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Măreața biruință din August 1944 
- operă a poporului roman 

condus de partidul său comunist 
înfăptuirea actului istoric de la 23 August a fost 

expresia voinței întregului popor, rezultatul coalizării 
celor mai largi forțe sociale, politice și militare, în rîndul 
cărora clasa muncitoare și partidul sau comunist au avut 
rolul conducător.

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE
NICOLAE CEAUȘESCU

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

EXPORTUL
la parametri superiori

de competitivitate și eficientă
Din rațiuni economice bine deter

minate, care pornesc de la cerința 
asigurării condițiilor pentru Înfăp
tuirea neabătută a obiectivelor dez
voltării intensive, calitativ superi
oare a economiei, exportul reprezin
tă o sarcină prioritară pentru colec
tivele de. oameni ai muncii. în le
gătură, cti aceasta, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat in 
repetate rinduri că sarcinile de plan 
privind exportul și obligațiile con
tractuale asumate față de partenerii 
de peste hotare trebuie infăptuite 
necondiționat, ritmic, integral, la un 
nivel calitativ corespunzător pentru 
asigurarea menținerii și lărgirii pie
ței externe de desfacere a produselor 
românești.

Desigur, obținerea resurselor valu
tare planificate reprezintă scopul 
esențial al exportului, căile prin
cipale de atingere a acestuia fiind, 
deopotrivă, creșterea cantitativă a 
livrărilor de produse și, mai ales,' 
sporirea eficientei acestei activități, 
prin afirmarea pe piața externă a 
tot mai multor produse cu un inalt 
grad de competitivitate, realizate la 
un nivel tehnic și calitativ cît mai 
ridicat, care valorifică deci superior 
resursele tehnice, materiale și 
munca pe care le Incorporează. în 
acest sens, intr-o serie de întreprin
deri industriale din țara noastră s-au 
Înregistrat în timp relativ scurt pro
grese semnificative pe planul mo
dernizării, au fost introduse metode 
științifice de organizare și condu
cere.

In aceste condiții, in numeroase 
unități economice, precum „Elec
tronica" București, „Steaua electrică" 
Fieni, întreprinderea de frigidere 
din Găești, întreprinderea de apa
rate electrice de măsurat din Timi
șoara, Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Arad și 
multe altele, ponderea 
blul producției o dețin 
le destinate exportului, 
foliul de comenzi externe asigură 
nu numai pentru prezent, ci și pen
tru următoarele perioade acoperirea 
sarcinilor de plan in acest domeniu. 
Se poate spune deci că nu numai

produsele pe care le fabrică, dar 
înseși unitățile economice amintite 
sint competitive, funcționează la 
nivel mondial ridicat. Iar practica a 
demonstrat că, deosebit de condi
țiile tehnice și tehnologice ale unor 
asemenea unități, esențiale s-au do
vedit a fi seriozitatea și perseverența 
colectivelor respective, conducerea și 
organizarea cu pricepere a muncii, 
orientarea fermă, pe baza unei 
strategii bine definite, a producției 
spre ceea ce solicită piața externă.

Asupra acestui aspect, al calității, 
al competitivității produselor pen
tru export, ne propunem să stăruim 
în continuare. Analiza modului în 
care o serie de firme din străină
tate, dar și multe întreprinderi din 
țara noastră obțin succese impor
tante in activitatea de export pune

în evidență cerința elaborării unei 
strategii complexe de organizare și 
conducere a activității productive, 
care să prevadă tehnicile și meto
dele necesare realizării unor produse 
de nivel tehnic și calitativ ridicat. 
Astfel, izvorîte din exigențele cu 
totul deosebite pe care trebuie să le 
îndeplinească producția din industria 
energetică nucleară, aviatică, elec
tronică de virf și îndeosebi tehnică 
de calcul, pe plan mondial, dar și 
in țara noastră se aplică așa-nurni- 
tul „sistem de asigurare a calității", 
care nu reprezintă altceva decit un 
ansamblu de metode și procedee 
menite să prevină apariția defecte
lor nedorite, să garanteze lucrul de 
calitate, pe întreaga durată de viață 
a produsului — incepînd de la pro
iectarea constructivă și tehnologică.

continuînd cu fabricația și compor
tarea in exploatare. Se pornește de 
la ideea că trebuie asigurat un optim 
intre eforturile pentru asigurarea 
calității, inclusiv de natură finan
ciară. și efectele ce se obțin prin 
organizare superioară și exigență 
sporită, dintre care nu dintre cele 
mai puțin importante sint cucerirea 
sau consolidarea prestigiului Între
prinderii pe piața externă. Mai mult 
decit atit. problema garanțiilor pe 
care le poate oferi o intreprindere 
că este in stare să realizeze în mod 
constant produse de «n anumit 
nivel tehnic, cu anumite performanțe, 
a devenit un factor determinant în

Corneliu CÂRLAN
(Continuare în pag. a III-a)

în primii doi ani ai celui de-al 
doilea război mondial, evoluția isto
rică a României a înregistrat mo
mente de mare dramatism, cînd in
dependența și suveranitatea naționa
lă, integritatea teritorială a patriei 
au fost profund afectate. Declarin- 
du-se neutră la declanșarea confla
grației, in septembrie 1939, România 
a militat cu fermitate, in împreju
rări internaționale deosebit de grele, 
pentru a-și apăra interesele națio
nale fundamentale, pentru a limita 
extinderea flagelului, vădind, deopo
trivă. o solidaritate activă cu victi
mele agresiunii hitleriste in Europa.

Schimbarea raporturilor de forte 
pe arena internațională in favoarea 
statelor fasciste agresoare — schim
bare consemnată Îndeosebi prin în
frângerea militară suferită de Fran
ța in iunie 1940 — a determinat o 
multiplicare a amenințărilor cu fo
losirea forței militare. sub scutul 
marilor puteri fasciste, de către țările 
vecine la adresa României. In aceste 
condiții a fost impus odiosul Dictat 
fascist de la Viena (30 august 1940). 
prin care Germania hitleristă și Ita
lia mussoliniană rupeau samavolnic 
din pămintul românesc o suprafață 
de circa 43 000 km pătrați, anexind-o 
Ungariei horthyste.

în aceste circumstanțe de o gravi
tate extremă, cind numeroși cetățeni 
români au fost trecuți cu forța sub 
stăpinire străină, pentru a preințim- 
pina o ridicare la luptă in masă a 
națiunii noastre. Germania hitleristă 
a impus la cirma statului un guvern 
de dictatură in frunte cu generalul 
Ion Antonescu. în care rolul princi
pal l-a avut -Garda de Fier. Dimi- 
nuind necontenit prerogativele de 
suveranitate și independentă ale sta
tului român. Germania hitleristă a 
trecut in- octombrie 1940 la ocuparea 
României cu forțe militare, iar m 
iunie 1941 a împins armata română 
in agresiunea declanșată de Hitler 
împotriva Uniunii Sovietice.

Astfel, s-a conturat o situație în 
care forțele externe prevalaseră prin 
puterea lor militară covirșitoare și 
care amenința să impună un alt curs 
de evoluție istorică națiunii și statu-

I

Iul român. în perspectiva evoluției 
de ansamblu a celui de-al doilea 
război mondial, acest curs ducea, 
practic, dacă nu la dispariția Româ
niei, la transformarea ei intr-o anexă 
colonială a marilor puteri, anihilind 
cuceririle luptei de secole ale nați
unii — unitatea statală și indepen
denta.

Misiunea supremă a națiunii in 
acele împrejurări a devenit salvarea 
țării de la o catastrofă istorică pre
vizibilă. redobindirea independentei 
și suveranității naționale și anula
rea odiosului Dictat fascist de la 
Viena. In acest scop erau imperios 
necesare doborîrea regimului dictato
rial antonescian si înlocuirea lui cu 
un regim politic democratic de gu
vernare. precum și declanșarea lup
tei armate împotriva ocupanților 
fasciști, alăturând astfel tara coali
ției Națiunilor Unite.

Forțele politice patriotice, anti
hitleriste din România au realizat 
stringenta acestei misiuni istorice pe 
care națiunea română era chemată 
s-o împlinească pentru a-și asigura 
viitorul. Pe această bază obiectivă a 
putut avea loc in anii 1941—1944 — 
in cuprinsul amplei mișcări de rezis
tență angajată cu eroism de poporul 
român — o asiduă acțiune organi
zatorică și propagandistică în vede
rea făuririi unui larg consens poli
tic național necesar susținerii acțiu
nii de salvare a tării prin efortul 
popular generalizat.

Forța politică care s-a detașat in 
spectrul politic național prin avan
sarea celor mai judicioase soluții in 
situația deosebit de gravă in care se 
afla țara a fost Partidul 
munist Român. încă de la 
ceputul mișcării de 
țională și, constant, pe parcursul 
desfășurării acesteia, 
munist. în urma 
multilaterale a împrejurărilor interne 
și externe, a apreciat că salvarea 
țării, redobindirea independentei si 
unității naționale nu pot fi decit re
zultatul acțiunii energice si hotărîte 
a națiunii, opera întregului popor 
român. în platforma de luptă a C.C. 
al P.C.R.. din 15 ianuarie 1941 se e-

Co- 
in- 

rezistență na-

partidul co- 
unei analize

videnția astfel că „singurul drum de 
ieșire din situația catastrofală" in; 
care se afla România este făurirea^ 
„largului front unic popular al celor 
ce muncesc". In această direcție; 
partidu] comunist se arăta „gata să 
colaboreze cu toate persoanele și 
grupele politice", singura condiție a-, 
vansată fiind „atitudinea față de in— 
dependenta națională a poporului 
român".

Această orientare strategică funda
mentală. care viza rezolvarea prin 
propriile forțe ale poporului român 
a situației complexe in care se afla 
România. ■ a dobîndit noi valențe pe 
măsura desfășurării evenimentelor 
interne și internaționale. Astfel, la 
27 iunie 1941, la citeva zile după 
declanșarea agresiunii hitleriste îm
potriva Uniunii Sovietice, partidul 
comunist a stabilit ca sarcină priori-; 
tară a momentului istoric formarea 
„frontului unic de luptă a poporului 
român pentru piine și pace, pentru 
independentă și libertate națională"! 
Opțiune programatică plenar eviden
țiată intr-un document capital al 
mișcării de rezistență a poporului 
român, Platforma-program a P.C.R. 
din 6 septembrie 1941, intitulată 
Lupta poporului român pentru liber
tate și independență națională. Sub
liniind principalele obiective ale po
porului român in această etapă isto
rică — răsturnarea regimului anto
nescian, lupta armată împotriva ocu
panților alături de coaliția antihitle-r 
ristă, recucerirea independenței na
ționale. anularea Dictatului de la 
Viena. restabilirea drepturilor si li
bertăților democratice. îmbunătățirea 
situației materiale a maselor popu
lare — partidul comunist a arătat că 
singura cale de urmat pentru atin
gerea acestora este constituirea 
Frontului Unic Național, capabil »ă 
inmănuncheze totalitatea forțelor na
țiunii in lupta de eliberare.

Opțiunea Partidului Comunist Ro- 
privind eliberarea poporului ro- 
prin propriile sale forțe se în-, 
pe firul unei indelungate și

mân 
mân 
scria

Dr. Mihail E. IONESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

in multe, 
în ansam- 

produse- 
iar porto-

Muncă stăruitoare, de înaltă
răspundere, pentru sporirea

producției zootehnice
în ultimii ani s-a înregistrat un 

ritm inalt de dezvoltare a zooteh
niei, ritm care a determinat crește
rea ponderii acestei ramuri in an
samblul producției agricole. Progre
sele din acest sector se datoresc în
făptuirii unor ample programe de 
investiții, in vederea construirii și 
modernizării adăposturilor, asigură
rii de animale și păsări cu potențial 
productiv ridicat, la care se adaugă 
acțiunile de imbunătățire a pășuni
lor și finețelor in scopul asigurării 
de furaje in cantități îndestulătoare. 
Posibilitățile de oare dispune zooteh
nia noastră sint însă mult mai mari. 
Analizele efectuate in ultimul timp 
la indicația conducerii partidului de 
către organele de specialitate au re
liefat că rezultatele din zootehnie, 
atit in ce privește creșterea efecti
velor. cit și realizarea producțiilor 
animaliere, nu sint la nivelul posi
bilităților și al eforturilor pe care 
statul le-a făcut și le face pentru 
dezvoltarea acestei importante ra
muri ale agriculturii. In unele ju
dețe. cantitățile de lapte de vacă sint 
chiar mai mici decit cele realizate in 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Zilele acestea, in fiecare județ au 
loc ședințe de lucru la care parti
cipă cadrele din zootehnie, din do
meniul producerii furajelor și de la 
organele care se ocupă cu contrac- 
trarea, preluarea și valorificarea 
produselor zootehnice. în acest ca
dru sint analizate probleme con
crete. cum sînt organizarea co
respunzătoare a reproducției și creș
terea indicelui de natalitate la ani
male, reducerea substanțială a pier
derilor cauzate de mortalități sau de 
tăierile făcute in condiții deosebite, 
realizarea greutății prevăzute la li
vrarea și sacrificarea animalelor, bu
na furajare și îngrijire, care să asi
gure creșterea producției de lapte și 
a sporului zilnic in greutate a ani
malelor, reducerea consumului de 
furaje pe unitatea de produs, res- 
pectindu-se in acest scop normele și

rețetele stabilite, realizarea și mo
dernizarea construcțiilor zootehnice, 
introducerea mecanizării și genera
lizarea mulsului mecanic in fermele 
de vaci și altele. La acestea se a- 
daugă, desigur, problemele legate de 
asigurarea bazei 
tățile prevăzute 
lită, cu aplicații 
vește stringerea 
pierderi a tuturor resurselor de fu
raje. Analizarea rezultatelor obținu
te, cît și reliefarea neajunsurilor la 
fiecare din aspectele menționate o- 
feră posibilitatea stabilirii, in cunoș
tință de cauză, a măsurilor menite 
să ducă la perfecționarea activității 
curente și de perspectivă în zooteh
nie, care să se constituie intr-un 
amplu și mobilizator program de ac
țiune, intr-un îndreptar prețios pen
tru îmbunătățirea 
acest sector.

în zootehnie, mai 
oricare alte sectoare : 
rezultatele producției 
in cea mai mare măsură de munca 
oamenilor, de gradul responsabilită
ții lor in toate acțiunile pe care le 
întreprind. Realizările sau neimpli- 
nirile din diferite unități agricole in 
ce privește sporirea producției zoo
tehnice și realizarea efectivelor tre
buie căutate in modul in care au 
acționat organizațiile de partid in 
vederea întronării unei atitudini res
ponsabile față de întreaga activitate 
desfășurată in acest sector. Aceasta 
presupune ca toți cei care lucrează 
în zootehnie ori au atribuții în acest 
sector — cooperatori, muncitori, zoo- 
tehniști. medici veterinari, cadre de 
specialitate de la direcțiile agricole 
și din ministerul de resort — sâ ac
ționeze in spiritul exigențelor for
mulate de conducerea partidului in 
vederea, desfășurării întregii activi
tăți intr-un spirit de ordine și dis
ciplină desăvirșit. să soluționeze o- 
perativ și eficient problemele ce se 
ivesc pe parcursul desfășurării pro
cesului de producție.

Important este — așa cum a 
indicat in repetate rinduri conduce
rea partidului — ca organele $i or-

furajere, in cant.i- 
și structura stabi- 
imediate in ce pri- 
și conservarea fără

activității din

mult decit in 
ale agriculturii, 

sint hotărîte

ganizațiile de partid, consiliile popu
lare și organele de specialitate, 
prtntr-un contact viu și permanent 
cu cei ce lucrează in zootehnie, sâ 
asigure desfășurarea întregii activi
tăți intr-un spirit responsabil, inlă- 
turind orice manifestări de birocra
tism. orice tendințe de a justifioa 
nerealizările in producție și crește
rea necorespunzătoare a efectivelor 
de animale.

Se cuvine să menționăm că rezul
tatele bune obținute in creșterea e- 
fectivelor și a producțiilor anima
liere in numeroase unități agrico
le sint atribuite muncii respon
sabile a îngrijitorilor, după cum ne- 
implinirile sint legate nemijlocit de 
calitatea forței de muncă angajate 
in acest sector. Dar pentru a avea 
intr-adevăr oameni buni in acest 
sector, este necesar ca ei singuri să 
fie atrași spre această activitate, 
ceea ce se realizează și prin venitu
rile care le pot avea in urma muncii 
efectuate. De aceea, cadrele de con
ducere și specialiștii din unitățile, 
agricole in care se constată o fluc
tuație a ingrijitorilor trebuie să ac
ționeze, in primul rind, in vederea 
creșterii producției. care va oferi 
posibilitatea realizării de venituri 
mari atit pentru cooperativa agrico
lă, cit și pentru cei care lucrează in 
sectorul zootehnic. Această activitate 
trebuie insoțită de preocuparea per
manentă a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole, a organelor de 
partid și consiliilor populare pentru 
a.se încadra in fermele zootehnice 
oameni de nădejde care, pe parcurs, 
să fie. bine pregătiți profesional, ast
fel, incit să poată desfășura o acti
vitate la nivelul. cerințelor unei zoo- 
tehnii moderne, de mare randament.

Sporirea substanțială a producției 
animaliere, în general 
unei zootehnii moderne, 
randament și eficiență economică, 
impune să fie ridicat gradul răspun
derii in muncă al specialiștilor și

BUZĂU : Livrări 
suplimentare la export 

Harnicele colective muncito
rești de la întreprinderea de 
utilaj tehnologic (in imagine) și 
întreprinderea de utilaj meta
lurgic Buzău acordă o atenție 
deosebită realizării sarcinilor la 
export. Astfel, prin orga
nizarea unor ateliere și for
mații speciale, inițierea unor 
zile și săptămini record in pro
ducție. colectivul întreprinderii 
de utilaj tehnologic a reușit, in 
perioada care a trecut din acest 
an. să livreze suplimentar la 
export produse in valoare de 
circa 19 milioane lei și să depă
șească cu 2 200 lei pe persoană 
nivelul planificat al productivi
tății muncii. (Stelian Chiper).

practicarea 
de mare

loan HERȚEG
(Continuare în pag. a V-a)

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
program de mancă pentru partid, pentru popor

PROPRIETATEA SOCIALISTA DE STAT 
Șl COOPERATISTĂ IN AGRICULTURĂ 
chezășia înfloririi satului românesc, condiție

a progresului multilateral al societății noastre
Chestiune cardinală a teoriei și practicii construc

ției socialiste, problema proprietății socialiste ocupă un 
loc de seamă in dezbaterile ce au loc în țara noastră 
in lumina expunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 29 aprilie și la ședința comună a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și a Consiliului Naționala! 
Agriculturii. Secretarul general al partidului a reliefat 
locul fundamental pe care îl ocupă proprietatea so
cialistă in întregul proces de construire a noii 
orînduiri.

In industrie, ca și în aqricultură, proprietatea so
cialistă stă la temelia edificiului nostru economic ; ea 
condiționează toate zonele construcției materiale și 
spirituale. Acest adevăr este scos în evidență în chip 
pregnant de întreaga desfășurare a procesului de fău
rire a socialismului, în toate etapele sale.

Proprietatea socialistă în agricultură — de stat și 
cooperatistă - a redimensionat sațul românesc. Lichi
darea proprietății moșierești într-o primă etapă, coope
rativizarea în etapa următoare, noua revoluție agrară 
sint tot atîtea jaloane care marchează drumul ascen
dent, preocuparea pentru valorificarea potențialului de

progres economico-social pe care 
românesc. Pe acest drum istoric, 
listă a dovedit imensa ei superioritate asupra altor 
forme de proprietate ; pe temelia ei, satul a căpătat 
o altă înfățișare, oamenii săi au accedat la o nouă 
condiție ; superioritatea proprietății socialiste se vă
dește cu limpezime în creșterile impresionante ale pro
ducțiilor agricole, în accesul neîngrădit la democrație 
al locuitorilor satului, în maturitatea lor socială și po
litică, în universul lor etic întemeiat pe valorile socia
lismului.

In lumina strălucitelor expuneri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, organele și organizațiile de partid 
din agricultură, consiliile de conducere, toți factorii 
de răspundere sînt chemați să-și perfecționeze stilul 
și metodele de muncă în vederea creșterii eficienței 
actului economic; a valorificării superioare a potenția
lului productiv al agriculturii, în vederea sporirii apor
tului agriculturii la creșterea avuției generale a țării 
— cu alte cuvinte, să militeze cu si mai multă hotărîre 
pentru întărirea proprietății socialiste. Pentru oamenii 
muncii din agricultură, ca de altfel pentru toți cei ce 
muncesc, este o sarcină de supremă onoare.

îl reprezintă satul 
proprietatea socia-

Publicăm în pagina a ll-a o dezbatere pe tema proprie
tății socialiste in agricultură.

■ X

Un oraș comparabil doar cu viitorul său
Actul de naștere al orașului Bălan a fost semnat în anul 1967, la 

puțină vreme după prima vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pe aceste' plaiuri. Cu acel prilej — moment semnificativ pentru viața 
oamenilor și a așezării — secretarul general al partidului a trasat coor
donatele dezvoltării unui nou și puternic centru muncitoresc.

Astfel, orașul Bălan de astăzi este un exemplu relevant pentru.desti
nul nou, socialist al tuturor localităților patriei. O puternică dovadă a 
justeții politicii partidului de amplasare rațională a forțelor de producție 
pe intreg teritoriul țării și. m strinsă corelație cu aceasta, de armonioasă 
dezvoltare a tuturor zonelor și localităților ei. Este un argument viu a 
ceea ce au însemnat, in planul dezvoltării economico-sociale a României, 
acești 23 de .ani de glorioasă epocă deschisă profundelor prefaceri, și 
înnoiri. Epocă de redescoperire a uriașelor resurse creatoare ale poporu-

Iui român, perioadă de puternic avint constructiv, inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului.

Vizitele de lucru ale secretarului general al partidului pe plaiurile 
Harghitei — intre care se înscrie și vizita din luna mai a acestui an — 
indicațiile și orientările formulate cil aceste prilejuri de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-au constituit, de fiecare dată, in repere stimulative 
și pentru dezvoltarea orașului Bălan. Dintr-un sat care aparținea de 
comuna. SândominiC. Bălanul a devenit un oraș modern. Dezvoltarea sa 
■continuă, ascendentă, in plan social, reflectă dezvoltarea economică a 
întreprinderii pentru extragerea minereului cuprifer. Viața oamenilor de 
■aici a fost și este legată, prin trainice resorturi, de activitatea de a da 
■pațriei cit mai mult cupru. De a participa, prin 
generală a țării.

aceasta, la dezvoltarea

Dimineața, orașul se 
trezește la viață. Și 
toate drumurile oame
nilor pornesc înspre 
mină. De fapt, numai 
orașul de deasupra 
minei doarme noaptea. 
„Orașul din adincu- 
rile minei", acela pur
tat in ginduri de mi
neri cind coboară in 
trupul muntelui, nu 
doarme niciodată. Via
ța in mină desfășurîn- 
du-se continuu, 
multuos. într-un 
clocotitor.

Dar prima 
cunoști orașul de de
asupra minei. O Înși
ruire de blocuri mo
derne care pătrunde 
către munții Hășma- 
șul Mare. Primul oraș

Tu- 
ritm

dată

ce se oglindește în 
apele Oltului.

Orașul este mărtu
ria a doar douăzeci de 
ani 
tiv. 
din 
Din 
cu 
case, 
veșnic 
ploi.
respiră prospețime, ti
nerețe. Pare că orașul 
nu are amintiri. Și 
totuși...

— Vedeți, aici, pe 
locul unde construim 
noul centru civic, 
erau citeva rase vechi, 
posomorite ! îngropate 
----- x j_ semeția 

Acum, 
noi mai

de efort construc- 
Nu a rămas nimic 
satul de altădată, 
colonia de mineri 

sărăcăcioasele-i 
Cu drumurile 
innoroiate de 

Totul, in jur,

parcă de 
munților, 
blocurile 
estompează înălțimea

• reportaje • însemnări •

Nu vi se
imbrățișea- 

siluetă a 
Ce alt răs-

munților, 
pare ?

Privirea 
ză zvelta 
blocurilor,
puns poate fi mai clar 
decit încintarea ochi
lor ? Orașul are o fru
musețe, un farmec 
aparte.

— Iar clădirea a- 
ceasta — continuă 
Niculai Dacău, prima
rul orașului — este 
policlinica noastră. 
Are și un staționar cu 
50 de paturi. Altădată, 
oamenii plecau la 
Miercurea Ciucului

a se Îngriji.pentru
Acum, aici sint 22 de 
medici care veghează 
asupra sănătății mi
nerilor.

Orașul se dezvăluie 
cu dărnicie celor ce-1 
străbat. în față blocu
rilor și magazinelor, 
cochete spații verzi îți 
sugerează și frumuse
țea interioară a oame
nilor. Gindurile lor 
limpezi, primitoare. 
Hărnicia lor.

— Aceste trei ma
gazine : „Steaua".
„Tehnometal", „Colo- 
rom“ le-am dat în

folosință anul trecut. 
Erau necesare la cei 
aproape 15 000 de lo
cuitori ai .orașului. 
Prin intrarea lor în 
circuit suprafața, co
mercială a orașului 
s-a ridicat la peste 
7 500 mp. Șl. să știți, 
avem incă proiecte in- 
drăznețe. Noi spunem 
că sintem la început...

început 1 Da, deși 
orașul are deja un 
contur clar. O perso
nalitate. început pen
tru că drumurile Băla
nului, răsărite din 
adincurile minei, urcă 
în viitor. Se dezvoltă 
mina, se dezvoltă și 
orașul. Viitorul minei 
înseamnă și viitorul 
orașului.

— Am ajuns la

mină. Vă las. deocam
dată. Sint și la sediu 
treburi. Intre altele, 
astăzi, sint patru că
sătorii. Iar eu trebuie 
să fiu de față pentru 
a le oficia. Ne re
vedem după aceea. Că 
încă nu v-am 
totul despre 
Despre oamenii lui...

Mina. O fascinantă, 
pasionantă și, uneori, 
dramatică istorie. în 
1953. crezîndu-se că 
zăcămîntul era epuizat, 
se luase hotărîrea de 
a fi închisă. Nu era 
pentru prima dată 
cind se lua o astfel

spus 
oraș.

Emil ALMĂȘAN
(Continuare 
in pag. a V-a)
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TEZE1E PENTRU PLENflRfl C. C. Hl P. C. B. - PROGRAM BE MUNCfi PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

PROPRIETATEA SOCIALISTA OE STAT SI COOPERATISTĂ IN AGRICOLTORĂ
- chezășia înfloririi satului românesc, condiție a progresului 

multilateral al societății noastre
Trebuie să întărim continuu proprietatea socialistă, de stat și cooperatistă, în agricul

tură. Este necesar să înțelegem că și în agricultură - ca în toate celelalte domenii de 
activitate - proprietatea socialistă reprezintă chezășia înfăptuirii noii revoluții agrare, a 
realizării unei agriculturi intensive și obținerii producțiilor pe care ni le propunem.

NICOLAE CEAUȘESCU
Dezbaterea găzduită în aceste coloane își propune să examineze 

o serie de aspecte teoretice și practice legate de proprietatea socia
listă în agricultură, de preocuparea pentru consolidarea și dez
voltarea ei. Totodată, sînt aduse în discuție o serie de aspecte 
concrete ale administrării acestei importante părți din avuția 
națională, eforturile pentru optimizarea mecanismelor instituite în 
acest scop — așa cum reies ele din practica de zi cu zi. Participă 
prof. univ. dr. OPREA PARPALĂ, de la Academia de studii eco
nomice, GHEORGHE DUMA, Erou al Muncii Socialiste, președin
tele C.A.P. Șăulia de Cîimpie din județul Mureș, ing. IOAN DRA
GOMIR, directorul întreprinderii agricole de stat Puchenii Mari 
din județul Prahova.

REVOLUȚIA
AGRICULTURII NOASTRE

REDACȚIA : Faptul că in cursul 
vieții unei singure generații produc
ția agricolă a crescut in țara noastră 
de 6 ori demonstrează că in agricul
tura românească a intervenit o mu
tație, o transformare revoluționară ; 
aceasta a fost făurirea și generali
zarea proprietății socialiste. In acest 
răstimp istoricește scurt ea și-a do
vedit pe deplin uriașul potențial 
creator, a acționat ca un adevărat 
accelerator al progresului lumii ru
rale pe toate planurile. Ar fi potrivit 
să incepem cu o evocare, fie ea și 
sumară, a acestor prefaceri, a dru
mului parcurs. ' '"'h' ’

>V.P Z 9/0,'>>:4li 'dȘ.UkdlMJn ț
O. PARPALA ; A trecut cu puțiii 

peste un sfert de veac de la înche
ierea procesului de făurire a pro
prietății socialiste în agricultura 
României, ale cărui începuturi — in 
condițiile țării noastre — au prece
dat procesul similar din industrie, 
într-adevăr, pentru o parte din agri
cultură, un rol important l-a avut 
reforma agrară din 1945, care a re
prezentat și prima revoluție agrara, 
înfăptuită de către Partidul Comu
nist Român la scurt timp după vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă din August 1944. O parte din 
terenuri și mijloacele de muncă 
expropriate de la marii proprietari 
funciari au fost naționalizate, deve
nind proprietate de stat. Pe aceste 
terenuri au fost organizate ferme de 
stat care, în 1949, prin lichidarea 
resturilor moșierești, s-au extins și 
s-au transformat în gospodării agri
cole de stat ; tractoarele și mașinile 
agricole — organizate inițial în sta
țiuni de închiriat — au constituit 
nucleul inițial de organizare a sta
țiunilor pentru mecanizarea agricul
turii.

Dar — lichidarea grabnică a stării 
de înapoiere a economiei țării, in
clusiv a ramurii agriculturii, ca și 
victoria deplină și irevocabilă a so
cialismului fiind condiționate de 
făurirea economiei socialiste unitare, 
de generalizarea relațiilor de pro
ducție socialiste atit la orașe, cit și 
la sate — viața a impus necesitatea 
reorganizării revoluționare socialiste 
a întregii proprietăți funciare, prin 
cooperativizarea agriculturii. A doua 
revoluție agrară-socialistă, începută 
în primăvara anului 1949, a fost în
cheiată în primăvara anului 1962 — 
deci după treisprezece ani. Durata 
relativ mare a procesului de trans
formare a proprietății țărănești- 
individuale s-a impus ca o necesi
tate rezultată din nivelul de dezvol
tare a forțelor de producție din agri
cultura țărănească, ca și din cerința 
convingerii țăranului parcelar de 
avantajele marii producții agricole 
socialiste.

Făurirea și generalizarea proprie
tății socialiste in agricultură s-au vă
dit a avea o importanță vitală nu 
numai pentru destinele satului ro
mânesc. ci și pentru întreaga eco
nomie națională. După cum aprecia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „fără 
realizarea unei dezvoltări unitare, 
pe baze socialiste, a întregii econo
mii, deci și a industriei și agricul
turii, nu am fi putut obține marile 
realizări pe care Ie avem astăzi. Deci 
fără organizarea agriculturii pe baze 
socialiste, de stat și cooperatiste, nu 
am fi putut obține nici marile reali
zări din agricultură, dar nici remar
cabilele înfăptuiri in dezvoltarea ge
nerală a patriei noastre". Este incă 
una din strălucitele confirmări ale 
justeței politicii partidului nostru, 
rezultat al aplicării creatoare a prin
cipiilor socialismului științific la 
condițiile concrete din tara noastră.

Astăzi, in proprietatea socialistă 
de stat și cooperatistă — a celor pes
te 320 Întreprinderi agricole de stat 
și 3 720 cooperative agricole de pro
ducție — se află circa 95 la sută din 
suprafața arabilă a țării. La sfîrși- 
tul anului 1985, fondurile fixe ale în
treprinderilor agricole de stat, sta
țiunilor pentru mecanizarea agricul
turii și cooperativelor agricole de 
producție totalizau 238 de miliarde 
lei. în proprietate socialistă se află 
principalele mijloace mecanice de 
muncă — peste 185 000 tractoare a- 
gricole, aproape 53 000 semănători 

mecanice, circa 53 000 combine auto
propulsate pentru recoltat cereale 
păioase, aproape 20 000 combine pen
tru recoltat furaje etc. Sistemul so
cialist al agriculturii este nu numai 
principal producător, ci și cel mai de 
seamă furnizor al fondului central al 
statului la principalele produse agri
cole în condițiile autoaprovizionării 
teritoriale.

REDACȚIA t Să nu trecem mai 
departe înainte de a face o preci
zare — o chestiune nu foarte impor
tantă, dar nu lipsită de interes. Fer
mele de stat înființate în 1945 nu 
reprezentau o proprietate' socialistă 
pentru simplul motiv că însuși sta
tul nu era un stat al clasei munci
toare și al aliaților săi. De abia de 
la 30 Decembrie 1947 putem vorbi 
despre o proprietate a întregului 
popor administrată de stat. Și, cu 
titlu de subliniere : istoria a înregis
trat și acest paradox — după 11 iu
nie 1948, timp de încă aproximativ 
un an — în condițiile in care în in
dustrie proprietatea capitalistă 
fusese lichidată — a mai stăruit in 
agricultură proprietatea moșierească. 
Ultimele nuclee — e drept, reduse și 
avind felurite îngrădiri — au supra
viețuit pină in 1949.

Vă rugăm insă să ne vorbiți des
pre situația actuală, despre felul 
cum se prezintă astăzi proprietatea 
socialistă in agricultură.

O. PARPALA : în anii care au ur
mat Congresului al IX-lea al parti
dului. rolul și locul agriculturii în 
ansamblul economiei naționale au 
fost reconsiderate ; a doua ramură 
de bază a economiei naționale se 
bucură de întreaga atenție a partidu
lui. a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
împotriva unor voci care susțineau o 
superioritate a formei de proprie
tate de stat asupra celei cooperatis
te. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat : „Orice contrapunere a a- 
cestor forme de proprietate, neglija
rea uneia sau alteia din ele nu pot 
aduce decît daune intereselor gene
rale ale mersului înainte al societății 
noastre". Ele formează o unitate or
ganică. intrucît au aceeași bază : stă- 
pînireă și folosirea în comun a mij
loacelor de producție sînt incompa
tibile cu exploatarea omului de că
tre om. activitatea unităților este re
glementată în conformitate cu prin
cipiile socialismului, ca și repartiția 
roadelor muncii. Deosebirile care e- 
xistă între cele două forme de pro
prietate nu țin de esența proprie
tății.

încă in istoricul raport al tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al IX-lea al partidului s-a 
precizat — cu evidentă tentă pro
gramatică — faptul că în întreaga 
perioadă de construcție a socialis
mului și comunismului in România, 
cooperativa agricolă de producție ră- 
mine forma de bază de organizare 
socială a țărănimii românești. Aceas
ta Înseamnă că problema dezvoltării 
proprietății cooperatiste în agricul
tură nu este o problemă conjunctu- 
rală, ci de durată, deoarece proprie
tatea cooperatistă — la actualul sta
diu de dezvoltare — este încă de
parte de a-și fi pus in valoare toate 
rezervele de care dispune pentru 
dezvoltarea mai accelerată a forțelor 
de producție din agricultură, prin 
înfăptuirea noii revoluții agrare. Mai 
mult decît atît : faptul că multe coo
perative agricole de producție ob
țin randamente superioare celor din 
întreprinderile agricole de stat în
vecinate arată nu numai că proprie
tatea cooperatistă nu este cu nimic 
inferioară celei de stat, dar că, a- 
tunci cind există condițiile endoge
ne și exogene necesare, ea poate 
concura proprietatea de stat la acce
lerarea creșterii economice, a dez
voltării intensive a întregii economii 
socialiste românești.

REDACȚIA : Argumentul este de 
reținut. Să prezentăm citeva argu
mente concrete despre superioritatea 
proprietății socialiste in agricultură, 
așa cum reies ele din munca și via
ța unui sat din cimpia transilvană.

ARGUMENTELE SUPERIORITĂȚII
GHEORGHE DUMA : Șăulia a in

trat tîrziu pe făgașul cooperativiză
rii. de abia in 1959. In jur se coope- 
rativizase toată zona, cu ani inainte. 
Nu mi se pare lipsit de interes, as
tăzi. după atiția ani. să arăt că. doar 
aparent paradoxal, tocmai dragostea 
de pămînt a șăulenilor a fost cea 
care i-a făcut să întirzie la intîlnirea 
cu cooperativa agricolă ; s-au des
părțit greu de pămintul lor — evi
dent. vorbim despre concepțiile și 
mentalitățile acelor ani. vorbim des
pre stări vechi de trei și patru de
cenii. Dar tot dragostea față de pă
mînt a fost cea care le-a dat aripi. 
Au fost de ajuns doi. trei ani cu re
zultate foarte bune ca să le demon
streze superioritatea proprietății co
lective asupra pămîntului. S-a văzut 
imediat în hambarul fiecăruia, in 
gospodăria personală a fiecăruia ce

Citeva date despre producțiile noastre:
• grîu : 1960 - 1 173 kg |a hectar ; 1968 - 2 295 ; 1982 - 5 012 ; 1987

— 8 011 kg la hectar ;
• porumb boabe : 1960 - 1 688 kg la hectar; 1968 - 2 109 ; 1982 - 

6 000 ; 1987 — 12 048 kg (știuleți) la hectar;
• sfeclă de zahăr : 1960 - 15 405 kg |a hectar; 1968 - 27 695 ; 1982

— 45 000 ; 1987 — 80 226 kg la hectar.

Cu alte cuvinte, în doar ceva mai 
mult de un sfert de secol, producția 
de griu a crescut de șapte ori, cea 
de porumb de circa patru ori, iar 
cea de sfeclă de zahăr de peste cinci 
ori. Există oare probă mai conclu
dentă decit aceasta că pentru agri
cultura românească cooperativizarea 
a însemnat calea belșugului ? Dar, 
mai mult decît atît, ea a însemnat 
calea salvării — pentru că mica pro
prietate, care în acest interval s-ar 
fi fărimițat și mai mult, ar fi dus 
la secătuirea pămintului, ar fi exclus 
mecanizarea... (Să fac o paranteză : 

înseamnă proprietatea cooperatistă, 
munca în comun.

REDACȚIA : Intr-adevăr, începu
tul și sfirșitul oricărei discuții des
pre superioritatea proprietății socia
liste se situează în zona rezultatelor 
concrete — economice și tehnice — 
pe care le-a obținut, de-a lungul 
anilor, respectiva unitate. Din aceas
tă perspectivă, vă rugăm, să prezen
tați, pe scurt, tabloul evoluției C.A.P. 
Șăulia de Cimpie. Cu ce ați început, 
unde sinteți astăzi ?

GHEORGHE DUMA : Dacă șăule- 
nii se bucură de prosperitate, dacă 
unitatea are putere economică, a- 
ceasta se datorează, putem spune cu 
certitudine, rezultatelor obținute în 
producția vegetală.

nu de mult am folosit pentru unele 
lucrări specifice elicopterul. Cum 
s-ar putea face acest lucru în condi
țiile loturilor mărunțite ?)..., ar fi 
exclus cultivarea științifică a pă
mintului.

REDACȚIA : Vă rugăm, să prezen
tați citeva date economice care să 
ilustreze: să întemeieze în conti
nuare afirmațiile dumneavoastră...

GHEORGHE DUMA : Să amintesc, 
sumar, citeva alte cifre dare mi se 
par concludente : am plecat la drum 
cu un efectiv de 12 bovine ; o vacă 

a furnizat atunci, în primul an, 1 279 
litri de lapte în medie ; astăzi avem 
2 100 de bovine, iar producția medie 
de lapte a fost în 1987 de 3 100 litri. 
E un singur exemplu — și aș pre
fera, în locul altor cifre, să vorbesc 
despre citeva alte realități ce ilus
trează prefacerile pe care le-a adus 
în Șăulia proprietatea socialistă.

în primul rînd, pămintul. Am ple
cat de la principiul că „nu există 
pămînt rău", ci numai „rău gospodă
rit". Am utilizat integral gunoiul de 
grajd ; am adus, uneori de la zeci de 
kilometri, cu un efort financiar care 
unora, pe atunci, le apărea ca ne- 
economicos, mari cantități de gunoi ; 
n-am fost zgîrciți și am cheltuit 
sume mari cu îngrășămintele chimi
ce. Astăzi avem un pămint mult mai 
bun decit acum 10—15 ani și ei este 
creația cooperatorilor din Șăulia. 
Nici nu se compară — ca potențial 
de fertilitate și calități agrotehnice — 
cu cel moștenit de la natură și de la 
foștii lui proprietari, care sint ace
iași, dar numai noua formă de pro
prietate le-a permis să înfăptuias
că ceea ce au înfăptuit.

Un singur exemplu despre inves
tițiile pe care le-a făcut posibile 
transformarea socialistă a agricultu
rii — investiții productive imposibil 
de realizat în condițiile micii pro
prietăți : la marginea comunei se în
tindeau niște smîrcuri — mocirlă și 
stuf, „proprietatea" individuală a 
șăulenilor. Astăzi avem iazuri ame
najate pentru creșterea crapului. 85 
de hectare, care ne aduc anual 150— 
200 de tone de pește. Despre cele
lalte investiții, însumînd multe mi
lioane de lei, nu spun decît că au 
contribuit spectaculos la creșterea 
veniturilor cooperativei'.

Aș vrea să spun citeva cuvinte și 
despre traiul șăulenilor, realizări le
gate direct de formarea, creșterea și 
întărirea proprietății socialiste. în 
ultimii 15 ani s-au construit aproa
pe 400 de. case noi — dar aceasta 
incă nu spune nimic pentru că e o 
diferență ca de la cer la pămint în
tre o casă veche și vila cu 2-3 nive
luri de asțăzi ; la 748 de gospodării 
avem peste 70 de autoturisme ; rar 

găsești familie care să nu aibă radio, 
televizor, frigider, mașină de spălat ; 
peste 200 de familii au telefon. (Le
gat de asta : o mobilizare la miezul 
nopții, dacă e nevoie, nu-i o pro
blemă pentru noi...). Noi socotim că 
sînt cifre foarte frumoase pentru o 
comună care numără 2 310 locuitori...

REDACȚIA : Și este imposibil să 
găsiți pe cineva care să vă poată 
contrazice...

IOAN DRAGOMIR : Argumentele 
aduse pînă acum pot fi întregite și 
cu altele, așa cum rezultă ele din 
activitatea întreprinderii noasfte.

URIAȘELE RESURSE ALE
PROPRIETĂȚII SOCIALISTE

REDACȚIA : Vă propunem, în 
continuare, să discutăm citeva din
tre problemele pe care le ridică 
gospodărirea proprietății socialiste, 
să ne referim la acele aspecte a 
căror perfecționare poate contribui 
efectiv și durabil la dezvoltarea ei.

O. PARPALA : In primul rînd, 
planificarea. Nimeni nu pune în dis
cuție problema încadrării fiecărei 
cooperative in planul unic de stat. 
Problema se pune însă — cum ? 
Prin directivă administrativă, obliga
torie sau în urma gindirii colective a 
cooperatorilor — hotărirea lor ur- 
mînd să îmbine interesele proprii cu 
cele ale societății ? Esențial nu este 
de a discuta, și atit, planul de pro
ducție în organele colective de con
ducere ; esențial este conținutul pla
nului, esențial este modul in care el 
a fost elaborat și mai ales va fi 
infăptuit.

Or. actualmente, planul de produc
ție din agricultură — incepind cu ju
dețul și pină la ferma de producție 
— se transmite de sus în jos, uneori 
pînă la detalii. Or, tendința de cen
tralizare excesivă a conducerii și 
planificării agriculturii' cooperatiste 
este însoțită de tutelarea măruntă a 
treburilor obștești prin metode pur 
administrative. în asemenea cazuri, 
autoconducerea — proprie economiei 
cooperatiste — devine formală, iar 
autogestiunea — greu și chiar impo
sibil de realizat.

Iată de ce socotim necesare adop
tarea și respectarea unor măsuri de 
perfecționare a sistemului de plani
ficare a agriculturii cooperatiste, 
care să ducă la întărirea proprietății 
cooperatiste prin creșterea încrederii 
țăranului cooperator că este în
tr-adevăr proprietar al resurselor de 
producție ale cooperativei și, ca atare, 
poartă responsabilitatea utilizării lor 
raționale.

GHEORGHE DUMA : Sînt intru 
totul de acord cu cele spuse. Apli
carea principiului consultării la alcă
tuirea planurilor de producție are o 
deosebită însemnătate. La urma ur
melor, cine, mai mult decit coopera
torii înșiși, este interesat în reali
zarea unor producții mari ? Mai de
parte : cine, mai mult decit coope
ratorii, fiecare in unitatea lui, știe 
pină la ultimul hectar la ce se poate 
folosi pămintul. cum poate fi el fo
losit optim ? Cifre obligatorii, cu 
ani în urmă, ne-au silit să trecem 
suprafețe mari de la pășune la ara
bil și rezultatul, examinat in totali
tatea performanțelor economice, nu 
a fost cel mai fericit.

Cind cifra de plan este mult prea 
departe de posibilitățile reale ale 
pămintului, pe care noi le cunoaștem 
cel mai bine, ea devine „demobiliza
toare". Avem un asemenea exemplu 
concret în cazul culturii de căpșuni. 
Vorba țăranului, bine-ar fi să se 
facă, dar știința spune altceva : pe 
păminturile de aici se obține mai pu
țin la această cultură. Și atunci — 
cui folosește un plan fals mobiliza
tor ? O spun cu toată răspunderea î 
nimănui I Cooperatorilor nu, pentru 
că orice nerealizare se traduce într-o 
stare de spirit de demobilizare. Nu 
folosește nici statului, pentru că 
această informație falsă, dar care 
trece drept adevărată, intră ca atare 
în planurile fabricilor de conserve, 
ale comerțului și produce dereglări, 
un lanț de dereglări.

REDACȚIA : Dar planurile nu se 
discută in adunările generale ale 
cooperatorilor ?

GHEORGHE DUMA : Se discută... 
dar nu o dată formal. însă indife
rent de ceea ce scrie pe hîrtie, oa
menii muncesc neosteniți, așa cum 
știu ei, și scot maximum din pă
mînt, in condițiile date. Am primit 
cu mare bucurie ideile deosebit de 
prețioase din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv din 29 apri
lie ; dați-mi voie să citez : „Nu 
mai este posibil ca activitatea com
plexă a economiei naționale, a dez
voltării societății să fie rezolvată 
numai de aparatul central, neglijin- 
du-se organele democratice din uni
tăți". Și mai departe : „Să se renun
țe la sistemul birocratic, admi
nistrativ in activitatea de planifi
care și conducere. Multe probleme... 
sînt rezultatul ncaplicării ferme 
a principiilor de conducere și pla
nificare pe baza autoconducerii, au- 
togestiunii, de funcționare cu în
treaga răspundere a organismelor 
democratice". Este limpede, și expe

Faptele, argumentele, opiniile aduse in dezbatere depun o mărturie 
concludentă în favoarea unui adevăr-temelie, a unei axiome de la care 
pleacă toate dezbaterile noastre : proprietatea socialistă în agricultură 
și-a dovedit pe deplin superioritatea, a condus satul românesc pe calea 
înfloririi sale. Totodată, a reieșit că în practica gospodăririi proprietății 
sînt mari posibilități de perfecționare — tocmai în sprijinul întăririi ei, 
al consolidării cuceririlor obținute pînă astăzi, pentru deplina valorificare 
a uriașului potențial de progres existent.

Avem posibilitatea să aplicăm aici, 
într-o comună oarecare, toate cuce
ririle științei agronomiei. „Griul e 
cultura specialistului" — se spune, și 
așa este. Semănăm cu regularitate 
soiuri de mare randament, aplicăm 
fertilizarea fazială, executăm fiecare 
operație la momentul optim. în felul 
acesta, avem ferme care din 1984 au 
produs cu regularitate peste 6 500 de 
kg la hectar. Producția de soia este 
întotdeauna deasupra planului, peste 
3 000 de kg la hectar. Avem un efec
tiv de 3 364 taurine și 5 480 ovine ; 
am întreprins mari lucrări de mo
dernizare la toate fermele.

riența noastră — o spun cu toată 
modestia — confirmă pe deplin cu
vintele mult stimatului tovarăș secre
tar general al partidului.

Noi, șăulenii, sîntem, ca toți oame
nii din pajria noastră, proprietari, 
producători și beneficiari. Că sîntem 
beneficiari o știm mai bine decît 
oricine — și am vorbit, cred, con
vingător despre ce a însemnat și 
înseamnă cooperativizarea agricultu
rii în creșterea nivelului de trai al 
oamenilor. Și nu am vorbit decit 
despre citeva realități materiale — 
nu am vorbit despre școli, despre 
asistența sanitară, despre posibili
tățile de calificare deschise tuturor, 
nu am spus nimic despre creșterea 
socială și politică a țăranului, despre 
sentimentul de demnitate pe care il 
are din conștiința că este cetățean 
egal în drepturi și datorii cu toți 
cetățenii țării, că este cetățean liber 
într-o țară liberă. Cu alte cuvinte, 
sintem pe deplin beneficiari ; că 
sintem producători, buni producă
tori am dovedit-o și o dovedim me
reu mai bine cu fiecare an. Și, fără 
să ne ingîmfăm, o știm și noi și ne 
străduim să fim și mai buni pro
ducători. Avem pe deplin senti
mentul că sîntem proprietari în con
dițiile cînd, așa cum cere partidul, 
participăm la administrarea proprie
tății de la început și pină la capăt. 
Să nu fiu înțeles greșit. Nu princi
piul planului il pun în discuție — nici 
un om de bună credință nu poate face 
așa ceva. Și nu mă refer doar la un 
președinte de cooperativă agricolă 
de producție — cum sînt eu, prin 
încrederea cooperatorilor, de 29 de 
ani — ci la orice țăran, chiar fără 
nici o răspundere socială decît aceea 
de a-și face cit mai bine datoria, 
în cimp, la grajd, în ateliere. Nu 
despre principiul planului este vorba, 
ci despre modul nerealist, mecanic, 
birocratic al unora de a-1 funda- 

, menta. Sînt pentru respectarea drep
turilor unităților — așa cum reies 
ele limpede din principiile și legile 
noastre, din statute. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus în mai 
multe rinduri că am creat un sistem 
democratic foarte bun, important 
este acum să-1 facem să funcțione
ze pe deplin. Sint cuvinte înțelepte; 
ele reprezintă un adevărat program 
de acțiune și cred că este de datoria 
fiecăruia dintre noi să medităm 
adine și să acționăm ca atare.

IOAN DRAGOMIR : Am spus mai 
inainte că avem ferme unde ob
ținem constant peste 6 500 kg de grîu 
la hectar. Am spus ferme, nu am 
spus pe întreprindere. De ce ? Pentru 
că din cele 800 de hectare planifi
cate a fi semănate cu griu, 250 sînt 
in ferma Comănacu, unde există 
solul așa-numit „branciog", pămînt 
cu pietriș, care nu poate cu nici un 
chip să producă mai mult de 4 000 
de kg la hectar. în anii cei mai 
buni. Dacă obținem pe celelalte 
550 de hectare o recoltă pe care noi 
o apreciem, în actualul stadiu, a fi 
foarte bună, 6 500 de kg/ha, și tot 
nu vom recolta mai mult de 5 700 
kg/ha pe întreprindere. Se vede, 
deci, în aceăte condiții, cît de nerea
list ar fi să se planifice aceeași 
producție indiferent de potențialul 
pămintului. Sînt întru totul de acord 
cu (cele arătate aici privind nece
sitatea de a acorda unităților mai 
multă încredere, mai multă autori
tate atunci cînd este vorba de fun
damentarea planului, un plan real
mente mobilizator.

O. PARPALA : într-o activitate 
economică desfășurată într-o mare 
diversitate de condiții de producție, 
nici un organ de planificare, oricît 
ar fi de calificat, nu poate asigura 
structura măsurilor cea mai cores
punzătoare resurselor de producție 
existente fără consultarea și ascul
tarea proprietarilor-producători ; in 
conformitate cu principiile și le
gile noastre, unitățile pot asigura 
optima funcționare a sistemului — 
fie și măcar pentru motivul că re
zultatele economico-financiare se 
răsfrîng direct asupra veniturilor lor.

Proprietatea socialistă — de stat 
și cooperatistă — și-a dovedit de-a 
lungul anilor superioritatea. Sîntem 
datori, însă, să explorăm în con
tinuare toate căile pentru perfec
ționarea activității, să punem în 
lumină uriașele ei resurse în tota
litate. Este o datorie a noastră, a 
tuturor celor care, intr-un fel sau 
altul, ne-am legat viața de destinul 
agriculturii. ...Dar ce viață nu este 
legată de destinul agriculturii ?

Georqe-Radu CH1ROVICI



SClNTEIA — vineri 12 august 1988 PAGINA 3

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII EXPORTUL
- FORUMURI ALE DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI, REVOLUȚIONARE

Angajare ferma pentru sporirea 

producției de energie electrică
Prin întreaga ei desfășurare, adu

narea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la întreprin
derea electrocentrale Rovinari s-a 
constituit intr-o analiză profundă, 
în spirit muncitoresc, a resurselor 
de care dispune acest colectiv pen
tru sporirea continuă a producției de 
energie electrică. în darea de seamă 
prezentată de tovarășul George Con- 
descu. președintele consiliului oa
menilor muncii, au fost evidențiate, 
desigur, rezultatele obținute in pri
mul semestru, dar mai ales neajun- 
surile și cauzele acestora, măsurile 
ce trebuie întreprinse pentru ca 
termocentrala de la Rovinari să se 
situeze la nivelul marilor sarcini 
ce-i revin in sistemul energetic na
țional. S-a relevat că. fată de reali
zările din aceeași perioadă a anului 
trecut, producția medie zilnică a 
crescut cu aproape peste 162 MWh 
obținîndu-se. pe ansamblul perioa
dei analizate, cea mai mare produc
ție de energie electrică de la înfi
ințarea unității. S-au remarcat pro
gresele înregistrate in acest an ; au 
crescut puterea medie si gradul de 
disponibilitate pe fiecare bloc in 
parte, s-a redus durata opririlor ac
cidentale. au scăzut substantial con
sumul de combustibil conventional 
și consumul propriu tehnologic. De
sigur, aceste rezultate nu au con
stituit și nu puteau constitui. în nici 
un caz, motive de automulțumire, 
chiar și numai din considerentul că 
planul la producția de energie elec
trică a fost indeplinit doar in pro
porție de circa 82 la sută.

Pornind de la această realitate, 
participantii la dezbateri au anali
zat temeinic cauzele neajunsurilor, 
au formulat observații și propuneri 
pentru mai buna valorificare a po
tențialului tehnic. pentru intărirea 
climatului de ordine și disciolină. 
exprimîndu-se convingerea că ener- 
geticienii de la Rovinari au dobindit 
experiența necesară pentru a răs
punde sarcinilor majore ce le revin. 
Nu trebuie trecut cu vederea , faptul, 
că în termocentrală’ s-a desfășurat 
și urmează să se execute in’conti
nuare un volum mare de reparații 
capitale și modernizări, lucrări ce 
trebuie să se realizeze în mod rit
mic. conform programelor stabilite. 
Spunem aceasta intrucit întîrzierea 
cu aproape 6 luni de zile a execu
tării acestor lucrări la grupurile 
nr. 5 și 4 de 300 MWh a influențat 
în mod considerabil nerealizarea 
sarcinilor de plan pe primul se
mestru.

Iată citeva dintre opiniile expri
mate in cadrul dezbaterilor.

Inginer Vasile Vintu, șeful secției 
Termo II : S-au făcut eforturi mari 
în direcția modernizării și creșterii 
fiabilității utilajelor, a organizării

Multe si deloc ușoare sint chestiu
nile pe care trebuie să le rezolve 
comitetul de partid al comunei Cer- 
nica. fiecare reclamind o anumită 
urgență ; dar. dintre toate, se deta
șează cele privind situația coopera
tivei agricole din satul Bălăceanca. 
Tovarășul Alexandru Oltcanu. pri
marul comunei, tînăr și ca virstă și 
ca experiență, a sintetizat cu preci
zie si cu profundă înțelegere proble
mele acestei cooperative si — ceea 
ce este mai important — modul in 
care se gîndește că pot fi rezolvate. 
Am înțeles din ce spunea că, la 
greutățile inerente pe care orice 
unitate le are într-un moment sau 
altul, aici „greutatea" numărul unu 
este atitudinea față de interesele 
unității, atitudinea fată de muncă a 
oamenilor din fruntea acestei unități. 
Ei înșiși adaugă la greutățile obiec
tive una poate mai rea decît cele
lalte : lipsa de înțelegere a proble
melor majore, situarea pe deasupra 
acestora a unor — să le zicem deo
camdată doar atit — orgolii mărun
te. Este, se poate spune, un exemplu 
de felul cum o unitate, fără a avea 
condiții ideale pentru zootehnie, ob
ține rezultate foarte proaste nu din 
pricina condițiilor naturale, ci a 
lipsei de gindire gospodărească, de 
răspundere si. repetăm, din pricina 
situării ambițiilor deasupra interesu
lui general. Să ne explicăm...

în anul care a trecut, fiecare ani
mal din ferma zootehnică a unității 
a produs... o pagubă de aproape 
2 000 lei. Cantitatea de lapte livrată 
Ia fondul de stat n-a depășit 1 000 
litri pe vacă furajată. Acesta ar fi, 
succint, bilanțul fermei zootehnice pe 
anul trecut. El nu este cu nimic mai 
bun pe primele șapte luni care au 
trecut din acest an. dacă avem in 
vedere faptul că pină acum nu s-a 
realizat decît 39 la sută din planul 
de livrări la fondul de stat pe 
această perioadă. Cel niai îngrijoră
tor fapt este insă scăderea număru
lui de vaci cu lapte. Numai față de 
anul trecut, numărul vacilor aflate 
în producție a scăzut cu 163 de ca
pete. ele populind acum doar jumă
tate din capacitatea proiectată a 
complexului. în condițiile asigurate 
acum zootehniei în această unitate, 
nu trebuie prea multi ani pentru 
diminuarea îngrijorătoare a efecti
velor. Și asta intr-un complex 
zootehnic care a costat nu mai puțin 
de 26 milioane lei. deși cu multe 
greșeli de concepție si construcție, 
incomparabil mai bun față de ceea 
ce a fost.

Faptele petrecute aici confirmă 
aprecierea primarului că principalele 
greutăți și le creează oamenii. în 
primul rînd cei cu răspunderi in 
conducerea unității.

Un amănunt semnificativ pentru 
modul in care este organizată munca 
în această fermă : la ora 9 dimi
neața, o Îngrijitoare hrănea vițeii 
mai măricei cu laptele ce mai ră
măsese de la cei mici pentru că lu
cerna la care aveau dreptul la prima 

muncii. întăririi ordinii și discipli
nei. Va trebui să insistăm pe creș
terea competiției intre colectivele 
care exploatează grupurile energeti
ce. pe cultivarea mindriei pentru 
rezultatele obținute. în același timp, 
specialiștii și tehnicienii trebuie 
să-și aducă o contribuție mai mare 
la creșterea duratei și a stabilității 
in funcționare a blocurilor energeti
ce. Se prelungește nepermis de mult 
timpul de repunere in. funcțiune a 
agregatelor ; multe lucrări începute 
nu sirit finalizate : nu se exercită un 
control fazial calificat la lucrările 
de reparații. Sint neajunsuri care 
ne aparțin și pe care le putem eli
mina prin eforturi proprii.

Aristică Anițescu, maistru princi
pal la uzina de combustibil : O ce
rință es’ențială pentru buna funcțio-

La întreprinderea 
electrocentrale 

Rovinari

nare a termocentralei este alimenta
rea ritmică cu cărbune de calitate. 
De pe acum trebuie să pregătim 
virful de iarnă. în acest sens este 
necesar să intensificăm lucrările de 
reparații la benzile transportoare și 
la instalațiile din gospodăria de. căr
bune. echipindu-le cu toate utilajele 
de selectare a metalelor ; trebuie, 
totodată, să executăm din timp ope
rațiile de protejare a stocurilor de 
cărbune, care pină la 15 octombrie 
vor însuma o cantitate de peste 1 
milion tone.

Ion Pisc, inginer-șef al antreprizei 
de ■ reparații : Sint multe probleme 
de rezolvat, dar cea mai importantă 
mi se pare a fi întărirea discipli
nei. Mai întii. am in vedere discipli
na tehnologică, in sensul respectării 
cil strictețe a fișelor tehnologice.. de 
reparații la fiecare lucrare. în șl 
doilea rind. trebuie să ne.preocupăm 
stăruitor de intărirea disciplinei. 
Conducerea antreprizei manifestă o 
atitudine fermă impotriva celor care 
absentează de la program sau exe
cută lucrări superficiale. Actionînd 
in aceste direcții, in primul semes
tru am executat mal bine reviziile 
tehnice și reparațiile curente pro

întreaga dezbatere a conturat limpede concluzia că există voința de 
a pune ordine în desfășurarea întregii activități, că sint bine cunoscute 
direcțiile in care trebuie acționat, dar mai presus de toate că s-au creat 
premise pentru un autentic reviriment în funcționarea acestui mare 
obiectiv care este termocentrala Rovinari.

oră nu venise de la cîmp, deși nor
mal era să aibă rezerve din ziua 
precedentă. Cum îi hrănea ? Vițeii, 
buluciți intr-un țarc. își băgau botul 
prin grilaj să ajungă la căldărușa cu 
lapte. Pe apucate. „De unde știți 
care a băut și care nu ?“ — între
băm. „îi însemnez cu lapte pe creș
tet" — ne spune îngrijitoarea. Dar 
închipuiți-vă. cit de ..înțelegător" 
era cel „botezat" cu lapte cînd ajun
gea pentru a doua sau a treia oară 
la grilaj, la găleată. Cum să-i explicj 
unui specialist, medic veterinar cu 
experiență — ca șeful acestei ferme. 
Vasile Blidar — că problema este 
extrem de simplu de rezolvat ?

Sînt multe neajunsuri în modul în 
care se derulează programul de fu

Cînd conducerea cooperativei 
ține mult la prețul pepenilor, 

dar nu și la „prețul" zootehniei
raje. de îngrijire în această fermă. 
Te întrebi, de exemplu, de ce ani
malele pleacă la pășunat pe miriște 
abia după ora 9 pentru ca să ajungă 
acolo peste o oră si să pască pe căl
dură ? De ce a fost nevoie de inter
venția fermă a altor organisme pen
tru ca animalele să fie scoase din 
grajduri unde erau hrănite cu ce 
apuca să se aducă cu remorca sau 
căruța de oe cîmp ? De ce alte cadre 
și nu șeful de fermă decid cînd și ce 
nutrețuri să fie cosite din cimp 
pentru furajarea animalelor ? Or, 
șeful de fermă este totuși un bun 
specialist. El nu are nevoie de re
comandări și sfaturi tehnice. Te în
trebi insă : de ce nu le aplică ?

Notînd aceste fapte în aparență 
disparate, dar care numesc o stare 
de ordine departe de a fi firească, 
nu vrem în nici un fel să acredităm 
ideea că la această unitate rezulta
tele proaste din zootehnie se dato- 
resc șefului fermei, sau numai lui. 
Este și el vinovat, este în primul 
rînd președintele cooperativei, Gheor- 
ghe Istrate, este în egală măsură 
inginerul-șef al C.A.P., Victor Ti
mofei. este vinovat întreg consiliul 
de conducere, organizația de partid 
a unității pentru că tolerează lucruri 
la care ne vom referi în continuare.

Răspunderile pentru neajunsurile 
de aici pe care le are șeful fermei 
sînt clare, și la o parte din ele 
ne-am referit. Dar zootehnia de aici 
nu este a șefului de fermă, este a 

gramate. am recondiționat un volum 
mare de piese de schimb. Dorim însă 
ca unitățile furnizoare să fie mai 
prompte în onorarea comenzilor, iar 
livrările de piese de schimb să* se 
deruleze conform planului de. apro
vizionare. Propun ca in cadrul șco
lilor de profil să fie pregătiți și con
structori — 'dulgheri, zidari — pen
tru lucrări energetice, care aici in 
termocentrală solicită un grad inglt 
de calificare.

Paleta ideilor, sugestiilor și pro
punerilor exprimate in dezbateri a 
fost mult mai complexă. Reținem 
dintre ele cerința formulată in acest 
forum democratic ca uzinele con
structoare să asigure de urgență cel 
puțin 40 la sută din baza materială 
necesară pentru executarea moder
nizărilor și a lucrărilor de reparații 
capitale la blocul energetic nr. 3, 
care trebuiau Începute încă din luna 
iunie.

în ansamblul lor. dezbaterile de la 
termocentrala Rovinari s-au desfășu
rat sub semnul încrederii în forțele 
proprii, al angajamentului de a recu
pera restanțele și de a realiza inte
gral sarcinile de plan pe anul 1988. 
Insistind asupra acestui aspect, di
rectorul unității, inginerul Constantin 
Vișan. a precizat : Zile întregi din 
primul semestru am obținut produc
ții medii de peste 800 MWh. în luna 
iulie am înregistrat chiar puteri de 
peste 1 000 MW. producția apropiin- 
du-se de nivelul sarcinilor de plan. 
Prin aceste realizări s-a demonstrat 
că stă in puterea noastră să depă
șim greutățile anterioare, să reali
zăm producții la nivelul potențialu
lui tehnic al termocentralei. Am avut 
multe deficiente organizatorice și o 
serie dintre ele au fost înlăturate. 
Va trebui să insistăm in continuare 
pe testarea cunoștințelor și verifi
carea profesională a tuturor cadre
lor. Vom persevera in aplicarea mă
surilor de întărire a ordinii și disci
plinei. de gospodărire și ordonare a 
materialelor in incinta și depozitele 
termocentralei. Totodată, vom ac
ționa pentru îmbunătățirea activită- 
ții de reparații și.. exploatare, întă
rirea asistenței tehnice pe toate 
schimburile. Toate acestea creează 
premise reale să stăpînim mai bine 
complexele agregate energetice, să 
realizăm un adevărat salt calitativ, 
să producem zilnic cantitățile de 
energie cerute de economia na
țională.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scînteii"

cooperativeî. și de ea trebuie să dea 
seamă întreg consiliul de conducere, 
in frunte cu președintele. Dar iată 
cum răspund consiliul de conducere, 
președintele și inginerul-șef de acti
vitatea acestui sector. Dintr-un ne
cesar real de circa 1 000 tone fin de 
trifoliene. la această dată sint asigu
rate 230 tone și se estimează ca pînă 
la intrarea in perioada de stabula- 
ție să se mai realizeze 120 de tone. 
Deci doar o treime din ceea ce ar 
trebui in mod obligatoriu asigurat 
pentru a se putea vorbi de o fura
jare care să permită realizarea unor 
producții normale de lapte. Rău, 
foarte rău se stă si cu asigurarea 
suculentelor. Ce-i drept, sînt însilo- 
zate de pe acum circa 1 200 tone 

secară masă verde si se mai scon
tează pe cel mult 1 500 tone de dife
rite nutrețuri suculente, dar necesa
rul din acest sortiment este de cel 
puțin 4 000—4 500 tone. Acest deficit 
cert de acum nu va putea fi acope
rit. Cultura de lucernă se situează 
atit ca suprafață, cît și ca stare de 
producție mult sub cerințele reale. In
tr-o unitate care ar trebui să fie pro
filată doar pe culturi de mare ran
dament și valoare nutritivă și pro
teică, trifoliehele ocupă doar în jur 
de 40 la sută din suprafața destina
tă bazei furajere, dar această mică 
suprafață care se cultivă se află în- 
tr-o stare de producție total neco
respunzătoare. Spre redresarea situa
ției ar trebui semănate pentru pro
ducția anului viitor cel puțin 100 
hectare cu lucernă. Dar de unde să- 
mînță, de vreme ce aici nici in acest 
an nu s-a produs nici un kilogram ? 
Chiar dacă nu și calitativ, dar cel 
puțin cantitativ, deficitul mare de 
furaje previzibil pentru acest an pu
tea să fie acoperit prin cultivarea cu 
diferite nutrețuri a celor 300 hectare 
prevăzute a fi însămînțate cu a doua 
cultură. Dar, deși a fost o vară priel
nică pentru culturile duble, aici abia 
au fost semănate 30 hectare cu ase
menea plante !

Șeful fermei — care, trebuie spus, 
este deosebit de preocupat de recla
mați! — răspunde și trebuie să răs
pundă de ceea ce se întimplă în fer
mă. Dar pentru nivelul producției 
vegetale, inclusiv al furajelor, tre-

(Urmare din pag. I)
acceptarea unei oferte sau a alteia 
in tranzacțiile comerciale externe.

Acest adevăr a-fost înțeles și în
sușit de factorii de conducere 
dintr-o serie de întreprinderi din 
țara noastră, care, în căutarea solu
țiilor celor mai potrivite pentru pu
nerea în valoare a tuturor rezervelor 
de creștere a exportului, au sesizat 
bine avantajele implementării unui 
sistem de asigurare a calității adec
vat specificului activității producti
ve. în întreprinderi precum „Elec- 
troaparataj" și „Turbomecanica" din 
Capitală, întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat și „Electromo
tori' din Timișoara, întreprinderea de 
contactoare Buzău, dar mai ales in 
unitățile din cadrul Centralei indus
triale de electrotehnică și tehnică de 
calcul, sistemul de asigurare a cali
tății se află in diferite stadii de 
aplicare și extindere, de pe acum 
progresele pe planul ridicării calită
ții și competitivității fiind evidente.

Experiența acestor unități atestă 
limpede valabilitatea principiului ca 
asigurarea calității costă, dar lipsa 
calității costă și mai mult. De altfel, 
in Centrala industrială de electro
nică și tehnică de calcul s-a contu
rat o bună experiență in efectuarea 
unor analize, am putea spune „ra- 
diografice", asupra modului in care 
este organizată și condusă activitatea 
economică in fiecare întreprindere 
din componenta centralei și care fac 
obiectul unor dezbateri profunde în 
biroul executiv al consiliului oame

GALAȚI : Depășirea planului la export
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în intîmpțnarea marii sărbători 
naționale de la 23 August, oamenii 
muncii din unitățile economice ale 
județului Ga’.ați raportează reali
zarea sarcinilor de plan pe 7 luni 
din acest an la producția pentru 
export în proporție de 114,1 la sută. 
Se remarcă în mod deosebit apor
tul harnicului colectiv de la Com
binatul siderurgic Galați care și-a

buie să răspundă inginerul-șef și 
președintele cooperativei in calitatea 
lui de președinte. Dar nu răspund. 
Se pare că pentru președinte este 
mai importantă producția de pepeni 
decît cea de sfeclă furajeră, de pil
dă. E nevoie, desigur, de pepeni, deși 
în legătură cu această preocupare 
deosebită ar trebui făcută, poate, o 
analiză specială. Dar cînd cultivi 10 
sau 20 de hectare cu pepeni și doar 
5 cu sfeclă furajeră din cele 30 hec
tare planificate, nu poți să nu te în
trebi : ce-1 interesează mai întii pe 
președinte, prețul pepenilor sau pre
țul zootehniei ?

Ajunși la acest punct, se cuvine să 
notăm una din abaterile deosebit de 
grave săvîrșite de președintele 
C.A.P.-ului și de inginerul-șef — și 

anume, diminuarea cu 70 de hectare 
a suprafețelor destinate furajelor 
cultivate in ogor propriu. Există în 
această privință un act oficial de 
constatare din partea unor organe de 
control de specialitate, semnat și 
ștampilat de președintele C.A.P.-ului, 
adică înțelegîndu-se prin asta că nu 
a avut nimic de contestat la timpul 
potrivit, dar contestat acum vehe
ment, atit de el. cît și de inginerul- 
șef, care — între altele fie spus — 
număra hectarele, în stilul lui Pris
tanda. Cu ce au fost cultivate supra
fețele care erau destinate bazei fu
rajere ? Cu mărar, cu cartofi și 
aproape că nimeni nu mai știe pre
cis cu ce, inginerul-șef susținînd că 
20 de hectare au fost semănate cu 
secară pentru sămînță. Pentru ce 
trebuie atita suprafață este greu de 
explicat și admis. Esențial însă 
rămîne faptul că nu au putut sau 
mai exact nu au vrut să înțeleagă 
că nu au dreptul să folosească pă- 
mintul destinat bazei furajere pen
tru alte culturi.

L-am înțeles și mai bine pe pri
marul comunei — care spunea că 
problemele ce trebuie rezolvate la 
această cooperativă sînt în primul 
rind cele ce privesc atitudinea oa
menilor din conducerea unității —, 
cînd am văzut cu cită înverșunare, 
cu cită patimă îl incriminau pre
ședintele și inginerul-șef pe medicul 
veterinar, șef al fermei, și cită pa
siune punea acesta din urmă (mai 
bine ar pune-o în munca de organi

nilor muncii din centrală, urma
te de măsuri adecvate dp eliminare 
a neajunsurilor, de perfecționare a 
producției, de grăbire a introducerii 
sistemului de asigurare a calității.

Dar, deși asemenea tehnici și so
luții moderne de asigurare a calității 
există, iar in sistemul de organizare 
a unităților socialiste din țara noas
tră ele își găsesc condiții chiar mai 
bune de aplicare decit in țările capi
taliste, totuși, surprinzător, din pă
cate, nu se bucură pretutindeni de 
audiența cuvenită, necesară din partea 
tuturor conducătorilor de întreprin
deri. Explicațiile pot fi mai multe, 
două însă rețin atenția : în primul 
rînd, este vorba de atitudinea subiec
tivă a unor factori de conducere, ge
nerată de rutină, de neîncredere, de 
temerea că prin aplicarea sistemului 
de asigurare a calității ar ieși Ia iveală, 
fără, echivoc, o serie de neajunsuri 
în organizarea producției, in tehno
logii, în proiecte, de apariția și per
petuarea cărora ei" înșiși sint răs
punzători. în al doilea rînd, unele 
reglementări legale in domeniul ca
lității nu au fermitatea și claritatea 
necesare pentru schimbarea atitudi
nilor și mentalităților arătate. iar 
elaborarea unor standarde privind 
explicitarea unor termeni și no
țiuni in acest domeniu, precum și 
trecerea la implementarea sistemu
lui de asigurare a calității sînt ter
giversate nejustificat.' Este clar deci 
că în acest domeniu se impune mai 
multă ordine și disciplină, iar tonul 
trebuie să-1 dea reglementările nor- 
.mative, a căror imbunătățire se in- 

onorat in bune condiții sarcinile la 
acest indicator, oferind parteneri
lor externi cantități sporite de la
minate. Alături de această mare 
unitate, eforturi importante au mai 
depus pentru realizarea producției 
destinate exportului oamenii mun
cii de la întreprinderea lamino
rul de tablă. întreprinderea „11 Iu
nie" și altele. (Dan Plăeșu).

zare și conducere a fermei) în subli
nierea greșelilor (destul de grave de 
altfel) pe care le fac cei doi în ce 
privește zootehnia. Rău este că fie
care în parte are ceva dreptate și 
că toți la un Ioc greșesc profund. 
Dar, la urma urmei, de ce trebuie să 
sufere o unitate din pricina ambi
țiilor sau a intereselor unora ? Este 
întrebarea pe care și-o pune și pri
marul comunei și am înțeles că este 
hotărît ca, împreună cu comitetul 
de partid, să dea un răspuns princi
pial și folositor pentru cooperativă.

Relatăm în încheiere un episod 
(în dorința de a,sugera Comitetului 
de partid al sectorului agricol Ilfov 
o aprofundare a analizei privind 
comportamentul și răspunderea ca
drelor din conducerea acestei uni
tăți) petrecut la încheierea documen
tării noastre. După ce inginerul- 
șef încercase să ne țină o penibilă 
lecție de agrotehnică, în care evident 
nici el nu credea, socotind probabil 
că, de, stă de vorbă cu „niște zia
riști", ne-a atras atenția la întoar
cere o suprafață de teren de aproxi
mativ 10 hectare pe care nu puteam 
să depistăm (de la o distanță rela
tiv apropiată) cu ce este cultivată. 
Străbatem întreaga porțiune de te
ren și constatăm că ar fi vrut să fie 
grădină de legume : tomate și var
ză, plantate după orz, aceste cîteva 
hectare constituind, de fapt, întrea
ga grădină de legume a cooperati
vei. O parte din suprafața cu tomate 
și varză fusese prășită relativ de 
curînd. Restul terenului cultivat n-a 
fost prășit de la plantare, buruienile 
fiind mai înalte de un metru. La 
fața locului ne convingem că există 
condiții bune de irigare și, în gene
ral, de realizare a unor producții 
bune. Ne întoarcem la sediul coope
rativei. 11 întrebăm pe inginerul-șef 
cum apreciază cultura de legume. Ne 
răspunde că bună, normală. Nu pu
team să nu-i spunem direct că este o 
rușine, că este pămînt irosit, muncă 
și bani cheltuiți în zadar. încet. în
cet, ajunge, cu jumătate de gură, la 
concluzia că, da, așa este. Cam aces
ta este spiritul în care sînt receptate 
sesizările, sugestiile de către condu
cerea C.A.P.-ului din Bălăceanca. 
Greșește profund șeful fermei 
zootehnice, consumîndu-și prea mult 
timp cu reclamații. Dar „bunăvoința" 
cu care acestea sint primite de pre
ședinte și inginerul-șef explică poa
te, cel puțin în parte, starea de spi
rit nesănătoasă din conducerea aces
tei unități.

La Bălăceanca nu sînt condiții 
excepționale pentru o agricultură de 
mare randament, dar nici în condu
cerea unității nu sînt oameni care să 
știe și să vrea să depășească aceste 
limite naturale ce pot fi depășite, să 
pună mai presus interesele oameni
lor. ale unității decît orgoliile și in
teresele lor.

Sint doar simple observații care se 
constituie, așa cum spuneam, in su
gestii pentru comitetul comunal de 
partid, pentru Comitetul de partid al 
sectorului agricol Ilfov.

Iosif POP 

scrie, de altfel, in preocupările ge
nerale de perfecționare a mecanis
mului economic,

în strinsă legătură cu aceasta, un 
alt aspect se ridică in ceea ce pri
vește conectarea și alinierea tuturor 
unităților care colaborează la reali
zarea unui produs destinat pieței ex
terne pentru o strategie comună a 
ridicării calității și competitivi
tății. Concret, in anumite cen
trale și ministere, organele de 
planificare înțeleg și aplică in 
mod birocratic principiile specia
lizării în producție, programind 
relațiile de cooperare interuzinală, 
din birou, pornind de la simple cal
cule economice. Se ajunge acolo in
cit întreprinderi care au răspunde
rea finalizării unui produs complex 
sînt nevoite să colaboreze cu uni
tăți care nu au dovedit in timp că 
se pot alinia cu piesele și suban
samblele pe care le fabrică la exi
gențele calitative ale producției de 
bază.

Un director al unei întreprinderi 
constructoare de utilaje complexe 
relata zilele trecute reporterului : 
„Planificarea relațiilor de cooperare 
interuzinală, ținîndu-se seama doar 
de criteriul capacităților ce pot fi 
mobilizate intr-o unitate sau alta 
sau de grija de a da de lucru tu
turor, indiferent de seriozitatea pe 
care o manifestă în onorarea obliga
țiilor contractuale, este cit se poate 
de dăunătoare. în aceste condiții, 
uneori se acceptă livrări de compo
nente de la anumiți furnizori, chiar 
dacă nu toate sint de nivelul calita
tiv.. stabilit. însă pentru că nu se 
poate abdica de la cerințele asi
gurării calității produsului livrat, se 
cumpără mai multe piese, din care 
se selectează cele bune. Și iată cum 
„prosperă" o unitate colaboratoare 
care nu se preocupă așa cum ar tre
bui de rezolvarea problemelor cali
tății. Care ar fi soluția ? Foarte 
simplă : in stabilirea relațiilor de 
cooperare să conteze ca un criteriu 
determinant capacitatea potențialu

ECOURI LA ARTICOLELE PUBLICATE

Organizarea mai bună a muncii 
se dovedește hotărîtoare

Planul — realizat ritmic, la toți indicatorii cantitativi și calitativi! Iată 
comandamentul de cea mai stringentă actualitate care mobilizează in 
prezent ^forturile tuturor colectivelor de oameni ai muncii din economie.

După cum este cunoscut, la recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a fost examinat stadiul realizării pianului pe 
luna iulie, apreciindu-se că, deși rezultatele obținute sint superioare 
celor de anul trecut, intr-o serie de sectoare importante ale activității 
economice persistă anumite neajunsuri care au făcut ca reali
zările înregistrate să nu se situeze Ia nivelul cerințelor și posibili
tăților existente. Situație care impune ca ministerele, centralele și în
treprinderile să acționeze cu toată hotărirea și să adopte măsuri ferme 
pentru ca in toate unitățile industriale să se asigure recuperarea res
tanțelor și îndeplinirea sarcinilor de plan, în special la producția fizică 
și la export. Este vorba de cerințe de maximă însemnătate, a căror res
pectare riguroasă impune o temeinică organizare a activității produc
tive în toate ramurile și sectoarele, introducerea unui climat de ordine 
și disciplină desăvîrșite în muncă, întărirea spiritului de răspundere. în 
abordarea și soluționarea problemelor complexe cu care sint confrun
tate la ora actuală numeroase colective de oameni ai muncii.

Publicînd cu regularitate în coloanele ziarului nostru articole con
sacrate acestor importante probleme, am prezentat pe larg experiențele 
valoroase, demne de a fi preluate și generalizate neintîrziat, dar și o 
serie de neajunsuri organizatorice sau de altă natură manifestate în 
activitatea unor unități ori in relațiile lor de colaborare cu alte între
prinderi.

La numeroase articole am primit, așa cum este firesc, răspunsuri din 
partea unităților vizate. în marea lor majoritate, acestea analizează cu 
pronunțat spirit autocritic semnalele ziarului și, mai ales, înfățișează pe 
larg gama măsurilor tehnice și organizatorice aplicate în vederea îmbu
nătățirii activității economice pe care o desfășoară. Alte răspunsuri, insă, 
nu mai sint tot atit de precise. Dar, în loc de alte comentarii, să pre
zentăm cîteva din răspunsurile primite în ultima vreme la redacție.

O analiza
în numărul 14 250 al ziarului am 

publicat articolul intitulat „Cum ac
ționați pentru sporirea producției de 
cărbune în care, printre alte as
pecte, era semnalat și faptul că În
treprinderea de utilaj minier din Pe
troșani era restanțieră față de uni
tăți miniere din Valea Jiului cu o 
serie de echipamente necesare me
canizării unor operații tehnologice în 
subteran.

Răspunsul primit Ia redacție, sub 
semnătura tovarășilor Kelemen Iosif 
și loan Predoi, directorul și, respec
tiv, secretarul comitetului de partid 
din întreprinderea furnizoare men
ționată, este concret, la obiect. „Nota 
critică inserată in coloanele „Scin- 
teii“ — se arată în scrisoare — o 
considerăm bine venită, conținutul ei 
prilejuind o analiză exigentă a si
tuației livrărilor, analiză efectuată in 
cadrul consiliului oamenilor muncii, 
tntr-adevăr, pină la data documen
tării redactorilor ziarului, din can
titatea de 25 800 articulate, care tre
buia livrată, am rămas restanțieri cu 
10 470 grinzi, iar din cele 40 trans
portoare TR-2 au fost livrate numai 
34. Au fost stabilite măsuri imediate 
care să asigure mobilizarea exem
plară a factorilor responsabili, a în
tregului colectiv pentru înlăturarea 
neajunsurilor semnalate fi realizarea 
sarcinilor ce revin prin contractele 
încheiate cu unitățile Combinatului 
minier din Valea Jiului."

Așadar, furnizorul a desprins esen
țialul din semnalul nostru și, fără să 
piardă timp, a trecut Ia acțiune, 
acordind prioritate solicitărilor for
mulate de mineri. Este pozitiv că s-a 
procedat așa, dar, în același timp, 
nu putem să nu ne întrebăm : de ce 
a fost nevoie de intervenția ziarului

Lucrurile au intrat
în articolul „Răspunderea in mun

că prin datele ei concrete", din zia
rul nostru numărul 14 258, arătam că 
Întreprinderea de utilaj metalurgic 
din Buzău tratează cu totală indife
rență solicitarea întemeiată a între
prinderii metalurgice din Drobeta- 
Turnu Severin de a-i trimite o echi
pă de specialiști care să acorde asis
tență tehnică Ia montajul și punerea 
in funcțiune a utilajelor de pe firul 
doi al laminorului construit aici.

Răspunsul primit de la unitatea 
din Buzău, purtind semnătura to
varășului Constantin Panaitescu, di
rectorul întreprinderii, ne pune în 
temă cu măsurile luate. Pe scurt, 
echipa de specialiști a ajuns la Dro- 
beta-Turnu Severin intr-un timp re
cord, mai precis la cîteva zile după 
apariția articolului nostru. Dar să 
vedem concret despre ce este vor
ba : „Cu telexul nr. 315 din 14 iu
nie a.c., s-a solicitat deplasarea echi-

lui furnizor de a livra Ia timp $1 de 
calitate piesele și subansamblele".

în fond, aceasta nu este o proble
mă nouă. Să amintim că secretarul 
general al partidului a cerut in re
petate rinduri să se pună ordine in 
domeniul specializării și cooperării 
întreprinderilor, restringindu-se lan
țul de colaborări in industria ori
zontală și intărindu-se răspunderea 
tuturor unităților care conlucrează 
la realizarea unui produs. De ase
menea, conducătorul partidului și 
statului a precizat că, ținîndu-se 
seama de principiile autoconducerii ■ 
și autogestiunii, trebuie făcut astfel 
incit nici o unitate să nu suporte 
consecințele activității necorespun
zătoare dintr-o altă întreprindere. 
De mare folos in această privință 
ar fi introducerea obligatorie a sis
temului modern de asigurare a cali
tății în toate unitățile care colabo
rează Ia realizarea unui produs finit, 
avind în vedere faptul că un prin
cipiu important al acestui sistem 
este acela al posibilității beneficia
rului de a controla. în unitatea fur
nizoare, modul în care se realizează 
piesele și subansamblele, pentru a 
preveni fabricația și livrarea repe
relor necorespunzătoare calitativ. De 
altfel, și recenta Lege privind înche
ierea și executarea contractelor eco
nomice conține o prevedere in acest 
sens, care trebuie aplicată cu fermi
tatea și perseverenta necesare.

Așadar, înseși problemele calității, 
ale competitivității comportă o 
abordare calitativ nouă, modernă. Ne 
aflăm jntr-un stadiu de dezvoltare 
a economiei. într-un moment im
portant în evoluția relațiilor comer
ciale externe ale țării noastre. în 
care un rol hotăritor revine organi
zării și conducerii științifice a 
procesului de realizare a producției 
destinate exportului. Esențial este 
ca noile tehnici și procedee de asi
gurare a calității și competitivității, 
de investigare a cerințelor pieței să 
fie bine cunoscute și larg aplicate.

bine venită
pentru ca întreprinderea din Petro
șani să descopere că este restanțieră 
și să adopte măsurile necesare în ve
derea lichidării rămînerllor in urmă ? 
Nu era oare mai firesc și absolut 
necesar ca stadiul onorării contracte
lor față de unitățile miniere să fie 
urmărit zi de zi, cu maximă exi
gență ? Evident, da. De altfel, toc
mai interesul palid cu care a fost 
privită această obligație elementară 
a dus la înregistrarea unor restanțe 
apreciabile. Insistăm asupra acestui 
aspect deoarece, din măsurile luate, 
așa cum sînt ele prezentate în răs
punsul primit, rezultă că principala 
cauză a nerealizării contractelor a- 
sumate este de natură organizato
rică.

Există, de asemenea, în scrisoarea 
primită un pasaj pe care sîntem 
datori să-l reproducem integral, de
oarece vizează raporturile de cola
borare ale întreprinderii de utilaj 
minier din Petroșani cu unii dintre 
subfurnizorii săi : „Considerăm, tot
odată, că semnalul „Scînteii" ne va 
folosi efectiv pentru a obține înțe
legere și din partea acelor unități 
furnizoare de materiale — combus
tibil lichid ușor, profile laminate, ta
blă de 6 mm, lanț minier calibrat 
— care, neonorindu-si obligațiile 
contractuale față de noi, determină 
minusurile dezvăluite de dumnea
voastră". Cu alte cuvinte, întreprin
derea din Petroșani este la rîndul ej 
ținută pe loc de către propriii ei 
furnizori. Din păcate, discreția în 
care este învăluit numele acestora nu 
ne permite să aflăm cu exactitate 
despre cine anume este vorba pentru 
a le putea transmite apelul făcut. 
N-ar fi utilă o completare ? Bine
înțeles că da, așa că așteptăm, în 
continuare, precizări suplimentare.

pe făgașul normal
pei „Service" pentru asistență tehni
că si punere in funcțiune. Intrucit 
această echipă era detașată la Com
binatul siderurgic Călărași, am. amâ
nat deplasarea acesteia la Drobeta- 
Turnu Severin pentru data de 27 
iunie. In ziua de 22 iunie, s-a de
plasat la beneficiar maistrul a cărui 
formație a executat utilajele, pentru 
a constata ce lucrări sînt necesare, 
precum și volumul de muncă, in ve
derea dimensionării echipei „Service" 
care urmează să facă deplasarea".

Deci, iată că se poate face in ci
teva zile ceea ce nu s-a făcut o 
îndelungată perioadă de timp. Este 
bine și așa și sperăm că furnizorul 
din Buzău va trage pentru viitor 
toate învățămintele necesare și va 
evita apariția unor situații de acest 
gen. Este atit in interesul săp, cit 
și în acela al economiei naționale.

Cristian ANTONESCU
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Măreața biruință din August 1944 CONVORBIRILE INDIVIDUALE
- operă a poporului roman 

condus de partidul său comunist
(Urmare din pag. I)

glorioase tradiții istorice. De-a lun
gul secolelor de luptă neîncetată 
pentru apărarea dreptului său legi
tim, la existentă istorică, a vetrei 
strămoșești și statalității sale, po
porul român edificase un model ori
ginal de răspuns la amenințările for
țelor externe copleșitoare, concen- 
trind toate forțele sale in asemenea 
momente de cumpănă istorică în- 
tr-un singur mănunchi. In cuprinsul 
acestui model istoric se evidentiase 
pregnant realitatea că singurul făuri
tor al destinului său era poporul ro
mân insuși. că doar el era în mă
sură să-și apere cu succes intere
sele sale superioare amenințate din 
exterior. Se cristalizase astfel in gîn- 
direa politică românească de-a lun
gul vremurilor adevărul axiomatic 
că apelul parțial, incomplet la for
țele poporului, bizuirea exagerată pe 
beneficiile unor alianțe externe ori 
lăsarea destinului istoric sub in
fluența nemijlocită a evenimentelor 
de pe arena internațională echivalea
ză cu abandonarea dreptului legitim 
de a fi făurarul propriului său viitor, 
primejduindu-i grav independența și 
libertatea. Partidul Comunist Român 
a desprins cu exactitate aceste învă
țăminte ale trecutului nostru istoric 
și le-a utilizat, adaptindu-le situației 
concret istorice, în elaborarea stra
tegiei generale a mișcării da rezis
tență românești.

In același timp, comuniștii au tre
buit să ducă o susținută activitate de 
clarificare a acestei opțiuni istorice 
în fața forțelor politice burgheze, in
teresate. din diverse motive. într-o 
acțiune de reorientare a politicii in
terne și externe a României.! Aceste 
forțe acordau o însemnătate dispro
porționată sprijinului extern în de
clanșarea unei astfel de acțiuni, sus- 
ținînd chiar necesitatea unei prezen
țe militare străine (anglo-americane) 
pe teritoriul național în momentul 
desfășurării el. Cu perseverentă și 
tenacitate, cu argumente temeinice, 
comuniștii au demonstrat celorlalte 
forțe politice naționale realismul și 
viabilitatea soluției avansate de ei, 
imperativul de a antrena în lupta de 
eliberare întregul popor, singurul și 
cel mai îndrituit chezas al aspirați
ilor sale de independență si unitate.

Consecvent orientării sale progra
matice, partidul comunist a desfășu
rat in anii rezistenței naționale o 
stăruitoare acțiune pentru închega
rea consensului tuturor forțelor poli
tica naționale, patriotice, în vederea 
declanșării luptei generale populare 
de eliberare. Realizarea unității de 
voință și acțiune a acestor forțe 
urma să concretizeze însăși opțiunea 
partidului comunist privind salvarea 
țării prin forțele înseși ale poporului. 
„Poziția fermă a Partidului Comunist 
Român —- arată tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU organi
zarea luptei active împotriva răz

Izvoare permanente pentru teatrul de azi
Istoria poporului a constituit o 

permanentă a dramaturgiei româ
nești și a artei noastre scenica. 
Exemplul marilor clasici, cărora le 
datorăm opere nemuritoare intitu
late „Răzvan și Vidra", „Apus de 
soare", „Vlaicu Vodă" ș.a., a fost 
preluat cu mari izbînzi creatoare în 
perioada interbelică sub pana unor 
zcriitori precum Nicolae Iorga, Lu
cian Blaga, Ion Luca, Adrian Ma- 
niu, Camil Petrescu și a rodit bo
gat. in ultimele decenii, in lucrări 
valoroase. Este perioada in care s-au 
realizat și admirabile montări cu 
„Danton" și „Bălcescu" de Camil 
Petrescu. „Petru Rareș" de Horia 
Lovinescu. „Săptămina patimilor" 
și „Viteazul" de Paul Anghel, 
„Steaua Zimbrului" și „Greul pămin
tului" de Valeriu Anania, „Tudor" 
și „Capul" de Mihnea Gheorghiu, 
„Muntele" de D.R. Popescu. „Ră
ceala" și „A treia țeapă" de Ma
rin Sorescu. .Descăpăținarea" de AL 
Sever. „Io. Mircea Voievod" de Dan 
Tărchilă, „Procesul Horea" de Al. 
Voitin și multe altele. Sint lucrări 
care au îmbogățit considerabil re
pertoriul dramaturgiei de inspirație 
istorică, opere cu un înalt mesaj 
patriotic, educativ.

Printre evenimentele acestei sta
giuni se numără și includerea in 
repertoriu și intrarea în lucru a 
unor piese de inspirație istorică de 
o valoare deosebită. Este vorba des
pre „Moștenirea" de Titus Po- 
povici și de „Constandineștii" de 
Paul Everac, ample desfășurări dra
matice inspirate din pagini hotărî- 
toare ale cronicii neamului : eve
nimentele domniei lui Mircea cel 
Mare (cie la a cărui urcare pe tron 
s-au împlinit, nu de mult, șase se
cole) și cele din vremea lui Con
stantin Brincoveanu. trei veacuri mai 
tirziu. Sint lucrări aflate în stadiu 
avansat de repetiții, precum „Moște
nirea", la Teatrul Național din Bucu
rești (in regia lui Horea Popescu și 
avindu-1 ca protagonist pe Gheor- 
ghe Cozorici), sau intrate in lucru 
da curînd, precum „Constandineștii", 
care va vedea lumina rampei pe sce
na Naționalului prin eforturile re
unite ale colectivului acestuia și ale 
Teatrului Mic (in regia lui Grigore 
Gonța).

„CONSTANDINEȘTII" de Paul 
Everac, dramă ce reflectă preocu
pări privind organicitatea destinului 
nostru național, condiția istorică și 
socială a poporului român, așa cum 
s-a configurat aceasta de-a lungul 
secolelor, este, totodată, o impresio
nantă meditație ontologică și etică 
asupra condiției umane ; o fres
că încărcată de adevărurile vie
ții, de un dens realism, dar. 
în același timp, o lucrare cu 
emoționante reverberații spiritua
le, poematice, omagiind rezis
tența milenară, călirea în dramatice 
Încleștări a poporului nostru și per
petuarea neștirbită a idealurilor sale 
de independentă și demnitate na
țională, din generație in generație. 
„Constandineștii" începe cu o anto
logică „facere" — croitul oalelor 
„din pămînt și din foc". Ni se evocă, 
astfel, o dată cu un ritual al crea- 
țiunii, nașterea unui neam : alături 
de cei „ai lui Neacșu" sau „ai lui 
Udrea". neamul Constandineștilor, 
care l-a dat pe. Constantin Brinco
veanu șl pe Constantin Stolnicul, pe 
Constantin Cantemir și o pleiadă de 
oameni iluștri, savanti. artiști, scri
itori cu același patronimic sau pre

boiului, a activității de sabotare a 
mașinii militare fasciste, hitleriste, 
organizarea luptei de partizani au 
făcut ca Partidul Comunist Român 
să ciștige poziții importanțe în viața 
politică, să fie respectat și să poată 
realiza, împreună cu cele mai diverse 
forțe politice patriotice, naționale, 
un puternic front împotriva războiu
lui. a hitlerismului".

In scopul realizării Frontului Unic 
Național, partidul comunist s-a 
adresat cu propuneri altor partide și 
organizații politice, unor reprezen
tanți ai armatei, palatului regal și 
altor instituții statale. Un prinț 
succes a fost obținut în vana anului 
1943, cind a luat ființă Frontul Pa
triotic Antihitlerist, grupînd pe plat
forma de luptă propusă de P.C.R. 
organizații politice diverse : Frontul 
Plugarilor, Uniunea Patrioților, 
Partidul Socialist-Țărănesc ș.a. La 
scurt timp, partidul comunist a sta
bilit contacte cu reprezentanți ai 
cercurilor palatului și ai conducerii 
superioare a armatei. Coloana ver
tebrală a frontului unic național de 
luptă pentru salvarea țării a fost 
realizată în primăvara anului 1944, o 
dată cu închegarea unității de luptă 
a clasei muncitoare. Crearea Frontu
lui Unic Muncitoresc, care reunea 
pe aceeași platformă de acțiune cele 
două mari partide muncitorești — 
comunist și social-democrat — a 
fost factorul esențial în pregătirea 
luptei de eliberare a țării.

Perseverenta acțiune a partidului 
comunist de realizare a consensului 
politic național și-a găsit expresia 
organizatorică finală în constituirea, 
în iunie 1944, a Blocului Național 
Democratic. In cadrul acestui orga
nism politic, cele patru mari partide 
— comunist, social-democrat, •națio- 
nal-țărănesc și liberal — se reuneau 
hotărîte „să activeze pentru salvarea 
țării", urmărind încheierea armisti
țiului cu Națiunile Unite, eliberarea 
țării de sub ocupația fascistă și res
tabilirea independenței și suveranită
ții naționale, alăturarea României la 
coaliția antihitleristă, înlăturarea re
gimului antonescian și instalarea 
unei guvernări constituționale, de
mocratice. Așa ctim arată secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Realizarea Frontului Unic Munci
toresc, a Frontului Democratic, cit și 
contactele cu armata și Comanda
mentul Suprem, precum și cu alte 
forte naționale au creat condițiile 
necesare trecerii la înfăptuirea in
surecției armate, la victoria revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă**.

In aceste circumstanțe, partidul 
comunist a procedat cu operativitate 
la elaborarea planului revoluționar 
de acțiune. în consens cu orientarea 
sa fundamentală potrivit căreia eli
berarea țării trebuie să fie rezulta
tul acțiunii întregului popor, parti
dul comunist a stabilit cu claritate, 
în plan politic și militar, căile de 
concretizare a acestei opțiuni isto
rice. S-au luat măsurile neeesare 
pentru asigurarea participării întregii 

nume și mai ales o mulțime de ano
nimi ai istoriei (numiți Constandin, 
Dinu, Dedu, Costan, Costică, Tilică 
etc.) care au contribuit cu toții la 
ființarea noastră pe acest pămint.

Există, expresiv evocată, în „Con
standineștii" o puternică mișcare a 
vieții și „lucrare a timpului", care, 
dincolo de semnele imbătrinirii, 
schimba destine, rosturi. Asemenea 
lui Ion al lui Rebreanu, Constandin 
se zbate intre „blestemul pâmîntu- 
lui", al aspirației de „a se sălta" și „a 
apuca", și „blestemul iubirii" — sen
timent în a cărui împlinire intuiește 
un semn al adevărului vieții. Paul 
Everac relevă o permanentă ten
siune între vitalitatea, setea de 
viață, dorința de a trăi, de a iubi 
și a fi iubiți, de a petrece. în revăr
sare de vin șl cîntece, a eroilor săi; 
între voința lor de „a ieși la un 
rost", „la un capăt", pe de o parte 
— și căile spre care îi împinge 
soarta, sau pe care pășesc în viață.

El sesizează un conflict greu de 
înăbușit între sublimul și generozi
tatea aspirației umane și conștiința 
vinovăției de a fi încălcat, une
ori, „omenia". Această conști
ință a greșelii, acest sentiment 
de vină și frustrare pentru „pro
fanări de fintîni". inclusiv fîn- 
tînile propriei ființe, conștiința 
încălcării preceptelor morale ale co
munității. atît de adine sădite, înno
bilează pe Constandinești și, cu 
deosebire, pe cei care reprezintă 
poporul. Dincolo și mai presus de 
propria lor vitalitate — ce contra
riază. nu o dată, codul lor etic — 
majoritatea eroilor piesei lui Paul 
Everac se luptă cu o apăsătoare 
condiție socială (ce generează neo
menia. alienarea, dar și revolta) și 
mai ales cu o condiționare istorică 
ce implică înfruntarea a nenumă
rate urgii și nevoi „ce-șl fac necon
tenit adăpost în puținătatea noas
tră", într-o tară spoliată de boieri, 
de domni (într-o continuă „pritro- 
cire"), de străini din ce in ce mai 
pretențioși. Este, aceasta, o condiție 
specifică unui popor mic înconjurat 
de mari imperii — ce a trebuit să 
stea zid în calea atîtor valuri de 
năvăliri, suportind și poftele nesă
țioase ale boierilor: o condiție care 
suscită, in permanență, o dăruire de
plină. o luptă uriașă, neobosită 
pentru victoria supraviețuirii, pen
tru ființarea neamului, a limbii și 
a credinței in valorile omeniei. Și 
acesta este idealul în care poporul 
se intîlnește cu conducătorul care 
vrea să îi apere interesele și exis
tenta. care îl reprezintă cu adevărat. 
Pentru a da adîncime și nuanță 
„frescei", pentru a releva mai preg
nant nedreptatea unor cunoscute si
tuații istorice. Paul Everac (ase
menea lui Mihnea Gheorghiu în 
„Capul") proiectează dilemele poli
ticii românilor pe frămintărlle 

armate la lupta de eliberare, s-au 
constituit și instruit în clandestini
tate formațiunile de luptă patriotice, 
care urmau să fie nucleul de raliere 
a efortului militar popular în zilele 
revoluției. Deopotrivă, s-au elaborat 
documentele fundamentale care 
aveau să anunțe declanșarea revolu
ției, s-a stabilit componența noului 
guvern, precum și alte măsuri de 
ordin politic (contactarea aliaților 
din Națiunile Unite, primele decrete- 
legi etc.). In același timp, în alege
rea momentului declanșării acțiunii 
revoluționare, partidul comunist a 
întreprins o amplă analiză a situa
ției politico-militare internaționale, 
astfel incit lupta generalizată a în
tregului popor român să înceapă 
intr-un cadru extern favorabil.

Desfășurarea tumultuoasă a revo
luției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă, 
declanșată la 23 August 1944, a 
validat pe deplin orientarea Partidu
lui Comunist Român privind rolul 
decisiv al factorului intern in lupta 
pentru independență, suveranitate și 
unitate. Dictatura antonesciană a 
fost înlăturată și s-a instituit un nou 
guvern, din care pentru prima dată 
în istoria națională făcea parte un 
reprezentant al partidului comunist, 
garant al libertăților democratice. în 
intervalul 23—31 august 19144, forțele 
revoluționare române — Întreaga 
armată, care a trecut ca un singur 
om pe baricadele revoluției, unanimi
tatea națiunii — au aplicat o puter
nică lovitură inamicului hitlerist. Au 
fost eliberate circa două treimi din 
teritoriul național — 150 000 km
pătrațl — Wehrmachtului nazist i-au 
fost produse sensibile pierderi 
umane (peste 60 000 de militari, echi
valentul a 6 divizii) și în material de 
război. Totodată, armata română a 
deschis și susținut singură — circa 
trei săptămîni pină la afluirea for
țelor sovietice aliate — un nou front 
de luptă european împotriva Germa
niei naziste și Ungariei horthyste, in 
Transilvania și Banat, pregătind 
ofensiva eliberatoare a pămintului 
străbun răpit prin Dictatul de la 
Viena. In același ,timp, masele largi 
populare angajate in revoluție au 
determinat inițierea, sub conducerea 
partidului comunist, a unui vast 
proces de transformare din temelii a 
întregii societăți românești, înoordîn- 
du-și, totodată, forțele pentru a sus
ține in continuare efortul de război 
in încleștarea cu Germania hitleris- 
tă și Ungaria horthystă.

Biruința exemplară din August 1944, 
obținută de întregul popor român, a 
demonstrat cu puterea grăitoare a 
faptelor că destinul patriei poate fi 
modelat numai prin acțiunea propri
ilor forțe, că factorul intern este 
hotăritor in determinarea progresului 
social și național. Este marele și 
nepieritorul merit al partidului 
comunist de a fi Înțeles această 
înaltă exigență a evoluției istorice 
românești și de a fi acționat conform 
ei în organizarea și conducerea luptei 
naționale pentru independență și 
unitate.

curții de la Viena și a celei de la 
Versailles, răspunzind și el acelor 
tulburătoare întrebări eminesciene 
„Ce-i mina pe ei din urmă 7 / Ce-a 
voit acel Apus 7“

„Constandineștii" — fructificînd și 
lecția timpului ce a trecut din vea
cul al AV U-lea pină azi — are ca 
mesaj afirmarea certitudinii cu pri
vire la puterea românilor de a răzbi 
și transmite, printr-unul din eroii săi, 
un indemn de muncă și creație, 
pe care-1 resimțim atît de actual. 
„Da. neamul Constandineștilor nu 
se sparge... Nu-1 dărimă neam... 
Și-o să stea pururi tare și necu
prins. Și ai să te-nveți și tu să-l 
iubești și să-l porți... Și-o să-1 duci 
mai departe... Să lucrăm !“ — sună 
Îndemnul către „cei ce vin", trans- 
mițindu-se ștafeta peste generații,

„MOȘTENIREA", „cronica drama
tică" a lui Titus Popovici, evocă o 
întinsă perioadă, cea a domniei lui

Mircea cel Mare. Sîntem pur- 
tați de la Curtea Domnească 
de la Tîrgoviște în cetăți precum 
Dirstor, Banatul Severînului, Făgă
raș. pe cîmpurile de luptă de la 
Rovine. Nicopole. sau în vecinătatea 
Oltului, la Mînăstirea Cozia, Evo
carea fructifică atent și transfigu
rează inspirat date ale cronicii, me
tafore și formulări poetice izvodite 
de pana lui Bolintineanu, Gr. Ale- 
xandrescu, Mihai Eminescu. începu
tul, evocare legendară, mitică, pro
iecție a domnitorului pe fundalul 
naturii și cosmosului (cu sugestii de 
eternizare a numelui), este urmat de 
o scenă apropiată de registrul 
teatrului modern ; o scenă in care 
„Bătrinul" se adresează publicului, 
„cu tonul firesc al unui contempo
ran", propunindu-ne propria epopee 
sub semnul impactului explicit, al 
activizării conștiinței noastre isto
rice, al vibrației proaspete la marile 
idealuri și angajări ale neamului, 
vorbind de istoria la care a contri
buit ca de „o zidire pentru viitor" : 
„Să zicem că sint conștiința voastră. 
Unii o numesc destin, alții istorie. 
Oricum, nimeni nu poate scăpa de 
judecata ei (...). Știm că pentru voi 
Mircea Voievod e istorie. Pentru 
mine istoria ați fost voi 1“ — spune 
„Bătrinul". Acest motiv, sugerînd 
ștafeta răspunderii, comunicarea ge
nerațiilor peste secole, oglindiri și 
regăsiri reciproce în apele învolbu
rate ale vremii, va reveni în finalul 
lucrării, cind, privind stelele veșnice, 
care luceau reci și acum șase sute 
de ani. ca și azi. protagonistul măr
turisește explicit a se fi gîndit la 
urmașii lui. care sintem noi. Sperind 
că zbaterea Iui. sîngele vărsat de 
Înaintași nu au fost zadarnice, el 
îndeamnă : „Și tot cu fruntea sus 
stați în împresurarea încercărilor, 
așa cum se cade omului care nu

— oglinda
„Un moment al sincerității, al a- 

devărului" ; „Prilej foarte bun de a 
acționa pentru perfecționarea între
gii activități" ; „Mijloc eficient de a 
îmbogăți -banca- de propuneri și 
inițiative valoroase" ; „Minute de 
critică și autocritică, de educație și 
afirmare a spiritului revoluționar" ; 
„Șansă ce trebuie folosită din plin 
pentru o mai temeinică cunoaștere 
a muncii si vieții fiecărui comu
nist...".

Simple reflecții 7 Poate și asta. 
Dar. mai întîi de toate, cele de mai 
sus reprezintă inmănunchierea răs
punsurilor primite la un test al re
porterului pe ideea : „Ce reprezintă 
pentru dv. convorbirile individuale?" 
întrebarea a fost pusă în mai multe 
organizații de partid care — în ulti
ma perioadă — au consacrat cite o 
adunare generală pentru a desprinde 
concluzii firești din dialogul cu fie
care comunist în parte. Concluzii fi
rești și utile, de continuă perfecțio
nare a întregii activități de 
partid, potrivit exigentelor for
mulate cu limpezime de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Tezele din 
aprilie.

„Totul e să cunoști bine 
realitatea** ~ “te d® părere 
Marin Netejoru. secretarul organiza
ției de partid nr. 30. lăcătușărie. de 
la „Electromagnetica" din Capitală. 
Reținem argumentele : nu de
mult a fost programat într-o după- 
amiază la convorbiri individuale 
comunistul Ion Lazăr ; meseriaș 
destoinic, cu bune rezultate. Fără 
probleme, nu 7 Nu. n-a fost chiar 
așa. Pentru că. in cursul dimineții, 
secretarul de partid, alți membri ai 
biroului și-au făcut drum pe la 
locurile de muncă ale celor cu care 
urmau să susțină dialogul din ziua 
aceea. Deci și pe la Ion Lazăr. care, 
la discuții, a analizat cu modestie 
de comunist munca sa. a făcut su
gestii privind activitatea biroului, a 
criticat unele neajunsuri.

— Dar ce părere ai (l-a întrebat 
secretarul organizației), la debitare, 
unde lucrezi, nu s-ar putea gospo
dări mai bine materialul 7

Deseori, o privire din afară poate 
vedea mai bine. Totul e să nu te 
cramponezi de obișnuință, de rutină. 
Să fii permeabil la o idee nouă. Ion 
Lazăr a cumpănit bine răspunsul, 
întrebarea l-a făcut să vadă cu alți 
ochi propria strădanie. Economii 7 
S-ar putea. Dar cum 7 Soluția s-a 
ivit pe loc. în dialog : din ștraifuri- 
le care mergeau la retopit să se 
croiască repere de dimensiuni mai 
mici. Și. astfel, picătură cu pică
tură...

Conchide Marin Netejoru :
— Mi-am făcut destule drumuri pe 

la debitare, să văd cum se ține de 
cuvlnt Ion Lazăr. Ei bine, a econo
misit pină acum o Însemnată canti
tate de material prin reutilizarea 
ștraifurilor. Mai mult : a antrenat 
în această acțiune și pe tinerii co
muniști Gbeorghe Neagoe si Petre 
Țipai.

așteaptă nimic de la sine însuși, de 
la truda lui în necurmată bătălie 
cu viața... Iar dacă in gindurile și 
în înțelegerea voastră plutește în
crezătoare pasărea viitorului, atunci 
cunoașteți, nu se poate altfel, că lo, 
Mircea v oievod. am fost, in vremea 
mea, ceea ce am putut să fiu, dar 
voi veți fi ceea ce veți vrea să fiți!" 
în cadrul acestei originale „rame", 
Titus Popovici imaginează scene de 
un puternic realism dramatic, ce se 
îmbină cu momente de o poezie 
sobră (înaripate cu deosebire de 
virtuțile verbului ce animă dialogul 
și reverberează în explicațiile din 
paranteze), o poezie amplificată de 
efecte teatrale inspirat elaborate. 
Sint, în „Moștenirea", și sugestiile 
unor ample scene de lupte de o 
cumplită încleștare (curg șiroaie de 
singe pe peretele unei cetăți sau, 
«hai tirziu, parcă „ar bate inima 
pămintului" la Rovine în cîmpii, 
sau, și mal tirziu, se aud gemetele 
răniților și urletul lupilor la Nico
pole. unde „cad, ca niște frunze 
moarte, spade frînte, lănci rupte, 
coifuri sparte..." etc.) și scene de 
sfat și taină, și întrevederi diplo- 
maticești (țesute din cuvinte proto
colare și ironii fin disimulate, dar 
și din multe adevăruri rostite răspi
cat), și scene de sobru lirism, evo- 
cînd bogata viață sufletească a 
eroilor. Aflăm aici și expresjve por
trete — incepind cu cel al mărețului 
domnitor român (surprins într-un 
fel de „blidungsdrama". din tinerețea 
sa năvalnică pină in anii de an
gajări eroice pe cimpul de luptă și 
apoi in cei ai unei senectuți de 
adincă ințelepciune), care face me
reu dovada că „puterea sa a fost 
țara". Urzeala piesei, țesătura sa 
de bază atestă din nou opțiunea lui 
Titus Popovici pentru drama istorică 
de ideație politică. Astfel. „Moște
nirea" dă aleasă expresie artistică 
dezamăgirilor de tot felul legate de 
diferența de atitudini provenite din 
interese divergente între noi și pu
terile apusene, care ne-au lăsaț 
singuri în fața puhoiului otoman, 
sugerează căile diplomatice adoptate 
și, nu in ultimul rînd. eroismul în 
lupta directă (victoria de la Rovine 
recomandînd și un strălucit stra
teg militar), insistă asupra legăturii 
dintre conducător și popor, a rela
ției dintre necesitate și libertate în 
exercitarea puterii într-o țară cu o 
condiție Istorică și geografică cum 
era a celei pe care o cirmuia. subli
niind comunitatea de idealuri a tu
turor românilor. Drama lui Titus 
Popovici are drept centru de greu
tate o semnificație ce leagă trecutul 
de prezent. Evidențiind cit de mă
reață a fost opera istorică a strămo
șilor noștri, piesa consacră datoria 
de a împlini porunca „moștenită" 
din vechimi adînci, „de-a străjui 
acest neam... dorințele lui... vorbele 
lui... nădejdile... de a-i apăra 
nestrămutat legile, limba, pămintul, 
independenta și neatîrnarea".

Piesele despre care am vorbit, 
înscriindu-se in valoroasa noastră 
dramaturgie de inspirație istorică, 
însuflețite de vibrant patriotism, 
ne fac să așteptăm cu interes spec
tacolele Naționalului și Teatrului 
Mic, Ele au girul unor lucrări dra
matice emoționante, valoroase, con- 
firmind dezvoltarea dramaturgiei 
noastre în strinsă legătură cu 
aspirațiile și viața eroică a po
porului.

Natalia STANCU

muncii și vieții de fiecare zi
Prestigiul comunistului s-a înte

meiat Întotdeauna și pe faptul că el 
și-a respectat cuvîntul dat.

— Dar si pe exemplul oferit, este 
de părere secretarul organizației de 
bază.

Avea în vedere comuniști precum 
Constantin Nicolae 7 Poate. La con
vorbirile individuale, acesta a ple
dat pentru o mai susținută îndru
mare a conducerii secției de către 
biroul organizației de bază, pentru 
a accelera procesul de policalificare. 
„Lăcătușii să stăpînească și meseria 
de sudor. Fără asta nu se poate". 
Cel care argumenta practică de mul
tă vreme ambele meserii. Rezultatul 
acestei intervenții : alți 20 de lăcă
tuși au pus mina pe cleștele de su
dură. să-i învețe tainele. Rostul idei
lor utile nu-i acela de a fi încopcia- 

te in dosare, uitate în sertare. Ele 
trebuie puse în operă, destinul lor e 
să producă, să dezvolte noi energii, 
să determine revirimentul așteptat.

O problemă de încredere. 
Organizația de partid de la relee e- 
lectronice. de la „Electromagnetica", 
numără peste 70 de comuniști. Lu
crează multe femei aici. Și totîiși... 
un bărbat a fost acela — reglorul 
Dumitru Hincu — care, la convorbi
rile individuale, a spus :

— Mă pronunț pentru o mai sus
ținută promovare a tovarășelor 
noastre de muncă la reglaj. E timpul 
să dovedim mai multă încredere in 
capacitatea lor.

Starea de lucruri de la relee era 
cunoscută. Dar. atît...

— Sub „umbrela" unor condiții 
obiective, nu s-a „încumetat" ni
meni să netezească drumul femeilor 
spre meseria de reglor — este de 
părere Gheorghe Niculae. secretarul 
comitetului de partid. Socotind înte
meiată propunerea lui Dumitru 
Hincu. noi dăm tot sprijinul ca să 
se învingă o anumită optică, să se 
afirme și la reglaj tovarășele noas
tre de muncă care, nu o dată, au do
vedit că sînt competente în meserii
le practicate în întreprinderea noas
tră. Sigur că aceasta ește o proble
mă de Încredere. Dar. in egală mă
sură. și una de răspundere comu
nistă. așa cum este ea formulată în 
Tezele din aprilie.
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• Vestigii geto-dacice din 
depresiunea Tg. Jiu. De mai muItâ vreme« 
după cum ne scrie arheologul Gheorghe Calotoiu de 
la Muzeul județean Gorj, se întreprind săpături în 
necropola geto-dacică de la Telești — Drăgoiești, 
situată in depresiunea Tg. Jiu. A fost scos la iveală 
un bogat material ceramic, metalic și lltic. Se disting 
cu deosebire străchinile cu buza arcuită spre interior 
și fundul inelar, cănile de dimensiuni mici cu toarta 
supraînălțată, vasele-borcan cu brîuri alveolare și 
butoni, vasele cu trei picioare. Inventarul metalic este 
alcătuit din săbii de fier cu nituri, pumnale de luptă, 
virfuri de lance cu nervuri pătrate sau hexagonale. 
Cercetările au documentat practicarea ritului incine- 
rației in gropi mici, pe postamente de bolovani de 
riu sau in urnă. Analogiile cu descoperirile făcute pe 
întreg cuprinsul țării in stațiunile arheologice de la 
Ferigile, Slobozia, Satu Nou, Bugeac, Canlia, Cernele, 
Bîzdina, Coțofeni, subliniază autorul cercetării, datează 
necropola de la Telești-Drăgoiești in secolul al V-lea 
înaintea erei noastre, atestînd, totodată, unitatea cul
turii materiale geto-dacice. expresie a unității de 
neam a strămoșilor.

• O așezare autohtonă din 
secolul al IV-lea. Intr'° recentâ «îatare, 
arheologul dr. Szekely Zoltan, directorul Muzeu
lui județean Covasna, ne face cunoscute o serie 
de rezultate ale cercetărilor efectuate în localitatea 
ChilienL Aicf a fost identificată o așezare din secolul 
al IV-lea al erei noastre, aparținînd culturii Sintana 
de Mureș — Cerneahov. Ea a putut fi datată cu destulă 
precizie în a doua jumătate a acestui veac datorită 
unei monede emise de împăratul Constantins al II-lea, 
monedă scoasă la iveală in cursul săpăturilor. Inter
locutorul nostru subliniază că materialul ceramic 
identificat are un aspect de certă tradiție daco-romană, 
ritul funerar folosit documentind la rindul său același 
adevăr — faptul că aici viețuiau locuitorii unei așe
zări autohtone, făurari ai unei culturi materiale și 
spirituale ce perpetua vechile forme de viață daco
române.

© Prețuitori ai arhivelor. Intr*un 
studiu publicat In „Revista arhivelor" (nr. 2/1988),

în temeiul acestei răspunderi co
muniste. Mihai Bănică a cerut la 
convorbirile individuale să fie rotite 
periodic grupele care realizează un 
produs. în felul acesta se va lărgi 
orizontul profesional, iar varietatea 
mișcărilor în procesul muncii nu 
poate să aibă decit efecte benefice 
asupra creșterii productivității etc...

Să privești și dincolo de 
munca ta. can^st și ni
mic din ceea ce se petrece în jur nu 
trebuie să te lase indiferent", stăruie 
în motivațiile sale Gheorghe Du- 
binciuc. secretar adjunct al comite
tului de partid de la Combinatul de 
fibre sintetice — Iași. Și acum, ar
gumentele : la convorbirile indivi

duale. cei peste 3 500 de comuniști 
de aici s-au referit, deopotrivă, la 
căile de perfecționare a activității 
de partid, cit Si la modernizarea pro
ducției ; la creșterea răspunderii 
unor cadre de lâ dispensarul me
dical ori la asigurarea in flux con
tinuu cu materie primă sau ener
gie ; la îmbunătățirea transportului 
în comun ori la aplicarea corectă a 
acordului global. Ce dovedește acest 
lucru 7 Că membrii de partid pri
vesc cu răspundere tot ceea Ce tine 
de bunul mers al producției. Că se 
implică din plin in această operă de 
o complexitate fără precedent. Că 
fac din reușita acesteia propria lor 
cauză. în aceste circumstanțe, pro
bleme aparent greu de soluționat 
primesc nu o dată rezolvări cores
punzătoare.

— Știm că uneori sint dificultăți 
cu asigurarea necesarului de materie 
primă, spunea la convorbirea indivi
duală Gheorghe Pipoș. In astfel de 
momente n-ar fi potrivit ca o parte 
din noi să lucreze — temporar, evi
dent — in locuri unde este nevoie 
de experiența și munca noastră 7 Au 
făcut-o deja unii lăcătuși, electri
cieni. operatori chimiști. mergind, 
pentru cîteva luni, la Midia-Năvo- 
dari și Codlea.

Să privești și dincolo de munca ta, 
cu răspundere de comunist, repre
zintă una din trăsăturile morale de
finitorii ale membrului de partid.

Tudor Mateescu aduce in atenție preocupări mal puțin 
cunoscute privind organizarea materialului arhivistic 
național, in prima jumătate a veacului trecut. 
Astfel, aflăm că in anul 1830 s-a instituit „Comi
sia cercetării drepturilor asupra păminturilor în
toarse Prin țipaturilor de la turci" (din rosteie raiale 
Turnu, Giurgiu și Brăila), care a avut posibilitatea să 
investigheze mărturii documentare de mare valoare, 
intre care multe hrisoave din veacurile al XIV-lea și 
al XV-lea. Doi ani mai tirziu a luat ființă o „Comisie 
pentru cercetarea actelor minăstirilor pămintene și 
Închinate" pentru a vedea dacă veniturile lor erau 
folosite corespunzător menirii fixate de ctitorii aces
tora — nou episod in lupta îndelungată pentru secu
larizarea averilor minăstirești ce avea să-și găsească 
soluția potrivită in timpul domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza. In 1837, notează autorul studiului, s-a 
creat pe lingă Vornicia din Lâuntru „Comisia Îndrep
tării vechilor hirtii ale statului", care avea sarcina 
de a cerceta și pune in ordine cele 125 de condici 
domnești in care se aflau rezumate mii și mii de 
neprețuite documente din perioada 1775—1828, tot atitea 
crimpeie de viată dintr-o epocă zbuciumată a istoriei 
naționale. Tot in 1837, domnitorul lua hotărîrea de 
a înființa „o comisie vremelnicească" cu rostul de a 
înscrie prin condici „documenturile" minăstirești pe 
care se sprijineau proprietățile acestora. Aprobind 
hotărirea. Obșteasca Adunare recomanda ca „din 
coprinderea documenturilor" să se alcătuiască și o 
scriere privitoare la istoria țării. Fiecare în parte din 
faptele relatate mai sus și toate la un loc constituie 
notabile preocupări pentru păstrarea și valorificarea 
tezaurului arhivistic național.

• Viața la Dunărea de Jos în 
epoca romană tîrzie. In prestigioasa 
colecție „Biblioteca de arheologie" a Editurii Acade
miei a apărut de curînd lucrarea „Moesia Secunda. 
Scythia și Notitia Dignitatum", volum elaborat de 
Mihail Zahariade. Pentru prima dată in istoriografia 
noastră este întreprinsă o cercetare de o asemenea 
întindere asupra datelor furnizate de „Notitia Digni
tatum" — document istoric de mare valoare privitor 
la organizarea administrației civile și militare a Impe
riului roman tirziu (secolele IV—V). Știrile cuprinse 
in acest izvor istoric cu privire la provinciile Moesia 
Secunda și Scythia — ce înglobau și părți ale terito
riului de astăzi al țării noastre— sint coroborate cu 
informațiile emanate din alte surse documentare : 
izvoare literare, documente juridice, mărturii epigrafice 
și numismatice, cercetări arheologice. Pe această bază 
se reconstituie tabloul sistemului administrației civile 
și militare a zonei, momentul înființării provinciilor, 
întinderea hotarelor lor ; autorul stăruie apoi asupra 
trupelor staționate aici, a sistemului de fortificații 
făurit în zonă, a randamentelor acestora în confrun
tările cu valurile de migratori ce au încercat să pene
treze pe aici în imperiu. Un substanțial capitol este 
consacrat prezentării vieții economice și comerciale a 
regiunii. In totul — o lucrare valoroasă, de certă utili
tate pentru cunoașterea realităților din secolele IV—V 
la Dunărea de Jos, unde, în pofida vitregiilor vremuri
lor, viața își continua cursul, structurile social- 
administrative adaptîndu-se cerințelor noilor împreju- 
rărL

Grupaj realizat de Silviu ACHIM

Nimic nu-i prea mult cind 
este vorba de om... Faptul a 
fost dat la iveală la o convorbire in
dividuală cu una din comunistele 
secției croit-confecții de la între
prinderea’ „Țesătura" din Iași. No
tăm ce ne spune Ruxanda Tătaru, 
secretara comitetului de partid de la 
amintitul loc de muncă : „Cu puțini 
ani in urmă, efectivul de la croit- 
confecții a sporit cu încă o tinără. 
Dornică să deprindă meseria, disci
plinată. hotărîtă să facă treabă. In 
citeva luni a dovedit că are cu ade
vărat miini de aur. Că are. ceea ce 
se cheamă viitor în profesie. Exis
tenta acestei fete curgea demn, fru
mos, pînă cînd, intr-o zi... ei i-a 
spus că viața poate fi trăită și alt
fel. Altfel. însemna fără muncă. „Și, 
mai departe, unde va duce valul".

„Valul" însemna, sigur, deriva. Dar 
ce se poate clădi trainic în societa
tea noastră fără muncă 7 Cel mult... 
efemerul. S-a mers la tinăra deveni
tă cîteva zile... casnică. Au mers la 
ea muncitoare cu experiența viețiL 
Comuniste destoinice. In măsură 
să-i arate cum își închide singură 
un drum care promitea. S-a stat da 
vorbă cu necesară căldură umană, 
dar și cu fermitatea celui care a în
țeles de mult că existența nu merită 
risipită și. mai ales, construită pe 
iluzii. Cu atît mai mult cu cît pină 
și adeptul „soluției casnice" se clăti
na în convingerile sale.

Florile trebuie ocrotite cu grijă de 
grădinar, altfel... Fata a revenit in 
colectiv. A priceput la vreme va
loarea acestei șanse. Acum e aceeași 
muncitoare destoinică, disciplinată, 
cu mina făcută pentru meserie. Știe 
că drumul ales este singurul drum 
de certitudini. Iar omul nu poate 
trăi fără certitudini. La toate aceste 
schimbări s-a mai adăugat una. Este 
vorba despre un plus de căldură 
umană, din priviri, atunci cind se 
află față in față cu tovarășele ei de 
muncă.

Tovarășe de muncă, comuniste de 
omenie.

Revenind la ideea dialogului pe
riodic cu fiecare comunist, obser
văm că, acolo unde este organizat cu 
temeinicie, el reprezintă cu adevărat 
și un nimerit prilej de a spune des
chis părerea critică și autocritică des
pre muncă și viață și, în egală mă
sură, un moment de sinceritate în 
problemele atît de delicate și multi
ple ale existenței. Convorbirile indi
viduale ajută neîndoios la o mai 
bună cunoaștere a activității comu
niștilor, la perfecționarea neconteni
tă a muncii, la întărirea răspunderii 
și deplina afirmare a spiritului revo
luționar.

Iile TANASACHE

ALBA IULIA

Parcul Unirii întinerit
Printre multele fapte prin 

care locuitorii municipiului Alba 
lulia contribuie la infrumuseta- 
rea așezării lor se află și re- 
amenajarea Parcului Unirii, am
plasat pe locul unde zecile de 
mii de oameni sosiți din toată 
Transilvania au salutat cu entu
ziasm săvirșirea mărețului act 
istoric de la 1 Decembrie 1918. 
La reamenajarea parcului, cetă
țenii au efectuat peste 150 000 
ore de muncă patriotică. Dupăr 
cum se vede in imagine, au fost 
trasate noi alei, s-a amenajat o 
fintină arteziană, s-au plantat 
mii și mii de trandafiri și pomi. 
(Ștefan Dinică).
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MUREȘ

în județul Mureș, 
rețeaua urbană a teri
toriului a cunoscut, 
asemenea intregii țări, 
o dezvoltare și diver
sificare continuă. Față 
de numai 4 orașe in 
anul 1956 și 5 orașe in 
19.66, județul Mureș are 
în prezent — în urma 
reorganizării adminis- 
trativ-teritoriale a ță
rii din 1968 — 6 orașe 
din care 
municipii, 
scrierea 
Sovata și 
rindul orașelor, cele 6 
localități urbane exis
tente in prezent au 
contribuit in mare mă
sură la ridicarea eco- 
nomico-socială a siste
mului de localități din 
Zona lor de influență

două sint 
Prin in- 

localităților 
Luduș in

Condiții sporite de confort
și, o dată cu aceas
ta, a standardului de 
viață al locuitorilor. 
Este o realitate ilus
trată de faptul că, nu
mai in ultimii 20 de 
ani, in localitățile ur
bane ale județului au 
fost date in folosință 
din fondurile statului 
62 300 de apartamente. 
Au fost înălțate noi 
ansambluri de locuințe 
— adevărate „orașe in 
oraș". Așa sint, intre 
altele, marile cartiere 
„Tudor Vladimirescu", 
„1848“, „1 Noiembrie" 
din Tirgu Mureș, „6 
Martie", „Tirnava" din 
Sighișoara, „Republi
cii", „Unirii" din Re
ghin, „Seuca", „Șoi
milor" din Tirnăveni,

„Gării" și „23 Au
gust" din Luduș, 
„Mihai Eminescu", 
„Turturelelor" din So
nata. De remarcat că 
o dată cu înălțarea a- 
cestora s-a realizat și 
echiparea teritoriului 
cu dotări tehnico-edi- 
litare corespunzătoare. 
Totodată, in acești ani, 
in fiecare oraș din ju
deț au fost realizate 
uzine de apă și stații 
de epurare a apelor 
reziduale la nivelul 
necesităților actuale, 
iar în majoritatea vii
toarelor centre urbane 
s-a soluționat alimen
tarea cu apă in sistem 
local și s-au realizat 
capacități de epurare 
a apelor menajera. 
(Gheorghe Giurgiu).

fiilor de drumuri. Noul utilaj per
mite efectuarea lucrărilor cu înalt 
randament. Este prevăzut cu trans-

misie hidrodinamică. ușor de ma
nevrat și întreținut. (Manole 
Corcaci).

Realizări ale ceferiștilor ieșeni
Ceferiștii stației de cale ferată 

Iași, unitate fruntașă pe ramură, 
își mențin locul și în întrecerea 
ce se desfășoară în cinstea zilei de 
23 August. Sarcinile de plan pe 
8 luni au 
de termen 
urmare a 
muncii cu 
rile prevăzute, îmbunătățirii coefi
cientului de utilizare a vagoane-

fost îndeplinite înainte 
la toți indicatorii, ca 
creșterii productivității 
12 la sută peste nivelu-

lor de marfă, reducerii consumuri
lor de energie și combustibil cu 17 
la sută, Acționînd în continuare cu 
aceeași hărnicie, feroviarii ieșeni 
s-au angajat să transporte supli
mentar, pînă la sfîrșitul lunii au
gust, peste 47 000 tone mărfuri, în 
condițiile reducerii duratei de sta
ționare a vagoanelor la operațiile 
de încărcare-descărcare. (Manole 
Corcaci),

GALAȚI : Materiale recuperate peste prevederi
De la începutul anului și pînă în 

prezent, întreprinderea județeană 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile Galați a 
recuperat peste prevederile de plan 
mai bine de 22 000 tone oțel, 
1 700 tone fontă. 74 tone alamă. 77 
tone bronz și altele. Printre unită
țile economice cu un aport impor
tant la succesul acestei acțiuni se 
evidențiază întreprinderea lamino
rul de tablă, întreprinderea de

antrepriză pentru construcții, mon
taje și reparații siderurgice. Șantie
rul naval. întreprinderea de utilaj 
greu în construcții, întreprinderea 
de navigație fluvială NAVROM. 
Combinatul siderurgic. în prezent, 
populația județului își poate exer
cita această îndatorire patriotică 
prin 97 puncte fixe de colectare, 
amplasate în toate cartierele din 
municipiile Galați și Tecuci, pre
cum și în comune. (Dan Plăeșu).

MARAMUREȘ : Cantități suplimentare de minereu
Minerii maramureșeni acționează 

sub semnul înaltei răspunderi mun
citorești pentru a-și spori contri
buția la dezvoltarea bazei de ma
terii prime a tării. în cinstea marii 
noastre sărbători naționale ei ra
portează că și-au onorat exemplar 
sarcinile de plan, liyrînd importan
te cantități de metale peste preve
deri. ca urmare â finalizării unor 
noi obiective din programele de 
cercetare geologică, de organizare 
și modernizare a întregii activități. 
Astfel, de la începutul anului și

pină în prezent, unitățile Centralei 
minereurilor din Baia Mare au 
livrat peste plan 1 700 tone plumb. 
550 tone zinc. 520 tone cupru și 
alte metale în concentrate. Rezul
tate bune s-au obținut si în înfăp
tuirea programelor de moderniza
re, folosirea forței de muncă, per
fecționarea tehnologiilor pentru îm
bunătățirea calității concentratelor, 
ridicarea gradului de recuperare in 
subteran și a randamentelor de 
extracție la uzinele de preparare. 
(Gheorghe Pârja).

CLUJ : Tabără națională de arheologie

BUZĂU : Acțiuni edilitar-gospodărești
în întîmpinarea zilei de 23 Au

gust, consiliile populare municipal 
Buzău și orășenesc Rimnicu Sărat, 
cu sprijinul deputaților și asocia
țiilor de locatari, au inițiat o gamă 
largă de acțiuni, cetățenii fiind an
trenați la gospodărirea și întreți
nerea fondului locativ, la înfrumu
sețarea parcurilor și zonelor de 
agrement. Prin participarea unor 
unități economice se continuă 
amenajările la Parcul dendrologic

„Dorobanți" din Buzău, realizarea 
mobilierului stradal și a fîntinilor 
arteziene pentru Strada Mare din 
Rimnicu Sărat. în ritm intens se 
desfășoară și lucrările la cel de-al 
treilea tronson al magistralei 
Unirii — important obiectiv edili
tar al municipiului Buzău — care 
concentrează în aceste zile un în
semnat volum de forțe, pentru a 
fi încheiat pînă la 23 August. 
(Stelian Chiper).

Consiliul U.A.S.C.R. 
și Universitatea' din 
Cluj-Napoca au orga
nizat, în perioada 
28 iulie — 10 au
gust, prima ediție 
a taberei naționale ar
heologice studențești. 
Au participat studenfi 
de la facultățile de is- 
torie-filozofie ale Uni* 
versităfilor din Bucu
rești, Cluj-Napoca șl 
Iași. Prof, univ. dr. 
Nicolae Edroiu, pro
rector al Universității 
clujene, ne-a făcut 
cunoscut că studenta

prezenți la această 
manifestare științifică 

luat parte la o 
• de acțiuni de 

istorico-ar- 
au vizitat

au i 
serie 
cercetare 
heologică.
Muzeul de istorie din 
Cluj-Napoca si monu
mente istorice din a- 
ceastă zonă, șantiere 
arheologice. De ase
menea, s-au organizat 
dezbateri si expuneri 
de către cadre didac
tice și cercetători pe 
probleme actuale ale 
cercetării istorice si 
arheologice, le-au fost

prezentate cele mai 
recente descoperiri ar
heologice care pun in 
lumină mărturii, noi 
despre trecutul po
porului nostru. Prima 
Tabără națională stu
dențească de arheolo
gie a oferit participan- 
ților posibilitatea de 
a cunoaște direct o 
serie de vestigii is
torice, șantiere ar
heologice din această 
parte a tării și de 
a-i iniția in cerceta
rea istorico-arheologi- 
că. (Marin Oprea).

IAȘI : Greder autopropulsat
La întreprinderea mecanică „Ni- 

colina" din Iași s-a realizat, in 
premieră, un nou și valoros utilaj. 
Este un greder autopropulsat arti
culat de 180 C.P., care se folosește

la operațiile de nivelare, scarificare 
și taluzare a terenului, la executa
rea de șanțuri și alte lucrări în do
meniile agriculturii și construc-

IALOMIȚA : „Trofeul Amara"
Stațiunea balneară Amara a găz-_ ' terpreți din 20 de județe ale țării 

duit cea de-a XXI-a ediție a con- J
cursului interjudețean de muzică 
ușoară, manifestare integrată Festi
valului național „Cintarea Româ
niei". Pe parcursul a patru zile, in-

au dovedit frumoase calități inter
pretative, fiind aplaudați „la scenă 
deschisă" de un public numeros. 
Juriul a acordat „Trofeul Amara 
’88“ Adrianei Vaciu, din județul 
Bacău. (Mihai Vișoiu).

Pentru sporirea producției zootehnice
(Urmare din pag. I) incit să se asigure sănătatea efecti

velor, Neajunsurile manifestate în 
această direcție impun atit preciza
rea atribuțiilor și răspunderilor ca
drelor sâni tar-veterinare, cit și cul
tivarea in rindurile lor — de către 
organizațiile de partid —a responsa
bilității înalte ce le revine pentru

celorlalte cadre din acest sector — 
zootehniști, tehnicieni responsabili 
cu reproducția și selecția animale
lor. Se detașează cu pregnanță ne
cesitatea combaterii liberalismului 
manifestat la unele cadre cu munci 
d'P răspundere din zppteiwe ÎH.. ce sănătgțea animalel,Qr... — bun aJ 
privește apliaarea normelor de creș- ------ -------------
tere și îngrijire a animalelor, norme 
fundamentate științific și. cuprinse 
în legi. în această direcție trebuie 
acționat mai energic în vederea ri
dicării răspunderii în muncă a me
dicilor veterinari, prima și cea mai 
înaltă îndatorire a lor constituind-o 
apărarea sănătății animalelor prin 
asigurarea permanentă a asistenței 
sanitar-veterinare preventive și cu
rative. Mortalitățile la animale, pre
cum și tăierile în condiții deosebite 
— cu urmări negative asupra efec
tivelor — puteau fi prevenite prin 
intervenții prompte, eficiente, astfel

întregului popor.
Sarcini mari in direcția îmbunătă

țirii activității din fermele zooteh
nice ale unităților agricole, în secto
rul creșterii animalelor in gospodă
riile populației revin cadrelor de 
specialiști din cadrul organelor agri
cole județene, ca și celor care se 
ocupă de contractarea, preluarea și 
industrializarea producției zooteh
nice, pînă la ministerele respective. 
Ceea ce se cere în mod deosebit 
specialiștilor din aceste organe este 
desfășurarea unei activități direct pe 
teren, în ferma zootehnică, unde să 
rezolve problemele, 
orice manifestări

înlăturîndu-se
de birocratism,

orice tendință de a justifica nereali- 
zările. Procedind astfel, ei vor putea 
asigura rezolvarea rapidă a proble
melor pe oare le 'ridică activitatea 
de zi cu zi desfășurată în acest 
sector.

îmbunătățirea radicală a activită
ții din zootehnie, lichidarea stărilor 
de .lucruri- negative din acest sețtpr 
impun ca in fiecare unitate agricolă 
și . județ să se analizeze cu exigență 
și răspundere rezultatele obținute și 
neimplinirile în ce privește creșterea 
efectivelor și a producției zooteh
nice. De asemenea, este necesar să 
fie analizat modul în care se îndepli
nesc prevederile cuprinse în progra- . 
mele speciale care se referă la sec
toare importante ale zootehniei — 
apicultura, sericicultura, creșterea 

■iepurilor, piscicultura — realizarea 
lor fiind de natură să asigure can
tități importante de produse necesa
re pentru aprovizionarea populației, 
pentru economia țării.

Nu trebuie precupețit nici un efort

pentru a ridica activitatea din 
zootehnie Ia nivelul cerințelor și exi
gențelor formulate de conducerea 
partidului, ceea ce presupune să fie 
stimulate hărnicia și spiritul gospo
dăresc al îngrijitorilor de animale și 
păsări, să fie întărită responsabilita
tea in întreaga activitate a zootehniș- 
tilor și medicilor veterinari,,^ tuțțiroț 
qelor care lucrează in acest sector, 
îh vederea realizării de producții 
dinimallene ■. superioare, . necesare1, 
bunei aprovizionări a populației și 
satisfacerii celorlalte cerințe ale 
economiei naționale.

t
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Un oraș comparabil doar cu viitorul său
(Urmare din pag. I)
de decizie. De la anul 1600 
— cind este menționată 
extragerea cuprului aici — 
mina a fost marcată de 
numeroase închideri si re
deschideri. De aici drama
tismul existenței ei. Pentru 
că fiecare închidere a minei 
a însemnat un moment di
ficil pentru oamenii locu
lui. Ei trebuiau să caute 
de lucru prin alte părți, 
De obicei, urcau către Baia 
Borșa. Apoi se întorceau. 
Astfel urmau să se întîm- 
ple lucrurile și in anul 
1953. însă cei cîțiva ingi
neri tineri veniți pentru 
Închiderea minei, intre 
care și inginerul Cristi 
Marin, au avut tăria de a 
crede și de a lupta pen
tru o frumoasă idee. Anu
me că este departe ca 
munții să-și fi epuizat co
moara. Și au reușit. în cele 
din urmă, să pună în evi
dență noi orizonturi de cu
pru. Oamenii care se pre
găteau să plece iarăși către 
alte mine au rămas locului. 
Statornici în dragostea lor 
penttu minerit.

Mina. Vasile Nădejde, 
•ecretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, iși 
amintește cum arăta ea 
acum mai bine de douăzeci 
de ani. încă se mai folo
seau caii pentru transpor
tul minereului extras. Pe 
atunci, cind a venit aici, 
se exploatau. în medie. 600 
mii de tone minereu anual. 
Iar în anul 1967. anul de
clarării localității ca oraș, 
producția crescuse doar la 
625 mii de tone.

Mina. Si cîteva repere 
ale dezvoltării în noua ei 
tinerețe. 1969 — intrarea în 
funcțiune a Minei Sud. 
Fagul Cetății. 1970 — inau
gurarea Flotației Nord cu 
două linii de preparare, 
asigurîndu-se o capacitate 
de prelucrare pentru 1.2 
milioane tone minereu 
anual. 1976 — deschiderea 
puțului central. 1985 — da
rea in folosință a instala
ției de încărcare în skio de 
la orizontul 600 Fagul Cetă
ții. 1987 — finalizarea lu
crărilor la puțul nr. 4 intre 
orizonturile 880 și 640. 
Toate aceste momente, doar 
cîteva din cele ce au mar
cat dezvoltarea impetuoasă 
a minei — menționate de 
directorul întreprinderii, 
inginer Râcz Attila — au 
asigurat I.M. Bălan capaci
tatea de a livra peste 1,7

milioane tone de minereu 
cuprifer anual.

Mina. 80 de kilometri de 
galerii coborind. uneori, 
pînă la 800 de metri. 608 
mii metri cubi de rocă dis
locată anual. Prin aceste 
galerii cu profil de 7 me
tri. întinzîndu-se cît de la 
București la Ploiești.

Mina. Și cîțiva dintre mi
nerii ei : Ion Stancu, loan 
Otînjac, Gyula Nagy, Anton 
Cochior, Martin Farțade. 
Constantin Stereș. Cu- 
noscuți intr-un moment în 
oare munca în mină se 
desfășoară astfel : stînca 
este perforată. Dura și ne
clintita stîncă a muntelui 
ce ascunde cuprul. Se pune 
explozibilul. Orice mișcare 
în mină încremenește. Doar 
respirațiile se aud tăind 
parcă tăcerea. Fiecare nu
mără în gînd. Apoi, dintr-o 
dată, totul se răscolește 
într-o copleșitoare explo
zie. Muntele se clatină. Se 
răsucește din adincuri. Din 
întreaga-i ființă. Ca un 
animal uriaș rănit ce nu 
vrea să se lase răpus. Se 
cutremură. Parcă ar vrea 
să se împotrivească. Se 
rupe în zeci, mii de bucăți. 
Părți ale muntelui se des
prind. Cad. Armăturile mi
nei susțin uriașa încordare. 
Și-n cele din urmă totul 
intră în 
așterne, 
omului 
căutat.

Mina.
mai înalte satisfacții, 
celor mai cimentuite prie
tenii. Unite prin munca în 
subteran. Un exemplu. 
Eugen Gliga și Martin 
Mathe. 38 și 37 de ani. 
încadrați aici în aceeași zi. 
Acum 20 de ani. Timp 
muncit, zi de zi, împreună. 
„Noi avem o ambiție — 
spune Martin. Să muncim 
astfel încît să putem spune 
că sîntem mai buni decit 
alții. Să fie mîndri de noi 
și cei cu care muncim !“.

Mina. Locul de oare te 
desparți cel mai greu. 
Ștefan Fătu ieșea la pensie 
în acea zi de 30 iulie a.c. 
După ce muncise o viață 
de om. La Salva Vișeu, la 
Bicaz, la Onești, la Comă- 
nești. Apoi. aici. 20 de ani 
de subteran. „Noroc bun !'* 
l-au urat ortacii la ieșirea 
din mină. „E ziua cea mal 
grea de minerit, le-a răs
puns. Mă despart de mină, 
de voi...“.

Mina. Anual i se adaugă 
15 kilometri liniari de ga
lerii. puțuri și suitoare 
pentru cercetarea geologi-

normal, 
supus, 

minereul

Muntele 
în fata 
îndelung

Univers al celor 
Al

Din țările socialiste

Simboluri noi în cîmpia polonă
Lăsăm în urmă Varșovia și ne 

înscriem pe una din autostrăzile 
moderne din care se despletesc, la 
un moment dat, mai multe șosele 
spre tot atitea orizonturi ale cim- 
piei poloneze. Traseul pe care-1 
alegem străbate un ținut de un 
pitoresc aparte, cu păduri și dea
luri domoale, cu lanuri aurii, cu 
finețe și poiene smălțuite de flori 
multicolore. La Comitetul voievodal 
de partid Skierniewice sîntem aș
teptați de secretarul cu problemele 
agriculturii, Benedykt Suchecki, 
care ne mărturisește de la început 
bucuria de a ne avea ca oaspeți :

— Pe noi, gazetarii din alte țări 
ne cam ocolesc, ei preferind, în 
afară de Varșovia; marile citadele 
cum sint Lodz și Katowice, Poznan 
și Gdansk, Cracovia și Wrocklaw. 
Cu toate că intre cele 49 de voie
vodate ale țării sîntem unul din 
cele mai mici, deținînd 1,1 la sută 
din suprafață și ceva mai mult de 
400 000 din cei aproximativ 38 mi
lioane de polonezi, avem și noi cu 
ce ne mîndri. Sîntem un voievodat 
cu pondere agrară, iar industria 
noastră, aproape în întregime, pre
lucrează șl valorifică superior roa
dele pămîntului. Dispunem de 38 
cooperative agricole de producție, 
2 mari întreprinderi agricole de 
stat, restul terenurilor fiind necoo- 
perativizate. întărirea sectorului 
socialist in agricultură constituie, 
de altfel, o preocupare constantă 
a partidului și statului nostru. 
N-avem un pămînt prea fertil, dar 
cu ajutorul științei, al specialiștilor 
de la cele două mari institute de 
cercetări ale noastre, de nivel na
țional — unul pentru pomicultură, 
iar altul pentru legumicultură — 
am reușit să-i sporim de la un an 
la altul rodnicia, prin practicarea 
intensivă a acelor culturi agricole 
care corespund cel mai bine condi
țiilor noastre. în acest fel am ajuns 
să ocupăm acum primul loc pe țară 
la producția pomicolă și locul al 
unsprezecelea la cea legumicolă. 
A luat o mare extindere zooteh
nia. Pentru a ne asigura furajele 
necesare, întrucît la noi verile sînt 
mai scurte și mai răcoroase, iar 
porumbul nu ajunge Ia maturitate, . 
ne-am „profilat", ca să zic așa. pe 
culturile de secară, orz, ovăz, car
tofi și sfeclă. în acest fel am a- 
juns acum să nu mai fim nevoiți 
să importăm porumb. Dar cel mal 
bine e să vă arătăm. Ia fața locu
lui, tot ce vreți să vedeți.

împreună cu șeful secției agrare, 
Stanislaw Glowos, trecem printr-o 
pădure seculară. Dincolo de pă
dure se întind terenurile, lucrate 
„ca la carte", ale cooperativei agri
cole de producție din Teresin, cu 
nume simbolic, „Viitorul", care 
ființează de 28 de ani și a cărei 
președintă, Waclawa Golșarek, deși 
aleasă în această funcție, în una
nimitate, de adunarea generală, a 
rămas, la cererea celor de față, 
mai ales a femeilor, și șefă a fer- 

1 mei zootehnice, așa cum a fost de 
jani dq zil£, Pește tot — la sectorul 
■ zdotelmic," la fabrica de nutrețuri 
combinate, dotată cu utilaje auto
matizate, la secțiile de prelucrare a 
diferitelor produse agricole, la cen
trala termică, în toate sectoarele 
cooperativei — se vede, se simte

mina de bună gospodină a preșe
dintei. Cea mai mare 
cooperatorilor de aici 
zentată de președintă 
mai firesc cu putință

— Pînă acum zece ani, nici noi 
nu cultivam porumb pentru boabe, 
pentru că nu ajungea să se coacă. 
Am cerut ajutorul cercetătorilor, 
pentru a încerca un soi de hibrid 
cu o perioadă de vegetație mai 
scurtă. Am început experimentul 
pe 5 hectare. Am extins apoi su
prafața an de an și am ajuns acum 
la 260 hectare. Am obținut chiar 
șl un record de 9 000 kilograme 
boabe la hectar. Iată, aceste „pa- 
luzskj", pe care noi le numln de
gețele (un fel de saleuri) sînt fă
cute din porumbul nostru. Nu-i 
așa că-s gustoase ? O să ieșim cu 
ele și pe piețele Varșoviei, ca să 
sporim veniturile în bani și pro
duse pentru cooperatorii noștri.

Cooperatori care locuiesc, în pto-

realizare a 
ne este pre- 
in chipul cel

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

porție de peste 80 la sută, în 
blocuri moderne, confortabile, con
struite în ultimii ani, chiar in a- 
propierea sediului unității. Terenu
rile devenite disponibile au fost 
redate circuitului agricol și sînt 
acum surse suplimentare de cîștig 
pentru cooperativă, pentru 
în parte.

De aici, de la Teresin, 
ne duce intr-un alt colț al 
datului, in comuna Rybna. Direc
torul Centrului de introducere a 
progresului tehnico-științific în a- 
gricultură, Czeslaw Olbrychowski, 
și inginera Yolanda Feliga 
că rațiunea de a fi a 
este aceea de a pune 
poziția cooperativelor 
și țăranilor cu gospodărie indivi
duală mașinile și utilajele de care 
au nevoie, dar și de a le acorda, 
prin specialiștii săi, asistență teh
nică pentru promovarea celor mai 
noi metode ale științei agrozooteh
nice. Totodată, centrul are el însuși 
o bază de producție proprie.

Colectat după un program atit 
de riguros, încît poți să-ți potri
vești și ceasul după sosirea și ple
carea mașinilor special destinate 
acestui scop, laptele de la unitățile 
socialiste și din gospodăriile popu
lației este dus operativ la fabri
cile prelucrătoare din voievodat. 
Pornind pe... urmele unei astfel de 
mașini, am ajuns la fabrica de lap
te praf condusă de o reputată spe
cialistă în industria alimentară, 
Ana Regalski. Ne arată cu amabi
litate întregul „proces de produc
ție", de la primirea și rigurosul 
control sanitar al laptelui în labo
ratoare dotate cu tehnică de prim 
rang pînă la fierberea lui în con- 
teindre, răcirea, evaporarea, us
carea,; înmagazinarea, conservarea 
și din nou controlul, apoi am
balarea, expedierea în țară și la 
export. Peste tot — curățenie de 
farmacie ; lucrătorii fabricii sînt în 
majoritate femei, în halate albe, 
imaculate, aidoma laptelui pe ca-

fiecare

drumul 
voievo-

ne spun 
unității 
la dis- 
agricole

că, deschideri șl pregătiri. 
Inginera Elena Rădulescu 
ne vorbește despre căută
rile care să asigure viitorul 
minei. Si, prin acesta, pe 
cel al orașului. Al oameni
lor.

în fata consiliului popu
lar. zeci de tjneri parti
cipau la momentul înteme
ierii tinerelor familii. Era 
o simbolică împletire a ti
nereții. în tinărul oraș. 
Construit parcă anume 
pentru tineri. Pentru că 
Bălanul se construiește cu 
gîndul la viitor. Așa cum, 
de fapt, s-a construit de la 
Începuturi. Pentru că 
atunci, în 1967, cind a fost 
declarat oraș. Bălanul era 
un proiect. Exista doar în 
gîndurile și în încrederea 
oamenilor de a construi 
repede, frumos, trainic. în 
anul 1968 — anul reorgani
zării administrativ-terito- 
riale — erau doar patru 
blocuri. Ceva mai mult de 
100 de apartamente. De 
atunci pînă astăzi s-au con
struit peste 3 000 de apar
tamente. Pentru tot atîtea 
familii de mineri. Iar pen
tru copiii acestora s-au ri
dicat două școli generale in 
care învață 2 500 de elevi. 
Si tot la capitolul grijă 
pentru tineret — in fapt, 
preocupare pentru asigura
rea viitorului — s-a con
struit în Bălan un liceu 
industrial cu profil minier 
care, prin arhitectura și 
dotarea sa. este demn de a 
înfrumuseța oricare din 
marile orașe ale țării. „Dar 
nu numai de aceea ne mîn- 
drim noi cu liceul din oraș 
— mărturisește Vasile Ghe- 
rasim. secretarul organiza
ției U.T.C. de la I.M. Bălan, 
în primul rînd. il prețuim 
pentru că aici am invătat 
meseria care ne aduce cele 
mai mari satisfacții în 
viață".

Da. Slrit mindri oamenii 
de orașul lor. De tot ce 
înseamnă acesta. Tinerii 
sint mîndri pentru că au 
crescut o dată cu el. iar cei 
vîrstnici sint mîndri pen
tru că noul oraș le-a în
frumusețat viața. Modul de 
a trăi. Se poate, oare, face 
o oomparație in timp ?

— Nu. răspunde prima
rul. Nu pentru că este greu 
să faci o comparație în care 
ai la îndemină un singur 
termen : prezentul ! Aici, 
la mină, oamenii au muncit 
de sute de ani. Dar au 
trăit care cum au putut. 
Despre oraș, deci despre

condiții de viață noi, con
forme cu înnoirile patriei, 
se poate vorbi doar in anii 
construcției socialiste. Ori
cine vine la noi se poate 
convinge de acest adevăr.

Dar adevărul la Bălan 
mai înseamnă : un frumos 
club muncitoresc cu cine
matograf. O modernă can
tină, unde iau zilnic masa 
peste 3 000 de oameni. O 
cofetărie nouă, cu 100 de 
locuri. Aproape 5 000 de 
copii născuți în modemul 
local sanitar, de la declara
rea Bălanului ca oraș. Și. 
în special, adevărul mai 
înseamnă rezolvarea uneia 
dintre cele mai grele pro
bleme altădată — locuri de 
muncă pentru femeile 
orașului. Pentru că acum 
20 de ani numai bărbații 
munceau. Doar ei știind ce-i 
mineritul. Acum, femeile 
au posibilitatea de a lucra 
în secția de tricotaje, in 
secția de prospecțiuni și 
explorări geologice, în pa
nificație sau in cadrul coo
perativei meșteșugărești 
Avînd mîndria de a ști că 
în producția orașului — 
care se ridică la 700,7 mi
lioane lei. dublu față de 
anul 1980 — este încorpora
tă și o parte din munca 
lor.

Se construiește încă în 
Bălan. Va fi terminată 
construcția noii oentnale te
lefonice automate cu o ca
pacitate la 1 000 de linii, 
centrală prin care orașul 
va fi conectat la circuitul 
interurban.

— Totuși, dacă vrem să 
facem o comparație — re
vine asupra ideii Niculai 
Dacău — atunci aceasta se 
poate face apelînd la viitor. 
Bălanul va fi. peste cițiva 
ani. mult mai frumos. 
Mereu mai frumos. Să 
veniți aici cînd va fi gata 
noul centru civic. Și-apoi. 
om mai vorbi...

Era o zi semnificativă. Se 
întemeiau patru tinere fa
milii ale tînărului oraș. 
Porneau âmpreună pe un 
nou drum : Melica si Ma
rian Roman. Steluta și 
Cornel Cesăuanu. Monica 
și Csaba Balint. Antoaneta 
și Anton Bddău. Rostin- 
du-și opțiunea sinceră pen
tru un viitor fericit. Tineri 
a căror 
tot în 
minerit.

Era o 
Se rosteau, din gînduri cu
rate de tineri, urări adresa
te parcă vieții și oamenilor 
întregului oraș : „Noroc 
bun 1“ și „Casă de piatră !".

Omul nou — rezultat și făuritor 
al noii Societăți • Condiția so
cială a omului in societatea noas
tră ; lichidarea oricăror forme de 
alienare și afirmarea cu adevărat 
liberă a personalității umane 
Cadran mondial (color). România 
socialistă — contribuții inestima
bile la edificarea unei lumi a pă
cii și colaborării
Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Emisiune de edu
cație materialist-științifică
Laureați ai Festivalului național 
„Cintarea României". Interprețl 
ai cîntecului popular

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

VASLUI : Producție fizică suplimentară

21,05

2(1,20

21,40

vremea

Angajate cu toate forțele în în
trecerea socialistă desfășurată in 
cinstea zilei de 23 August, colecti
vele de oameni ai muncii din În
treprinderile industriale ale jude
țului Vaslui obțin noi succese in 
indeplinirea si depășirea produc
ției fizice. Prin modernizarea pro
ceselor de producție, sporirea mai 
accentuată a productivității muncii 
și valorificarea superioară a mate
riei prime si materialelor. în peri
oada care a trecut din acest an au 
fost realizate si livrate suplimentar 
economiei naționale si la export 
produse ale industriei electrotehni
ce și. mijloace de automatizare in 
valoare de 8 milioane lei. 695 tone

utilaje pentru metalurgie. însem
nate cantități de utilaje pentru ex
plorări geologice, foraj și exploa
tare sonde, pentru construcții si 
lucrări de drumuri, țesături si fire* 
poliesterice. încălțăminte., mobilă 
și mobilier din lemn, corpuri abra
zive și altele. De asemenea, șantie
relor de construcții ale tării le-au 
fost expediate peste prevederi 2 200 
mc prefabricate și panouri 
din beton armat. 1 720 tone 
minerală și 
mai bune 
colectivele 
platformele ___
cipiilor Vaslui, 
Huși. (Petru Necula)

mari 
_ vată 

produse din vată. Cele 
rezultate înregistrează 
întreprinderilor de oe 
industriale ale muni- 

Bîrlad și orașul

împlinire se află 
dragostea pentru

zi semnificativă.

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 august, ora 20 — 15 au
gust, ora 20. In tară : Vremea va fi 
predominant frumoasă, cu cerul va
riabil, mal mult senin in sudul țării. 
Vor cădea averse de ploaie șl se vor 
semnala descărcări electrice cu carac
ter izolat in zonele de deal șl de mun
te după-amiaza. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 12 și 20 gra
de, iar cele maxime Intre 28 șl 36 gra
de, mai ridicate, pe alocuri, în sudul 
țării. în a doua parte a Intervalului. 
In București : Vremea va fi frumoasă, 
cu cerul mai mult senih. Vintul va su
fla in general slab. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 17 și 20 
grade, iar maximele intre 34 șl 36 
grade.

t e a t r
: Recital• Opera Română (13 18 57) 

de canto — 18
• Filarmonica „George
(15 68 75, Ateneul Român) ; 
Român — palat al culturii _______ „
naționale" (spectacol de sunet și lu
mină)... Recital de pian Dan Atana-

teu. Program CHOPIN — 19
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, la Ex
poflora din parcul Herăstrău) : Ano
timpul florilor (spectacol de muzică 
și poezie) — 14: 18
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (15 56 78, grădina Boema) : o 
seară Ia Boema — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Clntă, ciocirlie 
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04, sala 
Cosmonauților) ; Hal, copii, la joc ! 
— 10,30

Enescu“ 
„Ateneul 
muzicale

cinema
• Păstrează-mă doar pentru tine: 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină — 
20,45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15,30: 17.45; 20
• Să-fi vorbesc despre mine : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30;
16,45: 19
• Duminică In familie : UNION

BORZEȘTI : Utilaje 
de înaltă tehnicitate

De pe rampa de expediție a în
treprinderii de utilaj chimic Bor- 
zești a fost livrat un nou lot de 
prese pentru fabricarea cauciucu
lui sintetic poliizoprenic. coloane 
de neutralizare și alte utilaje teh
nologice pentru industria chimică. 
După cum aprecia inginerul Con
stantin Uzum, directorul întreprin
derii, toate acestea sint utilaje de 
mare complexitate tehnică și înalt 
randament. (Gheorghe’ Baltă).

(13 49 04) — 9; 11; 13,15; 15,30; 117,45; 
20
• Flăcări pe comori : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Rezervă Ia start : MUNCA (21 50 97)
— 15: 17: 19
• Pistruiatul (I—II) — 12; 15; 18. 
Program de desene animate — 9; 
10,30 : DOINA (16 35 38)
• Program de vacanță — 9; 11: 13, 
Drumul oaselor — 15; 17; 19 : PACEA 
(71 30 85)
O Misterele Bucureștilor : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Evadarea : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19
• Tema : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 19,30
• Duelul : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17; 19
• Răzbunarea haiducilor : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Actorul și sălbaticii (I—II) : ARTA
(21 îl 86) — 9: 12; 15; 18
• Noile povești ale Șeherezadel : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11,15: 13,30; 15.45; 18: 20
O Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 1315; 15,30: 17,45; 20
• tntimplări pe vasul „Speranța" : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
17,45; 20
• Legenda
(50 35 94) —
O Călărețul
(31 71 71) —
grădină — 20,45
• Lovitura fulgerătoare : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Misiune specială : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

lui On Dai : DACIA
9; 11; 13; 15; 17; 19
cu eșarfă albă : LIRA 
9: 11; 13; 15; 17; 19, la

re-1 vezi doar în momentul în care 
gîlgîie înghițit de complicatele re
torte și în momentul cind iese 
pulbere, la fel de albă.

De aici pînă la Institutul de cer
cetări și producție legumicolă din 
Skierniewice, care are filiale, sec
ții și loturi experimentale în toată 
Polonia, nici n-apucăm bine să ne 
Împărtășim impresiile, că ne și 
aflăm sub imensele cupole de sti
clă ale hectarelor de sere și solarii. 
Directorul adjunct științific al in
stitutului, Josef Zbigniew, ne vor
bește despre reușitele, dar și greu
tățile pe care au trebuit să le în
vingă specialiștii de aici în intro
ducerea de noi tehnologii, experi
mentarea de noi metode, crearea 
și aclimatizarea unor soiuri de 
plante cît mai productive. în se
rele întinse pe aproape trei hec
tare, temperatura se reglează au
tomat, cum tot instalații automate, 
ingenios concepute, fac să ajungă 
picăturile de apă, printr-un păien
jeniș de orificii, direct la rădăcina 
plantelor : roșii, castraveți, ardei, 
flori. Aici s-au experimentat și se 
experimentează noi soiuri de toma
te de mare productivitate, intre 12 
și 18 kilograme pe metrul pătrat 
la o recoltare, roșii frumoase ca și 
numele pe care le poartă : Solena, 
Madena, Marlena, Nirena, Flo-
ren a...

— Plus noi soiuri de vinete — 
ține să sublinieze interlocutorul 
nostru. Pînă acum cîțiva ani, da
torită condițiilor climatice din țara 
noastră, vinetele nu se cultivau 
decit sporadic, în anumite zone. 
Pentru prima dată institutul nos
tru și-a asumat sarcina de a cul
tiva și vinete în mod sistematic, 
precum și pentru a produce răsa
durile trebuitoare. Acum solicită
rile sînt din ce în ce mai mari. Ca 
și pentru flori.

însoțitorul nostru Insistă să nu 
plecăm inainte de a face un scurt 
popas la o grădiniță de copii. Pri
ma grădiniță în drumul de întoar
cere spre Varșovia este în locali
tatea Byelice. încă de la intrare, pe 
un panou imens, cu litere frumos 
caligrafiate, ca de școlar silitor, stă 
scris : „Toți copiii sint ai noștri !“. 
Luată prin surprindere de vizita 
neașteptată, educatoarea Krystyna 
Zwyolowska ne conduce prin în
căperi ca dintr-un mirific palat al 
poveștilor — și nici nu știi ce să 
admiri mai Intîi : mulțimea jucă
riilor și jocurilor mecanice și elec
tronice, desenele copiilor și fresce
le de pe pereți, liniștea celor mici 
care dorm și visează sau glasurile 
ca niște clopoței de argint care 
repetau, în altă încăpere, refrenul 
unui cîntec : „Sîntem mici, dar 
creștem mari / Să-i fim țării fău
rari". Ca o expresie a dorinței lor 
de a crește, de a învăța, de a duce 
mai departe ștafeta de făurari a 
părinților, ni s-a părut cît se poa
te de semnificativă fresca din ho
lul grădiniței, o frescă de propor
ții. realizată cu multă. faptezie și 
optimism, pe care scria, in mai 
multe limbi, cuvîntul PACE. 
Cuvînt-simbol, dorință vie, aspira
ție supremă a tuturor copiilor 
lumii.

Petre POPA

DE LA C.E.C.
Scutiri de

9i de
păstrate 
instrumentul de econo- 
care se depun, precum și

impozite 
taxe
la C.E.C.. indi-Sumele 

ferent de 
misire pe 
toate serviciile efectuate depunăto
rilor de Casa de Economii și Con- 
semnațiuni sint gratuite. De exem
plu, pentru titularii de conturi cu
rente personale și din dispoziția 
acestora, unitățile Casei de Econo
mii și Consemnațiuni efectuează in 
mod gratuit în limita sumelor din 
cont diferite plăți periodice, ca 
plata abonamentului de telefon, 
radio, televizor, costul consumului 
de energie electrică și de gaze etc.

ACTUALITATEA SPORTIVA
BASCHET: 

„Cupa Mării Netjre"
Meciurile din ziua a doua a com

petiției internaționale feminine de 
baschet „Cupa Mării Negre", ce se 
desfășoară în Sala sporturilor din 
Constanta, s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : România (tineret) 
— Selecționata sindicală a U.R.S.S. 
63—59 (28—28) ; Polonia — R.P. Chi
neză 71—69 (35—32).

Astăzi, de la ora 17,00, sînt pro
gramate meciurile Polonia — Româ
nia (tineret) și România — R.P. Chi
neză.

TENIS • In clasamentul general al 
„Marelui Premiu" continuă să con
ducă suedezul Mats Wilander, cu 3 901 
puncte, urmat de compatriotul său 
Stefan Edberg (3 697 puncte), vest- 
germanul Boris Beker (3 686 puncte), 
americanul Andre Agassi (3 468 
puncte), cehoslovacul Ivan Lendl 
(2 619 puncte) și francezul Yannick 
Noah (2 053 puncte). • în turul II 
al turneului internațional de tenis de 
la Praga, contind pentru ..Marele 
Premiu", sovieticul Andrei Ohlovski 
l-a întrecut cu 6—4, 6—2 pe italianul 
Michele Fiorini, iar cehoslovacul Mi- 
loslav Mecir a dispus cu 6—3, 6—1 
de coechipierul său Petr Korda.

FOTBAL : Desemnarea 
arbitrilor la meciurile 

diviziei „A"
Ieri, la sediul F.R.F.. au fost de

semnate brigăzile de arbitraj pentru 
primele etape ale campionatului na
țional 1988—1989, campionat care va 
inoepe la 20 august a.c. Pe baza 
schemei elaborate de calculator, pe 
ansamblul campionatului (tur-retur) 
a fost atribuit fiecărei echipe din 
divizia „A" un număr egal de arbi
traje din cele trei grupe valorice, 
atit la meciurile de pe terenurile 
proprii, cît și la partidele in depla
sare. Apoi, delegații echipelor au 
tras la sorți componenta nominală a 
brigăzilor de arbitraj pentru jocu
rile din primele trei etape. De ase
menea. pentru eventualele cazuri de 
indisponibilități au fost desemnate 
prin tragere la sorți si grupuri de 
arbitri de rezervă pentru aceste trei 
etape. Amintim că în campionatul 
1988—1989 nu mai sînt admise recu
zările de arbitri.

Iată meciurile etapei I din 20 au
gust și respectivii arbitri centrali, 
așa cum au fost ei desemnați prin 
tragerea la sorti efectuată ieri : 
Inter. Sibiu — Universitatea Cluj- 
Napoca: M. Constantinescu; F.C. Ar
geș — Sportul studențesc : V. Curt ; 
Rapid — Flacăra : N. Dînescu ; 
Steaua — F.C.M. Brașov : V. Tito- 
rov ; Oțelul — Corvinul : F. Popes
cu ; F.C. Constanta — A.S.A. : 
O. Ștreng ; S.C. Bacău — Dinamo : 
I. Igna ; Victoria — F.C. Olt : I. Cră- 
ciunescu ; F.C. Bihor — Universita
tea Craiova : D. Petrescu. (V.M.).

ATLETISM • Cu prilejul unul 
concurs de atletism desfășurat la 
Havana, cubanezul Javier Sotomayor 
și-a adjudecat victoria la săritura în 
înălțime cu 2,30 m, iar coechipierul 
său Lazaro Betancourt a ciștigat 
proba de triplusalt cu 17,38 m. • In
tr-un concurs desfășurat la Varșovia, 
poloneza Agata Kaczmarek a stabilit 
un nou record național in proba de 
săritură în lungime : 6,97 m. Proba 
de aruncare a discului a revenit Re- 
natei Kotowicz, cu 66,18 m.

MOTOCICLISM. Concursul de mo- 
tocros la clasa 250 cmc, disputat la 
Maracay (Venezuela), probă contind 
pentru campionatul mondial, a fost 
cîștigat de finlandezul Pekka Veh- 
konen (,,Cagiva“). Pe locurile urmă
toare s-au situat francezul Yanning 
Kervella („Honda") și olandezul Van 
den Berk („Yamaha").

NATAȚIE. în concursul de natație 
de la Austin (Texas), americanul 
Matt Biondi a stabilit cea mai bună 
performantă mondială a sezonului in 
proba de 100 m fluture (53”09/100), 
iar coechipierul său Dave Wharton 
a cîștigat proba de 400 m mixt în 
4T6”32'100. Rezultate înregistrate in 
competiția feminină : 200 m liber :
Mitzi Kremer — l’58”97/100 ; 200 m 
bras: Tracy McFarlane — 2’29”82/100.

VOLEI. în cadrul campionatului 
feminin de volei al țărilor arate. ce 
se desfășoară la Alexandria (Egipt), 
selecționata1 Marocului a întrecut cu 
scorul de 3—2 (15—4, 15—12, 7—15, 
12—15, 15—12) echipa Algeriei.
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Nagasaki va fi declarat zonă liberă de arme nucleare *

A început retragerea din Angola 
a trupelor R.S.A.

TOKIO. — Nagasaki urmează să 
fie declarat zonă liberă de arme 
nucleare — a declarat primarul 
orașului. Hitoshi Motoshima. In 
felul acesta. Nagasaki, victimă a 
bombardamentului atomic de acum 
43 de ani. va deveni primul oraș 
liber de arme nucleare din insula 
japoneză Kyushu. Crearea unor 
asemenea zone libere de arma nu
cleară este o parte esențială a 
unui viitor proces de ■ dezarmare, 
care ar trebui să cuprindă, de ase
menea. interzicerea experiențelor 
nucleare, o reducere considerabilă

a armelor conventionale și interzi- i 
cerea completă a armelor chimice * 
— a spus el. I

Pe de altă parte, primarul ora- ! 
șului Nagasaki a anunțat că anul j 
viitor va avea loc o nouă conferin- i 
ță internațională pentru pace si 
cooperare a primarilor, la care au 
subscris pînă acum reprezentanții i 
a 219 orașe. Scopul acestor conte- * 
rințe este de a atrage atenția co- l 
munitătii * internaționale asupra ' 
fap'tului că dezarmarea nucleară j 
este un element fundamental pen- i 
tru existenta omenirii. ’

WINDHOEK 11 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția nami- 
biană de presă Nampa, citată de 
T.A.S.S., miercuri trupele sud-afri- 
cane au început retragerea lor de 
pe teritoriul Angolei. Potrivit date
lor de care dispune Nampa, corpul 
expediționar al R.S.A. in Angola

are un efectiv de 9 000 de militari. 
Agenția menționează, totodată, că 
efectivele militare ale Pretoriei în 
zonele de nord și centrale ale Nami
biei sint în curs de întărire, prevă- 
zindu-se organizarea, intr-un viitor 
apropiat, a unor manevre de am
ploare.

Pregătiri pentru supravegherea încetării focului 
in regiunea Golfului

Un viitor pașnic întregii omeniri!"
PARIS. — ..Apelul celor 100", 

organizație antirăzboinică a oame
nilor de stiintă și cultură din Fran
ța. a hotărit să organizeze la Paris, 
in perioada 19—20 noiembrie, așa- 
numitele „State generale ale 
păcii", la lucrările cărora vor lua 
parte militanti pentru pace din 
toate orașele si departamentele tă
rii, Intr-o declarație dată publici-

tății. „Apelul celor 100“ relevă că J 
organizarea unei asemenea acțiuni l 
este chemată să mobilizeze opinia j 
publică la lupta pentru pace si să ) 
extindă acțiunile in direcția asigu- i 
rării unui viitor pașnic pentru in- ’ 
treaga umanitate. Documentul cere ț 
Franței să se implice mai mult in > 
procesul de însănătoșire a clima- t 
tului internațional. I

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres)
— Cea de-a 42-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. iși va relua lu
crările la 16 august — a declarat, 
potrivit agenției T.A.S.S., reprezen
tantul secretarului general al O.N.U. 
Pe ordinea de zi va figura proble
ma finanțării misiunii observatorilor 
militari ce vor supraveghea înce
tarea focului intre Irak și Iran.

TUNIS 11 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Zine El-Abidine Ben 
Aii. l-a primit pe prim-vicepre- 
mierul irakian, Taha Yassin Ramad-

han, care i-a remis un mesaj din 
partea președintelui Saddam Hus
sein. transmite agenția A.P.S.

TRIPOLI 11 (Agerpres). — Condu
cătorul Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie a Marii Jamahirii Arabe Li
biene Populare Socialiste, Moammer 
Al-Kadhafi, a primit un mesaj din 
partea președintelui Irakului, Sad
dam Hussein, cu privire Ia situația 
din Golf. Mesajul a fost inminat de 
Saadoun Shaker, membru al Consi
liului Comandamentului Revoluției 
irakiene, aflat în vizită Ia Tripoli.

S. U A.

Bazele militare străine nu trebuie extinse, ci lichidate! [

BONN. — Guvernul landului 
vest-german Hessen a respins pla
nurile Comandamentului militar 
american de a moderniza baza ae
riană de la Wiesbaden-Erbenheim 
și de a amplasa aici, pină in 1993, 
aproximativ 180 de avioane și eli
coptere de luptă. în hotărirea a- 
doptată in acest sens, guvernul 
landului. întrunit la Wiesbaden, 
relevă că-zborurile avioanelor mi

litare reprezintă un pericol serios i 
pentru securitatea aviației civile 
in zonă. )

Examinarea problemei moderni- i 
zării bazei de la Wiesbaden-Erben- ’ 
heim a fost precedată de o amplă l 
campanie de protest a militanților 
vest-germani pentru pace. care 1 
s-au opus planurilor de creare a l 
unei noi baze militare americane ' 
pe teritoriul R.F.G. I

Ecuadorul se pronunță pentru o nouă ordine

economică
QUITO 11 (Agerpres). — La Quito 

a avut loc ceremonia instalării ofi
ciale a noului președinte al Ecuado
rului, Rodrigo Borja Cevallos, can
didatul Stîngii Democratice (I.D.) 
Învingător in alegerile prezidențiale 
de anul acesta. La ceremonie au fost 
prezenți invitați din 67 de țări ale 
lumii, intre care și din România, 
delegații reprezentind organisme re
gionale și internaționale.

Au fost instalate, totodată, noile 
Instanțe ale puterii legislative (par
lamentul) și executive (guvernul), în 
care partidul de guvernămint — 
Stingă Democratică — deține majo
ritatea.

în primul său mesaj adresat na
țiunii, noul președinte al Ecuadoru
lui a anunțat punerea- in aplicare 
imediată > unui program economie

internațională
de urgență, pentru asigurarea dez
voltării țării.

Noul șef al statului ecuadorian s-a 
pronunțat pentru o politică interna
țională demnă, suverană și indepen
dentă, pentru stringerea raporturilor 
cu toate popoarele lumii, in special 
cu statele latino-americane, pentru 
apărarea principiilor neamestecului, 
autodeterminării, n-eadmiterea cuce
ririlor teritoriale bazate pe forță, 
în sprijinul soluționării pașnice a 
conflictelor între state. El a relevat, 

• totodată, necesitatea instituirii unei 
noi ordini economice internaționale. 
Criticînd ferm politica de înarmare, 
noul președinte ecuadorian a lansat 
un apel țărilor latino-americane la 
reducerea cheltuielilor militare și fo
losirea resurselor astfel eliberate 
pentru satisfacerea necesităților de 
bază ale popoarelor.

AMERICA LATINĂ

CIUDAD DE PANAMA 11 (Ager
pres). — La Ciudad de Panama con
tinuă dezbaterile reuniunii latino- 
americane pe tema dezvoltării și co
operării regionale. Vorbitorii au evi
dențiat importanța unității de ac
țiune a țărilor din America Latină 
pentru soluționarea problemelor cu 
care se- confruntă, condamnînd 
amestecul străin in treburile inter
ne ale acestora. De asemenea, a fost 
subliniată necesitatea reactivării pro

cesului de instaurare a unui climat 
real de pace in America Centrală.

Lucrările reuniunii se desfășoară 
pe comisii, fiind abordate probleme 
privind consolidarea suveranității 
economice și intensificarea coope
rării regionale, modalități echitabile 
de soluționare a datoriei externe, 
aspecte social-economice și cultura
le. colaborarea în domeniile știin- 
țifico-tehnic și mediului ambiant, 
transmite agenția Prensa Latina.

Divergente intre Senat și Administrație
în problema sprijinirii grupărilor „contras" din Nicaragua

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Senatul S.U.A. a respins un nou 
plan de asistență, inclusiv militară, 
pentru grupările „contras" nicara- 
guane, în valoare de 47 de milioane 
dolari, propus de liderul fracțiunii 
republicane.

După dezbateri îndelungate. Se
natul a aprobat, în schimb, cu 49 
de voturi, contra 47 propunerea lide
rului majorității democrate de a se 
acorda elementelor „contras" „asis
tență umanitară" in valoare de 27 
milioane dolari și de a permite pre
ședintelui Ronald Reagan să ceară, 
in septembrie, în anumite condiții,

deblocarea fondului de 16.3 milioane 
dolari aprobat deja cu titlu de asis
tență militară, a cărui alocare a fost 
„înghețată" de Congres. Pentru a 
obține deblocarea acestui fond este 
necesar ca, pină la sfîrșitul lunii 
septembrie, președintele S.U.A. să 
prezinte Congresului dovezi că prin 
acțiunile sale Nicaragua a creat o 
„situație excepțională" in America 
Centrală. în acest caz. problema a- 
cordării de ajutor militar elemente
lor „contras" nicaraguane va fi din 
nou examinată în Senat și Camera 
Reprezentanților — relevă agențiile 
de presă.

0RIENTU1 MIJLOCIU
• Continuă eforturile pentru 
instaurarea unui climat de pace
• Libanul cere încetarea acte
lor de agresiune ale Israelului

TUNIS 11 (Agerpres). — La Tunis 
au început lucrările Comitetului pen
tru probleme politice și juridice al 
O.E.P., creat recent in cadrul re
uniunii de la Bagdad a Consiliului 
Central Palestinian. Vor fi exami
nate aspecte ale relațiilor palestinia- 
no-iordaniene, in' lumina deciziei 
Iordaniei de a înceta coordonarea 
administrativă și juridică cu malul 
vestic al Iordanului și zona Gaza,

CAIRO 11 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Muharak, l-a 
primit pe Richard Murphy, asistent 
al secretarului de stat al S.U.A. 
pentru problemele Orientului Mij
lociu și Asiei de Sud, aflat la Cairo 
in cadrul ultimei sale etape a tur
neului întreprins în mai multe țări 
din regiune. Au fost examinate 
chestiuni relative’ la situația din 
Orientul Mijlociu și la eforturile in 
direcția realizării păcii în regiune.

MASCAT 11 (Agerpres). — Sulta
nul Omanului, Qabus Bin Said, l-a 
primit pe Abdel Meguid, viceprim- 
ministru și ministru al afacerilor 
externe al Egiptului, care i-a trans
mis un mesaj din partea președinte
lui Hosni Mubarak, referitor la evo
luția situației . din teritoriile arabe 
ocupate și din zona Golfului. în 
cursul convorbirilor, părțile au ex
primat necesitatea instaurării unui 
climat de pace și stabilitate in re
giune, informează agenția MENA.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres) 
— Guvernul libanez a adresat secre
tarului general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, o scrisoare in care 
condamnă ultimele raiduri aeriene 
ale Israelului. asupra regiunilor din 
sudul țării și orașului Saida — in
formează agenția KUNA. Secretarul 
general al O.N.U. este chemat să 
ceară Israelului să pună capăt ac
telor de agresiune împotriva terito
riului libanez, să respecte Carta 
O.N.U. și rezoluțiile privind retra
gerea Israelului din Liban.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez vii mulțumiri pentru mesajul pe care ați binevoit să mi-I 
transmiteți cu ocazia Sărbătorii Naționale Franceze.

Exprim speranța ca relațiile tradiționale de prietenie, care unesc po
poarele noastre, să se dezvolte și să se aprofundeze în viitor.

FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

Datoria externă dezechilibrează economia 
țărilor in curs de dezvoltare

QUITO 11 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Quito, fostul 
președinte al Venezuelei, Carlos An
dres Perez, a criticat energic politi
ca F.M.I. și Băncii Mondiale în pro
blema datoriei externe a țărilor în 
curs de dezvoltare — transmite a- 
genția Prensa Latina. El a arătat că 
datoria externă a statelor latino- 
americane — care depășește deja 
400 miliarde de dolari — generează 
dezechilibre în economiile țărilor 
respective și s-a transformat intr-o 
amenințare la adresa stabilității po
litice in regiune.

Carlos Andres Perez a menționat 
că există o contradicție flagrantă 
între dorința de consolidare a pro
ceselor naționale de transformări 
democratice din America Latină și 
serioasa criză economică din regiu
ne. Scăderea prețurilor la materiile 
prime exportate pe piața internațio
nală de către țările in curs de dez
voltare nu le permite acestora să

lanseze noi programe economice de 
dezvoltare, supunindu-le liberului 
arbitru al statelor occidentale pu
ternic dezvoltate — a spus el.

NOUAKCHOTT 11 (Agerpres). — în 
comunicatul comun dat publicității 
la încheierea vizitei oficiale in Mau
ritania a președintelui Consiliului 
Național Provizoriu de Apărare din 
Ghana. Jerry Rawlings, efectuată 
la invitația președintelui Comi
tetului Militar de Salvare Na
țională. șef al statului. Maaouya 
Ould Sid’Ahmed Taya, este ex
primată îngrijorarea în legătură cu 
situația economică gravă din Africa, 
afectată dezastruos de criza economi
că mondială, relatează agenția Chi
na Nouă. Părțile au adresat sta
telor și instituțiilor creditoare apelul 
de a răspunde pozitiv la cererea ță
rilor membre ale O.U.A. de a se or
ganiza o conferință internațională in 
problema datoriilor externe.

Dispute monetare interoccidentale
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Hotărârea Oficiului Federal de Re
zerve din S.U.A. de a majora taxa 
de scont a fost adoptată fără o con
sultare prealabilă a grupului celor 
șapte state capitaliste industrializa
te. indică un comentariu apărut in 
ziarul „The Journal of Commerce". 
Decizia S.U.A., se arată în comen
tariul reluat de agenția Efe, este o 
dovadă suplimentară că în prezent 
există o dispută in sinul gnmului 
„celor șapte". S.U.A., Canada. Japo
nia, Marea Britanie, R.F. Germania,

Franța și Italia — care fac parte 
din acest grup — conveniseră în 
principiu să se consulte și să adopte 
măsuri concrete pentru stabilirea 
unui echilibru relativ al parității de 
schimb a dolarului față de celelalte 
monede. Creșterea taxei de scont, 
explicată de oficialitățile americane 
ca o măsură de reducere a presiuni
lor inflaționiste interne, va contri
bui insă, așa cum se apreciază, la 
creșterea cursului dolarului și la noi 
dezechilibre pe piețele monetare.

DE PRESA
scurt

PROBLEMA CIPRIOTĂ. Pre
ședintele Ciprului. Ghiorghios Vas- 
siliou, a declarat că așteaptă cu 
optimism prudent viitoarea intilni- 
re de la Geneva cu liderul comu
nității turce din Cipru. Rauf Dank- 
tash. sub auspiciile secretarului 
general al O.N.U.. la care va mer
ge animat de spirit constructiv si 
de bunăvoință. Reuniunea respec
tivă are ca obiectiv să identifică 
posibilitățile '’pentru o soluționare 
a problemei cipriote.

CONSILIU. In capitala peruană 
au luat sfîrșit lucrările Consiliu
lui internațional al Federației mon
diale a orașelor înfrățite. S-a fă
cut un schimb de experiență in 
probleme privind perfecționarea 
serviciilor în marile centre urbane.

VIZITA LA TEHERAN. Pre
ședintele Iranului. Aii Khamenei, 
l-a primit pe ministrul de externe 
și comerțului exterior al Austra
liei. William Hayden, aflat în vizită 
oficială Ia Teheran, informează a- 
genția IRNA. Au fost examinate 
posibilitățile de dezvoltare ale re
lațiilor comerciale dintre cele două 
țări, cit și de cooperare bilaterală 
in diverse domenii. De asemenea.

a avut Ioc un schimb de opinii qu 
privire la acordul de încetare a 
focului între Iran și Irak.

APEL.. Un purtător de cuvînt al 
Comitetului pentru Reunificarea 
Pașnică a Patriei din R.P.D. Core
eană a adresat autorităților din 
Coreea de Sud apelul de a nu blo
ca desfășurarea, la 15 august, la 
Panmunjon, a unei întîlniri între 
studenții din Nordul" și Sudul Co
reei. După cum se relatează din 
Seul, peste 35 000 de polițiști sud- 
coreeni au fost mobilizați pentru a 
opri coloanele tineretului studios 
participante la „Marșul unificării". 
Intre manifestanți și forțele de po
liție au avut loc ciocniri serioase. 
Peste 200 de studenți au fost ares
tați numai la Seul.

EXPULZARE. Criminalul de răz
boi nazist Anton Malloth. arestat 
de poliția italiană la 3 august in 
localitatea Merano. a fost expulzat 
In R.F. Germania. în virstă de 76 
de ani. Malloth a fost condamnat 
la moarte, in contumacie. în anul 
1948 de un tribunal cehoslovac.

ATAC BANDITESC. Elemente 
contrarevoluționare din asa-zisa

„Rezistentă națională mozambica- 
nă“. susținută logistic si financiar . 
de autoritățile rasiste de la Preto
ria, au atacat Maragra, centru al ' 
industriei zahărului din Mozambic. 
situat la 75 km nord de Maputo. I 
21 de persoane au fost ucise.

LA CASA ALBĂ au avut loc . 
convorbiri între președintele S.U.A.. 
Ronald Reagan, și primul-ministru 1 
al Islandei. Thorstein Palsson. care 
se află în vizită oficială în Statele 
Unite, consacrate în principal re-' 1 
lațiilor bilaterale.

MANEVRE NAVALE. în peri
oada 31 august — 21 septembrie 1 
vor avea Ioc în Atlanticul de nord 
manevre navale ale N.A.T.O. sub 
denumirea codificată „Teamwork I 
1988". La manevre vor participă 
45 000 de militari, 200 de nave de I 
război și 500 de avioane de luptă, 
din opt țări membre ale N.A.T.O.

EXPERIENȚĂ. în S.U.A. a fost 
realizată o nouă experiență cu ra
cheta „Tomahawk" destinată lovirii . 
de pe mare a unor ținte marine 
sau pe uscat. Racheta era dotată I 
cu un focos de exerciții.

TAIFUNUL „BILL", care a lovit 
zilele trecute provincia Zhejiang, 
din estul Chinei, a provocat moar- . 
tea a 110 persoane. 81 sînt date 
dispărute, iar 1 184 au fost rănite. 
61 200 ha terenuri agricole au fost 
inundate, zeci de mii de case de [ 
locuit și multe diguri au fost ava- I 
riate.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

DESTINE 1N DERIVĂ O ultimă soluție: vînzarea medaliilor 
conferite pentru eroism

Scădere a cursului acfiunilor la bursa din New York
Cursul acțiunilor a înregistrat o 

scădere pronunțată la bursa din New 
York, informează agențiile de pre
să. Astfel, indicele Dow Jones, care 
sintetizează evoluția acțiunilor prin
cipalelor 30 de firme americane, s-a 
redus cu 44,99 puncte, ajungînd la 
nivelul de 2 034 puncte. Nivelul de 
2 000 puncte este considerat de ex- 
perți o „barieră psihologică", orice

scădere sub el putînd provoca pa
nică la bursă.

Declinul — apreciază specialiștii — 
a fost determinat de majorarea de 
către Oficiul Federal de Rezerve — 
banca centrală a S.U.A. — a taxei 
de scont de Ia 6 la 6,5 Ia sută. F- ’ 
cel mai ridicat nivel al dobînzii m. 
care, după 7 martie 1986.

(din ACTUALITATEA POLITICĂ) 

0 propunere constructivă pentru 
normalizarea situației din Peninsula 

Coreeană

30 de milioane... La atit se ridică numărul 
șomerilor din cele 24 de state capitaliste mem
bre ale O.E.C.D. Dacă însă se are în vedere 
totalitatea persoanelor afectate de șomaj - 
respectiv membrii familiilor celor rămași fără 
lucru - atunci cifra celor ce suferă de pe

urma acestui flagel depășește 100 de mili
oane. Adică aproape cam tot atît cît popu
lația unei țări de primă mărime — ca Japonia 
sau Indonezia ori Brazilia.

Cît privește fiecare caz în parte, acestea re
prezintă tot atîtea tragedii umane.

Peste 1000 de solicitanți 
pentru cîteva locuri de muncă

Potrivit datelor citate de „Con
ference Board" — organ al Comu
nității internaționale de afaceri 
din New York — in luna iunie s-a 
redus simțitor nivelul angajărilor 
in Statele Unite. „Toți indicatorii 
piețelor muncii arată acum că rit
mul angajărilor s-a încetinit" — 
a declarat Kenneth Goldstein, eco
nomist in cadrul oficiului „Con
ference Board". „în a doua jumă
tate a acestui an creșterea numă

rului locurilor de muncă va fi mai 
mică decit pină acum" — a adău
gat el.

O imagine elocventă a acestei si
tuații o oferă fotografia de mai 
sus : in fața sediului unei firme 
din oralul Buffalo (statul New 
York), unde se anunțaseră citeva 
posturi libere, s-au prezentat pes
te 1000 de șomeri, în speranța ocu
pării urnii loc de muncă, pentru a 
iest din situația grea in care se 
află.

Cei necuprinși 
în statistici...

„Rata lunară a șomajului devine 
din ce în ce mai . mult o 
problemă politică" — aprecia ziarul 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU" 
realitatea acuzatoare conform că
reia in țările capitaliste. fiecare al 
zecelea om al muncii este șomer, 
fiind privat de cel mai elementar 
drept — dreptul la muncă. Evi
dent, deoarece această realitate nu 
pune deloc intr-o lumina favora
bilă lumea capitalului, se 'încearcă 
— așa cum relata in continuare 
ziarul — „să se minimalizeze pro
blema, cel puțin din punct de ve
dere statistic".

Aceasta este explicația că lună 
de lună diverse categorii de șo
meri dispar din statistici, acest gen 
de „corectări" devenind — cum 
arată un studiu al Institutului 
federal de cercetări pentru proble
mele muncii din Nurnberg — 
„principala supapă pentru atenua
rea situației de pe piața muncii".

Astfel, potrivit, statisticilor ofi
ciale, in R.F.G. sint in prezent 2,2 
milioane șomeri. Potrivit aprecie
rilor organizațiilor sindicale din 
această țară, numărul celor ce nu 
au de lucru este, de fapt, mult 
mai mare. In fotografia alăturată, 
surprinzind o demonstrație desfă
șurată la Niirnberg, pe una din 
pancartele purtate de demonstranți 
se poate citi „LA NOI EXISTA 
3 MILIOANE ȘOMERI".

Dar nu numai șome
rii duc o viață grea in 
țările capitaliste, ci și 
alte categorii și pături 
ale populației, printre 
ei pe primul plan si- 
tuindu-se pensionarii. 
Iată un exemplu :

Ziarul britanic 
„GUARDIAN" a pu
blicat sub titlul „Un 
veteran iși vinde me
daliile", fotografia ală
turată infățișindu-i pe 
Irene și Bill Spark, a- 
cesta din urmă expu- 
nindu-și medaliile cu
cerite pentru bravură 
in timpul ultimului 

, război mondial. După 
cum scrie ziarul, a- 
ceastă familie din 
Hertsmonceaux, comi
tatul Sussex, a fost 
nevoită să recurgă la 
vinzarea medaliilor 
pentru a avea din ce 
trăi. Bill și Irene nu

mai puteau face față 
situației : ca urmare a 
ultimelor reglementări.

„pensia i-a fost redu
să" — arată „Guar
dian".

De la Phenian a sosit, recent, ves
tea privind o nouă inițiativă îndrep
tată spre ameliorarea relațiilor între 
cele două părți ale Coreei, ca un 
pas indispensabil în direcția creării 
condițiilor pentru soluționarea pro
blemelor de care depind reconcilie
rea națională și reunificarea pașnică 
a țării. Este vorba de propunerea de 
a se convoca, in această lună, la 
Phenian sau Seul, o reuniune comu
nă a Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene și a Parlamentului 
sud-coreean, ceea ce ar constitui un 
eveniment politic major, de natură să 
deschidă calea pentru un dialog 
constructiv între Nordul șl Sudul 
„Țării dimineților liniștite".

Noua inițiativă ilustrează încă o 
dată consecvența și fermitatea cu care 
acționează Partidul Muncii din Co
reea și Guvernul R.P.D. Coreene in 
vederea înlăturării anomaliei isto
rice pe care o constituie scindarea 
artificială a țării și oferă posibilita
tea de a se face un început pe calea 
ieșirii din impasul existent. Această 
inițiativă, ca și propunerile prece
dente ale R.P.D. Coreene privind 
reunificarea pașnică și democratică, 
este pătrunsă de un profund spirit 
patriotic, de sentimentul răspunderii 
față de prezentul Și viitorul țării, re- 
flectind interesele majore ale între
gii națiuni coreene.

Este semnificativ chiar și momen
tul in care a fost formulată noua 
propunere. Ea a intervenit cu cite
va zile înainte de împlinirea a 35 de 
ani de la semnarea armistițiului din 
Coreea — moment de bilanț și de 
reflecții privind evoluția raporturilor 
dintre cele două zone ale țării, pu- 
nînd in evidență tristul adevăr că, 
așa cum se arată în scrisoarea adre
sată Parlamentului sud-coreean, in 
acest răstimp situația din Peninsula 
Coreea a fost marcată de „agravarea 
neîntreruptă a confruntării și ten
siunii".

Această evoluție, contrară intere
selor fundamentale ale poporului 
coreean, ca și intereselor păcii in 
regiune, este rezultatul amestecului 
din afară in treburile interne ale 
Coreei, al politicii de aservire pro
movate de regimul de la Seul, care 
timp de decenii a acționat în direc
ția adincirii scindării, in tentativa 
de a crea, pe plan juridic, „două 
Corei". Ca urmare, sudul țării a fost 
împinzit cu baze militare americane, 
dotate cu arme dintre cele mai so
fisticate, inclusiv arme nucleare, 
recurgindu-se, in același timp, siste
matic, la manevre militare de anver
gură, ceea ce’ este de natură a întreți
ne o stare de încordare in peninsulă 
și a submina insăși ideea reunifi- 
cării. Cu depjin temei, în scrisoarea 
amintită este formulată întrebarea : 
„Cui servesc flotilele de portavioa
ne care navighează in mările ce 
scaldă țărmurile coreene, ori armele 
plasate in Sud și manevrele milita
re ce amenință pe cei ce fac parte 
din aceeași națiune ?“ Răspunsul la 
această întrebare este fără echivoc : 
prezența militară străină, zăngănitul 
de arme în Coreea de Sud, orienta
rea spre permanentizarea scindării 
n-au putut și nu pot servi decit 
cercurilor imperialiste, preocupate 
să-și mențină pozițiile in această 
parte a lumii, chiar cu prețul sa
crificării intereselor naționale ale 
poporului coreean.

în contrast, cu această orientare, 
R.P.D. Coreeană a abordat problema

națională într-un mod profund con
structiv, pornind mereu de la consi
derentul că pentru poporul coreean, 
care timp de milenii a trăit în ace
eași patrie unitară, nu poate exista 
deziderat mai înalt decit depășirea 
scindării, reconcilierea și refacerea 
unității, și a acționat cu consecven
ță și hotărîre in vederea înfăptui
rii acestui obiectiv. Acestui scop îi 
slujește și propunerea privii?J, orga 
nizarea unei reuniuni parlai. 
comune a Nordului și Sudului. De. 
sigur, pentru a fi eficientă, pentru 
a promova idealul unității, reuniu
nea ar urma să examineze și să so
luționeze probleme fundamentale ce 
grevează relațiile dintre cele două 
părți ale țării, să ducă la eliminarea 
tensiunii și confruntării dintre ele, 
la o opțiune comună în direcția 
reunificării pașnice. „Noi trebuie să 
eliminăm cu orice preț confruntarea 
și tensiunea, să prevenim războiul 
și să optăm pentru calea pașnică și 
a reunificării pașnice" — se arată 
în scrisoarea Comitetului Permanent 
al Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene. De altfel, expe
riența a arătat că încercările de a 
se soluționa aspecte parțiale ale 
raporturilor Nord-Sud se lovesc me
reu de problema principală — aceea 
a persistenței tensiunii și neîncre
derii, convorbirile care au ocolit 
această problemă eșuînd în repetate 
rinduri. Și, dimpotrivă, nu întiape 
îndoială că. eliminarea factorilor no
civi care înveninează ansamblul ra
porturilor intercoreene ar deschide 
perspective reale în direcția stabili
rii de contacte, extinderii schimburi
lor comerciale, creîndu-se condiții 
pentru a se înainta pas cu pas spre 
statornicirea unor relații de colabo
rare in diferite alte domenii de ac
tivitate.

în lumina considerentului că eli
minarea tensiunii și statornicirea 
unor raporturi întemeiate pe încre
dere constituie o sarcină a ambelor 
părți, R.P.D. Coreeană a propus ca 
reuniunea parlamentară să exami
neze și să adopte proiectul unei 
Declarații comune de neagresiune 
intre Nord și Sud. Proiectul respec
tiv preconizează ca, în nici o împre
jurare, cele două părți să nu recurgă 
Ia folosirea armelor una împotriva 
celeilalte și să soluționeze numai pe 
cale pașnică, prin negocieri dife
rendele și problemele litigioase din
tre ele. Se propune, de asemenea, ca 
actuala zonă demilitarizată dintre 
Nord și Sud să fie transformată în
tr-o zonă-tampon, unde, pentru pre
venirea conflictelor, să staționeze o 
unitate militară de supraveghere a 
unor state neutre. în același timp, 
este reliefată necesitatea reducerii 
reciproce, pe scară largă, a forțelor 
armate ale celor două părți și a rea
lizării unor măsuri în vederea re
tragerii pe etape a trupelor șl ar
mamentelor străine existente în Pe
ninsula Coreeană.

Noua propunere a R.P.D. Coreene 
se reliefează prin caracterul său 
constructiv, prin voința de a scoate 
din impas problema reunificării și 
a se inainta în direcția reconcilierii 
naționale. Pentru realizarea acestui 
deziderat este nevoie de voința poli
tică de a se acționa potrivit inte
reselor vitale ale națiunii coreene, a 
cărei cea mai fierbinte și legitimă 
aspirație o constituie reunificarea 
pașnică și democratică a patriei.

Al. CĂMPEANU
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