcției agricole, unitatea a fost o- 
bligată ca în 1986, în ciuda crizei de 
furaje, să cultive cu griu și porumb 
boabe o bună parte din pășune. Con
dițiile precare de cazare din grajdu
rile masive și reci, fiecare cu o ca
pacitate de cite 200 locuri, cu pernă 
de apă care menține o permanentă

muncii pe o persoană, un aport im
portant la creșterea nivelului teh
nic și calitativ, a performantelor 
produselor fabricate. Și dacă, totuși, 
pe ansamblul intreprinderii. rezul
tatele sint necorespunzătoare, dacă 
planul nu este realizat la principalii 
indicatori, cauzele nu trebuie, căutate 
neapărat in modul defectuos' in care 
se finalizează unele măsuri de mo
dernizare, ci în viziunea îngustă, 
limitată în care sînt abordate pro
blemele modernizării.

Să ne referim în acest sens la un 
exemplu : într-o unitate construc- 
tăare de mașini s-au prevăzut unele 
măsuri de reducere a consumului de 
metal in sectoarele de prelucrări 
mecanice. Peste un timp, cînd mă
surile respective au fost aplicate, 
s-a observat că economiile obținute 
s-au „topit" efectiv în masa rebutu
rilor înregistrate la turnătorie. Or, 
abia atunci s-a sesizat adevărul că, 
de fapt, eforturile pentru moderni
zare trebuiau concentrate cu priori
tate asupra acestei secții de pro
ducție. lată dar cum se poate ajun
ge în situația că, în unele întreprin
deri, concomitent cu înregistrarea 
de economii de materiale și energie 
sînt tolerate fenomene de risipă, că 
uneori dispozitive și linii automati
zate „conviețuiesc" cu locuri în care 
munca are slab randament.

Modernizarea și risipa — de timp, 
de muncă, de materiale — sînt no
țiuni care se exclud reciproc, a că
ror coexistență este incompatibilă cu 
exigențele actuale ale producției. 
Este de neconceput ca un impor
tant efort de inteligență tehnică și 
organizatorică să fie anulat sau 
chiar depășit substanțial de propor
țiile risipei. De aici o concluzie im
portantă : programele de moderni
zare trebuie să vizeze realmente 
problemele majore ale producției, să 
urmărească asigurarea condițiilor 
tehnice și organizatorice necesare 
îndeplinirii neabătute a planului.

Un rezervor de creativita
te la îndemînă — inteligența 
tehnică a colectivului. Dispu" 
nem azi de detașamente de mun
citori și specialiști — ingineri, 
economiști. chimiști. fizicieni si 
alte categorii — capabili să soluțio
neze cele mai complexe probleme 
ale producției. Sînt de ordinul zeci
lor de mii cadrele tehnice cu pregă
tire superioară care își desfășoară 
activitatea în întreprinderile produ
cătoare. este adevărat nu întotdeau
na in locuri de muncă nemijlocit 
legate de producție. Tuturor și fie
căruia in parte acțiunea de moder
nizare le oferă șansa afirmării pro
fesionale pe un plan superior, a 
manifestării depline a capacității 
creatoare, spiritului de inițiativă, a 
ideilor de perfecționare tehnică și 
tehnologică, de optimizare economi
că a activității productive.

Este o realitate că, în unele între
prinderi, în mod cu totul greșii, se 
imping problemele tehnice ale mo
dernizării, mai ales acum, in peri
oada acțiunilor de fond, spre solu
ționare in afara unității respective,

spre institute sau întreprinderi de 
profil. Institute sau întreprinderi 
producătoare care însă, la rîndul 
lor, sînt suprasolicitate. Ce este de 
făcut ? Să se accepte termene de 
proiectare sau de realizare a mijloa
celor tehnice necesare, îndepărtate, 
la date la care efectele modernizării 
ar trebui să se resimtă din plin ? 
Practica a dovedit că în multe ase
menea situații este bine să se ape
leze la forța aflată la îndemină, la 
însemnatul potențial creator al in
ginerilor și economiștilor, al munci
torilor fruntași, care nu numai că 
pot imagina și rezolva pe planșetă 
o serie de probleme ale moderni
zării, dar pot executa ei înșiși, în 
atelierele întreprinderii, dispoziti
vele, mașinile sau instalațiile nece
sare. sînt nemijlocit interesați in 
obținerea efectelor scontate în urma 
aplicării propriilor idei.

Experiențele bune, larg 
cunoscute, neîntîrziat gene
ralizate str*nsa legătură cu 
ideea relevată anterior, se cuvine 
subliniată însemnătatea cu totul 
deosebită a unor soluții tehnice și 
tehnologice moderne — rod al cerce
tării științifice sau al creației unor 
specialiști și muncitori din întreprin
deri. Economia socialistă oferă avan
tajul că asemenea realizări, aseme
nea experiențe nu sînt „tinute sub 
obroc", de teama concurenței, ci ele 
pot fi preluate și aplicate pe scară 
cit' mai largă. Multe astfel de idei 
tehnice au apărut în perioada care 
a trecut de la începutul acțiunii de 
modernizare. Desigur, preluarea lor 
în toate unitățile de profil nu este 
în toate cazurile simplă. Mai intii, 
trebuie să existe și să funcționeze 
un sistem de informare tehnică ire
proșabil — domeniu in care unele 
centrale și ministere au rămas da
toare. Apoi este necesar să se 
creeze condițiile pentru reproduce
rea, aidoma sau după adaptările 
necesare, a unor dispozitive, mașini, 
instalații. Referindu-se la faptul că, 
în conformitate cu hotăririle Con- 
gresului al XIII-lea. trebuie să orieh- 
tăm cu toată fermitatea investițiile 

• spre realizarea programelor de mo
dernizare și dotare cu noi mașini și 
utilaje de nivel tehnic ridicat; 
secretarul general al partidului 
sublinia, totodată, că se impune să 
se acorde maximă atenție reducerii 
costurilor lucrărilor de acest fel. Iar 
generalizarea soluțiilor tehnice .și 
tehnologice valoroase reprezintă 6 
cale sigură nu numai de progres 
rapid, dar și de ieftinire a efortului 
financiar necesar pentru aceasta.

De la tribuna Conferinței Națio
nale a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a afirmat clar că 
anul viitor este hotăritor pentru 
infăptuirea programului de modet- 
nizare a producției. Nimic să nu se 
precupețească pe planul muncii po- 
litico-organizatorice, în întreaga acti
vitate de producție, pentru ca, în 
fiecare întreprindere, secție sau ate
lier, la fiecare loc de muncă, să se 
obțină p cotitură radicală, o îmbu
nătățire evidentă în întreaga acțiune 
de modernizare, care să se reflecte 
în îndeplinirea neabătută a planului.

Dezbateri pe tema perfecționării conducerii, 
organizării și planificării unităților economice
în organizarea Academiei de Stu

dii Economice. Facultatea de econo
mia industriei și agriculturii, la 
București au început lucrările Sim
pozionului . național cu tema : „Per
fecționarea conducerii, organizării și 
planificării unităților economice" de
dicat Conferinței Naționale a parti
dului. Lucrările prezentate abordea
ză. in lumina sarcinilor și exigențe
lor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recentul fo
rum al comuniștilor, probleme de 
mare actualitate legate de exercita
rea autoconducerii muncitorești, de

funcționarea mecanismului economic. 
Comunicările. • prezentate atit de ca
dre didactice, cît și de specialiști din 
producție. în cadrul procesului de 
integrare a învățămîntului cu cerce
tarea și producția, se întemeiază pe 
analize concrete ale diferitelor as
pecte ale conducerii, organizării și 
planificării activității din întreprin
deri. centrale, ministere și conțin o 
serie de propuneri, de soluții prac
tice pentru problemele de interes 
local sau mai larg, pînă la nivel 
macroeconomic. (C. Cârlan).
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stare de umezeală, au contribuit și 
ele la accentuarea procesului de de
gradare a animalelor, și aceasta șl 
datorită slabei preocupări pentru asi
gurarea unei asistente sanitar-vete- 
rinare corespunzătoare.

Proasta furajare și mai cu seamă 
lipsa acută de proteină în hrana 
animalelor au făcut și fac ca tine
retul femei să nu realizeze sporu
rile în greutate necesare, să nu se 
dezvolte normal. Același fenomen 
apare și la animalele adulte. în ase
menea condiții nu-i de mirare că 
natalitatea nu a prea urcat peste 50 
la sută. Și toate aceste lucruri se 
întîmplă într-o unitate zootehnică 
care în fapt ar trebui să constituie 
un model de organizare și de pro
ductivitate pentru toate fermele de 
profil din județ. Procentul redus de 
natalitate și numărul mare al pier
derilor au creat la Voila o altă si
tuație : imposibilitatea înlocuirii
unor animale bătrîne sau reformate, 
care au constituit și constituie și 
acum un greu balast pentru unitate. 
De ani de zile sint menținute in 
efectiv circa 130 de asemenea ani
male care nu produc nici vitei, nici 
lapte, în schimb consumă din hrana 
celorlalte.

Dacă am insistat asupra neajun
surilor serioase care se manifestă in 
activitatea celor două complexe, la 
Care ne-am referit, am făcut-o nu 
pentru a ne întoarce spre trecut și 
a scoate în față cu orice preț vino- 
vați, ci pentru a supune atenției 
factorilor răspunzători unele stări de 
lucruri din zootehnia județului Bra
șov, stări a căror perpetuare este in 
strinsă legătură și cu o anume men
talitate păgubitoare pe care o au 
față de acest sector chiar uneie ca
dre cărora li s-a încredințat misiu
nea de a conduce și îndruma activi
tatea din agricultura județului. Adu- 
cînd in discuție aceste probleme.

avem în vedere, după opinia noas
tră, cerința de a revedea, în lumina 
aprecierilor și indicațiilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a partidului, 
răspunderile organelor agricole ju
dețene ca și ale organizațiilor de 
partid în dezvoltarea pe baze supe
rioare a zootehniei, în asigurarea 
unor condiții optime de întreținere, 
furajare și îngrășare a animalelor 
— și nu în ultimul rînd de formam 
a unor oameni care să se ocupe sta
tornic de zootehnie — care să garan
teze realizarea integrală a cantități
lor de produse animaliere stabilite 
prin programele de autoaprov.iziona- 
re. Și trebuie, credem, pornit și de 
la faptul că în decursul timpului au 
fost formulate numeroase aprecieri 
critice, s-au făcut sugestii pentru 
soluționarea optimă a unor proble
me din zootehnia județului, sugestia 
de a gîndi mai gospodărește organi
zarea activității din acest sector. A- 
ceasta cu atit mai mult cu cît expe
riență există. Și atunci, fireasca în
trebare : de ce ea nu este preluată 
și aplicată în toate unitățile ? Ani
malele care dădeau altădată faima 
crescătorilor din această zonă tre
buie să' repopuleze toate 'fermele 
zootehnice din județul Brașov Că 
este posibil acest lucru o demon
strează ceea ce s-a făcut și continuă 
să se facă in fermele specializate de 
la Măgurele, Prejmer. Codlea și în 
alte cîteva unități fruntașe. Aceste 
experiențe trebuie să se constituie 
in adevărate puncte de referință in 
tot ce urmează să se întreprindă în 
județul Brașov in vederea redresării 
unui sector a cărui pondere in creș
tere va însemna foarte mult pen
tru agricultura județului, pentrt 
buna aprovizionare a populației.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"
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FORȚA TRANSFORMATOARE
A SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

PATRIOTISMUL POEZIEI

Trăim intr-un veac al contrastelor, 
civilizația se află „la răscruce", spun 
observatorii lucizi. Niciodată parcă 
nu au coexistat în așa măsură per
formanțele cunoașterii umane și su
blimul infăptuirilor materiale cu în
josirea demnității umane, cu „in
dustrializarea morții", cu absurdul 
și iraționalul.

Omul a pătruns într-un univers 
microcosmic în care miimile de mi
croni au o importanță de neimaginat 
pentru mintea noastră, omul a 

- reușit fantastica performanță de a 
se „plimba" în spațiul extraterestru. 
Alături 
tă insă 
sute de 
zerie și .
tea zilnică din cauza ei a zeci de 
mii de copii. Omul a reușit să lege 
Luna cu Pămîntul, dar nu a reușit 
să desființeze o seamă de bariere 
artificiale dintre popoare. Dihoto- 
miile endemice ale culturii în gene
ral, dar mai ales ale celei occiden
tale s-au amplificat pină la punctul 
critic în care istoria va trebui să ex
perimenteze noi forme de conciliere 
a lor.

Socialismul reprezintă o șansă a 
omenirii de a investi progresul ma
terial cu un sens umanist autentic, 
de a ține expansiunea mijloacelor 
sub controlul axiologic al scopurilor, 
de a realiza mult dorita alianță din
tre știință și umanism. Supremația 
raționalității instrumentale și a 
pragmatismului, cu toate succesele 
lor in perimetrul unei civilizații 
croite pe aceste tipare, nu pot 
zdruncina încrederea în posibilitatea 
omului de a-și stăpîni propria sa 
libertate, atit de greu dobindită. în 
capacitatea lui de a supraviețui, 
prin opțiune responsabilă, forțelor 
pe care le-a creat și le-a pus în 
mișcare. Avertismentul umanistului 
Rablais — „Știința fără conștiință 
este ruina sufletului" — poate fi in
vocat pentru a tempera mereu entu
ziasmul față de soluțiile exclusiv 
tehnice pe care pozitivismele de di
verse nuanțe le-au oferit proble
melor umane.

Gîndirea istorică și filozofică ac
tuală a reabilitat ideea de mentali
tate. Alături de structurile economi
ce ale civilizației materiale, o socie
tate poate fi caracterizată și prin 
suporturile sale mentale. Mentalita
tea ar reprezenta un factor de cris
talizare 
structură 
structură 
sociale, 
lent, sub 
factori sociali și istorici. Teoreticie
nii vorbesc adesea de o deplasare 
lentă a unor elemente ce dau impre
sia de permanență, de structură de 
rezistență a modului de gindire.

Vorbind de procesul de restructu
rare a conștiinței socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a formulat in ci- 
teva rinduri ideea că transformarea 
omului și a conștiinței sale este un 
proces mult mai amplu și mai com
plex decit schimbarea elememeior 
materiale și obiective ale societății. 
In cuvintările pe care le-a rostit in 
ultimul timp secreturul general al 
partidului nostru, inclusiv in Rapor
tul prezentat in fața Conferinței Na
ționale, revine ca un laitmotiv ideea 
că sarcinile complexe ale stadiuiui 
actual de dezvoltare a țării noastre 
reclamă infăptuirea unei adevărate 
revoluții in modul de gindire și in 
modul de a fi al oamenilor. „Trebuie 
să nu uităm nici un moment — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia 
recenta Conferință Națională — că, 
pentru a asigura înfăptuirea progra
mului partidului, înaintarea spre co
munism, este necesară dezvoltarea 
puternică a conștiinței revoluționare, 
ridicarea continuă a nivelului politi
co-ideologic, a conștiinței socialiste a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii".

In contextul unor asemenea ori
entări principiale, este legitim să ne 
întrebăm în ce măsură spiritul re
voluționar ar putea fi definit ca o 
nouă mentalitate cu sferă socială de 
manifestare, ca un proces de res-

de aceste performanțe exis- 
— ca un tragic revers — 
milioane de analfabeți. mi- 
șomaj, subnutriția și moar-

a psihologiei colective, o 
de „durată lungă1'. Ca 

de adincime a conștiinței 
mentalitatea se transformă 
presiunea continuă a unor

tructurare nu doar a conștiinței teo
retice și ideologice, ci mai ales a 
fondului de sentimente și atitudini 
ce orientează conduitele participati
ve din interior ? Trecerea la un tip 
de dezvoltare intensivă, aspect defi
nitoriu al programelor stabilite de 
Congresul al XIII-Iea al P.C.R. 
și de Conferința Națională pen
tru etapa actuală și pentru perspec
tiva pe termen lung, presupune un 
nou mod de apreciere a tuturor do
meniilor de referință ale activității 
sociale. Indicatorii calitativi dobin- 
desc o semnificație prioritară.

Spiritul revoluționar este o di
mensiune definitorie a conștiinței 
socialiste, a conștiinței luate in toa
tă complexitatea ei structurală. Cu 
adevărat active sint atributele spiri
tului revoluționar cînd ele sint in
teriorizate în straturile de profunzi
me ale subiectivității umane. în a- 
fectivitatea, convingerile și motiva
țiile oamenilor. Mentalitatea este 
tocmai o atare zonă în care fuzio
nează reprezentări și aprecieri adu
se de aluviunile istorice ale memo
riei colective, opinii și convingeri 
formate sub presiunea vieții cotidie
ne sau ca urmare a unor mesaje ve
hiculate de mijloacele de comuni
care în masă, idei și atitudini mo
delate de noile mecanisme educati
ve ale societății socialiste. Impor
tant este ca acest bloc al mentalită
ților să fie remodelat de 
umanismului revoluționar, 
revoluționar are ca termeni 
ziție rutina, stereotipiile de 
stagnarea și închiderea 
unor dogme sacralizate, 
searbăd, demagogia și activitatea de 
paradă, formală, „cumințenia" me
diocrității. Este important să se în
țeleagă că formarea noii conștiințe 
politice a maselor nu e doar un pro
ces de schimbare a ideilor, de spo
rire a stocului de cunoștințe ideo
logice. în fapt, avem de-a face cu 
un proces amplu, de natură cultu
rală, de restructurare a subiectivi
tății integrale a oamenilor, de mo
delare socioculturală a motivațiilor 
și convingerilor. Activitatea politico- 
educativă trebuie să se exercite cu 
mai mare vigoare asupra acestui 
fond mental și afectiv, întrucît el 
este nucleul coagulant al valorilor 
sociale, cel care orientează axiologic 
comportamentele practice. Elemen
tele fondului mental sînt adesea re
zistente la încercările de remodela- 
re. O teorie devine o forță materia
lă cînd ea cuprinde masele, spunea 
Marx. avînd in vedere convertirea 
ideilor în convingeri, interiorizarea 
unei ideologii în fondul psihosocial 
și afectiv al grupurilor sociale. De 
aceea, intensificarea spiritului revo
luționar în toate sferele de acțiune 
umană presupune formarea unei noi 
mentalități, dislocarea aspectelor a- 
nacronice, acolo unde ele mai per
sistă. și înlocuirea lor cu valorile e- 
tosului socialist. Adesea se exercită

valorile 
Spiritul. 
de opo- 
gîndire, 

în cetatea 
retorismul

asupra conștiinței comune, prin stra
tegiile „violenței -simbolice", propa
ganda anticomunistă, transformînd 
mentalitățile in teatrul unor bătălii 
culturale cu semnificație politică di
simulată. Tocmai de aceea, cimpul 
mentalităților colective trebuie cu
cerit de ideologia revoluționară pen
tru ca oamenii să-și înțeleagă adec
vat interesele lor autentice, interio- 
rizind cerințele progresului social, 
să-și amplifice participarea creatoa
re la opera durabilă a edificării unor 
noi civilizații.

Este revelatoare sinteza lingvisti
că și semantică a expresiei spirit re- ■ 
voluționar. Spirit înseamnă aici un 
stil de gîndire. un sistem de idei so
lidar cu o constelație de atitudini 
față de lume. Atributul revoluționar 
indică vectorul care orientează aces
te valori și opțiuni. Spiritul revolu
ționar, ca forma mentis, trăiește cu . 
fervoare în orizontul temporal al 
viitorului, este deschis și orientat 
spre nou. Accentul axiologic aplicat 
viitorului și creativității e semnul 
său distinctiv. A înțelege lumea în 
vederea schimbării sale progresiste, 
a gîndi, a simți și a acționa în așa 
fel incit să-i dezvăluie și să-i am
plifice cîmpul devenirii sale lăun
trice — iată ce ar putea fi spiritul 
revoluționar. Pentru el timpul e cre
ator de noutate, de valori care înal
ță nivelul existenței și sporesc den
sitatea vieții umane. Socialismul 
este o societate orientată spre viitor, 
iar între particularitățile sale de 
conștiință spiritul revoluționar ocu
pă un loc proeminent.

O trăsătură notabilă a practicii 
revoluționare în cadrul dat al socie
tății socialiste este și trebuie să fie 
realizarea unei corelații optime și a 
unei unități tot mai evidente între 
transformările radicale care au loc 
în toate planurile vieții sociale și 
schimbarea și autoschimbarea mo
dului de a gîndi. de a' fi și de a ac
ționa al oamenilor, al subiecților is
toriei pe care o înfăptuim. In atare 
condiții, spiritul revoluționar nu este 
doar un factor de ordin subiectiv, 
ci o premisă și o forță socială obiec
tivă a devenirii noastre ca indivizi 
și colectivități umane, a realizării 
mișcării progresive și progresiste a 
societății.

Orientat spre schimbare și în
noire, spiritul revoluționar nu se 
confundă cu relativismul dizolvant, 
patologic, lipsit de repere stabile. A 
căuta febril și a produce noul nu 
înseamnă a renunța la certitudinile 
care s-au decantat și validat in tre
cut, nici la temeiurile zilei de azi. 
Spiritul, chiar cel revoluționar, are 
nevoie de evidențe, de soliditatea 
unor certitudini, așa cum mersul fi
resc presupune stabilitatea pămîntu- 
lui pe care călcăm. Dacă am repune 
mereu, ceas de ceas, totul în discuție 
n-am mai ajunge să formulăm nici o 
concluzie limpede. în nucleul spiri-

tulul revoluționar se află încrederea 
în om și în capacitatea sa de a-și 
ameliora condiția, de a se transfor
ma și perfecționa pe sine, de a-și 
făuri destinul și de a se autoreali- 
za in contextul evoluției socialiste a 
vieții.

Spiritul revoluționar autentic tră
iește într-o fecundă alianță cu spi
ritul științific, un alt factor forma
tiv al mentalităților contemporane. 
Explorarea viitorului, lupta pentru 
nou. pentru afirmarea inițiativei 
creatoare presupun decolarea de pe 
terenul prezentului, ancorarea în cel 
al zilei de mîine. Spirituț revoluțio
nar trebuie disociat de mesianismul 
vag, de utopiile ce agită spiritele 
fără aderență la real. Pentru noi. 
proiecția viitorului nu poate fi ar
bitrară. ci totdeauna pusă sub con
trolul sever al gindirii critice și al 
opțiunii responsabile. De aceea, mo
dul de gîndire revoluționar și știin
țific se caracterizează prin atitudi
ne activă față de lume, dar și prin 
gîndire metodică și critică, prin 
simț al relativității lucrurilor, dar și 
prin respectul adevărului și princi
pialitate, prin încredere și angajare 
morală, dar și prin luciditate și re
alism în evaluarea perspectivelor.

Societatea noastră socialistă, că
lăuzită de viziunea politică deschisă 
și revoluționară a partidului, e o 
realitate vie. în plin avînt creator, 
realitate ce încorporează spiritul 
revoluționar în toate ctitoriile sale 
emblematice. O nouă calitate a mun
cii și a vieții e imperativul ce di
namizează conștiințele.

Pe măsură ce sursele exterioare 
ale dezvoltării sociale (mai exact : 
resursele) își arată limitele, omul 
caută tot mai mult soluții în el în
suși. Resursele sale sînt cu adevă
rat inepuizabile : capacitatea de a 
învăța, de a produce cunoștințe noi, 
de a crea, de a-și mobiliza energii
le morale, de a găsi răspunsuri la 
solicitări vechi și noi și de a înțe
lege tot mai profund lumea pe care 
a creat-o. sensul ei.

Potențialul de creativitate al omu
lui este insuficient valorificat, for
mele sociale de organizare a crea
ției pot fi îmbunătățite continuu. 
Ideile cînd intră în aliajul afectiv 
al convingerilor își dublează forța 
de impact. Uzura accelerată a cu
noștințelor obligă la o educație per
manentă. La accelerația istoriei, tre
buie să se răspundă cu spiritul re
voluționar. orientat spre viitor, spre 
înnoire, singurul spirit compatibil 
cu poziția de avangardă a societății 
socialiste. în această lume supusă 
atitor încercări și avataruri, dar 
care are resursele sa’e de optimism 
și mijloacele de a opta pentru o 
cale care să ducă la împlinirea idea
lurilor de dreptate, libertate, echi
tate și demnitate umană.

Cititorul român, cel de ieri și 
mai ale-s cel de azi. s-a obișnuit 
să pretindă poeziei o anumită 
încărcătură moral-filozofică. o si
tuare de partea omului, un sub
strat patriotic. Prestigiul unor îna
intași, al unor modele estetice, 
fie că se numesc Scrisoarea a III-a, 
Ostașii noștri, Nunta Zamfirei ori 
aparțin Unui Adrian Manlu. Vasile 
Voiculescu. loan Alexandru. Nichita 
Stănescu, Adrian Păunescu, Dan 
Verona ș.a. acționează asupra noas
tră. oferindu-ne. într-un mod diferit 
desigur, satisfacerea unui real „ori
zont de așteptare". Poezia de vibra
ție patriotică este produsă și apre
ciată deoarece vine întru întîmpi- 
narea unei dorințe reale a publicu
lui din România. Se scrie destul de 
multă poezie patriotică tocmai din 
acest motiv. O cercetare de sociolo
gie ar putea, cred, obține date inte
resante sondînd șl analizînd acest 
fenomen specific meridianului nos
tru cultural. Desigur, poezia de 
sorginte patriotică (ca text, pre-text 
sau con-text) este prezentă și în 
literatura altor țări, mai apropiate 
sau mai îndepărtate geografic și 
psihologic de spațiul carpato-danu- 
bian. La noi ardența viziunii, impli
carea trup și suflet într-o dezbatere 
nu doar a ideilor, ci și a sentimen
telor profunde angajează parcă în
suși destinul creatorului, îl apropie 
sau îndepărtează de public în virtu
tea atitudinii sale (sau a lipsei de 
coerentă atitudinală) față de adevă
rul social și imperativele actualității. 
Nu sint prețuiți 
mai pe temeiul 
trinseci a creației 
adunate într-un
durabilă, ci și pe cel 
al măsurii în care 
așa cum se cuvine, atunci cînd se 
cuvine, 
estetice, 
unii, el 
etice și 
nul-simț care 
rareori. Masa de cititori dorește 
consecvență și altitudine, dar și mo
bilitate și impregnare cu viile culori 
ale realității, urmărește atentă cău
tările. dar cere și răspunsuri clare, 
vrea să nu existe o separare între

deci autorii nu- 
organicității in- 

lor, al cărților 
proiect de operă 
al poziției etice, 
spun da și nu,

Publicul are antenele sale 
mult mai fine decit o cred 
își selectează autoritățile 
exemplarul normativ cu bu- 

nu se înșeală decit 
Masa de cititori

om și artist, între actele sale sociale 
și scrierile lui. ar dori să pună sem
nul echivalenței între viață și artă. 
La această înălțime se situează poe
tul adevărat, care combină și inten
sifică însușiri dintre cele mai dife
rite (de la .profet" la estet și te
rapeut, om al antinomiilor împăcate 
într-o superioară unitate), într-o 
memorabilă principialitate.

Poetul devine exponențial, deține 
o funcție socială reprezentativă mai 
ales pe baza apropierii de punctele 
fierbinți ale realității imediate. 
Multe calități trebuie deci să înde
plinească un poet pentru a -fi recep
tat favorabil de public și poezia de 
inspirație și vibrație patriotică este 
și ea o „poartă de încercare", o pro
bă de foc a deplinei consacrări. In 
poezia de asemenea 
vede cel mai adine 
funzime (concepțiile 
cleul vizionar, mitul

. sesiile creatoare) al unei sensibilități 
artistice ; ea este un „raccourci" al 
operei, un precipitat, o condensare 
a credințelor estetice, o imagine- 
sîmbure sau oglindă-frunză a între
gii păduri de semne și miresme, 
sunete și nuanțe.

Să nu ne închipuim că poezia pa
triei nu cunoaște metamorfoze din
tre cele mai neașteptate, mutații 
estetice și schimbări abrupte de ton 
șl limbaj, modificări de o derutantă 
uneori mobilitate stilistică. Avem, 
cum știm, un filon tradițional încă 
peren, capabil de mari infuzări la 
un Ion Horea, Al. Andrițoiu, Ion 
Brad, loan Alexandru, sau o poezie 
calm-visătoare, atașată unei părți 
anume a pămîntului românesc, dar 
și stelelor universale, omului -de bine 
de pretutindeni, cum e cea a unor 
Nicolae Labiș, A. E. Baconsky, Aurel 
Rău. Aurel Gurghianu, Gheorghe ' 
Tomozei. O redimensionare a liricii 
patriotice, urmînd o tradiție a pa
șoptiștilor, o înfăptuiește Adrian 
Păunescu. Sînt însă cazuri cînd omul 
nu-și concurează 
ascunde sfios în 
sînt, de pildă, St. 
Blandiana. Horia 
Ciobanu, Florin Mugur, Dan Verona, 
Ion Mircea, Dinu Flămînd ș.a., la 
care psihismul operei nu cunoaște

natură se stră- 
stratul de pro- 
morale și nu- 
personal și ob-

opera, chiar se 
spatele său, cum 
Aug. Doinaș, Ana 
Bădescu, Mircea

Sentimentul fundamental

Ioslf BODA

Promovarea creației românești Imagini de la cercul de artă 
plastică al clubului „Siderurgis- 

tul" din Hunedoara
Ar fi greu de spus cite sute de 

lucrări românești prezintă de-a 
lungul unei cariere arusiice un mu
zician ae prestigiu. Ar ii greu ue 
notat cite sute ae minute de muzica 
a înregistrai, a ruinat. r>ar, cotm, ui 
timp se decantează și rămîn întipă
rite în memorie in primul rina eve
nimentele. Care sun eie in activita
tea cunoscutului dirijor Mihai t>re- 
diceanu l

— in primul rînd opera „Oedip" de 
George Lnescu. Eram director al 
Operei Romane, în 1980, cînd a avut 
loc premiera ei pe această scena 
lirica reprezentativă a țarii. Am 
prezentat aceasta opera la Moscova 
(in concert), la Paris, la 
(in capitala Franței cu ansamoiui 
românesc, iar in Suedia 
soliști romani și corurile Filarmoni
cii din StocKholm). Cel mai impor
tant pas insă a fost, pentru cu
noașterea muzicii enesciene, prezen
tarea operei „Oedip" în cadrul Fes
tivalului de la Lucerna (cu ocazia 
Centenaruiui Enescu), tot în co
laborare cu o echipă românească și, 
pentru prima oară, in limoa iran- 
cezâ. Erau de față, toarte important, 
presiigioasa Filarmonică din Berlinul 
Occidental, dirijată de Karajan, Fi
larmonica din Viena, condusa de Lo
rin iVlaazel. orchestra din Chicago, cu 
Ceorg boiti. Filarmonica din r-aris... 
Cum scria presa, a fost un moment 
culminant al festivalului și aplauzele 
au durat 26 de minute I Apoi imi 
aduc aminte de aceeași partitura 
cintată la Atena, la Herodos Atticus, 
în fața a 5 090 de persoane, de Ma
rele premiu de disc ai Academiei 
f ranceze și Premiul Discului de aur 
in Japonia... Toate pentru „Oedip", 
pentru Enescu, pentru muzica ro
manească.

■— De fapt, ați prezentat opera 
enesciană integral, în străinătate. 
Simfonia I la Berlin, Varșovia, 
Fraga, Simfonia a Il-a cu mari or
chestre, printre care cea din Lenin
grad, Simfonia a III-a la pupitrul 
Filarmonicii din Paris... Rapsodiile in 
toată lumea, de la Beijing la Monte 
Cano, la Kio de Janeiro. Alături ue 
tomuri întregi de muzică contempo
rană. Dacă mă refer la acestea, le 
interpretați in concerte speciale de 
muzică, modernă, de muzică con
temporană ?

— Nu, in general, in concertele o- 
bișnuite. In ultimul turneu al filar
monicii. de exemplu, pb care-1 con
sider un turneu de prestigiu pentru 
muzica românească, s-a cintat Sim
fonia I de Enescu și Simfonia a

EtocKnonn

cu cițiva

Il-a de 
singură 
care 
scrisă in ziarul „Heraldo de Ara
gon" din Spania și intitulată: „Două 
lucrări geniale cîntate de o or
chestră genială". Am participat la 
festivalurile de la Strasbourg și An
ger (Franța), am realizat în bune 
condiții, în primă audiție mondială, 
Simfonia a IV-a de Alain Bancquart 
(comandă specială), apoi, în Spania: 
la Saragosa, la Bilbao, la Granada 
(unde am redeschis marea sală „Ma
nuel de Falla"), la Teatro Real din 
Madrid. în total. 12 concerte in 
care muzica românească a fost deo
sebit de bine primită.

— Aș vrea să ne referim la 
nerația postenesciană. Ca fost 
al lui Mihai Jora, ce lucrări 
acestui compozitor, ale altora 
generația sa au fost în atenția dum
neavoastră ?

— Am dirijat „Priveliștile moldo
venești", simfonia, suitele extrase 
din baletele lui Mihail Jora, pagini 
de Marțian Negrea, Alfred Men
delsohn, Andricu, Ottescu, Cuclin 
ș.a. Această pleiadă de compozitori 
nu este destul de cunoscută. Dar nici 
Enescu încă nu este suficient pro
gramat la filarmonicile românești și, 
oricum, este o realitate, trebuie 
făcut mult mai mult pentru ca a- 
ceastă muzică să intre în conștiin
ța publicului. Mă gindesc și Ia pu
blicul românesc, și la publicul din 
marile centre muzicale.

— Știu că ați fondat, în Statele 
Unite, Societatea Internațională 
„George Enescu". Aceasta in timp 
ce pe parcursul a 15 ani ați fost 
profesor la Siracuse University și 
ați predat „Topologia formelor so
nore și politempie structurală", do
menii interdisciplinare ale muzicii 
și matematicii pe care le-ați deschis 
cu prioritate românească. A fost un 
pas însemnat pentru cunoașterea 
lui Enescu. pentru ca muzica enes- 
ciană să intre în conștiința publicu
lui. Care sint factorii care ar 
determina, după părerea dumnea
voastră, un reviriment în acest 
sens ?

— Cred că aici rolul preponderent 
îl are critica muzicală. Trebuie să facă 
în așa fel incit să aducă în prim- 
plan valorile muzicii românești, 
interpretii — dirijori, dar mai 
soliști — care să dea mult 
multă atenție tuturor paginilor 
portante pentru istoria muzicii 
mânești.

Ștefan Niculescu. Citez o 
cronică (de fapt prima pe 

am primit-o pină in prezent).

ale 
din

Apoi 
ales 
mai 
im- 
ro-

— Vă referiți și la cea mai tînără 
generație de compozitori ?

— Aici este un lucru foarte inte
resant. In lume se cunoaște foarte 
bine școala românească de compozi
ție, ultimele lucrări ce aparțin Iui 
Doru Popovici, Ștefan Niculescu. 
Ana toi Vieru, Tiberiu Olah, Pascal 
Bentoiu, Carmen Petra Basacopol, 
Wilhelm Berger, Th. Grigoriu... Dar 
și tinerii noștri sînt aplaudați la in- 
tilnirile internaționale și se spun nu
mai cuvinte de apreciere despre 
creațiile semnate de Șerban Nichi- 
for. Liana Alexandra. Călin Ioachi- 
mescu, Iancu Dumitrescu, Sorin Le- 
rescu ș.a.

— Dacă ne gindim, tabloul muzicii 
românești prezintă limpede 
generațiilor. Are aceasta 
evident corespondent în 
concert ?

— Părerea mea este 
eforturi deosebite pentru 
muzicii românești. Numai 
nica „George Enescu". 
două stagiuni, s-au cîntat peste 70 de 
lucrări simfonice și vocal-simfonice 
românești, dintre care 13 iprime au
diții, iar la „muzică de cameră" 
se pot număra cu sutele. Am inițiat 
stagiunea lirică pentru copii, am sti
mulat unele condeie să scrie opere 
pentru copii. Se compune special 
pentru formațiile camerale ale filar
monicii. Nu de cantitate este vorba, 
ci de calitate și, mai ales, subliniez, 
de penetrarea in conștiința publi
cului a valorilor muzicii românești.

— în 1945, student fiind, ați obți
nut Premiul „Enescu". Sint cunos
cute Simfonia, lucrări de cameră 
(recent s-a editat Suita pentru pian), 
opusurile dumneavoastră în poli
tempie structurală, prezentate cu 
succes și la Paris. La ce lucrați ?

— Mă preocupă un studiu teoretic 
despre topologia formelor sonore și 
muzica, despre arta și timpul poli- 
modular, cuplate cu un trio care 
este bazat pe aceste principii de 
compoziție. Un trio pentru vioară, 
clarinet și fagot.

— Nu putem să nu menționăm 
un recent succes pentru muzica 
românească, distincția pe care ați 
primit-o: „Cavaler al Ordinului Na
țional al Artelor și Literelor" — 
oferită de către guvernul francez. 
Este o recunoaștere internațională a 
valorii dirijorului și compozitorului 
Mihai Brediceanu. a artei românești 
contemporane.

Foto : Agerpres — M. Alexe

Luna decembrie, luna 
zăpezilor fastuoase și 
a brazilor înstelați, 
cea care ne leagă cel 
mai mult de copilărie, 
dar si care ne dă cel 
mai mult bărbăția ma
turității, luna in care, 
gospodărește, scrutăm 
roadele muncii unui 
an întreg si întreză
rim cu luciditate sui
șurile noului an,, luna 
decembrie, această 
lună-simbol se des
chide cu sărbătorirea 
Marii Uniri românești 
și se încheie cu jubi
leul Republicii, o te
melie și un arc trium
fal, o rădăcină și fruc
tul pîrguit.

Republica visată de 
Bălcescu și de băl- 
ceștii cei mulți, ano
nimi, se sprijină, așa
dar, pe idealul de aur, 
de cuget și simțire 
fără de care nimic nu 
e durabil și care se 
cheamă unitate. Nu
mai idealul de liber
tate și numai senti
mentul adine și nes fir- 
șit de omenie mai stră
bat atit de constant 
istoria multimilenară 
a poporului nostru ca 
dorința nestinsă de u- 
nitate. Intru păstrarea 
neștirbită a unității 
s-a ridicat un popor, 
unul și același, al cu
vintelor române, un 
popor, unul și același, 
al portului in noblețea 
lui fără seamăn, un 
popor, unul și același, 
de datini și suflet, de 
cintec și credință in 
steaua lui in 
necăzătoare.

In decembrie, 
vuietul crivățului 
prin căderea molcomă, 
de poveste, a fulgilor '

veci

prin 
ori

de nea, peste omătul, 
cum îi scria Creangă 
lui Eminescu, înalt de 
o palmă domnească, 
auzim distinct zecile 
de mii de voci care, pe 
Cimpia Libertății de la 
Blaj, exprimau lapi
dar visul de proporții 
colosale al unei na
țiuni si al unei întregi 
istorii : Vrem să ne 
unim cu Țara ! Auzim 
chiotul de cununie, 
două mii de ani aș
teptată, a celor de pe 
Platoul Romanilor din 
Alba Iulia, ce săvîr- 
șeau, pentru eternita
te. Unirea, indreptind 
nu nutnai o eroare is
torică, ci ăducind o 
dreaptă si înfiorată 
ofrandă armoniei cos
mosului.

In acest decembrie- 
simbol, sub arcada ce 
unește cele două mo
numentale coloane — 
ziua Unirii si ziua 
Republicii — s-a des
fășurat evenimentul 
de largă rezonanță is
torică, marele Forum 
al comuniștilor, Con
ferința Națională a 
partidului nostru, pri
lej cu care secre
tarul general al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a 
propus națiunii româ
ne si lumii întregi, 
prin magistralul Ra
port prezentat, pro
funde analize si defi
niri ale stadiului ac
tual de dezvoltare al 
societății românești, 
ale fenomenelor ce ca
racterizează azi viața 
Itimii întregi, a formu
lat o impresionantă si 
mobilizatoare sinteză 
asupra treptei pe care 
ne situăm in drumul

mereu suitor al deve
nirii noastre. Iar Con
ferința Națională în
săși. a fost, cum au do
vedit-o cu certitudine 
desfășurarea lucrărilor 
ei, o concentrată ex
presie a coeziunii tu
turor fiilor patriei in 
jurul partidului, a se
cretarului său general.

Triumfător și măreț, 
străbătind țara de la o 
margine la alta, esca- 
ladind Carpații ca un 
Transfăgărășan al u- 
nicei voințe, al acelu
iași ideal, se bate pul
sul viu, puternic, nes
tins al tuturor celor 
pe care patria comună 
i-a născut și care, li
beri sub același cer, 
suverani, neatîrnați și 
demni, constituie, fie
care in parte și toți 
în deplină egalitate 
și unitate in jurul 
partidului, al marelui 
Erou al patriei, tăria 
ei, a României eterne. 
Voința unică a unui 
întreg popor de a făuri 
cu har, șț nesecată e- 
nergie contururi fer
me și durabile pro
gresului românesc, de 
a acționa ca un sin
gur om pentru a spori 
realizările, pentru a 
înlătura mai hotărit 
neajunsurile, răspun- 
zind astfel patriotice
lor chemări și orien
tări, ' rostite cu gravă 
răspundere, pentru 
destinele țării și po
porului de străluci
tul conducător al 
partidului și statu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
marele Erou al patriei 
socialiste.

Vasile REBREANU

„ștafeta" 
un 
de

însă 
viața

manifestări spectaculoase, dar simți 
că arderea există subteran (constan
tă și fecundă, supusă rigorilor spiri
tului). chiar dacă nu are revărsări 
impetuoase de lavă Care pîrjolește 
pantele cultivate și . însorite. Patrio
tismul acestui gen de poezie care-și 
alege și își contemplă momentele 
cu o emoție reculeasă se încheagă 
lent din ocoluri și tandre tatonări în 
jurul unui obiect ideal. Ascultăm in 
asemenea cazuri muzica gravă a 
unor sentimente de identificare sim
patetică cu pămîntul patriei : „Din 
tren văzui țara în toamnă / căpițe 
de fin și viței de argint / și iarba 
crudă stoarsă de sub brumă / sint 
al ei / ard încet în cuptorul de lut / 
al țării sînt / și al trecerii". (Ma
rius Robescu, Măr copt).

Să ‘ ‘
mare 
Marin 
filon 
plină 
text 
populare, al unui 
colectivității 
buția unor condeie 
Baltag. 'Mircea 
Dumbrăveanu.
Ion Iuga, Crete Tartler, Ioana Dia- 
conescu, Liliana Ursu, Ioana Iero- 
nim — pînă la promoția anilor ’80 — 
la remodelarea conceptului de poe
zie patriotică, noțiune care a evo
luat o dată cu evoluția societății 
noastre spre un pluralism al forme
lor și tehnicilor, spre o sporită per
meabilitate Ia 
ficare greu de 
cîteva decenii.

Nu doar o 
festivă, encomiastică 
ordonează firesc sub emblema gene
roasă a poemului patriotic, dar și 
mai cu seamă un lirism al confrun
tărilor și opțiunilor morale, o lirică 
lucidă și interogativă, capabilă să 
răspundă neliniștilor veacului, pro
blemelor extrem de complexe (po
luarea naturii, dar mai ales poluarea 
morală, secătuirea resurselor ener
getice ale planetei, dar și ale celor 
sufletești, ale generozității, altruis
mului, dăruirii spontane, la nivelul 
întregii lumi). Sint autori care se 
simt datori să se implice în soarta 
omului de aici și de pretutindeni, 
poeți cu disponibilități colocvial- 
patetice, cu mare priză la public, 
electrizindu-1 în recitaluri, cucerin- 
du-1, prin versuri mizînd pe o reto
rică a sincerității, mult mai compli
cați sufletește decit am crede la o 
simplă lectură sau ascultare, ca Lu
cian Avramescu sau George Țărnea. 
Modelul lor pare a fi Eugen 
Jebeieanu.

In concluzia acestor însemnări, am 
dori să subliniem din nou plurali
tatea vocilor și modalităților, a 
personalităților și tehnicilor stilisti
ce. intr-un cuvînt deschiderea no
țiunii de poezie patriotică, și implicit 
de patriotism, pentru a face față 
problematicii contemporane, schim
bărilor sociale și psihice, mutațiilor 
sensibilității. De la elogiu la dezba
tere. de la odă la pastel intelectua- 
lizat. de la simplă afirmare la con
strucția unui model uman, de la 
lauda trecutului la încrederea în vii
tor, de la omul vechi la cel nou, de 
la terestru la sideral și de la ele
mentar la concentrarea unei energii 
uriașe, poezia patriei și-a desfășurat 
evantaiul posibilităților mirifice, s-a 
primenit și s-a spiritualizat con
tinuu. înfățișarea sa, departe de a 
se reduce la o singură dimensiune 
a existentei, presupune trăirea ple
nară și bogată a unor adinei stări 
sufletești.

nu uităm, apoi, poezia de 
originalitate pe care o scrie 
Sorescu. unde transpare un 
de înțelepciune populară 

de umor, elogiu în sub- 
al oamenilor și mentalității 

strat arhaic al 
rurale. Și nici contri- 

precum Cezar 
Dinescu, Anghel 

Nicolae Prelipceanu,

nou, spre o diversi- 
imaginat în urmă cu

poezie ceremonios- 
și solară se

Adrian POPESCU

t
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14.45
15.00
19.00
19.20
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de săptăm’nă (parțial

polltieă 
programului

Telex
La sflrșlt 
color)
Săptămina 
închiderea
Telejurnal
Teleenclclopedia (color) 
Crizantema de aur (color). Tir- 
govlște 1987 — Laureați 
cursului de creație
Film artistic (color) : 
de locuință". Premieră 
Producție a Studiourilor 
neze

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

al Con-

20,45 „Schimb 
pe țară, 

cuba-

Un simpozion în „primă 
audiție" — de fapt o inedi
tă întrecere a citorva arte 
și tehnici vizuale, desfășu
rată recent la Cimpulung 
Moldovenesc sub emblema 
sugestivă „Imagine-comu- 
nicare-educație" — a a- 
dus pentru cîteva zile fil
mul documentar în prim- 
planul dezbaterilor unui 
grup de sociologi, critici de 
artă, arhitecți, esteticieni, 
graficieni, cercetători in 
problemele tineretului, re
gizori, reporteri. Cu toții, 
invitați să discute proble
me specifice legate de ca
litatea imaginii statice ori 
dinamice — imagine care 
pune în circulație, comu
nică date, idei, sentimente, 
contribuind la informarea 
■și educația publicului prin 
filme, afișe publicitar-cul- 
turale, fotografii artistice, 
pliante, timbre etc. Ținînd 
seama că originala mani
festare pluridisciplinară a 
fost inițiată de Comitetul 
Central al U.T.C. — Biroul 
de turism pentru tineret și 
de Ministerul Turismului. în 
colaborare cu Uniunea Ar
tiștilor Plastici și Studioul 
„Alexandru Sahia", sub 
forma unor mini-expozi- 
ții-concurs și a unor pro
iecții cu 40 de filme — ac
centul a căzut pe docu
mentarul cu caracter etno- 
grafic-turistic. Acest gen 
de documentar a fost pri
vit insă intr-o accepție 
mai largă, socioculturală, 
care a inclus în competiție 
și filmele de artă. In 
palmaresul acestei prime 
ediții (ediție-pilot, de ta
tonare, au numit-o organi
zatorii), juriul, format din 
esteticieni și creatori, a 
inclus, deopotrivă, reporta
je cu caracter etnografic- 
turistic, dar și studii cu a- 
paratul de filmat ale unor 
incitante, insolite univer
suri de creație. Pictura lui

Sever Frențiu a constituit 
obiectul de „cercetare" ci
nematografică a regizoru
lui Nicolae Cabel, in fil
mul intitulat „Sentimentul 
unu". Sentimentul primor
dial. „argumentează" vi
zual filmul, este dragostea 
pictorului atit pentru pei
sajul interior, cit și pen
tru cel exterior, pentru 
fantasticul tratat 
cheie feerică, 
grotesc-satirică. 
viziune plastică,

în 
Și

lepciunii populare. Tot 
educație prin imagine, in 
spiritul frumosului peren, 
realizează și filmul Paulei 
Popescu Dorneanu, „Po
doabe", ori muzicala suită 
a anotimpurilor Deltei și 
vieții, a succesiunii lor, 
poetic orchestrate de Geo 
Saizescu in „Rapsodia 
Deltei". înaltă educație pa
triotică, prin reușitul por
tret al marelui domn al 
Țării Românești. Mircea, 
urmărește și bogat docu
mentatul film istoric „Un 
om al pămintului său" de

ment de viață purtind sem
nătura inconfundabilă a 
lui Copel Moscu. E filmul 
care a fost prezentat doar 
în secția informativă a ma
nifestării de la Cimpulung 
Moldovenesc, dar care s-a 
situat la scurt timp, la el 
acasă, pe un bine meritat 
loc de frunte în competiția ■ 
profesională anuală („Cupa 
de cristal"). O apreciere 
împărțită cu o altă reușită 
a genului reportaj, portre
tul colectiv al adolescenței, 
portret de aleasă meditație 
și sinceritate asupra virstei

rea de adolescentă, in
trarea in marea colectivita
te socială. O deschidere li
rică asupra temei descrise, 
un frumos început poema
tic al „Miinilor nemuritoa
re" i-a fost inspirat lui 
Pompiliu Gilmeanu de cin- 
tecul lui
Tandrețe1 și umor, sensibi
litate, atentă observație 
psihologică definesc profi
lul artistic al Terezei Bar
ta și în această recentă 
„Compunere liberă" sau 
portretul artistic propus de 
Copel Moscu — notație vie, 
spirituală, ascunzînd cîteva 
note grave — din „Marșul 
poștașilor".

Am regretat că în com
petiția studioului din acest 
an n-au figurat mai multe 
„străpungeri" in primele 
iinii ale construcției, ca 
acel reportaj aspru și băr
bătesc. creionind, în iure
șul muncii, cîteva portrete 
de un realism psihologic 
impresionant precum cel al 
meșterului specialist în lu
crări dificile ale tunele- 
lor — „Străpungerea", rea
lizat de Alexandru Gaș- 
par. Sau ca admirabilul 
„Curaj pentru fiecare zi", 
exemplificat in imagini pa
tetice prin conținutul lor 
omenesc, dar auster tratate 
cinematografic de Nicolae 
Cabel — care a filmat con
structorii barajului de la 
Siriu. La ambele filme, un 
comentariu succint, sobru, 
Ia obiect a lăsat imaginii 
posibilitatea maximei e- 
locvențe. Calitate spre 
care ar trebui să tindă 
mai multe din documen
tarele noastre, spre a de
veni cit mai convingătoare 
in pledoaria lor pentru 
omul de azi, pentru trăsă
turile ce definesc înalta 
conștiință socialistă.

Victor Socaciu.

dar
Insolită 
tălmă

cită intr-un limbaj dina
mic de sunet și lumină,faccă 

promovarea 
la Filarmo- 
în ultimele

se

Smaranda OȚEANU A

Puterea educativă a filmului
printr-o unghiulație ce pune 
cu succes în valoare frumu
sețea originalului, dispen- 
sindu-se de textul însoți
tor tradițional. Și o altă 
inspirată pătrundere a a- 
paratului (regia : Jean 
Petrovici), în lumea re
creată de sculptorul Con
stantin Lueaci — celebrele 
lui fîntini arteziene ce îm
podobesc moderne centre 
urbanistice ale țării — a 
stîrnit interesul partici- 
panților la simpozion. Un 
eseu-poem dedicat stră
lucirii, vitalității, origina
lității ’dansului și cîntecu- 
lui popular, „De dragoste 
și dor" de Alecu Croitoru 
a obținut, după un impor
tant premiu la Karlovy- 
Vary, Marele premiu al 
ediției de la Cimpulung. 
Exemplu de felul in care 
un documentar etnografic 
poate ridica la o înaltă 
semnificație social-filozo- 
fică un joc popular, un ri
tual, un străvechi obicoi- 
tezaur ale fanteziei și ințe-

Nicolae Horvat. Imagini de 
o frumusețe 
sugerind 
amfiteatre 
incașe, în 
explorare 
munții

tulburătoare, 
parcă străvechi 

ale civilizației 
realitate zone de 

minieră din 
noștri, a impus 

„Vîrsta de aramă", semnat 
de Copel Moscu, care sur
prinde 
deprinși cu clima 
oameni ce înfruntă 
la o 
ierni 
gura 
nice 
necesar. „Dacă niște extra
terestri ar avea chef să ne 
viziteze, cred că in astfel 
de zone s-ar opri, în căuta
rea minereului fără de 
care nu pot exista nave in
terplanetare". O frază spu
să cu ochii spre cerul în
stelat de către flăcăul care 
ziua conduce o basculantă 
uriașă, iar noaptea încear
că să descifreze tainele 
universului, asemenea fra
ților lui, minerii „seraliști", 
eroii altui superb docu-

oameni ai locului, 
aspră, 
eroic, 

înălțime de 1 200 metri, 
grele, pentru a asi- 
industriei electroteh- 
moderne cuprul atit de

dificile : „18 ani. Stop ca
dru", de Sabina Pop (film 
despre care presa s-a pro
nunțat elogios și cu ocazia 
premierei lui în „Gala fil
mului pentru tineret" de la 
Costinești, ca o întregire a 
portretului realist și toto
dată romantic al tînărului 
din zilele noastre). Tot în 
cadrul ediției din acest an 
a „Cupei de cristal" 
s-a prezentat și filmul 
lui Ion Visu „Desprinderea 
de țărm", urmărind proas
pătul absolyent de liceu 
industrial în primele zile 
ale încadrării lui în mun
că. „Școala ne-a dat totul : 
pregătirea pentru profesie, 
pentru viață, locul da 
muncă" — se confesează un 
„boboc" într-o fabrică mo
dernă. Regizori, reprezen- 
tind două generații, ai stu
dioului „Sahia" surprind cu 
sensibilitate și înțelegere, 
cu incisivitate și nerv re
portericesc imaginea tine
retului în pragul marelui 
zbor al vieții : desprinde- Alice MANOIU
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Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

Primului-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România 
CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Vă exprimăm •mulțumirile noastre pentru felicitările pe care ni le-ați 
adresat cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a eliberării patriei și victoriei 
revoluției populară. Cu această ocazie, transmitem urările noastre de pros
peritate poporului român prieten, precum și de dezvoltare a relațiilor tra
diționale dintre cele două popoare ale noastre.

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Adunări electorale pentru revocarea 
a doi deputati in Marea Adunare Națională

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a primit o te
legramă din partea primului-ministru 
al Guvernului Republicii Tunisiene, 
Hedi Baccouche, prin care îi mul
țumește pentru felicitările adresate

cu ocazia numirii sale In această 
funcție. Totodată, se exprimă con
vingerea că relațiile de prietenie și 
cooperare existente între Tunisia și 
România se vor dezvolta pe mai de
parte spre binele reciproc al popoare
lor român și tunisian.

Cronica zilei
Ambasadorul R.P.D. Coreene la 

București. Zo Iăng Guk. a organi
zat. vineri, o conferință de presă. A 
fost prezentat Comurjicatul Coman
damentului Suprem al Armatei 
Populare Coreene, prin care se ra
portează executarea ordinului pri
vind demobilizarea. în ultimele patru 
luni, a 100 000 soldați, ofițeri și ge
nerali. ce se vor încadra, pînă la 
sfirșitul lunii decembrie. în activi
tatea de construcție socialistă a 
țării. Prin aceasta, a arătat vorbi
torul. Guvernul R.P.D. Coreene do
rește să realizeze destinderea, să 
creeze o situație favorabilă păcii 
și reunificării pașnice a patriei.

★
La Muzeul de artă al Republicii

Socialiste România a fost deschisă, 
vineri, expoziția „Sculptură spaniolă 
contemporană". Organizată în ca
drul programului de schimburi cul
turale româno-spaniole. expoziția 
cuprinde lucrări de sculptură apar- 
ținînd unor reprezentanți de frunte 
ai artelor plastice spaniole de astăzi.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe, Uniunii artiști
lor plastici, oameni de artă și cul
tură. un numeros public.

Au participat Nicolâs Revenga, 
ambasadorul Spaniei la București, 
precum și șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

Acum,
(Urmare din pag. I)
perfecționat, de dus la 
bun sfirșit. Iată, de e- 
xemplu, noi am inițiat un 
program complex de mo
dernizare a întreprinderii. 
In această direcție s-a 
făcut mult, dar mai e încă 
mult de făcut. Ne numă- 
țm deci și noi prin- 
3 cei care acționează cu 
cetineală în această pri

vință, atitudine pe care 
Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a cri
ticat-o sever și pe bună 
dreptate. Sau alt exemplu : 
cu forțe proprii am creat 
noi produse, am pus în 
valoare noi tehnologii. Dar 
nici în această privință 
nu am acționat pină la 
capăt. Adică nu ne-am 
preocupat cu fermitatea 
necesară de trecerea pra
gului acestor produse și 
tehnologii din stația pilot 
la scară industrială și im
punerea noutăților, cit mai 
rapid, pe șantiere. Ra
portul prezentat la confe
rință. documentele acesteia 
na cheamă să muncim si 
să gindim ca adevărați re
voluționari. Să fim nein- 
duplecați cu propriile lip
suri, cu neajunsurile din 
Jur. să ducem la bun 
sfirșit orice drum început.

Și cite energii mai aș
teaptă încă să „pietruias- 

1“ cu noi' reușite acest 
rum de progres al patriei 

socialiste ! Cîte resurse mai 
așteaptă încă să fie aduse 
în circuitul de valori, să 
sporească rodul acestui 
timp și al acestui pămînt !, 
Dezbaterile din forumul 
comuniștilor le-au numit 
pe fiecare în parte. Ecou
rile generate în con
știința fiecărui creator de 
bunuri materiale și spi
rituale le identifică concret 
acum, alcătuind astfel or
dinea de zi a acțiunii de 
punere a lor deplină in 
valoare. La aceste impera
tive ale perfecționării a

cuvîntul
ținut să se refere maistrul 
comunist loan Moțan, de 
la secția țesătorie a între
prinderii „Libertatea" din 
Sibiu. Mai întîi de toa
te o succintă carte de vi
zită a prestigioasei uni
tăți industriale sibiene :

Produsele realizate aici 
sînt exportate în peste 
douăzeci de țări. Din anul 
1982 țesăturile realizate la 
„Libertatea" poartă blazo
nul de renume „Wool- 
mark", ceea ce înseamnă o 
recunoaștere internaționa
lă a parametrilor calitativi 
pe care îi îndeplinește 
marfa „de Sibiu". La toa
te acestea să mai adăugăm 
și faptul că planul „la zi“ 
la producția-marfă este 
depășit cu 15,4 milioane 
lei, că s-au realizat supli
mentar. în cinstea Confe
rinței Naționale a partidu
lui, 71 mii metri pătrați 
de țesături și 15 tone fire 
pieptănate. Că exportul — 
peste 80 la sută din pro
ducția întreprinderii — a 
fost realizat in proporție 
de 113 la sută.

Strălucesc frumos meri
tele ; ele s-au clădit prin 
munca harnică, pătrunsă 
de abnegație. Așa cum se 
clădesc trainic, pe pă- 
mintul patriei, toate izbîn- 
zile acestor ani care fac 
Republica noastră mai 
demnă și mai înfloritoare. 
Fiecare succes însă, in
tr-un domeniu sau altul 
al creației noastre mate
riale și spirituale, repre
zintă pentru comunist doar 
un punct de plecare spre 
cucerirea de noi trepte. 
Acum, după Conferința Na
țională a partidului, așa 
cum spunea de la înalta 
tribună tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Por
nim. sau mai bine zis con
tinuăm să urcăm un drum 
greu". Drumul faptelor 
care n-a fost niciodată 
ușor, nu s-a împlinit nici
odată de la sine. El a pre
supus mereu efort tenace,

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 : (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18
• Filarmonica ,,George Enescu“ 
(15 68 75. Ateneul Român) : „Comori 
camerale**. Victoria Bașta — vioa
ră, Valeriu Pitulac — violă, Vasile 
Țugui — violoncel, Octavian Rădoi
— pian — 19
• Opera Română (13 18 57) : Lucia 
di Lammermoor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. 
N. Bălcescu 2) : Casa cu trei fete
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Io, Mircea Voievod — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Menaje
ria de sticlă — 18

In conformitate cu prevederile Le
gii electorale, vineri, 18 decembrie, 
au avut loc. în circumscripțiile elec
torale ale Marii Adunări Naționale 
nr. 3 Craiova-Craiovița Nouă, ju
dețul Dolj, și nr. 1 Brașov-Centru, 
județul Brașov, adunări ale alegăto
rilor în care a fost dezbătută propu
nerea Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste de revocare 
din calitatea de deputați a lui Lungu 
Marin și Sechi Manole.

Deputatul Lungu Marin, fost prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Craiova al P.C.R., a încălcat grav 
normele și disciplina de partid. De
putatul Sechi Manole. fost director 
general al Centralei industriale de 
autovehicule de transport Brașov, a 
săvîrșit abateri grave în aplicarea 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, a principiilor autoconducerii 
muncitorești și a autogestiunii eco- 
nomico-financiare.

Participanții la adunări au'condam
nat abaterile săvîrșite de cei doi 
deputati și au votat în unanimitate 
pentru adoptarea propunerii făcute 
de Frontul Democrației și Unității 
Socialiste de revocare a acestora din 
calitatea de deputați în Marea Adu
nare Națională. în dezbaterile ce au 
avut loc a fost exprimată deplina 
aprobare față de conținutul Hotăririi 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 27 noiembrie 1987, 
scoțîndu-se în evidență grija deose
bită pe care conducerea Partidului 
Comunist Român o acordă respectă
rii legilor țării. hotărîrilor de 
partid și de stat, fermității re
voluționare pe care o promovea
ză în apărarea principiilor eticii 
și echității socialiste de către toți 
cetățenii -țării.

Comisiile electorale ale celor două 
circumscripții, constituite conform 
prevederilor Legii electorale, au în
tocmit actele legale pe care le vor 
înainta Marii Adunări Naționale.

O politică externă constructivă, 
realistă, în numele idealurilor 

păcii, libertății, progresului
(Urmare din pag. I)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 19 decembrie, ora 20 — 
22 decembrie, ora 20. în țară : Vre
me în general închisă. La începutul 
intervalului vor cădea precipitații lo
cale, mai ales sub formă de ploaie 
în vestul, nordul și centrul țarii. Apoi 
acestea se vor semnala in regiunile 
nordice și estice și vor predomina 
ninsorile. în celelalte regiuni, preci
pitații izolate. Vîntul va prezenta 
unele intensificări din sector nordic 
în estul țării, în a doua parte a inter
valului. Temperatura aerului va mar
ca o scădere treptată. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 12 și minus 
2 grade, mai ridicate în prima noapte, 
pînă la 2—3 grade, iar maximele între 
minus 5 și plus 5 grade, mai ridicate 
în prima zi pînă la 6—7 grade. Di
mineața, local, se va semnala ceață, 
asociată și cu depunere de chiciură.

îl au faptele!
abnegație, nemulțumire 
creatoare.

— Da, avem succese care 
ne bucură, ne-a spus co
munistul loan Moțan, dar 
noi aspirăm la mai mult. 
Vrem să dăm o mai mare 
valoare muncii noastre. Să 
întîmpinăm cu fapte pe 
măsură glorioasa aniversa
re a Republicii. Pentru a- 
ceasta, în prezent, lu
crăm intens la stabilirea 
unei structuri de produc
ție care să valorifice mai 
deplin baza materială de 
care dispunem. Rezultatul 
care se conturează de pe 
acum : o gamă diversifica
tă de țesături de calitate 
superioară. Am reanalizat 
fluxul de producție și am 
luat măsurile necesare 
pentru a rezolva „locul în
gust" de la filatură. Chiar 
în aceste zile vom termina 
probele de lucru la alte 
șapte mașini de pieptă
nat, astfel încît noul an să 
ne afle bine pregătiți pen
tru un demaraj productiv 
bun. în 1988 ne propunem 
și mai mult și știm că stă 
în puterea noastră ca. sub 
conducerea încercată a 
partidului, să transformăm 
în realitate tot ceea ce ne 
propunem.

Să dai puterea faptei 
gîndului cutezător de mai 
bine, de înflorire continuă 
a patriei socialiste ! Este 
îndemnul comunist, chema
rea comunistă, revolu
ționară cuprinsă și în cu
vîntul rostit de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
încheierea Conferinței Na
ționale a partidului. în
demn și chemare receptate 
și la cooperativa agricolă 
de producție Băilești. ju
dețul Dolj. Unitate care a 
primit titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" pen
tru rezultatele din anul 
trecut. La prezent și vi
itor, în lumina obiecti
velor noii revoluții agrare, 
asupra cărora s-a oprit la 
Conferința Națională Ra

portul secretarului general 
al partidului, se referă ing. 
Gheorghiță Pădurețu, șef 
de fermă :

— Și în 1987 am obținut 
producții bune și țintim 
locuri fruntașe. Dar dorim 
să ne depășim propriile 
realizări. Pentru anul vii
tor ne-am angajat să ob
ținem, în medie, 8 000 kilo
grame grîu la hectar, 
12 000 kilograme porumb 
boabe, importante sporuri 
la celelalte culturi. Anga
jamente care, firește, nu 
se îndeplinesc singure. Ele 
se bazează pe muncă, com
petentă, conștiință ridica
tă. Este și motivul pentru 
care. în aceste zile de 
iarnă, paralel cu lucrările 
specifice anotimpului fri
guros, punem pe primul 
plan pregătirea politică 
și profesională a coopera
torilor, generalizăm larg 
experiența fruntașilor, ast
fel încît aceasta să devi
nă un bun al tuturor. Cu 
efort, cu pregătire temei
nică. cu dragoste pentru 
pămîntul care îți dă în mă
sura în care și tu îi dai. 
acționăm decis pentru a 
contribui cu recolte cît 
mai mari la realizarea o- 
biectivului formulat în Ra
portul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a 
partidului <— obținerea în 
1988 a unei recolte de ce
reale de peste 35 mi
lioane de tone și a peste 
10 milioane tone de le
gume.

Semnături cu fapta în 
marea carte de împliniri a 
țării. Semnături ale mun
cii și creației, pe tot cu
prinsul țării, care vin să 
sporească — în lumina 
drumului de viitor pre
figurat cu clarviziune de 
marele forum comunist — 
zestrea de înfăptuiri re
voluționare din anii Re
publicii.

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul 

General al Miliției - 
Direcția circulație

Noaptea, ceafa ți poleiul
Un fenomen meteo-rutier semna

lat frecvent în cursul acestei ierni 
este ceața, însoțită adeseori de polei 
ori ghețuș. Aderența redusă a pneu
rilor și vizibilitatea mult diminuată 
în astfel de condiții reclamă mai 
mult ca oricind participanților Ia 
traficul rutier o atitudine preventi
vă. Unele sectoare de drum afectate 
de ceață prezintă porțiuni cu polei 
doar pe alocuri, iar automobiliștii 
pot fi surprinși de derapare care 
devine cu atît mai periculoasă noap
tea. cînd posibilitățile de orientare 
asupra drumului se reduc aproape 
la zero. Mai ales la coborîrea pan
telor. unde se întîlnesc adeseori 
porțiuni de carosabil alunecos, tre
buie rulat în trepte inferioare de 
viteză, pentru a se asigura în per
manentă stăpînirea deplină a auto
vehiculelor.

Deplasarea cu viteze moderate, 
anticiparea eventualității derapări
lor și cuplarea din vreme în trepte 
inferioare de viteză, mai ales în 
curbe și pante, înainte de a pătrun
de în intersecții și în zonele aglo
merate din localități, vor permite 
celor de la volan să depășească cu 
bine situațiile critice ce s-ar ivi.

Noaptea, și în condiții de ceață, 
dificultățile deplasărilor automobilis
tice sporesc proporțional cu distanța 
propusă a fi străbătută, un rol în
semnat avîndu-1 cunoașterea traseu
lui și a fenomenelor meteo-rutiere 
specifice acestuia. Deși drumurile 
sînt alunecoase, se întîlnesc încă 
bicicliști. Ignorînd pericolul la care 
se expun. îndeosebi în condiții de 
ceață și polei, aceștia se pot dezechi
libra în fața mașinilor, riscînd să nu 
fie observați de șoferi. In vecinăta
tea localităților rurale se pot întîlni 
și vehicule cu tracțiune animală, care 
pot constitui obstacole periculoase, 
mai ales după lăsarea serii. Un ar
gument în plus contra deplasărilor 
nocturne în actualele condiții îl con
stituie eventualitatea — nedorită — 
a rămînerii în pană, cînd sprijinul 
pe care automobilistul l-ar putea so
licita- altor conducători auto rămine 
ipotetic.

Copiii în vacanță
A început vacanța de iarnă a co

piilor. cînd bucuriile jocului cu 
săniuțe, patine,' schiuri fac mai 
frecventă prezența acestora în ve
cinătatea unor artere rutiere, unde 
pot fi expuși riscurilor accidentelor. 
Conducătorii auto trebuie să mani
feste prudență sporită atunci cînd 
observă copii în vecinătatea supra
feței carosabile, și prima măsură de 
precauție ce se impune este redu
cerea vitezei și asigurarea spațiului 
de manevră necesar în caz de pe
ricol. Părinții, la rîndul lor. trebuie 
să manifeste grijă deosebită în ale
gerea locurilor de joacă de către 
copii, în permanenta supraveghere a 
acestora. Mai ales pe străzile în 
pantă, copiii organizează uneori ade
vărate derdelușuri, riscînd să fie lo
viți de mașini. Nu numai părinții, ci 
și alte persoane adulte, care observă 
copii jucîndu-se în locuri periculoase 
pentru ei. trebuie să le atragă aten
ția și să-i îndrume în zone mai ferite 
de riscul accidentelor, cît mai departe 
de drumurile publice.

rilor, pentru eliminarea cu desăvâr
șire a tuturor armelor nucleare și li
chidarea primejdiei de război, pentru 
asigurarea dreptului suprem al oa
menilor și popoarelor la viață, Ia 
existență liberă și independentă — 
ca problemă fundamentală a vremu
rilor noastre.

De la înalta tribună a Cbnferin- 
ței Naționale, secretarul general al 
partidului a apreciat semnarea tra
tatului sovieto-american privind li
chidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune ca un 
eveniment de însemnătate istorică 
mondială, ca o victorie a realismu
lui-politic și, totodată, ca un rezultat 
al luptei forțelor realiste, a popoare
lor de pretutindeni, care s-au pro
nunțat și se pronunță ferm pentru 
dezarmare, pentru renunțarea la 
arsenalele nucleare. Se știe că Româ
nia a militat cu tenacitate și consec
vență, și-a adus întreaga contribu
ție la lupta pentru înlăturarea euro- 
rachetelor, acum de la tribuna Con
ferinței Naționale adresîndu-se fe
licitări , Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite ale Americii pentru acordul 
realizat. în același timp. Raportul a 
subliniat că acest prim pas nu tre
buie să constituie un motiv de auto- 
liniștire. Referindu-se la problemele 
construcției interne, secretarul gene
ral al partidului arăta că drumul 
pe care-I străbatem nu este o șosea 
netedă, asfaltată șl. parafrazînd 
aceasta, se poate spune că nici 
drumul păcii, al dezarmării nu este 
cîtuși de puțin un drum neted, lipsit 
de piedici și obstacole. în lume mai 
există încă, așa cum s-a afirmat 
deschis în Raport, forțe puternice 
care se opun politicii de pace și 
dezarmare, oameni aflați în poziții 
de răspundere care privesc cu ne
încredere, cu teamă chiar cursul spre 
dezarmare.

Nici nu s-a uscat bine cerneala de 
pe semnăturile puse pe tratat și re
prezentanții unor state europene au 
și declarat că vor continua să pro
ducă și să perfecționeze armament 
nuclear, să creeze variante de în
locuire sau să compenseze cu alte 
mijloace de luptă rachetele ce vor fi 
distruse. Or, cum a subliniat Rapor
tul. armele nucleare dintr-o țară sau 
alta nu reprezintă o problemă inter
nă, ci, prin efectele lor destructive, 
interesează toate națiunile continen
tului, întreaga lume. Tocmai de 
aceea, cuvîntul la ordinea zilei tre
buie să fie intensificarea luptei, 
intensificarea eforturilor, intensifi
carea activității pentru a deter
mina și pe aceia cărora le este 
teamă de pace să meargă spre pace. 
Cu atît mai multă importanță capătă, 
în această lumină, îndemnul adresat 
de președintele României statelor și 
popoarelor europene, șefilor de stat 
și guvern de a se angaja hotărît pe 
calea eliminării totale și definitive a 
arsenalelor nucleare, renunțării cu 
desăvîrșire la militarizarea Cosmosu
lui, lichidării armelor chimice, redu
cerii radicale a armelor convențio
nale, a efectivelor și cheltuielilor mi
litare, statornicirii unui echilibru al 
înarmărilor la niveluri cît măi 
coborîte.

Șl de data aceasta au fost sublinia
te răspunderea care revine șl con
tribuția pe care sînt chemate să o 
aducă statele europene la soluționa

rea ansamblului problematicii inter
naționale. și in primul rind la dezar
marea nucleară și cea convențională, 
de a acționa pentru întărirea colabo
rării, pentru o Europă unită, a secu
rității, păcii, dezvoltării democratice, 
independente a tuturor țărilor, fără 
deosebire de orinduire socială.

Dintotdeauna România socialistă 
s-a pronunțat cu fermitate pentru 
încetarea tuturor conflictelor mili
tare din diferite zone ale lumii, pen
tru soluționarea oricăror probleme 
litigioase dintre state exclusiv pe 
cale pașnică, și această poziție a 
fost reafirmată în modul cel mai 
categoric. înțelegerea marelui adevăr 
că recurgerea la forță nu face decît 
să complice și mai mult lucrurile, 
impunerea primatului tratativelor ar 
avea neîndoios, așa cum a subliniat, 
din nou, secretarul general al 
partidului, o mare însemnătate pen
tru înseninarea orizontului Interna
țional, pentru înscăunarea unei 
atmosfere generalp de înțelegere și 
încredere reciprocă,

SUBDEZVOLTAREA, ANA
CRONISM FLAGRANT 
CARE NU MAI POATE FI 
TOLERAT. Un loc important în ca
drul Raportului l-a ocupat analiza 
vieții economice mondiale în conti
nuă agravare, îndeosebi înrăutățirea 
situației țărilor in curs dc dezvolta
re, ca urmare a politicii imperialis
te. colonialiste, a practicilor spolia
torii. de jaf și exploatare a capitalu
lui financiar-banțar. care a devenit 
principala formă de dominație și 
asuprire a altor popoare. Secretarul 
general al partidului a pus din nou 
în lumină necesitatea organizării în 
cadrul O.N.U. a unei conferințe in
ternaționale cu participarea țărilor 
în curs de dezvoltare si a celor dez
voltate. care să ducă la soluții re
ciproc acceptabile in problemele e- 
conomice. inclusiv povara tot mai 
apăsătoare a datoriilor externe, să 
deschidă calea lichidării subdezvol
tării și realizării noii ordini econo
mice mondiale. Pe bună dreptate 
s-a arătat o dată mai mult că re
zolvarea globală a problemelor eco- 
nomico-financiare, realizarea noii 
ordini economice internaționale con
stituie o necesitate nu numai pentru 
depășirea crizei actuale, ci și pentru 
afirmarea politicii de destindere, 
colaborare și pace in lume.

SUB SEMNUL ÎNTĂRIRII 
SOLIDARITĂȚII CU FOR
ȚELE ÎNAINTATE DE PRETU
TINDENI. Asigurarea unui curs 
nou în viata internațională face mai 
necesară ca oricînd intensificarea 
colaborării intre toate statele si po
poarele și jn acest sens prin glasul 
său cel mai autorizat România și-a 
făcut cunoscută voința de a acționa 
hotărît pentru extinderea relațiilor 
cu toate statele socialiste, pentru în
tărirea unității si solidarității lor. în 
același timp, vor continua să se dez
volte puternic relațiile cu țările în 
curs de dezvoltare, secretarul gene
ral al partidului, declarînd, cu 
toată limpezimea, că România va 
rămine totdeauna, indiferent de 
nivelul de dezvoltare pe care-1 va 
atinge, solidară cu aceste țări și

va conlucra strîns cu ele, ca o 
parte importantă a politicii sale 
internaționale. De asemenea, vor 
continua să fie extinse raportu
rile cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate statele lumii, fără deosebi
re de orinduire socială, pe baza prin
cipiilor noi de relații dintre state —■ 
egalitatea deplină în drepturi, res
pectul independentei și suveranității 
naționale, dreptul fiecărei națiuni de 
a-și alege calea dezvoltării pe care 
o dorește fără nici un amestec din 
afară — principii a căror afirmare, 
departe de a constitui doar „o pro
blemă de zile mari", va sta perma- 

, nent in centrul activității pe plan 
mondial a României.

La fel. pe linie de partid a fost 
reconfirmată preocuparea neabătută 
a P.C.R. pentru dezvoltarea largă a 
relațiilor cu toate partidele comunis

te și muncitorești, pentru întărirea 
solidarității și colaborării lor. inclu
siv organizarea de consfătuiri regio
nale și internaționale pe probleme 
de interes comun, pentru consolida
rea schimbărilor ce s-au produs în 
ultimii ani în felul de gîndire si ac
țiune al partidelor. în conformitate 
cu noile realități, pentru afirmarea 
cu tot mai multă putere a principii
lor de egalitate, de respect al inde
pendentei. al dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora linia proprie, 
pentru realizarea unei unități noi. 
care să excludă orice amestec în tre
burile interne ale altor partide.

în numele marilor teluri ale păcii 
și progresului, al dezvoltării demo
cratice a tuturor națiunilor a fost 
exprimată, totodată, hotărîrea parti
dului nostru de a extinde relațiile 
cu partidele socialiste și social-de- 
mocrate, cu mișcările de eliberare 
națională, cu partidele din țările in 
curs de dezvoltare, cu alte partide și 
organizații democratice, de a acțio
na pentru dezvoltarea urnii puternic 
front antinuclear, care să cuprindă 
toate forțele realiste ale lumii, in
diferent de concepțiile politice, fi
lozofice sau religioase — sprijinind, 
în acest sens, propunerea Partidului 
Socialist Flamand din Belgia privind 
organizarea unei consfătuiri cu 
participarea partidelor comuniste, 
socialiste, social-democrate. a altor 
forte politice europene, care să 
dezbată problemele dezarmării pe 
continent, ale-dezvoltării democrati
ce si întăririi cooperării și secu
rității europene.

Este convingerea fermă a Româ
niei socialiste, puternic reafirmată 
de Ia înalta tribună a Conferinței 
Naționale, că. prin lupta lor unită, 
toate aceste forte, popoarele din 
Europa și din întreaga lume pot de
termina o schimbare a cursului eve
nimentelor. pot să dea o perspecti
vă clară de soluționare a marilor 
probleme care confruntă contempo
raneitatea. pot asigura trecerea ome
nirii în cel de-al treilea mileniu în 
condiții de pace, dezvoltare liberă 
și independentă, pe calea progresu
lui fiecărei națiuni. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. comu
niștii. întregul nostru popor sînt ani
mați de voința fermă de a-si aduce, 
și în viitor. întreaga contribuție la 
această măreață luptă a mișcării de
mocratice si revoluționare mondiale, 
de a milita neabătut pentru o largă 
înțelegere și colaborare internațio
nală. pentru făurirea unei lumi paș
nice, mai sigure, mai bune si mal 
drepte.

Cei mai buni 10 sportivi români ai anului

• Teatrul Mic (14 70 81) • Cerul în
stelat deasupra noastră — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sfîntul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru) : Karamazovii — 17,30; 
(sala Studio) : EX — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 18 ; (sala Giulești, 18 04 85) : 
Jocuri crude — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65): 
Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână4* (13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie — 
18
• Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9 ; Pistruiatul 
— 15
• ’Teatrul „Țăndărică** (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Ro
șie — 10

• Circul București (10 41 95) : Ca
valcada circului •— 15,30 ; 18,30

cinema
• Eroi îndrăgiți al ecranului • PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Tinerețea patriei, tinerețea noas 
tră (ciclu de filme pentru tineret) : 
Declarație de dragoste. Liceenii : 
SCALA (11 03 72) — 9; 13; 17,30.
• Cale liberă : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13; 15; 17. GIULEȘTI
(17.55 46) — 9; ti: 13: 15; 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• Drumul oaselor : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17: 19.
0 Figuranții : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 18.
• Cetatea ascunsă : COTROCEMI
(49 48 48) — 15; 17: 19. MUNCA
(21 50 97) — 15; 17: 19.

• Vulcanul stins : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14, VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Secretul lui Nemesis : MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11.30;. 14: 16.30: 19.
ARTA (21 31 86) — 9: 11,30; 14: 16,30; 
19, LUMINA (14 74 16) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19
• Mirajele iubirii : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9: u: 13: 15: 17: 19.
0 Program de desene animate — 11; 
13. Băiețelul și ștrengarul — 9: 15, Alo, 
aterizează străbunica 1 — 17: 19 :
DOINA (16 35 38).
• Orașul de la margine : TIMPURI 
noi (15 61 10) — 9: ii; 13: 15: 17: 19.
• O logodnică pentru prinț : DACIA 
(50 35 94) — 9: II: 13: 15: 17; 19.
0 Anul soarelui liniștit : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13: 15; 17: 19.
® Inspector fără armă : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19. POPULAR
(35 15 17) — 15: 17: 19.
• Paso Doble pentru trei : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15: 17: 19.

Tradiționala anchetă a Asociației 
presei sportive din țara noastră a 
desemnat-o pe gimnasta Aurelia Do- 
bre drept cea mai bună sportivă din 
România în anul 1987, campioană 
mondială absolută. Pe locul secund 
— inotătoarea Noemi Lung, cam
pioană europeană, iar pe poziția a 
treia — gimnasta Daniela Silivaș, 
campioană europeană absolută.

Iată clasamentul celor mai buni 
sportivi ai României în anul 1987 : 
1. Aurelia Dobre (gimnastică) — 385

★
HANDBAL. în ultimele meciuri 

din cadrul grupelor semifinale ale 
campionatului mondial feminin de 
handbal (grupa B), ce se desfășoară 
în Bulgaria, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — R.D. 
Germană 22—18 (11—8) ; Ungaria — 
Canada 45—14 (19—6) ; Polonia — 
R.P. Chineză 27—22 (13—10) ; Bulga
ria — R.F. Germania 20—19 (13—8) ; 
Danemarca — Franța 22—19 (12—6). 
După cum s-a mai anunțat, selecțio
nata Româpiei a întrecut cu 25—15 
(10—9) echipa Austriei și s-a clasat 
pe primul loc, neînvinsă, în seria 
semifinală B. în finala competiției, 
reprezentativa României va întîlni 
formația Iugoslaviei. Iată programul 
celorlalte meciuri pentru clasament : 
Ungaria — Austria (locurile 3—4), 
R.D. Germană — Danemarca (locu
rile 5—6), Polonia — Bulgaria (locu
rile 7—8), R.F. Germania — R.P. 
Chineză (locurile 9—10) , Canada — 
Franța (locurile 11—12).

FOTBAL. La Moreni s-a disputat 
vineri meciul dintre echipa locală 
Flacăra și formația A.S.A. Tg. Mu
reș, contînd pentru etapa a 17-a a 
campionatului diviziei A la fotbal.

puncte ; 2. Noemi Lung (înot) — 319 
puncte ; 3. Daniela Silivaș (gimnas
tică) — 284 puncte ; 4. Elisabeta Tu- 
fan (scrimă) — 228 puncte ; 5. Nicu 
Vlad (haltere) — 217 puncte ; 6. Ro- 
dica Arba, Olga Homeghi (canotaj 
academic) — 154 puncte ; 7. Tamara 
Costache (înot) — 124 puncte ; 8. 
Maricica Puică (atletism) — 96 punc
te ; 9. Doina Melinte (atletism) — 81 
puncte ; 10. Mihai Cioc (judo) — 74 
puncte.

★
Partida s-a încheiat cu scorul de 
2—0 (1—0) în favoarea echipei Fla
căra Moreni. • în cadrul „Cupei Bal
canice" la fotbal, formația bulgară 
Sliven a întrecut pe teren propriu cu 
scorul de 7—0 echipa Samsunspor 
(Turcia).

BIATLON. Primul concurs din ca
drul actualei ediții a „Cupei mon
diale" Ia biatlon a programat în 
stațiunea austriacă Hochfilzen o 
probă de 20 km, cîștigată de vest- 
germanul Fritz Fischer, în lh 07’36”2/ 
10. Pe locurile următoare : sovieticul 
Aleksandr Popov (lh 07’43”) și Ita
lianul Johann Passler (lh 08’09”3/10).

SCHI. Proba feminină de 10 km 
din cadrul concursului de schi-fond 
de la Bohinj (Iugoslavia) a revenit 
sovieticei Tamara Tihonova, cu 
timpul de 30’07”2/10, urmată de co
echipierele sale, Anfisa Rezova — 
(30’43”2/10) și Antonina Ordina 
(30’50”2/10). în clasamentul general 
al „Cupei mondiale", după două 
probe, conduce Simone Petter-Grei
ner (R.D. Germană), cu 26 puncte, 
urmată de Marianne Dahlmo (Nor
vegia) și Tamara Tihonova (U.R.S.S.) 
— cu cîte 25 puncte.

TENIS DE MASĂ. Localitatea 
cehoslovacă Havlikuv Brod a găzduit 
întîlnirea dintre echipele Cehoslova
ciei și R.F. Germania, contînd pen
tru „Cupa ligii europene" la tenis de 
masă. Formația vest-germană a ob
ținut victoria cu 4—3. în clasament 
conduce echipa Franței (8 puncte), 
urmată de formațiile Suediei (6 
puncte) și Poloniei (4 puncte).

BOB. Concursul internațional de 
bob — 4 persoane disputat pe pîrtia 
de la Igls (Austria) a fost cîștigat 
de echipajul Austriei, înregistrat in 
patru manșe cu timpul de 3’31”35/ 
100. Pe locul secund — echipajul 
Elveției (3’31”70/100).

BASCHET. 0 In meci contînd pen
tru turneul final al „Cupei campio
nilor europeni" la baschet feminin, 
echipa Dinamo Novosibirsk a între
cut pe teren propriu, cu scorul de 
122—56 (62—31), formația franceză 
Stade Franțaise. La Praga, în cadrul 
aceleiași competiții, echipa italiană 
Primigi Vicenza a dispus cu 92—77 
(47—33) de formația locală Sparta. 
0 La Belgrad într-un meci din ca
drul competiției internaționale fe
minine de baschet „Cupa Liliana 
Ronchetti", formația italiană Debo
rah Milano a întrecut cu scorul de 
104—56 (48—21) echipa Partizan Bel
grad.

VOLEI. Turneul internațional mas
culin de volei de la Suhl (R.D. Ger
mană) a fost cîștigat de S.C. Leipzig 
(5 puncte), urmață de Dinamo Bucu
rești — 5 puncte (setaveraj inferior), 
Delta Lloyd Amstelveen (Olanda) și 
S.C. Traktor Schwerin — cu cîte 4 
puncte. în ultima zi a competiției : 
S.C. Leipzig — Dinamo București 
3—0 (15—8, 15—5, 15—13) ; Delta
LIoyd Amstelveen — S.C. Traktor 
Schwerin 3—1 (15—4, 15—7, 11—15, 
15—10).

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI)
• PRECIZIE SPORITĂ PROG

NOZELOR METEO. Agenția Spația
lă vest-europeană a hotărît să se înceapă 
cit de curînd studiile pentru a doua gene
rație de sateliți meteorologici capabili să 
realizeze observații mult mai precise decît 
actuala generație de sateliți din cadrul 
programului „Meteosat". în acest sens, re
cent, a fost încheiat un contract pentru 
realizarea primului studiu privind un sis
tem de sondare verticală a atmosferei in 
domeniul razelor infraroșii. Va fi un sis
tem foarte eficient, capabil să măsoare pe 
secțiuni de aproximativ 1 kmp, de la sol 
pină la o altitudine de 15 000 metri, mai 
mulți parametri esențiali ai atmosferei. 
Temperatura va fi determinată măsurînd 
puterea de emisie a gazului carbonic din 
atmosferă pe lungimea de undă de 15 mi
croni, umiditatea din masele de aer va fi 
măsurată pe lungimea de undă de 7,5 mi
croni, in timp ce cantitatea de ozon, un 
alt element deosebit de important, se va

măsura cu ajutorul unor sondaje efectuate 
pe lungimea de undă de 9 microni.

Acest principiu de sondare verticală a at
mosferei — actualmente folosit doar de 
unii sateliți meteorologici americani — va 
fi pentru prima oară aplicat pe scară largă 
de viitorii sateliți „Meteosat". Ei vor fur
niza acest gen de sondaje o dată Ia două 
ore pentru ansamblul zonei lor de supra
veghere și de două ori pe oră pentru conti
nentul european. Meteorologii apreciază că 
un asemeqea aport suplimentar de infor
mații va permite îmbunătățirea tuturor do
meniilor de previziune a stării Premii. Vor 
putea fi urmărite apariția și evoluția feno
menelor meteorologice care se produc la al
titudini mari. Pină în prezent, tocmai a- 
cestea sînt cel mai greu de depistat, ceea 
ce determină apariția de greșeli in buleti
nele de prognoză. Bunăoară, deși toate da
tele indică o ameliorare a stării vremii, este 
suficient ca un strat de aer rece nereperat 
să evolueze la 10 000 de metri altitudine 
pentru a menține ploaia pe un sfert din

teritoriul Franței, cu toate că se anunțase 
vreme frumoasă în întreaga țară,

„Intr-un viitor apropiat, grație sateliților 
din noua generație «Meteosat», nu vor mai 
apărea decît foarte puține asemenea sur
prize", notează ziarul „Le Figaro", Sonda
jele verticale vor permite, fără îndoială, 
îmbunătățirea previziunilor pe termen me
diu, furnizînd calculatoarelor date mai pre
cise pentru întocmirea prognozelor.

® EXPLOATAREA POTENȚIA
LULUI TERMIC MARIN. De curînd> 
la Ialta, în Peninsula Crimeea, a intrat în 
funcțiune, în premieră în Uniunea Sovieti
că, o instalație pentru exploatarea energiei 
termice a mării. Cu o putere de 2 MW, ea 
utilizează potențialul termic al Mării Negre 
cu ajutorul a două pompe, fiecare avînd 
o capacitate orară de 500 metri cubi. Apa 
de mare, care circulă prin tuburi, face să 
fiarbă freonul dintr-un rezervor. Vaporii 
acestui gaz sînt apoi comprimați, ceea ce 
are ca efect creșterea temperaturii lor la 
100—110 grade Celsius. Căldura astfel obți

nută se folosește iama pentru încălzirea 
centrală a unui mare hotel, iar vara pentru 
furnizarea aerului condiționat. în curînd, o 
instalație similară urmează să echipeze un 
al doilea hotel din această stațiune balneo
climaterică.

• CEAS MONDIAL. Firma ia- 
poneză ,,Seiko" a realizat un nou tip de 
ceas extraplat care poate indica ora exactă 
pentru toate cele 24 de fuse orare ale pla
netei noastre. Ceasul se prezintă sub forma 
unei hărți a globului împărțită in zone. 
Pentru a cunoaște data și ora dintr-o re
giune anume, este suficient să se pună de
getul pe respectiva zonă, pentru ca, de în
dată, cifrele corespunzătoare să se și afi
șeze pe ecranul cu cristale lichide al cea
sului. Ora și data au fost programate de 
realizatorii ceasului pină in anul 2035. Noul 
ceas Seiko alimentat cu două baterii de 
1,5 V măsoară 50x13x6 cm și cîntărește 
500 grame. El poate funcționa la tempera
turi cuprinse între plus 50 grade și minus 
10 grade Celsius.

• BIOTEHNOLOGIILE IN A- 
VANS. în Bulgaria, potențialul institu
telor de cercetări urmează să fie tot mai 
intens folosit in soluționarea sarcinilor pro
gresului tehnico-științific. Specialiștii și-au 
propus să abordeze anul acesta circa 4 500 
de teme de cercetare legate nemijlocit de 
producție. Implementarea respectivelor so
luții are un însemnat efect economic. Ast
fel, s-a calculat că numai economiile de 
materiale și de resurse energetice vor re
prezenta circa 500 milioane de leva. Un 
mare număr de teme de cercetare vizează 
automatizarea proceselor de producție. în 
ritm rapid se dezvoltă insă și cercetarea 
din domeniul biotehnologiilor și al altor 
metode permițînd sporirea producțiilor 
agrozootehnice. Printre rezultatele cerce
tărilor aplicate deja în practică se numără 
stimulatorul de creștere pentru tomate șl 
vița de vie, fermenții pentru industria ali
mentară etc. Biotehnologiile își găsesc însă 
aplicație și în industria farmaceutică, prin

cipalul centru de cercetări aplicative. în 
această direcție, fiind fabrica de antibio
tice din Razgrad. Un alt important bene
ficiar al noilor tehnologii este industria 
extractivă, unde a fost introdusă de curînd 
pe scară largă o metodă biochimică de ex
tracție a cuprului din minereurile cu con
ținut redus de substanțe utile.

• SUDURĂ CU BATERIE. Da- 
torită bateriilor care se pot reîncărca, o se
rie de unelte alimentate cu electricitate 
(mașini de găurit, de alezat, de înșurubat 
etc.) s-au „dezrobit" de cordonul electric 
care le ținea legate de o priză de curent. 
Nu demult, firma „Philips" a pus la punct 
un ciocan de lipit cu baterie cu cadmiu- 
nichel care conferă acestuia o autonomie 
de 250—300 de suduri per încărcare. Cioca
nul este prevăzut cu o sursă de lumină 
care facilitează operația de lipire în zonele 
întunecate ale aparatelor electronice. Tem- 
perâtura de lucru este atinsă foarte rapid, 
respectiv in numai 10 secunde.
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Raportai prezentat tie tovarășei Mae Ceausesco 
-mobilizator program ăe acțiune 

pentru dezvoltarea multilaterală a României, 
pentru pace si colaborare in lume

Adoptarea ca program de muncă ți luptă revoluționară pentru parti
dul nostru, pentru poporul român a magistralului Raport prezentat de 
secretarul general al partidului, cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la încheierea marelui for al comuniștilor români, dez
baterile ce au avut loc în Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român continuă să fie reflectate de presa din străinătate.

Sînt subliniate bogatul program de acțiune, prefigurat de Conferința 
Națională pe baza hotărîrilor Congresului al Xlll-lea al partidului, care 
va permite edificarea in continuare a unei economii mai puternice, mo

derne, noile jaloane ce marchează mersul României spre noi etape de 
înflorire, se relevă modul strălucit în care partidul își îndeplinește mi
siunea istorică de forță politică conducătoare a societății românești.

Evidențiind vocația amplu constructivă a poporului nostru, angrenat 
intr-o operă grandioasă de înălțare a țării, mijloacele de informare în 
masă - citind pasaje din Raport - relevă programul de pace românesc, 
marile acțiuni și inițiative ale României pentru o lume fără arme nu
cleare, cu cît mai puține arme de tot felul, o lume a păcii, a colabo
rării, în care fiecare stat să se dezvolte liber și independent.

Sub titlul „Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român", 
ziarul sovietic „PRAVDA" a publi
cat o corespondentă în care se re
levă că. în încheierea dezbaterilor, 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român a aprobat. în una
nimitate, Raportul prezentat de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
cum și Raportul cu privire la în
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
XÎII-lea. Ziarul menționează, de 
asemenea, că au fost adoptate și 
alte documente și rezoluții.

Se subliniază, totodată, că, la în
cheierea lucrărilor, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a de
clarat : Comuniștii români sînt 
ferm hotărîți să facă totul pentru 
transpunerea în viață a planurilor 
de dezvoltare social-economică a 
Republicii Socialiste România, a- 
doptate de Congresul al XÎII-lea al 
partidului.

Timp de trei zile, se relevă, în 
ședințele plenare și în secțiuni a 
avut loc dezbaterea sarcinilor prin
cipale formulate în Raport cu pri
vire la construirea socialismului în 
etapa actuală, au fost stabilite mă
surile concrete în vederea îndepli
nirii cu succes a sarcinilor cincina
lului,'a accelerării dezvoltării țării. 
Au luat cuvîntul aproximativ 300 
de delegați.

„Pravda" notează, totodată, că 
delegații din multe județe au vorbit 
despre faptul că in ultimul timp au 
fost adoptate, pretutindeni, progra
me speciale de modernizare și or
ganizare științifică a producției, au 
fost stabilite noi normative finan- 
ciar-economice. chemate să asigure 
aplicarea cu fermitate a principii
lor autoconducerii și autofinanțării.

în documentele adoptate de Con
ferință se arată că îndeplinirea 
marilor obiective ale cincinalului in 
condițiile realizării de economii de 
resurse materiale, energetice și de 
muncă, îmbunătățirea consecventă 
a calității producției, larga moder
nizare a bazei tehnice a economiei 
naționale trebuie să fie garantate 
de o mai bună organizare a activi
tății organelor de pârtid și de stat, 
de o gospodărire rațională în toate 
sferele — relatează ziarul.

La rîndul său, ziarul „SELSKAIA 
JIZNI“, sub titlul „Conferința Na
țională a P.C.R. și-a încheiat lu- 
crările“, scrie. între altele : Parti- 
cipanții la forul partidului au 
dezbătut și adoptat, sub formă de 
document programatic. Raportul 
prezentat la conferință de secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu. în 
cursul conferinței — se subliniază 
— au fost prezentate sute de pro
puneri de îmbunătățire a activității 
in toate domeniile vieții social- 
economice.

Despre desfășurarea lucrărilor 
Conferinței Naționale a P.C.R. a 
informat și ziarul „TRUD“.

Sub titluri ca „Bază pentru un 
progres accelerat" și „S-a încheiat 
Conferința Națională a P.C.R.", 
ziarele „RABOTNICESKO DELO", 
„TRUD", „ZEMEDELSKO ZNAME", 
celelalte cotidiane centrale bulgare 
au publicat ample materiale consa
crate lucrărilor Conferinței Națio
nale a partidului, în care se sub
liniază, între altele : Pe parcursul 
a trei zile au fost dezbătute pro- 

, bleme importante privind dezvol
tarea social-economică a României, 
pentru realizarea programului de 
perspectivă pînă în anul 2000 adop
tat de Congresul al XÎII-lea al 
P.C.R.

în ședințele plenare și în dezba
terile pe secțiuni, delegații care au 
luat cu vin tul au vorbit despre re
zultatele și succesele, obținute de 
colectivele de oameni ai muncii 
în diferite domenii și ramuri ale 
vieții social-economice, au arătat 
problemele care urmează a fi re
zolvate. Pentru luările de cuvînt în 
cadrul conferinței a fost caracte
ristic modul de abordare cu toată 
răspunderea, in spirit critic și auto
critic, a problemelor complexe ale 
construcției socialiste, a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvintarea rostită la încheierea lu
crărilor conferinței, aceasta fiind o 
manifestare a democrației interne 
de partid — arată „Rabotnicesko 
Delo". Se arată, de asemenea, că în 
cadrul conferinței s-a confirmat 
din nou că planul celui de-al 
VlII-lea cincinal și programele de

sesiunii de 
Stat a R.P.

LA BUDAPESTA s-au
rat lucrările
Adunării de
Deputății au examinat si 
bugetul de stat pe anul 1988. legea 
referitoare la structura 
guvernamentale.

desfășu- 
iarnă a 
Ungare, 
aprobat

organelor

I
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PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
AUSTRIA. La Viena au avut loc 
lucrările plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Austria. Participantii la plenară au 
dezbătut și aprobat raportul cu pri
vire la situația politică internă' și 
sarcinile partidului comunist în 
actuala etapă. 

dezvoltare adoptate sînt realiste șî 
pot fi indeplinite ; ele deschid per
spective largi pentru întreaga țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
se subliniază — a relevat că și în 
anii următori activitatea interna
țională a P.C.R. și a statului român 
Va fi orientată în direcția întăririi 
păcii, pentru dezarmare și o largă 
colaborare cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială.

Ziarul cehoslovac „RUDE , PRA- 
VO“, informînd despre Conferința 
Națională a P.C.R., scrie că dele
gații, reprezentînd 3,7 milioane co
muniști, au dezbătut sarcinile ac
tuale ale construcției socialiste din 
România, au aprobat ca documente 
finale Raportul privind realizarea 
hotărîrilor Congresului al XÎII-lea 
al P.C.R. și realizarea programului 
de dezvoltare economică și socială 
a țării, Raportul privind dezvol
tarea echilibrată a tuturor zonelor 
țării și creșterea nivelului mate
rial și spiritual al populației și 
Rezoluția conferinței.

în cadrul amplelor dezbateri de 
la conferință — se arată — aten
ția s-a concentrat îndeosebi asu
pra dezvoltării economiei româ
nești, asupra problemelor muncii 
de partid, activității organizatorice 

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA 
DE PESTE HOTARE

DESPRE CONFERINȚA NAȚIONALĂ A P. C. R.

șl politico-educative a organelor și 
organizațiilor de partid.

In cuvîntarea de închide
re — scrie „Rude Pravo" — 
Nicolae Ceaușescu a arătat că la 
conferință s-a confirmat justețea 
sarcinilor actualului cincinal, a 
programului de perfecționare a ac
tivității economice și financiare, a 
sistemului autoconducerii și a tu
turor hotărîrilor Congresului al 
XÎII-lea al P.C.R. Secretarul gene
ral al P.C.R. a chemat la intensifi
carea eforturilor pentru realizarea 
acestora, a subliniat că perspecti
vele sumbre din economia mon
dială și dezechilibrul din rela
țiile valutare și financiare interna
ționale necesită o abordare și mai 
responsabilă a tuturor ■ măsurilor 
menite să atenueze influența aces
tora și să asigure îndeplinirea pro
priilor programe.

Relatări ample privind încheierea 
lucrărilor Conferinței Naționale au 
publicat și ziarele „PRACE", 
„MLADA FRONTA" , „LIDOVA 
DEMOKRACIE", POSTURILE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE CEHO
SLOVACE.

Ziarul „PRAVDA", care apare la 
Bratislava, a inserat o corespon
dență privind măsurile luate de 
Conferința Națională a P.C.R. pen
tru accelerarea dezvoltării pe mai 
departe a societății românești.

„Comuniștii români au încheiat 
Conferința Națională. Au fost sta
bilite măsuri pentru îndeplinirea 
planului cincinal", este titlul sub 
care ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND" din R.D. Germană a re
flectat acest eveniment de seamă 
din viața poporului nostru.

în cuvîntul de închidere a 
lucrărilor, se arată, secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român. Nicolae Ceaușescu, 
a subliniat că urmează să se acor
de o atenție sporită eficienței eco
nomice,’ că partidul va acționa cu 
hotărîre pentru înfăptuirea tuturor 
programelor în domeniul social.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
pronunțat pentru dezvoltarea in 
continuare a democrației socialiste 
și întărirea rolului conducător al 
partidului. în politica externă, 
România va acționa și în viitor 
pentru dezarmare, în primul rind 
nucleară, pentru reducerea armelor 
convenționale, pentru pace și cola
borare intre națiuni.

Se arată, de asemenea, că în ca
drul lucrărilor au fost adoptate 
documente cu privire la edificarea 
societății socialiste și realizarea 
hotărîrilor Congresului al XÎII-lea 
al P.C.R., menționindu-se că dele
gații au analizat bilanțul realizări-

DECIZIE. Regele Baudouin al 
Belgiei l-a însărcinat vineri pe 
Guy Spitaels, președintele Partidu
lui Socialist Valon, cu formarea 
noului guvern. Decizia survine in 
urma succesului partidelor socialis
te valon și flamand in alegerile ge
nerale anticipate desfășurate la 
13 decembrie.

DEFICITUL balanței comerciale 
a Portugaliei a ajuns în primele 
10 luni ale anului 1987 la 492 600 
milioane escudos (3,648 miliarde 
dolari), ceea ce reprezintă o creș
tere de aproape 65,6 la sută față 
de aceeași perioadă a anului tre

lor obținute și au dezbătut obiecti
vele actuale ale construcției pe mai 
departe a socialismului în România. 
La baZa dezbaterilor s-a aflat 
Raportul prezentat de secretarul 
general al partidului.

O corespondență intitulată „Con
ferința Națională a P.C.R. și-a în
cheiat lucrările. în centrul econo
miei se va afla în viitor eficiența", 
a publicat ziarul „BERLINER 
ZEITUNG".

Referindu-se la cuvîntarea rostită 
la încheierea lucrărilor Confe
rinței Naționale de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, agenția A.D.N. 
din R.D. Germană subliniază că 
dezbaterile au pus în evidență ne
cesitatea de a se acorda o mai 
mare atenție sporirii eficienței eco
nomice. Partidul, a subliniat secre
tarul general al P.C.R., va acționa 
cu toată fermitatea pentru reali
zarea tuturor programelor sale. 
Nicolae Ceaușescu a declarat, de 
asemenea, că prevederile progra
mului pe anul viitor asigură o bună 
aprovizionare în toate domeniile.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a pronunțat pentru dezvoltarea 
continuă a democrației socialiste și 
pentru creșterea rolului politic al 
partidului — care reprezintă forța 

conducătoare — în construcția so
cialismului, subliniază agenția.

Totodată, se arată că, în dome
niul politicii externe. România va 
pune și în viitor în centrul activi
tății ei lupta pentru dezarmare, in 
primul rind pentru dezarmare nu
cleară, și eliminarea tuturor arme
lor nucleare, pentru pace și colabo
rare cu toate națiunile lumii.

Cotidianele „NEPSZABADSAG", 
„MAGYAR HIRLAP" și „NEPS- 
ZAVA" din R.P. Ungară au infor
mat în continuare despre lucrările 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, subliniind că 
Raportul prezentat de secretarul 
general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, a fost adoptat 
în unanimitate de conferință ca 
Program de acțiune al partidului, 
al întregului popor român.

Se arată, totodată, că în cadrul 
secțiunilor au fost abordate situația 
comerțului exterior și a relațiilor 
irfternaționale ale României, pro
bleme organizatorice ale partidu
lui, activitatea politică, ideologică 
și educativă,' sarcinile organizați
ilor de masă și obștești.

România depune eforturi pentru 
dezvoltarea relațiilor economice și 
politice cu toate țările din lume, 
indiferent de sistemul lor politic 
și social,- pe baza principiilor ega
lității, neamestecului, respectării 
independenței, suveranității și a- 
vantajului reciproc, s-a evidențiat 
în cadrul Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, ale 
cărei lucrări s-au încheiat la Bucu
rești, evidențiază agenția iugoslavă 
TANIUG. La conferința comuniști
lor români au fost exprimate de
plina unitate a partidului și ade
ziunea membrilor săi la politica in
ternă și externă dusă de acesta, 
subliniază, în continuare, agenția.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
afirmat, și în acest cadru, că 
România va depune în continuare 
eforturi pentru a dezvolta coope
rarea in Balcani. Apropiata confe
rință a miniștrilor de externe din 
țările balcanice, ce urmează să 
aibă loc la Belgrad, a» fost apre
ciată, în context, drept un pas 
în direcția îmbunătățirii clima
tului în această regiune și a unei 
viitoare întâlniri la nivel înalt a 
țărilor balcanice, arată agenția 
Taniug.

Referindu-se la probleme inter
ne, se subliniază, secretarul gene
ral al partidului a declarat că 
principalele sarcini ale celor 23 de 
milioane de români sînt întărirea 
disciplinei, a eficienței, a spiritului 

cut. a anunțat Institutul național 
de statistică.

ȘOMERI CU DIPLOMA. Apro
ximativ 3 500 de absolvenți ai in
stitutelor de învățămint superior 
din Austria căutau în mod zadar
nic în luna septembrie un loc de 
muncă în economie, arată un ra
port dat publicității la Viena. Pre- 
cizind că cifra este de trei ori mai 
mare fată de septembrie 1985. ra
portul subliniază că șansele cele 
mai mici de angajare le au tinerele 
absolvente de facultăți.

COLABORARE REGIONALA. 
Țările membre ale Asociației Asiei 
de- Sud pentru Cooperare Regiona
lă (S.A.A.R.C.) au ajuns la un 
consens în ce privește aprecierea 
dificultăților cu care se confruntă 
și în găsirea căilor de soluționare 
a lor. a declarat la Calcutta secre
tarul general al S.A.A.R.C.. Abul 
Ahsan. Importanta conlucrării în 
aceste domenii se explică prin fap

de răspundere. Cuvîntarea a fost 
subliniată (n repetate rînduri de 
aplauzele celor aproximativ 3 000 
de delegați la conferință, eviden
țiază, în încheiere, agenția iugo
slavă.

In relatarea sa despre desfășu
rarea lucrărilor Conferinței Națio
nale a P.C.R., agenția cubaneză 
PRENSA LATINA pune accentul 
pe Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, care — se spune — 
a relevat realizările din primii doi 
ani ai cincinalului și a indicat să 
se adopte măsuri pentru buna des
fășurare a producției, funcționarea 
la capacitățile proiectate a instala
țiilor, a întreprinderilor.

în cuvîntarea rostită la înche
ierea Conferinței Naționale a 
P.C.R.. relevă agenția CHINA 
NOUĂ, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a evidențiat importanța îndeplini
rii p'anului pe anul acesta si a 
pregătirii producției pentru anul 
viitor. Se amintește, de asemenea, 
că in Raportul prezentat la 
deschiderea conferinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pronus spo
rirea cu 10 la sută a retribuțiilor, 
începînd din 1988.

MIJLOACELE DE INFORMARE 
ÎN MASĂ DIN SPANIA au infor
mat pe larg despre desfășurarea 
lucrărilor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român si des
pre Raportul prezentat de secreta
rul general al partidului. Cotidia
nul central „EL PAIS", în cores
pondența trimisului său special la 
București, preia aprecierea cuprin
să în Raport privind justețea poli
ticii interne si externe promovate 
în ultimii 22 de ani de România 
socialistă.

Referindu-se la poziția principia
lă a tării noastre in problemele 
internaționale, publicația eviden
țiază accentul pus de secretarul 
general al partidului pe necesitatea 
continuării și a accelerării pro
cesului de dezarmare nucleară si 
subliniază propunerea privind con
vocarea unei conferințe a partide
lor comuniste, socialiste, social-de- 
mocrate' și altor forțe politice din 
Europa pentru realizarea unui 
front antinuclear si dezbaterea tu
turor problemelor privind dezar
marea continentului.

De asemenea, este reliefată pro
punerea privind reducerea imedia
tă cu 20 la sută, și cu 50 la sută 
pînă în anul 2000 a armamentului 
convențional din Europa în vede
rea realizării unei Europe unite, 
cu participarea tuturor statelor, 
fără deosebire de regimul lor so
cial. Totodată, este menționată 
propunerea privind reducerea do- 
bînzilor pentru creditele acordate 
de Banca Mondială și alte organis
me financiare internaționale la 4 
la sută.

La rîndul său. ziarul „ABC“, 
citind pasaje din Raportul prezen
tat la Conferința Națională de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu; refe
ritoare la succesele obținute de 
poporul nostru în făurirea societă
ții socialiste, evidențiază faptul că 
România dispune, in prezent, de o 
industrie modernă și viguroasă, de 
o importantă capacitate științifică, 
de un sistem educațional și de o 
cultură in plină dezvoltare, care 
asigură bunăstarea materială si 
spirituală a întregului popor jo- 
mân.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, 
a subliniat că cea de-a V-a Confe
rință Națională a partidului se în
cheie într-o deplină unitate și cu 
hotărîrea unanimă de a face totul 
pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XÎII-lea al P.C.R. 
privind dezvoltarea economico-so- 
cială și Programul de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare fermă a 
României spre comunism, relatează 
agenția spaniolă EFE.

Sub titlul „România : Spre o 
nouă strategie — tema centrală a 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român", ziarul marocan 
„LE MATIN DU SAHARA" infor
mează despre lucrările conferinței, 
relevînd că ea a abordat problema
tica dezvoltării economice și socia
le a României, precum și activita
tea pe planul politicii externe.

(Agerpres)

tul că țările S.A.A.R.C. — Ban
gladesh. Bhutan. India. Maldive, 
Nepal. Pakistan și Sri Lanka — 
sint situate geografic într-o zonă 
afectată frecvent de calamități na
turale.

FORȚELE EXPEDIȚIONARE ale 
regimului rasist sud-african își 
continuă agresiunea pe teritoriul 
Angolei. încercînd să ocupe orașul 
Cuito Cuanavale. in sud-estul țării.

DECES. Cunoscuta scriitoare 
franceză Marguerite Yourcenar a 
încetat din viață, la vîrsta de 84 
de ani. în S.U.A. Marguerite Your
cenar a fost prima femeie care a 
devenit membră a Academiei Fran
ceze (in 1980).

BILANȚUL anual al luptei îm
potriva Sindromului imunodefi- 
cienței dobindite, prezentat de di
rectorul programului special al Or
ganizației Mondiale a Sănătății de 
combatere a acestei maladii. Jona

Manifestări 
consacrate 
României

Cu prilejul desfășurării Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român, aniversării Republicii și fău
ririi statului național uni’tar român, 
în diferite țări ale lumii au loc ma
nifestări consacrate României.

Lectoratele pentru limba și litera
tura română din SOFIA și VELIKO 
TiRNOVO au organizat, la universi
tățile „Kliment Ohridski" și „Kiril 
și Metodiu", seri culturale românești. 
A fost vernisată o expoziție infăți- 
șînd frumusețile patriei noastre. 
Studenta și profesorii lectoratului au 
prezentat recitaluri de poezie româ
nească..

Standuri de carte organizate în ca
drul manifestărilor au cuprins la loc 
de cinste volume in limba română 
și editate in limbi străine din gin- 
direa social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Au fost expuse, 
de asemenea, lucrări ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

★
La VARȘOVIA a fost organizată 

o gală. de filme românești, sub aus
piciile Muzeului mișcării muncito
rești poloneze. Au fost prezentate, cu 
aceqstă ocazie, filmele „România — 
țară in plină dezvoltare", „România
— efigii contemporane" și „România
— cultura pentru toți și pentru fie- 
care".

★
La centrul de artă din orașul fin

landez V ALKEAKOSKI s-a deschis 
o amplă expoziție, tn sala princi
pală este prezentat un stand de 
carte unde, la loc de frunte, se află 
volume ce oglindesc rolul hotăritor 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea $i înfăptuirea politicii in
terne și externe a țării noastre.

Sint expuse, de asemenea, lucrări 
de pictură ale unor artiști români 
contemporani, precum și creații ale 
unor pictori finlandezi pe teme ce 
zugrăvesc frumusețile țării noastre, 
aspecte ale culturii și civilizației 
românești.

In cinstea acelorași evenimente s-a 
deschis o expoziție de artă la Uni
versitatea din Helsinki și au avut loc 
prelegeri la Universitatea și Acade
mia de muzică „Sibelius", despre 
valori culturale românești in anii 
construcției socialistă.

★
La MAPUTO a fost inaugurată o 

expoziție documentară de fotografii 
ce înfățișează aspecte din mărețele 
înfăptuiri ale țării noastre, grupate 
sub titlul „România — 1987“. Cu acest 
prilej s-a desfășurat o conferință de 
presă.

★
La sediul Academiei Române din 

ROMA s-a deschis o expoziție de 
fotografii și de carte despre țara 
noastră. Sint înfățișate aspecte pri
vind dezvoltarea României socialiste 
in ultimii 40 de ani.

Expoziția editorială conține cărți 
și volume sociai-politice, economice, 
de artă, istorie și literatură. La loc 
de cinste sint expuse lucrări consa
crate de autori străini concepției po
litice și activității șefului statului 
român.

★
La LONDRA a fost inaugurată o 

expoziție de carte social-politică, ști
ințifică și istorică românească, in 
cadrul căreia la loc de frunte se află 
lucrări din gindirea social-politică a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. Sînt 
expuse, de asemenea, lucrări știin
țifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

★
La NEW YORK a fost inaugurată 

o expoziție de carte românească, 
prilej cu care a fost pusă in evi
dență, in cadrul unei expuneri, lupta 
îndelungată a poporului român pen
tru unitate, independență și progres. 
Au fost subliniate, in acest cadru, 
marile realizări obținute de poporul 
român, cu deosebire după cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. Au fost, 
totodată, prezentate principiile poli
ticii externe românești, evidențiin- 
du-se înaltul prestigiu de care se 
bucură astăzi in lume România.

O expoziție, deschisă la sediul Bi
bliotecii române din New York, pre
zintă transformările înnoitoare pe 
care le-a cunoscut capitala Româ
niei in ultimii ani.

★
La Universitatea metropolitană din 

SANTIAGO DE CHILE a fost orga
nizată o manifestare culturală dedi
cată României.

In cadrul expoziției de carte româ
nească sint prezentate opere ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
problemele actuale ale lumii, politica 
de pace și înțelegere promovată de 
România socialistă.

★
In orașul israelian ASHKELON a 

fost organizată o expoziție de foto
grafii prezentînd realizările poporu
lui român, succesele obținute in dez
voltarea economică și socială a țării, 
in special după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român. In 
cuvintul său. primarul orașului, Ely 
Dayan, a evocat contribuția Româ
niei la soluționarea situației din 
Orientul Mijlociu, prestigiul interna
țional de care se bucură tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru contribuția 
sa activă, dinamică la instaurarea 
păcii în această regiune.

k
La ATENA s-a deschis o expoziție 

care prezintă imagini din moderna 
capitală a României socialiste, sem
nificativă înfățișare a mărețelor rea
lizări ale poporului român in cei 40 
de ani de la proclamarea Republicii.

than Mann, estimează că în pre
zent în lume sînt infectate cu vi
rusul SIDA între 5 și 10 milioane 
de persoane, la care boala nu a că
pătat forme manifeste. Se apre
ciază că în următorii cinci ani se 
va înregistra o creștere marcantă a 
numărului de îmbolnăviri din rîn
dul celor care acum sînt doar pur
tători ai virusului. In privința re- 
mediului, specialiștii afirmă că au 
realizat progrese importante, dar 
vor mai trece cîțiva ani pînă se va 
obține un vaccin eficace, utilizabil 
pe scară largă.

1
I

SUPERPETROLIERUL ..Splen- , 
dor", cu un deplasament de 280 000 
tone, arborînd pavilion saudit. a 
fost atacat, vineri, de vedete rapi
de în apele Golfului. în apropiere 
de coastele emiratului Dubai — in
formează agențiile de presă.

Pe de altă parte. în zona strîm- 
torii Ormuz, a fost atacat un super-
petrolier sub pavilion norvegian.

Tovarășului MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Stimate tovarășe Milos Jakes,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 

Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, vă adresez, in 
numele Partidului Comunist Român și al meu personal, calde felicitări .și 
cele mai bune urări de succes in indeplinirea sarcinii de înaltă răspundere 
ce v-a fost încredințată, în înfăptuirea obiectivelor stabilite de cel de-al 
XVII-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

îmi exprim ferma convingere că relațiile tradiționale de colaborare și 
prietenie dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Ceho
slovacia, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Ceho
slovacă vor cunoaște și în viitor un curs mereu ascendent, dezvoltîndu-se' 
pe multiple planuri în folosul popoarelor român și cehoslovac, al cauzei 
socialismului, progresului și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

TOVARĂȘUL MILOS JAKES, SECRETAR GENERAL 
AL C.C. AL P.C. DIN CEHOSLOVACIA

— Date biografice —
După cum s-a anunțat, plenara C.C. 

al P.C. din Cehoslovacia l-a ales. în 
unanimitate, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist din Ceho

Tovarășul Milos Jakes s-a năs
cut la 12 august 1922, într-o fa
milie de țărani. A lucrat ca 
electromecanic la întreprinderea 
„Svit", din orașul Gottwaldov, și 
— în paralel — a absolvit 
cursurile școlii superioare indus
triale.

In anul 1945 a fost primit în 
rîndurile Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. In anul 1950 a 
fost ales în funcția de președin
te al Comitetului Național Unit 
din Gottwaldov. Pînă în 1952, 
tovarășul Milos Jakes a avut 
sarcini pe linie de partid atît în 
întreprinderea în care a lucrat, 
cit și la nivel raional și regio
nal. In 1958 devine șef de secție 
la C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
In anul 1961 este numit șef al 
Direcției Centrale pentru pro
blemele Comitetelor Naționale. 
Din anul 1962 a indeplinit func
ții de conducere pe linie dS stat.

In 1968 a fost ales președinte 
al Comisiei Centrale de Revizie 
și Control a P.C. din Ceho
slovacia.

In anul 1977, tovarășul Milos 
Jakes a fost cooptat in rîndul 
membrilor C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia și ales membru su
pleant al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
iar în anul 1981 a devenit mem
bru al Prezidiului, secretar al
C.C. și președinte al Comisiei Eco
nomice a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

Din anul 1971 este deputat in Ca
mera Poporului, iar din 1981 — mem
bru al Prezidiului Adunării Federale 
a R.S. Cehoslovace. z

Ocupind funcții de răspundere pe 
linie de partid și de stat, tovarășul 
Milos Jakes a adus o deosebită con- 
tribuție la edificarea socialismului,

Încheierea plenarei C.C. al P.C. din Cehoslovacia
PRAG A 18 (Agerpres). — La Praga 

s-au încheiat lucrările plenarei C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, care a 
dezbătut raportul „Pentru înfăp
tuirea consecventă a liniei celui de-al 
XVII-lea Congres al P.C. din Ceho
slovacia în vederea accelerării dez
voltării economice și sociale, restruc
turării complexe, pentru adincirea

Pe marginea întîlnirii 
sovieto - americane la nivel înalt

Ședința Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 18 (Agerpres). — în

trunit în ședință la Moscova, Biroul 
Politic al C.C. al P.C.U.S. a exami
nat și aprobat rezultatele întîlnirii 
sovieto-americane la nivel înalt de 
la Washington. transmite agenția
T. A.S.S. Semnarea Tratatului dintre
U. R.S.S. și S.U.A. cu privire la lichi
darea rachetelor nucleare cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune — 
se arată — constituie începutul 
practic al edificării unei lumi fără 
arme nucleare. Ca urmare a unor 
eforturi consecvente — menționează

„Datoria externa — problema 
de o gravitate fără precedent" 

Declarația Adunării Parlamentului Latino-American
BRASILIA 18 (Agerpres). — De

clarația finală a Adunării Parlamen
tului Latino-American asupra dato
riei externe, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Brasilia, califică criza 
datoriei externe regionale, ajunsă la 
exorbitanta sumă de aproape 400 mi
liarde de dolari, ca fiind „de o gra
vitate fără precedent".

Adunarea, care a reunit 80 de 
parlamentari din 18 state latino- 
americane. precum si observatori din 
diferite țări europene, â apreciat că 
problemele comerțului international 
și plata datoriei externe trebuie să 
fie abordate împreună. Adunarea a 
aprobat hotărîrea de a cere țărilor 
din regiune să manifeste solidarita
te fată de acele state care adoptă 
„măsuri legitime de suspendare a 
plăților datoriei externe".

Țările latino-americane — se arată 
în declarație — se află într-o ..scan
daloasă inegalitate si sînt obligate 
să exporte în fiecare zi mai mult 
pentru a genera excedente comer

„Ani tulburi pentru
LONDRA' 18 '(Agerpres). — Urmă

torii cîțiva ani vor fi pentru econo
mia mondială cei mai tulburi din 
ultimele cinci decenii, dacă nu vor 
fi întreprinse măsuri hotărîte pentru 
corectarea dezechilibrelor actuale 
foarte serioase — se arată într-o de
clarație semnată de 33 economiști de 
frunte din nouă state occidentale, 
dată publicității simultan în mai 
multe capitale. In document se arată 
că economia mondială este confrun
tată cu o criză extrem de gravă, iar 
întîrzierea în soluționarea probleme- 

slovacia pe tovarășul Milos Jakes. In 
legătură cu aceasta, agenția C.T.K. 
transmite datele biografice ale secre
tarului general al C.C. al P.C.C.

la democratizarea vieții sociale 
accelerarea dezvoltării tehnico-ști 
țifice a economiei naționale a R.S. 
Cehoslovace, relevă agenția C.T.K.

Pentru contribuția adusă la edifi
carea cu succes a socialismului in 
Cehoslovacia, tovarășul Milos Jakes 
a fost distins cu numeroase ordine 
cehoslovace șl străine, precum și cu 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste" 
al R.S. Cehoslovace.

democrației socialiste", prezentat de 
tovarășul Milos Jakes, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. relatează agenția C.T.K.

Plenara a adoptat o hotărîre în 
problemele discutate.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de tovarășul Milos Jakes.

agenția citată — s-a realizat un a- 
vans important în ceea ce privește 
problema reducerii radicale a arse
nalelor strategice ofensive. în con
dițiile respectării prevederilor trata
tului cu privire la limitarea siste
melor antirachetă. Aceasta rămîne o 
problemă centrală a relațiilor sovie
to-americane. U.R.S.S. pornind de la 
sarcina reală de a pregăti un tratat 
corespunzător ce urmează a fi sem
nat în cadrul vizitei președintelui 
S.U.A. în Uniunea Sovietică, in pri
ma jumătate a anului 1988.

ciale pe care creditorii le absorb 
imediat, sporind dobinzile".

QUITO 18 (Agerpres). — Ecuado
rul va trebui să aloce 53 la sută din 
valoarea exporturilor sale anuale 
pentru plata dobînzilor la datoria 
externă scadentă în 1988 — s-a anun
țat oficial la Quito.

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 
Argentina este nevoită să rambur
seze. anual, pentru acoperirea dobîn- 
zilor la datoria externă. în medie 4.5 
miliarde de dolari, în condițiile unei 
Situații dificile a balanței sale de 
plăti, caiizată de scăderea prețurilor 
la principalele produse de export ale 
țării pe piața internațională — re
levă, intr-un comentariu, agenția 
EFE. Surse ale Ministerului argenti
nian al Economiei au arătat, in con
text. că negocierile cu creditorii săi 
vor fi mai dure și dificile, țara avînd 
nevoie de noi împrumuturi în 1988.

Datoria externă a Argentinei se 
ridică la 53 miliarde de dolari.

economia mondiala"
lor respective favorizează o recesiu
ne la nivel global. Această criză — 
se spune în declarație ■— este ali
mentată în primul rind de menține
rea unui uriaș deficit bugetar și co
mercial în S.U.A., în paralel cu un 
surplus comercial imens în țări ca 
Japonia, de rata înaltă a șomajului 
din Europa occidentală, de marile 
datorii externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare și de stagnarea ritmului 
de dezvoltare într-o serie de state 
din „lumea a treia":
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