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Pentru a asigura înfăptuirea Programului partidu
lui, înaintarea spre comunism, este necesară dezvol
tarea puternică a conștiinței revoluționare,, ridicarea 
continuă a nivelului politico-ideologic, a conștiinței so
cialiste a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii.

ii taman mumii » mimuici
PLANUL-REALIZAT RITMIC,

INTEGRAL, LA TOȚI INDICATORII!

în centrul preocupărilor: creșterea 
factorului de recuperare

Sînt vii.în memorie mobilizatoarele îndemnuri 
adresate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
de la înalta tribună a Conferinței Naționale a 
partidului, organelor și organizațiilor de partid, 
tuturor oamenilor muncii de a se angaja1 ferm, 
cu spirit revoluționar, pentru înfăptuirea ne
abătută a programului de muncă rodnică, 
aviniată adoptat de forumul comuniștilor pen
tru înflorirea multilaterală a patriei, pentru 
ridicarea continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor. Așa cum a sub
liniat secretarul general al partidului, acum 
esențiale sint creșterea spiritului de răspundere, 
intărirea ordinii și disciplinei, luarea tuturor 
măsurilor pentru ca toți oamenii muncii - în 
calitatea lor de proprietari, producători și be
neficiari - să acționeze cu toate forțele pen
tru îndeplinirea planului, a programelor de 
dezvoltare socialistă a patriei.

Acum, în aceste zile de început de an, în 
care ritmurile producției trebuie să fie oit mai

înalte, toți oamenii muncii, întregul nostru 
popor iși exprimă, cu prilejul apropiatei sărbă
toriri a peste 55 de ani de eroică activitate 
revoluționară, patriotică și omagierii celei de-a 

• 70-a aniversări a zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cele mai alese sentimente 
de inaltă prețuire, dragoste și profundă recu
noștință, aducind și la acest înălțător eveni
ment strălucitului conducător al partidului și 
țării omagiul lor suprem, o dată cu angaja
mentul unanim de a îndeplini în mod exemplar, 
ritmic, integral, la toți indicatorii planul pe 
anul 1983 și pe întregul cincinal, de a traduce 
neabătut în viață politica partidului și statului, 
de a contribui din plin la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în scumpa 
noastră patrie.

Măsura reală a angajamentelor o reprezin
tă ccum faptele de muncă, succesele in pro
ducție pe care colectivele de oameni ai mun
cii le obțin zi de zi, oră de oră in acest inceput

de an. Fie că este vorba de sporirea produc
ției de țiței, de cărbune sau de metal, de ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ al produ
selor, de reducerea consumurilor materiale și 
energetice, de înfăptuirea programelor de per
fecționare a organizării și modernizare a pro
ducției, fiecare in parte și toate la un loc se 
constituie in obiective de seamă ale activității 
economice spre îndeplinirea cărora se cuvin 
orientate toate eforturile creatoare, spiritul 
gospodăresc.

In aceste zile, prezenți în fabrici și uzine, 
în mine și schele petroliere, pe șantiere, 
redactori și corespondenți ai ziarului „Scînteia" 
consemnează importante realizări în producție, 
problemele care se ridică în diferite sectoare, 
modul în care organele și organizațiile de partid 
se preocupă de mobilizarea și organizarea acti
vității în toate secțiile, atelierele, locurile de 
muncă pentru îndeplinirea planului, a angaja
mentelor asumate.

Țării, cit mai mult țiței!

NICOLAE CEAUȘESCU

Petroliștii din Moinești trebuie să 
extragă in acest an o cantitate de 
țiței cu aproape 180 000 tone mai 
mare față de prevederile planului pe 
1987. Ing. Constantin Popescu, direc
tor adjunct al trustului de foraj- 
extractie, ne-a precizat că o bună 
parte din acest spor de producție va 
fi obținut prin aportul celor aproa
pe 100 de sonde noi ce vor fi săpate 
Si puse in funcțiune in primul se
mestru al anului. Cea mai mare 
parte a producției va fi obținută insă 
din sondele vechi, pe seama crește
rii factorului de recuperare. In a- 
cest scop, pe baza programelor spe
ciale întocmite la nivelul trustului 
fi In schelele de producție petrolie
ră. se execută în prezent importan
te lucrări de forai si de construcții- 
montaj, care să permită extinderea 
Si intensificarea aplicării metodelor 
de creștere a gradului de recupera
re a țițeiului din zăcăminte.

împreună cu ing. Ilie Zaharescu. 
Șeful serviciului inginerie de zăcă- 
mînt, trecem în revistă cîteva din 
tehnologiile modeme, eficiente care 
■int aplicate in această zonă :

— La noi, ne spune interlocutorul, 
cea mai eficientă metodă pentru 
creșterea rezervelor recuperabile de 
titei s-a dovedit a fi injecția cu apă 
sau abur. Această metodă a fost a- 
plicată pînă acum pe 33 de zăcămin
te din cadrul schelelor de producție 
petrolieră Zemeș, Comănești, Mo- 
dirzău si Ghelința. în acest an ea va 
fi însă extinsă si mai mult, folosind 
In acest scop circa 6 milioane mc de 
apă si 35 000 tone abur, cantități 
mult superioare celor folosite în 
anul trecut. Scontăm ca pe această 

cale să obținem o producție de cel 
puțin 500 000 tone de țiței.

— Ce alte metode noi se aplică 
pentru sporirea debitului sondelor ?

— Datorită specificului zăcăminte
lor din zona noastră, situate în gre
sie masivă, dură, fiecare sondă are 
anumite particularități. Ținind sea
ma de situațiile absolut particulare 
ale fiecărui zăcămînt, ale fiecărei 
sonde, am stabilit împreună cu spe
cialiștii din schele cele mai potri-

LA TRUSTUL DE FORAJ-
EXTRACȚIE MOINEȘTI

vite măsuri pentru întocmirea pro
iectelor de exploatare, urmărirea, 
dirijarea, îmbunătățirea si extinde
rea procedeelor verificate oină acum 
in practică. Printre altele am ini
țiat o serie de acțiuni pentru inde- 
sirea sondelor si completarea de ga
barit. experimentarea unor metode 
noi de creștere a factorului de re
cuperare. Acțiunile desfășurate pen
tru reactivarea sondelor, metodele 
folosite pentru obținerea unor can
tități cit mai mari de titei necesită 
desigur eforturi deosebite si mijloa
ce adecvate. în acest scop, toate ză
cămintele au fost regenerate, inti- 
nerite. Pot afirma că am găsit in 
ultima vreme metode de Întinerire 
a sondelor, unele dintre ele reve
nind la debitul pe care l-au avut 
Inițial. Iată un exemplu : In urma 
studiilor făcute, brigada a treia de 
la Schela de producție Zemeș. con

dusă de ing. Petre Vlăsceanu, a ex
perimentat injecția cu abur conti
nuu, o tehnologie nouă, aplicată pen
tru prima dată in cadrul - trustului 
Moinești. Rezultatul : producția son
dei respective a revenit la cea ini
țială. realizîndu-se lunar cite 50 tone 
de titei mai mult. Acum, brigada lui 
Vlăsceanu ‘texperimentează .aceeași 
metodă la o altă sondă de pe zăcă- 
mintul Chilii-Est.

Creșterea factorului de recuperare 
a țițeiului din zăcărhinte constituie 
o preocupare constantă a tuturor pe
troliștilor din cadrul schelelor de 
producție, aceasta fiind socotită, atit 
la Comănești, cit și Ia Modirzău si 
Ghelința, unica modalitate de a pu
tea extrage cantităti tot mai mari de 
titei din sondele vechi, precum șl 
din •’cele noi. In cadrul Schelei de 
producție Comănești, bunăoară, pe 
zăcămintul Păcurita. brigada condu
să de ing. Vasile Ghioc experimen
tează — tot pentru prima dată in ca
drul trustului Moinești — injecția 
ciclică cu abur, iar la Schela de pro
ducție Zemeș, brigada lui Gabriol 
Bulboacă experimentează o serie de 
metode biologice, respectiv utiliza
rea anumitor bacterii, care. Introduse 
în sonde, contribuie la mărirea ran
damentului de extracție. Soluțiile 
micelare prezintă avantajul că dis
locă și petrolul rezidual, după ce 
s-a făcut o injecție cu apă. în acest 
scop, pe zăcămintul de la Tazlău se 
află in stadiul final de construcție 
si va fi dată curind in funcțiune o 
statie modernă de mare capacitate 
pentru prepararea soluțiilor micela
re necesare procesului de producție.
(Continuare în pag. a Ilî-a)

SATU MARE : O nouă 
capacitate de producție

La întreprinderea de piese 
de schimb si utilaje pentru in
dustria chimică Satu Mare a 
intrat în funcțiune o nouă si 
modernă capacitate de produc
ție. Este vorba de secția de cen
trifuge și variatoare, dotată cu 
mijloace moderne de mare pre
cizie și productivitate, care asi
gură un înalt grad de mecani
zare si automatizare a procesu
lui de fabricație. Gu utilajele ce 
se produc aici, de o largă în
trebuințare in diverse ramuri 
ale economiei naționale, se a- 
sigură reducerea importului. 
Totodată, se creează si disponi
bilități pentru export. (Octav 
Grumeza).

Concepția materialistă șî dialecti
că despre societate reliefează în e- 
gală măsură unitatea dintre natură 
si societate, a legilor celor mai ge
nerale care guvernează mișcarea și 
dezvoltarea lumii materiale și ca
racterul deosebit al dezvoltării so
ciale. al determinismului social, da
torat inserției conștiinței in activi
tatea umană, în practica socială. 
Ideea fundamentală a concepției 
noastre despre lume și viată — de
terminarea conștiinței de către e- 
xistentă — este organic și armo
nios impletită cu accentuarea rolu
lui activ, creator al conștiinței, con
siderată nu ca un epifenomen ne
glijabil. ci ca factor dinamizator al 
progresului social și uman. în mod 
deosebit opera istorică de făurire a 
societății socialiste și comuniste — 
in care locul spontaneității, prepon
derente în devenirea socială de pînă 
atunci, este luat în măsură tot mai 
mare de organizarea și conducerea 
conștientă a vieții și activității so
ciale — se caracterizează prin creș
terea permanentă a zonei pe care 
conștiința, in diferitele ei ipostaze, 
o acoperă, a rolului demiurgic pe 
carp-1 are in toate domeniile de 
activitate socială și umană, de la 
munca productivă pînă la zămisli
rea valorilor spirituale. Socotind for
marea. modelarea și dezvoltarea con
tinuă a conștiinței, a fizionomiei spi
rituale înaintate a celor ce mun
cesc drept una din cele mai impor
tante sarcini, o componentă a me
nirii sale istorice, dispu'nînd de un 
vast program ideologic, politic-edu- 
cativ pe care-1 adaptează cu aten
ție la cerințele fiecărei etape de dez
voltare a tării, partidul .nostru apli
că. promovează și îmbogățește în 
condițiile actuale ale țării noastre 
idei și teze fundamentale ale ma
terialismului dialectic și Istoric, ale 
socialismului științific.

Atenția deosebită tpe care o acor
dă partidul făuririi conștiinței noi, 
revoluționare a fost încă o dată e- 
videntiată de ponderea și importan
ta aprecierilor formulate în legătu
ră cu acest domeniu în cadrul 
Raportului prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Con
ferința Națională a partidului. Sîntz 
expuse în acest document teze de 
mare semnificație privind rolul con
științe! in etapa contemporană, dia
lectica . raportului existență-con- 

1 știință, concomitent cu formularea 
unor orientări privind intensificarea 
activității de ridicare a conștiinței 
la nivelul dezvoltării forțelor de 
producție, ca o condiție esențială a 
accelerării dezvoltării, a soluționării 
optime a problemelor pe care le ri

dică evoluția societății In etapa ao- 
tuală.

Modul în care este înțeles rapor
tul dintre materie și conștiință, e- 
xlstență și conștiință constituie 
cheia de boltă a oricărei construc
ții filozofice. Soluția materialist-dia- 
lectlcă și istorică a acestei proble
me a suscitat și in trecut și con
tinuă să suscite neînțelegeri, răstăl
măciri din partea adversarilor și cri
ticilor socialismului. Unii, pedalind 
asupra tezei determinării conștiinței 
de către existență, acuză teoria re
voluționară de economism vulgar, de 
subaprecierea importanței valorilor 
spirituale. Alții, dimpotrivă, apăsînd 
pe importanta pe care o acordăm 
socialismului științific, uriașului rol 
creator, demiurgic al conștiinței, ii 
consideră pe promotorii acestei con
cepții utopiști, rupți de realitate. în- 
tr-o variantă mai recentă, unii 
,.marxologi“ sînt de părere că in 
timp ce astăzi în marxismul occi
dental prevalează concepțiile de
terministe, in centrul și răsăritul 
Europei se accentuează in mod e- 
xagerat importanța și rolul factoru
lui conștient. Fără a ne angaja aici 
la critica acestor critici, menționăm 
că istoria socialismului a cunoscut 
si ea. intr-un loc sau altul, intr-un 
moment sau altul, exagerări, unila
teralități in înțelegerea raportului 
dintre existență și conștiință, sub- 
sau supraaprecierea rolului conștiin
ței în raport cu existența, fapt ce 
a adus serioase prejudicii societă
ții. constituind, de regulă, justifica
rea ideologică a unei anumite prac
tici greșite. Istoria gîndirii marxis
te prezintă în mod necesar unele 
Inegalități, diferitele laturi compo
nente ale acestei teorii dezvoltin- 
du-se neuniform, accentul fiind pus 
cînd pe una. cind pe cealaltă din
tre laturile ei (de exemplu, cind pe 
materialism, cînd pe dialectică). Poa
te nu greșim afirmînd că in zile
le noastre principiul multilateralită
ții se impune și în acest domeniu. 
Nevoile practice ale construcției so
cialiste cer ca teoria ce o ghidea
ză să fie tratată, aplicată și dez
voltată in mod creator concomitent 
în toate încheieturile sale, nelăsînd 
Ioc pentru nici un fel de reduc- 
tionism. nici un fel de unilaterali
tate. în problema ce ne interesează 
aici — raportul dintre existentă șl 
conștiință si rolul acesteia din urmă 
—. se impune promovarea cu ega
lă consecventă a punctului de ve
dere materialist și a dialecticii re
voluționare. multilaterale, suple.

Postulînd determinarea conștiinței 
de către existentă, ideologia parti
dului nostru se delimitează de ori

ce formă de spontaneism. sustinînd 
cerința ridicării continue a conști
inței la nivelul schimbărilor din 
sfera existențială. Afirmarea rolu
lui creator, demiurgic al conștiinței 
nu are nimic de-a face cu iluziile 
de tip iluminist, știind că doar 
practica socială, și nu ideile despre 
ea, schimbă, cu adevărat, existenta. 
Conștiința care a apărut și s-a dez
voltat in procesul practicii continuă 
să se afle intr-o strinsă unitate dia
lectică cu aceasta ; conștiința socia
listă înaintată se poate forma și 
dezvolta numai in focul muncii so
cialiste, al participării active la 
transformările economice, soclal-po- 
litice. culturale, transformări care la 
rindul lor reprezintă materializări 
ale conștiinței socialiste inaintate. 
Pe lingă practică, și împreună cu 
ea. conștiința permite omului apro
pierea. însușirea realității și tot cu 
ajutorul conștiinței, materializate în 
practică, omul Îmbogățește lumea 
reală, umanizează natura, societatea, 
creează acel „univers artificial-* care 
este cultura înțeleasă în sensul cel 
mai larg, plenar, ca totalitate a.va
lorilor materiale și spirituale. într-o 
etapă a eficienței, a calității, a ști
inței. cum este cea prezentă in fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, conștiința socialistă a- 
decvată trebuie să se caracterizeze 
prin convertirea ei în lucruri bine 
făcute, intr-o cultură materială și 
spirituală avind ca dimensiuni prin
cipale competenta, valoarea autenti
că. creația. Așa cum se sublinia și 
In Raportul prezentat la Conferința 
Națională a partidului, este nevoie 
în etapa actuală de o conștiință so
cialistă. revoluționară, de o cultură 
a tuturor, impermeabile la neglijen
tă. contrafacere și impostură, repre
zentând adevărate forțe motrice ale 
dezvoltării continue a forțelor da 
producție, ale perfecționării structu
rilor și realităților sociale, ale auto- 
perfecționării ș. desăvirșirii perso
nalității.

Vasta activitate ce se desfășoară 
în societatea noastră pentru forma
rea și dezvoltarea conștiinței socia
liste nu exclude posibilitatea ca în 
modelarea conștiințelor individuale 
să acționeze și factori disfunctionali 
(deosebiri sociale, de nivel de cul
tură. influențe culturale sau ale me
diului social etc.). Chiar dacă ase
menea fenomene pot fi in mare mă
sură contracarate, ele există totuși 
— real și potențial — si se cer lua
te în considerare. Nu trebuie uitat 
nici faptul că zestrea cea mal mă
reață a omului, conștiința, este una 
(Continuare în pag. a IV-a)

omul marilor 
răspunderi ..

Nu dăm de omul pe 
care îl căutăm și pace ! 
îi reconstituim itinerarul 
în dimineața acelei zile : 
de cum a intrat pe poar
ta uzinei, direct la depo
zite. Acolo constată : la 
unele sortimente de ma
teriale — mai mult decît 
prevăd normativele. Al
tele — depozitate necores
punzător. Și calea de 
acces : n-a venit timpul 
să fie betonată ? S-a cu
noscut că pe aici a trecut 
in ziua aceea un om .’ Ba 
bine că nu. Următorul Ioc 
de analiză ad-hoc : stația 
de betoane. De ce este 
aprinsă lumina ? A. s-a 
adunat ciopor echipa de 
încărcători. Dar aceasta 
are locul ei bine precizat 
în mecanismul întreprin
derii. Deci : să se facă 
ordine și în acest punct 
de lucru. Mai departe — 
cum se asigură front de 
lucru pentru. dezvoltarea 
uzinei. Da, aici pare a fi 
totul in ordine. Poarta 
numărul patru la rind. 
Aspect necorespunzător. 
Reparată necoresnunză- 
tor. vopsită urît... De che
mat la ordine și aici. La 
debitare apoi, la presa de 
o mie de tone. Mda. aici 
se cuvine redistribuit spa
țiul de amplasare. E clar 
că ceea ce-i acum nu 
poate mulțumi. Iată și 
un... eșec : la centrele de 
prelucrare nu-i posibilă 
analiza proiectate. Unul

dintre oamenii de bază 
de aici — Radu Dumitru 
— a fost luat cu salvarea 
în drumul lui spre uzină. 
Tovarășii de muncă s-au 
și oferit să doneze sin
ge. de-i nevoie. Gest fru
mos, care nu trebuie să 

‘treacă neobservat...
în sfîrșit, îl aflăm 

pe inginerul comunist

ti-ar plăcea să trimiți alt 
om sa ducă la bun sfîr
șit ceea ce altcineva n-a 
fost în stare ? Nu? Nici 
mie. Deci : din nou la 
drum, și limpezește lucru
rile. Nu, asta e singura 
dorință...

Pe ultimul cuvînt al re
plicii vine și apelul tele
fonic :

Imperativul 
datoriei

Gheorghe Iordache, direc
torul întreprinderii de 
reparații Ploiești. Era în
tr-o dispută — nu-și slă
bea „din corzi" un cola
borator. Ton de nemul
țumire calmă, fără drept 
de apel insă :

— Bine. bine, admit, nu 
era directorul 1 Dar ingi- 
nerul-șef ? Dar contabi- 
lul-șef ? La urma urmei, 
pentru ce ai fost trimis 
dumneata ? Să rezolvi, 
nu ? Nu să vii că așa și 
pe dincolo, da, mă duc, 
dă doamne să nu-i gă
sesc I... Ce să fac eu acum 
cu justificările ? N-ai 
răspuns ? Nici eu. Pu- 
ne-te apoi in locul meu :

— Alo ! Cine ? „Fero- 
email" ? Da. ascult... A,, 
macaraua... E pe drum... 
Sigur, am inteles încă de 
ieri : aveți mare nevoie 
de ea. Cum l-am aflat pe 
macaragiii ? Simplu : cine 
caută găsește. Nu, nu-i 
chiar o critică. Doar o 
sugestie : fiți mai activi...

Pornim dialogul de la 
ultima replică :

— Ce Înțelegeți prin a 
fi mai activ ?

— Exact ce mă stră
duiesc de cîteva minute 
să conving doi oameni. 
Adică să muncești astfel 
îneît să ai mereu un 
bilanț bun.

— Aveți mereu un bi
lanț bun ?

Se aduce o situație cu 
stocurile supranormative. 
„Pe luna trecută e bine, 
dar în această lună vom 
încheia și mai bine !“ în
soțește cu un comentariu 
cel care a adus hîrtia 
la semnat. Replica vine 
prompt : „M-ar fi bucu
rat dacă luna trecută 
semăna cu cea In care 
sintem. Am fost la depo
zite și știu ce spun..." 
Gheorghe Iordache se în
toarce către noi :

— Să răspund la între
bare : in cei aproape 
douăzeci de ani ai între
prinderii. doar in două 
luni nu s-a îndeplinit si 
depășit planul. în prima 
lună eram în concediu, 
am crezut că cele două 
procente sub plan slnt 
așa. o excepție......Bucu
rie" de care, evident, ne 
puteam lipsi. Dar uite că 
nici luna următoare nu 
se încheie, cu rezultate 
mai bune. A fost ca un 
dus rece1 pentru toti. 
Rece si binevenit.

Interlocutorul nostru 
judecă lucrurile prin 
prisma exigentelor pro
prii comunistului : nici 
un succes nu trebuie să 
te facă să pierzi cțimpă- 
na lucidității, să te'ame
țească. Rezultatul bun.

(Continuare

In ultimele două decenii, o 
operă constructivă de extraor
dinară amploare a schimbat ra
dical fața întregii țâri. Locali
tăți odinioară acoperite de colb 
și uitare au căpătat intr-un 
ritm alert o înfățișare modernă, 
cu elemente de confort și ci
vilizație pe măsura aspirațiilor 
oamenilor acestor ani rodnici. O 
confirmă șl instantaneul realizat 

zilele trecute la Suceava 
Foto : E. Dichiseanu

GORJ : Cantități 
suplimentare 
de cărbune

Minerii din bazinele carboni
fere ale județului Gorj au în
registrat la jumătatea acestei 
săptămini cea mai mare pro
ducție fizică zilnică de lignit 
din acest an — 85 000 tone ex
trase și furnizate beneficiari
lor. Rezultat al acțiunilor ini
țiate de consiliile oamenilor 
muncii de la combinatele mi
niere Rovinari și Motru, pre
cum și de la întreprinderile 
componente pentru sporirea 
producției de cărbune energe
tic, acest veritabil record — 
menținut și în următoarele zile 
— poartă în principal semnă
turile minerilor-excavatoriști 
de la carierele Tismana-1, Peș- 
teana-Nord și Tismana’-2. din 
bazinul Rovinari. Roșiuța și 
Lupoaia. din bazinul Motru. ale 
minerilor din numeroase aba
taje. care, folosind eficient ex
cavatoarele. complexele meca
nizate. combinele, celelalte uti
laje si instalații din dotare, au 
realizat peste plan de la în
ceputul acestui an mai mult de 
40 000 tone lignit.

(Agerpres)

TOVARĂȘUL GUSTAV HUSAK ÎMPLINEȘTE 75 DE ANI

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Victoria Socialismului" 

tovarășului Gustav Husak, 
președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii 
și colaborării internaționale, cu prilejul împlinirii virstei de 75 de ani,

Președintele Republicii Socialiste România decretează:
: Articol unic. - Se conferă Ordinul „Victoria Socialismului" tovarășului Gustav Husak, președintei® 

Republicii Socialiste Cehoslovace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii

Stimate tovarășe Husak,
La cea de-a 75-a aniversare a zilei dumneavoastră de 

naștere, îmi este deosebit de plăcut ca, in numele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, al po
porului român și al meu personal să vă adresez un cald 
salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.

Doresc să relev și cu acest prilej aprecierea deosebită 
pe care partidul și poporul nostru o acordă contribuției 
dumneavoastră nemijlocite la dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-oehoslovace.

Cunoaștem și apreciem activitatea neobosită pe care o 
desfășurați în slujba edificării orinduirii noi socialiste in

Socialiste Cehoslovace
PRAGA

patria dumneavoastră, contribuția pe care o aduceți la 
dezvoltarea colaborării pe plan international.

Exprim convingerea că' relațiile de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor 
extinde și adinei continuu, spre binele popoarelor noas
tre, in interesul cauzei generale a socialismului, colabo
rării. securității și păcii in Europa și in lume.

De ziua aniversării dumneavoastră jubiliare, vă adre
sez stimate tovarășe Husak. urările cele mai sincere de 
viață îndelungată, multă putere de muncă, de noi succe
se in înfăptuirea hotăririlor Congresului al XVII-lea al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, in dezvoltarea 
continuă a patriei dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general ml Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România
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M sîii bine ce vrei, cind nu faci cnncesii tolerantei 
si auMidhimirii, atunci si rezultatele sint pe măsură
Cu nu mult timp în urmă, 

sub îndrumarea și prin implicarea 
directă a comitetului județean de 
partid, organele și organizațiile de 
partid din Valea Jiului, conducerea 
combinatului minier au inițiat un 
complex de măsuri politico-organi- 
zatorice in vederea îmbunătățirii re
crutării și stabilizării forței de mun
că în minele din Valea Jiului, pen
tru omogenizarea formațiilor de mi
neri din subteran. Cuvintul de or
dine al forului județean de partid 
a fost ferm și clar : .Să terminăm 
cu improvizațiile și provizoratele in 
recrutarea forței de muncă pentru 
Valea Jiului. Să acționăm organizat. 
Și decis. Pentru că de rezolvarea 
acestor probleme depinde in măsură 
considerabilă însăși perspectiva spo
ririi producției de cărbune".

în ziarul „Scinteia" din 4 decem
brie 1986 s-a relatat pe larg despre 
activitatea desfășurată in acest scop 
de organizațiile de partid și condu
cerile unităților miniere. Era atunci 
un început promițător în formarea 
și stabilizarea forței de muncă in 
acest important bazin carbonifer al 
tării, care începea prin combaterea 
energică a unor concepții și metode 
rutiniere, a inerției si blazării unora. 
Se sublinia atunci oportunitatea și 
importanța renunțării Ia serviciile 
recrutorilor locali și încredințarea de 
răspunderi directe președinților co
mitetelor de sindicat din întreprin
derile miniere, șefilor birourilor de 
personal și altor cadre de conduce
re din unitățile miniere, chiar unor 
șefi de sectoare și brigăzi de mi
neri privind recrutarea forței de 
muncă. Această acțiune a crescut 
treptat-treptat ca amploare anul tre
cut. Ea a căpătat un și mai puternic 
impuls de la 1 octombrie 1987 cind 
a fost inițiată ..Acțiunea 9 000“. în 
această privință preponderentă este 
calitatea forței de muncă recrutate. 
Valea Jiului are porțile deschise nu 
pentru oricine, ea refuză plimbăre
ții și căutătorii de ciștiguri ușoare. 
Organizațiile de partid din Între
prinderile miniere și-au reconside
rat propriul fel de a munci cu cei 
pe care-i conving să reîmprospăte
ze rindurile detașamentului mineri
lor. Nu se mai fac acum promisiuni 
pentru amăgirea oamenilor. ..Reali
tatea și perspectiva de care-i vor
bești omului, chemîndu-1 spre Valea 
Jiului, nu le înfrumusețăm, ci le 
prezentăm In luminile lor autentice, 
uneori accentuînd asupra laturilor 
aspre ale muncii din subteran — ne 
spunea Ia un moment dat tovarășul 
Romuluț Dragoș, secretar al Comite
tului municipal de partid Petroșani, 
în acest scop, continuă și se ampli
fică buna experiență a intîlnirilor 
și analizelor lunare intre activiștii 
comitetului municipal de partid și 
cei învestiți cu răspunderea de a 
recruta si permanentiza forța de 
muncă. în cadrul acestora se Între
prind analize temeinice, scrupuloa
se. la obiect, asupra modului în 
care cei răspunzători își fac datoria, 
vîzînd felul cum decurge recrutarea 
forței de muncă din județele. țării, 
dar si a felului in care aceștia sint. 
dăzați. încadrați și ajutați să se pre
gătească profesional pentru integra
rea în formațiile de lucru din sub
teran. urmărindu-se îndeaproape e- 
voluția lor în toate împrejurările — 
In mină. în afara ei. adică în viața 
de zi cu zi“.

La toate minele s-a stabi
lit ca la sosirea celor ce se 
Încadrează în minerit, membri ai 
comitetelor de partid. U.T.C. si sin
dicat. cadre tehnico-inginerești din 
conducerea minei să aibă întilniri 
de clarificare a îndatoririlor și drep
turilor minerului, cu cite un grup

Pe traseele I. T. B. - cale liberă... disciplinei
în ultima vreme, in București s-au 

luat numeroase măsuri pentru îm
bunătățirea transportului în comun, 
printre care cea mai importantă 
este, desigur, extinderea rețelei de 
metrou ce asigură zilnic transportul 
rapid și in condiții civilizate a sute 
de mii de oameni ai muncii. în ace
lași timp, a crescut și capacitatea 
zilnică de transport a I.T.B.-ului. atit 
la tramvaie, cit și la troleibuze și 
autobuze, s-au realizat noi linii-ma- 
gistrale pentru tramvaie, s-au des
chis noi pasaje subterane, s-au alo
cat — spre deosebire de anii trecuți 
— cote de carburanți și energie elec
trică la nivelul parcului planificat. 
De la sfîrșitul anului trecut pe tra
seele I.T.B. și-au făcut apariția pri
mele loturi de autobuze moderne din 
cele 350 cu care va fi reînnoit parcul 
acestei Întreprinderi.

Dar. pentru a deveni cu adevărat 
eficiente in viata bucureștenilor. 
toate aceste eforturi materiale și fi
nanciare trebuie să fie însoțite și de 
o creștere corelativă — de un adevăr 
rat salt 1 — a gradului de pregătire, 
de disciplină si conștiință profesio
nală ai tuturor lucrătorilor din ca
drul acestei importante întreprin
deri. de o reducere drastică a numă
rului de abateri și neajunsuri, de o 
organizare temeinică a muncii, 
obiective ce nu pot fi îndeplinite 
însă decît printr-o continuă perfec
ționare organizatorică. printr-un 
control permanent si exigent si, mai 
ales, printr-o muncă educativă mult 
mai susținută.

CÎND CONTROLUL NU-I ACA- 
SA... Să începem cu cileva din con
statările noastre de zi cu zi. Nu de 
mult. într-o dimineață, in jurul orei 
9.50 la capătul liniei 85 nu mai puțin 
de cinci troleibuze se înșiruiau unul 
după altul pină aproape de Gara de 
Est. „Ora mesei", găsește de cuviință 
să-i scuze pe șoferi controloarea de 
la cap de linie. Situații similare pot 
fi intîlnite și la alte capete de linii. 
După asemenea criterii și cu aseme
nea „exigențe" din partea celor răs
punzători — și retribuiți — să asi
gure ritmicitatea circulației, nici 
nu este de mirare că ceva mai tirziu 
(in plină oră de virf) pe aceeași li
nie de troleibuz se crease un „vid" 
de peste 30 de minute față de o rit
micitate programată de circa trei 
minute. Explicații ? Multe, ca de 
obicei, chipurile obiective. Insă cea 
mai veridică era aceea că din cele 
19 troleibuze prevăzute, cinci nu sa 
mai aflau pe traseu, din diverse mo
tive... subiective. O pătrime ! Așadar, 
la felul în care controloarea „dirija" 
vehiculele, se adăugase si „stilul" de 
lucru al unor șoferi, ca și al celor 
care trebuie să execute reparațiile 
mijloacelor de transport. Pot fi pre- 
intîmpinate asemenea deficiențe ? 
Neîndoios că da. o posibilitate in 
această privință constituind-o con
trolul activității, binecunoscuta sa 
latură de prevenire.

restrîns de 10—15 oameni, cărora Ii 
se vorbește despre mină, condițiile 
de muncă și de viață, posibilitățile 
de calificare si policalificare, de 
afirmare a personalității fiecăruia, 
posibilitățile de ciștig. „Tinerii re
crutați și încadrați in muncă, după 
perioada de instructaj sint cuprinși 
in cursuri de calificare in di
ferite meserii din subteran, care 
sint conduse de cei mai buni 
specialiști ai minei, cu o bogată ex

Preocupări și inițiative în Valea Jiului privind 
stabilizarea forței de muncă și omogenizarea 

formațiilor de lucru

periență profesională — ne spunea 
tovarășul Ianc Benone — secretar 
al comitetului U.T.C. de la mina 
Paroșeni. Sub conducerea comitetu
lui de partid. împreună cu comitetul 
sindicatului, cu cadrele din condu
cerea minei, ajutați de șefii de sec
toare și de brigăzi ne îngrijim de 
fiecare tinăr miner în parte. Sintem 
lingă el, ne interesează cum se 
odihnește, cit de consistentă este 
masa servită, cum își petrece timpul 
liber, dar mai ales cum se integrea
ză in muncă. în formația de mineri 
unde a fost încadrat. Procedind 
astfel avem și rezultate bune : din 
400 de noi încadrați din toamnă și 
pină acum avem tot atiția perma
nentizați".

Aceeași preocupare pentru recru
tarea. încadrarea și pregătirea for
ței de muncă am constatat-o și la 
comitetul de partid și conducerea 
întreprinderii miniere Petrila. După 
ce tinerii au avut un prim contact 
cu mineritul, cu oamenii abatajelor, 
s-a înjghebat un dialog interesant 
si instructiv între șefii de sectoare 
și de brigăzi și noii veniți. Multe 
întrebări au primit răspunsuri pe 
loc. altele in sălile de instructaj, 
cele mai multe in activitatea de zi 
cu zi, din abataje. Cei veniți să-și 
însușească meseria de miner sint 
înconjurați cu atenție, se bucură de 
toată solicitudinea.

împreună cu secretarul comitetu
lui de partid de la mina Petrila, 
tovarășul Traian Chelba. vizităm 
căminele de nefamiliști nr. 102 și 
113. în cluburi, in camerele frumos 
amenajate intilnim tineri care lu
crează in schimburile II și III. Prin
tre ei. Ionel Zărnescu. sosit de la 
Călan. și Dumitru Ferariu de la 
Hunedoara. Primul — lăcătuș de mină, 
al doilea — inscris la cursul de cali
ficare. Amîndoi au înțeles rigorile 
muncii din subteran, s-au încadrat 
repede in disciplina muncii, cîștigă 
bine, au condiții dintre cele mai 
bune de muncă și viață. Nu-i spe
rie lucrul in adîncuri. au îndrăgit 
colectivele in care lucrează. Există 
o statistică care reflectă fidel efica
citatea acțiunii întreprinse de foru
rile locale de partid. In urmă cu 
puțini ani fenomenul fluctuației for
ței de muncă. în întreprinderile mi
niere era. foarte pronunțat: cîți ve
neau să muncească cam tot atîția 
plecau. Acum, acest fenomen a fost 
stopat. Este sugestiv faptul că nu
mai de la începutul lunii octombrie 
anul trecut și pînă in 7 ianuarie 
a.c. s-au încadrat la mina Petrila 
869 oameni din care au plecat 153 
și au rămas 716. ceea ce a creat po
sibilitatea creșterii procentului de 
plasare a posturilor in abataje cu

Dar cum se desfășoară el ? Aceas
ta a fost tema dezbaterii purtate la 
comitetul de partid I.T.B.. cu mai 
mulți comuniști, șoferi și vatmani, 
precum și cadre de conducere. în 
urma căreia a reieșit că. în prezent, 
controlul se realizează defectuos, in 
toate compartimentele. începind cu 
verificările tehnice in garaje, conti- 
nuind cu asigurarea ritmicității pe 
trasee și la capete de linii, și culmi- 
nînd cu controalele de fond, tema
tice asupra diferitelor sectoare, acti
vității I.T.B. in general. Spre exem
plu la începutul anului trecut comi
tetul municipal de partid a stabilit ca 
I.T.B. să organizeze lunar ample ac
țiuni de control complex pe toate li
niile. sub toate aspectele (ritmicita
tea vehiculelor, starea lor tehnică și Insemnări despre modul cum se asigură controlul activității în transportul în comun din Capitală
de curățenie, disciplina personalului, 
dar și comportamentul călătorilor) 
in toate sectoarele Capitalei. In 
eluda acestor dispoziții ferme nu 
s-au putut încropi insă tot anul 
decît două acțiuni (în iunie și sep
tembrie) și acelea parțiale, datorită 
faptului că numai sectorul 2 a orga
nizat și a trimis echipe in ambele 
cazuri, celelalte Sectoare mulțumin- 
du-se să răspundă cite o dată, iar 
sectorul 3 niciodată. Or, asemenea 
acțiuni se cer a fi organizate chiar 
de către organele de conducere, de 
către consiliile populare ale sectoare
lor — ca reprezentante ale „benefi
ciarului". respectiv ale cetățenilor.

Ca orice alt sector al serviciilor, si 
transportul în comun se află supus 
■controlului oamenilor muncii, fiecare 
echipă cu astfel de obligații avind 
datoria de a face cel puțin un con
trol pe trimestru pe liniile si la ca
petele de linii repartizate. Aceasta 
în afara acțiunilor de amploare, res
pectiv a asa-numitelor „controale 
dirijate", organizate de comisia mu
nicipală de coordonare si îndrumare 
a controlului oamenilor muncii, cu 
sprijinul organelor de sindicat. Dar 
din luna iunie a anului trecut, cind 
a avut loc o asemenea acțiune — 
soldată la rîndul ei cu importante 
măsuri — conducerea I.T.B. nu a 
mai fost incunoștiințată de prezen
ța Vteunei echipe de control obștesc 
pe traseele I.T.B. — deși, așa cum 
ne-a declarat, le consideră prezența 
foarte utilă și necesară.

TELEFONAT! LA BIROUL DE 
RECLAMAȚII, DAR CU INSISTEN
TA ȘI..„ AMĂNUNTE. Un alt mij
loc, prin care conducerea I.T.B. poate 
„tine sub ochi" vasta sa rețea de li
nii. prin care o poate controla și in- 

15 la sută, avînd ca efect pozitiv 
direct creșterea productivității mun
cii. Drept urmare, mina Petrila a 
realizat planul pe decembrie și a 
început bine noul an.

Să notăm că pînă la 7 ianuarie 
a.c.. prin acțiunile întreprinse cu 
fermitate si perseverență de organi
zațiile de partid, in Valea Jiului au 
fost stabilizați în ultimele trei luni 
peste 5 300 mineri și electromecanici, 
iar alții se află in curs de încadrare.

— Desfășurăm o neîntreruptă ac
tivitate de îndrumare .și control a 
întregii acțiuni de recrutare și sta
bilizare a forței de muncă — ne-a 
spus tovarășul Ion Resiga. prim- 
secretar al Comitetului municipal 
de partid Petroșani. Atit în cadrul 
analizelor lunare, cit și in, munca 
permanentă pe care o desfășoară 
organele și organizațiile de partid. 
U.T.C. și sindicat, precum și condu
cerile unităților miniere, acordăm o 
mare atenție întregii problematici a 
stabilizării muncitorilor mineri. In- 
tr-un timp scurt a trebuit să orga
nizăm. cu ajutorul combinatului și al 
unităților miniere, numeroase spații 
de cazare și masă pentru aproape 
6 000 de oameni — cit populația 
unui oraș ca Uricaniul — să urmă
rim îndeaproape modul cum sint în
cadrați în muncă și cuprinderea in 
cursurile de calificare. Urmărim zi 

Sabin CERBU .
corespondentul „Scinteii"

terveni .— eventual — operativ. îl 
constituie dialogul cu cetățenii. Deo
camdată el nu este prea extins, de
oarece numărul de telefon la care 
se poate suna în prezent (13 09 88) 
nu se bucură de prea multă popu
larizare și nici nu este ușor de re
ținut. Ca să nu mai spunem că sună 
tot timpul ocupat.

Din discuțiile cu conducerea între
prinderii și lucrătorii „biroului de 
sesizări" reiese că acest serviciu ar 
putea deveni un adevărat dispecerat 
de control al liniilor, de preluare a 
sesizărilor și informare operativă a 
factorilor de decizie, dacă ar fi dotat 
cu un număr de trei cifre, ușor de 
memorat, și cu mai multe linii. In
serăm aici aceste precizări ca pe un 
apel către direcția P.T.T. a munici

piului, din partea I.T.B.-ului. Și 
mai ales din partea călătorilor. Ce 
ar aduce ei la cunoștința con
ducerii I.T.B. prin intermediul 
biroului său de reclamații ? Iată 
una din zile. luată la întîm- 
plăre. Toate cele 15 sesizări tele
fonice (alte patru erau făcute in 
scris) reclamau comportarea unor 
conducători de vehicul. Mai in deta
liu ? Cele bine cunoscute : nu pleacă 
de la capăt de linii, nu vin timp în
delungat, după care apar in tandem 
sau in șir, nu opresc în stații, ies din 
traseu, se retrag fără călători si. in 
plus au față de aceștia o atitudine 
necuviincioasă. Cum sînt tratate a- 
ceste sesizări? Ne-am oprit asupra 
celor înregistrate exact cu o lună în 
urmă. Coincidența a făcut să fie tot 
19 reclamații. Dintre acestea. 12 erau 
telefonice, din care la șapte nu se 
reacționase în nici un fel. Intre 
motivele nesoluționării l-am in- 
tilnit și pe acela că cetățea
nul nu ar fi furnizat „toate amă
nuntele necesare". Intr-adevăr, o in
formație de acest fel trebuie să cu
prindă nu numai numărul liniei, nu
mărul mașinii (de inventar sau în
matriculare), ci și data și ora. Este 
drept că. în urma unei note critice 
apărute în ziarul nostru, conducerea 
I.T.B. a luat măsura de a înlocui tot 
acest „rebus" cu plăcuțe pe care sînt 
imprimate vizibil numele conducă
torului de vehicul și telefonul auto
bazei sau depoului la care lucrează, 
ce se vor adevărate „cărți de vizită". 
Numai că foarte puțini vatmani și 
șoferi înțeleg să respecte această 
dispoziție si să Ie afișeze. Cum s-ar 
spune deocamdată nu plăcuțele res
pective sint la vedere, ci tot ...indis
ciplina. 

de zi evoluția producției de căr
bune din întreprinderile miniere, 
din sectoare, din schimburile de 
producție, dar în aceeași măsură, cu 
aceeași grijă și preocupare ne gin- 
dim și la ziua de mîine, in perspec
tivă. Ziua de miine și perspectiva 
le decid oamenii. Acești mii și mii 
de oameni, care invață acum abe
cedarul muncii din mină. Față 
în față cu această situație nouă, tre
buie ca noi înșine să ne reconside
răm felul de a munci, de a găsi so
luții și metode adecvate noilor ce
rințe și adevăruri ale vieții. în 
acest context sintem intens preocu
pați de asigurarea la fiecare loc de 
muncă a unui climat angajant de
muncă, de deplină ordine si disci
plină, în așa fel ca la fiecare între
prindere minieră să crească produc
tivitatea muncii, să recuperăm ră- 

• minerile în urmă, să amplificăm re
zultatele bune obținute la minele 
Paroșeni. Lonea și Petrila.

Evidențiind acțiunile 
se pentru recrutarea
muncă și creșterea
de posturi în abataje, 
unor condiții optime de cazare și 
masă. încadrarea noilor veniți în 
formațiile de lucru, poate și insu
ficienta preocupare, pe alocuri, pen
tru ridicarea calificării lor. trebuie 
să remarcăm că sint încă -destule și 
îngrijorătoare cazuri de plecări 
nejustificate ale noilor veniți. înre
gistrarea unor absențe nemotivate 
ale acestora mai ales Ia minele Dîl- 
ja. Lupeni și Bărbăteni, dovadă că 
aici, dar și in alte locuri, comite
tele de partid de la mină, ca și cele 
orășenești mai așteaptă controale, 
impulsuri, îndemnuri pentru a se 
alinia exigențelor actuale, pentru a 
trece de la declarații de intenție la 
acțiuni concrete.

intreprin- 
forței de 
numărului 
asigurarea

CE SE AFLA DINCOLO DE... „ME
DIE". O statistică a sancțiunilor apli
cate Ia I.T.B. anul trecut, relevă fap
tul că în cazul categoriei „șoferi și 
manipulanți". revin cite trei sancțiuni 
disciplinare de om, in medie, pe an. 
Numai că media aceasta, ce poate fi 
considerată o oglindă a gradului 
foarte mare de indisciplină, ascunde 
in fapt o diferențiere netă : în timp 
ce unii — de regulă, mereu aceiași — 
acumulea-ză dosare întregi cu fișe de 
abateri, sint destul de numeroși cei 
care an de an au aceeași fișă, ima
culată.

Iată de ce este cazul ca toți acei 
lucrători care-și fac datoria cu cinste 
să manifeste mult mai multă exi
gență față de colegii lor ce se com
plac a rămîne in cealaltă extremă. 
Pentru aceasta Insă este nevoie să 
se desfășoare o susținută activitate 
educativă, de prevenire a abaterilor, 
de creștere a conștiinciozității fie
cărui lucrător. Sînt atribuții, sint 
sarcini obligatorii scăpate din vedere 
sau exercitate formal, ca o ...obligație 
de către organele și organizațiile de 
partid din diferite subunități ale 
I.T.B. de către consiliul oamenilor 
muncii, de comitetul sindical, orga
nizația U.T.C. Așa cum a, re
ieșit in discuția amintită de la co
mitetul de partid al întreprinderii, cu 
mai mulți oameni ai muncii, repre
zentanți de frunte ai acestui colectiv 
muncitoresc, este necesar să se re
vadă și mijloacele de educație pe 
care le au și mai ales le pot avea 
la indemină. Dintre acestea am a- 
mintit deja controalele la care pot 
fi cooptați cu bune rezultate cei 
mai conștiincioși dintre lucrătorii 
I.T.B.-ului. măsura reînființării 
funcției de șef de linie, a obligativi
tății purtării ecusoanelor si plăcuței 
cu numele, ce pot constitui adevărate 
„cărți de vizită" pentru conducătorul 
vehiculului. Alte propuneri privesc 
desfășurarea la vedere a întrecerii 
socialiste (fiind intr-adevăr tonic să 
călătorești intr-un autobuz, în care 
să vezi însemnele grafice de „șofer 
fruntaș", „linie fruntașă" sau „auto
bază fruntașă", confirmate de aspec
tele concrete), introducerea unui 
mijloc obiectiv de înregistrare a ore
lor de plecare si sosire în fiecare 
cursă (in genul ceasului de pontaj) 
asigurarea micilor reparații, a unor 
piese de schimb necesare și a efec
tuării curățeniei în vehicule la ca
pete de linii...

Intre aceste propuneri venite din 
partea lucrătorilor I.T.B. una ii vi
zează și pe... călători care. într-ade- 
văr. pot contribui, la rîndul lor, la 
întronarea disciplinei pe traseele 
I.T.B. Iată, de pildă, in cazul noilor 
autobuze introduse pe unele linii : 
totul este nou, frumos, civilizat. Mai 
puțin conduita unor călători care nu 
au înțeles încă două lucruri : că 
noile autobuze nu pot porni (din 
construcție) cu ușile deschise și că 
in urma lor sosesc imediat altele.

< Ion MARIN

Excepția devenită regulă
Aflăm prin telefon : „Astăzi, 6 

ianuarie 1988, la mina Fagu Cetă
ții, orizontul 590, cantitatea de mi
nereu extras a fost de trei ori mai 
mare". Completăm noi : a fost de 
trei ori mai mare decît în oricare 
din zilele de pînă acum și decit 
in oricare alt abataj, de cind e 
mina mină la Bălan. Și de acum 
așa va fi și in. zilele următoare.

Vestea nu ne surprinde. Dar ne 
bucură. După cum nespus de mult 
îi bucură pe minerii Bălanului. în 
primul rînd, pentru că este încu
nunarea unor eforturi ce nu pot fi 
dimensionate nici de cel mai sen
sibil aparat care ar putea exista, 
pentru că este împlinirea unor aș
teptări și emoții ce nu pot fi nici
cum cuprinse în vreun tipar.

Așteptam vestea, deoarece cu o 
zi mai înainte am fost martori 
oculari, in abataj, la armonizarea 
întregului complex al lucrărilor 
pregătitoare și a noilor dotări teh
nice, străbătînd pas cu pas între
gul flux tehnologic al extracției 
minereului cuprifer de la orizontul 
590.

Și am aflat astfel că faptul de 
excepție, care a devenit de acum 
fapt obișnuit de muncă, repetabil 
în fiecare zi, își are istoria sa. Nu 
scrisă, ci păstrată în memoria mi
nerilor. Incrustată în peretele de 
stîncă al planului înclinat — o ga
lerie în ' secțiune transversală ele 
10,5 metri pătrați, lungă de 110 me
tri, care face legătura, coborind in

Mereu la datorie
Puțini sînt cei care știu că pe un 

căuș de apă, situat în imediata a- 
propiere a Parcului Alei din Giur
giu, își are sediul plutitor o unitate 
unică in țară, care asigură funcțio
narea in cele mai bune condiții a 
întregului șenal navigabil fluvial 
al Dunării — de la Baziaș pină la 
Brăila, pe o distanță de sute de 
kilometri. In această unitate — care 
se numește simplu „Secția de 
căi navigabile" — există și un grup 
de scafandri. Despre prezența și 
rostul lor aici am aflat de curînd, 
într-o seară, cind la dispeceratul 
unității s-a primit următorul apel : 
„Toți scafandrii de la secția Giur
giu se vor deplasa urgent pe bra
țul Borcea. la kilometrul 55, unde, 
datorită poleiului format pe partea 
carosabilă a bacului de trecere, sînt 
puse în pericol vieți omenești !“. 
Imediat, scafandrii s-au îmbarcat 
pe nava de serviciu „Semnal 2“ și 
au pornit înspre Oltenița și apoi 
spre Călărași, pentru a-și îndeplini 
noua misiune.

— Salvarea de vieți omenești pe 
Dunăre constituie pentru noi cea 
mai nobilă misiune — ne spune in
ginerul Vasile Vieru, șeful secției. 
Desigur, nu dorim să avem pprte 
de astfel de ' misiuni, pentru 'că 
avem noi altele de îndeplinit cu 
nava n'oastră ..Semnal 2". Este o 
năvă ’ complexă, dotată cu labora
toare și stație meteorologică. Fa
cem sondaje în vederea depistării 
zonelor cu adîncimi mici de apă. 
asigurăm semnalizarea plutitoare și 
costieră a șenalului navigabil prin 
geamanduri luminoase și cu re
flectoare radar. Dar cîte n-avem 
de făcut !

De fapt, acești oameni minunați 
lucrează în sistem „foc continuu", 
stînd zilnic fiecare ore întregi sub 
apă, executînd diferite operațiuni.

Pricepere și îndrăzneală
S-a petrecut la întreprinderea de 

mașini-unelte Bacău, unitate repre
zentativă a industriei de profil.

— Așa cum se prezintă mașina 
aceasta de alezat și frezat nu mai 
este solicitată. A „îmbătrînit". Con
sumă mult metal și are o producti
vitate scăzută. într-un cuvînt, nu 
mai este competitivă — le spunea 
specialiștilor săi, directorul între
prinderii, inginerul Vasile Gogu.

Mașina de alezat și frezat se nu
măra printre utilajele de bază fa
bricate la Bacău și care, cu ani în 
urmă, era căutată atit pe piața in
ternă, cît și pe cea externă. O ma- 
șină-unealtă pretențioasă, de mare 
precizie, la care orice intervenție 
cere pricepere și îndrăzneală.

— Să apelăm la tovarășii de la 
institutul de Specialitate, căite au 
proiectat-o, că ei pot să ne ajute 
— a spus cineva.

— Dar ce, noi nu sîntem specia
liști 1 — a replicat un altul.

Discuția a durat mult după pro
gramul de lucru. Fiecare chibzuia 
și-și spunea părerea. în cele din 
urmă, s-a propus ca un colectiv

Ingeniozitate tehnică
Conf. dr. ing. Lorin Cantemlr, de 

la Institutul politehnic din Iași, se 
preocupa, cu pasiune și dăruire, de 
utilizarea cu maximă eficiență a 
energiei electrice. A antrenat în a- 
ceastă acțiune un larg colectiv de 
specialiști în materie de la facul
tățile de electrotehnică, mecanică 
și construcții, precum și din între
prinderi, cu care a conceput vehicu
le și roboți pentru transport acțio
nate cu curenți de inducție.

Mai întii, au fost create auto
vehiculele „Vesmag 1“ și „Vesmag 
2". Adică vehicule suspendate mag
netic și acționate cu motoare linia
re. După ce au fost experimentate 
cu bune rezultate la transportul 
materialelor pe o cale ferată rea
lizată cu ajutorul Regionalei C.F.R. 
și al întreprinderii de materiale de 
construcții din Iași, ele au fost bre
vetate ca invenții. Noutatea constă 
în faptul că motorul liniar este 
montat jumătate pe vehicul și ju
mătate intre șinele de cale ferată, 
în acest fel. vehiculul alunecă ușor, 
cu un consum foarte redus de ener
gie electrică.

Inventatorii ieșeni nu s-au oprit 
însă aici, aducînd vehiculelor res
pective perfecționări, reușind astfel 
să creeze, practic, noi tipuri de ve- 
hicule-roboți : „Vemli 1“ și „Vemli 
2“. Sînt vehicule acționate de cite 
un motor liniar cu curenți de in
ducție formați trifazat prin două 
fire întinse deasupra căii ferate și 
printr-un al treilea „fir" constituit 
chiar din șinele de cale feral ă. 
Acești curenți de inducție, formați 
astfel, „împing" înainte vehiculul 

pantă la 12 grade, intre orizontu
rile 640 și 590. Pe minerul-șef de 
brigadă Constantin . Zavalichi nu 
l-am întîlnit, dar am aflat că el 
și ortacii brigăzii lui au reușit să 
înainteze cu planul înclinat în ritm 
de 35—40 metri pe lună, adică de 
3—4 ori mai repede decit era pre
văzut. Introducerea in mină a în
cărcătorului frontal L.K.-l, utilaj 
de mare performanță, dar și de 
mari dimensiuni, pentru a cărui 
coborîre prin puț și-a asumat sar
cina inginerul stagiar Albert Ștefan, 
a fost realizată ireproșabil. Văzind 
acest L.K.-l la lucru, o mașină cit 
o locomotivă de manevră, ai cărei 
conducători se numesc Gydrgy Ște
fan, Nicu Suvac și Siito Mihai, toți 
trei muncitori de înaltă calificare, 
admirindu-i pernetua unduire prin 
largile galerii ce par Ia trecerea 
ei neîncăpătoare, nici nu poți să-ți 
închipui că a fost „strecurată" prin 
puțul a cărui secțiune este foarte 
îngustă. Demontarea, coborîrea și 
montarea ei în subteran n-au durat 
mai mult de 3—4 schimburi. Și în 
acest fel. minerii Bălanului au ți
nut să dovedească și altora, dar 
mti ales lor, că „nu există nu se 
poate". Ceea ce părea anul trecut 
imposibil, adică să scoți într-o zi 
de trei ori mai mult minereu, a 
devenit acum un fapt cotidian. Un 
exemplar fapt de muncă !

Nicolae ȘANDRU

Ei se află la datorie, pe Dunăre, 
la orice oră din zi și din noapte. 
Pe arșița verii și pe gerurile nă
prasnice. Pe ceață sau pe furtuni, 
cind nava lor, pe creasta valurilor, 
pare o coajă de nucă. Și, totuși, ei, 
scafandrii, prin dăruire și abnega
ție in muncă, ies mereu învingă
tori. înaltul profesionalism de care 
dau dovadă, curajul de a lua piep
tiș greutățile i-au făcut cunoscuți 
și în afara perimetrului lor de ac
tivitate. fiind solicitați să execute 
numeroase alte misiuni. Știați, de 
exemplu, că scafandrii Vasile Octa
vian, Marian Predoiu, Cristea Ma
rin, Constantin Trușcă și ceilalți 
giurgiuveni sînt cei care au con
struit. sub apele Dunării, pilele de 
susținere ale noului pod de la Cer
navoda ? Că tot ei au executat lu
crările subacvatice pe care funcțio
nează azi sincroliftul de la Șantie
rul naval Giurgiu ? Că tot ei au 
fost și sint prezențt la amenajarea 
complexă a Dîmboviței și la con
strucția metroului bucureștean ? Că 
tot ei au pus umărul la decolma- 
tarea prizelor de apă pentru siste
mele de irigații de la Turnu Mă
gurele, Oltenița și Călărași, la pu
nerea pe linia de plutire a unei 
nave-impingător care se scufunda
se ? Că tot ei. scafandrii, sînt cei 

r; ears., după .jfpiouțiQașe, verificări 
sub apă, dau semnalul de lansare 
fiecărei nave ce se construiește in 
porturile dunărene ?

Sînt. toate acestea, doar cîteva 
episoade din bogata „carte de vizi
tă" a scafandrilor din cadrul unei 
unități cu un nume atit de sim
plu — Secția de căi navigabile — 
aflată pe un căuș de apă lingă 
Parcul Alei din Giurgiu...

Ion MANEA

format din ingineri și tehnicieni să 
se ocupe concret, intr-un timp cit 
mai scurt, de întinerirea mașinii. 
Au fost propuși și oamenii care să 
facă parte din colectiv : inginerii 
Cornel Udreanu și Magda Popa, 
tehnicienii Mihai Turea și Carmil 
Boz. Toți oameni pricepuți, cu ex
periență. Sub conducerea ingineru
lui Corneliu Țarălungă, șeful ate
lierului de proiectare, colectivul s-a 
apucat de treabă. S-a lucrat, cum se 
spune, zi și noapte. S-a studiat și 
s-a proiectat. S-a construit și ex
perimentat. S-a experimentat și s-a 
construit din nou. Rezultatul : în 
scurt timp, a fost realizată o noua 
mașină de alezat și frezat, după o 
concepție proprie. Șeful colectivului 
ne-a prezentat-o : „Este o mașină- 
unealtă modernă, cu caracteristici 
tehnico-funcționale la nivelul teh
nicii mondiale, care lucrează cu co
menzi numerice. Se deosebește de 
toate celelalte mașini similare prin 
faptul că este mult mai ușoară și 
consumă mai puțin energie elec
trică".

Gheorqhe BALTA

cu multă ușurință și cu foarte pu
țină energie electrică. Noile tipuri 
au fost experimentate pe un stand 
de cale ferată, special construit, din 
Iași pină la întreprinderea de anti
biotice, după care s-au prezentat la 
omologare pe baza unor soluții bre
vetate ca invenție.

— Să înțelegem că acesta este 
evenimentul tehnic și științific cel 
mai important ? — l-am întrebat pe 
conf. dr. ing. Lorin Cantemir.

— Desigur. Dar numai dacă adău
găm și „Roblinii", Adică roboții li
niari de puteri mici, pe care i-am 
conceput și realizat în laboratorul 
de specialitate al facultății noastre 
și care au și fost omologați în trei 
variante. Ei se aseamănă cu niște 
cărucioare acționate de motoare li
niare cu inducție, care, fie la capăt, 
unde poate să fie magazia de ma
teriale, fie pe „traseu", pînă la 
fluxul tehnologic sau la puncte di
ficile pătrunderii omului, se încarcă 
automat de către niște „mîini" me
canice cu materii prime, materiale, 
piese de schimb etc, Bineînțeles, 
totul este programat de un minuscul 
„creier" electronic. In acest fel, 
„Roblinii" contribuie la reducerea 
importurilor șl înlocuirea muncii 
manuale.

Ni s-a spus că „Roblinii" au și 
fost solicitați de întreprinderi din 
Iași. Pașcani și Bistrița-Năsăud.

Cu alte cuvinte, ei au și pornit la 
drum, cu pași siguri spre genera
lizare.

Manole CORCAC1

Un ajutor 
la timp

— Mă Întrebați ce a însemnat 
pentru mine această măsură, ce am 
cîștigat ? A fost cea mai aspră lec
ție ce mi s-a dat vreodată. In nu
mai citeva luni ea m-a maturizat 
cit in ani de zile.

Răspunsul Ia întrebarea noastră 
aparține unui tinăr muncitor de la 
întreprinderea „Rulmentul" din 
Brașov. Despre ce este vorba ?

După absolvirea liceului indus
trial de profil, a fost angajat ca 
muncitor rectificator. în timpul 
școlii și, mai ales, în orele de prac
tică, a căutat cu asiduitate să pă
trundă cit mai repede in tainele 
tennicii, să se încadreze in rigo
rile pe care le ridică fabricația 
unora dintre cei mai pretențioși 
rulmenți. Și pentru că reușise să 
cunoască foarte bine mașinile de 
pe linia pe care lucra, fiind un 
foarte bun meseriaș, i s-a încre
dințat, la mai puțin de un an de 
la venirea în întreprindere, mun
ca de regjor. Muncă de o mare 
răspundere, caz unic în istoria sec
ției respective, cind o asemenea 
răspundere este încredințată unui 
atît de tinăr meseriaș. Dar el a 
răsplătit cu prisosință încrederea 
cu care fusese investit.

— Copleșit de prea mare încre
dere și atenția acordată, de reuși
tele lui în muncă — ne spune 
maistrul principal Constantin Bra- 
toveanu — el a început, la un mo
ment dat, să-și schimbe optica pri
vind comportamentul lui in relații
le cu colegii de muncă și cu ca
drele tehnice, făcind-o pe atotștiu
torul. Cu alte cuvinte, începuse să 
se infatueze, să se supraaprecieze, 
să nu mai țină seama de părerile 
altora, să devină năzuros. Această 
situație nu ne putea lăsa indife
renți și am acționat in sensul cel 
mai constructiv și uman posibil, 
intinzindu-i o mină de ajutor. A 
fost trecut să lucreze pe două din
tre mașinile cele mai pretențioase 
de pe o altă linie, iar cazul lui a 
fost discutat în colectiv. Măsura 
luată de conducerea secției avea 
un profund caracter educativ. Ea 
nu tindea să-1 izoleze, să-l înde
părteze de colectiv. Dimpotrivă, a 
fost inconjprat cu o grijă mai mult 
decit prietenească, părintească. în 
aceste condiții, el însuși și-a dat 
seama că tot mai bine îl prinde 
modestia. S-a apucat cu toată riv- 
na de muncă, dovedind colectivu
lui și lui insuși că poate redeveni 
cel de la început. Și, intr-adevăr, 
a demonstrat încă o dată frumoa
sele lui însușiri profesionale. în 
numai citeva săptămîni a reușit 
să stăpînească tehnologiile și 
mașinile pe care fusese pus să 
lucreze. în același timp, și-a aju
tat și colegul însărcinat cu reglarea 
mașinilor de pe linia pe care lu
crase el mai înainte.

Această schimbare de atitudine, 
de optică a determinat conducerea 
secției și organizația de partid să-i 
încredințeze din nou înalta misiune 
de region Și unde credeți ? La una 
din cele mai complexe și preten
țioase linii tehnologice.

Nicolae MOCANU

„Tata ne-a
învățat să ne

placă munca"
Intr-un film de scurt-metraj, rea

lizat cu cîtva timp în urmă de 
cineaștii amatori la întreprinderea 
de confecții Focșani, „rolul" princi
pal i-a fost încredințat maistrului 
Cristea Rogozan. Imaginile, ca și 
comentariul care le insoțește iși 
propun — și reușesc — să convingă 
privitorul că „A doua casă" — ge
nericul filmului — este pentru 
maistrul Rogozan însăși întreprin
derea în care lucrează de un sfert 
de secol. Nu ne propunem >ă po
vestim filmul în care, așa după 
cum ni s-a spus la comitetul de 
partid al întreprinderii. în „rolul" 
principal putea să apară oricare 
dintre miile de oameni ai muncii 
din unitate. Stăruim doar ■ asupra 
ultimei secvențe a filmului, care 
sugera că „vor urma" și alte fapte 
de muncă ale maistrului Rogozan.

— Așadar, ce a urmat, meștere 1
— Au urmat ele, mai multe, dar 

nu mi-e la indemină să vorbesc eu 
despre ele.

Ne-au vorbit, în schimb, tovarășii 
lui de muncă, de la care am aflat 
că maistrul Rogozan tocmai pri
mise cel de-al 45-lea -brevet de ino
vator. Un brevet pentru o inovație 
care aduce mari economii. Tot el 
a realizat mai multe accesorii teh
nologice care se 'folosesc în sec
țiile întreprinderii. De altfel, în 
fiecare an realizează cam 60—70 de 
astfel de accesorii. Eficiența lor se 
măsoară în sporuri de productivi
tate și producție, în creșterea cali
tății confecțiilor, în economii de 
țesături și energie electrică, în 
ușurarea efortului fizic al oameni
lor. în afara sarcinilor curente de 
producție, tot el, maistrul Rogozan, 
se ocupă și de pregătirea „rezervei 
de cadre" pentru ajutori de maiș
tri. Pînă acum, 60 au și absolvit 
cursurile. Are acum în pregătire 
alți 20 și ceva.

— Da, așa îi zicem noi — „re
zerva de cadre" — precizează mais
trul. Părinții mei au crescut 10 
copii și noi am fost „rezerva lor de 
cadre". Tatăl meu se pricepea la 
toate : de Ia cizmărie, pînă la con
struirea de case trainice și frumoa
se. Noi, copiii, eram mina lui 
dreaptă. Și am învățat de lat el tot 
felul de meserii. Dar cel mai mult 
și mai mult am învățat să iubim 
munca. învățăm și acum și, din 
cîte ne pricepem, îi învățăm și pe 
alții. Munca însăși este cel mai 
captivant „film" care cere mereu 
un „va urma".

Dan DRAGULESCU
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PENTRU ASIGURAREA BAZEI DE MATERII
PRIME ȘI RESURSE ENERGETICE

ȚĂRII, CfT MAI MULT ȚIȚEI!

SATUL la ora învățării 
pentru producții agricole

cît mai mari
La fiecare sondă, măsuri operative, 

eficiente
LA SCHELA DE PRODUCȚIE PETROLIERĂ VIDELE

Pornind de la necesitatea ■ sporirii 
cantităților de țiței extras, oamenii 
muncii din cadrul Schelei de pro
ducție petrolieră Videle si-au inten- 
«ificat eforturile, încă din primele 
zile ale noului an, pentru exploata
rea la parametri optimi a utilajelor 
si instalațiilor din dotare. Astfel, in 
funcție de nivelul producției obținu
te si' pe baza caracteristicilor fiecă
rui zăcămînt, ale fiecărei sonde, se 
aplică măsuri geologo-tehnice care 
să asigure exploatarea tuturor echi
pamentelor cu randamente superioa
re. Intre aceste măsuri se numără 
tratamentele tensio-active, fisurările, 
acidizările. modificările parametri
lor de pompai, echiparea sondelor cu 
filtre metalice pentru combaterea 
viiturilor de nisip — fenomene în
registrate frecvent în această parte 
a Cimpiei Române, Organizarea mai 
bună a muncii la intervenții. întări
rea ordinii si disciplinei, folosirea 
rațională a mașinilor si utilajelor 
din dotare au permis reducerea sub
stanțială a timpului neproductiv. A- 
vîndu-se insă în vedere importanta 
activității de intervenție si repara
ții la sonde, se pune un accent deo
sebit pe operativitatea efectuării a- 
cestor lucrări, preconizîndu-se de a- 
semenea constituirea a încă patru 
formații de specialitate. In același 
context notăm si acțiunea de extin
dere a urmăririi automate, centrali
zat, a sondelor de la brigăzile de 
producție 5, 6 si 7, acțiune care s-a 
dovedit deosebit de eficientă în ceea 
ce privește promptitudinea interven
ției.

Principala cale de Înlăturare a de
clinului natural si sporire a Pro
ducției de titei rămine însă promo
varea unor metode si tehnologii mo
derne de extracție. în acest scop, 
aici, la Videle, există programe am
ple care vizează prezentul, dar si vii
torul. Se poate aprecia buna colabo
rare cu specialiștii institutului de 
profil din Cîmpina. cu sprijinul că
rora s-au elaborat si se aplică pro
iectele de exploatare a zăcăminte
lor de hidrocarburi din zonă. în ve
derea creșterii factorului de recupe
rare a țițeiului. Pe baza experimen
telor făcute. în acest an s-a trecut 
la dezvoltarea pe scară industrială 
a combustiei subterane. Prin darea 
în funcțiune a unei complexe si mo
deme statii de compresoare. cu o ca
pacitate de un milion metri cubi de 
aer in 24 de ore. s-au creat condi
țiile pentru aprinderea unor noi son
de amplasate pe trei zăcăminte. De 
remarcat că, dacă prin vechile meto
de de exploatare în unele cazuri nu 
se mai obținea nici o producție, la 
trei luni după extinderea combustiei 
subterane primele 14 sonde au în
ceput să funct'oneze din nou. adu- 
cind la suprafață, in medie, aproape

Cîmp larg de afirmare tehnologiilor 
moderne

LA SCHELA DE PRODUCJIE PETROLIERĂ DRĂGĂȘANI
Colectivul de oameni ai muncii 

din cadrul Schelei de producție pe
trolieră Drăgășani a încheiat cel 
de-al doilea an al actualului cinci
nal cu rezultate dintre cele mai 
bune, dovada făcind-o, între altele, 
nivelul ridicat al producției de țiței, 
indicator la care s-a înregistrat o 
depășire de aproape 10 000 tone. 
Aceste realizări sînt consecința fi
rească a preocupărilor stăruitoare 
pentru utilizarea cit mai deplină a 
sondelor, pentru aplicarea integrală 
l în condiții de eficiență sporită a 
'tur or măsurilor prevăzute în pra
am ul de perfecționare a organiză

ri modernizare a producției.
- Anul 1987 — ne spune ing. 
slae Sorin Samoilă, directorul 
Jei din Drăgășani — a însemnat 
■u noi o perioadă densă de acu

A ÎNTREPRINDEREA

IC AN” DIN CAPITALA

iri înalte de lucru

Foto :ț, cristian

ntreprinderea „Vulcan" 
Hală, în perioada care a 
rin acest an s-au în- 
Djritmuri înalte de lucru, 
prfodusele finalizate in 
tim’le ale anului amin- 
tru călzitorul de aer pen- 
buru. de 1 035 t/oră. tam- 
t/oră ru cazanul de 420 
utiiaj^uri de caldarină —
nergeti?ate sectorului e-
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40 tone de titei Pe zi. In acest an. 
pentru extinderea combustiei subte
rane se pregătește începerea lucră
rilor de construcție la statia de com
presoare Videle II.

Un alt program vizează punerea In 
funcțiune in acest an a încă 100 de 
noi sonde pe zăcămintele cunoscute, 
precum si dezvoltarea cercetării geo
logice Prin forarea unor sonde de 
explorare pe zonale Talpa. Ciolă- 
nești si Videle. Prin măsuri tehnice 
si organizatorice se urmărește scur
tarea termenului de efectuare a pro
belor de producție cu două-trei zile 
la fiecare sondă.

O atenție deosebită se acordă ex
tinderii gamei de reconditionări a 
materialului tubular, pieselor de 
schimb și subansamblelor, in vede
rea efectuării cît mai operative a 
reparațiilor. în zona Ciuperceni, 
pentru a fi evitate transporturile pe 
distante mari, a fost amenajată o 
statie de reconditlonare a țevilor de 
extracție, iar o alta, modernă, de 
capacitate sporită, se află in curs 
de construcție in cadrul grupului in
dustrial de la Videle. Totodată, o 
formație de reparații capitale a fost 
constituită pentru detubarea sonde
lor casate și reintroducerea in cir
cuitul productiv a burlanelor de 
foraj-extracție. în vederea creșterii 
duratei de funcționare a conducte
lor magistrale de transport al ți
țeiului si al apei sărate, se aplică 
o soluție tehnologică care asigură 
protecția la interior eu mai multe 
tipuri de rășini.

— Fără a subaprecia măsurile de 
ordin tehnic, geologic sau organiza
toric. ne preciza secretarul comite
tului de partid, tovarășul Mihaî 
Pleșa. ceea ce ne dă garanția ob
ținerii unor rezultate la nivelul po
sibilităților de care dispunem este 
încrederea colectivului în forțele 
proprii. în dezbaterile din adunări
le de partid. în discuțiile organiza
te cu fiecare colectiv în parte s-a 
conturat clar ideea că sursele de 
creștere a producției nu au fost e- 
puizate, că stă în puterea noastră 
să extragem mai mult țiței. Și, mai 
mult ca oricînd, toți petroliștii au 
înțeles eă nici un efort nu este prea 
mare atunci cînd este vorba de in
teresele economiei naționale. Prin 
toate formele activității politico-e
ducative pe care le inițiază organi
zațiile de partid din schelă se ur
mărește întărirea răspunderii in 
muncă a fiecărui petrolist, sădirea 
în conștiințe a ideii- că a spori pro
ducția de petrol înseamnă astăzi, 
mai presus de orice, o înaltă dato
rie patriotică.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii"

mulări calitative, de experiență, mai 
ales in ce privește creșterea gradu
lui de recuperare a hidrocarburilor 
din zăcămintele existente, fapt ce a 
atras după sine sporirea producției, 
numai in cazul sondelor vechi, cu 
aproape 11 000 tone. In acest cadru 
s-au înscris numeroase acțiuni care 
au vizat ridicarea gradului de folo
sire a fondului de sonde, îmbunătă
țirea parametrilor de pompaj, intro
ducerea și extinderea de noi teh
nologii.

— Ce experiență deosebită s-a 
acumulat și vă propuneți să extin- 
deți in acest an 7

— Sigur, aș putea vorbi în primul 
rînd despre efectele pozitive ale 
experimentului cu combustie subte
rană, care numai în cazul brigăzii 
hr. 1 Băbeni a asigurat obținerea 

unei producții suplimentare, față de 
cea preliminată, de 5 000 tone țiței. 
Rezultatele înregistrate ne-ap de
terminat ca; încă de pe acum, să 
luăm o serie de măsuri geologo- 
tehnologice și organizatorice care să 
permită extinderea acestei metode 
pe parcursul anului 1988. Impresio
nantă, prin eficienta avută, s-a do
vedit de asemenea punerea în func
țiune a noilor sonde prin metoda 
denivelărilor cu azot, metodă care a 
scurtat perioadele planificate pentru 
probele de producție. Din acest punct 
de vedere am acumulat și o expe
riență nouă, care oferă atît colecti
vului nostru, cît și altor sondori din 
țară cîmp larg pentru generalizare.

— Despre ce anume este vorba 7 
— S-a întîmplat. și nu de puține 

ori, ca tocmai în perioada probelor 
de producție să nu dispunem de can
titățile necesare de azot în această

Experiența înaintată — aplicată
pe scară cît mai largă

LA TRUSTUL DE FORAJ-EXTRACȚIE PITEȘTI
în anul de curînd încheiat, în ca

drul unităților Trustului de foraj- 
extracție Pitești s-a conturat o bo
gată experiență în ce privește uti
lizarea întregului fond de sonde, 
urmărirea bugetului de cheltuieli pe 
brigadă, extinderea tehnologiilor noi, 
aplicarea proceselor de creștere a 
factorului de recuperare, îmbunătă
țirea eficienței economice a întregii 
activități. In cadrul brigăzilor a cres
cut lună de lună numărul de ope
rații geologo-tehnologice, s-a extins 
folosirea pompelor cu cilindru lung, 
dublîndu-se durata de funcționare a 
sondelor în pompaj. Totodată, pen
tru combaterea viiturilor de nisip, 
au fost executate operații de conso
lidare a stratelor cu rășini epoxidice 
și injecții de cuarț și un mare număr 
de sonde. în fine, a fost scurtată 
perioada de punere în producție a 
sondelor noi, prin extinderea tehno
logiei de denivelare cu azot, efec
tuarea probelor de producție cu in
stalațiile de foraj, montarea instala
țiilor de suprafață la sondele de ex
ploatare încă din perioada de foraj. 
Prin aplicarea acestor măsuri, în 
anul 1987 s-a -obținut o producție 
suplimentară de țiței de 116 760 toni 
și s-a putut asigura o bună pregă
tire a activității pentru acest an.
Puternic mobilizați de sarcinile subli

niate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Ia Conferința Națională, petroliștii 
și-au propus să Îmbunătățească ac
tivitatea, să modernizeze procesele 
de producție, să crească productivi
tatea și eficiența economică, să mun
cească cu dăruire revoluționară pen
tru îndeplinirea exemplară a planu
lui pe anul 1988. în acest scop s-au 
luat o serie de noi măsuri pentru 
creșterea capacităților de interven
ție, reducerea timpului neproductiv,

în centrul preocupărilor: 
creșterea factorului de recuperare

(Urmare din pag. I)
Hotârirea de a răspunde prin fap

te înflăcăratelor chemări adresate de 
secretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a da patriei tot mai mult titei. de a 
contribui intr-o măsură tot mai 
mare la asigurarea bazei energetice 
si de materii prime a tării i-a deter
minat pe petroliștii din Moinești să 
caute si alte căi de sporire a pro
ducției. La Solonț. in cadrul Schelei 
de producție Modirzău, de exemplu, 
petroliștii din brigada condusă de 
-ing. Nicolae Buruiană au început să 
scoată țiței, din sondele părăsite, prin 
metoda mineritului. Prima etapă de 
construcție a fost încheiată și, ca 

'urmare, o cantitate de circa 300 tone 
de titei a luat in aceste zile drumul 
rafinăriilor. Acum se lucrează cu 
forte sporite la efectuarea lucrărilor 
prevăzute pentru cea de-a doua eta
pă, cînd vor fi construite încă două 

situație am apelat Ia fluide ușoare, 
mai precis la condens, care s-a do
vedit la fel de eficient.

— Să înțelegem că în perspectiva 
acestui an veți extinde această me
todă 7

— Bineînțeles. în 1988 sarcinile de 
plan la producția de țiței au sporit 
față de anul trecut cu 165 000 tone. 
Or, una din căile sigure de creștere 
a producției de țiței este tocmai re
ducerea timpului necesar pentru 
probele la noile sonde. în acest scop 
am stabilit ca, imediat după perfo
rare. la toate sondele noi de mare 
adîncime să ’folosim sistemul de 
denivelare cu ajutorul azotului sau 
al fluidelor ușoare. în acest fel, fie
care zi cîștigată va însemna un plus 
de producție.

Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii"

mai buna organizare a locurilor de 
muncă, mecanizarea unor operații 
grele, folosirea dispozitivelor de me
canizare și automatizare, întărirea 
ordinii și disciplinei, asigurarea asis
tenței tehnice pe toate schimburile, 
ridicarea calificării întregului perso
nal muncitor și creșterea eficienței 
economice.

Concomitent, după cum ne-a pre
cizat tovarășul Valeriu Pronovici, 
director adjunct al Trustului de fo- 
raj-extracție Pitești, se acționează 
pentru mărirea numărului de ope
rații geologo-tehnologice, introdu
cerea progresului tehnic și a noilor 
tehnologii, extinderea mecanizării și 
automatizării Ia locurile grele de 
muncă, urmărirea centralizată a son
delor. In atenția petroliștilor stau și 
procesele de creștere a factorului de 
recuperare, de extindere a injecției 
de apă, de urmărire a experimente
lor de combustie subterană și injec
ții de soluții alcaline. Duratele de 
foraj și de punere în producție a 
sondelor noi vor fi rețiuse prin mai 
buna organizare a activității și creș
terea eficienței investiției geologice. 
De asemenea, prin extinderea tehno
logiilor de denivelare cu azot șî de 
executare a probelor de producție 
cu instalațiile de foraj, timpul de 
punere în funcțiune a sondelor noi 
se va reduce cu 3—4 zile. Toți oa
menii muncii din cadrul Trustului 
de foraj-extracție Pitești sînt pe de
plin mobilizați și își consacră toate 
forțele pentru a da viață mărețelor 
obiective adoptate la Conferința Na
țională a P.C.R., pentru a-și spori 
contribuția Ia asigurarea bazei ener
getice și de materii prime a țării.

Gheortyhe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

galerii în zona de est a zăcămintu- 
lui, pentru ca apoi sonda să fie re
dată producției la întreaga capacita
te. în același timp, brigăzile de în
treținere depun eforturi susținute 
pentru ca toate sondele să funcțio
neze în permanentă, pentru a fi ex
ploatate la potențialul lor maxim. 
Calculele făcute la conducerea trus
tului din Moinești arată că in acest 
an declinul natural al zăcămintelor 
va fi de numai 0.8 la sută, față de 
unu la sută cit s-a înregistrat in 
1987, iar factorul final de recupera
re va crește in mod simțitor. Există 
deci toate condițiile pentru sporirea 
producției de titei si realizarea pre
vederilor înscrise în planul de pro
ducție al petroliștilor din Moinești 
pentru cel de-al treilea an al actua
lului cincinal.

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scinteiî"

IN ACESTE ZILE LA CERCURILE DE iNVĂȚĂMiNT AGROZOOTEHNIC DE MASA
De aproape două luni de zile a început invățămintul 

pgricol de masă. Activitate amplă, la care trebuie să 
participe toți lucrătorii din agricultură, menită să 
asigure ridicarea gradului de cunoștințe, să efectueze 
o analiză a celor mai bune tehnologii și metode de 
organizare in nemijlocită legătură cu activitatea prac
tică de la locul de muncă, din fiecare echipă, din 
fiecare fermă, spre a se asigura și pe această cale 
creșterea producției agricole, îndeplinirea sarcinilor ce 
decurg din Planul de dezvoltare a agriculturii pe anul 
1988.

Este cit se poate de evident că în condițiile de astăzi 
practicarea unei agriculturi moderne, intensive, de mare 
randament, realizarea programelor de creștere puter
nică a producției agricole în toate sectoarele, la ni
velul obiectivelor noii revoluții agrare, impun ca o 
necesitate stringentă creșterea calificării profesionale 
a tuturor oamenilor muncii din agricultură, pornind de 
la înțelegerea clară a faptului că o agricultură mo
dernă se poate face numai cu oameni cu o înaltă 
pregătire. Privită prin această prismă, activitatea de 
perfecționare a cunoștințelor profesionale ale celor ce 
lucrează in agricultură trebuie să joace în continuare 
un rol tot mai important in cadrul măsurilor care se 
întreprind pentru îmbunătățirea activității generale din 
agricultură. Modul in care a început și se desfășoară

în cele mai multe locuri învățămîntul agrozootehnic în 
unitățile agricole, înțelegerea cerinței de a se da 
acestuia un caracter de masă tot mai profund con
stituie dovada cea mai elocventă a răspunderii cu care 
cei cărora li s-a încredințat o asemenea misiune ac
ționează acum pentru a asigura acestei acțiuni o fi
nalitate practică maximă.

Tinind seama de importanța deosebită a învățămân
tului agrozootehnic de masă, „Scinteia" și-a propus să 
urmărească îndeaproape desfășurarea acestuia, să 
aducă în prim-plan atît experiența bună, cît și ne
ajunsurile, să contribuie la ridicarea acestei forme de 
pregătire profesională la nivelul cerut de sarcinile 
mari care stau în fața agriculturii. Nu ne propunem 
să formulăm concluzii, ci să prezentăm faptele așa cum 
le-am întîlnlt, Sînt preocupări temeinice, dar ți slă
biciuni determinate in principal de lipsa de orOIT 
zare și de control, de lipsa de răspândi ' intr- 
comitete comunale de partid, a u 
unități și, nu în ultimul rind, a una 1/
județene.

Vom înfățișa, în perioada care u 
observațiile rezultate în urma une 
ții făcute de reporterii și corespon 
mai multe județe, lată primele c 
agricole din județele Olt ți Cons

OLT:

In strînsă legătură 
cu activitatea 

concretă din unități
La Cooperativa agricolă de pro

ducție Șerbănești din județul Olt, la 
cercul cil profil zootehnic am con
statat două aspecte care atestă in
teresul deosebit față de învățărnîn- 
tul agrbzoătehnic de masă. în’pri
mul rînd. prezenta foarte bună. Iar 
în al doilea rînd tema de mare ac
tualitate aflată în dezbatere : teh
nologia creșterii și exploatării va
cilor de lapte.

Zootehnia, unității cuprinde un 
număr de 1 063 bovine, la care se 
adaugă peste 1100 oi. Grajdurile au 
fost modernizate și bine puse la 
punct în cele mai mici amănunte in 
ce privește pregătirea acestora pen
tru iarnă. In sectorul de materni
tate, cei 41 de îngrijitori ascultă cu 
atenție precizările lectorului, ingine
rul Longin Drăghicescu. La cursuri 
se află prezente și 3 eleve din treap
ta I de la liceul din localitate — 
Mirela Greceanu. Constantința Ma- 
rineci și Ioana Roșoga, care, in va
cantă fiind. își ajută părinții la în
grijirea animalelor.

Despre rolul umidității, tempera
turii. luminii, al elementelor chimi
ce nocive sau al factorilor biologici, 
zootehniștii de aici au mai auzit. Insă 
mai puțin le erau clare efectele ne- 
?ative asupra sănătății animalelor, 
ntrebările puse de Iile Datcu, 

Dumitru Crîngeanu. Ion Drăgan, 
Marin Ștefan și Dumitru Vochln au 
primit răspunsuri clare, pe înțelesul 
tuturor, de la care s-a pornit la 
luarea unor măsuri de îmbunătăți
re a activității de creștere și îngri
jire a animalelor, mai cu seamă la 
grajdul nr. 5 — o construcție de tip 
vechi, mai puțin adecvat menține
rii unui microclimat optim. Pentru 
mai buna administrare a furajelor 
și degajarea adăposturilor de gu
noi. s-a stabilit ca posesorii de a- 
telaje din comună, cîte 2—3 pe zi, 
să participe la aceste lucrări. Ne-am 
referit numai la un aspect, dar e- 
dificator pentru modul în care s-a 
desfășurat cursul de invățămînt a- 
grozootehnic. Cu acest prilej au fost 
dezbătute, nu la modul general, ci 
foarte concret, probleme precise pri
vind buna îngrijire a animalelor, fu
rajarea lor rațională. toate in 
scopul creșterii producției de lapte. 
De altfel, la încheierea discuțiilor, 
Ion DObre. secretarul comitetului co
munal de partid, prezent la dezba
teri, a făcut precizări detaliate in 
legătură cu folosirea bazei furajere 
și a dotărilor din unitate destinate 
înnobilării furajelor grosiere. Și a- 
ceasta tocmai cu scopul ca în a- 
cest an cantitatea de lapte livrată 
la fondul de stat să fie superioară 
celei din ’87, care a fost de 5 600 hl, 
întrucît. s-a arătat, unitatea dispu
ne de rezerve mari pentru a spori 
și mai mult producția de lapte.

Mihal GRIGOROȘCUȚÂ
■ corespondentul „Scînteii"

CONSTANȚA;

Fruntașii recoltelor 
bogate sint fruntași 

și la învățătură
Tocmai pentru că este unanim 

recunoscut rolul hotărîtor pe care 11 
are lectorul pentru desfășurarea în 
bune condiții a invățămîntului agro
zootehnic de masă, lor revenindu-le 
sarcini precise precum pregătirea

„Cele mai bune și Interesante cunoștințe despre zootehnie se pot do- 
bindi numai printr-o împletire a cunoștințelor teoretice cu activitotea 
practică" - sînt de părere responsabilii cercurilor de învățămint organi
zate la C.A.P. Serdanu, județul Dîmbovița. Și pentru că aceasta este 
convingerea lor, nu puține din temele dezbătute pînă acum ou ăvut 
la bază demonstrații practice, de genul celor la care am asistat șl noi 

la ultima lecție ținută în cadrul cercului cu profil zootehnic
Foto : Sandu Cristian

lecțiilor, legarea cunoștințelor teore
tice de aspectele practice și, împreu
nă cu cadrele de conducere și orga
nizațiile de partid, să asigure o bună 
frecvență la cursuri, am urmărit 
cum se îndeplinesc aceste atribuții 
în mal multe unități din județul 
Constanța.

La cooperativa agricolă Techir- 
ghiol, unitate fruntașă pe județ la 
numeroase culturi de cereale și le
gume, cu un sector zootehnic dez-' 
voltat, în ziua respectivă, începind 
de la ora 7,30, sala de la sediul uni
tății a găzduit succesiv cursurile 
cercurilor pentru cultura cerealelor, 
legumicultura și zootehnie. Toate se 
aflau la a patra lecție, iar prezența a 
fost foarte bună. De exemplu, la 
cercul zootehnic, din 61 de cursanți, 
la prima lecție n-au lipsit decit 3, 
la a doua 5, iar la a treia și a patra 
cite 3. Inginerul Romulus Bratu, pre
ședintele unității, care conduce acest 
cerc, ne-a spus că îngrijitorii mani
festă mult interes față de conținu
tul lecțiilor, de cunoștințele noi pre
date, întrucît în acest an și-au pro
pus să realizeze producții sporite de 
lapte, iar la păsări unitatea a trecut 
la specializarea în producerea puicu
țelor de reproducție. Insistăm mai 
mult asupra ’ celor predate la cercul 
pentru cultura legumelor deoarece 
reprezintă aici un sector de bază, cu 
tradiție și cu rezultate bune, iar lu
crările pentru pregătirea recoltei din 
acest an au și început In ziua res
pectivă, inginera Neli Bratu a supus 
dezbaterii tema : „Organizarea acti
vității pe timp de iarnă în fermă și 
tehnologia producerii răsadurilor de 
calitate". Ea a arătat cursanților că 
unitatea va produce în acest an în
tregul necesar de răsad — 8,4 mili
oane fire. In mod deosebit s-a insis
tat asupra calității lucrărilor menite 
să asigure un răsad viguros care, în 
momentul plantării în cîmp, să se 
prindă In totalitate. In acest scop s-a 
insistat asupra modului de pregă
tire a răsadnițelor și solariilor, a 
amestecurilor de pămint și mraniță, 
diferențiate pentru fiecare specie de 
legume. Numeroasele noutăți în teh
nologia culturii legumelor și cunoaș
terea noilor soiuri de mare produc
ție, create de amelioratori, au fost 
îmbinate cu experiența valoroasă a 
grădinarilor vechi din localitate, 
cum ar fi umectarea semințelor pen
tru grăbirea răsăririi, folosirea cot- 

loanelor la încălzirea solariilor și in 
mod deosebit călirea răsadurilor Îna
inte de plantare. Cursanții au pus 
numeroase întrebări la care au răs
puns atît lectorul, cît și unii dintre 
ei, pe baza experienței proprii.

O asemenea preocupare pentru 
buna organizare a cursurilor agro
zootehnice există în multe alte uni
tăți agricole din județ. Dar în rîn- 
durile ce urmează ne propunem să 
supunem atenției factorilor răspunză
tori unele constatări din acele uni
tăți in care cadrele cu munci de 
răspundere nu dau dovadă de su
ficientă fermitate in a asigura con
dițiile' necesare desfășurării cores
punzătoare a acestei forme de per
fecționare profesională a lucrătorilor 
din agricultură.

La cooperativa agricolă din Costi- 
nești, bunăoară, din cele 3 cercuri 
s-a ținut cea de-a treia lecție doar 
la cel de zootehnie, condus de me
dicul veterinar Cornelia Soceanu, 
pe motiv că la cultura mare
ți horticultura cei doi lectori
— Ion Petre și Cristina Spi-
nochi — lipseau din unitate. Aceeași 
situație și la coooperativa agricolă 
din comuna „23 August", unde se ți
nuse lecția doar la cercul zootehnic 
condus de medicul veterinar Sucurie 
Fetisleam și la care n-au lipsit decît 
doi oameni, despre care aflăm că au 
fost trimiși cu oile la cîmp. timpul 
fiind foarte frumos, pentru a econo
misi furajele din depozit Remarcăm 
un fapt pozitiv : prezența la desfă
șurarea lecției a organizatorului de 
partid Octavian Chiriloaie și a ingi
nerului zootehnist al consiliului, 
Gheorghe Asciu. La cercul legumi
col, deși lectorul Elisabeta Cadar, 
șefa fermei, se afla la sediu, nu s-a 
ținut ultima lecție motivindu-se că 
n-au putut fi mobilizați oamenii.

Din constatările făcute rezultă ne
cesitatea creșterii răspunderii condu
cerilor unităților agricole și a orga
nizațiilor de partid în ce privește 
organizarea și desfășurarea invăță- 
mîntulul agrozootehnic, mobilizarea 
cursanților și pregătirea temeinică a 
lecțiilor teoretice de către specialiști, 
la nivelul de pregătire și de cunoș
tințe care se asigură acum în uni
tățile fruntașe.

Ioan HERȚEG 
George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"
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REALITĂȚILE PATRIEI
ARTA CONTEMPORANĂ

„Avem nevoie de noi opere de muzică revo
luționara și patriotica, de noi opere ue artă 
piasiica, opere care sa redea activitatea uriașă 
uesiașurata pe întreg cuprinsul patriei noastre, 
așa cum avem nevoie de piese Ue teatru, de 
linne cu un continui mai angajant, care sa re
flecte eroii noi ai patriei, eroii uriașelor trans- 
lorinări revoluționare și ai realizărilor din țara 
noastră" — arata tovarășul Nicolae Ueaușjscu 
i.i cuvintarea la cel de-al In-iea Congres al 
educației politice și curutrii socialiste.

Realitatea umană nouă, imaginile marilor 
transformări sociale, politice, economice — iată 
sursa de inspirație ce sta in fața tuturor crea
torilor, izvorul creației umaniste si militante, 
a operelor cu adine răsunet in conștiința oa
menilor de azi, constructori ai socialismului pe 
pămintul României. Teatrul ca tribună de idei, 
de educație civică și artistică are nobila mi
siune de a propune imaginea convingătoare a 
omuiui și realității contemporane, o largă ga
lerie de modele umane, eroi care-și dăruiesc 
forța de muncă și priceperea edificării vieții 
noi, valorilor civilizației socialiste. Numai pe 
această cale marea miză a artei noastre — 
de a spori cunoașterea de Bine a omului, de 
a lărgi cimpurile conștiinței, de a sprijini afir
marea noului — poate fi atinsă. Căci Îndeosebi 
pe această cale se poate cultiva spiritul revo
luționar, care inseamnă tocmai a dezvolta în
crederea omului in faptele sale, demnitatea lui. 
și — prin aceasta — a cultiva vocația lui de 
a crea conștient ; a propune imagini artis
tice pătrunse deopotrivă de adevărul vieții 
și profunzime. Romantismul revoluționar in
seamnă tocmai receptivitatea și cultivarea re
ceptivității fată de patosul edificării unei lumi 
noi, față de visul omului' de a atinge și ge
neraliza o nouă condiție umană.

FtUotdeauna. arta adevărată s-a instituit 
un document al epocii, intr-o cronică pre

scurtată a timpului. Dintotdeauna (si nu. doar 
in vremea lui Balzac, care și-a teoretizat in
tenția de a deveni .,secretarul" societății in 
care trăia), starea civilă a fost concurată de 
marii creatori.

O permanență a artei — relația ei cu viața — a 
îmbrăcat, in diverse epoci, nu numai modalități, 
ci. în bună măsură, și conținuturi diverse. Căci 
altele au lost, mereu, realitățile materiale, eve
nimentele sociale, politice, dimensiunile morale, 
experiențele umane care s-au oferit reflecției, iar 
perspectivele asupra lumii au evoluat, ca și 
concepțiile despre menirea artei. In acest tablou 
vast și atît de divers s-a impus cu evidență 
faptul că, dintotdeauna. artistul adevărat cft glas 
în opera sa spiritului epocii în care trăiește, 
trăsăturilor și aspirațiilor, celor mai înalte ca
racteristici ale contemporanilor săi — configu
rarea unor destine reprezentative fiind calea 
cea mai eficientă in asumarea realului. în 
descifrarea semnificațiilor atît de variate și 
complexe ale infinității realității, întruchlpînd 
destine umane definitorii pentru formele 
atît de complexe ale condiției umane în de
terminările ei social-istorice, marile opere au , 
prilejuit, totodată, o incitantă reflecție de 
ordin existențial.

Cum poate pătrunde realitatea, cum se pot 
reflecta aceste vremuri de patos revoluționar 
și constructiv, cum se pot transfigura realită
țile contemporane în creația dramaturgului, a 
slujitorului scenei, a cineastului ? Desigur, 
evocarea cadrului material în care trăiesc și 
muncesc oamenii constituie o componentă a 
cărei prezență. în opera de artă, își are im
portanța sa. în acest sens, este cit se poate 
de firesc ca in piesele noastre de teatru și 
mai ales în peliculele de actualitate să identifi
căm imagini cît mai expresive pentru noul 
peisaj al țării, creat prin eroismul activității 
umane ; este firesc ca „acțiunea" creațiilor

artistice contemporane să se petreacă pe întin
sele platforme industriale moderne, pe marile 
sale șantiere, in zonele unor spectaculoase 
edificii — precum Canalul uunăie — Marea 
Neagră. Transfăgârășanul. metroul bucureștean 
— pe ogoarele unde se desfășoară noua revo
luție agrară.

Realitatea aceasta materială nu trebuie insă 
concepută, in nici un caz, doar ca un simplu 
decor — cum mal constatăm, cu deosebire in 
unele din filmele noastre, unde modernitatea 
decorului nu este dublată de cea a investigației 
orizontului uman actual. Ea se cere pusă in 
relație cu cei ce au făurit-o. Realismul și 
umanismul artei actuale presupun reflectarea 
raporturilor de producție noi — ca premise ale 
relațiilor de tip nou dintre oameni, oglindirea 
noii condiții umane, de deplină egalitate și 
demnitate, a complexelor structuri morale ca
racteristice — edificatoare pentru procesul is
toric al înaintării țării pe calea socialismului 
și comunismului. Transformările care au avut 
loc în modul de viață, de muncă și gindire 
al omului contemporan în devenirea sa con
tinuă. modificările conștiinței colective și ale 
mentalității individuale — in înrîurirea lor re
ciprocă —, bogăția trăirilor psihice și tu
multul sufletesc dețin un rol important în 
acest sens. După cum. iarăși, esențială este 
surprinderea idealurilor care însuflețesc masele 
și care stau la baza efortului lor constructiv, 
strădaniilor lor de a învinge greutățile.

„Este necesâr să se realizeze mai multe și mai 
bune romane, poezii, piese de teatru, lucrări care 
să redea, in forme diferite, uriașa activitate 
creatoare a poporului nostru, să constituie o 
puternică forță de dinamizare a activității între
gii națiuni" — arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român.

CONȘTIINȚA REVOLUȚIONARĂ - FACTOR 
DE PROGRES Al SOCIETĂȚR NOASTRE
(Urmare din pag. I)
din cele mai sensibile note umane, 
cerindu-se apărată împotriva eroziu
nii de toate felurile, mereu fortifi
cată și construită. Chiar și numai 
datorită acestui fapt, activitatea de 
ridicare a conștiinței socialiste nu 
poate să cunoască „pauze". înceti
niri de ritm, ci constituie o preo
cupare permanentă a partidului pe 
tot parcursul edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și co
muniste. in concordanță cu necesi
tățile și exigențele fiecărei etape de 
dezvoltare.

Conștiință — cunoaștere, știință, 
raționalitate, competență : conștiință
— afectivitate, sensibilitate, voință, 
pasiune ; conștiință — creație, valoa
re. ideal ; conștiință — libertate, dis
ciplină, responsabilitate ; conștiință
— spirit revoluționar ; conștiințe in
dividuale. conștiință de clasă, con
știință națională, conștiință socială 
și formele ei ș.a.m.d. — iată cit de 
imens ca extindere, ca profunzime, 
ca varietate este imperiul conștiin
ței. aidoma universului material. 
Creația filozofică, literară, artistică, 
științifică a citorva milenii a cu
treierat teritoriile sale, a sondat a- 
dincimile ei. fără a scuti cu nimic 
generațiile prezente si cele viitoare 
de efortul de a-i descoperi noi și 
noi taine. Chiar dacă ne limităm, 
ca în adnotările de față, la con
știința înaintată, formele ei de ma
nifestare. diversitatea ei rămin greu 
de cuprins. în spiritul unei dialec
tici suple, pe care am invocat-o. se 
impune atit luarea in considerare și 
respectarea măsurii interne a fie
cărui element component, a fiecărei 
forme de manifestare a conștiinței, 
cit si a corelațiilor dintre ele. a po
tențării lor reciproce, în ultimă in
stanță a structurării conștiinței ca 
un tot unitar.

în ipostaza ei de concepție des
pre lume și viață, de ideologie, de 
ideal, conștiința iși armonizează 
compartimentele sub semnul acelo
rași principii călăuzitoare. Inserția 
conștiinței in textura acțiunii socia
le. a devenirii istorice, a condiției 
umane apare, printre altele, și sub 
forma convingerilor și idealurilor 
moral-politice. cum este idealul co
munist. Acest ideal nu este o sim
plă reflectare a „ceea ce este", a 
legilor, tendințelor evoluției sociale, 
deși, fără îndoială, el trebuie să țină 
seama de realitate, de cuceririle cu
noașterii umane, ci conține prin de
finiție, un plus care exprimă aspi
rațiile noastre fundamentale spre o 
societate profund umanizată, spre o 
viață demnă de om. spre omul to- 
tal. adică spre expansiunea omenes
cului din om. In centrul întregii ac
tivități de formare și dezvoltare a 
conștiinței socialiste înaintate, des
fășurată de Partidul Comunist Ro
mân, se așază Întărirea continuă a 
convingerilor și idealurilor comunis
te. revoluționare care, departe de a 
uniformiza conștiințele, personalită
țile. permit, dimpotrivă, afirmarea și 
dezvoltarea multilaterală și armo
nioasă a personalității fiecăruia în 
cadrul progresului social general.

Uriașul rol al conștiinței înainta
te în realizarea progresului social și 
uman poate fi surprins și prin pris
ma marilor probleme ce frămintă o- 
menirea contemporană. De la pro
blema vitală și de maximă urgen
tă a războiului și păcii, de la în
trecerea istorică intre diferitele ci
vilizații și orinduiri sociale pină la 
lichidarea subdezvoltării, probleme
le ecologice etc., viitorul omenirii 
depinde, fără exagerare, de rezul
tatul luptei dintre conștiințe și pen
tru conștiințe. Este o mare satis
facție pentru noi a ști că in toa
te aceste probleme mondiale, de in

teres vital pentru omenire. Româ
nia socialistă face auzit glasul con
științei. al rațiunii, al spiritului de 
răspundere, al celor mai inaintate 
idealuri de pace, de progres, de 
prosperitate materială și spirituală, 
de înțelegere între popoare. Solu
ționarea în favoarea progresului o- 
menirli a marilor probleme mondia
le depinde în măsură covirsitoare de 
afirmarea și proliferarea unui nou 
mod de gindire în abordarea lor, 
de activitatea hotărită a forțelor so
ciale călăuzite și animate de acest 
mod nou de gindire. Dacă se poa
te afirma cu deplin' temei, așa cum 
sn si face in documentele progra
matice ale partidului nostru, că ac
tivitatea ideologică, politico-educatl- 
vă. culturală, conștiința înaintată a 
celor ce muncesc au constituit și 
constituie o adevărată forță motri
ce a dezvoltării societății noastre in 
toate domeniile, tot astfel se poa
te spune că, în general, conștiința 
lucidă, umanistă, creatoare repre
zintă o adevărată forță motrice a 
progresului general al omenirii.

Știm că universul conștiinței nu 
are un volum determinat, limitat, că 
dezvoltarea conștiinței înaintate nu 
elimină neapărat și proporțional con
știința retrogradă, pervertită, porni
rile instinctuale etc. Omul este fi
ința cea mai măreață din colțul de 
univers accesibil nouă, dar tot el 
se dovedește a fl și cea mai înfri
coșătoare si feroce dintre viețuitoa
re. Omul este făuritorul binelui și 
răului, al mărețului și al abjectu
lui. al fericirii și al nefericirii deo
potrivă. A spera, a avea încredere 
în victoria celor dintîi asupra ce
lor din urmă, a munci, a milita ac
tiv pentru această victorie inseamnă 
a recunoaște și a potența valențele 
demiurgice ale conștiinței înaintate.

Nicolae KALLOS

A

alorile eticii socialiste—definitorii 
pentru fizionomia spirituala 

a eroilor actualității
EANA EERLOGEA : In bogata 
tă tematica a tea irului nostru, 
șie ue actualitate sînt cele care 
ițpură de.cea mai mare audiență 

și e cea mai autentică popularita
te. Succesul se datorează dorinței 
publicului de a se descoperi pe sce
nă, de a-și înțelege mai bine pro
blemele, frâmîntâriie. căutările, spe
ranțele și idealurile, li urmărim cu 
înfrigurare, in piesele de actua
litate, pe constructorii socialismu
lui, pe eroii creați după reali
tatea zilelor noastre, pe cei dinții 
dintre noi. pe comuniști, după cum 
îi urmărim și Pe cei ce se transfor
mă. modificindu-și felul de a gin di. 
înțelegînd cu mintea și cu inima 
mutațiile ce au loc in lumea noas
tră. insușindu-și. asirnilîndu-șl orga* *-  
Pit valorile eticii și echității socia
liste.’ dirid^dovadă, de un. comporta
ment cu adevărat nou. activ, revo
luționar.

O Căsătorie cu repetiție : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Mesagerul invincibil : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17.15: 19.30 
® Cale liberă — 15; 17; 19. Luptătorul 
cu sabia — 9; 11; 13 : FLOREASCA
(33 21 79)
Q Vulcanul stins — 15; 17; 19. Pro
gram pentru copii — 9; 11; 13: ARTA 
(21 81 86)
0 Moromețil : PROGRESUL (23 94 10)
— 13; 18
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
0 Pădurea de fagi: STUDIO (39 53 15)
— 10: 12.30; 15; 17; 19
• Totul se plătește î FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (83 77 12) — 9; II; 13; 15; 17; 19

Faptul că piesele inspirate din ac
tualitate se bucură de aprecierea 
spectatorilor este un adevăr funda
mental al teatrului ; cei ce vin în 
sala de spectacol sînt dornici să-i 
vadă pe cei mai buni actori ai țării 
jucindu-i pe eroii zilelor noastre, 
îmi amintesc cu plăcere si acum, 
peste ani. de Dionisie Vitcu de la 
Teatrul Național din Iaș; in Cris
tian din „Camera de alături" de Paul 
Everac. Era suficient ca personajul 
transfigurat de el să apară pentru 
ca toți cei din jurul său să se simtă 
neliniștit,, obligat să spună adevă
rul, in ciuda voinței lor. Creații de 
excepție au făcut florin Piersic în 
lovită din „Cartea lui lovită" de 
același autor, la Naționalul din Ca
pitală. și Mihai Gingulescu la Tirgu 
Mureș. Interprățli și-au înzestrat 
personajul cu calități de excepție, 
exprimate insă diferit, meditativ și 
interiorizat — Florin Piersic, exploziv 
și energic, cu izbucniri de mînie său 
nedumerire — Mihai Gingulescu. A- 
ceste roluri vor rămîne — fără îndo
ială — printre cele mai importante din 
palmaresul lor, tot așa după cum 
Bărbatul din trilogia „Politica" de 
Țheodor Mănescu va rămîne la loc 
de frunte în fișa de creație a lui Ni
colae .Pomoje, care l-a jucat la Tea
trul Foarte Mic. și în aceea a lui 
Constăntin Codrescu, interpret al a- 
celuiași rol la Teatrul ..Maria Filotti" 
din Brăila. Un dramaturg legat de 
cea mai stringentă actualitate este 
Dumitru Radu Popescu. în piesele 
sale îr.tîlnim o ga’erie dintre cele 
variate de eroi contemporani, de la 
tinărul revoltat în fața conformis
mului și minciunii din ..Acești îngeri 
triști" la țăranca plină de înțelep
ciune și curaj din „Mormîntul călă
rețului avar" sau la muncitorul ce 
nu cunoaște a’tă bucurie decît aceea 
de a ridica, ca un nou Meșter Ma
nele, hidrocentrale — în „Hoțul de 
vulturi".

Pagini de epopee a muncii, a con
strucției socialismului, reflectînd 
schimbările capitale care au avut Joc 
în țara noastră, portrete de oameni 
noi, minunat., care nu cunosc șovă
iala atunci cînd este vorba despre 
binele semenilor lor și despre viito
rul patriei — piesele inspirate din 
actualitate sînt cele care dau dimen
siunea majoră a teatrului nostru de 
astăzi. Numeroși sînt dramaturgii 
atenți la mutațiile ce au loc.în spi
rite și conștiințe, zugrăvindu-le cu 
finețe jșl exactitate. Uneori oamenii

cinema 

zilelor noastre capătă chip și pro
porții de legenda, așa cum se in- 
timpiă in „Matca" de Marin Sores- 
cu, dar de fceie mai multe, ori sînt 
simpli și apropiați de noi, oameni 
obișnuiți în care ne recunoaștem, 
plini de poezie pentru că sînt buni, 
sinceri, adevărați.

Minunății oameni ai zilelor ce Ie 
trăim au devenit și eroi dramatici : 
în piesele lui Ion Brad, Platon Par- 
dău, Tudor . Popescu, Ion Băieșu, 
Mircea Radu Iacoban, Dina Co
cea, George Genoiu, Radu F. Ale
xandru, Iosif Naghiu. ale Soranei 
Coroamă-Stanca, ale lui Constantin 
Cubleșan, Vasile Rebreanu, Andi An- 
drieș, Virgil Stoenescu. Ștefan Oprea, 
Dinu Grigorescu ș.a.m.d. Satul cu 
multiplele sale fațete a fost descris 
cu umor și căldură de Gheorghe 
Vlad și Comeliu Marcu. Aproape că 
nu există moment sau eveniment 
din arzătoarea noastră realitate care 
să nu fi fost prezentat și pe scenă.

Este adevărat că, uneori, eroii nu 
au suficientă străiucire, întîmplările 
nu sînt convingătoare și nu au forță 
de generalizare.

Aprecierea secretarului general

Opera de artă—cutia de rezonanță

a epoc/7
TUDOR POPESCU : In raportul 

firesc ce se stabilește intre noi și 
realitatea noastră — care ne inspira 
și asupra căreia dorim să lucrăm — 
ci eu ca ue la iui timp a iuiervemt o 
anumită nemulțumire de sine, pe 
care o trăiește orice dramaturg, om 
de arta, în general.

Trăim intr-o epocă absolut galo
pantă, în sensul că schimbările se 
produc intr-un ritm pe care spiritul 
nostru nu le poate uneori asimila, 
deși facem acest efort din dorința 
ca operele noastre să exprime viața 
oamenilor din timpul nostru. Vrem 
să fim „cronicarii" unui timp care 
„fuge" după legi pe care nu sîntem 
imotaeauna preget, ti sa ie desciirem.

Ce vreau să spun? Vreau să spun 
că uneori intre noi și realitatea în
conjurătoare se stabilește o relație 
aproximativă, datorită ritmului cu 
totul deosebit al transformărilor din 
viață. Toate aceste schimbări mate
riale — care formează cadrul opere
lor noastre dramat.ee — aduc- după 
sine mari schimbări în problemele 
conceperii și perceperii timpului. O 
anume problematică a dominat tea
trul imediat după război, și a.ta 
astăzi, pentru că viața cere acum 
alte răspunsuri de la teatru. Alte 
probleme morale dominante sint 
astăzi in prim-plan. altele si it astăzi 
destabilizările de caracter care atrag 
atenția satirei, altele înfățișările 
eroului cotidian. Această nouă reali
tate a vieții oferă nou material dra
maturgiei. Și în mijlocul acestei 
lumi, supuse legii inexorabile a 
schimbării, dramaturgul se trezește 
obsedat de o întrebare fundamen
tală : oare pot, reușesc să descifrez 
corect sensurile de evoluție, oare nu 
mă las furat de aparențe și nu am 
ajuns la resorturile intime ale schim
bării. oare personajele, eroii mei 
sînt ai acestui timp sau păstrează 
ceva din inerția care, firesc, mă do
mină, fiind și eu legat sufletește de

• Secretul lui Nemesis: SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15: 19M VIITO
RUL (10 67 40) — 14; 16,45; 19
© Paso doble pentru trei : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
© O femeie singură: BUZ..Ș.I 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Cucoana Chirița: DACIA (50 35 94) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Mirajele iubirii : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Călărețul fără cap : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. Sala 
mare) : Ploșnița — 11: Hagi Tudose 
— 18; (sala Amfiteatru) ; Actorul — 
18; (sala Atelier) : Cartea lui Ioviță

al partidului. t o v r ă $ u 1. a
Nicolae Ceaușescu. privind rămine- 
rea în urmă a conștiinței in raport 
cu forțele de producție, făcută în 
Raportul prezentat la Conferința Na- 
t onală, propune si creatorilor veri
tabile repere pentru orientarea lu
crărilor lor, chemate să se implice 
mai profund in transformarea revo
luționară a societății, a oamenilor — 
prin determinarea unei stări potriv
nice oricăror fenomene de auțomul- 
țumire. prin cultivarea valorilor eti
cii și echității socialiste Si a celor 
mai înalte idealuri contemporane : 
opere apte să aducă mai pregnant 
în lumina scenei acele tipuri uma
ne ce reprezintă spiritul vremii 
noastre.

O asemenea dominantă obligă, 
pe viitor, teatrul și creatorii săi. la 
noi și mai revoluționare reușite, sub 
semnul ‘realismului și angajării re
voluționare.

A zugrăvi realitatea nu este 
un proces analog inregisțrării 
reci (oricit de cuprinzătoare ar 
fi activitatea ..arhivistică", de 
„îndosariere"). O realitate doar 
fotografiată (oricit de abil) nu 
se lasă „cuprinsă". Cunoașterea 
presupune pătrundere;'-'prin-IhtMst 
țelegere adecvată și „simpatie", 
calități, care sînt în mare mă
sură la originea intuițiilor ar
tistice. Cunoașterea presupune 
un continuu schimb între iume 
și creator, receptivitatea vie a 
acestuia din urmă la mișcarea, 
la dialectica existentei.

aspecte ale realității la care societa
tea, in mișcarea ei continuă, e.gata 
să renunțe ?

Fiecare simțim și trăim schimbă
rile. Sîntem ca o cutie de rezonanță 
în care viața oamenilor, cu toate ale 
ei, se amplifică selectiv, în sensul 
punerii in valoare a ceea ce este 
esențial, prezintă interes maxim 
pentru acest timp: dar selecția noas
tră subiectivă este ideală ? Fiecare 
artist aspiră să găsească drumul 
adevărat, răspunsul adevărat, pentru 
ca răspunsul său specific să aibă un 
ecou cît mai puternic în conștiințele 
contemporanilor. Acest a au si ei o 
imagine a realității in care trăiesc. 
Sint chiar mai la curent cu ea decit 
dramaturgul, pentru că trăiesc ne
mijlocit această realitate, o creează, 
viața îi obligă să gîndească la pro
pria lor condiție. Eî „judecă" si lu
crările noastre dramatice din unghiul 
acestei experiențe de viață. Oare 
dramaturgul s-a adecvat, din mers, 
de fiecare dată, acestei realități 
dinamice, in care trăiește spectato
rul, pentru ca puntea de legătură 
dintre piesa lui și spectator să nu 
se rupă ? Dacă dramaturgul este 
depășit de timp, dacă problematica 
lui doar mimează problemele lui, 
dacă între operă și spectator nu se 
creează un climat de încredere, 
spectatorul fiind convins că ceea ce 
spune dramaturgul este adevărul 
despre viața lui — intre operă și 
spectator se produce un divorț ne
dorit. Iată de ce, dramaturgul tre
buie să se adecveze, din mers, vieții 
reale, acestei realități grăbite în 
dezvoltarea ei.

Teatrul dorește să fie unul dintre 
factorii importanți care să contribuie 
la reformularea conștiințelor con
temporanilor. oferindu-le o nouă vi
ziune asupra vieții. Ce este altceva 
procesul de care vorbim atit de muit. 
folosind sintagma „a făuri o nouă 
conștiință", ce este altceva acest pro-

— 10; Fata din Andros — 15; Auto
graf — 18,30
G Opera Română (13 10 57) ; Poves
tea micului pan — 11; Seară Vivaldi- 
Wagner-Prokofiev — 18
® Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Oklahoma — 10,30; O noapte la Ve
neția — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 10,30: Secretul fa
miliei Poskef. — 13; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Menajeria de sticlă
— 10,30; Hamlet — 17
© Teatrul Mic (15 70 81) : „Respirări" 
cu Nichița Stânescu ; recital I.copol- 
dina Bălănuță — 11; Mitică Popescu
— 18
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 11; Romanță
tirzie — 18,30
9 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Acești nebuni fățarnici — 10; Avea 
două pistoale cu ochi albi și negri 
— 18 

ces 
un 
tența, determinîndu-le să renunțe la 
veenj co.icepți , oeprinderi. ideamri și 
oferindu-le altele, superioare 1 Or, 
aceasta nu se poate realiza dacă 
dramaturgul nu-1 convinge pe spec
tator de adevărul punctului său de 
vedere. Cu alte cuvinte, opera res
pectivă este sincronă cu realitatea 
spectatorului.

Iată de ce. teoria distanțării în 
timp necesară unei cuprinderi esen
țiale a realității nu mi se pare 
justificată, deoarece condamnă dra
maturgul să scrie, tot timpul, despre 
o etapă socială care, de fapt, nu 
mai este a spectatorului prezent. 
Cind și teatrul, și proza noastră 
acordau „obsedantului deceniu" o 
importanță foarte mare, nu cumva 
ele nu mai erau sincrone cu preo
cupările dominante ale spectatorilor 
și cititorilor ? Nu cumva altele erau 
problemele lui arzătoare decît fap
tele devenite istorie ? Nu înseamnă 
că îl lăsau indiferent, el le trăise, 
el nu le mai dorea repetate.

O piesă despre viața oamenilor de 
azi scrisă mîine va avea, inevitabil. 
Uri impact mai Thjc. cu spectatorul. 
Iată de ce dramaturgia noastră se 
orientează spre realitatea noastră 
imediată. Dâr1 aduce eâ această viață, 
în ceea ce are esențial, pe scenă '! 
Uneori da. alteori nu. Atunci cind 
se fuge de problemele aspre ale 
realității, cînd se încearcă o ima
gine nedialectică, lipsită de confrun
tare reală, cînd se stropește viața 
cu apă de trandafiri, atunci nu se 
aduce pe scenă adevărata viață și 
spectatorii nu se regăsesc, ei și pro
blemele lor de viată. în ea. Iată de 
ce cred că o operă mare 
neapărat nevoie 
lare. Distanțarea 
evaziune. Pentru 
astăzi are atitea 
acaparează total. ...... ............
obsedat de nemulțumirea că nu reu
șesc să fiu atît de contemporan pe 
cît doresc să fiu. asistind uneori la 
o realitate care ..fuge" înaintea mea 
și pe care nu am conștiința că am 
păstrat-o cit mai cuprinzător in teatrul meu.

decît debarasarea conștiințelor de 
anumit fel de a-și concepe exis-

nu are 
de timp de asimi- 
este o formă de 
mine, realitatea de 
probleme ineît mă 

Dimpotrivă, sînt

Din spiritul Raportului prezentat 
la Conferința Națională, si creatorul 
de teatru este îndemnat a desprinde 
o invitate la curai civic, la atitudi
ne exigentă față de tot ceea ce este 
învechit, puțind act ona ca o frină 
a progresului, fată de moravuri in
compatibile cu climatul social al 
prezentului și cu atit mai mu’t a 
viitorului. Desigur, toate, dintr-o 
perspec.ivă artistică superioară, care 
să afirme încrederea in perspectiva 
profund Înnoitoare a timpului, in 
supremația socială si moraiă a for
țelor binelui, in eficienta atitudini
lor înaintate a acelor oameni, tot 
mai numeroși, caracteristici pentru 
timpul nostru.

îndeplinirea misiunii formative și 
insuși viitorul artei scenice depind 
de felul în care slujitorii acesteia 
vor ști să redescopere mereu ca
pacitatea teatrului de a crea viață, 
să redescopere forța de comunicare 
a adevărului trăirilor umane.

Investigarea artistică a realității 
nu poate fi concepută decît cu 
scopul finalizării acesteia în opere 
care să îi pasioneze pe semeni 
pentru cele mai actuale probleme 
ale existentei și gindirii din acest 
moment Istoric. Valoarea, condiția 
sine r ua non a operei de ar â 
presupune, ca o dimensiune impor
tantă a acesteia, capacitatea de a 
stîmi emoții estetice puternice, 
prin care să angajeze plenar ființa 
spectatorului, a publicului recep
tor.

Natalia STANCU

• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Necazurile unui în
drăgostit — 18; (sala Studio) : Pen
siunea doamnei Olimpia — 10,30; 
Cinci romane de amor — 18,30
© Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Milionarul sărac — 10; Re
gina balului — 18: (sala Gluleștl,
18 04 85) : Simple coincidențe — 11; 
Cursa de Viena — 18
• Teatrul satirlc-muztcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78): Dragoste 
Ia prima vedere — 18: (sala Victoria, 
50 50 63) : Varietăți pe portativ — 19; 
(la Palatul sporturilor și culturii) : 
Artiștii și Boema — 15: 18,30
• Ansamblu! artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (30 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 10,30
• Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 10; 15.30; 18,30
• Studioul de teatru LA.T.C. 
(15 72 59) : Stress — 18,30

Comori de suflet românesc
Valențele 

artei amatoare
De la Baia Mare la Sighetu Mar- 

maț.ei, „câlcmd" Gutiiul. 19 km de 
serpentine, de curbe stripite, repezi, 

■ am trecut pe lmgâ mormintul lui 
Pintea, am lăsat Mara să curgă 
ușor, bo.ovănos. ne-am uitat prin 
sate cit erau de dichisite „fircitu- 
rile" (clăile de fin). Deseștii ne-au 
adus aminte de „serile" lui de 
poezie, care sint și azi lumi
nate de amintirea lui Nichi- 
ta Stăhescu ; am citit cu glas 
tare numele satelor, majoritatea 
terminate în „ești" : Hărnicești, 
Giulești, Berbești... Încă păstram în 
minte imaginea femeilor din Bu
ciumi, inca auzeam glasurile lor 
sincere, drepte, nesoristica.e, în
călzind un colind, o cmtare de 
suflet. Și Ia Sighetu Maima- 
ției, Gh. Birlea — directorul bi
bliotecii municipale, Mihai Dăn- 
cuș — directorul muzeului ma
ramureșean si autorul mono
grafiei „Zona etnografică Mara
mureșul" (scrisă limpede, alert, 
avind un bogat bagaj științific), 
Todaa Dorel — președintele comi
tetului municipal de cultură și edu
cație socialistă. Dumitru Mureșan 
— vicepreședintele comitetului ju
dețean de cultură și educaț e socia
lism, discutau aprins despre .noi 
căi. metode, forme de îmbogățire a 
vieții artistice, cultural-educative. 
Vor fi numeroase gale închi
nate poeziei (concursul „Ce-ți do
resc eu ție, dulce Românie"), muzi
cii ușoare, folk-ului (competiția 
„Cintec de țară, cintec de dor" — 
a Vl-a edit e), brigăzilor artistice 
(festival care in martie, anul aces
ta. va fi la ediția a XVI-a). apoi 
„Zilele universității cultural-știin- 
țifice" (cu participarea unor perso
nalități de prestigiu din Întreaga 
țară), „Decada culturii sighetene" 
(ziua folclorului fiind „Sărbătoarea 
primăverii", la care ss întîlnesc 
creatori populari, folcloriști, etno
grafi) ; un Salon de caricaturi, un 
Salon anual de artă plastică. Festi
valul național de poezie, „Zilele 
creației pentru copii și tineret", 
„Săptămina tineretului sighetean"... 
„De fapt, este vorba de perma
nența stagiunii artistice, a vieții 
culturale- — ne spunea Aurelia 
Tecușan, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid Sighetu 
Marmației. Adică nu evenimente 
urmate de lungi perioade lipsite de 
interes cultural. Forțele noastre ar
tistice (orchesțra semisimfonieă, 
formația de cameră „Concertino", 
Ansamblul folcloric „Mara" — care 
a obținut „Discul de aur" și „Co
lierul de argint" la Dijon, Pre
miul „Europa" pentru folclor — de
cernat de fundația Herder), alături 
de invitați din țară, de cunoscuți 
oameni de artă, de cultură, au in 
permanență un dialog interesant, 
viu cu publicul sighetean". Și cine 
nu cunoaște arta rapsozilor mara
mureșeni Gh. Covaci-Cioată, frații 
Horea, Anuța Tite, Viorel Costin, 
care sint performanțele an

samblului „Țapinarii", ale tinerilor 
dansatori — membri ai formației 
„Mugurelul" ? 600 de abonați nu
mără Sighetul la concertele filar
monicii sătmărene (și ce săli pline 
s-ar face dacă ar mai trece pe aici 
și alte colective simfonice și vreo 
trupă de operă, de balet ?!), și sînt 
semnificative cifrele 4 500 — care 
înseamnă numărul, artiștilor ama
tori care au participat Ia ediția 
a VI-a a Festivalului național 
„Cîntarea României" — și 01
— premii obținute în etapa repu
blicană. Există aici un autocontrol 
riguros, in schimb nu-i mal mare 
supărare pentru maramureșeni de
cît cînd ascultă la radio sau văd 
într-o emisiune televizată cum se 
confundă Oașul cu Maramure
șul, cum se inventează în nume’e 
vetrei folclorice Maramureș fel 
de fel de ..Țopa-țopa Vasali" — de 
care nu s-a auzit prin părțile locu
lui. Sau cind tot așteaptă folclo
riști. etnografi, studenți de Ia 
conservatoarele din țară să străbată 
satele maramureșene, să asculte ce 
spun bătrinii satelor...

La Sighetu Marmației. oameni de 
bine se străduie să creeze un anu
me climat — avind în vedere 
bogatul tezaur de folclor, valorile 
artei amatoare — care să dea in 
permanență altitudine tuturor ac
țiunilor. o perfectă coerentă cu tra
diția. Și dacă ieși din oraș — ora
șul care-și durează acuta un zvelt 
centra civic — și ajungi la 
Muzeul satului — (cu cele 22 de case 
datate din secolele XVII—XVIII— 
XIX), mai sus. pe Dealurile Dobo- 
iești. lingă Valea Ronișoarei, cu 
vedere spre Dealul Solovan. se răs- 
pîndesc ‘cele 30 de sculpturi în 
lemn de stejar (rod al celor trei 
ediții ale Taberei de sculptură in 
lemn organizate aici), printre e’.e 
d'stingîndu-se „Ștergurile" lui Ion 
Pirvan, „Semnul statornic" al 
lui Mihai Borodi și, mai ales. 
„Odihnă cu cergă" a Iui Ion Iancuț
— săgeți spre Maramureșul voie
vodal.

Respectul tradițiilor
Nu putem omite dintre „min- 

drille" artei maramureșene : tra
diția fanfarelor minerești. A 
fanfarelor care ființează si as

Și dacă maramureșeanul spune că nu-i nicăieri in țară cerul mai 
albastru decît in Maramureș și căvnicarii recunosc, zimbind, că pe va
lea lor lungă de zece kilometri pot vedea doar un hectar de cer, dacă 
femeile din Buciumi de-abia așteaptă să se stringă șl să spună o co
lindă, în timp ce copiii-dpnsatori din Sighet sint in zor pentru festiva
lurile de primăvară, iar șomeutenii, ardusădanii - țărani coriști - pre
gătesc alte turnee, alte concerte..., ca să nu mai vorbim de ansamblul 
„Maramureșul", care străbate neobosit satele, comunele, sălile de apel 
și este cunoscut in zeci de țări ale lumii - aceasta înseamnă că Arta, 
In Chioar, in Lâpuș, în Codru, in Maramureș, inseamnă intr-adevăr tra
diție și contemporaneitate, inseamnă nesecat izvor de talente, de Inspi
rație, inseamnă suflet, inseamnă lumină.

tăzi la întreprinderea metalur
gică de metale neferoase din 
Baia Mare, la Baia Sprie, în 
Cavnic..., cea mai interesantă
fiind aceasta din Cavnic, care se 
numește „Fanfară de tineret" și 
este instruită de prof. Barz Florin. 
Pentru că se obișnuiește să se în
vețe din tată în fiu instrumentele 
specifice fanfarei, se obișnuiește să 
se cinte la gura minei, să se into
neze cîntările de suflet ale mineri
lor. șă se înalțe luminoase sonori
tăți specifice acestui tip de forma
te pe care am putea să le asemă
năm cu jocul cristalelor, al mine
ralelor din calclt, din cuarț, din 
galenă, blendă. baritină care se în
frățesc în acele minunate „flori da 
mină". Și asa am Înțeles : la Cav
nic, orașul care își va aduna „fiii" 
în mai, anul acesta, cînd va Împlini 
23 de ani de atestare urbană (cum 
povesteau Vereș Aurora — primă
rița orașului și Sitaru Nicolae, se
cretar adjunct al comitetului oră
șenesc de partid), orașul în care, în 
prag de iarnă, obiceiul jocului cu 
mascați (ca in „Cîntecul lui Brin- 
covpanu") este la mare preț, orașul 
in care strada principală lungă- 
lungă se numește, pe porțiuni. 
„Unirii" — „Democrației" — „Vic
toriei" — „23 August" — toți, cu 
mic. cu mare, sint prezenți la con
certele fanfarei de tineret. Că în 
așezarea in care ființează singura 
mină „Erou" din tară, in care c.n- 
tecele sint știute de toată suflarea, 
iar cartierele r.oi (Berbicioara. Va
lea Albă) par cățărate pe deal, 
minerii abia așteaptă ca la zile de 
sărbătoare să-si asculte fiii cin- < 
tind. Sint cîntece’e muncii, ale ma
rilor înnoiri pe care timpul nostru 
Ie-a adus, ca pretutinden., și pe 
aceste străvechi meleaguri româ
nești. Ei, minerii, cei care în 
subteran sint autorii unor impre
sionante fapte de muncă, ei, cei ce 
se află angajați in sporirea po
tențialului energetic al țării și 
participă la o vastă mișcare de 
inovații si raționalizări, făcind din 
inițiativa muncitorească o realita
te cotidiană, ei, minerii, sînt mari 
iubitori de lumină, de cintec, de 
artă.

Smaranda OTEANU 
Gheorghe PĂRJA

dramat.ee
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimat! tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului din 

Afganistan, al guvernului și poporului afgan, cit și în numele nostru perso
nal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat, guvernului și poporului 
frate român sincerele noastre felicitări cu prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a proclamării Republicii în România.

Constatăm cu bucurie că. in cei patruzeci de ani. prin strădaniile poporu
lui român și prin vocația constructivă a socialismului, România s-a transfor
mat dintr-o tară agrară înapoiată intr-un stat industrial-agrar avansat.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie dintre partidele, po
poarele și guvernele noastre vor servi, in continuare, intereselor națiu
nilor noastre șh vor contribui la consolidarea păcii și securității interna
ționale.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, dragi tovarăși, 
urări de sănătate și succese, iar poporului român progres continuu și pros
peritate.

NAJIBULLAH
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Democratic al Poporului 

din Afganistan, 
Președintele Republicii Afganistan 
SULTAN ALI KESHTMAND 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Afganistan

Imperativul datoriei

Tovarășul Gustav Husak împlinește 75 de ani

(Urmare din pag. I)
de azi, se cuvine judecat critic. 
Tocmai pentru că miine, sigur, 
pretențiile vor fi mai mari. Mergi 
sigur la pierdere dacă lași munca, 
mersul producției în voia valului 
rutinei. Mergi sigur Ia pagubă dacă 
uiți adevărul elementar de a fi me
reu „în gardă", cum se mai spune. 
Cele două luni, sub plan — sigur, 
de excepție în viața acestei între
prinderi, dar trecute la activul ei 
— depun mărturie că lucrurile stau 
întocmai. Aprovizionarea se cul
case pe-o ureche, alții preluau fără 
să clipească „motivațiile" aprovi
zionării, mecanismele producției 
pierduseră pur și simplu turația. 
Dovadă că era așa 7 în aceleași ri
gori ale aprovizionării, cu aceiași 
oameni — cărora i.ntii li s-a cerut 
să rezolve și abia apoi, dacă rămi- 
ne timp, să... justifice — mersul 
producției a intrat în cadență fi
rească. Evident că pot fi destule 
obstacole obiective. Un colectiv cu 
citeva mii de oameni, cu mulți in
dicatori de plan, cu răspunderi di
verse nu are în față un drum lin, 
fără greutăți. Totul trebuie însă 
luat in calcul, încorporat in ecuația 
succesului, pentru că numai astfel 
piedicile pot fi prevenite, înlătu
rate.

— Cel mai mult și mai mult, ex
trage un înțeles din împrejurările 
celor două luni de „duș rece" ingi
nerul Gheorghe Iordache, ne preo
cupă alcătuirea unui front comun 
al răspunderilor comuniste împo
triva oricăror neajunsuri.

Așa. in principiu, lucrul pare 
simplu. In practică Insă... Pe ce 
pîrghii să apeși pentru a uni ener
giile, pentru a le subordona unul 
scop unic 7 Cum faci să sădești la 
fiecare, trainic, conștiința datoriei 
exemplare, atitudinea intransigentă 
față de ceea ce frînează bunul 
mers al muncii, dorința și convin
gerea autjdepășirii ? Care este se
cretul statornicirii unul climat al 
răspunderilor mari — de proprie
tari. producători, beneficiari ? Nu-s 
deloc întrebări retorice. Slnt de 
fapt întrebări care se pun, mereu 
și mereu, într-un colectiv sau al
tul, unde ideea armonizării firești 
a relațiilor de muncă, a unirii c- 
nergiilor și alcătuirii frontului de 
care amintea interlocutorul nostru

INFORMAȚII SPORTIVE
ÎN CADRUL DACIADEI : Azi, întreceri pentru „Cupa vacanței", 

pe bazele sportive bucurețtene
Azi. In ultima zi de vacanță a ele

vilor. competiția sportivă națională 
„Daciada" programează în toate sec
toarele Capitalei întreceri rezervate 
elevilor, sub genericul „Cupa vacan
tei". Se vor disputa concursuri de 
șah, de tenis de masă, baschet, vo
lei. handbal, minifotbal. la bazele 
«portive de la Liceul industrial nr.

HANDBAL : Echipele noastre
Sala sporturilor din Tg. Mureș va 

găzdui, in cursul dimineții de azi 
(ora 10). partida dintre formațiile 
Mureșul Tg. Mureș șl Vasas Bu
dapesta, contînd pentru turul secund 
al „Cupei cupelor" la handbal. Tot 
azi. celelalte două formații româ-

• ★
NATAȚIE. în prima Zi a con

cursului internațional de natație de 
la Canberra (Australia), tînâra noas
tră înotătoare Llvia Copariu a re
purtat un succes remarcabil, c’.ști- 
gind, cu un timp exoelent (55”80/100), 
proba de 100 m liber. Pe locul al 
doilea s-a clasat campioana mon
dială și europeană Kristin Otto 
(R.D. Germană) în 56”12/100.

SCHI. La 17 ianuarie, în localita
tea vest-germană Lenggries, se va 
desfășura un concurs de schi alpin 
contînd pentru „Cupa mondială", la 
care s-a calificat și sportiva ro
mâncă Mihaela Fera. De asemenea, 
Mihaela Fera va fi prezentă și la 
campionatul mondial de junioare la 
schi alpin, găzduit între 23 și 31 ia
nuarie. de stațiunea de sporturi de 
iarnă Madonna di Campiglio. Lotul 
feminin de schi fond, alcătuit din 
Ileana Hangan. Rodica Drăguș, Mi
haela Cirstoi. Daniela Filimon și 
Adina Țuțulan. va fi prezent in ur
mătoarele zile la două concursuri 

preocupă in cel mai înalt grad. Mai 
mult : este socotită cheia fireas
că. care poate deschide poarta 
spre rezultate pe măsură. în aceas
tă ordine de idei, ne oprim tot la 
un fapt din bogata „bibliografie" a 
acestei întreprinderi ploieștene :

Drumul de început al acestei ti
nere unități, ivită pe harta indus
trială prahoveana după Congresul 
al IX-lea al partidului, a fost unul 
cu destinație precisă : să repare 
utilaje de ridicat — macarale, auto
macarale — să producă piese de 
schimb în domeniu și să asigure 
service și activități de prestări ser
vicii pe diverse șantiere ale țării. 
Iată insă că. de clțiva ani buni, oa- 

. meni cu inițiativă de aici și-au 
spus că-și pot „depăși atribuțiile", 
că pot să facă și mai mult, iși pot 
asuma răspunderi și mai mari. 
Drept urmare, au trecut si la pro
ducerea de utilaje de ridicat, stații 
de betoane de diverse tipuri râs- 
pindite în prezent pe șantierele 
țării etc. Se realizează un număr 
de utilaje, se începe și asimilarea 
unuia mai complex și complicat, 
directorul pleacă la un curs de pre
gătire și, cind se întoarce, constată 
că lucrările s-au Împotmolit. „Ce 
s-a întîmplat ?“ Că n-avem cutare, 
că nu-i o aprobare... „Atunci, con
chide interlocutorul, am. reali
zat că nu eram încă o ade
vărată echipă. Rezultatele nu vin 
decît acționînd cu toții, ca dege
tele aceleiași miini. Evaluînd critic, 
comunist un drum, deschizînd ne
contenit noi fronturi de ofensivă, 
mereu mai cutezătoare. Utilajul în 
cauză l-am făcut pînă la urmă, 
normal, dar experiența lui ne-a în
vățat mult, a numit răspunderile 
fiecăruia, ne-a pus fiecăruia între
barea : cu cită răspundere „coti
zezi" la investiția de răspundere 7 
Răspunsul, evident, nu-1 pot da, 
convingător, decît faptele".

Cu cîtă răspundere cotizezi In 
postul tău de muncă și de răspun
deri comuniste — iată ideea-ax 
pe care o extragem din dialogul cu 
unul din cei peste trei milioane și 
jumătate de ostași ai partidului 
pentru care imperativul datoriei 
este mai presus de orice.

Iile TANÂSACHE 
Ioan MARINESCU

31 și Cireșarii (seeto? 1). Casa pio
nierilor și șoimilor patriei și Liceul 
„Electronica" (sect. 2). Casa pionieri
lor și șoimilor patriei (sect. 3). „Te
merarii" (sect. 4). Liceul industrial 
nr. 15 (sect. 5). școlile generale 161 și 
153 (sect. 6). precum și la Școala ge
nerală 235 (comuna Băneasa) și 
Școala generală 263 (comuna Tu
nari).

feminine susțin azi noi meciuri 
nești prezente în competițiile eu
ropene evoluează in deplasare : in 
„Cupa oampionllor europeni". Știința 
Bacău va juca la Kiev cu Spartak, 
iar In „Cupa I.H.F.". Rulmentul 
Brașov intîlnește. in Franța, echipa 
E.S. Besangon.

★
contînd pentru „Cupa mondială" la 
Leningrad și Klinghenthal (R.D. 
Germană).

VOLEI. în cadrul competiției in
ternaționale feminine de volei ce se 
desfășoară in orașul vest-german 
Bremen, echipa R.F. Germania a în
trecut cu scorul de 3—1 (15—7.
15—10. 9—15. 15—10) selecționata se
cundă a Cubei, iar reprezentativa 
R.D. Germane a învins cu 3—0 
(15—5. 15—3, 15—3) formația Coreei 
de Sud.

FOTBAL. Finala turneului inter
național de fotbal in sală de la 
Maidrid. denumit de organizatori in 
mod neoficial „campionat euro
pean". se va disputa intre echipele 
Spaniei șl Portugaliei. în semifinale
le competiției, fotbaliștii spanioli au 
întrecut cTi scorul de 6—1 formația 
Cehoslovaciei, iar selecționata Por
tugaliei a învins cu 14—1 echipa 
Israelului.

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEl!"

CONSTANȚA: Ritm intens 
de lucru pe șantierul 

portului nou
în zilele câre au trecut din 1988 

— amplificind succesele anului tre
cut. cind și-au depășit planul la 
producția .industrială și de con- 
strucții-montaj — brigăzile specia
lizate ale întreprinderii de antre
priză pentru construcții hidroteh
nice portuare au obținut rezultate 
deosebit de bune pe Șantierul nou
lui port Constanța-Sud, devansînd 
prevederile inscrise în graficele de 
lucru. Ca urmare, Ia temelia noi
lor diguri și platforme operaționa
le au fost transportate si puse in 
operă circa 22 000 tone produse de 
carieră — piatră brută, piatră bloc 
și agregate — volumul lucrărilor 
fiind superior cu 3 la sută fată de 
prevederi. Succesul se datoreste 
încărcării la capacitatea proiectată 
a noii rampe tehnice feroviare, re
alizată la sfîrșitul anului trecut, 
unde se operează zilnic 4 trenuri 
cu o capacitate de peste 7 000 tone 
piatră si agregate materiale care 
sînt descărcate direct in frontul de 
lucru, realizîndu-se astfel impor
tante economii de motorină, prin 
înlocuirea mijloacelor de transport 
auto și a navelor tehnice. (George 
Mihăescu).

GOVORA : La parametrii 
proiectați

Dat în exploatare cu numai o 
lună in urmă, cel de-al doilea grup 
energetic de Ia Uzina electrică Go
vora. cu o putere instalată de 50 
MW. funcționează de oe acum la 
parametrii nominali, fapt ce evi
dențiază. deopotrivă, calitatea uti
lajelor realizate de industria româ
nească si calitatea lucrărilor de 
montaj efectuate de Trustul an
trepriză energomontaj București. 
Cele două grupuri de la Govora, 
care funcționează pe bază de căr
bune. au furnizat, peste prevederi
le de plan, in sistemul energetic 
național, de la începutul anului si 
pînă in prezent. 7,3 milioane kWh 
energie electrică. (Ion Stanciu).

ZALĂU : Apartamente 
noi pentru oamenii muncii

Dumbrava-Nord — unul dintre 
cele mai cochete cartiere, situat în 
apropierea platformei industriale a 
municipiului Zalău — si-a Întregit 
zestrea edilitară cu noi și moderne 
blocuri de locuințe, cu un ridicat 
grad de Confort. în aceste prime 
zile ale anului 1988. aproape 100 de 
familii de oameni ai muncii s-au 
mutat in casă nouă. Alte sute de 
apartamente din planul pe acest an 
se află în diferite stadii de exe
cuție. (Eugen Teglaș).

URZICENI : Eficiență 
sporită

O activitate susținută pentru In
troducerea în fabricație a unor 
produse de calitate superioară și 
competitive desfășoară și colecti
vul de muncitori și specialiști de 
la întreprinderea de ferite Urzi- 
ceni. Paralel cu diversificarea ga
mei de produse, deviza „Producția 
la export prevăzută pentru fiecare 
lună se va realiza în primele două 
decade" — sub semnul căreia se 
desfășoară o vie întrecere socia
listă, a devenit realitate. Aceasta 
arc la bază pregătirea riguroasă și 
exigentă a întregii activități pro
ductive a anului 1988 încă din 
toamna anului trecut, cînd s-au a- 
doptat cele mai eficiente măsuri 
pentru realizarea ritmică a planu
lui. (Mihai Vișoiu).

CĂLĂRAȘI : Meșteșugarii 
se afirmă

Uniunea județeană a cooperati
velor meșteșugărești Călărași a în
cheiat anul 1987 cu rezultate bune, 
îndeplinindu-si si deDăsindu-si toți 
indicatorii de plan. Au fost, de a- 
semenea. date în folosință două 
noi complexe mixte de prestări 
servicii in Oltenița si municipiul 
Călărași, in timp ce in comune au 
luat ființă aproape 30 de secții noi. 

Noul magazin universal „Unirea" din Alba lulia

Urmare a preocupărilor pentru di
versificarea activității de prestări 
servicii către populație. încă din 
Primele zile ale anului a fost 
dată in folosință o secție speciali
zată pentru repararea mașinilor de 
cusut în cadrul cooperativei „Teh- 
nometal" Călărași. în timp ce in 
r.oul cartier al siderurgistilor au 
fost deschise de către cooperativa 
„Borcea" două noi. secții' de con
fecții lenjerie pentru bărbați si fe
mei.

Actionind in spiritul Legii siste
matizării. U.J.C.M. Călărași a des
chis primele ateliere de construc
ții civile în 3 comune, urmind câ 
asemenea secții să ia ființă in cel 
mai scurt timp si in alte zone ale 
județului. (Mihail Dumitrescu).

BOTOȘANI : Piese 
pentru tractoare și mașini 

agricole
Muncitorii, maiștrii si inginerii 

de la întreprinderea mecanică DCn- 
tru agricultură Botoșani — colec
tiv care și-a realizat și 
depășit anul trecut sarcinile tie 
plan la toți indicatorii — și-a am
plificat activitatea de înnoire a 
producției. Directorul unității, in
ginerul loan Mihalache. ne spune 
că în aceste zile se află în execu
ție piese de schimb necesare cam
paniei de reparații a tractoarelor 
și utilajelor agricole. Totodată, se 
fabrică aici si repere noi., unele cu 
un grad ridicat de complexitate. O 
parte din noile repere au si fost 
executate chiar în aceste prime 
zile ale anului. Se află în pregă
tire alte noi repere solicitate de 
bazele ludețene de aprovizionare 
pentru agricultură din întreaga 
tară. (Eugen Hrușcă).

TULGHEȘ : Comună 
de oameni gospodari

Așezată pe apa Bistricioarei. co
muna Tulgheș din județul Har
ghita se remarcă prin spiritul gos
podăresc ăl locuitorilor ei. Argu
mente : cantitățile tot mai însem
nate de produse animaliere preda
te la fondul de stat și dezvoltarea 
continuă a unităților de industrie 
mică și prestări de servicii. în a- 
celași timp, gospodarii de aici sint 
preocupați și de sporirea zestrei 
edilitare a localității, de continua ei 
înfrumusețare. Pînă acum s-au 
ridicat blocuri însumînd 36 de a- 
partamente. cărora li se vor mai 
adăuga în curind alte 18 aparta
mente. (Nicolae Șandru).

CARAȘ-SEVERIN: Realizări 
social-edilitare

Zestrea edilitară a localității Bo- 
zovici. viitor centru urban, s-.a 
îmbogățit in aceste zile cu un nou 
obiectiv turistic — hotelul Mlniș. 
Situat in centrul așezării; moder
nul edificiu dispune de 76 locuri 
de cazare, un restaurant, cofetărie 
și cafă-bar. Prin eforturile comu
ne ale tuturor cetățenilor din lo
calitatea Bigăr, a fost amenajat, 
prin muncă patriotică, un bazin 
betonat în care se acumulează apa 
potabilă necesară pentru cele 134. 
de gospodării ale așezării. (Ioan 
D. Cucu.

BAIA MARE : Produse 
de înaltă calitate

Colectivul de la întreprinderea 
de faianță și sticlărie „FAIMAR" 
Baia Mare a pășit în noul an cu 
realizări sporite’ la export. Avînd 
ca temelie bilanțul anului trecut, 
an încheiat cu o producție-marfă 
suplimentară în valoare de 27 mi
lioane lei și cu peste 6 milioane 
lei la producția pentru export, co
lectivul băimărean este ferm hotărit 
ca in acest an să dobîndească noi 
succese in realizarea sarcinilor de 
plan, in special a producției pen
tru export. Pentru sporirea calită
ții produselor s-a realizat, prin au- 
todotare, un cuptor cu ardere rapi
dă a faianței, fapt care duce și la 
creșterea productivității muncii. 
Au fost expediate In aceste zile 
primele loturi de produse pentru 
partenerii externi. (Gheorghe 
Pârja).

Tovarășul Gustav Husak. pre
ședintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace. remarcant om politic și 
de stat, militant de seamă al mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale. împlinește 75 de ani. Cu 
acest prilej, comuniștii cehoslovaci, 
oamenii muncii din Cehoslovacia 
cinstesc în persoana 'tovarășului 
Gustav Husak pe -militantul revolu
ționar care și-a consacrat viata luptei 
clasei muncitoare, a popoarelor ceh 
și slovac impotriva exploatării ca
pitaliste si fascismului, pentru elibe
rarea națională si socială, in vede
rea edificării noii orinduiri pe pă- 
mintul Cehoslovaciei, afirmării cauzei 
generale a socialismului si păcii in 
Europa si in întreaga lume.

Telegrama adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la acest eveni
ment aniversar, prin care se trans
mit tovarășului Gustav Husak un 
cald salut tovărășesc si cele mai 
calde felicitări, urările cele mai sin
cere de viată îndelungată, multă pu
tere de muncă, de noi succese în în
făptuirea hotărlrilor Congresului al 
XVII-lsa al Partidului Comunist d'n 
Cehoslovacia. în dezvoltarea conti
nuă a Cehoslovaciei, constituie o 
grăitoare expresie a prețui
rii ce i-o acordă partidul șl 
statul nostru pentru viața și 
activitatea de remarcabil mi
litant comunist, a sentimente
lor de prietenie și solidari
tate nutrite de comuniștii ro
mâni. de poporul nostru față 
de comuniștii cehoslovaci, de 
popoarele Cehoslovaciei so
cialiste. Totodată, prețuirea 
acordată activității tovarășu
lui Gustav Husak este eloc
vent ilustrată de conferirea, 
prin decret prezidențial cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 
75 de ani. a Ordinului „Vic
toria Socialismului", pentru 
contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea relațiilor de 
prietenie șî colaborare din
tre Republica Socialistă 
România și Republica Socia
listă Cehoșlovacă. da promo
varea cauzei generale a so
cialismului. păcii și colabo
rării internaționale.

Născut intr-o familie de 
muncitori, la 10 ianuarie 1913, 
la Bratislava, tovarășul Gus
tav Husak h participat din 
fragedă tinerețe la lupta re
voluționară. activind de la 
vîrsta de 16 «ni In Uniunea 
Tineretului Comunist. în 1933. 
student fiind la Facultatea de 
drept a Universității „I. A. 
Komensky" din orașul natal, a 
devenit membru al Partidului Co
munist din Cehoslovacia. Pentru ac
tivitatea desfășurată în organizațiile 
de partid clandestine din Slovacia, 
după 1938 a fost de mai multe ori 
arestat si întemnițat.

O intensă activitate patriotică și 
revoluționară a desfășurat tovarășul 
Gustav Husak in condițiile grele ale 
celui de-al doilea război mondial. 
S-a numărat printre organizatorii de 
frunte ai luptei contra invadatorilor 
hitleriști, pentru unitatea, libertatea 
si independenta tării. A jucat un rol 
de seamă in formarea celui de-al 
V-Iea Comitet Central al Partidului 
Comunist din Slovacia, care a avut 
o mare însemnătate pentru organi
zarea și îndrumarea forțelor patrio
tice angajate in lupta împotriva in
vadatorilor, pentru eliberarea Slova
ciei. Tovarășul Gustav Husak a avut, 
totodată, un rol hotăritor in for
marea Consiliului Național • Slovac, 
in glaborarea Programului de luptă 
a poporului pentru răsturnarea regi
mului fascisț.din Slovacia si restabi
lirea Republicii Cehoslovace ca stat 
democratic, independent si unitar. 
Participînd activ la înfăptuirea aces-. 
tui program, devine unul din con
ducătorii Insurecției naționale slova
ce de la 29 august 1944, eveniment 
de deosebită însemnătate care, du- 
cînd la eliberarea unei părți a Slova
ciei, a marcat începutul revoluției 
naționale democratice, al instaurării 
puterii populare si făuririi noii orîn- 
duiri in Cehoslovacia.

înfăptuirea acestor mărețe obiecti
ve a devenit posibilă după eli
berarea Cehoslovaciei de către ar
mata sovietică si partizanii cehi și 
slovaci, alături de care o contribuție 
de seamă a adus armata română.

în noile condiții, tovarășul Gustav 
Husak, împreună cu alte personali
tăți de seamă ale partidului iși con
sacră activitatea luptei pentru asi
gurarea caracterului 'democratic 
popular al statului cehoslovac re
născut. pentru realizarea principii
lor socialismului. Este ales membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Slo

t V

vacia și al Consiliului Național 
Slovac. Din 1946 este ' deputat in 
Adunarea - Națională și îndeplinește 
funcția de președinte al Corpului de 
împuterniciți, noul organ guverna
mental din Slovacia. Ia parte activă 
la evenimentele din februarie 1948, 
soldate cu trecerea întregii puteri in 
mîinile clasei muncitoare, ceea ce 
a deschis calea construirii efective 
a socialismului. în ani; care au ur
mat. tovarășul Gustav Husak a în
deplinit importante funcții pe iinie 
de partid si de stat. Este ales, in 
1949. membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. din Slovacia, iar la Con
gresul al XI-lea al P.C. din Ceho
slovacia — membru al C.C. al P.C.C.

La începutul anilor '50, ca urmare 
a onor practici abuzive si a unor în
vinuiri neîntemeiate, este eliberat, 
treptat, din toate funcțiile. arestat 
și condamnat. Reabilitat ulterior, i-a 
fost restabilită calitatea d-? membru 
ai partidului, iar din 1963 pînă in 
1968 a lucrat in cadrul Institutului 
de drept al Academiei slovace de 
științe. Din aprilie 1968 devine vice
președinte al guvernului cehoslovac. 
Ulterior este ales prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia, membru 

al C.C. și al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

O dată cu formarea unei noi con
duceri a partidului, la plenara din 
aprilie 1969, tovarășul Gustav Husak 
este ales prim-secretar al C.C. al
P.C. din Cehoslovacia.

La Congresul al XlV-lea al parti
dului. din 1971. tovarășul Gustav 
Husak a fost ales in funcția supre
mă de secretar general al C.C. al 
P.C.C., fiind reales în această cali
tate la ^Congresele al XV-lea (1976), 
al XVI-lea (1981) și al XVII-lea 
(1986) ale Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

Din mai 1975 îndeplinește funcția 
de președinte al Republicii Socialis
te Cehoslovace.

Plenara C.C. al P.C.C. din decem
brie 1987 a . examinat cererea tova
rășului Gustav Husak de a fi elibe
rat din funcția de secretar general si 
m'embru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. Comitetul 
Central a satisfăcut această cerere, 
dlnd o înaltă apreciere .muncii des
fășurate de tovarășul Gustav Husak 
in funcția de secretar general al 
C.C. al P.C, din Cehoslovacia, adre- 
sindu-i mulțumiri pentru activitatea 
rodnică și creatoare' îndelungată in 
frurîtea partidului șl si-a exprimat 
convingerea că va continua să con
tribuie activ la rezolvarea cu succes 
a sarcinilor dezvoltării în continuare 
a socialismului in tară, în funcția de 
președinte al R.S. Cehoslovace și de 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

Aniversarea tovarășului Gustav 
Husak este pentru poporul român un 
prilej de a-și exprima satisfacția 
pentru dezvoltarea cu succes a rela
țiilor dc prietenie și colaborare mul
tilaterală româno-cehoslovace. în a- 
ceastă evoluție iși găsesc deplină În
cununare legăturile tradiționale de 
prietenie și solidaritate dintre po
poarele celor două țări, dintre for
țele lor democratice, revoluționare, 
în lupta împotriva asupririi și im
perialismului, pentru independență 
națională și progres social.

Un conținut calitativ nou au cu

19,00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României (color) $ Țara 

mea azi ® Omagiul țării, condu
cătorului iubit. Emisiune , realiza
tă in colaborare cu Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste și cu 
Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Maramureș

20.20 Film artistic (color). „Tată de du
minică". Producție a Casei de 
filme trei. Cu : Amza Pellea, 
Radu Beligan, Gina Patrichi. Olga 
Delia Mateescu, Mircea Constanti- 
nescu-Govora, Monica Ghiuță, 
Boris Ciornei. Andrei Codarcea și 
copiii : Sebastian Constantinescu, 
Ruxandra Sin. Mihai Cociașu. 
Scenariul : Ocțav Pancu-Iași. Re
gia : Mihai Constantinescu

21,50 Telejurnal

LUNI, 11 IANUARIE

20.00 Telejurnal
20,20 Știința pentru toți (color). Răs

pundem întrebărilor dumneavoas
tră. Azi despre : viață și civili
zație în cîmp magnetic

20,45 Tezaur folcloric (color). Din co
moara de cîntec a neamului

21,05 Roman-foileton (color). „în cău
tarea Căpitanului Grant*.  Adapta
re liberă pentru televiziune după 
romanele lui Jules Verne. Copro
ducție sovieto-bulgară.

11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor • învățătura 

— înaltă îndatorire patriotică 
0 Urare tinerească țării, frunți
lor ei cutezătoare • Ctitorii cu 
care ne mîndrim • Clubul iste
ților • Desene animate (color)
• Șoimii patriei • Telefilmoteca 
de ghiozdan (color). „Aripi de ză
padă". Producție a Casei de filme 
unu. premieră TV. Scenariul : 
Constantin Chirlță, Adrian Petrln- 
genaru. Regia : Adrian Petringe- 
naru. Episodul 2

12,40 Din cununa cînteculul românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (color) O Pa
gini muzicale • Noutățile discului
• E p&tria sub semnul Epocii de 
aur. Moment poetic • Tn pași de 
dans • Zile de iarnă la Slănic- 
Moldova • Microrecital cu forma
ția „Columna" • Desene animate
• Telesport. Anul sportiv 1987 
(VII) • Portativul tinereții. Muzi
că ușoară • Secvența telespecta
torului

14,50 însemne ale unui timp eroic (co
lor). Cetățile vitejiei — cetățile 
hărniciei. Orăștie — reportaj 21,50 Telejurnal 

noscut relațiile româno-cehoslovace 
in anii construcției socialiste, cind — 
prin materializarea prevederilor Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, a Declarațiilor co
mune din 1977 și 1981 și a documen
telor încheiate in 1985 șl 1937. la 
București și Praga, cu prilejul vizi
telor reciproce la nivel înalt — au 
căpătat o amploare crescindă și un 
conținut tot mai bogat.

Un rol de cea mai mare însemnă
tate în extinderea și aprofundarea 
Raporturilor prietenești româno-ceho
slovace au avut și au frecventele in- 
tîlniri și convorbiri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și‘ tovarășul 
Gustav Husak, expresie a cursului 
ascendent al colaborării noastre 
rodnice, punînd in același timp în 
evidență voința reciprocă de a con
feri noi dimensiuni acestei conlu
crări.

Caracterizind evoluția relațiilor 
româno-cehoslovace cu prilejul vizi
tei prietenești de lucru efectuate în 
în 1987 în Cehoslovacia, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a arătat : 
„Noi apreciem stadiul înalt al aces
tor relații — întemeiate trainic Pe 
deplină egalitate, stimă si respect 

reciproc, pe principiile șl 
idealurile socialismului. și 
considerăm că trebuie să fa
cem totul pentru ca ele să 
se afirme tot mai puternic ca 
un exemplu de relații între 
state socialiste prietene care 
își unesc eforturile si conlu
crează activ pentru edificarea 
noii orinduiri. pentru cauza 
socialismului și păcii in lume". 

La rindul său. tovarășul 
GUSTAV HUSAK a declarat, 
eu același prilej : „împreună 
cu prețuirea deplină a tot ce 
s-a realizat pînă în prezent, 
împărtășim părerea comună că 
este in interesul ambelor părți 
să adincim in continuare, pe 
multiple planuri, colaborarea 
noastră in domeniile politic, 
economic șl cultural. Relațiile 
noastre se bazează pe colabo
rarea internaționaliști dintre 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia și Partidul Comunist 
Român, pe care dorim să o 
întărim in continuare".

Sub asemenea bune auspi
cii. în toți acești ani s-au dez
voltat relațiile multilaterale 
dintre partidele si popoarele 
noastre, au cunoscut o con
tinuă extindere și aprofunda
re colaborarea pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și 
cultural, schimburile de expe
riență pe linie de partid și 

de stat. între organizațiile de 
masă și obștești in cele mai di
verse domenii ale construcției socia
liste — ca expresie a comunității 
de orinduire și de idealuri, a voin
ței de a da mereu noi dimensiuni 
unei tradiționale și rodnice prietenii.

în mod deosebit se impune re
levată evoluția pozitivă a relațiilor 
economice dintre cele două țări, o 
nouă și amplă perspectivă deschi- 
zind în acest sens „Programul de 
lungă durată privind dezvoltarea co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice intre România și Cehoslovacia 
pină in anul 2000". semnat la 
București de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Gustav Husak. Paralel cu spogirețt-j 
simțitoare ă' Volumului comerțului 
între, cele două țări, o pondere «resrcu 
cîndă revifte factorilor calitativi -ai — 
colaborării, extinderii, cooperării și 
specializării in producție, mai bunei 
valorificări a potențialului economic 
și tehnico-științific în vederea solu- . 
ționării unor probleme de interes 
prioritar pentru economiile naționale 
ale României și. respectiv. Cehoslo
vaciei:*

Dezvoltînd colaborarea dintre ele 
pe tărîm internațional, România și 
Cehoslovacia iși aduc contribuția la 
soluționarea constructivă a proble
melor ce confruntă omenirea, acțio-' 
nează, împreună cu celelalte țări 
socialiste, cu toate forțele progresis
te, democratice, pentru realizarea de
zarmării. în primul rînd a celei nu
cleare, pentru instaurarea în Europa 
și în lume a unui climat de pace, 
securitate. Încredere și largă conlu
crare.

Cu prilejul celei de-a 75-a aniver
sări a tovarășului Gustav Husak. po
porul român adresează poporului 
cehoslovac calde felicitări și își ex
primă încrederea că relațiile de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre țările și națiunile noastre se 
vor dezvolta necontenit în interesul 
reciproc, al cauzei generale a socia
lismului și păcii.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 ianuarie, ora 20 — 13 ia
nuarie, ora 20. în țară : Vremea va £i 
în general închisă. Iar cerul schimbă
tor în centrul și nord-vestul țării și 
mai mult acoperit in rest. Precipitații 
locale, mai ales sub formă de lapoviță 
și ninsoare vor cădea in regiunile din 
sudul și sud-estul. țării, îndeosebi în 
prima parte a intervalului. In rest, 
ninsori Izolate. Vîntul va prezenta 
unele intensificări in prima parte a 
intervalului în regiunile sudice șl sud- 
estlce, cu viteze pînă la 60 km pe 
oră din sector nord-estlc. viscolind 
ninsoarea. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre minus 8 șl plus 2 
grade, mal coborite tn depresiuni, iar 
cele maxime intre minus 5 și plus s 
grade. In București : Vremea va fi In 
general închisă iar cerul mai mult 
acoperit. Temporar vor cădea precipi
tații mai ales sub formă de lapoviță 
șl ninsoare, îndeosebi în primele zile. 
Vîntul va prezenta unele Intensificări 
din estul țării, viscolind ninsoarea. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 3 grade șl un grad, cele 
maxime intre zero și patru grade.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII]--------- —
0 IN ALIANȚA CU AGRICUL

TURA. Tehnologiile nucleare sînt tot mal 
larg utilizate de oamenii de știință chinezi 
pentru dezvoltarea agriculturii. Pînă in 
prezent, ei au reușit să creeze cu ajutorul 
izo'topilor radioactivi un număr de 243 de 
noi varietăți a 23 de plante diferite, muta
țiile astfel produse determinind o sporire 
considerabilă a potențialului lor productiv. 
Izotopii radioactivi sint utilizați, totodată, 
în lucrările de îmbunătățiri funciare, in 
controlul aplicării îngrășămintelor chimice, 

.a irigațiilor, în protecția mediului Înconju
rător. precum și la diagnosticarea unor 
boli la animale. Actualmente, In China 
funcționează 26 de unități de cercetare ști
ințifică în care își desfășoară activitatea 
2 000 de specialiști din domeniul utilizării 
tehnologiilor nucleare pentru dezvoltarea 
agriculturii.

® SPECTACULOS RITM DE 
ÎNNOIRE. Electronica este, fără Îndo
ială. unul dintre domeniile unde tehnicile 
de virf înregistrează un spectaculos ritm 
de înnoire, ceea ce duce la creșterea per
formanțelor produselor, a productivității 
muncii, dar și la reducerea costurilor, de 
fabricație. Un exemplu de ultimă oră. în 
acest sens ? Societatea „European Silicon 
Structure" a început să folosească in unitatea 
sa de producție din Rousset o tehnologie 
complet nouă pentru fabricarea de circuite 
integrate. Este vorba de imprimarea unui 
fascicul de electroni direct pe siliciul struc
turilor circuitului, cu ajutorul unei mașini 
speciale. Pînă în prezent era necesară fo
losirea radiației ultraviolete și a unor teh
nici de matrițare. Principalul avantaj al 
noii metode îl constituie reducerea la ju

mătate a costurilor de producție și o viteză 
de fabricație de 10 ori mai mare, releva 
revista „L’Express".

0 MATERIAL POLIVALENT. 
Revista franceză „Industries et Techniques" 
informează că specialiștii suedezi au pus 
la punct un original material polivalent din 
care se pot fabrica atît conducte pentru di
verse destinații, cit și panouri utilizabile 
în construcția de locuințe. Tehnologia de 
obținere a noului material presupune îm- 
bibarea unei folii de carton cu o soluție 
specială care conține particule de diverse 
metale. Cartonul se usucă, transformindu-se 
într-un material dur. impermeabil și re
fractar. utilizabil cu bune rezultate. Țevile 
și conductele obținute prin presare din 
acest material se dovedesc a fi mult mai 
ieftine decit cele clasice din metal, dar la 
fel de sigure în exploatare.

0 MEMORIE PENTRU AUTO
VEHICULE. Specialiștii firmei ftnlan- 
deze „Semel Electronics" au pus la punct 
o originală „cutie neagră" destinată auto
camioanelor. De același tip cu cele care 
intră in dotarea avioanelor, noua „cutie 
neagră" este un aparat capabil să înregis
treze în memoria sa electronică tot ce se 
întimplă cu respectivul autocamion. Se 
poate afla astfel cu exactitate cind a fost 
pornit motorul, cînd a început deplasarea, 
cu ce viteză s-a circulat, cit timp a durat 
transportul pînă la destinație, încărcarea 
sau descărcarea mărfurilor, cit și în ce re
gim s-a consumat carburantul. După opinia 
specialiștilor, aparatul șe va dovedi foarte 
util în exploatarea cit mai eficientă a 
parcului de autocamioane, dar și în vede
rea economisirii unor însemnate cantitătr 

de carburant prin folosirea mai rațională 
a mașinilor.

0 UN ACCIDENT EVITABIL. 
Riscul de infarct este mult mai mare in 
rindul femeilor care fumează, se ărată în
tr-un studiu întreprins de cercetători ai 
Universității Harvard. Concluzia acestui 
studiu este că. în cazul că femeile ar re
nunța Ia fumat, incidența infarctului mio
cardic s-ar reduce la această categorie a 
populației cu 90 la sută. Oamenii de ști
ință au stabilit că riscul de infarct crește 
proporțional cu numărul de țigări consu
mate zilnic. Astfel, dacă se fumează pe zi 
între l și 4 țigări, acest risc se dublează 
sau chiar triplează, iar la un consum de 
peste 40 de țigări, pericolul este de 11 ori 
mai mare. Pe un fond de hipertensiune ar

terială șl de nivel ridicat al colesterolu
lui în singe, riscul se multiplică de 20 
de ori.

® CARAPACE DE UZ ME
DICAL. ^ntr*ur> viitor apropiat, cara
pacea crabilor va fi utilizată ca un material 
cu proprietăți superioare in medicină, esti
mează revista franceză „Sciences et Ave
nir". Potrivit chimiștilor de la un institut 
de studii marine din S.U.A., carapacea cra
bilor conține un hidrat de carbon cu largă 
aplicabilitate biologică. De pe acum, o fir
mă din Japonia folosește carapacea de crab 
la fabricarea unor fire pentru suturi chi
rurgicale. Noile fire, aflate actualmente in 
curs de testare, prezintă mai multe avan
taje față de materialele sintetice : nu pro
voacă alergii, se resorb rapid în organism 
și activează procesul de cicatrizare.

*

*

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



ROMM, PREȘEDINTEI! NICOLAE CEAUSESCU 
acționează ferm pirn edificarea unei H pașnice, 

mai bue si mai drepte
RELATĂRI, COMENTARII, APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Pozițiile ferme, consecvente ale României so
cialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind necesitatea sporirii eforturilor generale 
pentru înfăptuirea dezarmării, in primul rind 
a dezarmării nucleare, pentru soluționarea paș
nică a tuturor stărilor conflictuale, pentru in

staurarea unui climat de încredere și colabo
rare între națiuni in scopul asigurării păcii pe 
planeta noastră sînt în continuare reflectate pe 
larg de presa de peste botare.

Sînt, de asemenea, înfățișate în paginile zia
relor și revistelor din diferite țări realizările re

marcabile ale poporului român dobîndite în 
anii dezvoltării sale libere, independente, în
deosebi în perioada de la Congresul al IX-lea 
al partidului, denumită cu mîndrie de poporul 
român „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Un neobosit promotor al păcii
Ziarul „THE NATION" din

Thailanda publică sub titlul „Pre
ședintele României — promotor al 
păcii" următorul articol in care se 
relevă : „Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, se bucură de 
un prestigiu și o influență deose
bite pe plan internațional. De 23 
de ani poporul român și-a în
credințat destinele acestui om poli
tic in a cărui personalitate se îm
pletesc patriotismul și internațio
nalismul. Perioada inaugurată 
acum 23 de ani în istoria Româ
niei este pe drept cuvint denumită 
-Epoca Nicolae Ceaușescu», ea des- 
chizind o eră nouă, fără precedent, 
pentru poporul român".

Articolul prezintă, apoi, activita
tea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lupta dusă îm
potriva fascismului, pentru elibe
rarea României, pentru instaurarea 
orânduirii socialiste, pentru pace.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
se arată în continuare — acționează 
neobosit în sprijinul păcii. Astăzi, 
cînd se înregistrează o creștere a 
tensiunilor în întreaga lume, iar 
dreptul fundamental al popoarelor 
la pace este amenințat, inițiative
le sale politice, în calitate de 
conducător al României moderne, 
au o semnificație atotcuprinzătoare. 
Președintele României luptă pen
tru destindere, pace și realizarea 
unei noi lumi, liberă de arme și 
războaie.

Strălucit reprezentant al Româ
niei în relațiile internaționale — 
scrie ziarul — Nicolae Ceaușescu a 
efectuat rodnice vizite de prietenie 
în numeroase țări ale lumii, de pe 
toate continentele — țări socialiste, 
țări în curs de dezvoltare, țări dez
voltate, fără deosebire de orînduire 
socială, iar ca răspuns, șefi de stat 
de pe toate continentele au vizitat 
România.

România situează pe primul plan 
al acestor relații lupta pentru pace,

Independența — o constantă a politicii 
externe românești

„AL GOMHOURIA", 
tidian egiptean, evidențiază în arti
colul intitulat „Independența — o 
constantă a politicii externe a 
României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu" : România 
promovează, îndeosebi în ultimii 23 
de ani, de cînd in fruntea ei se 
află președintele Nicolae Ceaușescu, 
o politică externă activă și dina
mică, intreținind relații' diploma
tice și economice cu 155 de state 
de pe toate meridianele globului. 
Profunde semnificații are faptul că 
în concepția românească de politică 
externă pe primul pian sint situa
te principii de etică internațională, 
ce au devenit astăzi valori uni
versale.

Este cunoscută contribuția Româ
niei. a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, la afirmarea în 
lumea contemporană, în relațiile 
dintre state a unei noi conduite. 
Întemeiată pe egalitatea în drepturi, 
neamestecul in treburile interne, 
nereburgerea la forță sau la ame
nințarea cu forța. Numitorul comun 
al acestor noi raporturi democra
tice, de dreptate și echitate în 
relațiile dintre state îl constituie 
independența națională. Președinte
le Nicolae Ceaușescu evidențiază 
că independența este tot atit de 
necesară unui popor ca și aerul, ca 
și apa.

După ce face o incursiune în 
istoria milenară a poporului român, 
care — se subliniază în articol — 
constituie izvorul acestei concepții 
sănătoase și realiste, ziarul egip
tean scrie : Independența con
stituie o problemă complexă, nu 
numai politică, ci și economică, 
socială, culturală. Cu începere din 
1965, in „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
asigurarea unei independențe de
pline pe toate aceste planuri a 
devenit un obiectiv fundamental al 
poporului român. România oferă 
lumii întregi un bun exemplu de 
fermitate in apărarea independen
tei sale. Faptul că această țară a 
trecut în mod unilateral la redu
cerea cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare 
reprezintă o dovadă a deplinei sale 
independențe. De altfel. întreaga 

’politică internă și externă a aces

pentru că pacea, așa cum sublinia
ză adesea președintele 
Nicolae Ceaușescu, trebuie apărată 
și consolidată — evidențiază „The 
Nation". în concepția sa, această 
luptă poate fi victorioasă numai 
prin unirea eforturilor tuturor po
poarelor, ale forțelor progresiste, 
pentru a se pune capăt politicii de 
înarmare pe Pămînt și în Cosmos, 
pentru a se ajunge la măsuri de 
reducere efectivă și substanțială a 
armamentelor nucleare și conven
ționale, pentru a se asigura cetă
țenilor planetei o viață liniștită.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
se subliniază în continuare — a 
adresat tuturor șefilor de stat și de 
guvern, din Europa și din întreaga 
lume, apelul de a-și uni eforturile 
in oprirea curset înarmărilor, cu 
deosebire a înarmărilor nucleare.

România, ca țară europeană iubi
toare de pace, a trecut in mod 
unilateral la reducerea cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare. Acest act politic 
al României, inițiat de președintele 
Nicolae Ceaușescu — se subliniază 
in articol — a fost aprobat de în
tregul popor în cadrul unui refe
rendum național. în același timp. 
România a adresat un apel tuturor 
țărilor lumii pentru a acționa în 
mod similar.

Punînd în evidență ideea con
structivă formulată de șeful statu
lui român că numai prin acțiuni 
concrete, reale, se va asigura dimi
nuarea încordării, se va înlătura 
pericolul de război, articolul rele
vă în încheiere :

Potrivit concepției președintelui 
Nicolae Ceaușescu, nu există altă 
ieșire din situația periculoasă da
torată intensificării cursei înarmă
rilor decît realizarea, prin negocieri 
— oricît de anevoioase ar fi ele —, 
a unor înțelegeri reale care să ducă 
la dezarmare, în primul rind la 
dezarmarea nucleară. Aceasta este 
condiția fundamentală a păcii.

tei țări, toate hotărârile cu privire 
la dezvoltarea economico-socială, 
la viața socială, politică și spiri
tuală a țării constituie exclusiv 
prerogative ale națiunii române, 
ale centrului său vital — Partidul 
Comunist Român, ale președintelui 
Republicii.

Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu despre relațiile 
internaționale în lumea contempo
rană acordă un loc de cea mai 
mare însemnătate independenței. 
Nicolae Ceaușescu a reliefat, cu 
forța gîndirii sale novatoare — 
transpusă pe planul practicii în 
strălucite inițiative și în docu
mente de politică externă — că a 
trecut vremea politicii imperialis
te, de dictat, de amestec în treburile 
interne ale altor state, că vremii 
noastre îi este proprie afirmarea 
tot mai puternică a voinței po
poarelor de a fi libere și indepen
dente.

Glasul acestei țări se face pu
ternic auzit și împotriva încercă
rilor de împărțire a lumii în sfere 
de influență. împotriva încălcării 
drepturilor și demnității popoare
lor. Nicolae Ceaușescu este pro
motor al unei politici noi, al unui 
climat care să conducă la afir
marea liberă a independenței și 
suveranității fiecărei țări.

Dintre numeroasele inițiative ale 
președintelui României in această 
direcție/ ziarul citează măsurile 
menite să asigure întărirea încre
derii, respectarea independentei și 
suveranității tuturor statelor re
prezentate la reuniunea general-eu- 
ropeană de la Viena și care au 
avut un puternic ecou în rîndul 
opiniei publice internaționale. 
România — se subliniază — aduce 
astfel pe ordinea de zi a reuniunii 
probleme de o deosebită însemnă
tate, cum sînt : interzicerea de
monstrațiilor de forță și a mane
vrelor de anvergură. îndeosebi a 
acelora la care participă mai multe 
țări, în apropierea frontierelor al
tor state ; limitarea activităților 
militare ale celor două blocuri — 
Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O,; 
desființarea bazelor militare străi
ne și retragerea trupelor aflate pe 
teritoriul altor state.

Am notat aici — scrie „Al Gom- 
houria" — numai cîteva dintre pro
punerile României, grăitoare pen-,, 
tru importanta contribuție a acesJ 
tei țări la promovarea intereselor 
reale ale popoarelor, Ia impunerea 
și mai puternică a principiului in
dependenței în viața internațio
nală contemporană.

„In anii tinereții, 
Nicolae Ceaușescu s-a afirmat ca 
erou al istoriei patriei sale in 
lupta pentru apărarea independen

Dezvoltare dinamică, realizări 
de prestigiu

„Noua Românie, după 40 de ani" 
este titlul unui articol apărut în 
ziarul turc 24 SA AT" carere‘ 
levă dezvoltarea multilaterală a tă
rii noastre, a relațiilor dintre cele 
două țări.

România — scrie ziarul — a cu
noscut o dezvoltare economică și 
socială fără precedent, în mod 
deosebit în ultimii 23 de ani, de 
cînd în fruntea Partidului Comu
nist Român și a statului se află 
președintele Nicolae Ceaușescu. în 
ultimii 23 de ani au fost construite 
mari obiective — 'Canalul Dunăre 
— Marea Neagră, metroul bucu- 
reștean. Canalul Poarta Albă — 
■Midia—Năvodari —. s-a realizat a- 
menajarea complexă a rîului Dîm
bovița, s-au ridicat noi platforme 
industriale, este în curs noua re
voluție agrară. Producția indus
trială a României este în prezent 
de 120 de ori mai mare decit în 
anul 1945, cea a industriei meta
lurgice de 113 ori, a industriei con
structoare de mașini de 500 de ori, 
a industriei ușoare de 82 de ori. 
Producția agricolă este de aproape 
9 ori mai mare decît în trecut, s-au 
realizat lucrări de irigații pe o su
prafață de 3.5 milioane hectare. A 
crescut gradul de urbanizare a lo
calităților : numărul orașelor a 
sporit de la 183 în 1965 la ■ 237 în 
prezent. Numeroase localități au 
devenit orașe mari, frumoase, mo
derne, dotate cu școli, spitale, case 
de cultură, cluburi.

în perioada 1950—1987, la sate au 
fost ridicate din fonduri proprii 2.2 
milioane case, iar statul a construit 
peste 100 000 apartamente pentru 
specialiști. La orașe numai in ulti
mii 23 de ani s-au construit 3,3 mi
lioane locuințe.

Realizări cu care românii se mîndresc
„EL SOL DE MEXICO", 

ziar mexican, inserează un amplu 
articol în care reliefează succesele 
deosebite obținute de România pe 
calea dezvoltării sale socialiste.

La ora actuală — subliniază zia
rul — România este cunoscută și 
apreciată pe plan mondial drept 
producătoare de utilaje, masini-u- 
nelte. echipamente complexe si de 
linii flexibile robotizate. De ase
menea. în domeniul chimiei, ea se 
numără printre primele țări din 
lume în ce privește exportul de În
grășăminte. cauciuc poliizoprenic. 
etanol, fire si fibre sintetice, pro
duse clorosodice si altele.

România — se arată, în conti
nuare — ocupă un loc important 
în rîndul țărilor producătoare de 
otel, echipament petrolier și trac
toare. Cu o industrie care îi asi
gură peste 90 la sută din necesită
țile de utilaje, echipamente si in
stalații, România este competitivă 
pe plan internațional într-o serie 
de sectoare, cum ar fi producția de 
otel, laminate si aliaje din alumi
niu. echipamente termo si hidro
energetice. tehnică de calcul, loco
motive electrice de 5100 cai pu
tere, nave-cisternă cu o capacitate 
de 150 000 tone și nave pentru 
transportul minereurilor, de 65 000 
tone. România produce, totodată, 
platforme de forai marin, roboti 
industriali, aeronave, echipamente 
atomonucleare. motoare de 30 000 
cai putere, excavatoare de 8—10 
metri cubi. autocamioane de 
mare capacitate, autoturisme^ e- 
chipament chimic, rafinării, fa
brici de ciment, rulmenți, mijloace 
de automatizare, diamante sinte
tice. echipamente sofisticate pentru 
cercetarea Cosmosului.

Una dintre cele mai importante 
realizări din ultimii ani ale Româ
niei este Canalul Dunăre — Marea 

ței României. De 23 de ani, de 
cind i-au fost încredințate desti
nele poporului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu a promovat o 
politică prin care țara și-a dobin- 
dit independența deplină. Este o 
dovadă a răspunderii față de soar
ta țării sale, a poporului său. Iar 
responsabilitatea față de soarta 
omenirii îl îndeamnă la o acțiune 
neîncetată pentru afirmarea puter
nică a principiului independenței 
în viața internațională", conclude 
ziarul.

Pe plan extern, se relevă în ar
ticol. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu promovează o 
politică activă de pace, de dezar
mare. în primul rind de dezarmare 
nucleară, de colaborare și coope
rare largă cu toate statele lumii. 
Salutînd semnarea tratatului din
tre U.R.S.S. și S.U.A. privind eli
minarea rachetelor cu rază medie 
si mai scurtă de acțiune. România, 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
scrie „24 Saat" — evidențiază ne
cesitatea continuării tratativelor în 
vederea semnării de noi. acorduri 
pentru reducerea cu 50 la sută, pînă 
în anul 2000, a arsenalelor nuclea
re existente, reducerea substanția
lă a armamentelor convenționale, 
a efectivelor si cheltuielilor milita
re si lichidarea armelor chimice.

■Se arată, de asemenea, că Româ
nia se pronunță împotriva milita
rizării Cosmosului, pentru înceta
rea experiențelor nucleare, soluțio
narea pe calea negocierilor a răz
boiului dintre Iran si Irak, a tu
turor conflictelor internaționale.

Ziarul evidențiază, totodată : Tra
diționalele relații de prietenie din
tre România si Turcia se dezvoltă 
continuu, se amplifică si se diver
sifică schimburile comerciale și co
operarea economică. La baza dez
voltării acestor relații se află a- 
propierea geografică si dorința co
mună a celor două popoare de a 
trăi- in pace! înțelegere si priete
nie. Vizita din 1987 a președintelui 
României, Nicolae Ceausescu. îm
preună cu doamna Elena Ceaușescu. 
la invitația președintelui Kenan 
Evren, convorbirile si înțelegerile 
la care s-a ajuns au dat un nou 
impuls dezvoltării si mai dinamice 
a acestor relații, se relevă în în
cheiere.

Neagră, avind o lungime de 64 km 
— cea mai complexă lucrare reali
zată pînă în prezent în tară. O altă 
realizare — cu care se mîndresc 
românii — este metroul din Bucu
rești.

în prezent, în București se des
fășoară o nouă etapă de construc
ții : lucrările de amenajare com
plexă a rîului Dîmbovița, care 
străbate capitala tării în vechiul 
centru al Capita’ei se construiește 
Un mare complex arhitectonic cu- 
prinzind. în primul rind. Casa Re
publicii si sediul tuturor organelor 
politice și administrative centrale. 
Se prevede. totodată, construirea 
unor edificii modeme, complexe 
social-culturale și alte lucrări cu 
caracter monumental. Este în curs 
de desfășurare un amplu proces de 
restructurare a principalelor căi 
de circulație, de creare a noi spa
tii verzi și zone de agrement, sub
liniază cotidianul.

Procesul de industrializare a tă
rii continuă în ritm susținut, se a- 
rată in articol, relevindu-se că un 
obiectiv de importantă deosebită 
il constituie centrala nuclearo-e- 
lectrică de la Cernavodă. Cunoscu
tă pentru poziția sa militantă in 
favoarea păcii, România — se sub
liniază — dorește să pună energia 
atomică în slujba progresului po
porului său. Astfel, centrala nu- 
clearo-electrică de la Cernavodă 
va fi cea mai mare unitate ener
getică din tară. Realizarea acestui 
obiectiv reprezintă. împreună cu 
industria aeronautică, un salt cali
tativ in maniera de abordare a 
tehnicilor si tehnologiilor de vîrf.

Este un simbol al progresului 
României, care, intr-un interval de 
timp scurt din punct de vedere is
toric, . asigură tării înaintarea spre 
noi culmi de civilizație materială 
și spirituală.

(Agerpres)

Pentru realizarea de noi progrese in domeniul dezarmării
BONN. — Cu prilejul primirii 

șefilor misiunilor diplomatice acre
ditați la Bonn, președintele R. F. 
Germania. Richard von Weizsăcker, 
a declarat că actualul moment fa
vorabil trebuie să fie folosit pen
tru obținerea de noi progrese in do
meniul dezarmării, pe lîngă reduce
rea Ia jumătate a arsenalelor de 
arme nucleare strategice fiind nece

ORIENTUL MIJLOCIU
BAGDAD 9 (Agerpres). — La 

Bagdad s-au încheiat lucrările Consi
liului Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, sub .conducerea 
președintelui Consiliului Național 
Palestinian, șeicul Abdul Hamid AI- 
Sayeh. Au fost dezbătute o serie de 
aspecte privind situația din teritoriile 
arabe ocupate, transmite agenția
Q.N.A.

La Bagdad au avut loc. de aseme
nea. o reuniune comună a Comi
tetului Central al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei și condu
cerii Consiliului Național Palesti
nian (parlamentul), precum și o în
trunire a Consiliului Militar Suprem 
al O.E.P. > • ,

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Consiliul, de Securitate se va reuni 
în cursul săptămînii viitoare pentr '. 
a examina situația creată In sudul 
Libanului ca urmare a' continuării 
actelor agresive și practicilor repre
sive ale forțelor armate israeliene de 
ocupație, a anunțat purtătorul de

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 9 (Agerpres). — Up 

comunicat militar citat de agenția 
IRNA anunță că forțele navale ira
niene, sprijinite de artileria de coas
tă. au atacat vineri noaptea termi
nalele irakiene Al-Bakr și Al-Om- 
maya. în timpul acestei operațiuni 
au fost distruse instalațiile de la 
cele două terminale. Totodată, for
țele iraniene au atacat platformele 
de rachete și instalațiile radar de la 
Al-Bakr și Al-Ommaya. Au fost 
distruse trei nave irakiene trimise 
ca întăriri din portul Umm Qasr, 
precum și rachete sol-apă irakiene, 
relevă agenția IRNA. Se precizează 
că toate forțele care au participat la 
aceste acțiuni s-au înapoiat la baze
le lor.

A.N.C. își extinde lupta împotriva 
regimului rasist de la Pretoria

Comunicat cu prilejul împlinirii a 76 de ani de la crearea 
organizației

LUSAKA 9 -(Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 76 de ani de la în
temeiere. Congresul Național Afri
can — gruparea politică a populației 
de culoare din R.S.A.. scoasă în afara 
legii — a dat publicității în capitala 
Zambiei un comunicat care sublinia
ză că, în pofida tuturor acțiunilor re
presive și atacurilor întreprinse de 
regimul rasist de la Pretoria. A.N.C. 
își extinde lupta pentru schimbări 
structurale în societatea sud-afri- 
cană.

în momentul de față, tot mai mulți 
sud-afrlcani își dau seama că prin
cipalul obstacol în calea progresului 
în Africa de Sud îl reprezintă sis
temul de apartheid — se subliniază 
In document.

Luînd cuvîntul Ia Lusaka cu pri
lejul aniversării a 76 de ani de la 
creare-’ Congresului Național Afri
can (C.N.A.). președintele acestei 
organizații. Oliver Tambo, s-a pro

Creșterea șomajului
BONN 9 (Agerpres). — Prezen- 

tînd în comun un proiect pentru 
modificarea actualei legislații în do
meniul utilizării forței de muncă, 
Partidul Social-Democrat și Parti
dul Ecologist (ambele aflate în opo
ziție) au pus în evidență creșterea 
alarmantă a șomajului în R.F.G.

După cum s-a mai informat, rata 
șomajului a crescut în R.F.G. de la 
8,5 Ia 9.2 la sută, armata celor fără 
un loc de muncă numărind în pre
zent 2 308 000 de persoane. Aoest 
spor a fost pus de guvernul R.F.G. 
pe seama mai multor factori, prin
tre care evoluțiile anarhice de la 
burse șl de pe piețele monetare, 
care au frînat activitățile produc
tive.

In anul 1988, deficitul bugetului
R.F. Germania va atinge circa 40 
miliarde mărci, cel mai mare nivel 
din istoria țării — a declarat, la o 
conferință de presă Ia Bonn, minis
trul de finanțe. Gerhard Stoltenberg. 
El a relevat că din deprecierea do
larului S.U.A. „au rezultat serioase 
pierderi de venituri", care au făcut 
ca deficitul să sporească de Ia 29,5 
miliarde mărci, cit era prevăzut ini
tial, la circa 40 miliarde,

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Potrivit datelor publicate la Wa
shington de Ministerul Muncii, rata 
șomajului în Statele Unite a fost de 
5,8.1a sută în decembrie anul tre

sare încheierea unui tratat internă- 
țiopal asupra interzicerii armelor 
chimice și reducerea drastică a ar
melor nucleare cu rază scurtă șl a 
armelor convenționale.

Totodată, președintele R.F.G. a 
opinat că soluționarea problemelor 
Nord-Sud constituie una dintre prin
cipalele sarcini de viitor ale politi
cii internaționale si a condamnat 
politica de apartheid.

cuvînt al Națiunilor Unite. El a apre
ciat că decizia privind convocarea 
acestei reuniuni a fost luată după 
consultări între membrii Consiliului, 
ce au urmat cererii prezentate în 
acest sens de reprezentantul perma
nent la Națiunile Unite al guvernu
lui libanez.

BAGDAD 9 (Agerpres) — Pre
ședintele Adunării Poporului a Egip
tului. Rifaat El. Mahgoub. și-a Înche
iat vizita oficială în Irak. El a în- 
mînat președintelui Saddam Hussein 
un mesaj din partea șefului statului 
egiptean, Hosni Mubarak, si a avut 
convorbiri cu oficialități irakiene. în 
centrul atenției s-au situat relațiile 
bilaterale, după reluarea relațiilor 
diplomatice între cele două țări. în 
no'embrie anul trecut, problematica 
Orientului Mijlociu și evenimentele 
din zona Golfului.

Cu același prilej. Mahgoub a con
ferit cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Execu'iv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

BAGDAD 9 (Agerpres). — Avioa
ne de luptă irakiene au întreprins 
vineri un raid de bombardament a- 
supra rafinăriilor de petrol iraniene 
din Tabriz, din nordul Iranului, re
levă un comunicat militar difuzat la 
Bagdad si citat do agenția I.N.A. Pe 
de altă parte, agenția relatează că 
o forță iraniană compusă din 50 de 
vase a încercat să se apropie de un 
terminal petrolier irakian din nor
dul Golfului. Forțele navale irakie
ne. sprijinite de elicoptere, avioane 
si artilerie, au re-nins această ten
tativă distrugînd 13 vase iraniene, 
între care unul de comandă, și cap- 
turind o navă de luptă. Toate for
țele irakiene participante s-au re
întors la bazele lor, adaugă comuni
catul.

nunțat pentru instituirea de sanc
țiuni economice eficiente împotriva 
regimului de la Pretoria, care să-l 
determine să pună capăt politicii de 
apartheid. Președintele C.N.A. a 
chemat Consiliul de Securitate al 
O.N.U. să se întrunească într-o se
siune specială consacrată probleme
lor din sudul continentului african.

PRETORIA 9 (Agerpres). — In- 
tr-un document al Frontului Demo
cratic Unit (U.D.F.). dat publicității 
la Johannesburg, se relevă că, de la 
instituirea stării de urgență, la 12 iu
nie 1986, și pînă în prezent'în închi
sorile sud-africane au fost aruncate 
25 009 de persoane — participanți la 
mișcarea antiapartheid sau simpati
zând ai luptei pentru dezrobirea so
cială. între aceștia s-au aflat siu 
continuă să se afle în detenție nu
meroase persoane în vîrstă, femei, 
copii.

în țările capitaliste
cut. In statisticile guvernamentale 
sînt înregistrați oficial un număr de 

6.978 milioane de oameni, aflați în 
căutare de locuri de muncă.

Se precizează că rata șomajului în 
rindurile populației de culoare este 
mult mai mare decît media națio
nală. ajungindu-se. în nerioada men
ționată, la 12,2 la sută.

în luna noiembrie 1987, princi
palii indicatori ai activității econo
mice americane au scăzut cu 1,7 la 
sută — cea mai mare scădere din 
ultimii șase ani, a precizat Minis
terul Comerțului al S.U.A. Scăde
rea principalilor indicatori econo
mici reflectă în primul rind prăbu
șirea pieței acțiunilor care a avut Ioc 
în toamna anului trecut.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Indicele Dow Jones,, al celor mai 
bine cotate acțiuni la burse, a scă
zut din nou Ia New York, amplifi- 
cînd temerile cercurilor de afaceri 
americane privind evoluția actuală și 
viitoare a economiei Statelor Uni
te. Pe parcursul unei singure zile de 
tranzacții, vineri, indicele a scăzut 
cu 140 de puncte. Această reducere 
este cea de-a treia ca amploare din 
istoria din ultimii ani a bursei din 
New York, fiind depășită numai de 
cele două zile de luni „negre", din 
19 și 26 octombrie anul trecut.

In sprijinul creării 

unui climat de pace 

in America Centrală
CARACAS 9 (Agerpres). — Intr-o 

alocuțiune rostită la Caracas, pre
ședintele Venezuelei. Jaime Lusinchi, 
a declarat că năzuința de pace tre
buie să se manifeste printr-un mai 
mare efort de înțelegere în direcția 
edificării unei societăți mai drepte. 
El a arătat că acordurile de pace in 
America _ Centrală constituie un 
exemplu în acest sens, fiind rod al 
efortului uman Îndreptat spre coope
rare și solidaritate. .în direcția solu
ționării pașnice a conflictelor si nro- 
blemelor social-economice și politice. 
Șeful statului venezuelean a subli
niat. în context, că țările membre 
ale „Grupului de la Contadors" si 
..Grupului de Sprijin" își vor aduce 
și în viitor contribuția la crearea 
unul climat de pace si conviețuire 
democratică în aceaștă regiune, trans
mite agenția Prensa Latina.

sofia, întrevedere
BULGARO■ELENĂ

SOFIA 9 (Aeernres). — Președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia. Todor Jivkov. l-a primit pe 
ministrul afacerilor externe al Gre
ciei. Karolos Papoulias. aflat într-o 
vizită de prietenie la Sofia. Au fost 
examinate, după cum relatează a- 
genția B.T.A.. evoluția relațiilor 
dintre cele două țări. Abordindu-se 
aspecte ale' vieții internaționale ac
tuale. în special ale situației din 
Balcani, s-a evidențiat dorința am
belor părți de a extinde relațiile de 
bună vecinătate cu toate statele din 
regiune, de a contribui la consoli
darea tendinte’or pozitive în dome
niul colaborării țărilor din zonă.

încheierea vizitei 
președintelui Consiliului 

de Stat al R.D. Germane 
in Franța

PARIS 9 (Agerprefe). — Erich Ho
necker. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, și-a Încheiat 
simbătă vizita efectuată în Franța, 
informează agenția A.D.N. In cursul 
convorbirilor, pe care oaspetele le-a 
avut la Paris cu președintele țării, 
cu alte persoane oficiale, au fost 
examinate*  aspecte ale dezvoltării 
relațiilor bilaterale, precum și o se
rie de probleme privind situația in
ternațională actuală.
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Erich Honecker a avut, de aseme
nea. o întilnire cu Georges Marchais. 
secretar general al P.C. Francez.

Aniversarea a 70 de ani 
de la crearea P. C. 

din Argentina
BUENOS AIRES 9 (Agerpres). —• 

La Buenos Aires a avut loc o festi
vitate prilejuită de aniversarea a 70 
de ani de la crearea Partidului 
Comunist din Argentina — informea
ză agenția Prensa Latina. A luat 
cuvîntul secretarul general al parti
dului, Athos Fava, care a evidențiat 
semnificația evenimentului, hotări- 
rea comuniștilor argentinieni de a 
acționa, și în viitor. în direcția 
cortsolidării democrației și promovă
rii aspirațiilor de dreptate socială și 
libertate ale poporului argentinian.

Reuniunea 
la nivel înalt 

de la Libreville
• în favoarea convocării 
unei conferințe internațio
nala consacrate soluționării 
problemei datoriei externe a 

țărilor africane
LIBREVILLE 9 (Agerpres). — La 

Libreville au luat > sfirșit lucrările 
reuniunii la nivel înalt a Uniunii 
Vamale și Economice a statelor din. 
Africa Centrală, consacfată promo
vării cooperării regionale. Un loc 
central în cadrul dezbaterilor l-a 
avut analiza activității Băncii Sta
telor din Africa Centrală (B.E.A.C.), 
concepută ca un organism do pro
movare a cooperării regionale.

In comunicatul dat publicității, 
șefii de stat prezenți la lucrările 
reuniunii și-au exprimat hotărârea 
de a acționa în continuare pentru 
dezvoltarea cooperării economice și 
monetar-financiare între țările lor, 
pronunțîndu-se pentru convocarea 
unei conferințe internaționale con
sacrate soluționării problemei dato
riei externe a țărilor africane, la 
care să ia parte statele debitoare 
din regiune și firmele creditoare.

L

ILE DE PRESA
e scurt

MESAJ. Intr-un mesaj radio
televizat adresat națiunii, președin
tele Mexicului, Miguel de la Ma
drid. a arătat că guvernul nu va 
precupeți nici un efort pentru apă
rarea și consolidarea independen
tei și suveranității naționale. Șe
ful statului mexican și-a exprimat 
speranța că. prin efortul unit al 
poporului vor putea fi deoășite 
problemele cu care se confruntă 
țara.

CONGRES. Luînd cuvîntul la des
chiderea unui congres național al 

științei, primul-ministru al Indiei, 
Rajiv Gandhi, a adresat oamenilor 
de știință indieni apelul de a abor
da noi domenii de cercetare, cum 
ar fi agricultura în condiții de se
cetă și tehnologiile pentru prote
jarea resurselor hidrologice.

VIZrTA. Primul-ministru al Ma
rii Britanii. Margaret Thatcher, 
și-a încheiat vizita oficială în Ni
geria. întrevederile cu președinte
le Ibrahim Babangida și cu alte 
oficialități din Lagos au prilejuit 

discutarea problemelor ce privesc 
situația politică și economică din 
Africa, cu deosebire cea existentă 
în sudul continentului. Anterior, 
premierul britanic a vizitat Kenya.

LA DAKAR s-au deschis 
lucrările Congresului extraordi
nar al Partidului Socialist So
malez, partid de guvernămint. 
Raportul la congres a fost prezen
tat de secretarul general al parti
dului, șeful statului. Abdou Diouf. 
Participanții vor dezbate strategia 
partidului .în perspectiva alegeri
lor generale din acest an.

REUNIUNE. In capitala statului 
Burundi. Bujumbura, au început 
dezbaterile unei reuniuni a juriș
tilor din mai multe țări africane, 
consacrată examinării procedurilor 
de soluționare pe cale pașnică a 
conflictelor dintre state.

PROIECTUL NOII CONSTITU
ȚII A BRAZILIEI va fi supus la 
vot în plenul Adunării Naționale 
Constituante începînd din 27 ia
nuarie. Proiectul prevede. între 
altele, crearea funcției de prim- 
ministru și alegerea în acest an. la 
15 noiembrie, a noului președinte 
al țării. Data fixată pentru insta
larea guvernului condus de un 
prim-ministru este 15 martie.

VALUL DE FRIG POLAR care 
s-a abătut in ultima săptămlnă a 
continuat să se facă simțit în cea 
mai mare parte a zonei continen
tale a Statelor Unite. Potrivit unor 
date oficiale, gerul puternic a pro
vocat pină acum moartea a trei
zeci de persoane. De asemenea, in 
zonele estică și central-estică a 
nins puternic, grosimea stratului 
de zăpadă depusă fiind în medie 
de 30 cm. Zăpada și gerul au făcut 
impracticabile sau deosebit de di

ficile multe artere de circulație și 
o serie de aeroporturi au fost în
chise.

PREȘEDINTELE EGIPTULUI, 
Hosni Mubarak, a sosit la Riad 
pentru o vizită oficială în Arabia 
Saudită, prima etapă a unui turneu 
pe care îl întreprinde în cele șase 
state membre ale Consiliului de 
Cooperare al Golfului. Acesta este 
primul turneu în țările din regiune 
după reluarea recentă a relațiilor 
diplomatice dintre Egipt și o serie 
de state arabe.

PREMIERUL JAPONEZ. Noboru 
Takeshita. va efectua. începînd de 
luni, o vizită la Washington, unde 
urmează să aibă convorbiri cu 
președintele Ronald Reagan si cu 
alte oficialități americane în legă
tură cu o serie de aspecte ale si
tuai iei internaționale. Vor fi dis
cutate. de asemenea, aspecte ale 

relațiilor economice și comerciale 
dintre cele două țări, mai ales cele 
vizînd o echilibrare a balanței co
merciale. în prezent deficitară 
pentru S.U.A.

CEA MAI CALDA IARNA de 
după 1893 se înregistrează in Euro
pa centrală, după cum informează 
meteorologii din Potsdam, oraș.in 
care există o situație exactă a con
dițiilor meteorologice din ultimii 
95 de ani. Ca urmare a , căldurii 
neobișnuite din ultimele trei săntă- 
mini, in capitala R. D. Germane, 
Berlin, au înmugurit castanii si 
salcimii, relatează agenția A.D.N.

SIMPOZION. Cu prilejul unui 
simpozion consacrat cercetării des
fășurat in Republica Zimbabwe 
s-a relevat- necesitatea unor efor
turi sporite în domeniul ap’icării 
cuceririlor științei si tehnologiei, 
în vederea reducerii substanțiale a 
dependentei de sursele străine — 

informează agenția Ziana. Potrivit 
surselor guvernamentale, autorită
țile de la Harare vor aduce îmbu
nătățiri prevederilor „Actului de 
cercetări științifice si tehnologice", 
elaborat în anul 1986 in vederea 
transformării Consiliului științific 
din Zimbabwe într-un organism de 
coordonare la nivel național a tu
turor ramurilor economice.

PREMIUL literar „Nadal" — 
unul din cele mai vechi acordate 
in Spania — a fost conferit, anul 
acesta, scriitorului argentinian 
Juan Jose Saer, autor a 15 roma
ne. „La Ocasion" este o frescă a 
vieții din ..pampa" argentiniană, 
în secolul al XTX-Iea. Autorul în
scrie frămintările unui tinăr, con
fruntat cu S’tuația grea a omului 
de rind, care se străduie din răs
puteri să-și ciștige cx’stența și 
să-și depășească prin eforturi pro
prii condiția socială.


