
L A
I

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ! ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A PARTIDULUI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVII Nr. 14 087 Sîmbătă 5 decembrie 1987 6 PAGINI —50 BANI

PROGRAMELE DE MODERNIZARE A PRODUCȚIEI
f

înfăptuite prin promovarea mai decisă 
a soluțiilor tehnologice moderne

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, a 
avut loc, vineri, 4 decembrie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.CR.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat unele concluzii care s-au desprins din 
analiza făcută, in ultimele zile, cu ministerele, 
consiliile de coordonare pe ramură și guvernul 
privind îndeplinirea planului pe luna noiembrie, 
precum și modul cum trebuie să se acționeze 
pentru realizarea sarcinilor de plan pe luna de
cembrie. S-o cerut tuturor organelor și organiza
țiilor de partid, guvernului, tuturor ministerelor să 
ia măsuri hotărite pentru a realiza in cele mai 
bune condiții planul pe această lună,, conside
red ca minime prevederile privind exportul și 
ceilalți indicatori.

Secretarul general al partidului a subliniat că, 
din analiza efectuată, au reieșit o serie de ne
ajunsuri privind felul in care guvernul, consiliile 
de coordonare pe ramură, ministerele, celelalte 
organe centrale iși indeplinesc rolul și atribuțiile 
in organizarea și conducerea economiei naționale, 
a tuturor sectoarelor de activitate.

Arâtind că in activitatea unor ministere și or
gane centrale există incă manifestări de forma
lism in soluționarea unor probleme privind orga
nizarea corespunzătoare a muncii, buna aprovi
zionare tehnico-materială, înfăptuirea programe
lor de modernizare a proceselor de producție și 
de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, in urmărirea realizării tuturor indicatorilor 
de plan, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea ca organele de partid, ministerele 
și centralele industriale, organizațiile de masă 
și obștești, organele de conducere colectivă 
din toate domeniile vieții economice și so
ciale să treacă eu hotărire la imbunătățirea rd- 
dicolă a stilului și metodelor lor de muncă, la in
troducerea unei ordini și discipline desăvirșite, la 
exercitarea unui control, riguros asupra modului 
In care se asigură îndeplinirea ritmică a sarci
nilor de producție, a tuturor indicatorilor stabiliți 
prin plan.

Subliniind că, in actualul stadiu de dezvoltare 
• economiei noastre, problema centrală o consti
tuie perfecționarea stilului și metodelor de muncă 
ale tuturor organelor de partid și de stat, ale tu
turor organismelor de conducere democratică, în
tărirea rolului și răspunderii lor in buna funcțio

Demersuri constante, inițiative

pentru înlăturarea primejdiei nucleare

nare a intregii activități economico-sociale, se
cretarul general al partidului a cerut guvernului, 
ministerelor, celorlalte organisme de conducere 
să analizeze și să prezinte, in acest sens, pro
puneri de măsuri concrete care să fie discutate 
intr-o ședință următoare a Comitetului Politic 
Executiv.

Secretarul general al partidului a apreciat că 
există toate condițiile ca, printr-o mai bună orga
nizare a muncii, prin întărirea răspunderii la toate 
nivelurile, introducerea unui înalt spirit de ordine 
și disciplină in fiecare sector de activitate, la 
fiecare loc de muncă, prevederile planului pe 
luna decembrie și pe întregul an 1987 pot fi 
îndeplinite cu succes, asigurindu-se astfel o bază 
bună pentru trecerea la înfăptuirea planului pe 
anul viitor.

Comitetul Politic Executiv a discutat în conti
nuare unele PROBLEME LEGATE DE PREGĂTIREA 
$1 DESFĂȘURAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN. S-au adoptat 
o serie de hotâriri privind elaborarea documen
telor ce urmează să fie dezbătute, precum și alte 
măsuri legate de organizarea Conferinței.

In continuare, în cadrul ședinței a fost pre
zentată o INFORMARE CU PRIVIRE LA VIZITA 
OFICIALA EFECTUATĂ IN ȚARA NOASTRĂ DE 
SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI BAAS 
ARAB SOCIALIST DIN SIRIA, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII ARABE SIRIENE, HAFEZ AL-ASSAD, 
în perioada 30 noiembrie - 2 decembrie 1987.

Comitetul Politic Executiv a apreciat cu satis
facție că vizita, convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez Al- 
Assad se înscriu, prin rezultatele lor, ca un mo
ment important in dezvoltarea relațiilor prietenești 
și a colaborării dintre partidele, țările și popoa
rele noastre, atit pe tărim bilateral, cit și in 
sfera vieții internaționale.

A fost subliniată însemnătatea înțelegerilor 
convenite la nivel înalt privind intensificarea, prin 
eforturi comune, a conlucrării româno-siriene pe 
multiple planuri, valorificarea in mai mare măsură 
a posibilităților existente, extinderea domeniilor 
și formelor de colaborare, lărgirea și diversifi
carea schimburilor comerciale, corespunzător 
potențialului economic in continuă creștere al 
celor două țări. In acest sens, s-a relevat impor
tanța Acordului-program privind dezvoltarea pe 
termen lung a cooperării economice, tehnice și 
științifice și a schimburilor comerciale între Repu

blica Socialistă România și Republica Arabă 
Siriană, semnat de cei doi președinți, la înche
ierea vizitei. A fost exprimată convingerea 
că promovarea susținută a relațiilor dintre 
România și Siria este in interesul și spre binele 
ambelor țâri și popoare, al progresului și prospe
rității lor, al cauzei păcii, înțelegerii și colabo
rării intre națiuni.

Comitetul Politic Executiv a subliniat semnifi
cația deosebită a schimbului de păreri dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hafez Al-Assad în legătură cu probleme actuale 
ale vieții politice internaționale, care a pus in 
evidență hotârirea României și Siriei de a con
lucra tot mai strins pe areno mondială, de o 
contribui activ Io înfăptuirea dezarmării, in pri
mul rind a celei nucleare, la reglementarea pro
blemelor litigioase dintre state prin mijloace paș
nice, prin tratative, la lichidarea 'subdezvoltării 
și edificarea unei noi ordini economice interna
ționale, la asigurarea păcii pe planeta noastră.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere modului in care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat, în timpul convorbirilor, poziția prin
cipială, consecventă a țării noastre cu privire la 
rezolvarea globală, trainică și justă, o proble
melor din Orientul Mijlociu, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocupate, a so
luționării problemei poporului palestinian prin 
recunoașterea dreptului său la autodetermi
nare și crearea unui stat propriu, independent, 
a asigurării securității, suveranității și integrității 
tuturor statelor din zonă. S-a apreciat, și cu acest 
prilej, că, in lumina ultimelor evoluții, se impune 
să fie sporite eforturile pentru organizarea, in
tr-un viitor cit mai apropiat, a unei conferințe in
ternaționale de pace in Orientul Mijlociu, sub 
egida O.N.U., la care să participe toate părțile 
interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberare! 
Palestinei - ca reprezentant unic și legitim al po- 

-porului palestinian -, precum și Israelul și mem
brii permanenți ai Consiliului de Securitate.

Aprobind în unanimitate rezultatele vizitei, Co
mitetul Politic Executiv a cerut guvernului, minis
terelor, celorlalte organe centrale să ia toate mă
surile și să acționeze pentru înfăptuirea acorduri
lor și înțelegerilor convenite, pentru dezvoltarea 
tot mai largă a colaborării româno-siriene.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat

Relatăm deseori despre acțiunea 
de organizare și modernizare a struc
turilor de producție, proces de largă 
anvergură care se desfășoară în în
treaga noastră industrie. Adunările 
generale ale oamenilor muncii anga
jează dezbateri periodice, luînd ho- 
tăriri : consiliile oamenilor muncii, 
organizațiile de partid, de sindicat și 
U.T.C. analizează și. ele frecvent sta
diul aplicării măsurilor de moderni
zare. inmănunchind în această acțiu
ne de interes național toate forțele 
creative ale țării; lunar se întocmesc 
evidențe și întreprinderile raportează 
forurilor superioare — centrale și mi
nistere — asupra etapelor parcurse in 
aplicarea măsurilor preconizate. Se 
întrunesc comandamente operative de 
lucru, se analizează ce s-a făcut și 
ce mai trebuie făcut, se decid mă
suri operative. Statornica atenție 
care i se acordă este lesne de în
țeles. Programele de organizare-mo- 
dernizare, inițiate de conducerea de 
partid și de stat, de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. constituie, pe de 
o parte, expresia graduliii de matu
rizare a industriei românești, efectul 
unor acumulări cantitative, aflate în 
stadiul unei schimbări calitative de 
esență, iar, pe de altă parte, o ne
cesitate obiectivă. în relație directă 
cu trecerea României la stadiul de 
țară socialistă cu un nivel mediu 
de dezvoltare economică și socială, 
în același timp, aplicarea și genera
lizarea acestor măsuri concordă cu 
trecerea economiei românești la o 
etapă nouă, cea a dezvoltării inten
sive, cu o deplasare a priorităților 
economice spre calitate și eficiență, 
în contextul general al unui model 
de dezvoltare globală și echilibrată.

Programul privind perfecționarea 
organizării și modernizarea produc
ției sintetizează limpede ideile di
rectoare ale conceptului. Moderni
zarea înfăptuită chiar în această eta
pă de dezvoltare intensivă a econo
miei trebuie să ducă la creșterea 
eficienței pe toate planurile a mun
cii productive ; o creștere substan
țială a productivității muncii ; o va
lorificare mai bună a materiilor pri
me, materialelor și a forței de mun
că ; produse situate la un nivel teh
nic și calitativ încît să răspundă ce
rințelor de competitivitate pe piața 
externă ; costuri de producție cit mai 
scăzute. Iar toate aceste obiective 
implică sporirea eforturilor organi
zatorice pentru aplicarea pe scară 
largă a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne. Este 
ușor de constatat, așadar, că mo
dernizarea, așa cum a fost ea ela
borată în concept, are darul să răs
pundă pozitiv la toate marile pro
bleme ale producției materiale, asi- 
gurînd o cit mai mare eficiență eco
nomică.

Este cît se poate de evident fap
tul că Înfăptuirea cu bune rezultate

a obiectivelor înscrise în programul 
de perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție 
are la bază, într-o măsură hotărîtoa- 
re — îndeosebi în cea de-a doua sa 
etapă de desfășurare ce include „mo
dernizările tehnologice" — promova
rea celor mai avansate cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane. Fără 
discuție, aceasta presupune impli
carea într-o măsură și mai mare a 
întregului potențial creativ existent 
în institutele noastre de cercetare și 
învățămint superior, larga partici
pare a specialiștilor din unitățile in
dustriale. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit actuala etapă de dezvoltare 
intensivă a economiei românești — 
modernizarea fiind una din pirghiile 
de bază — se desfășoară într-o pe
rioadă istorică dominată de revolu
ția științifică și tehhică mondială.

Parcurgind însă planurile de mă
suri privind organizarea și moderni
zarea activității in unele unități eco- 
nomice, te afli adesea in situația de 
a crede că este vorba doar de un 
inventar de idei, nu de un pro
gram de lucru concret. Pentru a 
scoate de sub. semnul empirismului 
și diletantismului planuri de felul 
celor amintite, prezența specialiști
lor din cercetare este, adesea, ab
solut necesară. Să reamintim, bună
oară, cazul instalației menite să re
cupereze și să valorifice mari can
tități de carbid cu granulație mică, 
astăzi nefolosibil, realizată la între
prinderea de reparații auto din Tîr- 
ru Mureș. Timp de aproape doi ani, 
autorul invenției a făcut demersuri 
fără rezultat la diferite unități de 
cercetare pentru a colabora la per
fecționarea soluției propuse. La fel 
la întreprinderea de izolatori elec
trici din sticlă din Botoșani, care, 
dorind să-și ridice nivelul tehnic și 
calitativ al producției, a bătut pasul 
pe loc neprimind ajutor în acest 
sens nici de la institutul de profil 
din domeniul electrotehnic (deoare
ce produce piese din sticlă), nici de 
la institutul de profil din domeniul 
sticlăriei (deoarece produce izolatori 
electrici). Sigur, uneori poate fi vor
ba de o simplă neînțelegere, dar 
ceea ce dorim să semnalăm aici este 
faptul că rezolvarea unor probleme 
de organizare-modernizare ce depă
șesc posibilitățile întreprinderilor nu 
poate rămîne sub semnul bunăvoinței 
sau al receptivității,, prezente sau 
rțu in atitudinea unor institute de 
cercetare și proiectare.

Cea de-a doua etapă a procesului 
de organizare-modernizare in care 
rie aflăm în momentul de față este 
hotărîtoâre pentru succesul întregii 
acțiuni, întrucit accentul principal va 
fi pus pe modernizări de natură teh
nologică, pe modernizarea intensă și 
complexă a capacităților de produc
ție prin introducerea masiyă a sis
temelor de automatizare și robotiza
re, a mijloacelor de calcul electronic.

ROMANS SOCIALISTA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU: 
VASTA ACTIVITATE INTERNAȚIONALA CONSACRATA

PĂCII. LIBERTĂȚII, PROGRESULUI
Bogată in realizări remarcabile obținute in toate 

sectoarele construcției socialiste, perioada care a 
trecut după cel de-al Xlil-lea Congres al Partidului 
Comunist Român s-a distins, totodată, printr-o vigu- 

* roasă afirmare a României socialiste in viața inter
națională.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, forța 
conducătoare a statului ți societății noastre, România 
socialistă s-a afirmat ca o prezență vie, dinamică, 
pe arena mondială, participind activ la dialogul in
ternațional. Prin spirit de inițiativă, consecvență ți 
principialitate, țara noastră a adus ți aduce o con
tribuție substanțială, amplu recunoscută, la eforturile 
pentru menținerea ți întărirea păcii, la soluționarea 
marilor probleme ale lumii contemporane in concor
danță cu voința ți interesele tuturor popoarelor.

Activitatea amplă, încununată de realizări remar
cabile, desfățuratâ de România ți in această perioadă 
este indisolubil legată de numele secretarului general 

In multe unități sînt prevăzute mă
suri pentru a căror înfăptuire sînt 
necesare investiții, deci alocarea 
unor însemnate fonduri bănești și 
materiale. Firește, nu ne putem per
mite să le cheltuim oricum și oricit. 
Este necesar ca în toate unitățile 
economice să se procedeze cu înaltă 
exigență și discernămint, pe baza 
unei strategii clare, în activitatea 
efectivă de materializare a progra
melor de organizare și modernizare. 
Or, aici, implicarea institutelor de 
cercetare este absolut necesară. Evi
dent, specialiștii din cercetare, cei 
din proiectare acționează în confor
mitate cu programele și planurile 
stabilite, cu necesitățile imediate ale 
producției. Dar comparațiile in pe
rimetre restrinse nu pot duce întot
deauna la cele mai bune rezultate. 
Apare aici necesitatea unei viziuni 
de ansamblu, a unei abordări siste- 
mice, cuprinzătoare a programelor de 
organizare și modernizare, care se 
pot realiza doar la nivel de insti
tute centrale și de direcții tehnice 
ale ministerelor economice.

Dacă ne referim, de exemplu, Ia 
modul cum a fost gindit ansamblul 
acțiunilor de organizare ' și moder
nizare a sectoarelor calde, vom con
stata, așa cum s-a relevat, de alt
fel, la o consfătuire din vara acestui 
an a specialiștilor în domeniu, că 
programele elaborate sînt încă per
fectibile. Este vorba de acele măsuri 
ce au în vedere extinderea automa
tizării și robotizării proceselor din 
turnătorie. Parcurgind programele de 
modernizare ale unor mari între
prinderi constructoare de mașini din 
țară, cum ar fi „23 August", I.M.G.B., 
„Semănătoarea", „Timpuri ■ noi", 
combinatele de utilaj greu din Iași 
și Cluj-Napoca, întreprinderea 
„1 Mai" Ploiești etc., se constată că 
prin adoptarea unor soluții de au
tomatizare și robotizare complexă, 
care să cuprindă liniile de turnare- 
formare, miezuire, tratare în oală a 
oțelului și altele sînt posibile o du
blare a productivității muncii, o di
minuare de circa trei ori a supra
feței productive, economii specifice 
de energie cuprinse între 30 și 50 
la sută.

In schimb, dintr-o analiză efectua
tă de institutul de specialitate, se 
pune în evidență faptul că pentru 
turnătoriile mici, predominante în 
industria noastră, automatizarea "este 
practic imposibil de realizat în con
dițiile unei eficiențe economice ridi
cate. în care eforturile investiționale 
să fie justificate. Soluția propusă : 
comasarea turnătoriilor și speciali
zarea lor pe anumite profiluri de 
fabricație, pe anumite tehnologii și 
procedee de turnare. Doar în aceste 
condiții introducerea automatizării

_____________  Vlaicii RADU 
(Continuare în pag. a V-a)

al partidului, prețedintele Republicii, tovarățul 
Nicolae Ceauțescu, inițiatorul orientărilor fundamen
tale ți al tuturor acțiunilor internaționale ale parti
dului ți statului, promotorul inflâcârat ți neobosit al 
cauzelor drepte, de care depind pacea ți progresul 
omenirii. Tocmai această politică de pace ți colabo
rare constituie unul din izvoarele nesecate ale înaltu
lui prestigiu dobindit de România, de prețedintele 
Nicolae Ceauțescu, ca personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, ca „erou al păcii".

In preajma importantului eveniment politic pe care 
il reprezintă Conferința Națională a P.C.R., sub ge
nericul „ROMÂNIA SOCIALISTA, PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU : VASTĂ ACTIVITATE INTERNA
ȚIONALA CONSACRATĂ PĂCII, LIBERTĂȚII, PROGRE
SULUI", ziarul nostru iți propune să publice un ciclu 
de articole care să reflecte acest rodnic demers ro
mânesc în sfera vieții internaționale. In numârul de - 
astăzi publicăm primul din aceste articole.

La înălțimea datoriei, la înălțimea profesiei...
Ridicarea continuă a pregătirii profesionale, reciclarea cunoștințelor tuturor cate

goriilor de oameni ai muncii trebuie să se înscrie in prim-planpl preocupărilor în toate 
sectoarele de activitate, ca o puternică pirghie în amplul proces de introducere a pro
gresului tehnic, de perfecționare a orgânizării și conducerii producției.

Alături de școală, de acțiunile special organizate în conformitate cu prevederile 
legii, activitatea practică la locul de muncă, transmiterea directă a cunoștințelor de 
către cei mai experimentați muncitori celor in formare, mai tineri, este una din căile 
eficiente, de urmat. De aceea în ziarul nostru am prezentat și prezentăm în continuare 
asemenea experiențe, cum este și cea la care ne vom referi in reportajul de față.

nu trăiește numai pentru 
sine. Fiecare e atent la ce 
se petrece în jur. se rapor
tează la ceilalți, la intere
sele uzinei...

— Poate fiindcă secția 
aceasta, cum bine cred că 
am înțeles7, nu prea are de 
lucru cind merge bine 
uzina ?!

— Se zice că atunci cind 
mecanicul-șef n-are de lu
cru, merge bine toată 
uzina... La noi. uzina mer
ge foarte bine și, totuși, 
mecanicul-șef are chiar 
foarte mult de lucru.

Comunistul Mircea Ana- 
nia, membru al comitetului 
de partid de la întreprin
derea mecanică de mate
rial rulant din Pașcani, 
omul care ne însoțește în 
secțiile de producție, cu
noaște bine activitatea sec
ției mecano-energetlce. Cu 
17 ani in urmă, aici a fă

CLIMATUL PREGĂTIRII SCHIMBULUI DE MÎINE 
ÎNTR-O MARE UZINĂ

cut primii pași în profesie. 
Avea, pe atunci, 19 am.

„Ce ai de gînd — l-au des
cusut oamenii, văzîndtr-1 
că-i Qlace munca și că în
vață repede, că n-are ne
voie să i se repete un lu
cru de două ori — nu te 
înscrii la seral ?“ Și s-a în
scris la seral, la liceul pa
tronat de întreprindere. 
Apoi a urmat o facultate.

— A fost și la dorința 
mea. dar și la insistențele

colegilor. Sînt oameni care. 
dacă-1 văd pe unul că are 
aptitudini pentru ceva. 11 
pisează pină-1 determină să 
„se caute". Eu. la îndem
nul tovarășului Bița și al 
altor comuniști din secție, 
am mers la facultate. în 
secția aceasta simți, cu a- 
devărat, ce înseamnă un 
colectiv si ce înseamnă 
forța colectivului. Nimeni

— Uzina merge foarte 
bine ; pentru locul I în în
trecerea pe anul trecut i 
s-a decernat steagul de 
fruntaș. Iar anul acesta, 
lună de lună. întreprinde
rea s-a menținut tot: pe 
primul loc. Deci, e limpe
de, merge foarte bine. Cu 
toate acestea, sau mai bine 
zis tocmai de aceea, me
canicul-șef are de lucru.

De la lucrări de întreține
re. menite să prelungească 
viața activă a utilajelor, 
de la recondiționări în va
loare de zeci de milioane 
de lei, pînă la invenții și 
inovații care, aplicate in 
cel mai scurt timp, contri
buie la modernizarea între
prinderii, la creșterea pro
ductivității muncii. Ca rea
lizare de ultimă oră. no
tați că am pus la punct 
un cuptor cu arzătoare re
generative. care este unicat 
în tară și concentrează. în 
bună măsură, eforturile și 
căutările oamenilor noștri.

— Proiectul nu ne apar
ține — ținea să precizeze 
comunistul loan Bița. elec
trician specialist in cadrul 
sectorului mecano-energe- 
tic. Dar nici cei care l-au 
gindit nu mai pot spune că

Anlca FLORFSCU
(Continuare in pag. a 11-a)

Militînd fără preget pentru cauza 
dezarmării și păcii. Partidul Comu
nist Român, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 

' desfășurat și desfășoară o bogată 
actiVitate, forrpulind neobosit noi și 
noi propuneri și inițiative menite să 
ducă la înlăturarea amenințării unei 
conflagrații pustiitoare, să deschidă 
perspectiva înaintării spre o lume a 
înțelegerii și’ colaborării pașnice. 
Sub impulsul hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, întreaga activi
tate internațională desfășurată de 

. Partidul Comunist Român, de țara 
noastră în ultimii douăzeci și doi 
de ani a fost consacrată în primul 
nnd acestui țel suprem.

în acest spirit, problematica dezar
mării și păcii a ocupat un loc cen
tral în dezbaterile Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. Perioada scursă 
— de atunci și pină acum, în 
preajma Conferinței Naționale — s-a 
remarcat printr-o preocupare spori
tă a partidului și statului nostru în 
acest domeniu, preocupare ilustrată 
de . numeroasele inițiative și propu
neri privind dezarmarea, prezentate 
Ia O.N.U. și în alte foruri interna
ționale.

„EXISTENTA URIAȘELOR AR
SENALE DE ARME NUCLEARE — 
CARE POT DISTRUGE ÎNTREAGA 
CIVILIZAȚIE UMANA. ÎNSEȘI 
CONDIȚIILE PENTRU EXISTENȚA 
VIEȚII PE PLANETA NOASTRĂ — 
PUNE CU TĂRIE NECESITATEA 
UNEI GÎNDIRI ȘI ABORDĂRI NOI

A PROBLEMELOR RĂZBOIULUI 
ȘI PĂCII, CARE TINDE SA POR
NEASCĂ DE LA ÎNȚELEGEREA 
CLARA A FAPTULUI CA PROBLE
MA FUNDAMENTALA A EPOCII 
CONTEMPORANE O CONSTITUIE 
OPRIREA HOTARÎTA A CURSEI 
ÎNARMĂRILOR ȘI TRECEREA LA 
DEZARMARE. ȘI ÎN PRIMUL RÎND 
LA DEZARMAREA NUCLEARA, 
LICHIDAREA TOTALA A ARME
LOR NUCLEARE" — arăta secretarul 
general al partidului, sintetizînd o 
poziție fermă, principială, care răs
punde intereselor supreme ale po
porului român, ale tuturor popoa
relor planetei.

Prioritate dezarmării nu
cleare. AcUunile energice, lucide, 
de profundă vibrație umanistă ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pe 
linia dezarmării și păcii s-au impus 
cu deosebită forță în conștiința 
popoarelor. Pe baza unei analize 
pătrunzătoare, realiste a situației 
existente în lume, conducătorul 
partidului și statului nostru a de
monstrat că armele nu pot nicide
cum asigura întărirea securității, a 
păcii. Dimpotrivă, sporirea arsenale
lor militare ale statelor multiplică 
riscurile de conflict. în același timp, 
cursa aberantă a înarmărilor afec
tează negativ climatul politic și 
economic general, ridicînd la cote 
tot mai periculoase încordarea, 
suspiciunile, intensificînd fenome

nele de criză economică la nivel 
global, adăugind noi poveri pe ume
rii popoarelor, contribuind la men
ținerea și adincirea decalajelor din
tre state și grupuri de state. Tocmai 
în temeiul unor asemenea realități, 
conducătorul partidului și statului 
nostru a acordat, in conformitate 
cu orientările Congresului al XIII- 
lea. o atenție cu totul specială 
problemei dezarmării, subliniind cu 
tărie prioritatea absolută ce trebuie 
acordată preintîmpinării unui război 
atomic, apărării păcii pe planeta 
noastră.

Expresia cea mai elocventă a 
preocupării românești statornice, fer
me și active față de problematica 
dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare, o constituie multiple
le inițiative, demersuri și propuneri 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
apeluri repetate adresate conducă
torilor politici de pretutindeni, în
deosebi din țările puternic înarmate, 
de a face realmente dovada unei 
înalte răspunderi în fața generații
lor de azi și de mîine. Măsurile 
practice de acțiune preconizate al- 
cătuieso efectiv un amplu și com
plex program de dezarmare genera
lă — mijlocul radical de preintimpi- 
nare a unui conflict catastrofal pen
tru întreaga omenire.

VasIIe OROS
(Continuare în pag. a Vî-a)
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SPIRITUL DE PARTID
- spiritul de muncă al cadrelor de conducere

Intre problemele care condiționea
ză înfăptuirea in cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan, pregnant re
levate de secretarul general al par
tidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un loc important îl ocupă cunoaș
terea și însușirea aprofundată de 
Către toți factorii de decizie, de că
tre toți oamenii muncii a normelor 
și principiilor ce stau la baza con
ducerii și organizării științifice a 
producției și a muncii. în acest 
sens, așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului, pretutindeni, 
în toate domeniile vieții economice 
și sociale, este nevoie să se organi
zeze temeinic munca pe baza regle
mentărilor și orientărilor în vigoare, 
astfel incit să se realizeze integral 
sarcinile de plan, programele de 
dezvoltare stabilite. Firește. în pro
cesul muncii se pot ivi unele neîn
țelegeri ; în asemenea cazuri, orga- , 
nele și organizațiile de partid, cei
lalți factori de conducere este bine 
să ceară lămuriri, să dezbată con
cret și operativ lucrurile, pentru 
a-și îndeplini rolul foarte impor
tant pe care îl au în soluționarea 
problemelor de producție, de export, 
în toate sectoarele de activitate.

Ce căi, metode și mijloace folo
sește Comitetul județean de partid 
Vîlcea pentru traducerea neabătută 
în viață a acestor imperative 7 Din 
multitudinea formelor, vom stărui 
în rindurile de față asupra rolului 
și atribuțiilor ce îi sint conferite 
universității politice și de conduce
re. formă care, după cum se știe, 
este chemată să asigure ridicarea 
nivelului de pregătire politică a ca
drelor de conducere din economie, 
din aparatul de stat, precum și a 
celor cuprinse in rezerva de cadre.

Rezultatele bune dobîndite în anii 
anteriori — ne spune tovarășa Pa- 
raschiva Cemătescu. director adjunct 
al Cabinetului județean pentru 
activitatea ideologică și politico- 
educativă. răspunderile universității 
în lărgirea orizontului politic și 
ideologic al cadrelor de conducere 
ne-au determinat să mărim numărul 
filialelor organizate atit la nivelul 
orașelor, cit și al marilor întreprin
deri industriale. In noul an de in- 
vățămînt, de exemplu, sint cuprinși 
peste 400 cursanți din rîndul activu
lui comitetelor de partid, al birouri
lor organizațiilor de bază, activiști 
de sindicat și U.T.C., cadre cu func
ții de răspundere din întreprinderi 
și instituții, din celelalte domenii 
de activitate. Mutațiile complexe și 
rapide în plan tehnico-științific. ne
voia firească de perfecționare conti
nuă a pregătirii politice și profesio
nale. necesitatea abordării intr-un 
spirit nou a problemelor producției, 
in lumina aprecierilor și orientări
lor recente formulate de conducerea 
partidului — toate acestea ne 
călăuzesc în perfecționarea activită
ții universităților politice și de con
ducere. Un cadru de conducere tre
buie să fie cbmpetent. 'Să Stăpîneașcă 
rigorile profesionale, să aibă, un larg 
orizont politic, și ideologicîn ace
lași timp, el trebuie să Tie animat

gresul conitinuu al domeniului unde 
activează. Asemenea calități nu 
sint. cum 9-ar putea crede, de impor
tanță auxiliară. Dimpotrivă, ele asi
gură valorificarea pregătirii profe
sionale. De aceea, în toate activități
le Ie acordăm o importanță deosebi
tă. intrucît calitățile moral-politice 
condiționează hotăritor formarea la 
aceste cadre a unui stil de muncă 
dinamic, a unei atitudini de neimpă- 
care cu lipsurile, afirmarea lor ca 
buni specialiști, ca buni revoluțio
nari.

Deschiderea noului an de învăță- 
mînt a fost pirecedată de o minu
țioasă analiză întreprinsă de consi
liul de conducere al Universității 
politice, prilej cu care s-au relevat

muncitorească și noile exigențe ale 
stilului de muncă etc.

încă de la recrutarea cursanților — 
ne preciza tovarășul Pantelimon 
Ungureanu, secretarul comitetului de 
partid de la Combinatul chimic 
Rimnicu Vîlcea, am avut în vedere 
să informăm despre problematica 
tehnico-economică și de producție 
din viața combinatului nostru, des
pre acele laturi și aspecte ale activi
tății productive la îmbunătățirea 
cărora așteptăm ca ei să-și aducă o 
reală contribuție. în acest sens am 
insistat cu deosebire pe valorificarea 
superioară a produșilor secundari, a 
resurselor termice și energetice, pe 
reducerea costurilor de producție și, 
in primul rind, a cheltuielilor mate-

însemnări despre activitatea 
universităților politice și de conducere 

din județul Vîlcea

concluzii instructive. Solicitați să 
denumească acele activități care au 
contribuit mai mult la buna lor 
pregătire, apreciate deci ca fiind 
deopotrivă instructive și educative, 
mai mulți cursanți și absolvenți ai 
acestor cursuri au amintit de stu
diile concrete efectuate in diferite 
unități urmărind modul cum se re
zolvă, cum se găsesc soluții la dife
rite probleme. Tocmai de aceea, ac
tivităților cu acest profil li s-a con
ferit o poiktere mult mai mare. 
Aceasta nu vrea să însemne a 
subapreciere a laturii teoretice a
pregătirii, care are rolul ei bine
precizat, mai ales în cazul absol- 

, venților Universității politice și de 
conducere. Dar dată fiind răspun
derea ce revine acestor cadre in 
soluționarea diferitelor probleme, 
accentul cade în mod firesc pe lăr
girea orizontului. îmbogățirea expe
rienței practice, necesare înțelegerii 
diferitelor probleme, găsirii de re
zolvări judicioase, eficiente. Cursu
rile și seminartile au fost astfel 
orientate intr-o măsură sporită cu 
fata către realitățile din județ, că
tre experiențele bune și mai puțin 
bune. Dezbaterile și aplicațiile prac
tice s-au desfășurat în prezența 
unor cadre de conducere din unități 
sau chiar in cadrul unităților res
pective pentru a se putea cunoaște 
direct stilul de muncă al organelor 
și organizațiilor de partid, proble
mele care confruntă colectivele. De 
asemenea, la sfîrșitul fiecărui an de 
învățămint politico-ideologic cursan- 
ții prezintă studii bazate pe in
vestigații proprii, în care să aborde
ze prin prisma cunoștințelor teore
tice asimilate și însușite, prohleme 
de însemnătate deosebită pentru 
activitatea practică a lor și a colec
tivelor de muncă în care lucrează, 
precum creșterea productivității 
muncii, perfecționarea organizării și 
■modernizarea producției., a procese- 

mereu de un spirit militatit. activ, lor tehnologice, aplicarea cu maximă 
de dorința de a învinge greutățile, 
de a asigura condițiile pentru pro-

riale. De asemenea, n-am scăpat din 
vedere ca toți cursanții filialei uni
versității să participe direct la solu
ționarea și aplicarea uneia din cele 
aproape 150 teme de cercetare știin
țifică cuprinse în programul stabilit 
de comitetul de partid și consiliul 
oamenilor muncii 
tocmai pentru că 
o bună pregătire 
același timp au 
în introducerea progresului tehnic.

într-adevăr, nu poți forma cadre 
de răspundere, activiști în domeniul 
economic fără a-i antrena în desfășu
rarea unor acțiuni practice, fără a-1 
stimula să pună mina, cum se zice, 
la bunul mers 'al lucrurilor. Această 
întîlnire între experiența și proble
mele concrete precizate in propuneri 
concrete s-a dovedit rodnică, ea pri
lejuind numeroase propuneri, su
gestii de perfecționare a proceselor 
de producție.

Analiza de care aminteam, precum 
și unele observații directe ale noas
tre în cadrul filialelor din județ 
arată importanța pe care o are pen
tru temeinica pregătire a cursanți
lor existenta unor surse și mijloace 
de informare și documentare. La ni
velul secției propagandă a comitetu
lui județean de partid au fost 
elaborate și puse la dispoziția cabi-

pe anii 1987—1988, 
aceștia dispun de 
profesională și in 

mari răspunderi

netelor și punctelor de documentare 
sinteze ale cuvîntărilor și expuneri
lor secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și seturi de planșe, planuri tematice, 
grafice, alte materiale care prezin
tă sintetic dezvoltarea economico- 
socială în profil teritorial a județu
lui Vîlcea in anii actualului cincinal, 
obiectivele viitoare. Firesc și nece
sar deci ca la nivelul orașelor și 
platformelor industriale, punctele de 
informare și documentare, alături de 
materialele asigurate de comitetul 
județean de partid, cursanții să poa
tă găsi și acea categorie de materia
le al căror conținut să-i familiari
zeze cu aspectele prezente și de 
perspectivă ale vieții economico-so- 
ciale locale. Dacă la DrăgășanL, 
Horezu ori pe platforma industrială a 
municipiului Rimnicu Vîlcea au fost 
realizate astfel de materiale sta
tistice, de planșe Ilustrative alte 
genuri eficiente pentru o bună in- 

' formare și documentare a cursanți
lor. la Brezoi, Călimănești sau Olă- 
nești „zestrea" cabinetelor continuă, 
să fie săracă și prin urmare inca
pabilă să satisfacă cerințele cursan- 
ților, să-i informeze in detaliu cu 
preocupările și perspectivele de 
dezvoltare ale unităților și orașelor 
în ansamblu.'

Or, in lipsa acestor date, pătrun
derea experiențelor practice in sălile 
de dezbateri este uneori anemică, 
posibilitățile de care dispun uni
versitățile politice și de conducere 
de a forma militanți activi pentru 
înfăptuirea acestor obiective sint in
suficient valorificate.

Se impune de aceea ca atit consi
liile de conducere ale filialelor, cit 
mai ales comitetele orășenești de 
partid, consiliile de educație politică 
și cultură socialistă ale acestora să 
analizeze cu 
desfășurată in 
politice și de 
de studiu și informare privitoare la 
hotăririle partidului și legile țării, 
ale cursanților pentru a contribui și 
pe această cale la pregătirea temei
nică a viitorilor absolvenți, la parti
ciparea lor angajată ca adevărați 
activiști de partid, ca adevărați 
revoluționari la soluționarea cu înal
tă maturitate politică și competență 
profesională a tuturor problemelor 
apărute in viața și activitatea pro
ductivă.

exigență activitatea 
cadrul universității 

conducere, condițiile

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii
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eficiență a noului 
nomico-financiar.

mecanism eco- 
autoconducerea

Schimb de experiență privind
recondiționarea pieselor auto

întreprinderea de re
parații auto Timișoa
ra a găzduit, în zilele 
de 3 și 4 decembrie 
a.c., un schimb de ex
periență pe tema re- 
condiționării pieselor 
auto, la care au parti
cipat cadre de condu
cere și specialiști din 
unitățile 
Centralei 
de reparații auto, pre
cum și din unele în
treprinderi de trans
porturi auto. In cadrul 
acestei acțiuni, care se 
înscrie în preocupări
le pentru înfăptuirea 
programului privind 
intensificarea activi
tății de colectare și 
valorificare a mate
rialelor refolosibile și 
de recondiționare a 
pieselor și subansam- 
blelor, elaborat pe

aparținind 
industriale

baza indicațiilor secre
tarului general al 
partidului și aprobat 
de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al 
P.C.R. in luna iunie 
a.c., au fost scoa
se în evidentă atit 
experiența dobindită 
de colectivele munci
torești din întreprin
derile 
auto,

reparații 
mai ales.

de 
___ _ cît. ___ ____  
marile posibilități de 
participare sporită a 
materialelor refolosi
bile, a pieselor recon
diționate la Îmbună
tățirea aprovizionă
rii tehnico-materiale. 
Dezbaterile și vizitele 
de documentare în in- 
treprinderea-gazdă șl 
in alte unități indus
triale timișorene au 
urmărit cunoașterea 
și extinderea celor

mai avansate tehno
logii de recondiționa- 
re a pieselor auto, a- 
sigurarea. parametri
lor funcționali ai a- 
cestora. organizarea 
în sistem industrial 
a activității de recon
diționare 
unitățile Centralei de 
reparații 
baza propunerilor fă
cute de particlpanți. 
a măsurilor stabilite 
de centrala indus
trială, a rezultat, in 
finalul schimbului de 
experiență, că, in 1988. 
volumul pieselor re
condiționate va repre
zenta 72 la sută din 
totalul pieselor pre
văzute a fi utilizate la 
reparații auto, cifră 
superioară nivelului 
stabilit pentru econo
mia națională. (Cezar 
Ioana).

in toate

auto. Pe

a

Noi construcții de locuințe în cartierul Mârâști din municipiul Cluj-Napoca

(Urmare din pag. I)

e al lor in totalitate. I s-au 
adus fel de fel de modifi
cări, de optimizări, astfel 
că acum reprezintă cea 
mai bună soluție cu putin
ță. Instalația aceasta, care 
aduce economii foarte mari, 
este deosebit de complexă. 
Intre altele, a fost prevă
zută cu o semnalizare acus
tică pentru preintimpina- 
rea avariilor. Dar cuptorul 
acesta iși are locul în sec
ția de forjă, si- acolo e 
zgomot, știți cum e.„ 
Ne-am gindit să găsim o 
soluție pentru eliminarea 
acestui neajuns. Un minut 
de întirziere poate conta... 
Am aplicat un sistem de 
semnalizare luminoasă, o 
lampă roșie care-ți spune 
de la distanță cînd nu e 
ceva în ordine la cuptorul 
respectiv. I-am mai făcut 
și alte modificări, inclusiv 
la comenzile de pornire. 
Ce să vă spun 7 De cind 
funcționează, n-am avut 
nici un fel de surprize. 
Dar toate acestea țin 
datoria noastră : nu-i 
ficient să meargă bine 
stalațiile, ci trebuie 
meargă cît mai bine cu 
tință. Așa că mereu găsim 
cite ceva de făcut.

— întreprinderea meca
nică de material rulant din 
Pașcani este „universita
tea" orașului nostru — ne 
declara tovarășa Valeria 
Vârlan. secretar cu proble
me de propagandă al co
mitetului orășenesc de 
partid. Autentică citade-

de 
su- 
in- 
să 

pu-

CITITORII NOȘTRI - CORESPONDENȚII NOȘTRI
Economisirea

sursă sigură 
de energie!

Cea mai sigură și mai ieftină 
sursă de energie, de materii prime 
și materiale este... economisirea 
lor. Iar aplicațiile progresului teh
nic pot aduce în acest sens contri
buții deosebite. 
Centrul de rețele 
a avut în această 
inițiative rodnice, 
inițiativă privind 
unor suporți de la 
de joasă tensiune 
lemn și refolosirea 
ția liniilor modernizate pe 
beton a fost solicitată 
multe I.R.E.-uri din țară. 
Pentru că prin aplicarea 
soluții se reduce cu peste 280 kg 
consumul de oțel pe kilometrul de 
rețea și se dublează productivita
tea muncii în construcții-montaj.

Altă inițiativă este aceea a rea
lizării unor corpuri de iluminat 
exterior din materiale refolosibile, 
— premiată la ediția din acest an 
a Festivalului muncii și creației 
„Cîntarea României". Aceste „flori" 
de lumină aduc — numai la nivelul 
județului Botoșani — o economie 
anuală de 250 000 lei și 310 000 kWh. 
în plus, un spor de frumusețe cita
dină și mai multă ușurință în ex
ploatare și întreținere.

Pe linia acelorași preocupări s-au 
realizat lămpi de birou si de nop
tieră multifuncționale, din mate
riale refolosibile. Această inovație 
a fost distinsă cu un premiu spe-

Colectivul de la 
electrice Dorohoi 

direcție cîteva 
De exemplu, o 

„Recuperarea 
liniile electrice 
pe stilpi de 

lor in construc- 
stîlpi de 
de mai 
De ce 7 

acestei

cial la recentul Salon de invenții 
și inovații — Bihor ’87. desfășurat 
la Oradea. Dar mai important 
decit premiul pare faptul că ino
vația respectivă a fost preluată de 
către unii producători de lămpi ; 
prin utilizarea acestora in fiecare 
locuință se pot economisi anual 
peste 65 kWh. Pe lingă avantajul 
economic se impune și latura este
tică, înfățișarea lor atractivă.
Ințj. Alexandru OSTAFI 
șeful Centrului de rețele electrica 
Dorohoi, județul Botoșani

nele acestui an o producție supli
mentară evaluată la peste 13 mi
lioane lei. Din păcate, activitatea 
harnicului colectiv de la întreprin
derea minieră Bocșa nu este sus
ținută cu același interes de une
le unități colaboratoare, care nu 
Contribuie la preluarea ritmică a 
minereului de fier, de la Bocșa 
către Combinatul siderurgic Reșița. 
Este vorba despre stația C.F.R. Ca
ransebeș, care intirzie să pună la 
dispoziția întreprinderii 
vagoanele necesare. Din 
cauză, întreprinderea
Bocșa are in stoc peste 40 000 tone 
minereu de fier-marfă.

miniere 
această 
minieră

Minereul
este destinat

furnalelor, nu
depozitării 
în stocuri!

întreprinderii miniere 
Severin depune efor-

Colectivul 
Bocșa-Caraș 
turi susținute pentru scoaterea la 
suprafață a unor însemnate canti
tăți de minereu de fier, dorind ca 
acest produs să ajungă cit mai cu- 
rind la beneficiar — Combinatul 
siderurgic Reșița. Materializindu-și 
angajamentul in cinstea Conferin
ței Naționale a P.C.R., colectivul 
de mineri de la exploatările Ocna 
de Fier și Dognecea și-au realizat 
sarcinile de plan la producția- 
marfă industrială pe anul 1987 
încă de la jumătatea lunii noiem
brie. dorind să realizeze pină la fi-

Pe scurt, din scrisori
• In perioada care a trecut de la începutul anului, oamenii muncii 

din unitățile industriale de pe raza comunei Băbeni-Vilcea au produs 
peste plan 5 600 mc cherestea, 14 000 mc plăci aglomerate din lemn și 
2 431 mc gaze naturale. La capitolul realizărilor mai pot fi înscrise cele 
8 478 tone nutrețuri combinate, precum și cele două hale construite pentru 
creșterea porcilor, titularul investiției fiind cooperativa agricolă 
din comună. (N, A. Despoiu, sat Români, comuna Băbeni. Vîlcea). 
• Nu vreți o călătorie in plus 7 La noi, la Craiova, întreprinderea de 
transport local incearcă să permanentizeze o metodă de lucru cel puțin 
bizară : ceri, pe orice linie de autobuze te-ai afla. Un bilet de călătorie 
in valoare de 1,50 lei și ți se oferă unul pentru... 4 călătorii! Casierițele 
spun că așa le-a „ordonat" directorul întreprinderii. Să știe oare acesta 
mai bine decit pasagerii de cite călătorii au ei nevoie 7 (Marin Călin, 
Craiova). • De la începutul anului, cetățenii județului Olt au realizat 
prin muncă patriotică un volum de lucrări edilitar-gospodărești in va
loare de peste 750 milioane lei. Printre primii gospodari din județ se 
numără locuitorii din Slatina. Caracal. Corabia, Balș, Drăgănești-Olt, ca 
și cei din comunele Scornicești. Osica de Sus. Dobrosloveni, Ștefan cel 
Mare. Gostavățu și altele. (Nicolae Bițu, Consiliul popular județean Olt). 
O Autogară-afumătoare. Sala de așteptare a autogârii din Cimpina e 
atit de afumată, de neintreținută, incit cel ce intră acolo nu știe ce să 
creadă : se află intr-o sală de așteptare sau intr-o... afumătoare 7 Ce-ar 
fi ca gospodarii locali să scoată acest local public din starea in care se 
află 7 (Ion Lupescu, comuna Cornu-Prahova) • Ca-n povestea cu „gar
dul și... leopardul". Cu toate că in vitrina unității comerciale nr. 3 din 
orașul Moldova Nouă, situată pe strada Nicolae Bălcescu, este afișată 
o listă cu toate tipurile de ambalaje din sticlă care se achiziționează 
de Ia populație, lucrătorii acestei unități refuză să primească sticle și 
borcane, purtind oamenii pe drumuri. Tot in acel anunț se mai precizea
ză că cei ce nu vor respecta prevederile respective — vizați fiind lu
crătorii comerciali — vor fi amendați cu sume variind intre 2 000—5 000 
Iei. De ce nu se aplică legea 7 (Ion Oprescu, Moldova Nouă, Caraș-Seve- 
rin). • Poluare sonoră... și nu numai ! La partbrul blocului nostru există 
o cofetărie închisă de mai multă vreme. Frigiderul din depozit merge 
însă in gol. Pe lingă risipa de energie electrică, el produce și un puter
nic zgomot. Cine vine să-1 oprească 7 (I. Munteanu. Prelungirea Ghencea 
nr. 32, bl. C6, sc, D, ap, 124, București).

Jon ROTĂRESCU
muncitor, corespondent voluntar

O întrebare cu trei
variante

de răspuns
Trebuie să mărturisesc din capul 

locului că mi-au trebuit luni de 
zile ca să înțeleg modul de lucru 
al serviciului de telefoane 
(P.T.T.R.) din Orașul Focșani, unde 
locuiesc.

De ce ? Să relatez cazul meu. Lu
nile trecute m-am trezit cu o taxă 
foarte „piperată" pentru abonamen
tul meu telefonic. Practic, era tre
cută in plus suma de 510 lei ! Pen
tru ce 7 Mi s-a comunicat că pen
tru convorbiri adiționale.

După ce am plătit această sumă 
(care nu se cuvenea), la cererea, 
mea. un tehnician, controlind con
torul postului telefonic, a găsit o 
defecțiune tehnică. Deci nu eram 
eu vinovatul... Cu această ocazie mi 
s-a comunicat că suma ce mi-a fost 
încasată în plus va fi folosită pen
tru plata abonamentului meu in 
lunile viitoare. Dar, chiar in luna 
care a urmat, In loc de 59 lei. cit 
plăteam în mod obișnuit, 
pomenesc din nou cu o 
tură încărcată : 244 lei !
P.T.T.R.-ul, în loc să oprească 
50 lei din cei 510 lei cit imi da
torează, mi-a oprit din nou pen
tru „adiționale" fictive. Eu ce să 
cred 7 Că funcționarii, in loc să 
citească în dosare, citesc în ste
le 7 Că defecțiunea tehnică n-a fost 
reparată niciodată 7 Sau că defec
țiunea nu e la contor, ci în altă 
parte, respectiv la spiritul de răs
pundere al lucrătorilor 7

Griqore SBLRLEA
muncitor,
Aleea Căminului nr. 10, Focșani

mă 
fac- 
Deci

Gestionarul, 
absent de la

lecția de 
educație 

civică

I

■I

Iă muncitorească. I.M.M.R. 
este locul de unde s-au ridi
cat specialiști și cadre de 
conducere pentru Întreaga 
industrie tinără a orașului 
și unde, printr-o puternică 
forță regeneratoare, s-au 
ridicat, muncesc in conti
nuare și activează cei mai 
buni specialiști, comuniștii 
cei mai cunoscuți și mai 
stimați pentru activitatea 
lor profesională și politică 
din orașul nostru. Explica
ția e simplă : tradiția, la 
I.M.M.R., te obligă să nu 

pină 
loc.

,.oa- 
mai

a lucrurilor a așezat inte
resele uzinei în prim- 
plan : oel ce pleca lăsa 
cițiva de valoarea lui in 
loc, față de care nu mai 
avea, cum spuneam, taine 
ale profesiei, pe care ii 
formase ca meseriași și ca 
oameni.

Electricianul specialist

— Dumneavoastră cum 
ați ajuns la I.M.M.R. 7

— Tradiție de familie. 
Era singura uzină din 
Pașcani și am urmat in me
serie tatăl și bunicul, care 
tot aici au lucrat. „Aici" e 
un fel de a spune. Numai 
locul mai este cel de pe 
vremuri. Și istoria. In rest.

unde să-mi aduc și ur
mași direcți și chiar mai 
am timp să le și suprave
ghez primii pași în uzină. 
Cum a avut norocul pri
etenul și tovarășul meu 
de-o viață, Gică Panainte... 
Cu maistrul Gică Panainte 
am pus la punct secția I 
de vagoane-călători. Ini-

lători al 
I.M.M.R.
că maistrul Panainte a fost 
mai norocos : are deja un 
băiat in fabrică: e inginer 
stagiar chiar la noi, la me- 
canic-energetic. și de pe 
acum i se încredințează sar
cini foarte grele, de care se 
achită cum trebuie. Ultima

țării se repară la 
Pașcani. Spuneam

pleci din colectiv 
nu-ți lași oameni în 
Nu „om în loc", ci 
meni in loc", adică 
multi care te egalează si 
pe care doar prin virstă ît 
mai intreci.

— Și toți oamenii 
loroși care au plecat 
I.M.M.R. și-au lăsat 
de urmași 7

— Firește. Fiecare,

va- 
de la 
astfel

Ia lo
cul său de muncă, și-a a- 
sigurat urmași capabili să-1 
înlocuiască și să-i învețe, 
la rîndul lor, pe alții. Multi 
și-au adus feciorii în loc, 
întemeind așa-numitele 
nastii muncitorești — 
avem multe asemenea 
nastii. aici, la Pașcani, 
ții, cei mai mulți, 
crescut 
colectivului. Si intr-un caz, 
și în altul, interesele uzinei 
n-au fost afectate. Fiindcă 
soarta uzinei — pepinieră 
de cadre — a fost să 
dea oameni care să con
stituie nucleele viitoare 
tinerelor colective din zonă. 
Și totuși, ordinea nescrisă

di- 
și 

di- 
Al- 

și-au 
urmași din sinul

La înălțimea datoriei,
la înălțimea profesiei...
Climatul pregătirii schimbului de mîine într-o mare uzină

Ioan Bița n-a plecat din 
uzină ; el numără 33 de ani 
de muncă și 
de activitate 
numai aici, la 
în schimb, n-a 
sau atelier în această uzină 
unde să nu fi lucrat un 
număr de ani.

— In toată uzina am fo6t 
folosit și peste tot am 
„stat" atit cit să punem 
treaba la punct — ne măr
turisește cu simplitate. Tot 
ce e 
prin 1 
lăsat 
care i 
ta tea.

29 de ani 
în partid 
I.M.M.R. ; 

fost secție

in uzină mi-a trecut 
miini și peste tot am 
oameni de nădejde 
să asigure continui-

este

cu...

Unul
cu

totul este nou. totul 
în pas cu vremea.

— Și cum rămine 
tradiția de familie 7

— Am trei băieți, 
a terminat facultatea
media 9,25 și este inginer 
la „Tradu doare", aici, în 
Pașcani. Ce vreți, orașul și 
industria sa au crescut, 
posibilitățile, nevoia de ca
dre. de asemenea. N-a fost 
repartizat la I.M.M.R.. dar 
tot în Pașcani și pentru 
Pașcani lucrează. Dar mai 
am încă doi băieți, unul 
e student 
nică, altul, 
in clasa a

la electroteh- 
mai mic, e 
V-a. Am de

țial era vorba să aducem 
specialiști de la I.M.M.R. 
„Grivița roșie" ; au ridicat 
insă atitea pretenții, unele 
chiar îndreptățite : veneau 
oamenii din Capitală — și 
unde 7 — intr-un tirg de 
provincie, cum era cindva 
orașul nostru — și pretin
deau marea cu sarea. 
Atunci, noi doi am primit 
sarcina să învățăm în trei 
luni totul despre vagoanele 
astea și apoi să-i învă
țăm și pe alții. Si eu zic 
că am învățat temeinic și 
noi, și ceilalți, de vreme 
ce mai bine de jumătate 
din parcul de vagoane-că-

recomandare de primire 
in partid pe care am dat-o. 
sint doar cîteva zile de a- 
tunci, pentru el era ; și am 
scris: răspund cu calitatea 
mea de comunist.

— N-a tremurat puțin 
mina ce ținea stiloul 7

— Nu, de ce 7 Am dat 
multe recomandări de pri
mire în partid și... am avut 
mină bună : toți cei reco
mandați de mine nu mi-au 
înșelat încrederea : au as
tăzi funcții de răspundere, 
fie pe linie de partid, fie 
profesională. Așa că. e 
drept, mă gîndesc de două 
ori înainte de a recomanda

o dată un om, dar in clipa 
în care mă decid, scriu 
apăsat, cu mina sigură și 
semnez fără șovăială. Și. 
arătind spre un tinăr din 
secție, adaugă: Următoarea 
recomandare va fi pentru 
mînzul ăstalE aproape un 
copil, chiar dacă a făcut ar
mata; are categoria a doua, 
dar i se încredințează lu
crări numai de-a patra și 
de-a cincea. Este un tinăr 
serios, e utecist, la parte 
la toate acțiunile, pune su
flet in tot ce face, la că
min este un exemplu; în 
secție nu trebuie să stai 
tot timpul cu ochiul și cu 
vorba asupra lui : spune-i 
ce are de făcut și face. No
tați, vă rog, numele lui : 
Petru Chingălată. A venit 
in uzină de Ia orfelinat ; 
colectivul de muncă îi este 
familie și noi toți ne mîn- 
drim cu el și îl prețuim 
pentru felul de a fi, de a 
munci, de a învăța. Mai 
•avem și alțl tineri, la fel 
de harnici și de serioși ca 
el. Ei sint schimbul de 
mîine.

— Avem, deopotrivă, uce
nici și profesori valoroși ; 
avem tineri demni să preia 
ștafeta și cadre capabile 
să încredințeze, așa cum 
se cuvine, această ștafetă 
— ne spune tovarășul Va- 
sile Ursulică, secretar cu 
probleme organizatorice al 
comitetului de partid, 
tr-un' colectiv format 
peste 4 000 de oameni 
muncii, din care

în- 
din 

ai 
peste

2 300 sint comuniști, tinerii 
găsesc climatul propice 
formării și afirmării perso
nalității lor. Numeroasele 
acțiuni cu caracter educa
tiv, organizate de comuniș
tii din secții, conjugate cu 
puterea exemplului pe ca
re o exercită fiecare co
munist la locul de muncă, 
aduc rezultatele scontate.

— Sîntem aproape 1 000 
de uteciști in uzină — ne 
spunea secretarul comi
tetului U.T.C.. comunistul 
Coste) Aiordăchioaiei. Mat 
bine de jumătate . sintem 
comuniști de virs.ta ute- f 
cistă. Adică. Ce-aș vrea să 
subliniez : I.M.M.R. și-a 
asigurat schimbul de mîi
ne nu numai cu gifidul la 
structura profesiilor, ci și 

pri mul 
de a 

flacăra

— aș spune in 
rind ! — cu gindul 
păstra mereu vie 
spiritului revoluționar, 
care aici, în Pașcani, arde 
cu putere încă din Sorit 
mișcării muncitorești revo
luționare.

Schimbul de mîine, in
struit de profesori demni 
de titlul de comuniști, păs
trători de tradiție și parti
zani ai noului in toate do
meniile, este de pe acum, 
aici, o tonică certitudine : 
preluînd. la exigențele a- 
cestui timp istoric, făclia 
vie a spiritului revoluțio
nar. tineretul acestei uzi
ne, asemenea tinerilor în
tregii țări, are conștiința 
menirii sale, a datoriei. 
Așa cum îl cere partidul.

După cum se știe, la acțiunea 
patriotică de recuperare și revalo- 
rilicare_ a materialelor refolosibile, 
pe lingă cetățenii de toate vîrstele. 
copiii își aduc și ei o contribuție 
substanțială, fie individual, fie prin 
intermediul școlii, al organizațiilor 
de pionieri și tineret. Pentru sti
mularea acestei acțiuni, elevii și 
Pionierii au beneficiat nu o dată 
și de unele avantaje : 
premii în cărți, excursii etc.

Ciștigul cel mai mare este .... ..
acela că ii obișnuim pe cei mici să 
fie economi, să prețuiască mate
rialele. să respecte munca si banul 
investit in metal, sticlă, hirtie. țe
sături etc. Adică, ii facem pe vii
torii cetățeni 
pească nimic 
revalorificat.

Pătrunși șl ... ____  _____ „ __
suflat, copiii de la Școala generală 
nr. 3 Fundeni. județul Călărași, au 
adunat din sat o mare cantitate de 
sticle șl borcane. Desigur, nu toate 
erau de aceeași mărime. Dar erau 
STAS-uri vindute prin comerțul de 
stat. Cu toate acestea, gestionarul 
Ion Stoenescu de la magazinul 
local refuză sistematic primirea lor. 
Ba nu are ambalaj, ba nu primește 
decit sticle la jumătăți, ba refuză 
categoric primirea lor. Nu mal vor
bim de cuvintele jignitoare la a- 
dresa copiilor și cadrelor didacti
ce, care li însoțeau refuzurile. Tre
buie să arătăm că 
erau transportate in lăzi, pe 
rimi și culori, 
care, datorită 
niște, trebuia 
Și nu era o 
1 300 sticle și 
cu plăcere, dar și cu trudă. Acum 
ele stau depozitate pe culoarele 
școlii, spre regretul copiilor și ca
drelor didactice. Nu este păcat de 
strădania noastră 7

Ion DOBRE
comanda nt-instructor 
al Unității de pionieri nr. 3, 
Școala generală nr. 3 Fundeni- 
Călărași

diplome.

însă

conștienti să nu risi- 
din ceea ce poate fi

de acest element in-

toate sticlele 
__ ... ~ mă- 
cale de 2 km, după 
atitudinii obstructio- 
făcută cale intoarsă. 
ladă-două. ci peste 
400 borcane adunate

!

4
tti-i

f
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f ȚĂRII ClT MAI MULT CĂRBUNE!

La întreprinderea minie
ră Paroșeni — unitate ce a 
obținut in ultimii trei ani 
consecutiv locul I în între
cerea socialistă dintre uni
tățile carbonifere din tară 
și distinsă cu „Ordinul 
Muncii" clasa I — întrece
rea socialistă Ce se desfă
șoară în aceste zile, la cote 
tot rțai ridicate pentru ca 
sporiil de producție înre
gistrat piste prevederi, 
pină acum, de aproape 
60 000 tone cărbune, să fie 
cit mai mare.

Cu oricare miner ai 
discuta, constati dorința 
arzătoare, hotărârea fermă • 
,ca fiecare să-și mărească 
contribuția la creșterea 
producției de cărbune. Cli
matul de puternică angaja
te și răspundere muncito
rească. spiritul de ordine 
și disciplină sînt argumen
tele forte ale mobilizării 
exemplare ale acestui har
nic colectiv de mineri pen
tru a da patriei cit mai 
mult cărbune.

Aici s-a statornicit regu
la ca înainte de lansarea 
sarcinilor de plan, de pu
nerea în funcțiune a noilor 
capacități de producție, să 
fie dezbătute în adunarea 
generală a oamenilor mun
cii. să fie analizate cu te
meinicie și răspundere 
toate problemele legate de 
buna desfășurare a muncii.

rea unor greutăți ce pot 
apărea pe parcurs.

în prezent, mina Paroșeni 
este una dfntre cele mai 
mecanizate unități miniere 
din țară, unde aproape în
treaga producție de cărbu
ne se extrage cu ajutorul 
complexelor de susținere și 
tăiere mecanizată a cărbu
nelui — complexe de fa
bricație românească — care 
întrunesc toate condițiile 
celor similare, produse în 
țările dezvoltate. Dar pen- 
jru ca aceste adevărate 
..uzine subterane" să func
ționeze la parametrii pro-

un spor important de pro
ductivitate.

Aici s-a conturat de alt
fel o bună experiență în 
folosirea eficientă a zestrei 
tehnice. După funcționarea 
prevăzută în norme, în loc 
să fie trimise la casare, 
complexele mecanizate sînt 
reparate in atelierele pro
prii ale unității și reintro
duse in circuitul produc
ției. economisindu-se astfel 
însemnate fonduri bănești. 
Și pentru ca „mastodonții" 
să nu fie transportați din 
subteran la suprafață pen
tru reparații — ceea ce ar

buri intervin cu operativi
tate. acolo unde este ne
cesar, pentru ca procesul 
de producție să se desfă
șoare la cei mai inalți pa
rametri. Cu cîtva timp in 
urmă, la sectorul IV de 
producție, din cauza greu
tăților apărute în tectonică, 
au început să se înregis
treze minusuri la produc
ția de cărbune. Pentru 
ieșirea din impas, s-a sta
bilit ca un colectiv, con
dus de inginerul-șef cu 
producția al minei. Petre 
Tudor, să rezolve problema 
evitării faliilor cu steril.

— Analizînd pe o peri
oadă mai îndelungată mo
dul în care se realizează 
prevederile de plan de 
tătre brigăzi, sectoare și 
Întreprindere, se constată 
ritmicitate în îndeplinirea 
și chiar depășirea sarcini
lor de producție, ceea ce 
demonstrează o bună or
ganizare a muncii, a în
tregii activități de înde
plinire a tuturor indicato
rilor de plan și deci o 
creștere a eficientei adună
rilor generale ale oameni
lor muncii.

— în bună parte aveți 
dreptate — ne spune to
varășul Constantin Matei, 
secretar al comitetului de
partid, președinte al con
siliului oamenilor muncii. 
Desigur, analiza aprofun
dată a prevederilor de 
plan pe un semestru. în
tocmirea' unui program 
corespunzător de intrare în 
funcțiune a noilor capaci
tăți de producție sînt ve
rigi importante ale .orga
nizării muncii. Dar ceea ce 
este hotărîtor e modul de 
urmărire a realizării, punct 
cu punct. a programelor 
de măsuri stabilite, de in
tervenție operativă, con
form cunoașterii temeinice 
a situației, pentru elimina

La întreprinderea minieră Paroșeni

EXEMPLU DE ORGANIZARE
ȘI CONȘTIINȚĂ REVOLUȚIONARĂ 

probat prin zecile de mii 
de tone de cărbune peste plan

iertați, s-au luat si se în
făptuiesc ' măsuri perma
nente pentru pregătirea la 
un nivel profesional ridi
cat a minerilor ce lucrează 
în brigăzile cu complexe 
mecanizate și. în mod deo
sebit. specializarea lor, 
pentru ca minerul să cu
noască și electromecanică, 
iar electromecanicul să știe 
și meseria de miner. Nu 
întîmplător brigăzilor con
duse de comuniștii Mihai 
Bărbăcaru, Ferenc Fazakas, 
Nicolae Andrașic, Gavrilă 
Mesaroș. care obțin pro
ductivități de vîrf, chiar în 
condiții mai grele de zăcă- 
mînt. și-au cîștigat un 
binemeritat renume. Omo
gene ca structură profesio
nală — peste 40 la sută din 
fiecare brigadă sînt mineri- 
tehnicieni. dar și ca uni
tate morală, de acțiune — 
brigăzile nu numai că ex
ploatează lâ întreaga capa
citate complexele. dar, 
priritr-o îngrijire corespun
zătoare șl bună întreține
re, prelungesc mult durată 
de funcționare a acestora 
și realizează, în acest fel.

încărca mult costurile de 
producție — s-au înființat 
două ateliere de reparații, 
dotate cu tot ce este ne
cesar. chiar în subteran, la 
orizonturile 360 și 425 
metri.

O dată cu pregătirea în 
avans a frontului de lucru, 
creșterea randamentelor 
complexelor mecanizate, se 
pune problema asigurării 
unui transport rapid, 
fluent, al cărbunelui. A- 
ceastă problemă majoră a 
fost rezolvată de către spe
cialiști și conducerea minei 
prin montarea unui sistem 
de benzi de cauciuc, ce în
sumează mai mult de 
15 km, care este suprave
gheat prin televiziune cu 
circuit închis.

Urmărind îndeaproape 
realizarea hotărârilor luate 
în adunările generale ale 
oamenilor muncii,. rȘpor- 
tind lunar în fața b.'rouluii 
comitetului de partid și a 
consiliului oamenilor mun
cii. cadrele tehnico-ihgine- 
rești’ din conducerea tehni
că a minei și a sectoare
lor, specialiștii repartizați 
pe toate cele trei schirn-

pentru ca complexul meca
nizat al brigăzii conduse de 
Gavrilă Mesaroș să aibă 
un front de lucru cores
punzător. După ce s-a luat 
decizia săpării unei galerii 
pentru evitarea faliilor și 
avansarea mai rapidă spre 
frontuj de lucru în cărbu
ne, brigada condusă de 
minerul Vasile Dominiștea- 
nu a realizat o galerie 
lungă de 30 metri și un 
profil de 6 metri pătrați 
într-un timp record. După 
executarea acestei lucrări 
„pregătitoare", brigada lui 
Mesaroș a intrat din nou 
în plin în cărbune, obtinînd 
în lunile octombrie și no
iembrie o depășire a pre
vederilor de plan cu 11 500 
tone cărbune.

Asemenea rezolvări ope
rative a problemelor ce 
apar în procesul de pro
ducție se pot exemplifica 
și de la alte sectoare, și în 
special la lucrările de pre
gătire și deschideri a noi 
fronturi de lucru, care tre
buie să se afle întotdeauna 
„cu cîțiva pași" înainteai 
producției. Și aici au fost 
repartizați să lucreze co

muniști destoinici, cu înal
tă răspundere muncitoreas
că, cum sînt minerii Petru 
Zlăgneanu. Vasile Butnaru, 
Petru Antohi și Ion Cibea, 
care conduc brigăzi ce 
obțin randamente deosebi
te la lucrările de deschideri 
și pregătiri, ceea ce dă ga
ranția bunei pregătiri încă 
de pe acum a producției 
anului viitor.

„în ampla activitate de 
conducere a întregii activi
tăți pentru înfăptuirea 
exemplară a prevederilor 
de plan. comitetul de 
partid. organizațiile de 
bază pe schimburi acțio
nează prin cele mai efici
ente forme organizatorice 
și politico-educative, pen
tru' ca fiecare miner să în
țeleagă și să participe cu 
întreaga sa capacitate și 
pricepere la îndeplinirea 
planului, a angajamentelor 
asumate în întrecere — 
concluzionează secretarul 
adjunct cu propaganda al 
comitetului de partid. Du
mitru Tardescu. în adună
rile generale, in cadrul in- 
vățăm^itului politico-ideo
logic, in toate acțiunile de 
propagandă și educație 
punem un accent deosebit 
pe formarea unor trăsături 
morale noi, ce definesc pa 
comuniști, pe oamenii îna
intați ai societății noastre. 
Așa am reușit să întronăm 
în fiecare sector de pro
ducție, în fiecare formație 
de lucru un climat însufle- 
țitor de muncă, un mare 
respect față de cuvîntul 
dat. de angajamentul asu
mat în întrecerea socia
listă".

Intr-adevăr, minerii din 
Paroșeni își respectă cu
vîntul dat. Toate brigăzile 
de producție se prezintă cu 
planul depășit. în condițiile 
unei eficiente economice 
ridicate, obținînd însemna
te economii la consumurile 
materiale și energie șl la 
cheltuielile de producție. 
Angajamentul de ultimă 
oră al colectivului de aici 
este ca. răspunzînd chemă
rilor secretarului general 
al partidului, în cinstea 
Conferinței Naționale să 
extragă, peste prevederile 
de plan, 70 000 tone cărbu
ne, ceea ce creează condiții 
ca, pină la sfirșitul anului, 
plusul de producție să de
pășească 90 000 tone cărbu
ne, Angajament ce are ca 
suport baza materială 
asigurată, hotărîrea fermă 
și competenta profesională 
a unor mineri înaintați, 
adevărați oameni ai zilelor 
noastre.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii*

LA ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI MOI“ DIN CAPITALĂ

A fost lansată în fabricație producția anului viitor

(( CEA MAI BUNĂ EXPERIENȚĂ-LA BAZA ACTIVITĂȚII 
Vk PENTRU ÎNFĂPTUIREA NOII REVOLUȚII AGRARE
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La 20 noiembrie s-a realizat 
planul lunar de producție și pe 11 
luni ale anului, iar pină acum s-a 
înregistrat o producție suplimen
tară in valoare de 2,5 milioane lei.

Iustinian Oprescu, secretarul co
mitetului de partid ne relatează : 
„Ne-am concentrat forțele pentru 
ca la 15 decembrie să realizăm 
sarcinile de producție ale acestui 
an la export. De altfel, încă de la 
mijlocul lunii trecute am lansat în 
fabricație produsele pentru trimes
trul I al anului viitor și, in mOd 
deosebit, cele pentru luna ianuarie. 
Dintre acestea mai importante 
sînt motoarele diesel de 120 CP, 
precum și 65 de motocompresoure 
de mai multe tipuri, dintre care 
cele 2HV2, 7 Cl, 2HS3, precum și 
altele vor asigura integral planul 
la export pe prima lună a anului 
1988. (Eugen Dichiseanu).

Terenurile agricole din județul 
Mureș fac parte din zona a treia de 
favorabilitate, cu sublinierea că. in 
numeroase cazuri (mai ales în zona 
submontană) ele sint chiar de ca
tegoria a IV-a. în pofida acestui 
fapt, cît și a condițiilor climatice 
mai puțin favorabile din acest an, 
o serie de unități agricole au reali
zat cele mai mari producții de sfe
clă de zahăr din ultimii ani. Impor
tantă este insă constatarea că, în 
cazul unor mari unități cultivatoare, 
recoltele bune din acest an nu sînt 
deloc considerate ca fiind întîmplă- 
toare, ci, dimpotrivă, o urmare lo
gică a producțiilor constant bune șl 
foarte bune din ultimii 10—15 ani.

Să luăm, bunăoară, exemplul coo
perativei agricole Șăulia de Cîmpie. 
Producția medie pentru care în anul 
1974 obținea titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste" era de 56 033 kg 
sfeclă de zahăr la hectar. Ce a 
urmat de atunci ? în ultimii 13 ani, 
producțiile realizate aici au fost 
cuprinse, în mod constant, între 50— 
60 tone sfeclă de zahăr la hectar. Și 
chiar peste această limită. Această 
unitate realiza, bunăoară, în 1983 — 
61000 kg la hectar, iar în anul 
următor — 63 510 
kg la hectar, 
pentru ca în a- 
cest an (apreciat 
aici ca unul din 
cei mai secetoși 
din ultima pe
rioadă), C.A.P. 
Șăulia să reali
zeze. pe teren 
neirigat, cea mai 
mare producție 
din istoria uni
tății : peste 80 000 
kg sfeclă de za
hăr pe fiecare 
din cele 150 hec
tare cultivate.

Ce s-a între
prins la nivelul 
județului pentru 
preluarea și generalizarea expe
rienței înaintate a celor din 
Șăulia, ca, de altfel, șl a cooperato
rilor din Mureșeni, care au obținut 
și ei, an de an, recolte mari, în
cheind, bunăoară, acest an cu o pro
ducție medie de 65 670 kg la hectar ? 
Un prim răspuns l-am aflat de la 
inginerul Gheorghe Almășan, ad
junctul șefului secției cu probleme 
agrare a Comitetului județean Mu
reș al P.C.R., care ne-a spus : „In- 
trucît și experiența acestui an a dus 
la concluzia că numai tehnologiile 
de cultivare, oricît de bine ar fi 
însușite, ele singure nu pot duce 
automat la creșterea producțiilor, 
unul din obiectivele urmărite, pe 
termen lung, în agricultura județu
lui a fost să generalizăm cu fiecare 
an cîte ceva din pnactica de a cultiva 
sfecla de zahăr a cooperatorilor din 
Șăulia. Cum o expunere (sau un 
ciclu de prelegeri) ar fi fost formală, 
ideea care a stat lă baza organizării 
schimburilor de experiență a fost 
aceea de a urmări pe viu, în întreaga 
perioadă de vegetație — de la semă
nat la recoltat — modul în care 
aplică efectiv șăulenii elementele de 
tehnologie. Un exemplu : cunoscind, 
bunăoară, că unii specialiști și coo
peratori neglijează întreținerea cul
turilor, unul din schimburile de ex
periență organizate la Șăulia, cu in- 
glnerii-șefi din consiliul agroindus
trial Sărmașu. a avut ca obiectiv 
tocmai această temă : întreținerea 
corectă a sfeclei de zahăr. Această 
demonstrație a fost repetată de 6 ori 
în ultima perioadă și a fost repetată 
și în consiliul agroindustrial Tîrgu 
Mureș — Ia C.A.P. Mureșeni (altă 
unitate agricolă etalon) — urmind 
ca. în viitor, demonstrații similare 
să fie organizate nu numai în uni
tățile cu rezultate foarte bune, ci și 
în cele cu producții slabe, pentru a 
argumenta, tot pe viu, cauzele aces
tora".

Ar mai fi de consemnat că preo
cupări pentru generalizarea expe
rienței înaintate a C.A.P. Șăulia, 
există și în cadrul celor două mari, 
întreprinderi de industrializare a 
sfeclei de zahăr, din Luduș și Tîrgu 
Mureș. Cunoscind, bunăoară — fapt 
demonstrat de atîtea ori de coopera
torii din Șăulia — că una din cau
zele care determină înregistrarea 
Unor pierderi de recoltă o constituie.

adeseori. întîrzierea cu care unele 
unități transportă din cimp sfecla de 
zahăr recoltată, inginerul Dumitru 
Tprcu, directorul fabricii din Luduș, 
în colaborare cu organele agricole 
și de transport județene, a cerut să 
fie organizat (și statuat ca mod de 
lucru) transportul pe formații de 
tractoare, autocamioane și atelaje, 
fabrica asigurând autoîncărcătoarele, 
a căror dirijare operativă de la o 
unitate la alta este asigurată de cel 
29 agenți agricoli ai fabricii. Tot
odată. aflăm că în scopul creșterii 
continue a producțiilor de sfeclă de 
zahăr, fabrica din. Luduș pune la 
dispoziția unităților cultivatoare din 
raza sa de activitate cîte 300 kg 
îngrășăminte chimice pentru fiecare 
hectar cu sfeclă. Aici, ca șj la Fa
brica de zahăr din Tîrgu Mureș, 
specialiștii, care urmăresc în toț 
cursul anului aplicarea a tot ce are 
bun județul Mureș în cultura sfeclei 
de zahăr, asigură, între altele, ca, 
întreaga canțitate de sămînță să fie 
tratată direct în fabrici, cu fungicide 
din grupa întîi de toxicitate. „Numai 
așa, aplicînd azi o experiență bună 
iar miine alta, vom avea satisfacția 
să constatăm că tot mai multe uni

Ulu e greu să înveți dacă vrei, 

nu e greu să aplici dacă înveți!
Cum sînt însușite și generalizate tehnologiile avansate 
în unități agricole cultivatoare de sfeclă din județul Mureș

tăți agricole cultivatoare vor lucra 
ca C.A.P. Șăulia sau Mureșeni" — 
aprecia inginerul Aurel Hâdârean, 
șeful biroului agricol al Fabricii de 
zahăr din Tîrgu Mureș. Că aoest 
lucru a și fost, în parte, realizat în 
multe unități denotă și faptul că in 
anul agricol precedent, nu mai puțin 
de 15 mari unități cultivatoare au 
obținut, in condiții de neirigare, pro
ducții medii de peste 45 000 kg la 
hectar. „La urma-urmei, — ne pre
ciza tovarășul Teodor Ardeleanu, 
director cu producția vegetală la 
direcția agricolă județeană — o expe
riență, oricît de bună ar fi, prelua
rea și aplicarea ei depind în . mod 
hotărîtor de interesul cu care specia
liștii și cooperatorii din unități pro
cedează la receptarea ei ; de modul 
în care consiliile piopulare sînt ele 
însele implicate , în- cunoașterea și 
generalizarea experienței înaintate 
în raza lor de activitate".

...Exemplele sînt, și de astă-dată, 
cel mai bun argument. Cooperativa 
agricolă de producție Deag. Pînă de 
curînd, numele unității — situată la 
circa 7 km de Iemut, între dealuri, 
unde terenurile cultivate au panta 
de peste 9 grade — nu spunea nimic 
(sau aproape nimic) în materie de 
agricultură. Cu atît mai mult în 
cazul sfeclei de zahăr, cultură la 
care producția medie în anul ei de 
vîrf. 1983, însuma doar 23 920 kg la 
hectar. Ce a urmat de atunci ? O 
creștere vertiginoasă a producției la 
hectar : de la 23 920 kg în 1983, la 
33 044 kg în 1984, după care un an 
mai tîrziu ea a crescut la 44 987 kg, 
pentru ca, în acest an agricol, să 
ajungă la 58 960 kg la hectar, adică 
cu 35 040 kg la hectar mai mult decît 
producția medie obținută, in anul de 
referință. C.A.P. Deag situîndu-se 
azi în rîndul unităților cu cea mal 
mare producție de sfeclă de zahăr 
din consiliul agroindustrial Iemut. 
Explicația ? Deși nu vom insista 
asupra modului in care — preluind 
exemplul Șăuliei — cooperatorii de 
aici au respectat „firt'J" principalelor 
lucrări din tehnologi?, ac estei culturi, 
cîteva lucruri merită a fi date oa 
exemplu. Mal întîi, perseverența Iul 
Vaier Dordea (președinte al unității 
de 22 de ani) și a tînărului inginer- 
șef Gheorghe Anton (venit aici în 
urmă cu 6 ani ca unic specialist) în 
cunoașterea de către ei și de către

cooperatori a experienței concrete a 
celor din Șăulia. „Vizitîndu-Ie tere
nurile în diferite perioade ale anu
lui, am avut plăcerea — spune ingi- 
nerul-șef — să constat că aici buru
iana este practic inexistentă în pe
rioada de vegetație. Prima învățătu
ră ? Simplă : cine nu știe că 
abia în urma semănatului se pune 
temelia adevăratei recolte — prin 
întreținerea exemplară a culturii 
— pierde aproape 60 la sută 
din recolta planificată. Procedînd ca 
și cei de la Șăulia. noi am cîștigat 
numai pe seama acestei lucrări. în 
medie, cîte 5 000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar". Am dat acest exemplu, 
dar. așa cum aveam să ne convingem 
la fața locului, aici au existat preo
cupări statornice pentru respecta
rea altor elemente cum sînt : buna 
amplasare a sfeclei, fertilizările cu 
doze mari de ingrășăminte organice, 
realizarea unui asoîament de excep
ție șt, nu in ultimul rind, asigurarea 
densităților optime stabilite. Rezul
tatele cooperativei agricole Deag 
sînt cu atît mai meritorii, cu cît uni
tatea . nu dispune decît de 156 coo
peratori. iar sectorul zootehnic con
stă. practic, din numai 2 500 ovine, 

ceea ce face ca în- 
grășămintele or
ganice necesare 
fertilizărilor să 
provină în cea 
mai mare parte 
din gospodăriile 
membrilor coope
ratori.

Din păcate, în 
alte . unități din 
C.U.A.S.C. Iemut, 
aplicarea expe
rienței înaintate 
se lasă încă aș
teptată. Este ca
zul cooperativei 
agricole Ogra — 
cu terenuri situa
te în apropierea 
Deagului — ale 

cărei producții de sfeclă de za
hăr, în loc să crească, au scăzut 
an de an. Este vorba de o scă
dere alarmantă dacă avem în ve
dere faptul că unitatea a realizat 
în acest an la hectar o producție cu 
20 000 kg mai mică decît în anul 
1982. Și nu doar seceta a fost la mij
loc — cum se invoca adesea la co
mitetul comunal de partid — ci. în 
primul rind, munca cooperatorilor și 
a locuitorilor din satele componente 
(Ogra, Giuluș, Lăscud, Dileu si Vai- 
dei). tncercînd o explicație a acestei 
stări de fapt. Petru Olteanu. ingine
rul-șef al cooperativei agricole, ne-a 
spus ; „Deși la începutul vegetației 
sfecla noastră era mai frumoasă de
cît a celor din Șăulia, ca urmare a 
neefectuărli prașilelor în timp util, 
recolta a fost diminuată cu aproape 
60 la sută. Se spune că o vină o 
poartă navetiștii. Mă întreb însă : 
cum să prășească aceștia, cînd nici 
unii lucrători ai consiliului popular 
nu și-au întreținut la timp suprafe
țele repartizate ? Un singur exem
plu : producția realizată din această 
cauză de vicepreședintele consiliului 
popular pe cele 0,15 hectare nu a de
pășit (făcînd media pe un hectar) 
nici 8 000 kg sfeclă de zahăr Con- 
tinuînd ideea inginerului-șef, între
băm și noi : cine a controlat în 
cursul anului modul in care Consi
liul popular al comunei Ogra mobi
lizează oamenii la efectuarea lucră
rilor agricole ? Căci este greu de în
țeles ca într-o comună cu 2 490 lo
cuitori o parte din sfeclă, în care 
s-au investit bani grei, să fie prășită 
de mîntuială, iar pe unele parcele — 
aproape deloc !

Neîndoios, învățămintele acestui 
an agricol, cînd multe unități din 
județul Mureș au obținut producții 
foarte bune, au stat la baza pregă
tirii producțiilor anului viitor. Reți
nem, intre altele, că întreaga supra
față destinată sfeclei de zahăr a fost 
arată în toamnă, că mai bine de 3 000 
hectare au fost fertilizate, in medie, 
cu cite 40 000—50 000 kg gunoi de 
grajd la hectar. Toate acestea, dar 
mai ales experiența dobîndită de oa
meni în cultivarea acestei valoroase 
plante tehnice, au creat premise fa
vorabile ca în viitorul an agricol pro
ducția realizată pe ansamblul ju
dețului să fie cu mult superioară 
celei din acest an.

Gheorghe GIURGIU
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creatoare cu 
cerințele economiei} pe un drum mai economicos de la pădure la produsul finit

Răspunderi sporite revin industriei lemnului, ca urmare a adoptării 
de către Marea Adunare Națională, la recenta sa sesiune, a Legii privind 
conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor rațională, 
economică și menținerea echilibrului ecologic. în conformitate cu pre
vederile acestei legi, se vor reduce considerabil cotele de tăieri anuale, ur
mînd ca în 1991 să se recolteze cu aproape 2 milioane metri cubi de masă 
lemnoasă mai puțin decît în 1986, In schimb, in aceeași perioadă, indus
tria lemnului trebuie să atingă ritmuri de dezvoltare dintre cele mai 
înalte. în condițiile unei exploatări care să asigure conservarea fondului 
forestier, cerința crescîndă de produse lemnoase se poate satisface numai 
dacă sporește considerabil gradul de valorificare a „aurului verde" extras 
din pădurile României. Se impune, așadar, în primul rînd, intensificarea 
activității de cercetare științifică de profil, pentru creșterea ponderii 
produselor cu înalt grad de prelucrare și cu consumuri reduse de ma
terial lemnos și de energie. Precizări în acest sens am solicitat ingine
rului Florin Cristescu, directorul Institutului de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului, care ne-a spus :

— In prezent principalul obiec
tiv al cercetării științifice din indus
tria lemnului îl constituie valorifica
rea superioară a întregului potențial 
al pădurii, in condițiile conservării 
și protejării acestei inestimabile bo
gății a patriei noastre. Nici nu s-ar 
putea vorbi de exploatarea științifică 
a fondului forestier dacă valorifi
carea judicioasă a lemnului n-ar în
cepe chiar cu Începutul, respectiv din 
momentul recoltării masei lemnoase. 
Pentru ca nimic sau cît mai puțin 
să se piardă din aurul verde al pă
durilor, trebuie ca tocmai la sursă, 
acolo, să asigurăm introducerea mai

rapidă a progresului tehnic. In acest 
sens, răspunderi sporite ne revin, in 
prezent, ca urmare a măsurilor inițiate 
de conducerea partidului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
protejarea fondului forestier, prin re
ducerea cotelor de tăieri Și schim
bări importante în structura pe spe
cii și dimensional-calitativă a recol
tărilor de masă lemnoasă.

— Ținind seama că va crește pro
porția lemnului subțire in ansamblul 
masei lemnoase exploatate, ce adap
tări ale tehnicilor de lucru se au in 
vedere 1

— Acum, în curs de realizare se

află un ferăstrău mecanic ușor pen
tru recoltarea lemnului de mici di
mensiuni. în fază de model experi
mental, acesta va fi gata pînă la sfîr- 
șitul anului. De curind s-a trecut 
la asimilarea unui tocător mobil mon- 
tabil pe tractorul forestier TAF-650 
pentru tocarea, chiar la locul de re
coltare, a crăcilor, vîrfurilor și res
turilor de exploatare, masă lemnoa
să ce rămînea nevalorificată în pă
dure. Totodată, depunem eforturi 
pentru modernizarea sistemei de ma
șini destinate încărcării, transportu
lui și descărcării lemnului, astfel in
cit scoaterea din parchete a arbori
lor să nu mai prejudicieze nici pă
durea și nici mediul înconjurător. 
Recent s-a și trecut la executarea 
unui nou tractor cu braț și clește 
hidraulice pentru colectarea lemnului 
în condiții variate de relief. în curs 
de realizare este și un mototroliu cu 
comandă prin radio, a cărui lansare 
în fabricație este prevăzută pentru 
anul viitor.

— Ce măsuri practice s-au inițiat 
pe baza studiului întreprins de insti
tut anul trecut privind optimizarea 
circulației de masă lemnoasă și de 
bușteni din pădure către centrele de 
sortare-preindustrializare a lemnului 
și fabricile de cherestea ?

— Mal întîi, în urma acestui stu

diu, specialiștii noștri au făcut pro
puneri de rearondare a masei lem
noase pe întreprinderi de exploatare. 
Corespunzător acestei rearondări, au 
fost stabilite direcții și soluții pen
tru modernizarea producției de che
restea, pentru adincirea cooperării 
dintre unitățile de exploatare și cele 
de industrializare a lemnului, cît și 
pentru transferul unor activități din 
fabricile de mobilă in cele de che
restea.

Totodată, s-a hotărit continuarea 
acțiunii de extindere a rețelei de căi 
permanente de transport auto, pen
tru care vom asigura cu operativitate 
sporită documentația de execuție și 
asistența tehnică necesare. Judicios 
amplasate, noile căi vor spori acce
sibilitatea pădurilor la o distanță de 
colectare de maximum 2 km. In ve
derea reducerii suprafețelor ocupate 
de aceste căi permanente de trans
port auto, partea lor carosabilă va 
fi de maximum 2.75 metri, cu plat
forme de pînă la 3,5 metri, iar talu- 
zele lor se vor planta cu specii 
adecvate de vegetație lemnoasă.

— Ce elemente de noutate au apă
rut in organizarea centrelor de sor
tare și preindustrializare a lemnului?

— La ora actuală se află în curs 
de aplicare o nouă și modernă 
concepție tehnologică în ce privește

prelucrarea lemnului. în principal, 
este vorba de transferul operațiilor 
de sortare, secționare, cojire, despi
care din exploatările, forestiere in 
centrele de sortare și preindustriali
zare a lemnului. In cadrul acestei 
noi concepții, un rol tot mai impor
tant capătă tocmai preocupările vi- 
zind modernizarea tehnologiilor de 
sortare și preindustrializare a lem
nului în respectivele centre situate 
în amontele combinatelor de indus
trializare. In multe dintre acestea 
s-au introdus tehnologii tipizate și 
s-au constituit linii tehnologice semi
automate. organizate în flux con
tinuu. Sistema de mașini pe care se 
bazează aceste linii a fost adaptată 
și modernizată aproape în întregime. 
Liniile cuprind instalații de secțio
nare la punct fix, instalații de coji
re, instalații de sortare, altele de 
despicare a lemnului etc. Concepute 
diferențiat pe specii de rășinoase și 
foioase, liniile tehnologice sînt de tip 
modul și prezintă o serie de avantaje. 
Se dublează productivitatea muncii, 
se reduce cu 90 la sută consumul de 
carburanți, cu circa 30 de lei la me
trul cub cheltuielile de producție și 
cu 50 la sută consumurile tehnolo
gice.

— Prin ce produse noi va asigura 
cercetarea științifică sporirea gradu
lui de valorificare a masei lem
noase ?

— în domeniul produselor stratifi
cate din lemn, cercetările întreprinse 
au avut ca rezultat realizarea a peste 
20 de noi sortimente, începînd cu 
furnire estetice subțiri și plăci fibro- 
lemnoase tropicalizate cu grosime 
redusă, placaje speciale pentru 
avioane, nave și alte mijloace de 
transport, realizate din specii indi
gene. La o serie din noile produse, 
îmbunătățirea caracteristicilor fizi- 
co-mecanice s-a realizat prin asocie
rea materialului lemnos cu alte ma
teriale.

Pe lingă sporul de producție pre
conizat prin extinderea și generali
zarea în producție a noilor produse, 
se asigură indici superiori de valori
ficare a lemnului. Unele sortimente 
ating valori de 2—3 ori mai mari 
decit produsele-etalon pe care le în
locuiesc. Este, bunăoară, cazul noului 
tip de placaj din lemn de fag asociat 
cu fibre de sticlă și rășini fenolice. 
Destinat realizării de cofraje cu 
durată nelimitată de utilizare, acest 
nou tip de placaj experimentat cu 
succes prezintă un indice de valori
ficare a lemnului de 8 500 lei la 
metrul cub de masă lemnoasă.

— Cum asigurați scurtarea ciclului 
cercetare-fabricație industrială a noi
lor produse ?

— Fișele tehnice cu caracteristicile 
principale, domeniile de utilizare și 
prețurile de livrare ale noilor pro
duse sînt difuzate la toate întreprin
derile din sector, în vederea intro
ducerii cît mai operative în fabri
cație. Unele produse noi, cum sint 
furnirele subțiri, nu presupun decît 
respectarea foarte strictă a tehnolo
giei clasice de fabricație și adaptarea 
rețetei de preparare a soluțiilor ade
zive. De aceea, ele pot fi extinse cu 
ușurință, fără sprijin din partea 
cercetării. In cazul unor produse de 
mai mare complexitate tehnologică, 
netezim calea afirmării lor în pro
ducție prin realizarea unor stații- 
pilot.

Trebuie să recunoaștem însă în 
mod autocritic că, după finalizarea 
multor cercetări, mai există încă 
prea puțină preocupare pentru ex
tinderea rezultatelor, ceea ce face 
ca noi produse și tehnologii valoroa
se. cum ar fi cele de obținere a pla
cajelor speciale, să se aplică încă la 
scară redusă, într-un număr mic de 
întreprinderi.

— Cum se acționează insă pentru 
valorificarea superioară a masei lem
noase prin intermediul mobilei, care

rămine produsul de bază al indus
triei de prelucrare a lemnului ?

— Pe lingă promovarea unor so
luții constructive cu consum redus 
de cherestea și furnire, la dispoziția 
grupelor de proiectare din întreprin
deri s-a pus un ansamblu de tehno- 
logli-cadru pentru controlul de cali
tate, acte normative, cataloage, in
strucțiuni, care reprezintă un instru
mentar util în acțiunea de sporire a 
eficienței la export a produselor 
realizate de industria lemnului. In 
ultima perioadă, în scopul asigurării 
condițiilor de verificare a produse
lor chiar de către producător, insti
tutul nostru a stabilit metodologia și 
dotarea necesare organizării labora
toarelor de testare uzinală, pentru 
început în două din unitățile-etaloa 
ale sectorului de mobilă.

Prin aplicarea în proiectarea de 
mobilier a soluțiilor tipizate pentru 
elementele masive și panourile de 
mobilă, a soluțiilor tipizate de îmbi
nare. înnădire și încleiere a masive
lor, a noilor toleranțe și ajustaje 
prevăzute în normativele amintite, 
s-a asigurat reducerea sistematică a 
consumului de cherestea.

Considerăm însă că, în ce privește 
proiectarea de noi tipuri de mobilă, 
contribuția institutului nu s-a ridicat 
la nivelul cerințelor. De aceea, una 
din cele mai importante preocupări 
este popularizarea rezultatelor sus
ceptibile a fi extinse rapid în pro
ducție, mai ales cele privitoare la 
economisirea masei lemnoase și in
troducerea de noi echipamente de 
exploatare și industrializare a lem
nului subțire. Pe de altă parte, se 
vor căuta și modalități concrete de 
creștere a contribuției institutului la 
rezolvarea problemelor prioritare ale 
industriei lemnului, care are de în
registrat un mare salt calitativ.

Ioana DABU
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PERFECȚIONAREA ȘI LĂRGIREA
DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI REVOLUȚIONARE

- trăsătură definitorie a societății noastre socialiste •)

Dimensiunile etice 
în creația contemporană

în grandioasa operă teoretică și 
complexa activitate practică a Parti
dului Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dedicate edifi
cării noii societăți, problematica de
mocrației muncitorești revoluționa
re ocupă un loc central in definirea 
esenței și finalității socialismului, a 
mecanismului prin care se Înfăp
tuiește revoluția socialistă și se a- 
sigură continuitatea procesului re
voluționar.

în acest context, elaborarea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
unei concepții științifice, novatoa
re privind unitatea indisolubilă 
dintre socialism și democrație, rolul 
și insemnătatea democrației socia
liste, ca factor esențial al edificării 
noii orînduiri, are o valoare atit 
națională, cit și internațională, slu
jind atit cauza socialismului în țara 
noastră, cît și pe cea a socialismu
lui în întreaga lume.

CONCEPȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, A TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU PRI
VIND CONSTRUIREA SOCIALIS
MULUI CU POPORUL ȘI PENTRU 
POPOR. Una din tezele de o de
osebită valoare teoretică și practică 
elaborată de partidul nostru, de 
secretarul. său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. este cea privind 
făurirea conștientă a socialismului 
de către popor și pentru popor, po
porul fiind factorul fundamental al 
noii orînduiri, beneficiarul a tot ce 
se realizează și singurul în drept să 
decidă asupra propriului său destin. 
„Nu poate fi vorba de socialism — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— decit atunci cind clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, întregul 
popor participă intens și efectiv 
la dezvoltarea întregii societăți, iau 
parte aetivă Ia conducerea statului".

Ca expresie a înțelegerii profun
de a cerințelor legilor obiective, a 
încrederii nelimitate in capacitatea 
de creație a maselor, a unității in
destructibile dintre socialism și de
mocrație, partidul nostru a între
prins, cu deosebire in perioada ce 
a urmat celui dc-al IX-lea Con
gres, un ansamblu de măsuri care 
au condus la adinei prefaceri re
voluționare concretizate in exercita
rea puterii politice de către cei ce 
muncesc, in frunte cu clasa munci
toare, statornicirea și perfecționarea 
relațiilor de producție socialiste și 
în primul rînd a proprietății în
tregului popor asupra principalelor 
mijloace de producție, înfăptuirea 
deplinei egalități in drepturi a tu
turor cetățenilor țării, fără deosebire 
de naționalitate, ridicarea generală 
a nivelului de instruire a popu
lației, care se constituie în condiții 
obiective și subiective pentru făuri
rea și perfecționarea continuă a sis
temului democratic.

Democrația noastră muncitorească 
revoluționară este un tip nou dc 
democrație, superioară oricărei de
mocrații burgheze prin esența, sfera 
de cuprindere și modul de exerci
tare. prin noua unitate dialectică pe 
care o realizează între drepturi și 
responsabilități, intre interesele ge
nerale, de grup și cele individuale. 
Formă avansată de guvernare a 
țării de către popor și pentru po
por, democrația socialistă își con
firmă cu tot mai multă putere marea 
sa superioritate, capacitatea de a a- 
sigura exercitarea reală și plenară 
a drepturilor și libertăților funda
mentale ale omului.

Socialismul a revoluționat însuși 
conceptul de democrație, conținutul 
și temeiurile sale. Limitată odini
oară la sfera politîco-juridică. de
mocrația în socialism cuprinde, în- 
tr-o viziune integratoare, toate do
meniile vieții social-economice și 
politice, educația, cultura și învăță- 
mîntul, viața spirituală.

O componentă esențială a demo
crației socialiste, fundamentul său 
autentic, este democratismul econo
mic, așezarea pe principii democratice, 
de echitate socială a proprietății, a 
sistemului producției și repartiției, 
a întregului mecanism de funcționa
re a reproducției sociale. In acest 
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că „formele de proprieta
te, de producție și repartiție socia
listă constituie expresia celei mai 
inalte democrații muncitorești, a 
faptului că clasa muncitoare, oame
nii muncii fără deosebire de na
ționalitate sint organizatorii întregii 
activități de producție, sint adevăra- 
ții stăpini ai avuției naționale".

Așa cum societatea socialistă îm
bracă forme specifice în funcție de 
realitățile naționale, de particulari
tățile fiecărui popor, tot așa și de
mocrația socialistă, sistemul ei in
stituțional poartă pecetea tradiții
lor și particularităților fiecăreia din-

•1 Concepția novatoare a Parti
dului Comunist Român, a secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind perjec- 
tionarea și lărgirea continuă a de
mocrației muncitorești revoluționa
re, construirea societății socialiste 
cu poporul și pentru popor. 

tre țările care făuresc noua orîndui- 
re. se realizează in structuri orga
nizatorice. forme și metode de func
ționare care diferă de la o țară la 
alta. Dezvoltarea și perfecționarea 
democrației socialiste. în conformi
tate cu condițiile social-istorice, na
ționale ale fiecărei țări, cu cerințele 
diferitelor etape ale edificării noii 
orînduiri, constituie o legitate obiec
tivă a construcției socialismului. 
Acționînd în spiritul acestei ne
cesități obiective, partidul elaborea
ză și generalizează în toate do
meniile forme și metode democra
tice de activitate și conducere 
adecvate, mobilizează masele la 
înfăptuirea liniei politice, a orientă
rilor strategice și a obiectivelor tac
tice elaborate cu participarea aces
tora. desfășoară o amplă muncă po- 
litico-ideologică, cultural-educativă 
și organizatorică pentru creșterea 
competenței și manifestarea plena
ră a inițiativei oamenilor muncii in 
organizarea și conducerea societății 
noastre.

SISTEMUL LARG DEMOCRATIC, 
UNIC IN FELUL SAU, DE PARTI
CIPARE A ÎNTREGULUI POPOR 
LA CONDUCEREA VIEȚII ECONO- 
MICO-SOCIALE — REALIZARE DE 
IMPORTANȚA ISTORICA A PERI
OADEI INAUGURATE DE CON
GRESUL AL IX-LEA AL P.C.R., A 
„EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU".

„Epoca Nicolae Ceaușescu", cea mai 
bogată în împliniri din întreaga is
torie multimilenară a poporului 
nostru, reprezintă o etapă nouă, 
calitativ superioară, și în dezvolta
rea democrației socialiste — etapa 
afirmării ei puternice și originale 
sub forma democrației muncitorești 
revoluționare.

Concepția privind construirea noii 
orînduiri sociale cu poporul și pen
tru popor și-a găsit o strălucită în
truchipare in sistemul instituțio
nal democratic, unic în teiul său, 
făurit in ultimii 22 de ani din ini
țiativa și sub directa îndrumare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sistem 
alcătuit dintr-un ansamblu de or
ganisme democratice, adevărate fo
ruri de consultare și deliberare ale 
maselor, de participare conștientă și 
organizată a poporului la elabora
rea și Înfăptuirea politicii ; interne 
și externe, la conducerea societății.

Structura și funcționarea sistemu
lui democrației muncitorești revolu
ționare în țara noastră, fundamenta
te din inițiativa și cu aportul de
cisiv, nemijlocit al secretarului ge
neral al partidului, sint concepute 
să asigure îmbinarea dialectică a 
democrației reprezentative cu de
mocrația directă, corelarea ar
monioasă a democrației politice cu 
cea economică și socială, in așa fel 
ca, democrația socialistă, în multi
plele sale determinări, să se mani
feste plenar ca esență și metodă 
fundamentale ale organizării și con
ducerii economico-sociale a întregii 
societăți.

în cadrul sistemului democrației 
muncitorești revoluționare, Partidul 
Comunist Român — centrul vital al 
întregii societăți — constituie fac
torul hotăritor, care concepe și a- 
sigură buna funcționare și dinami
zarea acestui sistem, a fiecăruia 
dintre organismele care îl compun, 
orientarea unitară a acțiunii lor, și 
imprimă activității acestora un spirit 
militant, revoluționar. Statul so
cialist, ca reprezentant al puterii 
supreme în societate, are un rol 
esențial în conducerea unitară, pe 
baza planului național unic, a în
tregii dezvoltări economico-sociale a 
țării, in lărgirea și perfecționarea 
democrației din țara noastră. Ca 
urmare a transformărilor produse 
în structura economică și socială a 
societății, statul socialist român a 
înregistrat, in ultimele decenii, 
schimbări radicale în conținutul și 
funcțiile sale, devenind stat al de
mocrației muncitorești revoluționa
re, atrăgind. in măsură crescîndă, 
la exercitarea funcțiilor ce-i revin 
masele largi muncitoare, poporul — 
titularul de drept și de fapt al pu
terii politice. Pentru rezolvarea cu 
succes a unor sarcini tot mai com
plexe prin dezvoltarea și aprofun
darea democrației socialiste revo
luționare. partidul a acționat pen
tru introducerea muncii și conduce
rii colective in toate domeniile de 
activitate și instituționalizarea auto
conducerii și autogestiunii muncito
rești — etapă superioară în evoluția 
democratismului orinduirii noastre. 

forma cea mai cuprinzătoare de par
ticipare directă a oamenilor munci) 
la făurirea noii societăți, expresie 
a afirmării crescinde a rolului clasei 
muncitoare ca forță socială condu
cătoare a operei de edificare socia
listă, a energiilor creatoare ale ță
rănimii și intelectualității, ale în
tregului popor. Organismele auto- 
conducerii muncitorești — în primul 
rînd adunările generale și. consiliile 
oamenilor muncii — sînt chemate 
să asigure participarea efectivă a 
oamenilor muncii în calitate de pro
prietari, producători și beneficiari 
ai întregii avuții naționale la condu
cerea activității economico-sociale. la 
buna gospodărire a proprietății so
cialiste.

La nivel național au fost insti- 
tuționalizate congrese și alte foru
muri ale oamenilor muncii din di
ferite sectoare de activitate, care 
efectuează analize profunde ale 
sarcinilor ce revin domeniilor res
pective în lumina botărîrilor con
greselor partidului, a altor docu
mente de partid și aleg consilii 
naționale cu activitate permanentă. 
Astfel de congrese, care se țin o dată 
la 5 ani. sint : Congresul oamenilor 
muncii. Congresul agriculturii. Con
gresul . științei și învățămintului. 
Congresul educației politice și cultu
rii socialiste. Congresul consiliilor 
populare, care alege Camera le

gislativă a consiliilor populare, în 
care se dezbat toate legile privind 
dezvoltarea economico-socială teri
torială. La acestea se adaugă con
gresele cooperației (agricole, mește
șugărești etc.), ale organizațiilor de 
masă și obștești, consfătuiri pe
riodice pe diferite probleme.

A fost perfecționată, de asemenea, 
activitatea organizațiilor de masă și 
obștești, statornicindu-se forme spe
cifice. continuu perfectibile ale ac
tivității lor. S-a renunțat la teza 
potrivit căreia aceste organizații ar 
reprezenta „curele de transmisie" 
între partid și mase și s-au stabilit 
atribuțiile specifice ce revin fiecăreia 
dintre ele in cadrul sistemului 
nostru politic, imprimindu-li-se ca
litatea de largi organisme cu carac
ter participativ. Toate organizațiile 
de masă și obștești au fost reunite, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în Frontul Democrației șt 
Unității Socialiste — cel mai larg 
organism democratic, cu activitate 
permanentă din țara noastră, care 
cuprinde, practic, toate clasele și 
categoriile sociale ale societății so
cialiste românești. In scopul mobi
lizării la activitatea social-politică a 
unor categorii de cetățeni care nu 
sînt membri ai partidului, s-a creat 
O.D.U.S., organizație proprie a 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

O componentă importantă a me
canismului democrației muncitorești 
revoluționare din țara noastră este 
sistemul electoral, supus, în anii de 
după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
unei permanente perfecționări. As
tăzi, el este astfel conceput încit 
prin normele statuate de Legea 
electorală să asigure egalitatea de
plină în drepturi a tuturor ce
tățenilor, manifestarea liberă a 
voinței și conștiinței maselor 
în procesul electoral, caracterul uni
versal. direct și secret al votului, 
depunerea mai multor candidaturi 
pentru un mandat de deputat (in 
peste 50 la sută din circumscripții 
pentru M.A.N. și în circa 80 la sută 
din circumscripțiile pentru consiliile 
populare), dreptul alegătorilor de a 
revoca pe acei deputați care nu-și 
îndeplinesc obligațiile ș.a.. ceea ce ii 
conferă un profund caracter demo
cratic.

Partidul acordă o atenție per
manentă conlucrării strînse între 
organele de stat și noile organisme 
democratice, astfel incit să se asi
gure caracterul unitar . al funcționă
rii întregului sistem social, la baza 
căruia se află îmbinarea conducerii 
unitare, prin intermediul planului 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială, cu amplificarea iniția
tivei și răspunderii colectivelor de 
oameni ai muncii, ale organelor lo
cale ale puterii de stat, corelarea or
ganică a principiului centralismului 
democratic cu principiile conducerii 
colective, ale autoconducerii munci
torești și autogestiunii economico- 
financiare. îmbinarea strînsă a drep
turilor adunărilor generale și consi
liilor oamenilor muncii de a adopta 
hotărîri in toate problemele activi

tății economico-sociale cu respecta
rea strictă a prevederilor planului 
național unic, a hotăririlor de partid 
și a legilor țării.

Procesul dezvoltării democrației 
socialiste, al garantării materiale și 
juridice a celor mai largi drepturi 
și libertăți democratice este nemij
locit legat de creșterea răspunderii 
cetățenilor față de interesele gene
rale ale societății, de respectarea le
galității socialiste. Democrația so
cialistă este incompatibilă cu orice 
fel de manifestare anarhică, cu orice 
încălcare a normelor de conviețuire 
socială și a legilor țării. Liberalis
mul mic burghez, concepțiile despre 
așa-zisa libertate absolută, fără limi
te nu au nimic comun cu adevărata 
democrație socialistă.

PERFECȚIONAREA ȘI ÎNTĂRI
REA CONTINUA A CADRULUI OR
GANIZAT DE PARTICIPARE A 
MASELOR LA CONDUCEREA VIE
ȚII ECONOMICO-SOCIALE. APLI
CAREA FERMA A PRINCIPIILOR 
AUTOCONDUCERII MUNCITO
REȘTI ȘI AUTOGESTIUNII UNI
TĂȚILOR ECONOMICO-SOCIALE 
— CONDIȚIE DE BAZA A CREȘ
TERII INIȚIATIVEI ȘI RESPONSA
BILITĂȚII OAMENILOR MUNCII.

Concepția și experiența româneas
că privind lărgirea și perfecționarea 
democrației se constituie ințr-o con
tribuție de seamă a partidului nos
tru, a secretarului său general la 
îmbogățirea socialismului științific, a 
umanismului socialist, a teoriei și 
practicii construcției socialiste.

Secretarul general al partidului 
subliniază că perfecționarea perma
nentă a organizării și conducerii so
cietății noastre, in concordanță cu 
exigențele noi, calitative pe care le 
ridică dezvoltarea de tip intensiv a 
economiei, prin lărgirea. întărirea și 
buna funcționare a cadrului organi
zat de participare a oamenilor mun
cii la conducerea activității econo
mico-sociale. creșterea spiritului de 
răspundere, de ordine și disciplină 
în toate domeniile sint cerințe de 
bază ale dezvoltării și adîncirii de
mocrației muncitorești, ale progre
sului rapid al societății românești. 
Hotărîtoare sint, în această direcție, 
măsurile și acțiunile ferme, între
prinse la toate nivelurile, pentru a- 
sigurarea bunel funcționări a cadru
lui democratic existent, pentru în
lăturarea oricăror elemente de for
malism, pentru sporirea rolului or
ganelor de stat și al celor ale de
mocrației muncitorești revoluționare, 
care, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara ' C.C. 
al P.C.R. din 5 octombrie 1987, „tre
buie să conlucreze strins, să acțio
neze in mod unitar in direcția so
luționării Ia timp și in mod operativ 
a tuturor problemelor privind înfăp
tuirea planurilor și programelor de 
dezvoltare". împletirea judicioasă, 
în raport de cerințele și exigențele 
fiecărei etape, a conducerii unitare 
a societății cu larga inițiativă a ma
selor, a colectivelor de oameni ai 
muncii, a adunărilor generale și con
siliilor oamenilor muncii, realizarea 
în bune condiții a sarcinilor ce 
revin forumurilor naționale ale de
mocrației muncitorești revoluționare 
în asigurarea bunei funcționări a 
cadrului de conducere democratică a 
vieții economico-sociale reprezintă 
cerințe esențiale, de mare actualita
te pentru conducerea științifică a so
cietății, pentru valorificarea plenară 
a valențelor de progres ale orândui
rii socialiste.

în concepția partidului nostru, a- 
dîncirea și perfecționarea democra
ției socialiste implică ca o necesita
te obiectivă muncă, competență și 
responsabilitate, pentru valorificarea 
superioară a resurselor, pentru apă
rarea. întărirea, dezvoltarea și gos
podărirea cu maximă eficiență a 
proprietății socialiste — baza ridi
cării nivelului de trai și a progre
sului economico-social al patriei — 
prin creșterea rolului și răspunderi
lor adunărilor generale și consilii
lor oamenilor muncii față de întrea
ga activitate din unitățile economice 
și sociale.

înfăptuirea exemplară a sarcini
lor subliniate de secretarul general 
al partidului pentru a întimpina 
Conferința Națională a partidului și 
cea de-a 40-a aniversare a Republicii 
cu cele mai bune rezultate impune ca 
organele și organizațiile de partid, 
toate organismele democrației mun
citorești revoluționare să acționeze 
mai ferm pentru a ridica Pe un 
plan superior realizarea efectivă, la 
nivelul actualelor exigențe, a dreptu
rilor și responsabilităților sporite ce 
revin colectivelor de oameni ai mun
cii, organelor de conducere colectivă 
și a asigura înfăptuirea exemplară a 
hotăririlor istorice ale celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, ale 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism.

Prof. dr. Călin VALSAN 
Prof. dr. Iile GAVRILA

Clădirea Teatrului de stat din Ora
dea, importantă instituție culturală, 
domină piața centrală a orașului. O 
„poziție" acordată prin tradiție de că
tre edilii lăcașului artei în care, din- 
totdeauna, s-a văzut o școală a mo
ravurilor. o tribună a ideilor înain
tate. O „poziție" pe care aceia care 
animă azi cele două secții, română și 
maghiară, se cuvine să o justifice 
în permanentă printr-un program 
bogat, prin noi și doi evenimente 
spectaculare, apte să contribuie efi
cient la îmbogățirea orizontului de 
gindire și simțire al omului contem
poran. făuritor al unei lumi noi.

în chip firesc, ecoul activităților 
desfășurate aici rezoneazfă departe, 
în întregul Bihor și dincolo de li
mitele lui.

In ziua în care am ajuns la Ora
dea, in „planul de activitate" al in
stituției la care ne referim figurau 
șase spectacole de lucru pe trei 
„fronturi" : in localitate, la Băile 
Felix și la Cluj-Napoca (unde o for
mație a secției maghiare se afla în 
turneu). Unii dintre membrii colec
tivului aveau — in cursul dimineții 
ori seara tirziu — și repetiții : la o 
montare realizată în colaborare cu 
consiliul județean al sindicatelor și 
la un spectacol de divertisment. Nu 
era vorba de un program de excep
ție.

Activitatea aceasta cotidiană, deo
sebit de intensă (dacă ne gindim la 
solicitarea fizică, la cea intelectua
lă și, nu in ultimul rind, la cea de 
ordinul emoției, al sensibilității pe 
care le presupun transfigurarea ar
tistică și întruchiparea unor opere, a 
unor personaje diverse) face parte 
din „obișnuitul" vieții instituției oră- 
dene. Numai astfel se poate menține 
ritmul susținut al premierelor, se pot 
susține stagiuni permanente la Mar- 
ghita, Aleșd, Salonta, Petru Groza, 
Beiuș, Săcueni etc. ori numeroase
le .reprezentații din cele două săli 
ale stațiunii balneoclimaterice din a- 
propiere și se pot întreprinde repe
tate turnee în zonă și în toată țara. 
Numai astfel se poate realiza cu re
zultate nu o dată notabile un reper
toriu de ținută. Un repertoriu în 
care domină piesa românească (aici 
au văzut pentru prima dată lumina 
rampei drame și comedii de D.R. Po
pescu, Paul Everac, Siito Andrăs, 
Tudor Popescu, Ion Băieșu, Mehes 
Gyorgy, Mircea Bradu. Ileana Vul- 
pescu, aici s-au realizat mai nou 
montări după lucrări de M.R. Iaco- 
ban și Platon Pardău), dar care 
conține și incitante propuneri din li
teratura universală clasică ori con
temporană.

Fără îndoială, ținuta spectacolelor 
diferă — distanța valorică dintre ele, 
sensibilă, meritînd, pe viitor, un plus 
de reflecție și efort din partea colec
tivului pentru o „egalizare" la ni
vel superior, pentru realizarea unor 
opere cu un mesaj și mai limpede și 
rezonant, prin idee și forța emoțio
nală. Dar este tot atit de adevărat 
că teatrul din Oradea a propus, in 
ultimii ani. cîteva din spectacolele 
de referință, reprezentative pentru 
nivelul cel mai înalt al artei teatra
le naționale. Așa au .fost „Occisio 
Gregorii" (valorificare a unui text 
vechi) ori „Balconul" de D. R. 
Popescu etc. Atare performanțe 
sînt, incontestabil, și rodul „climatu
lui", al respectului față de valorile 
moștenite, dar și al interesului pen
tru noutățile cu autentice carate de 
spiritualitate; „deschideri" specifice 
tradiției culturale la Oradea, urbe 
cu o istorie și cultură atit de vechi și 
bogate, cu școli atit de prestigioase, 
orașul in care apare și azi „Familia", 
o revistă ce a preluat numele celei 
fundate de Iosif Vulcan. Rezultatele 
la care ne referim se datoresc insă, 
mai direct, dorinței colectivului (con
dus de un scriitor și beneficiind de 
un secretariat literar competent și 
activ, care scoate caiete-program 
exemplare, contribuie la organizarea 
unor expoziții, simpozioane etc.) de 
a propune momente de spiritualitate 
pe măsura înfloririi social-economice 
a zonei și de a intra în „competiția" 
pentru menținerea înaltă a ștachetei 
teatrului nostru.

Succesul de referință al stagiunii 
trecute. „Amadeus" de Peter Shaffer, 
este rodul colaborării optime, al 

Cosa pionierilor și șoimilor patriei din Timișoara. Activități la cercul de 
informatică

transferului reciproc între experien
ța și maturitatea unor actori orădeni 
de pj-estigiu și îndrăzneală și inven
tivitatea și pasiunea unor realizatori 
din tînăra generație, primiți cu re
ceptivitate și căldură. (Proces osmo
tic. care sperăm că se va confirma 
și pe viitor, căci trupa orădeană s-a 
împrospătat cu un nou animator, cu 
noi membri). In lectura lui Al. Da
rie, cart; semnează regia la „Ama
deus" — conflictul Mozart-Salieri 
devine o confruntare cu caracter 
mai larg, nu numai intre un creator 
autentic și un steril spirit malefic, ci 
între geniu și epocă. Montarea rea
lizată de Al. Darie cu sprijinul sub
stanțial al scenografei Maria Miu. 
al sugestiilor muzicii (fructificate 
dramatic și meditativ) și nu în ulti
mul rind al interpreților — este de 
o bogată, fastuoasă teatralitate, de 
un dinamism spectacular ce transfi
gurează expresiv precipitarea eveni- 
mentelbr și mai ales zbuciumul su
fletesc al personajelor. Pentru Ion 
Mîinea, rolul lui Salieri reprezintă o 
încununare a strădaniilor de atinge-

Insemnări 
despre 

Teatrul de stat 
din Oradea

re a măiestriei depuse intr-o înde
lungată și dăruită activitate. Strălu
cirea interpretării se datorește și 
concepției interesante, pătrunzătoare 
despre rol. Personajul apare și ca un 
rezoner, dar accentul cade pe trăi
rea. pe retrăirea bogată și nuanțată, 
rafinat orchestrată a scenelor. O 
evoluție interesantă are aici si Cris
tian Șolron (in Mozart), mai ales in 
momentele în care convertește gro
tescul intr-un tragic mișcător.

Recent, teatrul din Oradea a în
scris pe afiș „Gărgărița" de Ion 
Băieșu, una dintre ultimele come
dii ale celui despre care Nichita Stă- 
nescu spunea că ar cultiva risul „ca 
pe o formă a dragostei". (Dar nu 
este aceasta definiția comediografu- 
lui autentic, care vizează anomalia 
pentru a cultiva și sprijini — în nu
mele atașamentului său față de oa
meni și idealurile timpului în care 
trăiește — valoarea, climatul de să
nătate morală ?). Satira imbracă aici 
forma farsei. Malversațiunile, practi
cile escrocilor puși pe îmbogățire si 
trai opulent fără muncă sint decon- 
spirate de Anchetator prin mij
loace ale „mascării", împrumutate de 
la „adversari". Păcălitorii sînt astfel 
păcăliți de travestiurile, schimbările 
succesive de identitate ale Ancheta
torului. Observăm însă că prin a- 
pelul la aceste mijloace atit de 
bătătorite ale unui gen comic se
cular se degajă un înțeles incitant : 
acela al teatrului (artă care timp de 
atîtea veacuri a fost mai ales crea
toare de iluzie 1) ca formă, cale 
de accedere la adevăr, dezvăluire și 
consacrare a adevărului. Tînărul 
regizor Radu Băieșu (sprijinit de 
scenografa Vioara Bara, foarte inspi
rată în decor), cultivă ingenios pro
punerile, dar și virtuaiitățile de 
ironism grav ale piesei. Dinami
zează seenele, amplifică vina 
comicului de situații împins la 
absurd prin elemente de pa
rodie și hiperbolă. Potențează comi
cul de caracter, dublîndu-1 mereu cu 
sublinierea celui de limbaj. Se con
turează elocvent caracteristici care 
apropie teatrul lui Ion Băieșu de cel 
al lui Teodor Mazilu — așa, de pil
dă. franchețea uluitoare cu care per
sonajele iși dezvăluie adevăratul lor 
chip și clamează esența lor abjectă, 
reprobabilă, amestec de cinism, dar 
și de prostie. După cum se subli
niază (iarăși analog operei lui Ma
zilu) perspectiva critică gravă insi
nuată de autor (introdusă și dezvol
tată însă aici în chip mai puțin in
spirat decit in alte scrieri ale sale).

Actorii impun prin vitalitatea si 
elasticitatea compozițiilor, dețin arta 

lansării replicilor, convingind șl prin 
ritmul susținut și voluptatea vorbirii 
excesive, precipitate. Ei creează com
poziții savuroase. Și aceasta fie că 
este vorba de Eugen Harizomenov 
(Grămescu — conceput cu aplomb, 
imaginație, energie, umor, ca un 
amestec de siguranță și naivitate, de 
primitivism și aspirație spre rafina
mente, mobilitate și perplexitate 
etc.) ; fie de Eugen Țugulea (care 
schimbă cu ușurința trei înfățișări și 
dicții diferite. O apariție savuroasă 
și simpatică : Anca Miere Chiriiă. 
Mariana Vasile și Mariana Presecan 
individualizează diferit pe cele două 
secretare, prima mai casnică, a doua 
mai excentrică.

Prezentînd personaje contempora
ne angrenate în acțiuni, conflicte 
relevante. în procese de clarificare 
interioară semnificative și. mai ales, 
implicind spectatorii — prin inter
mediul ficțiunii realizate — în dezba
terea unor aspecte sociale, etice im
portante. militind pentru răspunde
rea individului de a veghea cu vi
gilentă la calitatea climatului mun
cii și pxistenței, pentru datoria lui de 
a lupta pentru afirmarea spiritului 
creator și promovarea noului — tea
trul din Oradea (alăturîndu-se insti
tuțiilor de spectacole similare) s-a 
constituit, nu o dată, într-o tribună a 
ideilor înaintate ale timpului, a idea
lurilor celor mai fierbinți ale actua
lității, distingîndu-se prin preocupă
rile sale de modelare a unei noi 
conștiințe.

In „Dormind pe un șarpe" (a cărei 
premieră absolută a avut loc la Ora
dea) regăsim acele trăsături care in
dividualizează scrisul Iui D.R. Popes
cu. Și aici problematica adevărului 
este asociată unei crime. Numai că 
suprimarea vieții devine aici (ca și 
în alte drame din ultimii ani) în pri
mul rînd o metaforă mai pură, su
gerează o virtualitate — dezbaterea 
angajind în fond culpa morală, 
sufletească. Pe de altă parte, dacă in 
„Pisica in noaptea Anului Nou" mo
tivarea acesteia era asociată unor 
practici condamnate de istorie, in 
piesele volumelor din urmă ea În
clină a viza sfera individuală. în 
centrul investigației și implicit al 
reflecției la care este invitat spec
tatorul se află culpa atentării la 
fericirea celuilalt, ale cărei consecin
țe sînt surprinse în situații-limită : 
manifestări de pasionalitate care 
răstoarnă ordinea și echilibrul moral, 
contravin etosului vieții sociale și 
chiar (prin reverberația poeziei dra
matice) echilibrului existențial si 
cosmic. (De unde și senzația lumii 
pe dos). Varii simboluri ale erorilor 
etice stau în balanță cu „șarpele 
casei", care întruchipează aici senti
mentul culpabilității : trezia necru
țătoare a conștiinței, apăsarea re- 
mușcărilor stirnite de înșelăciune, 
trădare, dorințe nepermise. Termenii 
principali ai conflictului ipostaziat la 
D.R. Popescu în personaje-stări de
vin. astfel, excesele egoismului, indi
vidualismului. pe de o parte, șl va
lorile colectivității, cu deosebire cele 
ce caracterizează „conceptul" ome
niei. valori care presupun autocon
trol. autocenzură etc. — pe de alta. 
Și aici. în schițarea canfHcttHtd, 
D.R. Popescu sugerează scheme miti
ce si apelează la expresivitatea gro
tescului. ca si la sugestiile intertex- 
tualității.

Regia spectacolului orădean, care 
începe interesant, dind însă semne 
de secătuire a invenției înspre final 
a urmărit accentuarea gradului d 
generalitate a problematicii dram» 
prin opțiunea pentru o imagine sc 
nică depărtată de „natură", constri 
tă, de o evidentă artificialitate și 
cărcată do simboluri, dar mai ? 
— prin stilul de joc imprimat a> 
rilor de o acuzată teatralitate. O 
tralitate inspirată, modernă, ce a 
mentează unitatea problematica â 
piesei (deși anumite inconsecvențe 
nu lipsesc nici în soluționarea unor 
scene, nici în linia interpretării). Cea 
mai justă intuire a liniei montării 
este cea a Allei Tăutu, care e urmată 
îndeaproape de Ion Abrudan ori de 
Marcel Segărceanu și Petre Panait. 
Un personaj incert, jucat de Ion 
Mîinea, capătă funcții de martor, 
ecou al intențiilor ascunse, tentator, 
erou romantic, discipol al diavolului 
căutător al adevărului, relevator și 
comentator. El este, totodată, perso
najul care sugerează (sau chiar în
carnează) forța purificatoare a artei.

„Teatrul constă in solidaritatea 
factorilor care răspund de teatru și 
a acelora care creează teatru, fiindcă 
teatrul nu este creat numai de un 
dramaturg, regizor, un actor, un 
cronicar, ci de ei toți, și înflăcărarea 
lor în sine este o piesă de teatru", 
afirma D.R. Popescu intr-un interviu 
care surprinde, credem, climatul ce
lor mai reușite înfăptuiri ale tea
trului orădean.

Este de datoria acestui teatru (ca 
și a tuturor instituțiilor noastre de 
spectacole de acest profil) de a se 
orienta pe viitor, cu si mai multă 
fermitate, către piese direct inspira
te de mărețele realități contempora
ne. de idealurile transformării socie
tății. piese care, prin mesajul lor 
direct. limpede, să contribuie cu ma
ximă eficientă la educarea maselor 
largi în direcția angajării comunis
te. a cultului fată de muncă și crea
ție. a promovării spiritului revolu
ționar. la cultivarea unor sentimente 
de vibrant patriotism.

Natalia STANCU 
Ioan LAZA
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Ora de dirigenție în sine, oricît 
de dinamică și emoționantă ar 
fi. nu spune mare lucru — sau 

nu spune cît ar trebui să spună — 
nici despre diriginte, nici despre e- 
levii săi. Probabil că și din această 
cauză actualele planuri de învăță- 
mint ale liceului, deși fixează diri- 
genția ca obiect printre celelalte 
specialități școlare, nu-i alocă nici o 
oră și, estompind unele rezerve, per
sonal cred că nu se pierde mai ni
mic prin această omisiune. Ora de 
dirigenție devenise cindva „marea 
obsesie" a multor cadre didactice, 
adesea desfășurîndu-se ca o conven
ție. Neavind o programă precisă pre
cum celelalte obiecte sau. cind o 
avea, nerăspunzînd prin această 
programă cerințelor realității didac
tice in care lucra fiecare diriginte, 
ora respectivă devenise nu rareori 
„sacul fără fund" al activității edu
cative. iar dirigintele „factotumul" 
educativ prin această „miraculoasă" 
oră. Dar, cum fiecare diriginte avea 
o specialitate, sfera activității sale 
era o reverberație a spectrului aces
tei specialități, ca să nu spunem o 
dublură a obiectului predat. Atit 
de încărcată și eterogenă deve
nise această oră — i se zicea 
„oră", după dimensiunea temporală, 
cea de conținut fiind în devenire 
continuă — încit părea un „pat al 
lui Procust" : erau amputate nu pu
ține din obiectivele educative pro
puse inițial. Obsedați de ora de di- 

rigenție. pe care nimeni nu știa cum 
să o facă pentru a-i mulțumi pe toți, 
dar care era la îndemîna tuturor 
sfătuitorilor, diriginții „uitau" de 
cele mai multe ori tocmai subiectul 
orei, adică pe elevi. Căci acesta este 
specificul dirigenției : subiectul ori
cărei activități este elevul, nu tema 
abordată, ea fiind mijlocul de reali
zare a unui obiectiv.

Nemaifiind trecută în orar, ora de 
dirigenție cedează oficial locul diri
genției continue, adică adevăratei 
dirigentii, care inlocuiește catedra și 
o activitate de 45—50 minute pe săp- 
tămină cu omniprezenta dirigintelui 
in viața și activitatea elevului, pre
cum și a elevilor în viata și activita
tea dirigintelui. Dirigenția devine o 
mică instituție, fără firmă st sigiliu, 
dar cu toate atributele unei institu
ții. căci, în ultimă instanță, atît ele
vul cît și familia iși înscriu cvasito- 
talitatea preocupărilor in sfera acti
vității microcolectivului in care di
rigintele are rolul de coordonator.

Sfera activității de diriginte s-a 
îmbogățit, în ultimii ani, cu noi ele
mente care asigură omniprezenta a- 
cestuia in mijlocul colectivului său 
de elevi. Ca propagandist la invăță- 
mintul politic U.T.C., dirigintele con
tribuie la formarea politică și revo
luționară a elevilor săi. parte fun
damentală a formării omului nou. In 
calitate de comandant de detașa
ment, dirigintele realizează, pentru 
colectivul său. sarcinile pregătirii ti

n b b h n ■ ■
neretului pentru apărarea patriei. 
Prin informarea politică, dirigintele 
formează o atitudine civică înainta
tă și o gindire dialectică, bazată pe 
cunoașterea evenimentelor, ca mani-

VALORI EDUCATIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÎNT

Pasiunea pedagogică învinge rutina

festări ale devenirii lumii contem
porane.

S-ar putea ca unele din aceste sar
cini să nu fie atribuite, din diverse 
motive, dirigintelui. Cu toate aces
tea. rolul său nu scade, iar respon
sabilitatea lui nu cunoaște limitare.

Un aspect perturbam al activității 
de diriginte este tendința de biro
cratizare, născută dintr-un zel exa
gerat al controlului formelor, din 
teama că munca netrecută în docu
mente poate fi negată orieînd. Fap-

tul acesta face ca uneori dirigintele 
să devină robul hîrtiilor — diverse 
caiete, planificări, programe, carac
terizări etc. Principiul cel mai sănă
tos este înlocuirea actului birocratic

și analize psihologice referitoare Ia 
un elev, ca să-mi justific activitatea, 
mai bine discut competent 5 minute 
cu elevul respectiv în momentul cind 
simt că are nevoie de o asemenea

prin muncă vie. concretă, nemijloci
tă. Dirigintele și colectivul de elevi 
nu sînt legați prin documente, prin 
hirtii, ci prin acțiune. Documentele 
dirigintelui — căci nu doar că nu 
neg, ci afirm ferm necesitatea lor — 
să rămînă instrumente de lucru, 
fără pretenția transformării In o- 
glinda activității sale. Cea mai fru
moasă oglindă a activității dirigin
telui este țlasa sa, in manifestarea-i 
continuă tn devenire. Decit să scriu 
cinci pagini de observații, investigații 

discuție. Dar și pentru această dis
cuție trebuie intuiție, cunoaștere, 
putere de previziune etc., adică mai 
multă muncă decît pentru completa
rea unor documente. Și. în ultimă 
instanță, nu paginile, fișele de con
știentizare sint importante, ci cum 
este, ce fel de om este acela pe care 
îl dăm societății, muncii, activității 
ce îl așteaptă. Activitatea de dirigen- 
ție trebuie să cunoască și modalita
tea de lucru individuală sau chiar 
confesivă. Problemele unui colectiv 
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de elevi sînt. într-un fel, suma pro
blemelor fiecărui elev. Multe dintre 
ele se pot rezolva la nivelul colecti
vului, dar nu puține cer o interven
ție cu tact și sensibilitate a dirigin
telui in viața sufletească a elevului, a 
părinților sau a profesorilor-colegi. 
De aceea dirigintele a fost definit și 
ca „profesorul de suflet al elevului"; 
or. această intervenție presupune le
gături permanente între diriginte, 
elevi, părinți, ceilalți profesori etc. 
Dirigintele este un aliat al elevului, 
dar un gliat critic și un modelator 
activ.

întrucît în ultimii ani mi-am des
fășurat activitatea ca diriginte în 
invățămîntul seral, vreau să scot în 
evidență o particularitate a acestei 
munci. Dacă la învățămintul de zi 
dirigintele are în părinte un colabo
rator valoros, pe care îl cheamă de 
cîte ori e nevoie, în învătămîntul se
ral dirigintele trebuie să rezolve 
probleme uneori deosebit de compli
cate. De aceea, el se implică mal 
mult în sfera vieții și activității so
ciale. Două probleme cer participa
rea nemijlocită a dirigintelui : buna 
frecvență a elevilor la cursuri și ju
dicioasa dozare a timpului. în așa 
fel ca seralistul să poată împăca ce
rințele celor trei sfere ale existenței 
sale : locul de muncă, școala, fami
lia. Unii diriginți „rezolvă" prea ușor 
aceste probleme : dau avertismen
te la un număr de absențe, propun 
exmatricularea la alt număr, lasă 

pe fiecare să-și rezolve cum 
poate problemele, pe considerentul 
că elevul e om mare și trebuie să 
înțeleagă, iar dacă nu, suferă conse
cințele. Asemenea mod de lucru face 
din diriginte un fel de „paznic" al 
unor reglementări. întrucît elevul 
nu-i simte ajutorul, ci-i suportă mă
surile. Nu numărarea absențelor și 
completarea avertismentelor trebuie 
să prevaleze, ci înlăturarea cauzelor 
absentării, în care scop dirigintele 
trebuie să devină un fel de consilier 
pedagogic pe lingă toți cei care, in
tr-un fel sau altul, intră în relații 
de muncă cu seralistul : de la tova
rășul de schimb și șeful direct pînă 
la conducătorul unității. Unele men
talități de indiferentă sau egoism 
exacerbat. învelit in mantia unei 
griji deosebite pentru problemele 
serviciului, strecurate prin expresii 
ca : „nu mă interesează seralul lui", 
„trebuia să-și facă liceul la timp", 
„seralul este o problemă strict per
sonală". „in fața planului nu există 
seral" etc. se cer înlăturate cu calm 
și stăruință de profesorul diriginte. 
Cind seralistul este exmatriculat sau 
abandonează școala, și dirigintele 
trebuie să pună un semn de întreba
re în dreptul activității sale.

Gh. DASCALU
profesor, Liceul industrial Babadag, 
județul Tulcea
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Județul Suceava și-a îndeplinit cu o lună 
mai devreme angajamentele asumate 
în întrecerea socialistă pe acest an

Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A THAILANDEI DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
T

într-o telegramă adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, Biroul Comitetului 
județean Suceava al P.C.R. rapor
tează că oamenii muncii din județul 
Suceava, în frunte cu comuniștii, au 
realizat cu o lună mai devreme an- 
gajamqritele asumate prin chemarea 
la întrecere socialistă lansată la În
ceputul acestui an de către organi
zația județeană de partid. A fost 
obținută in plus o producție-marfă 
industrială în valoare de 475 mili
oane lei. concretizată în importante 
cantități de produse fizice necesare 
economiei naționale, cum ar fi 2 000

tone fier din minereu de mangan, 
40 000 tone pirită, 250 tone cupru in 
concentrate. Realizările la export pe 
relația devize convertibile sint cu 37,3 
la sută mai mari decit în aceeași 
perioadă a anului trecut.

In telegramă este exprimat anga
jamentul tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii din județ de a ac
ționa. cu înaltă răspundere, pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin în acest an și pregătirea 
condițiilor tehnico-materiale în ve
derea realizării obiectivelor din 1988 
și pe întregul cincinal, pentru mate
rializarea hotăririlor ce vor fi adop
tate de Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român.

Tovarășul Ștefan Andrei, vice- 
prim-ministru al guvernului, a pri
mit, vineri, pe tovarășul V. I. Smis- 
lov, prim vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S., care a efectuat o vizită in 
țara noastră.

în cadrul intrevederii au fost abor
date aspecte ale dezvoltării in coh- 
tinuare a relațiilor de colaborare 
economică și tehnico-științifică 
româno-sovietice.

lua primire a participat Ștefan 
Bîrlea, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

A fost de 
ambasadorul 
București.

Maiestății Sale BHUMIBOL
Regele Thailandei

P. c. DIN AUSTRIA

BANGKOK

Cu ocazia Zilei naționale a Thailandei, vă adresez calde felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului 
thailandez, pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Pentru o politică de cooperare 

cu toate forțele progresiste

față E. M. Tiajelnikov, 
Uniunii Sovietice la TELEGRAMĂ

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEll"

URZICENI : Sarcinile 
la export — îndeplinite 

în avans
în cinstea Conferinței Naționale 

a partidului si a celei de-a 40-a 
aniversări a Republicii, colectivul 
de muncitori și specialiști de la în
treprinderea de articole sport si 
camping Urziceni. unitate care 
livrează peste 80 la sută din pro
ducția la export, raportează că. 
printr-o riguroasă organizare a în
tregii activități, folosirii eu efi
ciență a spatiilor productive, ma
teriilor prime și materialelor, a 
reușit să-și îndeplinească sarcinile 
contractuale cu partenerii externi 
pentru acest an. în prezent se ac
ționează pentru pregătirea temeini
că a producției la export din anul 
viitor. (Mihai Vișoiu).

SATU MARE : Lucrări 
de îmbunătățiri funciare 
în cadrul amplului program na

țional de creștere a potențialului 
productiv al pămintului. in județul 
Satu Mare, de la începutul anului 
și pînă in prezent s-au realizat im
portante lucrări hidroameliorative. 
rod al eforturilor colectivului în
treprinderii de execuție și exploa
tare a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, al unităților agricole si al 
populației. Astfel, s-au efectuat 
amenajări noi de desecări pe 8 611 
hectare, din care 3 800 hectare prin 
aportul cooperativelor agricole și 
al' locuitorilor de la sate, drenaje 
pe aproape 1 000 hectare, regulari
zări de văi pe circa 90 kilometri, 
amenajări locale pentru irigații pe 
1 500 hectare. Remarcabile sint rea
lizările obținute de I.E.E.L.I.F. 
Satu Mare in direcția măririi po
tențialului productiv al terenurilor 
pe care au fost efectuate ample lu
crări de îmbunătățiri funciare in 
urmă cu 10—15 ani. în acest fel, 1987 
se înscrie ca anul cu cel mai mare 
volum de lucrări de completări și 
refacere a sistemelor de desecare. 
Pină la sfirșltul anului, colectivul 
unității va realiza peste prevede
rile planului la construcții-montaî 
un volum de lucrări de 10 milioane 
lei. (Octav Grumeza).

BUHUȘI : Noi ansambluri 
de locuințe

Pe harta orașului Buhuși au 
apărut in ultima vreme noile și 
frumoasele ansambluri de locuințe 
,— Nicolae Bălcescu. Ștefan cel 
Mare. Bradului și Libertății — 
toate cu construcții și dotări so- 
cial-edilițare moderne. Inginerul 
Silviu Țiț, vicepreședinte al birou
lui executiv al consiliului popular 
orășenesc, ne spunea că. de la 
începutul anului, au fost date 
in folosință oamenilor muncii 
blocuri care însumează peste 500 
de apartamente și alte obiective 
de larg interes cetățenesc. în pre
zent, orașul Buhuși dispune de 
blocuri care totalizează peste 3 200

de apartamente, cinci școli, un 
liceu -industrial care pregătește ca
dre pentru industria textilă, 17 gră
dinițe și creșe. spații comerciale 
și de servire a populației, in su
prafață de peste 12 000 metri pă- 
trați, un spital cu policlinică și 
altele. în anii actualului cincinal 
vor mai fi date in folosință încă 
500 de apartamente, spații comer
ciale in suprafață de 2 000 metri 
pâtrați. școli, grădinițe. creșe și 
alte obiective social-edilitare rea
lizate prin munca oamenilor șl 
pentru oameni. (Gheorghe Baltă).

TELEORMAN : Ample 
acțiuni de colectare 

a materialelor refolosibile
în localitățile urbane și rurale 

din județul' Teleorman, o atenție 
deosebită se acordă colectării ma
terialelor recuperabile spre a fi re
introduse în circuitul productiv. 
Prin grija colectivului întreprinde
rii județene de recuperare și valo
rificare a materialelor refolosibile 
— colectiv situat pe primul loc in 
întrecerea socialistă dintre unită
țile de profil» din țară — la Ale
xandria. Turnu Măgurele. Videle 
și Roșiori de Vede au fost deschise 
noi puncte de preluare a materia
lelor refolosibile. împreună cu aso
ciațiile de locatari, cu deputății si 
organizațiile democrației și unită
ții socialiste, cu organizațiile de 
pionieri și de tineref, au fost orga
nizate ample acțiuni pentru strîn- 
gerea materialelor refolosibile. 
După cum ne spunea directorul 
I.J.R.V.M.R. Teleorman. Ion Rădu- 
cu, în perioada ce a trecut din acest 
an au fost colectate peste sarcini
le de plan materiale recuperabile 
în valoare de aproape 10 milioane 
lei, livrîndu-se suplimentar unită
ților prelucrătoare 5 600 tone oțel, 
2 660 tone fontă, 292 tone metale 
neferoase și altele. (Stan Ștefan).

VASLUI : Construcții 
social-edilitare

Corespunzător unei impetuoase 
dezvoltări economice, tinărul oraș 
Negrești, din județul Vaslui, cu
noaște o puternică ridicare din 
punct de vedere urbanistic. în zona 
centrală a localității au fost fina
lizate și predate oamenilor muncii 
alte două noi blocuri de locuințe. în 
acest fel. aflăm de la Constantin 
Oancea. primarul orașului, numărul 
total al apartamentelor construite 
aici a ajuns la 1 000. aproape o trei
me din ele edificate numai in ulti
ma legislatură. în același timp, la 
parterul blocurilor au fost puse la 
dispoziția cetățenilor 16 noi maga
zine de produse industriale și ali
mentare, precum și unități de 
prestări servicii. Așa cum se cuvine 
intr-un oraș tinăr, noi sint și cele 
două licee și 8 școli generale, Casa 
de cultură, aducțiunea de apă pota-* 
bilă, canalizarea și alte obiective de 
interes social, la realizarea cărora o 
contribuție deosebită și-au adus 
cetățenii. (Petru Necula).

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Finlanda, a 70-a aniversare a 
proclamării independenței, vineri a 
avut loc, în Capitală, o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
româno-finlandeză, în cadrul căreia 
au fost prezentate impresii de călă
torie din această țară și s-au vizio
nat filme documentare finlandeze.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și ai Asociației de priete
nie româno-finlandeze. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezenți Osmo Kock. am
basadorul Finlandei la București, 
membri ai ambasadei.

A luat parte, de asemenea, dele
gația Asociației de prietenie Fin- 
landa-România, care ne vizitează 
țara.

Cu același prilej, la Casa de cul
tură a I.R.R.C.S. a fost deschisă o 
expoziție de artă plastică din Fin
landa.

★
Ambasadorul R.P. Polone la Bucu

rești, Boguslaw Stahura, a organi
zat, vineri, la sediul ambasadei, o 
conferință de presă, in cadrul căreia 
au fost infățișate principalele direc
ții ale dezvoltării actuale economico- 
sociale a Poloniei.

Au luat parte reprezentanți ai pre
sei centrale. Agenției Române de 
Presă Agerpres, Radioteleviziunii, 
precuîn și corespondenți ai presei 
străine acreditați in țara noastră.

(Agerpres)

al
Socialiste

Guvernului 
România, 

a trimis o

vremea
Institutul tic meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 5 decembrie, ora 20 — 8 
decembrie, ora 20. In tara : Vremea va 
deveni in general închisă incepind din 
vestul țării, tar cerul va fi mal mult 
noros. Precipitații, mai ales sub formă 
de ploaie, vor cădea in regiunile din 
vestul șl sudul tării si sub formă de 
ploaie, lapovltă și ninsoare in celelal
te zone. In regiunile sudice, precipita
țiile pot fi mal însemnate cantitativ. 
Vintul va prezenta unele intensificări 
în sud-vestul șl estu) țării, din secto
rul sudic, cu viteze intre 40 și 70 km 
pe oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 5 și plus 5 grade, 
izolat mai coborîte in prima noapte, 
iar cele maxime. în general. Intre 2

și 9 grade. Local se va produce ceață 
la începutul intervalului, iar în estul 
și centrul țării condiții de polei., în 
București : Vremea va deveni în ge
neral închisă, iar cerul, variabil in 
prima zi, se va înnora și temporar vor 
cădea precipitații, mai ales sub formă 
de ploaie. Vintul va prezenta unele 
intensificări trecătoare. Temperaturile 
minime vor oscila intre minus 3 și 
plus 2 grade, iar cele maxime intre 4 
și 6 grade. La începutul intervalului 
se va produce ceață.

tv
13.00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămînă (parțial 

color)
14,45 Săptămină politică
15,00 Închiderea programului
19,00 Telejurnal. în întimpinarea Foru

mului comuniștilor
19.20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Floarea din grădină (color). E- 

misiune-concurs de muzică popu
lară .

21,00 Film artistic (color). ..Degajare 
interzisă44. Producție a studiouri
lor din R. S. Cehoslovacă. Pre
mieră pe țară. Cu : Ivan Roman- 
cik, Olga Solărovâ, Karol Spi- 
săk, Jan Kroner, Ivona KrajCo- 
viâovă. Scenariul : Peter Malec. 
Regia : Juț^aj Lihosit

22,10 Telejurnal
22.20 Feerie pe gheață (color)
22,30 închiderea programului

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
O dată intrați în sezonul de 

iarnă, participanților li se oferă 
in continuare posibilitatea de 
a-și valorifica șansele la cele 
mai atractive și avantajoase for
mule de joc, verificate în nu
meroase r’nduri. De acest lucru 
se vor convinge și cei care vor 
juca la ULTIMA TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO a anu
lui 1987, programată pentru du
minică, 6 decembrie. Reamin
tim că se vor extrage 66 de 
numere, in cadrul a 7 opera
țiuni de extragere, grupate în 
așa fel incit există posibilitatea 
de a se ciștiga și cu 3 numere 
din 18 și, respectiv. 24 extrase. 
Deosebit de avantajoase sint 
biletele in valoare de 25 de lei, 
care permit accesul la toate ca
tegoriile de cîștiguri. Termenul 
limită pină la care se poate 
ODta pentru numerele favorite 
este sîmbătă 5 decefnbrie.

cinema
0 Vulcanul stins: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13: 15: 17; 19. FAVORIT 
(45 31 70) - 9: 11: 13: 15: 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11: 13: 15; 17; 19 
• Cetatea ascunsă : DRUMUL SÂRTI 
(31 28 13) — 15: 17: 19. PACEA (71 30 85;
— 9: 11: 13; 15; 17: 19

• Secretul lui Nemesis : GIULESTI
(17 55 46) — 9; 11.30; 14: 16.30: 19.
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11.30: 14; 
16,30: 19
• Program special pentru copii $i ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19
• Figuranțit : MUNCA (21 50 97) — 
15: 18
• Cale
— 9; 11:
0 Anul
(14 27 14)

liberă : FLAMURA (85 77 12)
13: 15: 17: 19
soarelui liniștit : MIORIȚA

Primul-ministru
Republicii 
Constantin Dăscălescu, 
telegramă primului-ministru al Re
gatului Thailandei, Prem

Regatul Thailandei 
sărbătorește la 5 de
cembrie ziua sa națio
nală, angajat intr-un 
susținut proces de 
transformări economi- 
co-sociale. Situată in 
Asia de sud-est. a- 
ceastă tară, moșteni
toare a unei vechi ci
vilizații, a fost unica 

, zonă in regiunea res
pectivă peste care nu 
a trecut valul domina
ției coloniale. Aceasta 
nu a Însemnat insă 
că nu a cunoscut do
minația străină in for
me mai puțin fățișe, 
dar care asigurau pri
vilegii și poziții -cheie 
unor puteri străine, 
ceea ce și-a pus pece
tea asupra structurilor 
economice ale țării.

Eforturile poporului 
thailandez de a recu
pera răminerile in 
urmă pe planul dez
voltării ' economico- 
sociale s-au concreti
zat prin rezultffte de 
seamă in ce privește 
punerea în valoare și 
folosirea în interesul

Tinsula-

nonda, prin care Ii adresează, cu 
prilejul aniversării Zilei naționale, 
cordiale felicitări, împreună cu cele 
mai bune 
ces deplin

urări de sănătate și suc- 
in activitate.

Intr-un articol apărut in publicația luxemburgheze „La Nouvelle 
Revue Internationale", președintele P. C. din Austria, Franz Muhri, 
prezintă poziția- comuniștilor austrieci față de unele probleme majore 
ale vieții, internaționale și față de politica- actualului guvern austriac, 
formulind in același timp propuneri in vederea unor schimbări de 
natură să răspundă intereselor maselor populare. Redăm mai jos in 
formă prescurtată conținutul articolului. 1

principale- 
ale solului 

țării, 
munții din 

se găsesc in- 
resurse de 

mangan, 
fier. lignit, 
pietre pre- 

șesurile din 
Oferă

propriu a 
lor bogății 
și subsolului 
Căci ' in 
nord-est 
semnate 
cositor, 
plumb, 
tungsten, 
țioase ; 
sud și sud-est 
premisele unor recol
te bogate ; pădurile 
din nord-vest și sud 
cu esențe prețioase au 
o mare valoare econo
mică ; zonele 
nă constituie 
largă pentru 
animalelor : 
care brăzdează țara 
reprezintă o impor
tantă sursă energetică 
și piscicolă, inlesnind 
totodată comunicațiile. 
In ultimii ani a cres
cut producția de pe
trol și gaZe naturale. 
Aceste bogății au con
stituit baza de pornire 
in crearea unei serii 
de întreprinderi 
deme 
chimic, 
textil,

de sava- 
o bază 

creșterea 
rîurile

mo- 
în domeniile 
electrotehnic, 

agroalimentar,

al construcțiilor de 
mășini, ceea ce a con
tribuit la angajarea 
unui mare număr de 
brațe de muncă, la ri
dicarea standardului 
de viață al populației.

Raporturile de prie
tenie și colaborare 
dintre România și 
Thailanda, întemeiate 
pe principiile egalită
ții în drepturi, respec
tării independenței și 
suveranității naționa
le. neamestecului în 
treburile interne și a- 
vantajului 
au cunoscut 
ascendent pe 
planuri. Cu 
convorbirilor 
tacteloy la diferite ni
veluri. s-a apreciat, pe 
bună dreptate, că e- 
xistă posibilități largi 
pentru dezvoltarea 
mai intensă a colabo
rării pe diverse pla
nuri dintre România 
și Thailanda, in inte
resul celor două po
poare. al cauzei păcii 
și cooperării intre na
țiuni.

reciproc, 
un curs 
multiple 
prilejul 

și coh-

Programele de modernizare a producției
(Urmare din pag. I)
și robotizării ar putea fi posibilă, 
cu atingerea unor parametri de efi
ciență comparabili cu cei înregis
trați la întreprinderile mari. Iată de 
ce este nevoie în acest domeniu de 
o regindire, la nivel de centrale sau 
ministere, a programelor de perfec
ționare a organizării și de moder
nizare.

In fine, punem în discuție încă un 
aspect desprins din activitatea prac
tică a unor întreprinderi în înfăp
tuirea programelor de modernizare. 
Este vorba, in esență, de asigurarea 
condițiilor necesare asimilării unor 
tehnologii moderne, de înaltă efi
ciență, ce și-au dovedit valoarea 
acolo unde au fost aplicate. Pătrun
derea rapidă a rezultatelor cerce
tării în practica productivă, genera
lizarea pe scară largă a tehnologiilor 
de inalt nivel tehnic sint, fără în
doială, semnele distinctive ale revo
luției tețmico-științifice mondiale. 
Sintem pregătiți să asimilăm aceste 
tehnologii 7 Experiența multor în
treprinderi ne îndreptățește să spu
nem câ da.

Există însă situații cînd soluții

tehnologice moderne, valoroase sint 
împiedicate în drumul lor spre ge
neralizare de obstacole minore, de 
regulă de natură organizatorică. Să 
luăm cazul întreprinderii „Hidro
mecanica" din Brașov, al cărei pro
gram de modernizare cuprinde mă
suri judicios alese și bine gîndite, 
printre care și tehnologii „de ultimă 
oră". Iată ce observații are însă 
inginerul-șef al acestei _mari între
prinderi brașovene : 
tributari ' . ' ’ .
rarea cu diverse materiale tehnolo
gice (cum ar fi, în cazul întreprin
derii noastre, componente tehnolo
gice pentru turnarea de superpre- 
cizie. ceară vegetală pentru turnă
torie, cauciuc siliconic. elemente 
de înșurubare intermediară tip 
HelicoiI ș.a.j care incă nu se fabrică 
in țară ; din simplul motiv că pro
ducătorii potențiali consideră neren
tabilă asimilarea lor. cantitățile soli
citate fiind mici. întrucît este însă 
vorba de materiale necesare apli
cării unor tehnologii moderne ce pot 
fi extinse, apreciem că investigarea 
pieței potențiale, interne sau chiar 
externe, ar releva condiții pentru 
realizarea unui volum de fabricație

UN OBIECT UTIL ÎN
GOSPODĂRIE

„Sîntem Încă
importului pentru asigu-

ORICE

de 
de

La ora actuală. în 
magazinele și unități
le specializate ale co
merțului de stat exis
tă Ia vmzare două ti
puri de mașini de cu
sut — ..NICOLETA" și 
„CAMELIA" — care 
întrunesc toate calită
țile tehnice și 
design. Lansate
pricepuții meșteri ai 
Cugirului, ambele ma
șini sint concepute in 
genul unui mobilier. 
„CAMELIA", de pildă, 
avind. dincolo de cu- 
noscuta-i destinație, o 
triplă întrebuințare : 
masa cu 'picior meta
lic, masă radio-tv. bi
rou pentru școlari.

Deosebindu-se de su
ratele lor mai vechi 
prin design, cinemati
că și înaltă fiabilitate, 
ambele au în dotare 
came cu ajutorul că
rora se pot executa 
cusături în zig-zag, cu

întrebuințări multiple 
(bordurat, surfilat, a- 
plicații, monograme 
simple, ajurat, montat 
dantelă, executat bro
derie străpunsă), cusă
turi decorative (pe fie
care camă este dese
nat modelul cusăturii 
de realizat) și cusături 
utilitare (elastică, de 
legătură, invizibilă). O 
calitate în plus a „CA
MELIEI" : este un o- 
biect eficient și econo
micos. Acționată la 
pedală, numai cu aju
torul acesteiă se pot 
realiza șase cusături 
utilitare și 13 cusături 
cu ajutorul acceso
riilor.

La preturi convena
bile. cu o garanție de 
6 luni, ambele sint în
soțite de pliante in 
care sint explicate, in 
amănunțime, modul de 
funcționare și execu
ție a celor mai com-

plicate cusături. Cert, 
e că cele două tipuri 
de mașini sint un aju
tor prețios in orice 
gospodărie, ele însem- 
nind o economie de 
timp și de bani. D% 
timp, pentru că bene
ficiarul nu este obligat 
pentru orice cusătură 
simplă — un tiv. un 
buzunar, un tighel — 
să meargă la croitor, 
și firește, de bani, 
pentru că orice ma
noperă de acest fel 
trebuie remunerată.

Cumbărate la timp 
din raioanele speciali
zate ale magazinelor 
comerțului de stat și 
din unitățile de profil 
din intreaga țară, ma
șinile de cusut „Ca
melia" și „Nicoieta" 
sint obiecte de folo
sință indelungată, 
practice și utile în 
orice gospodărie. (M. 
Cuibuș).

care să-i tenteze. Oricum, astfel de 
materiale din noile generații vor 
deveni indispensabile avansării in
dustriei noastre pe calea progresului 
științifico-tehnie. Cineva trebuie să 
ia inițiativa pentru rezolvarea de la 
caz la caz, dar și pentru o rezolvare 
globală a problemei în ansamblu — 
cu colaborarea necesară, pe baze pla
nificate, intre cercetare și producție 
— sau, in unele situații, prin pro
ducția proprie a unităților de cerce
tare". Este într-adevăr un punct de 
vedere judicios și Ia care subscriem, 
întrucît avem certitudinea că, așa 
cum s-a demonstrat de nenumărate 
ori. forțele de cercetare pe care le 
avem, dotările existente pot rezolva 
cu succes orice problemă de natură 
tehnică sau tehnologică cu care s-ar 
confrunta.

Am încercat să enumerăm cițiva 
dintre factorii de care depinde suc
cesul în ampla acțiune de organi
zare și modernizare a industriei 
românești, accentuind asupra faptu
lui că ea trebuie susținută cu con
sistență și mai cu seamă operativi
tate de întreg frontul științific al 
țării. Desigur, aspectele și proble
mele sint mult mai numeroase, o ac
țiune de asemenea anvergură rezol
vă probleme și naște probleme. 
Nici o reținere in promovarea nou
lui — îndemna secretarul general 
al partidului, referindu-se la nece
sitatea valorificării uriașului poten
țial creator al națiunii noastre. Sint 
ciivinte-îndemn, adresate întregii 
națiuni, un îndemn către fapta con
cretă. creatoare de valori, pe măsu
ra mărețelor obiective pe care ni 
le-am asumat în mod conștient.

• MIINE, ÎN CADRUL „DACIA- 
DEI“, Asociația sportivă URBIS 
București organizează un cros popu
lar pentru toate categoriile de vîrstă, 
inclusiv veterani, sub genericul 
„Aleargă pentru sănătatea ta". în
trecerile. care vor incepe la ora 10. 
se vor disputa pe autostrada Bucu
rești—Pitești, cu plecarea de la se
diul asociației (Bulevardul Preciziei 
nr. 12). Traseele vor măsura 
4 500 m la masculin 
feminin.

vor
și 2 500 m la

0 O logodnică pentru prinț : TIM
PURI NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Vraciul; STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16: 18.45
0 Acțiunea „Edelstein* : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19
0 lartă-mă : UNION (13 49 04) — 9;
11; 13: 15: 17: 19
0 Paso Doble pentru trei : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19
0 Eroi îndrăgiți ai ecranului : PA
TRIA (11 86 25) — 9; II; 13; 15; 17: 19

8? SRrafo

''S''■
i

IM

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala Ma
re) : Marea — 18 : (sala Amfiteatru) : 
Contrabasul — 18 ; (sala Atelier) : 
D-ale carnavalului — 17.30
0 Filarmonica „George Enesc'u* 
(15 68 75. Ateneul Român) : „Zilele 
artei muzicale românești*. In cinstea 
Conferinței Naționale a partidului.

HANDBAL 
dial feminin 
se va desfășura 
decembrie în mai multe orașe din, 
Bulgaria, cîștigătoarea competiției 
primind dreptul de a participa la 
Jocurile Olimpice din 1988. Echipa 
României face parte din seria pre
liminară C și va întîlni, la Burgas, 
in ordine, formațiile Bulgariei (9 de
cembrie). Danemarcei (10 decembrie) 
și Olandei (12 decembrie). Iată com
ponența celorlalte grupe : A : — Iu
goslavia. Ungaria, Polonia și o echipă 
din Asia ; B : — R.D. Germană, 
Canada, R.P. Chineză, Coasta de Fil- 
d6ș'-; D — R.F. Germania, Austria, 
Franță, Brazilia • In prima zi a 
Campionatului mondial de handbal 
pentru juniori, ce se desfășoară in 
orașul iugoslav Rijeka, selecționata 
României a întrecut cu scorul de
23— 21 (11—10) formația Cehoslova
ciei. Alte rezultate : Iugoslavia — 
Coreea de Sud 27—26 (16—13) ; R.D. 
Germană — Algeria 27—27 (13—14) ; 
Danemarca — Kuweit 27—23 (11—10); 
Franța — R.F. Germania 19—16 
(10—10) ; U.R.S.S. — Ungaria 30—23

- (16—11) ; Islanda — Norvegia 23—21 
(11—9) • La Dramem (Norvegia), in 
prima zi a competiției internaționale 
masculine de handbal, reprezentativa 
Iugoslaviei a învins cu sporul de
24— 17 (10—10) echipa Islandei, iar 
selecționata Olandei a dispus cu 
23—21 (9—10) de formația Norvegiei.

de
Campionatul mon- 

handbal (grupa B) 
în perioada 9—29

ATLETISM. Federația internațio
nală de atletism a comunicat hare
murile de participare la Jocurile

„Valori camerale românești*. Bianca- 
Luigia Manoleanu — soprană, Remus 
Manoleanu — pian — 18
0 Opera Română (13 18 57) î Bărbie
rul din Sevilla — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : My Fair Lady — 
18
0 Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra* 
(salfi Grădina Icoanei. 11 95 44) : Di
mineață pierdută — 18
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Sfin- 
tul Mitică Blajinu — 18

Arătînd că P. C. din Austria se 
numără printre partizanii fermi ai 
păcii, autorul 
convingerea că 
ale popoarelor 
treilea conflict 
pace trainică. Austria, stat perma
nent neutru, scrie F. Muhri. trebuie 
să-și aducă contribuția la eforturile 
depuse pe plan mondial, prin desfă
șurarea unei politici de pace active 
pe arena internațională, prin re
nunțarea de a participa la cursa 
înarmărilor, prin reducerea treptată 
a efectivelor militare. Cel de-al 
XXVI-lea Congres al P. C. din Aus
tria a cerut guvernului. Consiliului 
Național și președintelui să se pro
nunțe pentru destindere internațio
nală. pentru aplicarea prevederilor 
Actului final de la Helsinki, pentru 
eliminarea armelor nucleare din Eu
ropa, pentru realizarea dezarmării 
generale și mai ales pentru preve
nirea militarizării spațiului cosmic.

Comuniștii austrieci, se spune in 
articol, au jucat in ultimii ani un rol 

. semnificativ in dezvoltarea luptei 
pentru pace, acționind atit ca o for
ță independentă, cit și in cadrul miș
cării naționale a partizanilor păcii, 
care a inițiat eficiente acțiuni ds 
masă. Sintem solidari cu toate miș
cările de eliberare de pe glob, cu 
popoarele din Asia. Africa si Ameri
ca Latină, care luptă împotriva im
perialismului. regimurilor reacționa
re și dictatoriale. Cooperarea între 
comuniști, socialiști, creștini și per
soanele fără afiliere politică a per
mis ca în ultimii ani să fie inițiate 
in Austria acțiuni de o amploare 
deosebită. Experiența demonstrează 
necesitatea de a coordona mai bine 
activitatea mișcărilor de solidaritate, 
antiimperialistă și de pace, menți- 
nindu-le in același timp autonomia 
și specificitatea.

P. C. din Austria, se spune în ar
ticol. apreciază că. in actualul con
text internațional. întărirea unității 
mișcării comuniste internaționale do- 
bindește o importanță majoră pen
tru lupta in favoarea păcii. Acest 
obiectiv nu infirmă necesitatea men
ținerii contactelor șl cooperării cu 
socialiștii, social-democratii și alte 
forte pacifiste progresiste.

Situația din țara noastră, continuă 
autorul articolului, reflectă agravarea 
crizei generale a capitalismului. 
După alegerile legislative din noiem
brie 1986. in Austria s-a constituit 
un guvern de coaliție format din 
două importante grupări politice — 
Partidul Socialist si Partidul Popu
list, care făcuse pină atunci parte 
din opoziție. Asistăm sub această gu
vernare la o ofensivă a marelui ca
pital. vizînd în nrimul rind fărimi- 
țarea și reprivatizarea sectorului de 
stat, care deține'pozitiile-clteie ăle 
economiei austriece. Trecerea uni
tăților publice în sectorul particular 
ar duce la o creștere a influentei ca
pitalului străin. Această situație este 
însoțită de o accentuare a tendințe
lor politice de dreapta. Deciziile im
portante fiind luate în cadru re- 
strins, este împiedicată participarea 
reală a muncitorilor la conducerea 
întreprinderilor. Principalul obiectiv 
al forțelor de dreapta este de a 
scinda și de a paraliza clasa munci
toare. de a submina legăturile de so
lidaritate si de a împiedica formarea 
unui larg front unit. Așa-numita 
„concentrare socială" privează sin
dicatele de orice fel de independen
ță. ceea ce are drept consecință di
rectă slăbirea democrației sindicale.

articolului exprimă 
eforturile concertate 
not ore veni un al 
mondial, garantind o

Departe de a oferi o ieșire din cri
ză. evoluția actuală are drept efect 
agravarea crizei, continuă președin
tele P. C. din Austria. In această si
tuație. rezoluția celui de-al XXVI- 
lea Congres al P. C. din Austria sub
linia că obiectivul major al comu
niștilor. al acțiunilor angajate pen
tru apărarea cuceririlor muncitorilor 
și pentru realizarea reformelor este 
de a propune o alternativă la siste
mul capitalismului monopolist da 
stat, de a crea o stare de spirit anti- 
monopolistă in rindul participanților 
la aceste acțiuni și al tuturor persoa
nelor cărora ne adresăm.

Noi. comuniștii — scrie în conti
nuare autorul — sintem convinși da 
existența unei alternative. Congresul 
partidului nostru a adoptat un apel 
adresat oamenilor muncii pe care ii 
cheamă să acționeze pentru succesul 
acestei alternative ce prevede pro
movarea unei politici economice ori
entate in direcția interesului națio
nal. Apărarea sectorului industrial 
de stat împotriva reprivatizării. a 
trecerii sale sub influenta capitalului 
străin ar permite menținerea locuri
lor de muncă și chiar crearea unora 
noi. S-ar realiza, de asemenea, în
tărirea neutralității permanente si a 
independentei Austriei. Un program 
public in domeniul angajării forței 
de muncă ar permite reducerea șo
majului masiv și prelungit.

Scopul alternativei noastre, relevă 
F. Muhri, este de a permite oame
nilor muncii să beneficieze de ga
ranții sociale. Aceasta impune o re
glementare a salariilor, inițierea 
unei politici sociale active, o refor
mă fiscală.- care să-i vizeze pe cel 
din păturile bogate și foarte boga
te. atenuarea diferentelor dintre ve
niturile mari și cele mici, aplicarea 
principiului ..salariu egal. Ia muncă 
egală". Noi cerem revenirea la o po
litică socială de construcții de locu
ințe. de asigurare a locuințelor ne
cesare. Cerem, de asemenea, o parti
cipare reală a muncitorilor si func
ționarilor la soluționarea probleme
lor economice. Ne pronunțăm pen
tru îmbunătățirea legii electorale, 
astfel incit să se asigure o valoare 
egală a tuturor voturilor. Ne pronun
țăm. de asemenea. în favoarea unul 
învățămînt general identic pentru 
toți copiii sub 15 ani. Considerăm că 
toate propunerile și revendicările 
noastre sint realiste. Pentru 
tea fi realizate, este necesară 
dificare a raportului forțelor 
tice, orientarea către stingă 
înclinarea tot mai accentuată 
dreapta. Alianța dintre clasa
citoare și alte pături de oameni ai 
muncii reprezintă factorul primor
dial. care va permite ameliorarea 
situației din Austria, cu condiția ca 
aceste categorii ale populației să 
ducă o luptă coerentă pentru apă
rarea intereselor lor.

Pentru ca partidul să fie Ia înăl
țimea obiectivelor propuse și capa
bil să le realizeze, scrie în încheiere 
autorul articolului, trebuie întărită 
organizarea P. C. din Austria, pe 
baza pozițiilor sale ideologice și po
litice. punîndu-se accent pe orien
tarea către unitatea de acțiune și 
alianța pentru înfăptuirea celor două 
direcții de acțiune menționate mai 
sus. De aceasta depinde succesul 
luptei pentru asigurarea dreptului la 
muncă, pentru apărarea și dezvolta
rea cuceririlor democratice, pentru 
independenta națională șl solidari
tatea internațională, pentru perspec
tiva socialistă in Austria.

a nu
ci mo- 

poli- 
si nu 
către 
mun-

Olimpice de anul viitor. Iată cîteva 
dintre acestea : masculin : 100 m — 
10”44/100, 200 m — 20”84/100 ; 800 m
— l'46”8/10; 5 000 m — 13’33”. 110 m 
garduri — 13”94/100 ; săritura in 
înălțime — 2,25 m ; săritura în lun
gime — 7.85 m. aruncarea discului
— 61,50 m, aruncarea suliței —
76.00 m ; feminin ; 100 m —
ll”54/ltB, 200 m — 23”64/100, 800 m
— 2'01”5Z10 ; 1 500 m — 4'09 ’
3 000 m — 9’03" ; 10 000 m —
33’00” ; 100 m garduri — 13”44/100 ;
săritura în lungime — 6.50 m ; sări
tura în înălțime
carea discului — 57,70 m; aruncarea 
greutății — 16,90 m ; aruncarea su
liței — 56,50 m.

BASCHET • în cadrul turneului 
final al „Cupei campionilor euro
peni" lâ baschet masculin, echipa 
franceză E. B. Orthez a învins, pe 
teren propriu, cu scorul de 105—95 
(62—53), formația vest-germană Sa
turn Koln • La Novosibirsk, in 
meci contind pentru „Cupa campio
nilor 
echipa 
scorul 
Sparta

FOTBAL. La Veria (Grecia), în 
meci pentru preliminariile Campio
natului european de juniori II (că
deți), selecționata Greciei a învins 
cu scorul de 2—1 (0—1) formația 
Austriei.

1,88 m ; arun-

europeni" la baschet feminin, 
locală Dinamo a întrecut cu 
de 89—77 (45—41) formația
Praga.

Karting și
Cu puțin timp în urmă. Biroul Fe

derației Automobil Clubul Român a 
omologat rezultatele finale ale cam
pionatelor de automobilism și kar
ting pe acest an. La karting, atit in 
cursele de viteză, cit și în cele de 
anduranță, victoria pc echipe a re
venit asociației sportive bucurește- 
ne „Unirea tricolor".' campioni la di
feritele clase fiind, la viteză — A. Tă- 
nase (Danubius Galati). C. Rusu 
(Unirea tricolor). L. Ștefan (Metalul 
Tg. Secuiesc), G. Moldovan (L.I.A. 
Timișoara), M. Stan (C.J.A.K.-I.R.A. 
Tecuci). M. Muntean (Danubius) : iar 
la anduranță — echipajul C. 
M. Ciorbă-G. Graef (U.T.B.). 
pioni la automobilism (de 
menea, pe clase) : viteză pe
— N. Grigoraș, V. Nicoară, Ov. Ma-

Rusu- 
Cam- 

ase- 
circuit

0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trina și hoțul — 18.30
0 Teatrul „C. I. Nottara44 (59 31 03. 
sala Magherufc : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 18
0 Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 18 : (sala
Giulești, 18 04 85) : Bărbierul din Se
villa — 10 ; Hotel „Zodia gemenilor* 
— 18
0 Teatrul satMc-muzical „C. Tăna- 
se* (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Sa

SANIE. „Cupa Mondială^ la sanie 
a programat pe pirtia de la Konigs- 
see (R.F. Germania) un concurs in 
care victoria a revenit lui Michael 
Walter (R.D. Germană) — l’37”19/100, 
urmat de coechipierul său Jens Miiller
— 1’37”49/100 și austriacul Markus 
Prock — l’37’’64/100. In clasamentul 
general conduce Jens Mullet- •— (57 
puncte), secundat de Markus Prock
— (51 puncte).

TENIS. La .,Madison Square Gar
den" din New York au continuat În
trecerile „Turneului campionilor" la 
tenis. Principalul favorit al con
cursului, cehoslovacul Ivan Lendl, 
l-a învins cu 6—2. 6—2 pe americanul 
Brad Gilbert, vest-germahul Boris 
Becker a dispus cu 7—5. 2—6. 6—3 
de Jimmy Connors (S.U.A.), iar 
suedezul Ștefan Edberg a ciștigat cu 
6—3, 6—3 partida cu Miloslav Mecir 
(Cehoslovacia).

automobilism
zilu (toți de la Dacia Pitești). E. Pe- 
teanu (C.J.A.K. Caraș-Severin) ; vi
teză in coastă —_N. Grigoraș. V. Ni
coară 
(Oltcit), 
Severin) 
Iuți L. 
Pitești).
Gh.
Gh. Barbu (Dacia Pitești). I. Mălăuț- 
D. Ionescu (I.A.T.S.A.), '
teescu-C. Motoc (Unirea tricolor), 
L. Balint-C. Zărnescu (Dacia Pi
tești). Pe echipe, la raliuri — Oltcit 
Craiova, iar la viteză — Dacia Pi
tești. La autocros, campion absolut 
— Gh. Radu (Muscelul-Cimpulung), 
iar pe divizii și clase — Gh. Radu, 
N. Boeru, FI. Butoi (toți de la Mus
celul).

(ambii Dacia). P. Cojocaru 
E. Peteanu (C.J.A.K. Caraș- 
; raliuri — campioni abso- 

Balint-C.Zărnescu (Dacia 
iar pe clase — C. Duval- 

Nemeș (Oltcit). N. Andrei-

FI. Ma-

voy (amînat. din 28 noiembrie) — 18 ;
(sala Victoria, 50 58 65) : Bărbatul fa
tal — 19
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70), 
în sala Teatrului Mic) : șl totuși o 
mare iubire — 18
0 Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9: Pistruiatul 
— 15
0 Teatrul „Țăndărică* (15 23 77. sala 
Victoria) : Ileana Sinziana — 15 ; (la 
Casa de cultură a sectorului 4) : Po
veste despre marionetă — 10



Demersuri constante, inițiative multiple 
pentru înfăptuirea dezarmării, 

pentru înlăturarea primejdiei nucleare

Schimb de mesaje româno-japonez

(Urmare din pag. I)
Una din tezele insistent subliniate 

de conducătorul partidului și statu
lui nostru în acest domeniu în anii 
de la Congresul al XIII-lea este că 
existenta în cantități uriașe a ar
melor nucleare a dus la o schimbare 
radicală a însuși modului în care se 
pun problemele războiului și păcii, 
impunindu-se un nou mod de gindi- 
re și abordare în această privință, 
care trebuie să pornească de la reali
tatea că un război mondial este 
inadmisibil, întrucît el s-ar transfor
ma in mod inevitabil într-o con
flagrație atomică atotnimicitoare, de 
natură să ducă la distrugerea între
gii omeniri, a înseși condițiilor men
ținerii vieții pe planeta noastră.

In virtutea atașamentului statornic 
al P.C.R., al secretarului său general 
față de cauza dezarmării în general 
și a celei nucleare în special. Româ
nia a salutat înțelegerea intervenită 
între Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii cu privire la 
semnarea în acest an a acordului 
pentru eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune și a celor opera- 
tiv-tactice din Europa și Asia. Se 
știe că, încă de la începerea instală
rii acestor arme, conducătorul 
României socialiste a arătat cu clari
tate consecințele grave ale deciziei 
respective, faptul că amplasarea noi
lor rachete creează mari obstacole in 
plus în procesul dezarmării, încor
dează și mai mult atmosfera inter
națională — considerente și avertis
mente ce au fost confirmate de evo
luția situației de pe continent Apre
ciind înțelegerea sovieto-americană 
asupra rachetelor drept un succes 
istoric, tara noastră consideră însă 
că este vorba doar de un prim pas 
pe calea lungă a înlăturării tuturor 
armelor nucleare, pentru a se asigu
ra cu adevărat omenirii dreptul la 
viată, la pace.

Deși problemele dezarmării și pă
cii privesc toate continentele și zo
nele, în ansamblul eforturilor de 
dezarmare. în special nucleară, o 
atenție primordială se cere acordată 
Europei — continent unde se află 
cea mai mare concentrare de arme 
atomice și de alte mijloace de dis
trugere în masă. în asemenea con
diții, chiar prin înlăturarea armelor 
nucleare cu rază medie și mai scur
tă de acțiune vor rămîne pe conti
nent încă multe arme nucleare de 
alte tipuri, pe lîngă faptul că deo
camdată nu există nici un angaja
ment privind încetarea producerii de 
arme atomice. Dimpotrivă, nu lipsesc 
declarații în sensul că asemenea 
arme vor fi produse în continuare. 
De aceea, imperativul major rămîne 
eliminarea întregului armament nu
clear de pe continent, eliberarea Eu
ropei și a lumii de această cumplită 
amenințare.

în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înlăturarea pri
mejdiei unui holocaust atomic im

Un elocvent tablou al inițiativelor 
și propunerilor României

• Mai 1985. La inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste a adoptat CHEMAREA 
adresată organizațiilor componente în vederea orga
nizării unor ample acțiuni care să exprime voința po
porului român privind oprirea cursei înarmărilor, reali
zarea dezarmării, asigurarea securității și păcii in 
lume.

in aceeași lună Frontul Democrației și Unității So
cialiste a adresat un APEL PENTRU DEZARMARE Șl 
PACE partidelor și organizațiilor democratice, guver
nelor, tuturor popoarelor din țările europene, din Sta
tele Unite ale Americii și Canada.

• Octombrie 1985. Ca urmare a propunerii Româ
niei, pe ordinea de zi a celei de-a 40-a sesiuni a 
O.N.U, a fost înscris punctul referitor la încetarea ac
țiunilor armate și soluționarea problemelor dintre țâri 
numai pe calea tratativelor.

• Decembrie 1985. Congresul științei și învățămîn- 
tului a adoptat APELUL CĂTRE OAMENII DE ȘTIIN
ȚA, DE CULTURĂ Șl CADRELE DIDACTICE DIN IN- 
TREAGA LUME pentru colaborare, dezarmare' și pace.

O Decembrie 1985. A fost adoptată o DECLARA- 
ȚIE-APEL a președintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Bulgaria, Todor 
Jivkov, cu privire la realizarea, in Balcani, o unei zone 
fără arme chimice.

0 Martie 1986. La plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat pentru elaborarea, 
în spiritul obiectivelor „Anului International al Păcii", 
a unui PROGRAM COMPLEX DE DEZARMARE GENE
RALĂ, în centrul căruia șă se afle dezarmarea nuclea
ră, dar care să aibă în vedere și armamentele cla
sice ; in același timp, secretarul general al parti
dului s-a pronunțat pentru reducerea cu 25—30 la 
sută a cheltuielilor militare pînă în anul 1990 și cu 
cel puțin 50 la sută pînă in anul 2000. In acest sens 
a fost adoptată o DECLARAȚIE-APEL a F.D.U.S. adre
sată partidelor și organizațiilor democratice, guver
nelor, tuturor popoarelor din țările europene, din 
S.U.A. și Canada, de pe alte continente.

0 Iulie 1986. La Conferința de la Stockholm 
a fost prezentat documentul „POZIȚIA ROMÂNIEI, 
CONCEPȚIA SI CONSIDERENTELE PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU PRIVIND MĂSURI DE ÎNCRE
DERE SI SECURITATE Șl PENTRU DEZARMARE IN 
EUROPA",

• Octombrie 1986. Expresie a năzuințelor de pace 
ale oamenilor de știință și cultură din țara noastră, 
plenara Consiliului Național al Științei și Invățămîn- 
tului, condus de tovarășa academician doctor Inginer 
Elena Ceaușescu, a adoptat APELUL PENTRU DEZAR
MARE Șl PACE IN EUROPA Șl IN LUME.

0 Noiembrie 1986. La REFERENDUMUL DIN 23 NO
IEMBRIE intregul popor român a ratificat, într-o im
presionantă unanimitate, hotărirea României socialiste 
privind REDUCEREA CU 5 LA SUTA A ARMAMENTE
LOR, EFECTIVELOR Șl CHELTUIELILOR MILITARE.

• Decembrie 1986. Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat rezoluția inițiată țle România privind re
ducerea bugetelor militare, precum și rezoluția pri
vind continuarea acțiunii de informare a statelor și 
popoarelor în legătură cu consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor.

0 Iunie 1987. La reuniunea generai-europeană de 
la Viena, România a prezentat un șir de importante 
propuneri, între care convocarea unei conferințe de 
dezarmare convențională in Europa.

• Iulie 1987. A fost adoptată o DECLARAȚIE-APEL 
a președintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a primului-ministru al Repu
blicii Elene, Andreas G. Papandreu, în sprijinul dezar
mării, păcii și colaborării in Balcani, in Europa și in 
întreaga lume.

• August 1987. La sesiunea Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva, România a propus în
cheierea unui tratat general asupra folosirii spațiului 
extraatmosferic in scopuri exclusiv pașnice.

0 August 1987. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat un MESAJ Conferinței internaționale de la 
New York privind relația dintre dezarmare și dez
voltare.

0 Septembrie 1987. Pe baza propunerilor prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. ol P.C.R. a adoptat „Conside
rentele și propunerile României privind problemele ma
jore ale vieții internaționale aflate pe ordinea de zi 
a celei de-a 42-a sesiuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite".

0 Octombrie 1987. Ca urmare a inițiativei Româ
niei, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat hotă- 
rîrea de a adresa U.R.S.S. și S.U.A. apelul pentru 
încheierea cit mai curind cu putință a tratatului de 
eliminare a rachetelor cu rază medie de acțiune și 
operativ-tactice.

pune ca primă măsură, de cea mai 
mare stringență, sistarea tuturor ex
periențelor cu armele nucleare. 
Punctul de vedere românesc în 
această privință pornește de la reali
tatea că experiențele nucleare con
stituie o parte componentă a cursei 
înarmărilor, un factor de sporire a 
neîncrederii și încordării, un corolar 
al politicii de forță și amenințare 
cu forța, avînd, totodată, efecte din 
cele mai nocive asupra mediului 
înconjurător. în acest spirit. România 
a salutat la timpul respectiv mora
toriul unilateral al U.R.S.S. asupra 
experiențelor nucleare, iar în pre
zent consideră imperios necesar să 
se împiedice o escaladare a expe
riențelor cu arme atomice, să se facă 
totul pentru realizarea unui acord 
general de interzicere cit mai grab
nică și definitivă a respectivelor ex
periențe.

Reducerea armamentelor 
clasice — necesitate strin
gentă Pronunțindu-se consecvent 
in favoarea reducerii și lichidării 
tuturor armelor nucleare, care re
prezintă cea mai mare primejdie 
pentru existența omenirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu consideră, în 
același timp, ca fiind de mare în
semnătate intensificarea eforturilor 
pentru reducerea armamentelor cla
sice. pentru diminuarea cheltuielilor 
militare. Pornind de la faptul incon
testabil al creșterii vertiginoase a 
capacității de distrugere a armelor 
clasice — sau convenționale, cum li 
se mai spune — ca și de la efectele 
extrem de nocive pe toate planurile 
ale sporirii continue a ‘cheltuielilor 
militare, care deturnează de la 
rosturile economico-sociale uriașe 
resurse și fonduri financiare — 
conducătorul partidului și statului 
nostru a fundamentat necesitatea 
unui program complex de dezarma
re, care să cuprindă și armele con
venționale, de toate tipurile. în așa 
fel ca, pînă la sfîrșitul acestui secol, 
să se reducă cu cel puțin 50 la sută 
armamentele existente, efectivele șl 
bugetele militare și să se stabilească 
o limită maximă a diferitelor arme, 
îndeosebi pentru marile puteri.

în concepția României, un aseme
nea program de dezarmare generală 
trebuie să includă, în mod firesc, șl 
armamentul chimic, ca o parte com
ponentă inseparabilă. Lichidarea ar
melor chimice este, potrivit acestei 
concepții, o cerință de prim ordin, 
avîndu-se în vedere caracteristicile 
acestor arme, marea lor putere de 
exterminare și de degradare a me
diului înconjurător, apropiată de 
cea a armelor nucleare. Și in acest 
domeniu, In anii de la Congresul al 
XIII-lea au fost formulate o serie de 
propuneri concrete, prevăzînd pro
scrierea progresivă a acestor arme, 
instituirea unui sistem de verificare 
a obligațiilor pe care ar urma să și 

le asume statele. O expresie conclu
dentă a preocupărilor in această 
direcție a constituit-o Declarația- 
Apel, din 1985, a președinților 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
cu privire la realizarea în Balcani a 
unei zone, unde, în afară de armele 
nucleare, să nu existe nici arme 
chimice, în deplin consens cu cerin
țele majore ale păcii și securității în 
regiunea balcanică și, în general, pe 
ansamblul continentului și în întrea
ga lume. De altfel, ideea creării unor 
zone denuclearizate sau „dechimiza- 
te“ este în prezent tot mai larg îm
părtășită și promovată în diverse 
zone ale Europei șl ale lumii.

Avînd în vedere planurile existen
te în privința extinderii cursei 
înarmărilor în Cosmos, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază că 
această pregătire riscă să deschidă 
un nou cîmp de intensificare a cursei 
înarmărilor, sporind și mai mult 
riscurile unui conflict, cu urmări im
previzibile pentru întreaga umani
tate, Pornind de la cerința ca spa
țiul extraatmosferic să rămînă un 
tărîm al colaborării pașnice; România 
s-a pronunțat pentru oprirea mili
tarizării Cosmosului și utilizarea lui 
exclusiv în scopuri pașnice, propu- 
nînd în acest sens convocarea unei 
reuniuni internaționale.

Spre o lume fără arme și 
fără războaie. boga*a cronică 
a activității României socialiste con
sacrată dezarmării șl păcii, de un 
deosebit ecou s-a bucurat inițiativa 
referitoare la reducerea unilaterală, 
cu cinci la sută anul trecut, a arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare. Dovadă peremptorie a trece
rii de la vorbe la fapte, această ini
țiativă a fost validată prin aproba
rea unanimă a poporului român în 
cadrul referendumului care a dat, 
astfel, glas voinței și aspirațiilor 
sale neclintite de pace.

Tenacitatea cu care România so
cialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au militat și militează pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare izvorăște din convingerea 
că, cu toată situația gravă in care 
se află lumea în momentul de față, 
este pe deplin posibil să se bareze 
calea spre un conflict pustiitor, prin 
maxima mobilizare a opiniei pu
blice, a popoarelor. Tocmai încre
derea nestrămutată că popoarele, 
forțele politice iubitoare de pace de 
pretutindeni sînt în măsură să 
impună o politică nouă, corespunză
toare idealurilor de dezvoltare paș
nică ale tuturor națiunilor, au con
stituit și constituie temeiul neobosi
tei activități a României, a președin
telui ei. vizind crearea unui larg 
front mondial al forțelor care mili
tează pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la măsuri efective 
de dezarmare, în primul rind nuclea
ră, ca singura cale de a asigura con
tinuitatea și înflorirea civilizației.

TOKIO 4 (Agerpres). — Un schimb 
de mesaje a avut loc între to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, și Noboru Takeshita, președin
tele Partidului Liberal Democrat 
(P.L.D.), prim-ministru al Japoniei, 
și Shintaro Abe, secretar general 
al P.L.D.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de întilnirea tovarășului Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
Partid, cu secretarul general al 
P.L.D. In cadrul convorbirii, abor- 
dîndu-se probleme ale relațiilor 
româno-japoneze, s-a exprimat do

Cerința cea mai stringentă 
- încetarea cursei înarmărilor

Pentru canalizarea resurselor umanității 
spre dezvoltare pașnică

ANTANANARIVO 4 (Agerpres). — 
Participanții la Conferința interna
țională „Medicii pentru pace și pro
gres social", ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Antananarivo — capi
tala Madagascarului —, s-au pronun
țat împotriva cursei înarmărilor nu
cleare și pentru canalizarea resurse
lor umanității spre dezvoltarea paș
nică, se arată în comunicatul final

In favoarea reducerii drastice a arsenalelor strategice
BONN 4 (Agerpres). — Cancelarul 

R.F. Germania. Helmut Kohl, și-a 
exprimat speranța — în cadrul unei 
întîlniri cu membrii corpului diplo
matic, la Bonn — că în perioada ur
mătoare vor fi realizați noi pași' în 
direcția dezarmării, în special în 
ceea ce privește reducerea drastică a 
arsenalelor nucleare strategice, inter

NU - continuării experiențelor atomice !
WELLINGTON 4 (Agerpres). — In 

Noua Zeelandă a fost înființat un 
comitet consultativ public în proble
mele dezarmării și controlului arma
mentelor — a anunțat Ministerul 
Afacerilor Externe al acestei țări. 
Comitetul nou creat va contribui la o 
mai bună cunoaștere de către opinia 
publică neozeelandeză și guvern a 
problemelor dezarmării și controlului 
armamentelor. Noua Zeelandă. în 
baza „legii privind zona denucleari- 
zată, dezarmarea și controlul arma-

Noi confirmări ale valabilității metodei 
tratativelor în soluționarea litigiilor

ABU DHABI 4 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat agenției de 
presă a Emiratelor Arabe Unite — 
WAM, primul-ministru pakistanez, 
Mohammad Khan Junejo. a propus 
Indiei un schimb larg de idei la toa
te nivelurile și s-a declarat gata ori- 
cînd să se întîlnească cu primul- 
ministru Rajiv Gandhi pentru a dis
cuta problemele relațiilor dintre cele 
două țări. El a subliniat că India și 
Pakistanul trebuie să promoveze o 
politică de cooperare și să contribuie 
la soluționarea pe cale negociată a 
tuturor diferendelor dintre ele.

Rasiștii de la Pretoria continuă 
agresiunea împotriva Angolei

LUANDA 4 (Agerpres). — Africa 
de Sud continuă acțiunile militare 
împotriva Angolei inițiate la sfîrși
tul lunii noiembrie și nesocotește ce
rerea Consiliului de Securitate al 
O.N.U. de a-și retrage forțele mill- / 
tare de pe teritoriul angolez pînă la 
10 decembrie. Un purtător de cuvînt 
al armatei R. P. Angola relevă că în 
ultimele 48 de ore avioane militare

DRAMA ȘOMAJULUI 
— în mărturii revelatoare

BONN 4 (Agerpres). 
— Comisia federală 
a Uniunii sindicatelor 
vest-germane (D.G.B.) 
a dat publicității o de
clarație, la Diisseldorf, 
în care cere o schim
bare a orientării poli
ticii economice a R.F. 
Germania, in pri
mul rind in dome
niul combaterii șoma
jului, informează a- 
genția A.D.N. tn docu
ment se arată : „tn 
prezent sînt înregis
trați oficial peste două 
milioane de șomeri. 
Dreptul lor la muncă 
este încălcat. Tinerilor 
li se refuză exercita
rea dreptului la mun
că si la șanse egale de 
instruire. Regiuni si 
ramuri economice în
tregi sînt marcate de 
criza economică".

Pentru șomerii vest- 
germani care nu au de 
mai multă vreme un 
loc de muncă a deve
nit tot mai greu să 

se reîncadreze într-o 
slujbă, se arată în
tr-un articol publicat 
de ziarul vest-german 
„Frankfurter Rund- 
schau", citindu-se în 
acest sens o analiză a 
Oficiului federal pen
tru problemele de 
muncă. In documentul 
respectiv se relevă că 
mai ales persoanele 
mai în virstă reușesc 
tot mai rar să găseas
că un loc de muncă. 
Se arată, totodată, că, 
pe lingă virstă. obți
nerea unei slujbe mai 
este influențată și de 
situația locurilor de 
muncă pe plan regio
nal și de nivelul pre
gătirii. Studii recente 
au ajuns la concluzia 
că. dintre cei 2,13 mi
lioane de șomeri din 
R.F.G., fiecare al trei
lea nu dispune de 
peste un an de un loc 
de muncă, iar fiecare 
al șaselea — de peste 
doi ani. Șomajul pe 
termen lung are efecte

rința comună ca acestea să se inten
sifice atit în domeniul comerțului 
și cooperării economice, cit și in alte 
sfere,

★
Un cordial schimb de mesaje a 

, avut loc. de asemenea, între to
varășul Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Partidului Socialist din Ja
ponia, Takako Doi, cu prilejul primi
rii de către președintele P.S.J. a 
tovarășului Nicolae Constantin. In 
timpul convorbirii s-a făcut o infor
mare reciprocă privind activitatea și 
preocupările actuale ale celor două 
partide, au fost discutate aspecte ale 
dezvoltării in continuare a relațiilor 
dintre P.C.R. și P.S.J.

al reuniunii. Edificarea păcii în în
treaga lume — relevă documentul — 
este o condiție primordială a progre
sului țărilof în curs de dezvoltare, a 
întregii comunități internaționale. 
Conferința s-a pronunțat pentru dez
voltarea colaborării dintre state în 
interesul realizării păcii generale și 
transformării Oceanului Indian în- 
tr-o zonă a păcii.

zicerea In întreaga lume a armelor 
chimice și negocieri asupra armelor 
convenționale în Europa. Guvernul 
vest-german — a spus el — se pro
nunță pentru includerea în negocieri
le de dezarmare și a armelor nuclea
re cu baza la sol, cu o rază de ac
țiune de pînă la 500 km.

mentelor". adoptată de Parlamentul 
țării la 4 Iunie 1987, va crea o zonă 
iiberă de arme nucleare și va inter
zice achiziționarea, staționarea și ex
perimentarea de arme nucleare sau 
biologice pe teritoriul său.

Noua Zeelandă se pronunță pentru 
Încetarea tuturor experiențelor nu
cleare. în toate mediile și pentru tot
deauna, și în mod deosebit se opune 
testelor nucleare în regiunea Pacifi
cului de sud.

KHARTUM 4 (Agerpres). — Ziarul 
sudanez „El Ayarn", citat de agenția 
M.E.N.A.. subliniază caracterul con
structiv al organizării unei întîlniri 
Ia nivel înalt între Sudan și Etiopia, 
in vederea examinării problemelor 
bilaterale. Potrivit sursei, calea dia
logului dintre cele două părți se va 
dovedi salutară pentru dezvoltarea 
relațiilor reciproce.

OSLO 4 (Agerpres). — Primul-mi
nistru al Norvegiei, Gro Harlem 
Brundtland, s-a pronunțat într-un 
interviu în favoarea convocării unei 
conferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu.

sud-africane au bombardat coloane 
și poziții angoleze în zonele Menon- 
gue și Kuito Kuanavale din provin
cia Cuando-Cubango și au între
prins raiduri asupra orașului Mon- 
gua, ucigînd mai multe persoane. 
Purtătorul de cuvînt a precizat, tot
odată, că artileria grea a sud-africa- 
nilor continuă să bombardeze zona 
din apropierea localității Xicuco, 

extrem de negative 
asupra celor afectați 
și asupra familiilor lor, 
ducind la tulburări 
psihice, la pierderea 
încrederii în sine și la 
deteriorarea relațiilor 
sociale.

HAGA 4 (Agerpres).
— La Amsterdam au 
început lucrările Con
gresului Confederației 
Mișcării Sindicale 
Olandeze (F. N. V.). 
Participanții au cerut 
guvernului să ia mă
suri în vederea redu
cerii șomajului care 
afectează in prezent 
circa 700 000 de per
soane,

BERLINUL OCCI
DENTAL 4 (Agerpres).
— La sfîrșitul lunii 
noiembrie, în Berlinul 
occidental erau înre
gistrați oficial 89 810 
șomeri. Rata șomaju
lui a atins nivelul de 
10,4 la sută din totalul 
forței de muncă ac
tive.

MESAJUL DE SALUT
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
adresat celui de-al XXVI-lea Congres 

al Partidului Comunist Francez
PARIS 4 (Agerpres). — La Paris 

continuă lucrările celui de-al XXVIf 
lea Congres al Partidului Comunist 
Francez.

Tovarășul Ion Coman. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. a prezentat me
sajul de salut al Partidului Comu
nist Român adresat congresului, co
muniștilor francezi.

In numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. adre
săm participanților la cel de-al 
XXVI-lea Congres al Partidului Co
munist Francez, tuturor militanților 
partidului un cald salut tovărășesc 
împreună cu cele mai bune urări de 
succes in desfășurarea lucrărilor 
congresului — se arată în mesaj.

Comuniștii din România urmăresc 
cu deosebit interes lupta comuniști
lor francezi pentru schimbări înnoi
toare in societate și se bucură de 
succesele obținute în activitatea 
consacrată înfăptuirii aspirațiilor de 
progres, prosperitate, libertate si 
pace ale clasei muncitoare și po
porului francez.

Relevăm cu satisfacție faptul că 
relați'le prietenești de solidaritate 
și colaborare, bazate pe egalitate, 
stimă și încredere reciprocă existen
te între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Francez, cunosc o 
dezvoltare continuă șl ne exprimăm 
convingerea că intensificarea con
tactelor și a dialogului dintre facto
rii de răspundere din partidele și 
țările noastre vor favoriza întărirea 
prieteniei dintre poporul român și 
poporul francez, cooperarea dintre 
România și Franța pe multiple pla
nuri. în conformitate cu interesele 
celor două popoare, ale cauzei co
laborării și păcii în lume.

Angajați în ampla activitate de 
îndeplinire a hotărîrilor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului 
— continuă mesajul — comuniștii 
români se pregătesc pentru apropia
ta Conferință Națională a partidului 
care va stabili noi obiective si orien
tări pentru ridicarea la un nivel și 
mai înalt a întregii activități. în ve
derea asigurării trecerii României 
într-un stadiu nou, superior de dez
voltare — cel de tară socialistă me
diu dezvoltată.

Popoarele țărilor în curs de dezvoltare 
în luptă hotărîtă împotriva practicilor 

financiare spoliatoare!
BRASILIA 4 (Agerpres). — Pre

ședintele Braziliei, Jose Sarney, a 
anunțat, recent, la Brasilia, că acor
dul la care s-a ajuns cu firmele cre
ditoare nu semnifică o suspendare a 
mOratOriului brazilian privind plata 
datoriei externe, adoptat în februa
rie, anul acesta. Aranjamentul este 
doar o înțelegere preliminară — a 
spus președintele Jose Sarney — 
Brazilia urmînd să contigue negocie
rile, în scopul apărării" intereselor 
sale naționale, pînă lâ realizarea 
unui acord definitiv asupra proble
mei datoriei externe.

KAMPALA 4 (Agerpres). — La 
Kampala se desfășoară reuniunea la 
nivel înalt a țărilor din Zona de 
comerț preferențial pentru estul și 
sudul Africii (P.T.A.). Luînd cuvîn- 
tul. Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Etiopiei, a arătat că statele 
capitaliste refuză dialogul cu Africa 
independentă în scopul însănătoșirii 
situației economice de pe continent, 
continuindu-și pclitica de jaf și ex
ploatare neocolonialistă. Totodată, 
— a relevat vorbitorul — în fața 
u. ei asemenea situații, țările afri
cane trebuie să-și sporească efortu

UN IMPERATIV AL PĂCII Șl DESTINDERII

COMERȚ INTERNAȚIONAL LIBER, 
FĂRĂ DISCRIMINĂRI!

GENEVA 4 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările celei 
de-a 43-a sesiuni anuale a Acor
dului General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.). în cadrul dezbate
rilor a fost exprimată ingrijorarea 
față de tendințele protecționiste din 
comerțul internațional.

în cuvîntul său. reprezentantul R.P. 
Chineze a apreciat că G.A.T.T. nu 
a reușit totdeauna să răspundă a- 
decvat sau eficient la realitățile e- 
conomice ale lumii, Referindu-se la 
situația economică mondială, vorbi
torul a spus că aceasta s-a deterio
rat grav in ultimii ani, înregistrîn- 
du-se distorsiuni ale prețurilor la 
produsele de schimb, dezechilibre co
merciale. creșterea poverii datoriilor 
externe și bariere protecționiste. 
„Dacă toate țările lumii au avut de 
suferit de pe urma acestora, cele mai 
afectate au fost totuși țările în curs 
de dezvoltare", a subliniat delegatul 
chinez.

Șeful delegației iugoslave a sub
liniat — în intervenția sa — ne
cesitatea abolirii măsurilor protecțio
niste din comerțul internațional. în 
context, vorbitorul a relevat că ex
porturile țării sale se lovesc de tot

Partidul nostru — se arată în me
saj — apreciază că în actualele con
diții internaționale, care se mențin 
deosebit de grave si complexe, se 
impune un nou mod de gîndire și 
abordare a problemelor războiului 
și păcii, care trebuie să pornească 
de la faptul că un nou război mon
dial este de neconceput și de nead- 
mis. deoarece, in condițiile uriașelor 
arsenale nucleare acumulate în lume, 
s-ar transforma inevitabil într-o ca
tastrofă nucleară ce ar duce Ia dis
trugerea întregii civilizații. De aceea, 
noi considerăm că problema funda
mentală a epocii contemporane o 
constituie oprirea cursei înarmărilot 
și trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rind de dezar
mare nucleară, asigurarea dreptului 
suprem al oamenilor, al popoarelor, 
la viață, la pace, la existență liberă 
și demnă.

România — se spune în mesaj — 
se pronunță pentru realizarea unor 
înțelegeri care să ducă la îmbunătă
țirea relațiilor între țările europene, 
la o Europă unită în diversitatea 
orinduirilor sociale, o Europă a pă
cii. independentei, a progresului eco
nomic și social.

Paralel cu măsurile pentru dezar
mare este necesar să fie sporite e- 
forturile pentru soluționarea pașni
că. pe calea tratativelor, a tuturor 
problemelor litigioase dintre state.

Plecînd de la necesitatea respectă
rii cu strictețe a dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora în mod inde
pendent și suveran linia politică, 
strategia și tactica sa revoluționară, 
fără nici un amestec din afară, co
respunzător condițiilor sale social- 
istorice — se arată în mesaj — 
Partidul Comunist Român se pro
nunță și militează cu hotărire pen
tru dezvoltarea colaborării cu toate 
forțele revoluționare, progresiste și 
democratice, pentru făurirea unei 
noi unităti In mișcarea muncito
rească.

în încheiere s-au adresat urări de 
succes deplin în întreaga activitate 
a Partidului Comunist Francez, pusă 
în slujba intereselor vitale ale oa
menilor muncii, a libertății și inde
pendentei poporului francez, a cauzei 
păcii și colaborării între popoare.

rile proprii și a chemat lâ intensifi
carea colaborării interafricane pentru 
eliberarea continentului de sub de
pendența economică externă.

CAIRO 4 (Agerpres). — Egiptul și 
Marea Britanfe V6r purta, în cursul 
acestei luni, negocieri asupra reeșa- 
lonării datoriilor externe egiptene 
față de partea britanică, informează 
agenția M.E.N.A. Agenția mențio
nează că partea egipteană a încheiat 
redactarea acordurilor de reeșalo- 
nare a datoriilor sale față de mai 
multe țări, în perspectiva angajării 
negocierilor asupra acestor acorduri, 
în următoarele cîteva zile.

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, ministrul nicara- 
guan al relațiilor externe. Miguel 
d'Escoto, și-a exprimat satisfacția 
față de rezultatele Conferinței Ia ni
vel înalt de la Acapulco. „A fost ex
primată voința politică a țărilor din 
regiune de a acționa în direcția con
solidării unității lor în lupta pentru 
apărarea intereselor majore ale 
Americii Latine" — a spus Miguel 
d’Escoto.

felul, de bariere comerciale Impuse 
de țările dezvoltate.

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres). — Ministrul adjunct al finan
țelor din Mexic. Luis Bravo Aguille- 
ra. s-a pronunțat pentru intensifi
carea cooperării regionale ca o alter
nativă la practicile comerciale pro
tecționiste utilizate pe piața mon
dială de statele occidentale puternic 
industrializate. „America Latină — a 
spus el la seminarul național de co
merț exterior — trebuie să insiste 
pentru abolirea tuturor măsurilor 
restrictive, discriminatorii, pentru 
promovarea largă a schimburilor co
merciale și a cooperării",

HARARE 4 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Harare. Bernard 
Chidzero, ministrul planificării și 
dezvoltării economice al Republicii 
Zimbabwe, a arătat că, în ultimii 
ani. țările Africii au înregistrat pier
deri de miliarde de dolari ca urmare 
a reducerii prețurilor la produsele pe 
care le exportă pe piața mondiaîă. 
Situația economică a statelor de pe 
continent, a adăugat el în declarația 
citată de ziarul „The Herald", a de
venit și mai grea datorită practicilor 
protecționiste ale statelor dezvoltate.

r
ILE DE PRESA
e scurt

VIZITA. Președintele Franței, 
Francois Mitterrand, l-a primit pe 
Egor Llgaciov. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
aflat în vizită In Franța. Convor
birea s-a referit la un cerc larg de 
probleme internaționale, în primul 
rind europene, și la aspecte ale re
lațiilor franco-sovietice.

PRIMIRE. Zhao Ziyang. secretar 
general al C.C. al P.C. Chinez, 
i-a primit la Beijing pe Oskar 
Fischer, ministrul de externe al

R.D.G.. aflat într-o vizită oficială în 
China. în cursul convorbirii au fost 
exprimate satisfacția față de evolu
ția relațiilor bilaterale, precum și 
hotărirea de a acționa pentru în
făptuirea dezarmării și destinderii 
pe plan internațional.

ÎN LOCALITATEA TANZA- 
NIANA ARUSHA au luat sfirșit 
lucrările Conferinței internaționa
le „Popoarele lumii îrfipotriva a- 
partheidului, pentru o Africă de 
Sud democratică". Ia care au parti

cipat 400 de delegați din 50 de 
țări, reprezentanți ai Congresului 
Național African (A.N.C.), Con
gresului Sindicatelor Sud-Africane 
(COSATU), Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
ai unor organizații de tineret, 
femei din R.S.A. care acționează 
Fentru eliminarea apartheidului, 
n declarația finală este reafirmat 

apelul de a se pune capăt siste
mului de segregație rasială din 
R.S.A.. cerîndu-se comunității in
ternaționale să adopte sancțiuni a- 
totcuprinzătoare împotriva regimu
lui minoritar de la Pretoria.

CONSULTĂRI. Președintele Tu
nisiei. Zine El Abidine Ben All, a 
conferit vineri Ia Tunis cu secre
tarul general al P.C. Tunisian, 
Mouhammed Harmel. într-o decla
rație făcută ziariștilor după între

vedere, Mouhammed Harmel a 
spus că discuțiile s-au axat pe o 
serie de probleme politice, econo
mice și sociale interne, fiind pre
zentate opiniile și propunerile 
partidului comunist asupra subiec
telor abordate. Secretarul general 
al P.C. Tunisian a relevat că s-a 
ajuns la un acord privind conti
nuarea consultărilor.

VOT DE ÎNCREDERE. Adunarea 
Națională a Franței a acordat gu
vernului votul de încredere, soli
citat de primul-ministru, Jacques 
Chirac. în legătură cu declarația 
guvernamentală consacrată proble
melor economice. In favoarea do
cumentului s-au pronunțat 295 de- 
putați. iar 282 au votat' împotrivă. 
Solicitarea votului a fost'motivată 
de premierul francez prin necesita
tea confirmării liniilor directoare

ale guvernului, în perspectiva ale
gerilor prezidențiale din mai, anul 
viitor.

AGENȚIA A.C.T.C. transmite că 
două avioane militare americane de 
tipul „U-2“ și „SR-71" au violat 
vineri spațiul aerian al R.P.D. Co
reene, deasupra apelor teritoriale, la 
est de orașul Kosong. Exprimind 
un protest energic în legătură cu 
acest act. agenția A.C.T.C. arată că 
in cursul lunii noiembrie s-au în
registrat șapte cazuri de violare a 
spațiului aerian al R.P.D. Coreene 
de către avioane militare ameri
cane.

PROTESTE. în baza unei hotărîri 
a Departamentului de stat al S.U.A., 
Biroul de informații al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei 
din Washington a fost închis la 3

decembrie. Această măsură a auto
rităților americane a generat pro
teste din partea O.E.P., a unor țări 
arabe și nealiniate, precum și a 
unor organizații politice și obștești 
din S.U.A. Directorul Biroului de 
informații al O.E.P. din Washington 
a prezentat Curții de apel din ca
pitala S.U.A. un recurs 
cu hotărirea amintită 
«lentului de stat.

în legătură 
a Departa-

circa douăÎN SPANIA există 
milioane de persoane care nu știu 
nici să scrie, nici să citească •— 
se arată într-un raport al Ministe-

rului spaniol al Educației, dat pu
blicității la Madrid. Potrivit docu
mentului. alte circa șase milioane 
de spanioli în virstă de peste 15 
ani au cunoștințe vagi în ceea ce 
privește cititul și . scrisul. Provin
ciile cu cei mai mulți neștiutori de 
carte sînt Extremadura, Murcia, An
daluzia și Castilia — la Mancha, 
în Extremadura, de pildă. 53 la 
sută dintre femei și 46 la sută 
dintre bărbați nu știu nici să scrie, 
nici să citească. Peste o treime 
dintre cei aproximativ opt milioa
ne de analfabeți și semianalfabeți 
sînt femei, precizează raportul.
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CERCETĂRI LA BORDUL STAȚIEI ȘTIINȚIFICE „MIR". Se încheie 
o nouă săptămînă de activitate pe orbită a echipajului stației științifice 
sovietice „Mir", format din Iuri Romanenko și Aleksandr Aleksandrov. 
După cum relatează agenția T.A.S.S., in ultimele zile, cei doi cosmonauți 
și-au concentrat atenția asupra cercetărilor astrofizice efectuate cu aju
torul instalațiilor speciale de pe modulul „Quant".
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