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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tezele din aprilie, generos program
de muncă pentru modernizarea și accelerarea
dezvoltării social-economice a țării
De mai bine de o jumătate de
an, întregul partid, întregul popor
dezbat Tezele din aprilie, alte cuvintări și expuneri ale secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, publicate în
pregătirea apropiatei plenare a
C.C. al P.C.R. A fost o dezbatere
rodnică, amplă asupra conceptelor,
tezelor și orientărilor novatoare
cuprinse în aceste documente, un
prilej de aprofundare a politicii
partidului și statului, de mobiliza
re a potențialului de creație și
energie al poporului in vederea În
făptuirii obiectivelor actualului
cincinal, ale prevederilor Progra
mului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.
Așa cum s-a remarcat încă de la
apariție, așa cum s-a subliniat in
dezbaterile din uzine și cooperati
ve agricole, din unități de învățămînt și sanitare, din alte colective
de oamedi ai muncii. Expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu din
29 aprilie reprezintă un document
de excepțională valoare teoretică
și practică, un document care îm
bogățește în mod autentic zestrea
politică și ideologică a partidului,
contribuind la dezvoltarea creatoa
re a socialismului științific, a teo
riei revoluționare privind construc
ția noii societăți.
Importanța deosebită a acestui
document iese și mai puternic in
evidență dacă avem în vedere și
momentul publicării sale, faptul că
țara noastră se află într-o etapă
hotăritoare
pentru
înfăptuirea
obiectivului strategic al actualei
etape — trecerea României în rînriul statelor cu dezvoltare medie.
Ne aflăm într-o perioadă de sem
nificativă tranziție de la dezvolta
rea preponderent extensivă la cea

preponderent intensivă, cu toate
procesele care o însoțesc : moder
nizarea producției și a vieții socia
le, perfecționarea organizării, ridi
carea nivelului de pregătire pro
fesională, aplicarea mult mai largă
a cuceririlor științei și cunoașterii
progresului în general. Expunerea
din aprilie sintetizează într-o vi
ziune unitară toate aceste proble
me și preocupări, formulează idei
și aprecieri de natură să influen
țeze durabil dezvoltarea noastră
actuală, să călăuzească, alături de
celelalte teze și orientări din Pro
gramul ideologic al partidului,
munca și lupta poporului pentru
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noas
tră.
Desfășurate într-un spirit de pu
ternică
angajare, de hotărîre
nestrămutată pentru transpunerea
în viață a politicii partidului, dez
baterile din organele și organiza
țiile de partid, din toate colective
le de muncă au subliniat cu preg
nanță marile virtuți dialectice, re
voluționare ale gîndirii tovarășului
Nicolae Ceaușescu, rolul său hotăritor in aplicarea creatoare a ade
vărurilor generale ale socialismu
lui științific la particularitățile ac
tualei etape de dezvoltare a țării,
in generalizarea teoretică a expe
rienței revoluției și construcției so
cialiste din România, in analiza
profundă, cuprinzătoare a situației
internaționale și promovarea unor
soluții îndrăznețe, realiste în inte
resul progresului social și al păcii
in întreaga lume. S-a reliefat eu
convingere înalta valoare a gindirii și acțiunii revoluționare ale se
cretarului general al partidului, ca
pacitatea sa strălucită de a sinte
tiza multitudinea problemelor care
condiționează progresul accelerat

al țării, al construcției socialiste,
de a îmbina spiritul realist cu for
ța și cutezanța gîndirii creatoare —
condiție de prim ordin pentru ela
borarea unor perspective generoa
se pentru munca și activitatea în
tregului popor.
încă în expunerea din aprilie,
secretarul general al partidului ă
subliniat că Tezele din aprilie nu
pot și nu trebuie înțelese ca docu
mente avînd doar o importan
ță strict teoretică. Dimpotrivă,
așa cum a cerut tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ele trebuie să
determine perfecționări de sub
stanță, adevărate mutații cali
tative în activitatea practică, ast
fel incit la plenară să existe
posibilitatea efectuării unui ade
vărat bilanț in înfăptuirea acestor prevederi și orientări. Fi
rește, această subliniere de cea
mai mare importanță nu trebuie
înțeleasă ca avind o valabilitate li
mitată in timp — să spunem pină
la apropiata plenară, sau pe o pe
rioadă doar cu ceva mai îndelun
gată. Dimpotrivă, prin întregul lor
conținut. Tezele din aprilie solici
tă o perfecționare de fond a acti
vității economico-sociale, înscrie
rea acestor eforturi sub semnul
unei perspective mai ample, care
să asigure garanția înfăptuirii unor
obiective așa de complexe.
In spiritul expunerii din aprilie,
o importanță deosebită au pentru
îmbunătățirea de ansamblu a mun
cii perfecționarea conducerii eco
nomico-sociale, creșterea contribu
ției acesteia la progresul general al
societății noastre in etapa actuală.
După cum se știe, in perioada de
efervescență creatoare, inaugurată
de Congresul al IX-lea, din iniția
tiva și cu sprijinul
direct al
tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a

instituit un sistem democratic de
conducere a societății, un cadru
organizatoric unic in felul său care
asigură participarea nemijlocită a
oamenilor la dezbaterea, adoptarea
și transpunerea în viață a hotărîrilor. Prestigioasele realizări obți
nute în toți acești ani demonstrea
ză convingător justețea și viabili
tatea acestui cadru organizatoric,
adevărul că el asigură condiții su
perioare de valorificare a fondului
de experiență și inițiativă a mase
lor, îmbinarea armonioasă a rolu
lui organelor centrale, a planului
național unic de dezvoltare, cu
creșterea răspunderilor și atribu
țiilor centralelor, Întreprinderilor,
ă forurilor democratice.
Așa cum arată viața, așa cum se
relevă in documentele de partid
recente, nu sînt puține cazurile
cind o serie de practici birocrati
ce afectează eficiența și buna func
ționare a acestui sistem de condu
cere democratică a societății. Cu
toate progresele obținute chiar și
în aceste luni în buna funcțio
nare a organismelor autoconducerii și autogestiunii, în formarea
oamenilor pentru a face față ce
rințelor implicate de decizia colec
tivă, în perfecționarea stilului de
lucru al organelor de conducere, în
cuprinderea și soluționarea opera
tivă a problemelor, totuși se poate
constata încă existența multor ati
tudini de neglijare a rolului unită
ților economice de bază, a capaci
tății lor de a soluționa problemele,
în spiritul aprecierilor din docu
mentele de partid publicate in pre
gătirea apropiatei plenare, tondiția
esențială a perfecționării conduce
rii în etapa actuală este întărirea
laturii sale democratice, intensifi-
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UNITATEA
cucerire istorică a poporului,
garanție a succeselor viitoare
La 1 Decembrie 1918, vrerea secu
lară a poporului român iși afla îm
plinirea într-un act apoteotic, nobilă
încununare a luptei necurmate
purtate sub semnul inalt al unității
neamului. Adunați între hotarele
străbune ca frați ai unui singur
neam, românii au împlinit voința
înaintașilor, a generațiilor care —
in ciuda și împotriva silnicelor
hotare impuse de vitregia veacurilor
— au trăit, au ostenit și au luptat
minați de credința fierbinte că nea
mul românesc este unul și că, mai
curind sau mai tirziu, va scrie el
însuși în cartea istoriei fila unirii
sale.

E SCRIS PE TRICOLOR UNIRE !
Cinstind trecutul, cinstind zilele
de glorie ale Marii Uniri, urmașii,
un popor de 23 de milioane, liber
și stăpin pe soarta sa, într-o nouă
etapă a devenirii sale, constructor
al celei mai drepte, mai umane
orînduiri aici, pe pămîntul de la
Carpați, Dunăre și Mare, găsește în
frămîntata și glorioasa istorie con
temporană noi temeiuri, înalte te
meiuri ale unității sale. „Societatea
noastră socialistă, arăta tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, este o so
cietate unită, formată din clase și
categorii sociale legate prin aceleași
interese și aspirații, care acționează
în strînsă unitate pentru înfăptuirea
Programului partidului, pentru ridi
carea României pe culmi tot mai
înalte de progres și civilizație. întă
rirea continuă a unității și coeziunii
întregului nostru popor, a tuturor
oamenilor muncii, fără deosebire de
naționalitate, constituie o uriașă for
ță motrice in construcția socialismu
lui și comunismului in România !“.
Pe fundamentul trainic de la 1 De
cembrie 1918, anii de muncă și luptă
încordată ai timpului de față înfăți
șează lumii un popor mai unit decît
oricînd — unit în jurul forței sale po
litice conducătoare. Partidul Comu
nist Român, în jurul celui care în
truchipează voința națiunii, cel mai
iubit fiu al poporului, secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Astăzi.
la Alba Iulia.
stăm
de vorbă cu loan Șerdean, învățător
pensionar, participant la Marea
Unire :
— 1 Decembrie 1.918 a revărsat In
cugetele potopului de lume adunată
cu steaguri și eșarfe tricolore la
Alba Iulia un val de bucurie și
izbîndă. Eram tînăr, trecusem de 16
ani, și am venit la Alba Iulia cu alți
săteni de peste Mureș, din satul
Dumbrava. Ceea ce s-a' înfăptuit
atunci a fost o mare lucrare istorică
a întregului neam românesc. A fost
atunci la Alba Iulia în atîtea piep
turi bucurie și speranță, hotărîre
chibzuită, rostite prin cîntări patrio
tice care mi-au rămas în minte ca o
mare carte de drum in viață. Aceste
cîntece le-am transmis generațiilor

Din noua arhitectură a muni
cipiului Alba Iulia
Foto : Sandu Cristian

PERFECȚIONAREA MUNCII
DE CONDUCERE

Conceptul de conducere științifică, în înțelesul novator șî complex de
conducere revoluționară cu poporul și pentru popor a vastei opere de
edificare a orînduirii socialiste și comuniste, concept de o excepțională
valoare teoretică și practică datorat gîndirii și acțiunii revoluționare ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, constituie astăzi o realitate pregnantă,
definitorie a societății noastre, un factor de însemnătate primordială in
dezvoltarea economico-socială a țării, în continua ei propășire pe drumul
progresului multilateral, al făuririi celei mai bune și mai drepte orînduiri. Viața, marile înfăptuiri obținute sub conducerea partidului în
această epocă de un extraordinar dinamism, de transformări înnoitoare
pe toate planurile, de afirmare plenară a forței de creație a poporului,
cwifirmă cu tărie validitatea și valoarea acestui concept revoluționar care
constituie o strălucită aplicare a adevărurilor socialismului științific la
realitățile specifice ale României. Avind centrul său de greutate în siste
mul democrației muncitorești-revoluționare, conducerea științifică aliază,
intr-o sinteză originală, participarea entuziastă a oamenilor muncii la
infăpturrea programelor partidului cu exercitarea conștientă a calității lor
de proprietari, producători și beneficiari, competența cu spiritul de ini
țiativă și creativitatea, responsabilitatea individuală cu cea colectivă, la
înalta temperatură a spiritului revoluționar.
Dar, așa după cum argumentează Tezele din aprilie, „Nu există
nimic care a fost rezolvat o dată pentru totdeauna. Permanent să avem
în vedere că trebuie să perfecționăm și să aducem îmbunătățiri întregii
activități, corespunzător noilor obiective, etapei de dezvoltare pe care
o parcurgem în toate domeniile I" In lumina acestui imperativ, propriu
gîndirii și stilului de muncă ale secretarului general al partidului, Tezele
din aprilie conturează cu o deosebită pătrundere și claritate un amplu,
cuprinzător program de perfecționare a conducerii activității economicosociale, pe măsura noilor exigențe ale dezvoltării de tip intensiv, pentru
realizarea unei calități superioare a muncii si a vieții.
Intimpinate ca un eveniment major in viața politică și socială a țării,
generînd cel mai viu interes și întrunind aprobarea unanimă a comuniș
tilor, a întregului popor, Tezele din aprilie au fost larg dezbătute și în
sușite în organele și organizațiile de partid, în toate colectivele de oameni
ai muncii și urmate neintîrziat de aplicarea orientăriior și sarcinilor cu
prinse in expunerea secretarului general al partidului. Situate în centrul
atenției, problemele perfecționării conducerii științifice au condus la o
puternică efervescență și emulație creatoare, cristalizate intr-un impre
sionant număr de opinii, propuneri, inițiative, care și-au găsit o largă
reflectare și in coloanele ziarului nostru. Acum, în întîmpinarea plenarei
Comitetului Central al partidului consacrată dezbaterii importantului do
cument programatic, deschizător de vaste perspective operei de con
strucție socialistă, cind transpunerea prevederilor sale în viață se află
în plină desfășurare, relevînd de pe acum o bogăție de fapte și expe
riențe, supunem atenției cititorilor un sondaj de opinii în realitatea con
cretă a acestui proces de mare amplitudine desfășurat sub semnul anga
jării comuniste, revoluționare.
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OPERA A ÎNTREGULUI POPOR.
La 1 Decembrie 1918 a fost făurit
statul național român unitar ; și, la
fel, operă a întregului popor este,
hstăzi, făurirea societății socialiste
multilateral dezvoltate. Este o conti
nuitate istorică deplină. Iată, in
acest sens, opiniile prof. univ. dr.
Vacile Rus. directorul Centrului de
științe sociale din Tîrgu Mureș :
— 1 Decembrie 1918. moment
epocal din istoria poporului nostru,
a avut profunde consecințe pozitive
asupra dezvoltării ulterioare a
României, a deschis noi perspective
progresului economic, politic, social,
cultural din țara noastră. Condițiile
pentru înflorirea impetuoasă a națianii române, pentru descătușarea
energiilor creatoare ale întregului
popor și împlinirea năzuințelor de
progres ale maselor populare s-au
realizat însă abia după înfăptuirea
revoluției de eliberare socială și
națională, în epoca glorioasă a edi
ficării orînduirii noi,, socialiste.
Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român a afirmat puternic
principiul potrivit căruia unitatea și
coeziunea de nezdruncinat a între
gului popor in jurul partidului este
temeiul trăiniciei și forței de neîn
vins a orînduirii noastre, este
o forță dinamizatoare a societății
socialiste. Cimentarea, neîncetată a
coeziunii națiunii române în jurul
partidului
corespunde
cerințelor
obiective ale vieții sociale, constituie
o necesitate obiectivă de care tre
buie să se țină seama în dezvoltarea
societății noastre. Așa cum subliniază

tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
condițiile unității strînse a po
porului în jurul partidului, nu va
exista nici o forță în lume in stare
să împiedice mersul nostru victorios
spre comunism, să pună in pericol
vreodată independența și suverani
tatea patriei socialiste.
Conducînd ' nemijlocit procesul de
dezvoltare a democrației socialiste,
partidul asigură afirmarea plenară a
energiilor creatoare ale oamenilor
muncii, intensificarea participării
tuturor categoriilor de cetățeni la
conducerea statului, la progresul ge
neral al societății. în cursul acestui
proces se manifestă tot mai puternic
rolul clasei muncitoare, se dezvoltă
unitatea muncitorimii, țărănimii și
intelectualității, a tuturor oame
nilor muncii în jurul Partidului
Comunist Român, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
O dată cu întărirea unității socia
liste a poporului are loc și procesul
de omogenizare a națiunii socialiste,
ca factor hotărîtor al făuririi viitoa
rei societăți comuniste. In fapt,
națiunea noastră a căpătat noi ca
racteristici, superioare, o dată cu
lichidarea claselor exploatatoare,
caracteristici accentuate in etapa
următoare în procesul de ștergere
treptată a deosebirilor dintre rpunca
manuală și cea intelectuală. Ășa cum
se subliniază in Tezele din aprilie,
procesul revoluționar de apropiere și
omogenizare a claselor și categoriilor
sociale conduce în mod legic la în
tărirea unității întregii noastre so
cietăți, prefigurînd formarea în per
spectivă a poporului unic muncitor,
constructor conștient al orînduirii
noi, comuniste.
UNITATEA DE GÎND, UNITA
TEA DE FAPTA a întregului popor
rezonează în marile opțiuni, în
actele fundamentale ale națiunii, dar
și în munca și activitatea de fiecare
zi, în efortul cotidian al celor ce
muncesc. Ne vorbește maistrul
Severin Iriciuc, de la Combinatul
metalurgic din Tulcea :
— „Munca este cea mai Înaltă
școală" — se spune și fiecare dintre
noi știm că așa este. Munca educă,
munca formează caractere, munca
dă măsura fiecăruia dintre noi. Și
munca unește. Pentru că, făcută în
numele unui ideal comun, ea devine
un liant între oameni, îi apropie, le
dă tărie.
...Aceste gînduri îmi vin în minte
de cite ori evoc istoria combinatu
lui nostru. Răsărit aici. Ia porțile
Deltei, combinatul este încă una din
ctitoriile „Epocii Nicolae Ceaușescu",
unitate economică de mare impor
tanță care, alături de altele, a
schimbat fața vechii așezări, a
schimbat viața oamenilor. Secretarul
general al partidului ne-a vizitat
combinatul de mai multe ori. Fie
care vizită a însemnat o și mai
puternică dezvoltare, o diversificare
continuă a producției, condiții mai
bune de muncă. Și a însemnat ma
nifestarea puternică, vibrantă a uni
tății noastre in jurul partidului, al
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Marea bucurie a poporului
la hora unirii sub stindardul național

Mîine, în jurul orei 9, posturile de
radio și televiziune vor transmite direct
deschiderea ședinței comune a Plenarei
Comitetului Central al Partidului Comunist
Român și celorlalte organisme ale demo
crației muncitorești-revoluționare.

larg timp de manifestare
a spiritului revoluționar

mele de elevi, cuvintele lor le
rostesc astăzi la întilnirile cu pio
nierii care au loc în sala Unirii,
aici, la Alba Iulia.
Unirea făurită atunci prin voință
populară, liberă, demnă este astăzi
mai strălucitoare. Vreau să spun in
mod deosebit că sîntem uniți in
faptă, țăran și cărturar și muncitor
și toți cei care pentru țară muncesc,
fericirii ei îi dau darul de preț at
brațelor și minții. Pămîntul româ
nesc a cunoscut atîtea
schimbări
care fac mai ușoară odihna strămo
șilor... Pe cimpul marii adunări de
la 1 Decembrie 1918 creșteau primă
vara dediței și viorele, frumoase,
ce-i drept, dar trecătoare iar acum
au crescut blocuri, un cartier, un
adevărat oraș cu 40 000 de locuitori.
Unul dintre aceștia sînt eu. Alba
Iulia avea atunci 11 000 de locuitori,
acum are de șapte ori mai mult.
Acum are industrie nouă și modernă.
Acum are cu adevărat chip de
crăiasă — cum zicea un cintec de
atunci, de la 1 Decembrie.
Cît s-au schimbat așezările din
jur, de acolo de unde au venit coloa
nele mîndre la tlnire 1 Cît s-au
schimbat și s-au înălțat în cuget
oamenii 1 Din Țara Moților vin me
reu vești de muncă — de la Roșia
Poieni și Baia de Arieș și Abrud și
Cîmpeni. Pe valea Sebeșului s-au
înălțat hidrocentrale. Cugirul nu mai
este comuna pe care am știut-o, este
un oraș industrial. Și cite nu sint
de povestit ! Acestea toate oamenii
le-au făurit pentru că au acum pu
terea, au vrerea și a lor este deci
izbinda.

PRIN MAXIMĂ CONCENTRARE Șl BUNĂ ORGANIZARE A FORȚELOR

Noile investiții energetice
-neintîrziat puse în funcțiune!
Ca urmare a unor apreciabile efor
turi financiare și materiale, an de
an a sporit puterea instalată a sis
temului energetic național, în con
sonanță cu necesitățile in creștere
ale economiei naționale.
Principala cale de înfăptuire a
acestui obiectiv constă in rea
lizarea unor importante capaci
tăți de producere a energiei electri
ce prin construirea de noi termo
și hidrocentrale, precum și prin dez
voltarea celor existente. Dovadă sînt
chiar prevederile de plan ale aces
tui an, potrivit cărora s-au construit
și urmează să intre în producție un
șir de obiective noi la Brașov, Ișalnița, Oradea, Slatina, Turceni, Tg.
Jiu, Pitești, Arad, Bacău etc., menite
să amplifice puterea sistemului ener
getic național cu încă 1 900 MW. O
precizare suplimentară : economia
națională contează cu fermitate pe
producția acestor capacități, terme
nele lor de punere in funcțiune
fiind riguros luate în calcul la fun
damentarea balanței
energetice a
țării.
în momentul de față, sarcina pri
mordială a tuturor factorilor anga
jați in realizarea capacităților e*r
getice constă in accelerarea prin
toate mijloacele a ritmului de lucru
pe șantiere și grăbirea datelor de
punere în funcțiune a noilor obiec
tive planificate. Este vorba de o sar
cină de presantă actualitate, cu atit
mai mult cu cît la o serie de gru
puri energetice aflate în construcție
se înregistrează mari rămîneri în
urmă față de prevederile de plan și
graficele la zi ale lucrărilor. Examinîndu-se această situație necores
punzătoare, în cadrul ultimelor șe

dințe ale Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea de a se adopta măsuri ener
gice, cuprinzătoare pentru îmbună
tățirea activității din acest dome
niu, de a se găsi cele mai potrivite
soluții pentru asigurarea condițiilor
cerute de conectarea rapidă la sis
temul energetic național a capacită
ților prevăzute in plan.
Cauzele care au dus la apariția
și chiar la amplificarea dificultăți
lor existente pe șantierele de inves
tiții din acest sector sînt, desigur,
multiple. In primul rind, este vorba
de lipsurile manifestate în pregă
tirea multor investiții, iar, ulterior,
pe parcursul execuției lucrărilor, de
nerezolvarea la timp a problemelor
aflate in suspensie și, implicit, de
neindeplinirea de către factorii din
acest domeniu a obligațiilor asu
mate.
Ca să producă energie electrică și
termică, noile grupuri au nevoie
înainte de toate de utilaje. Or, li
vrarea echipamentelor tehnologice
de bază — cazane, turboagregate,
hidroagregate și circuite de conduc
te — are Ioc într-un ritm extrem de
lent pe numeroase șantiere, terme
nele stabilite in contractele înche
iate cu furnizorii fiind depășite de
luni și luni de zile. Ceea ce a pus
deseori pe montori in situația să-și
restrîngă aria de activitate și să-și
planifice lucrările nu in funcție de
necesități, ci de posibilitățile — evi
dent reduse — de care dispun. De
altfel, stadiul livrărilor la aceste ca
tegorii de echipamente este cuprins
între 69 și 70 la sută, comnarativ cu
necesarul programat pînă la această

dată, ceea ce pune tn discuție rea
lismul cu care au fost fixate o serie
întreagă de termene de livrare. A
pune asemenea anomalii doar in sea
ma indisciplinei unor furnizori și a
lipsurilor din activitatea lor n-ar
însemna decit o încercare neproduc
tivă de escamotare a realității. Iată,
așadar, chestiuni care nu pot fi oco
lite sau tratate cu superficialitate.
Dimpotrivă, ele cer răspunsuri clare
și precise, pe' care sînt datoare să
le dea in primul rind organele de
planificare și sinteză, conducerile
Ministerului Energiei Electrice, Mi
nisterului Industriei Construcțiilor
de Mașini și Ministerului Industriei
Metalurgice.
Redresarea stadiului de fabricație
și a ritmului de livrare a echipa
mentelor
tehnologice
presupune,
fără îndoială, o maximă mobilizare
a potențialului uman și tehnic din
unitățile furnizoare, o evaluare ex
trem de realistă a posibilităților de
care dispun acestea și transpunerea
posibilităților existente în programe
cuprinzătoare de măsuri. Și, mai cu
seamă, în mod obligatoriu după
aceea, crearea tuturor condițiilor
materiale pentru
înfăptuirea
cu
punctualitate riguroasă a măsurilor
stabilite.
în mod ferm trebuie combătută
tendința manifestată, nu o dată pe
une'e șantiere energetice, de a se
asuma angajamente formale, lipsite
de baza obiectivă necesară respec
tării lor. Cum altfel poate fi apre
ciată sarcina dată unor furnizori de
a produce într-un singur an un nu
măr de agregate complexe, extrem

(Continuare în pag. a 11-a)

„Am plecat dimineața, cu un tren
special. Era iarnă și frig. Dar în
ciuda vremii rele, eram mulți. îmbrăcați de iarnă și cu cocardă tri
coloră. Trenul răsuna de doine ro
mânești, frumoase. Eram bucuroși,
mergeam cu voie bună la Alba Iu
lia... De la Subcetate încolo simți
răm mai tare ca oricînd că sîntem
in România Mare. Ce mai însem
nau toate rămășițele fostei stăpiniri în fața cintecelor românești cu
care eram întîmpinați ? Căci de la
Subcetate încolo ni s-au făcut ma
nifestații deosebite. Pretutindeni pe
unde treceam ne îritîmpinău coruri
și salve răsunătoare trase spre
văzduh umplînd cu vibrări văile
Carpaților. Ecourile răspundeau în
delung, pînă departe... Apoi trenul
pleca. Iar în gara următoare fru
moasa intîmpinare se repeta. Parcă
și mai entuziastă, și mai caldă...
...A doua zi (la Alba Iulia — n.n.)
ne-am luat biletele de liberă tre
cere și în masă pornirăm spre ca
zinoul militar. Mulțimea mergea
liniștită. Țărani voinici făceau pe
margine de gardă...".
Există multe asemenea istorisiri
rămase în foile publicațiilor vre
mii, în caiete și manuscrise. în
stenograme și notații, în cronici și
monografii, in înregistrări fonice.
Dar și mai multe ar fi putut fi —
pînă la peste o sută de mii — dacă
toți cei care au participat la marea
adunare de la Alba Iulia din 28,
29, 30 noiembrie și 1 decembrie
1918 ar fi lăsat o consemnare a
puternicelor impresii ce i-au făcut
să vibreze de emoție atunci cind,
prin voința lor și a milioanelor care
au trimis acolo, au consfințit ac
itul Marii Uniri. Descrierea de mai
sus aparține unui bănățean, anume
Iui Gheorghe Neamțu din Lugoj.
Un alt delegat, Gheorghe Ciolac,
dintr-o comună din apropiere de
Lugoj, după ce istorisește cum a
fost constituită delegația lor și cum
aceasta, din pricina obstrucțiilor
autorităților de ocupație, au ajuns
cu mare dificultate la Lugoj, apoi
la Alba Iulia, vorbește, în graiul
său bănățean, despre ce a fost
acolo, la Marea Unire : „La... 1 de
cembrie 1918, ora 9, adunarea s-a
ținut cu... vlădicii dăi mari iar
cînd, pe la 11—12, ni s-a spus de
un vlădică că facem parte din
România, lumea multă a început a
plinge de bucurie apoi strigătele
Trăiască România au ținut pînă
noaptea tîrziu. Nu pot scrie tot ce
a fost și ce am simțit. Tot omul
care a fost aici, de bucurie nu a
mai simțit nici frigul, nici foamea...
Mîine zi, 2. XII, cam tot așa, îm
brățișări, sărutări, apoi am plecat
spre casă...". Cu cită nestinsă ar
doare, cu cită nestăvilită voință
și-au spus bănățenii cuvîntul. în
acele deosebit de grele condiții ce
se abătuseră asupra lor. Iată cum
sunau de exemplu „credinționalele"
pe care Ie purtau cu ei delegații
trimiși la Alba Iulia: „Credințional.
Consiliul Național Român din Voiteg încredințează pe Alexandru

Țieran, învățător, a participa șl re
prezenta comuna noastră la adu
narea (...) națiunii române. Ia Alba
Iulia (...) unde este îndatorat a
pretinde ca și Comitatul Timișului
care e în majoritate locuit de ro
mâni să fie alăturat la noul stat
independent românesc". Sau cum
sunau legitimațiile altor delegați
decît ai Consiliilor Naționale Ro
mâne (în afara celor 129 de dele
gați ai C.N.R., au mai fost trimiși
la Alba Iulia 65 de reprezentanți
ai unor instituții culturale, politice,
religioase) : „Legitimație. Pentru
delegatul George Urzică (...) care
e încredințat să participe și să vor
bească în numele muncitorilor ro
mâni organizați in Lugoj, la adu
narea națională română ce se va
ține la Alba Iulia duminică, la 17
noiembrie (1 decembrie) 1918“.
Pină la 1 decembrie, actul ce
avea să consfințească, la Alba Iu
lia, fireasca integrare a tuturor te
ritoriilor locuite majoritar de ro
mâni intr-un stat național unitar
a fost pregătit și aici, în Banat,
printr-un impresionant număr de
acțiuni și manifestații de masă. Au
fost, peste tot, patetice, vibrante
adunări. Iată cîteva : La Mehadia,
adunarea a inceput „cu imnul
Deșteaptă-te, române 1". S-?.u ținut
înflăcărate cuvîntări. Apoi mulți
mea a parcurs centrul localității
cințînd „Trei culori" și „Pe-al nos
tru steag". La Cilnic, locuitorii au
înlocuit toate inscripțiile cu altele,
în limba română, și au arborat pe
clădiri drapele naționale românești.
La Valea Bolvașnița „poporul
adunat" a ales Consiliul Național
Român și garda națională, apoi
„a intonat mai multe cîntece na
ționale" și „a întins hora româ
nească sub stindardul național".
Etc. etc. Lucrurile s-au petrecut
la fel in tot Banatul.
Pentru a-i duce pe delegați Ia
Alba Iulia, Consiliul Național Ro
mân din Lugoj a închiriat un tren.
Suma pentru plata anticipată a fost
împrumutată de la banca „Po
porul", de către publicistul patriot
Valeriu Braniște; punînd în gaj
bunurile ziarului „Drapelul" pe
care-1 întemeiase încă de la începu
tul secolului și care, timp de două
decenii, a fost flacără și stindard
pentru idealul libertății românilor
din Banat și al unirii acestui pămînt cu Patria Mamă. Abia ieșit
din .temnița de la Seghedin,
V, Braniște a organizat la Lugoj
alegerea Consiliului National Ro
mân. a delegaților pentru Alba
Iulia. a intervenit cu strășnicie la
autoritățile de ocupație pentru a se
permite plecarea trenului. După
care s-a îmbolnăvit, iar trenul a
plecat... fără el. A plecat în con
dițiile și în atmosfera descrisă la
începutul acestor rînduri.
Un alt asemenea tren, ce urma
să plece din Timișoara, a fost
oprit, amînat, pînă cînd... a fost
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CALITATEA costă, dar lipsa calității
costă și mai mult!
Așa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ridicarea calității reprezintă o problemă fun
damentală a înfăptuirii obiectivelor dezvoltării economice intensive in
actualul cincinal. în cadrul dezbaterii organizate de redacție, cu spe
cialiști participanți la Conferința pe țară privind asigurarea calității
în industria electrotehnică și industria construcțiilor de mașini au fost
prezentate (vezi „Scinteia" din 25 și 26 noiembrie a.c.) punctele de
vedere exprimate in legătură cu avantajele introducerii sistemelor mo
derne de asigurare a calității, precum și unele concluzii în legătură cu
experiențele existente în acest domeniu. Ne oprim de această dată asu
pra propunerilor făcute în legătură cu acțiunile și măsurile ce se im
pun în vederea extinderii și generalizării aplicării sistemelor de asigu
rare a calității.
O Căi concrete, la indeminâ, pentru generalizarea sistemelor de
asigurare a calității.
O O cerință esențială : perfecționarea reglementărilor normative.
• Metrologia — o cenușăreasă ?
• Funcția calității in „chingile" organigramei.
© „Ingineria calității" - o nouă profesie pe diplomele politehnicii I
• Care este efortul creator pentru calitate superioară ?

Redacția : De cîțiva ani, fn țara
noastră au fost implementate, cu
bune rezultate, sistemele de asigu
rare a calității pentru echipament
energetic nuclear, de aviație $i in
alte domenii de vîrf. Care considerați
că ar trebui să fie pasul următor in
extinderea și generalizarea aplicării
lor ?
Paul Joița, inginer principal în
cadrul Institutului național de metro
logie : A reieșit cu claritate din dis
cuția noastră că, la început, a exis
tat destulă opoziție — din cauze de
ordin subiectiv — chiar la implemen
tarea sistemelor de asigurare a cali
tății în domeniile energeticii nu
cleare Și aeronauticii. Cu timpul
ne-am mai obișnuit, și este important
că mulți factori de conducere au în
țeles că se poate, nu mai există te
meri în fața noului. Care, de altfel,
nici nu mai este așa nou: Deci mo
delul există. Eu insă nu cred că
poate fi generalizat direct, ci. por
nind de la model, prin intermediul
unor „piloți de transfer" — să se ex
tindă la alte produse, clasice. Numai
că aceasta nu se poate realiza decit
pa baza unei concepții unitare,
într-un proces eșalonat pe mai mulți
ani, cu „pilotul de transfer" in față.
Ing. Julien Bratu, șeful comparti
mentului de asigurarea și controlul
calității în cadrul Centralei indus
triale de electronică și tehnică de
calcul : în centrala noastră a pre
valat principiul adoptării concomi
tente, in toate întreprinderile, a unui
sistem de asigurare a calității unitar,
cu particularități în funcție de spe
cificul de activitate al fiecărei uni
tăți. Două avantaje am obținut în
acest mod : pe de o parte, compatibi
litatea pe orizontală între sistemele
adoptate de diferite întreprinderi,
recomandabilă mai ales pentru că
există frecvente relații furnizorbeneficiar chiar in cadrul centralei ;
deci un „limbaj comun" în asigura
rea calității este deosebit de util. Pe
de altă parte, compatibilitatea pe
verticală permite o conducere uni
tară, la nivel de centrală, a întregu
lui proces.
Ing. Radu Moțoiu, consilier în ca
drul Institutului de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică pentru
industria constructoare de mașini :
Sistemele de asigurare a calității sînt
fie orientate pe produs, fie de uz ge
neral. Sisteme orientate pe produs
am avut chiar înaintea echipamentu
lui energetic nuclear, numai că nu
Ie denumeam așa. Un exemplu ar fi
autovehiculele ROMAN, care dispun
de un program tehnologic orientat
spre atingerea constantă a parame
trilor calitativi ceruți. In acest caz
însă a existat o rezervă de capabilitate, produsul nu a solicitat nivelul
maxim al posibilităților industriei
prelucrătoare. Pentru a realiza, la
nivelul de astăzi al exigențelor, pro
duse complexe, ce se produc în coo
perare prin aportul mai multor
ramuri, nu este suficient să se intro
ducă un sistem de asigurare a cali
tății într-o singură întreprindere,
fiindcă nu se poate face un produs
bun cu componente slabe. De aceea,
■cred că sistemul trebuie implemen
tat în întreaga industrie orizontală,
care participă la realizarea unui grup
de produse „de vîrf".
Ing. Traian Teodoru, inspector
principal în Inspectoratul General de
Stat pentru Controlul Calității Pro
duselor : Oricare ar fi forma care se
va adopta, în final, de către factorii
de decizie, aș sublinia că este nevoie
de asigurarea calității, iar aceasta să
se realizeze efectiv, nu ca un scop
in sine. Nu este nevoie de manual de
; asigurare a calității, de proceduri și
așa mai departe numai sub aspect

formal, gîndite ca un maldăr de hîrtii care trebuie completate, ci ca un
instrument activ în sprijinul pro
ducției.
Redacția : Precizarea făcută de to
varășul Teodoru simplifică misiunea
reporterului, pentru că întrebarea
următoare decurge firesc din cele
arătate pină aici : ce anume ar trebui
făcut pentru a deschide mai mult
calea pătrunderii in economia româ
nească a sistemelor de asigurare a
calității ?
Dr. ing. Dan Stoichițoiu, șeful
compartimentului de asigurare a ca
lității din Centrala industrială de
echipamente pentru automatizare :
în primul rind, se impune regle
mentarea unitară a problemelor ca

Propuneri ale participanților la dezbatere in vederea
extinderii sistemului de asigurare a calității
lității produselor ținindu-se seama
de cerințele implementării sisteme
lor moderne de asigurare a calității.
Dr. ing. Ioana Andreaș, șef labora
tor fiabilitate din Întreprinderea de
antrepriză montaj și service pentru
automatizări și telecomunicații : Un
aspect deosebit de important este,
după părerea mea, accelerarea proce
sului de apariție a unor standarde
naționale, in consens cu normele in
ternaționale. în cadrul Ministerului
Industriei Electrotehnice au fost
adoptate mai multe asemenea regle
mentări, precum sint ghidurile nor
mative de fiabilitate și mentenabilitate. S-a stabilit, de ase
menea, elaborarea unor norma
tive comune in domeniul asi
gurării calității pentru Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini și
Ministerul Industriei Electrotehnice.
Este o acțiune in desfășurarea căreia
organele de resort la nivel național ar
trebui să fie mult mai active, să se
situeze in primele rinduri — ca să
spun așa —, adică să patroneze o ac
tivitate sistematică pentru adoptarea
în termen cit mai scurt a standarde
lor de stat, in consens eu normele
internaționale de asigurare a cali
tății și fiabilității.
Ing. Vladimir Iordănescu, inspector
general in Ministerul Industriei Elec
trotehnice : între problemele a căror
reglementare este esențială pentru
extinderea sistemelor de asigurare a
calității, realizarea unei activități
metrologice corespunzătoare este de
prim ordin. Or, din păcate, adesea,
metrologiei îi este rezervat statutul
de „cenușăreasă" în ansamblul acti
vităților întreprinderii. De ce 1 Le
gislația în vigoare prevede numai
atribuțiile metrologiei in domeniul
mentenanței mijloacelor de măsura
re, ceea ce înseamnă numai un prim
pas, necesar desigur, dar insuficient,
încercările ministerului nostru de a
lărgi atribuțiile compartimentului
metrologic — respectînd întru totul
spiritul legii — se lovesc sistematic
de o organigramă „bătută în cuie"
•de 15 ani. Sînt cîteva unități în care
factorii de resort au înțeles impor
tanța măsurării exacte în realizarea
unei producții de calitate — intre
acestea aș menționa în primul rînd
„Electromotor" și întreprinderea de
aparate electrice de măsurat, ambele
din Timișoara. Dar pentru a realiza
efectiv compartimente metrologice
bine puse la punct a trebuit să se
caute o „portiță" în organigramă,
ceea ce nu este firesc.
Ing. Julien Bratu : Consider că di-

Noile investiții energetice
neintirziat puse in funcțiune!
(Urmare din pag. I)
de pretențioase, cu ciclu lung de fa
bricație, pe care aceștia le-au pro
dus cu eforturi deosebite de-a lun
gul a trei-patru ani anteriori 7 Pe de
altă parte, sint și întreprinderi fur
nizoare care și-ar fi putut îndeplini
într-o măsură mai mare decit au
făcut-o pînă acum obligațiile față de
șantierele energetice. Altfel spus, ar
fi putut livra un număr sporit de
utilaje și agregate. Dar pentru pro
ducerea lor au neapărată nevoie de
țevi aliate, țevi inox, țevi carbon, de
alte sortimente de metal. Din pă
cate, nu le-au putut obține, in pofi
da unor demersuri insistente, iar
perspectiva asigurării lor se menține
in continuare incertă. „Scurt-circuitele" semnalate pe traseul metalurgie-construcții de mașini cer deci <»
analiză exigentă și responsabilă, mă
suri luate în deplină cunoștință de
câuzâ
Indiscutabil, și unităților furni
zoare — in special intreprinderilor
de mașini grele și „Vulcan" din Ca
pitală — le revine marea obligație
de a-și organiza mai bine activita
tea de producție, de a pune in va
loare rezervele însemnate de capa
cități pe care le au. Pentru aceasta
este nevoie, in primul rind, de o
concepție organizatorică riguroasă,
de stabilirea unor programe rea
liste de lucru, judicios eșalonate pe
zile și operații tehnologice, de pre
cizarea cu claritate a sarcinilor ce
revin fiecărui compartiment de ac
tivitate.
în afară de montajul tehnologic,
pe șantierele energetice a mai ră
mas de executat și un important
volum de lucrări de construcții. Rea
lizarea lor rapidă și integrală este
legată de creșterea ritmurilor de
lucru. La rindul lor, dependente de
întronarea unui climat de ordine și
disciplină in muncă in rindul con
structorilor, de folosirea cit mai ra
țională a timpului de lucru și pro
movarea unor metode de execuție
moderne, cu randamente superioare.
Mai este insă legată și de soluțio
narea multiplelor probleme de apro
vizionare tehnico-materială a șantie-

ficultățile de care s-a lovit centrala
noastră în procesul implementării
sistemului de asigurare a calității
sint aceleași care trebuie rezolvate în
toate unitățile. înainte de orice, este
o chestiune de mentalitate : unii
factori de conducere din întreprinderi
situează calitatea pe un loc secund și
întrucîtva opus realizării sarcinilor
cantitative ale planului. Nu am să
mai insist asupra erorii unei aseme
nea concepții, aș menționa însă fap
tul că, în prezent, realizările „tle
vîrf" in domeniul calității apar mai
degrabă ca o „cunună de lauri"
pentru un premiant decît ca o pre
ocupare de bază, o stare de spirit a
fiecărui colectiv. Iar această atitudi
ne pornește chiar de la modul cum
sînt alcătuiți indicatorii de plan, de
Ia modul cum este reglementată în
trecerea socialistă, care nu favori
zează ridicarea calității.
Redacția : Acesta este un aspect
esențial subliniat in Tezele pentru ple
nara Comitetului Central. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a precizat clar că
in întrecere și în competiție pe pri
mul plan trebuie puse calitatea, redu
cerea consumurilor materiale, a
cheltuielilor, adică eficiența în pro
ducție, ceea ce presupune o îmbună
tățire a sistemului de desfășurare a
întrecerii socialiste.
Ing. Julien Bratu : Este o precizare
care confirmă rolul determinant al
atitudinii pe care trebuie să o aibă
factorii de decizie, de la diferite ni
veluri, față de problemele ridicate de
sporirea nivelului calitativ. Dincolo
de aceasta, sînt de părere că există

relor cu ciment, bitum, cabluri elec
trice și numeroase alte materiale.
Or, între cotele alocate de către or
ganele de planificare pentru aceste
materiale și necesarul prevăzut in
proiecte, deci solicitat de construc
tori, există diferențe flagrante. Sur
prinzător, această situație durează
de o îndelungată perioadă de timp,
dar rezolvarea ei corespunzătoare a
fost permanent aminată sine-die.
Cum să-și termine constructorii lu
crările atita vreme cît n-au mate
riale suficiente ? înlăturarea acestei
discrepanțe intre necesarul funda
mentat de materiale și oferta pusă
la dispoziție, stabilirea unui acord
deplin intre prevederile planului de
investiții in sectorul energetic și
baza tehnico-materială necesară în
deplinirii lor nu pot fi desprinse de
contribuția organelor economice de
sinteză, datoare să clarifice actualele
neconcordanțe pe care
chiar ele
le-au provocat.
O ultimă, dar deloc neglijabilă
problemă constă în practica de a
se judeca stadiul de execuție strict
procentual, cu falsa impresie că,
dacă s-au executat 80 sau 90 la sută
din lucrări, problemele legate de
realizarea lor sînt practic rezolvate
și ele pot fi considerate ca și termi
nate. Mai trebuie argumentat cît de
dăunătoare este tendința de a privi
lucrurile în mare și de a ignora așazisele amănunte, care, nesoluționate,
se transformă în improvizații, în lu
crări neterminate, cu
consecințe
uneori grave în procesul de produc
ție 7 O investiție este finalizată și
poate fi considerată ca atare numai
atunci cînd tot ceea ce a fost inclus
in proiecte a fost executat riguros,
la nivelul calitativ prevăzut.
Problemele de care depinde reali
zarea noilor obiective energetice sînt
departe de a fi soluționate. Multe
dintre ele impun în acest scop o
autentică schimbare de optică, du
blată de receptivitate maximă și
înalt spirit de solicitudine. Dar,
mai ales, de exigență și realism, pe
fondul hotăririi și al capacității de a
Ie Îndeplini riguros.

Inq. Cristian ANTONESCU

trei probleme esențiale’ ce trebuie
rezolvate :
Prima, ține tot de factorul uman :
nivelul de instruire in domeniul teh
nic. Este paradoxal, dar există încă
proiectanți care nu știu ce este fia
bilitatea și sînt destul de mulți cei
care nu au habar de ceea ce în
seamnă un sistem modern de asigu
rare a calității și care sint regulile
ce se cer respectate pentru proiec
tarea calității. Cum să proiectezi
ceva, fără să știi unde vrei să
ajungi? Iar chestiunea nivelului de
instruire se pune, în termeni asemă
nători, pe întregul lanț al fabricării
și existenței produsului, pină la utili
zatorul lui final.
Cea de-a doua problemă este aceea
a unei structuri organizatorice ne
adaptate pentru mobilizarea forțelor
in direcția asigurării calității produ
selor. Mai exact spus, in pre
zent, organigrama întreprinderii este
un cadru depășit, insuficient și rigid,
ce trebuie mai degrabă „ocolit" pen
tru a realiza un compartiment de
asigurare a calității.
în sfîrșit, a treia problemă pentru
industria componentelor electronice,
mai mult decit pentru alte ramuri
prelucrătoare, se
simte nevoia
unor instalații și echipamente pen
tru a caracteriza calitatea compo
nentelor. Așadar, asigurarea calității
este ți o problemă de dotare, de
investiții, de tehnologii moderne.
Redadția : Pentru realizarea unor
sisteme de asigurare a calității s-a
subliniat aici rolul hotăritor care re
vine factorului uman. Ce considerați
că ar trebui întreprins pentru valori
ficarea mai bună a potențialului său?
Ing. Paul Joița : Una din condiții
a fost atinsă în discuții, dar cred că
nu suficient de clar : pentru a rea
liza calitate, este nevoie de specia
liști în calitate.
Dr. ing. Valerie Panaite, conferen
țiar la Facultatea de electrotehnică și
energetică a Institutului politehnic
București : în institutul nostru a fost
făcută o analiză a pregătirii studen
ților în domeniul calității și fiabili
tății, iar ministerul a organizat o
consfătuire națională pe această
temă. S-a arătat că există un curs
special cu diferențieri pe domeniul
de specialitate al secției : electroni
că. electrotehnică etc. Cunoștințe de
calitate și fiabilitate sînt transmise
și prin alte cursuri, unde există ca
pitole sau lecții speciale.
Ing. Paul Joița : Dar numai atît nu
este suficient. Intr-o serie de unități
economice din țara noastră se aplică
de destulă vreme ingineria calității,
sint mii de ingineri care se ocupă cu
așa ceva, dar ei sînt formați de prac
tică, fără a avea o pregătire sistema
tică din facultate ! Cu atît mai mult
cu cît se pune problema generalizării
sistemelor de asigurare a calității, se
simte nevoia unor ingineri speciali
zați în domeniu, pe diploma cărora
să scrie „ingineria calității", așa cum
există deja în alte țări.

(Urmare din pag. I)
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sîntem uniți, avem încredere în partid,
încrederea in partid înseamnă, de
fapt, încrederea în noi. O încredere
justificată, dovadă că am știut și
putem să depășim orice dificultate.
Gombinatul în care muncim este
astăzi unul dintre cele mai mari din
țară ; feroaliajele, purtînd marca
Tulcea sînt căutate nu numai în
România, ci și peste hotare. Este
mîndria noastră muncitorească.
CONȘTIINȚA UNITĂȚII. Uni
tatea în jurul partidului, al se
cretarului său general ca sursă de
primă
însemnătate a victoriilor
noastre se evidențiază în fiecare
discuție despre resorturile care ge
nerează și impulsionează mersul
înainte al societății noastre socia
liste. Este ideea pe care o aduce in
discuție și ing. Elena Mancaș, de la
Combinatul de utilaj greu din Iași :
— Sărbătorirea celei de-a 70-a
aniversări de la făurirea statului
național unitar român este unul din
momentele sacre cînd noi, cei de
astăzi, cinstim acțiunile și lupta
dusă de înaintașii noștri. In același
timp, ne stringem și mai puternic
rîndurile, întărim unitatea în jurul
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
tregul nostru popor participă activ la
procesul complex de transformare
socialistă a țării. Rezultatele se văd
la tot pasul. în orice colț de țară
întilnim noi și moderne unități eco
nomice, de învățămint și cercetare,
de cultură, o nouă arhitectură și o
nouă peisagistică a localității.
în acest context, Iașiul a devenit
de nerecunoscut. Cele șapte coline
pe care este așezat sînt acum pline
de zestre nouă, platforme industriale,
precum cea a Combinatului de utilaj
greu, a treia la număr în Iași, noi

Dr. ing. Ioan Bacivarof, șef de lu
crări la Facultatea de electronică și
telecomunicații a Institutului poli
tehnic București: într-o anumită mă
sură, această cerință este suplinită
de cursurile postuniversitare de fia
bilitate și mentehabilitate, ale căror
programe analitice sînt permanent
actualizate, incit să cuprindă metode
moderne și eficiente. Utilitatea aces
tor cursuri ar spori însă mult dacă
întreprinderile și institutele de pro
iectare ar desemna să participe la
aceste cursuri pe acei ingineri legați
direct, în activitatea profesională, de
problemele asigurării calității —
ceea ce nu se întimplă întotdeauna.
Ing. Gheorghe Icleanu, din com
partimentul de asigurarea și contro
lul calității al Centralei industriale
de electronică și tehnică de calcul :
în cadrul C.I.E.T.C. funcționează de
circa un an un centru metodologic
pentru perfecționarea profesională în
domeniul asigurării calității a perso
nalului din unitățile centralei. Cursu
rile sînt organizate sub formă de
seminarii și cuprind, într-un ciclu
de învățămînt de doi ani și jumă
tate, toate categoriile de personal, în
primul rind cel de conducere. S-au
organizat deja patru seminarii, iar
anul viitor vor mai avea loc alte
zece. Desigur, acțiunea trebuie con
tinuată și în întreprinderi, cu alte*
categorii de personal.
Ing. loan Roman, inspector general
In Inspectoratul General de Stat pen
tru Controlul Calității Produselor :
Punctul de vedere al inspectoratului
nostru este că, în momentul de față,
nu există in țară un sistem de pre
gătire unitar pe tema calității, fiabi
lității și metrologiei, iar în unele
centre universitare și la anumite fa
cultăți problema este tratată cu totul
superficial.
Dr. ing. Ulrich Wiener, șef de sec
ție la Institutul național de metro
logie : în urmă cu 15 ani exista și o
catedră de fiabilitate în politehnică.
Rolul acestei discipline, în loc să
crească, a scăzut.
în altă ordine de idei, revenind la
activitatea de producție propriu-zisă,
sint de părere că pentru implemen
tarea efectivă și viabilă a unui sis
tem de asigurare a calității este ne
voie și de o mai bună cointeresare
materială a tuturor celor care con
cură la realizarea calității. O posibi
litate în acest sens este oferită chiar
de legea calității in vigoare, care are
o prevedere ce nu s-a aplicat efectiv
pînă în prezent — aceea referitoare
la marca de calitate. Ar fi posibil,
bunăoară, ca acele colective ce rea
lizează produse cu o marcă de cali
tate certificată corespunzător să
obțină un spor de retribuție. Sau ca
pentru produsele de nivel mondial
ridicat — dovedite ca atare — să se
acorde producătorului un stimulent
material. Care ar însemna puțin ca
efort financiar, dar foarte mult ca
efect în planul ridicării nivelului ca
litativ al producției.

Participanții la dezbaterea noas
tră au formulat numeroase alte
idei, propuneri și soluții și s-au
referit la alte experiențe în do
meniu, pe care spațiul limitat nu
ne-a permis să leș prezentăm cu
această ocazie. Problema, de ma
ximă importanță, a căilor și mij
loacelor concrete de acțiune pen
tru ridicarea în continuare a ni
velului tehnic și calitativ al pro
ducției — obiectiv fundamental al
politicii partidului — se va regăsi
și în continuare în paginile ziaru
lui.

Euqen RADULESCU
Comeliu CARLAN

EXEMPLE BUNE EXISTĂ;
ESENȚIAL ESTE SĂ FIE URMATE
In comuna Cogealac, județul Constanța, ființează două cooperative
agricole — Rîmnic și Cogealac.. De la banca agricolă județeană aflăm că
după cîțiva ani de activitate nerentabilă, prima unitate va încheia anul
în curs cu două milioane lei beneficii, iar cea de-a doua — cu peste trei
milioane lei pierderi. Evoluția rezultatelor acestor unități a cunoscut în
ultimii ani suișuri și coborișuri, mai line sau mal abrupte, după cum au
fost condițiile naturale sau materiale, dar într-o mare măsură după cum
au organizat munca consiliile de conducere ale celor două unități, după
cum au lucrat cooperatorii.

„Risipitori" care cîștigă
și zgîrciți care pierd. La p0*
rumb, C.A.P. Rîmnic a depășit chel
tuielile planificate atit la lucrările
mecanice, cit și la cele manuale, pre
cum și la îngrășămintele chimice. Cu
asemenea cheltuieli, firește, ne-am
fi așteptat ca această cultură să nu
fie rentabilă. Dar nu așa stau lucru
rile. Unitatea a realizat la porumb
peste 1 milion lei beneficii, ca ur
mare a depășirii producției planifi
cate cu aproape 1 600 de tone. A folo
sit numai cei mai buni hibrizi, a fă
cut trei sau patru prașile mecanice
și tot atîtea manuale, a administrat
îngrășăminte chimice în doze strict
stabilite după cartarea agrochimică,
iar apa pentru Irigații a fost dată în
așa fel incit să ajungă la rădăcina
plantelor, și nu să curgă fără nici o
noimă pe canale. „Aș dori să preci
zez — ne spune inginerul Stere Mițescu, președintele cooperativei din
satul Rîmnic — că în timpul anului
agricol apar adesea situații care ne
obligă să ne abatem de la ce am
stabilit inițial. Uneori trebuie să fa
cem mai multe lucrări, și facem. In
unele situații e necesar să efectuăm
altele, pentru că așa cere cimpul.
Anul acesta am fost nevoiți să pră
șim de 'mai multe ori. Iar dacă e
vorba de sămință bună, nu ne scum
pim niciodată".
Vecinii de la Cogealac s-au dovedit
mai zgîrciți la aceste lucrări, dar, in
fapt, au fost risipitori. Aparent este
un paradox — un zgîrcit... risipitor.
Să vedem cum se procedează aici.
Pentru cultura porumbului au chel
tuit mal puțin decît era planificat cu
3,3 milioane lei, dar, nerealizînd pro
ducția prevăzută, și din cauza acestor
„economii", s-au înscris cu pierderi
de 1,5 milioane lei. S-a făcut numai
o prașilă manuală, s-au dat puține
îngrășăminte, dar nici acestea n-au
avut efect pentru că plantele n-au
avut apă. De ce din două unități cu
terenurile in vecinătate, una aplică
3—i udări, iar cealaltă numai una 7
Cum se explică faptul că din aceeași
sursă de apă unii irigă și alții nu ?
La Cogealac, Irigațiile sînt lăsate Ia
voia întîmplării, între altele pentru
că unitatea (peste 3 000 de hectare)
n-are șef sector hidro (legea prevede
aceasta pentru 500 hectare amenaja
te I). Aceasta deși in localitate se
află un liceu cu profil de îmbunătă
țiri funciare, de unde putea fi recru
tat un tînăr care să ia în primire
amenajările.

In obiectiv — sectoarele
unde se înregistrează pierderj La C.A.P. Rîmnic s-a acțio
nat în cîteva direcții cu bătaie lungă:
ridicarea gradului de fertilitate a so
lului, îmbunătățirea activității secției
de mecanizare, a sectorului de hidro
ameliorații și în zootehnie. în urma
cartărilor chimice, se constatase că
procentul de humus scăzuse, iar din
cauza administrării fără discernămînt a îngrășămintelor, în unele sole
a apărut un dezechilibru între ele
mentele fertilizante. Rezultatul : cul
turi neuniforme, producții slabe. A
urmat o acțiune de durată, astfel încît
de la 50 de hectare fertilizate anual

cu îngrășăminte naturale s-a ajuns
la 400—500 de hectare, cit se asigură
din resurse proprii. Paralel, s-a ac
ționat pentru respectarea strictă a
tehnologiei și la administrarea îngră
șămintelor chimice. Similar s-a pro
cedat și în zootehnie. Aici, direcțiile
principale au fost : asigurarea fu
rajelor și modernizarea adăposturi
lor. Bine lucrat, terenul afectat bazei
furajere asigură producții mari :
peste 10 tone fîn, 100—120 tone sfeclă
furajeră la hectar. Iar producțiile
medii de lapte au crescut an de an :
1982 — 1 850 litri pe an de la o vacă;
1984 — 2 760 litri ; 1986 — 3 200 litri ;
1987 — (anul rentabilizării acestui
sector) — 4 810 litri ; 1988 — 4 900
litri (an în care se vor livra supli-

Cum se înfăptuiesc
programele de redresare
In două unități agricole
din județul Constanța
mentar la fondul de stat 1150 hecto
litri de lapte).
încercăm să deslușim direcțiile în
care s-a acționat pentru redresarea
C.A.P. Cogealac. Pentru activitate
necorespunzătoare, cu cîtva timp în
urmă, președintele și vicepreședintele
cooperativei au fost înlocuiți. E
drept că timpul scurt care a trecut
de atunci nu a permis obținerea unor
rezultate concludente. Alta este însă
problema. Schimbarea cadrelor n-a
dus și la schimbarea radicală a sti
lului de muncă practicat de vechiul
consiliu de conducere — toți să facă
de toate fără un program precis care
să pună accentul pe problemele fun
damentale ale unității și sectoarele
rămase în urmă.
Să apelăm la datele puse la dispo
ziție de banca agricolă : La coopera
tiva agricolă din Cogealac. cele mai
mari pierderi sînt localizate în zoo
tehnie și în legumicultura. Și nu sînt
niște pierderi accidentale care, de
regulă, se acoperă din- alte sectoare,
ci pierderi cu caracter cronic : între
2 și 3 milioane lei pe an în zootehnie
și între 1 și 2 milioane în legumi
cultura. Se estimează că și la
sfîrșitul anului în curs aceste sectoa
re vor înregistra din nou pierderi. De
ce nu s-a acționat tocmai în aceste
direcții 7
Unele din cadrele de conducere,
vicepreședintele cooperativei Gheor
ghe Luca, inginerul-șef Dănilă Tarsuli, contabila-șefă Maria Donea —
au arătat unele neajunsuri care au
menținut aceste sectoare la condiția
de a lucra cu pierderi, spunînd că
dacă s-ar lua cutare sau cutare mă
sură, dacă s-ar acționa într-un fel
sau altul, lucrurile s-ar îndrepta. Ca
și cînd nu ei ar fi cei chemați să
gîndească, să stabilească ce au de
făcut și să muncească efectiv pentru
a duce la îndeplinire programul de
redresare.
,
Programul de redresare nu este alt-

ceva decit un instrument de lucru, de
control și autocontrol. Lipsa acestuia
lasă loc dezordinii, măsurilor luate
în grabă, nefundamentate, neducerii
pină la capăt a unor acțiuni. Așa se
petrec lucrurile la ferma de legume.
Se fac producții bune de tomate,
dar nu sint recoltate în totalitate.
Prin plan, unitatea trebuie să pro
ducă de pe două treimi din suprafa
ță roșii timpurii, iar de pe o treime
— tomate de toamnă. Intrucit nu s-a
organizat corespunzător in acest scop,
se produc numai roșii de toamnă cu
diferențe de preț în minus. Din cit
se realizează, o bună parte se depreciază în timpul manipulărilor,
transportului și staționării la fabri
că. Pentru a evita aceste situații,
s-a convenit cu Fabrica de conserve
„Munca" montarea unei instalații
pentru producerea sucului de roșii în
cooperativă. în acest scop, cu patru
ani in urmă s-a turnat o platfor
mă de beton și s-a adus un storcă
tor. și tot de atunci utilajul rugi
nește. Ulterior, de la trustul jude
țean horticol am aflat că, la insis
tențele unității, 1 s-au scos din plan
tomatele. Este o soluție 7 Firește că
nu. Multe ferme din județul Con
stanța care cultivă tomate obțin be
neficii însemnate.

Ce caută la arhivă pro
gramul de redresare ? In mod
firesc, în documentarea de față era
normal să pornim de la programele
de redresare. La Rîmnic n-am mai
stăruit pentru că ni l-a prezentat
președintele cooperativei în detaliu
(il știa pe dinafară) de la ce s-a sta
bilit pînă la ce s-a realizat La Co
gealac însă ni s-a făcut trimitere la
banca agricolă județeană, de unde,
negăsindu-1, l-am căutat la uniunea
județeană a cooperativelor agricole
de producție. Nefiind nici acolo,
ne-am adresat la direcția agricolă.
„Este la arhivă" — ne spune directo
rul adjunct cu problemele economice,
tovarășul Aristide Stoichițoiu. Fapt
este că, după îndelungi căutări, n-a
fost de găsit.
Pînă la urmă, n-am reușit să aflăm
dacă a fost făcut un asemenea pro
gram sau nu. Admițind insă că exis
tă un astfel de program, trebuie ară
tat că materializarea măsurilor cu
prinse în el nu este urmărită, că nu
există rigoarea necesară din partea
conducerii unității și a consiliului
agroindustrial. In fond, coordonarea
activității unităților agricole de că
tre consiliile agroindustriale nu este
și nu poate fi doar o muncă de dis
pecerat, ci o activitate de îndrumare
practică, de control sistematic asupra
modului in care sînt duse la înde
plinire sarcinile ce revin conduceri
lor unităților agricole, spre a se pu
tea interveni cu promptitudine acolo
unde nu există inițiativă, acolo unde
se semnalează neajunsuri. Iar în ca
zul acestei unități, o astfel de inter
venție era absolut necesară.
Ne oprim aici cu relatarea aspec
telor rezultate din analiza efectuată
în cele două unități. O concluzie se
impune. Ca să aibă finalitate, orice
acțiune trebuie dusă pină la capăt.
Aceasta insă nu se face arătînd cu
degetul, ci avind o orientare clară,
muncind permanent, trecînd prin
greutăți, depășindu-le, chiar dacă
uneori se mai greșește. Iar pe acest
drum, programul de redresare este
un ghid de nădejde care nu trebuie
să lipsească de la nici o formație
de lucru. Pus la păstrare în sertare,
nu va răsări nimic din el.

Lucian CIUBOTARU
Lucian CRISTEA

corespondentul „Scînteii"

Preocupare rodnică pentru înnoirea

și modernizarea produselor
Preocuparea oamenilor muncii
de la întreprinderea de piese de
schimb și utilaje pentru industria
chimică din Satu Mare pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor de
plan, pentru continua modernizare
a procesului de producție, ca bază
a sporirii productivității muncii și
ridicării nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, se materializează
într-un rodnic bilanț cu care colec
tivul de aici întimpină apropiata
plenară a Comitetului Central al
partidului. Astfel, depășirea actua
lă a sarcinilor de plan la produc
ția fizică și marfă a creat premi
sele pentru ca pînă la finele anu
lui să fie livrate suplimentar eco
nomiei naționale produse in valoa

centre
universitare,
laboratoare,
școli. Deosebit de atrăgătoare și im
punătoare sint blocurile de locuințe
— peste 70 000 apartamente.
Toate aceste realizări din fiecare
localitate în întreaga țară, realizate
pe temeliile unirii neamului și pe
temeiul unității de acțiune a între
gului popor — mai ales în epoca
deschisă de Congresul al IX-lea al
partidului, cea mai glorioasă peri
oadă a devenirii noastre, pe care
cu mindrie o numim „Epoca

măreață a unirii neamului întreg în
tre hotarele firești ale țării. Noi
trăim alt timp istoric, timpul de
glorie cînd ne străduim, pentru noi
și pentru urmașii noștri, să facem
să înflorească pămîntul românesc,
să-i croim țării un destin măreț, să
mergem spre cea mai dreaptă orînduire din istoria omenirii. Și facem
aceasta conduși cu bărbăție de un
partid mereu tînăr, cutezător, con
duși de marele erou al neamului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

vor aduce noi zile de împliniri so
cialiste pentru satul românesc.
Iată de ce, in aceste zile de sărbă
toare, evocînd Marea Unire din 1918,
ne întărim hotărîrea de a merge
mai departe, în deplină unitate, sub
conducerea partidului, a iubitului
său secretar general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
PE TEMELIA DE GRANIT A UNITAȚII in jurul Partidului Comu
nist Român, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

UNITATEA - cucerire istorică a poporului
Nicolae Ceaușescu" — ridică și îm
bunătățesc nivelul nostru de trai
material și spiritual. La noi, aici, la
Combinatul de utilaj greu, lucrăm
cu spor la realizarea uriașei in
vestiții. în colectivele noastre de
muncă s-au format și nuclee de in
ventatori și inovatori care contribuie
activ la acțiunile de introducere a
progresului tehnic, la creșterea com
petitivității produselor noastre.
COEZIUNEA DE NEZDRUNCI
NAT A NAȚIUNII NOASTRE SO
CIALISTE. Coeziunea strînsă a cla
selor și categoriilor sociale care al
cătuiesc societatea socialistă româ
nească se afirmă ca o adevărată for
ță a progresului neîntrerupt al ță
rii, a edificării unei lumi noi pe
pămîntul de la Carpați, Dunăre și
Mare. Ne împărtășește opiniile sale
Petre Boboc, președintele cooperati
vei agricole Furculești, județul Te
leorman :
— înaintașii noștri au trăit clipa

Noi, țăranii, am învățat din pro
pria noastră viață, așa cum s-a des
fășurat ea în ultimele decenii, că
doar unirea face puterea. Ne-am
unit ogoarele, ne-am unit puterile
— și roadele nu s-au lăsat aștepta
te. Astăzi, comuna noastră — ca să
dau exemplul pe care îl cunosc cel
mai bine — se înscrie printre cele
fruntașe din județ, prin toate rezul
tatele pe care le-am obținut. S-a
schimbat și înfățișarea ei. S-au
schimbat oamenii. în strînsă unita
te, urmind partidul nostru comunist,
înfăptuim noua revoluție agrară, Ia
chemarea iubitului conducător al
națiunii. Este o sarcină măreață —
recoltele mari, un nou fel de a
munci, de a gîndi, accesul la o ci
vilizație superioară nu pot fi atinse
decît dacă țărănimea noastră acțio
nează in cea mai strînsă unitate.
Strins uniți ei înșiși, țăranii, strîns
uniți cu muncitorii, cu ceilalți oa
meni ai muncii, cu întregul popor

s-au edificat toate lzbînzile poporu
lui nostru în ultimii 23 de ani. Pe
aceeași temelie — iar aceasta este
una dintre certitudinile de preț ale
națiunii române — se va înălța edi
ficiul strălucitor al orânduirii socia
liste multilateral dezvoltate, al co
munismului. Stăm de vorbă cu
maistrul Sava Băietu, secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de sticlă și porțelan din Dorohoi:
— Privim țara în lumina sărbăto
rii lui 1 Decembrie aniversar și îi
admirăm ctitoriile. Este o mîndrie
să putem spune că idealul străvechi
și mereu tînăr al neatîrnării, al unirii neamului, ce are ca bornă is
torică ziua de 1 Decembrie 1918, îl
înfăptuim astăzi chemați de flacăra
vie a cuvîntului secretarului ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, călăuziți de con
știința patriotică revoluționară sub
semnul căreia se reunește întregul
nostru popor. Așa cum pentru cei

re de peste 14 milioane lei. Recep
tivitatea și larga deschidere spre
nou pe care le manifestă zi de zi
harnicul colectiv al acestei unități
se concretizează, între altele, în
gradul înalt de modernizare și în
noire a produselor, care depășește
66 la sută. Rezultatele obținute sînt
strîns legate și de punerea in func
țiune a noii secții de variatoare și
centrifuge de pe noua platformă
industrială a întreprinderii, care a
determinat dublarea capacității de
producție în fabricarea variatoarelor cu lanț lamelar și variatoarelor cu fricțiune. In imagine — un
aspect din noua secție. (Octav Grumeza).
Foto : Sandu Cristian

chemați atunci să realizeze un stră
moșesc vis secular ideea de unire
reprezenta un far luminînd la greu
și văzut de pretutindeni, astăzi simțtm cu spornică ardoare chemarea
ca, strîns uniți în jurul parti? ’.lui,
al secretarului său general, să așe
zăm temelii de granit prezentului și
viitorului națiunii noastre socialiste.
Răspunzînd chemărilor înflăcărate
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
punînd în practică politica științifi
că a partidului, am învățat și învă
țăm cum să conducem, cum să ac
ționăm în întreita noastră calitate
de producători, proprietari și bene
ficiari pentru a deschide cîmp liber
inițiativelor, ideilor, accelerării pro
gresului tehnic. Se dovedește și în
acest fel că democrația muncitorească-revoluționară, adevărată ctitorie a
perioadei deschise de Congresul al
IX-lea, pătrunderea ei tot mai hotărîtă in munca șl viața noastră de fie
care zi este o temelie de neclintit a
unității națiunii române socialiste.
Poporul își urmează cu credință ne
asemuită conducătorul iubit, urmea
ză cu credință partidul nostru co
munist — mai unit decît a fost vreo
dată în lunga sa istorie.
Pe întreg cuprinsul țării, munci
torii, țăranii și Intelectualii Româ
niei, toți cetățenii ei dovedesc, prin
fapte de muncă, prin fapte de con
știință, că sînt uniți ca un singur
om în jurul
Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sărbă
torind șapte decenii de la făurirea
statului național unitar român, în
tregul popor vede în marile înfăp
tuiri ale prezentului rezultatul firesc
al politicii partidului de întărire a
unității naționale sub lumina înaltă
a marelui ideal socialist și comunist.

Georqe-Radu CHIROVIC1

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"
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PERFECȚIONAREA MUNCII DE CONDUCERE
larg cîmp de manifestare a spiritului revoluționar
în ultimele două decenii am acționat continuu pentru perfecționarea întregii activități de conducer
și planificare, corespunzător obiectivelor și sarcinilor fiecărei etape de dezvoltare economico-sociali
a țării, punind în centrul activității dezvoltarea puternică a democrației muncitorești-revoluționare
’’

NICOLAE CEAUȘESCU

'

Cu angajare și răspundere comunistă
— la înfăptuirea tuturor obiectivelor
Se știe că faptele, rezultatele — și
nu declarațiile de intenții sau anga
jamentele „sonore-1 — măsoară și
recomandă calitatea muncii de con
ducere. Abordăm acest subiect in
municipiul' Satu Mare fiindcă aici,
ca de altfel și în numeroase alte
orașe ale țării, un ansamblu de re
zultate economice comensurează sem
nificativ calitatea și eficiența condu
cerii științifice. Așa cum o dovedeș
te bilanțul primelor zece luni din
acest an, net superior celui din pe
rioada similară a anului trecut : vo
lumul producției la export a crescut
cu aproape 21 la sută, valoarea producției-marfă cu 6,9 la sută, produc
tivitatea muncii cu 4,8 la sută, in
condițiile reducerii cheltuielilor ma
teriale la 1 000 lei producție-marfă
cu 5,2 la sută.
— Dar, dincolo de cifre, cum eva
luați calitatea eficienței muncii de
partid, a conducerii științifice in lu
mina Tezelor din aprilie ?
Cu această întrebare adresată to
varășului Eugen Chioran, secretar cu
probleme organizatorice al comitetu
lui municipal de partid, a debutat
convorbirea la care a fost invitat de
corespondentul „Scînteii" din județul
Satu Mare, Octav Grumeza.
— Aș spune că, in urma dezbate
rii și însușirii orientărilor și sarci
nilor cuprinse in acest document de
majoră însemnătate, cel mai prețios
ciștig pentru activitatea organelor și
organizațiilor de partid il reprezintă
un dinamism sporit. Cu alte cuvin
te, intervenția lor mai hotărită in
soluționarea complexelor probleme
cu care se confruntă colectivele de
muncă, acumulate și ca urmare a
unei nejustificate stări de expectati
vă, de insuficient spirit de inițiativă
pentru remedierea unor neajunsuri,
— Remarca indeamnă la reflecții.
V-am ruga să argumentați cu ajuto
rul unor exemple șl situații concrete,
desprinse nemijlocit din viața Între
prinderilor, a organizațiilor de
partid.
— Așa a fost, bunăoară, acțiunea
declanșată de biroul comitetului mu
nicipal de partid pentru reducerea
stocurilor supranormative. în luna
octombrie, in toate unitățile produc
tive au fost organizate ședințe co
mune ale birourilor comitetelor de
partid și consiliilor oamenilor mun
cii, care au stabilit măsuri și ter
mene urgente pentru reducerea
stocurilor supranormative de materii
prime, materiale, de producție ne
terminată (ca urmare a unor defi
ciențe în domeniul colaborărilor) și
produse finite. Cel mai semnificativ
rezultat l-a obținut intreprinderea
„Tricotex", unde, ca urmare a mă
surilor energice aplicate, au fost
complet lichidate stocurile de produ
se finite, parte din ele din 1986. Nu
mai puțin relevantă este și o anume
situație creată la întreprinderea
„23 August-*, unde, la un moment
dat, se tergiversau lucrările de pu
nere in funcțiune a unor utilaje de
mare importanță pentru perfecțio
narea și modernizarea procesului de
producție. Participind la plenara co
mitetului de partid din întreprinde
re, in care se analiza stadiul reali
zării investițiilor, am constatat cu
surprindere că, în discuții, vorbito
rii evitau o abordare deschisă, cri
tică și autocritică, a problemelor le
gate de intirzierea punerii in func
țiune a respectivelor utilaje. Bineîn
țeles că era inacceptabil ca situația
să rămină în același „punct mort“.
De aceea, chiar pe,parcursul plena
rei, factorii cu atribuții in acest do
meniu au fost determinați să între
prindă de urgență măsurile pentru

ieșirea din impas. S-a constituit ime
diat un colectiv special din partea
comitetului de partid și consiliului
oamenilor muncii, care a primit sar
cina să urmărească săptăminal sta
diul montării noilor utilaje, acțiune
in care m-am implicat personal, ca
unul care răspunde direct, din partea
biroului comitetului municipal de
partid, de activitatea întreprinderii.
Rezultatul acestei acțiuni, in care
controlul de partid s-a îmbinat strins
cu măsurile și intervențiile operati
ve, a fost că mașina de frezat prin
copiere (un utilaj foarte prețios) a
fost pusă în funcțiune la termen, iar
montarea altor două se desfășoară
in ritm intens, urmind să intre in
funcțiune la data stabilită.
— Din exemplele înfățișate se
desprinde ideea că plusul de dina
mism din activitatea organelor și or
ganizațiilor de partid, a forurilor
autoconducerii muncitorești este și
rezultatul nemijlocit al implicării
sporite a acestor factori — așa cum,
de altfel, se cere in Tezele din apri
lie — în rezolvarea sarcinilor.
— Mai trebuie adăugat că impli
carea, adică înlăturarea operativă a
unor neajunsuri și dificultăți, im
pune o bună cunoaștere a realităților
și receptivitate față de semnalele
critice. La întreprinderea de utilaj
minier, bunăoară, in cadrul unor
adunări generale de partid de la
secțiile a 3-a și a 4-a, s-au criticat
insistent, ,in urmă cu citeva luni, ne
ajunsurile din procesul de producție
generate de insuficienta pregătire
profesională a unei categorii de
muncitori. Deficiență cauzată, de
fapt, de un factor pozitiv : creșterea
gradului de complexitate și tehnici
tate al unor utilaje intrate recent in
fabricație. Și, astfel, un muncitor
sau altul se împotmolea cu liicrul fie
din neputința de a descifra docu
mentația tehnică a unor piese, fie
din necunoașterea SDV-urilor sau
aparatelor de măsură și control. Spre
lauda comitetului de partid de la fa
brica de utilaj minier, s-a dat curs
criticilor și propunerilor formulate
prin crearea unor grupe de lectori
alcătuite din cadre dintre cele mai
bine pregătite ale acestei fabrici.
Aceste grupe au susținut minicursuricolocvii cu muncitorii care resimțeau
nevoia perfecționării profesionale.
Rezultatul ? Au crescut productivita
tea muncii și calitatea produselor și,
totodată, au dispărut lamentările pe
tema dificultăților profesionale. Mai
mult, cei în cauză au început să ma
nifeste spirit de inițiativă in muncă.
— Evaluind stadiul și modul trans
punerii in viață a orientărilor din
Tezele din aprilie, aveți, desigur, în
vedere și unele neîmpliniri. Ce pre
ocupări de viitor există in ce pri
vește perfecționarea conducerii mun
cii de partid 7
— Ne preocupă, îndeosebi, să gă
sim cele mai eficiente căi pentru o
mult mai puternică antrenare a ac
tivului de partid, in rindul cărora
avem cadre, specialiști de mare va
loare, la acțiunile pe care le între
prind comitetul municipal, comite
tele de partid din unități. Avem în
vedere, în acest scop, să asigurăm
o mai temeinică pregătire politicoideologică a membrilor activului pe
domenii de activitate — industrie,
agricultură ș.a. Sintem convinși că,
valorificind mai bine acest tezaur de
cadre, vom soluționa mult mai ope
rativ și eficient o serie de probleme
de bază ale economiei municipiului,
între care, în prim-plan, creșterea
ponderii exportului unor unități prin
ridicarea gradului de tehnicitate și
competitivitate al produselor.

Conștiința de proprietar, producător
si beneficiar —o forță în acțiune
„Semănătoarea", reputata între
prindere bucureșteană, se prezintă de
la o vreme intr-o dublă ipostază :
uzină și șantier. Ca de obicei, pe por
țile ei ies „corăbiile" agriculturii,
cunoscutele combine de recoltat păioase și porumb, mereu mai perfec
ționate, potrivit cerințelor unei agri
culturi moderne. Dar, in același
timp, uzina trece printr-o profundă
și structurală innoire. Se înalță noi
hale, se introduc linii de fabricație
după ultimul cuvint al tehnicii, se
modernizează întregul proces de pro
ducție. „Semănătoarea" se autoconstruiește, se metamorfozează, reîntinerește. O realitate dinamică, efer
vescentă, caracteristică pentru peisa
jul industrial românesc de astăzi,
pentru etapa dezvoltării intensive
inaugurată de cel de-al XIII-lea
Congres al partidului. O ilustrare
semnificativă a conducerii științifice
de către partid a operei de construc
ție socialistă, situind în centrul pre
ocupărilor continua perfecționare a
activității productive, in primul rind
a forțelor de producție, sporirea efi
cienței economice.
— Colectivul nostru a avut în re
petate rînduri marea bucurie de a
se intilni cu secretarul general al
partidului. Ultima vizită de lucru s-a
înscris insă ca un eveniment cu totul
deosebii în cronica uzinei — ne
spune secretarul comitetului de
partid. Constantin Velea. Cu prilejul
dialogului de lucru cu muncitorii și
specialiștii, după o atentă evaluare
a stadiului actual și a cerințelor de
viitor, ne-a trasat drept sarcină dez
voltarea, modernizarea și concentra
rea producției. Exprimindu-și încre
derea in capacitatea creatoare a co

lectivului, ne-a cerut să facem din
„Semănătoarea" una dintre cele mai
moderne uzine de mașini agricole din
Europa. Am ințeles cu toții că ni se
încredințează spre realizare un obiec
tiv angajant și mobilizator. Că se
cer din partea tuturor, și in primul
rind a comuniștilor, a cadrelor de
conducere, o totală participare și o
răspundere sporită, afirmarea spiri
tului revoluționar în confruntarea cu
noile și dificilele probleme. Prima
preocupare a comitetului de partid
și a consiliului oamenilor muncii a
constat iri a armoniza uzina cu șan
tierul, pentru ca producția să se des
fășoare în condiții normale și chiar
superioare. S-au cerut ordine, disci
plină, bună organizare la fiecare loc
de muncă. Totodată, in dezbaterile
din organizațiile de partid, în adună
rile generale ale oamenilor muncii
s-a irfipus ideea că nimeni nu ne va
oferi „la cheie" noua uzină, că noi
înșine trebuie s-o gindim și s-o pre
gătim la parametri calitativ superiori.
Așa s-a născut „șantierul interior".
— Vă referiți la faptul că oamenii
au devenit și constructori ?
— într-adevăr, unde și cînd a fost
nevoie, și nevoie este mereu, ei și-au
suflecat mînecile alături de construc
tori, au preluat o serie de lucrări.
Dar „șantierul interior" are o altă
semnificație. Mă gindesc la faptul că,
drept urmare a muncii politico-edu
cative desfășurate de organizațiile de
partid în sprijinul noilor obiective ce
ne stau în față, în toate secțiile și
atelierele, practic la fiecare loc de
muncă, s-a declanșat o acțiune de re
evaluare a întregii activități produc
tive. de perfecționare tehnologică șl
organizatorică, de stimulare a crea

tivității. Un puternic impuls l-au dat
dezbaterile pe marginea Tezelor din
aprilie, document care deschide noi
perspective și ridică exigențe sporite
in ceea ce privește răspunderea auto
conducerii muncitorești pentru exer
citarea calității de proprietar, produ
cător și beneficiar. Oamenii au ințe
les mai limpede decit oricind că
această calitate impune o partici
pare activă la dezvoltarea proprietă
ții ce li s-a încredințat spre bună
gospodărire și fructificare, că în miinile și mințile lor se află viitorul
uzinei. Sub semnul acestei conștiințe,
promovate de comuniști prin exem
plul lor personal, s-a trecut, cu mult
mai multă hotărîre- la înfăptuirea
programului de modernizare, atit in
ce privește sarcinile curente, cit și
cele de perspectivă. Căci noua uzină
nu va însemna doar „casă nouă", ci,
în primul rind, o producție calitativ
superioară, care angajează de pe
acum intregul potențial de creație,
spiritul de inițiativă, participarea
tuturor. Este „șantierul interior" de
care vă vorbeam, șantierul progra
mului de modernizare, care constituie
o probă a- conducerii științifice, a
autoconducerii muncitorești.
— Principii indiscutabile. Dar cu ce
rezultate concrete 7
— Cînd am trecut la realizarea
programului de fabricație pe acest

atribute șînt indispensabile conduce
rii științifice 7
— Competența. învățătura. Este o
idee centrală a Tezelor din aprilie, o
idee-program prezentă in toate expu
nerile tovarășului Nicolae Ceaușescu.
A conduce înseamnă a cunoaște. A
cunoaște înseamnă a învăța. A invăța
și iar a învăța, cu stăruință și pasiu
ne ! E de la sine înțeles că și în
uzina noastră, pe diferite trepte și in
cadrul a numeroase forme, toată lu
mea învață, se reciclează, se specia
lizează. Dar noi am folosit in acest
scop și alte modalități, cu un carac
ter mai aparte. Astfel, am organizat
o serie de vizite de documentare și
schimb' de experiență în unități de
vîrf ale industriei românești, cum
sint întreprinderile brașovene de
tractoare și autocamioane, „Dacia" și
„Oltcit", unități timișorene, cu inten
ția expresă de a cunoaște și aplica
tot ce este mai valoros în acțiunea
de modernizare și dezvoltare a uzinei
noastre. Nu e o rușine să înveți de
la cei buni, rușine e să fii... fudul. O
altă modalitate constă în invitarea la
plenarele comitetului de partid și la
ședințele forurilor de autoconducere
muncitorească, cit și în activitatea
curentă, a unor specialiști din cerce
tare, din invățămint. a căror partici
pare contribuie la un nivel mai ridi
cat al dezbaterilor și la soluționarea

gestii și observații critice privind
activitatea din atelierele unde au
fost incadrați. S-a hotărit : un an de
zile, cei 16 tineri specialiști să lucreze
in secțiile productive — să-și for
meze ochiul ; din partea atelierelor
proiectare să primească sarcini con
crete — să-și formeze mina ; despre
îndeplinirea sarcinilor să prezinte
lunar comisiei amintite un raport —
să-și formeze spiritul de răspun
dere.
După această întîlnire, interlocu
torul nostru adaugă
— Sintem preocupați să utilizăm
cu eficiență maximă potențialul de
creație al întreprinderii, capacitatea
tehnică a specialiștilor noștri. Teze
le din aprilie ne indeamnă la aceasta.
Problema perfecționării conducerii
și organizării activității se pune și
la noi in unitate — in orice sector
și sub orice aspect. Dar poate în
primul rind sub unghiul valorificării
capacității tehnice proprii în acțiu
nea de organizare și modernizare a'
producției. După dezbaterea aprofundată a Tezelor, am trecut la
o fază superioară de înțelegere și
susținere a acestei importante ac
țiuni. Aici, la comitetul de partid,
de unde au plecat mai adi
neauri tinerii aceia in care punem
mare nădejde, analizăm lunar pro
blema modernizării : ce măsuri au

— Dar dincolo de ședințe 7 Amin
teați de formalism. Cum se luptă
împotriva lui 7
— Un exemplu, privind bine cu
noscuta acțiune de recuperare, recondiționare, refolosire. La început
aveam rezultate neconcludente, sla
be. De ce 7 Fiindcă se acționa mai
mult prin hîrtii și situații lunare, ca
să se „bifeze" sarcina. Dar simpla
evidență sau o dispoziție adresată
unui șef de secție sau de atelier, ocupat cu atitea alte treburi, condu
cea la pasivitate, la practica lui „ce
mai pică". Cînd consiliul oamenilor
muncii, printr-un sistem precis de
responsabilizări, cu oameni anume
desemnați în secții și ateliere, a fă
cut din această acțiune o cauză a în
tregului colectiv, pină la ultimul loc
de muncă, practicile birocratice, ba
zate pe improvizări de cifre, au bă
tut în retragere. N-avem nevoie de
statistici și. de „plăpumioare", ci de
materiale concrete, utile, care să re
intre în circuitul nostru de produc
ție, in circuitul economiei naționale.
Și așa, in locul hirtiilor s-au con
stituit o magazie de materiale recu
perabile, bine organizată, precum și
o gospodărie de materiale recupera
bile și refolosibile, dotată cu mașini
de brichetat șpan și de balotat res
turi metalice.
— Ați adus la început în discuție
Ideea implicării și angajării efecti
ve a specialiștilor în soluționarea
celor mai importante probleme ale
producției. Aveți vreo
experiență
mai deosebită privind realizarea acestui deziderat al conducerii știin
țifice 7
— Da, este vorba de un nou mod
de a gindi colaborarea dintre facto

rii de concepție și cei de execuți
în cadrul acțiunii de implementar
a noilor tehnologii. Cum se proce
da înainte ? Noutățile, modernizări
le erau aduse la cunoștința ateliere
lor sau a secțiilor doar in faza fi
nală. De aici, cazuri de neînțelegere
de respingere, de rutină, noul fiind
pentru unii incomod, iar în unele
cazuri intrînd in „concurență" cu
sarcinile de plan curente, chiar ne
dorit. Pentru a facilita pătrunderea
noului, am „mutat" specialiștii din
concepție acasă la beneficiar, deci
în atelierele și secțiile de produc
ție. începind chiar din faza de do
cumentare, continuînd cu fundamen
tarea soluțiilor și terminind cu exe
cuția și implementarea noilor ma
șini și tehnologii. Prin sensibilizare,
prin asimilarea treptată a noutăți
lor, mai mult, prin participarea di
rectă la procesul de modernizare,
„șocul viitorului" s-a atenuat pină
a devenit o prezență necesară, so
licitată. Așa s-au petrecut lu
crurile la secția de table și pro
file, unde, prin eliminarea unui
mare număr de operații manuale,
prin introducerea de SDV-uri, s-a re
dus cu peste 40 de ore manopera la
combina C 14. Așa se intimplă acum
la noua secție de montaj, unde intro
ducerea liniilor moderne de montaj
s-a bucurat, încă din faza de pro
iect, de o largă participare cu idei
și soluții de perfecționare din partea
colectivului secției. Datorită acestei
„furtuni a creierelor", unele proiec
te au trebuit refăcute de cite treipatru ori, dar nu s-a supărat ni
meni. fiindcă e mai bine să măsori
de mai multe ori decit să croiești
strimb o dată.

Valorificarea creativității —
o resursă inepuizabilă

Foto : Sandu Cristian

an, ne-am confruntat cu o serie de
dificultăți foarte serioase, datorate
apariției unor locuri înguste care
amenințau să stranguleze producția.
Am depistat aceste locuri și am sta
bilit, in plenare ale comitetului de
partid și in ședințe ale consiliului
oamenilor muncii, planuri de măsuri
și responsabilități precise. De exem
plu, o adevărată bătălie cu ochii pe
ceas s-a desfășurat în secția prelu
crări mecanice, unde „gituirea" se
datora indicelui scăzut de utilizare a
mașinilor și instalațiilor. Prin colabo
rarea forțelor din concepție și exe
cuție s-au reușit modernizarea mași
nilor, înzestrarea lor cu scule și dis
pozitive multifuncționale de inaltă
productivitate și s-au asigurat pregă
tirea, policalificarea forței de muncă
necesare. Pe un plan mai larg, acolo
unde condițiile o impuneau, am tre
cut cu hotărire la extinderea mecani
zării și automatizării, iar în unele
ateliere, chiar la introducerea de
roboti și manipulatori. Am avut și
satisfacția că reușitele noastre în
această privință se bucură de toată
atenția. Chiar zilele acestea, sub
egida comitetului municipal de
partid, s-a organizat la noi in uzină
un amplu schimb de experiență, la
care âu participat cadre de conducere
din întreprinderile constructoare de
mașini din Capitală, specialiști din
proiectare și învățămîntul superior.
Sintetic vorbind, rezultatele acțiunii
de modernizare se soldează pentru
noi, în acest an, cu un spor al producției-marfă de peste 126 milioane
lei.
— Ați vorbit pină acum despre
participare și responsabilitate. Ce alte

unor probleme noi și dificile. Nevoia,
dorința de a învăța reprezintă o for
mă de manifestare a conștiinței de
proprietar, producător și beneficiar,
unul din atributele autoconducerii
muncitorești.
— Probabil însă că actul conduce
rii nu se desfășoară întotdeauna lin.
Nopl nu e pretutindeni intimpinat cu
„aplauze la scenă deschisă"...
— E și firesc, in condițiile unui
proces de innoire revoluționară cum
este momentul de mari exigențe
pe care il trăim. Există și inerții, ve
deri inguste, deprinderi învechite. în
atelierul de forjă, de pildă, realiza
rea și implementarea unei mașini
automate, care aduce un mare spor
de productivitate și de calitate, a intîmpinat serioase rezistențe din par
tea unor cadre care se cramponau de
vechea tehnologie. Comuniștii au
reușit însă, printr-o muncă politică
intensă, printr-o demonstrație practi
că, să înlăture vechea optică. Dar
există și unii care, cu tot ajutorul
primit, nu reușesc să țină pasul cu
noul ritm de modernizare. în astfel
de cazuri, al unor cadre de condu
cere din secții care doar mimau
noul, iar în realitate se mulțumeau
cu vechile practici, am luat măsura
înlocuirii lor cu forțe proaspete, oa
meni competenți și entuziaști. Rezul
tatele n-au întîrziat să apară ; la
secția turnătorie, de exemplu, pro
ducția a crescut, in aceleași con
diții, cu 50 la sută. Străvechea
dar sănătoasa judecată românească
„Omul sfințește locul" își justifică
pe deplin actualitatea și în cadrul
modern al conducerii științifice.

Prin competență și implicare
— la eficiență sporită
La comitetul de partid al între
prinderii mecanice din Cugir am in
trat impreună cu un grup de tineri
— ne transmite corespondentul
„Scînteii" din județul Alba, Ștefan
Dinică. Cine sint 7 După ecusoane —
angajați ai întreprinderii. De ce au
venit 7 Ce probleme îi frămintă 7
— Sint invitații noștri — ne expli
că Mircea Hozan, secretarul comite
tului de partid, președintele consi
liului oamenilor muncii. Ei sint ti
neri specialiști angajați in această
toamnă în intreprindere. Promoția
1988. Vrem să-i cunoaștem, să-i aju
tăm să se integreze cit mai repede
ritmului de muncă al întregului co-

lectiv. Vrem să-i punem Ia treabă,
adică să-i ajutăm să-și îndeplinească
proiectele, năzuințele.
O comisie formată la nivelul con
siliului oamenilor muncii, alcătuită
din directorul tehnic al întreprinde
rii, inginerul-șef cu probleme de
concepție, șeful biroului organizare
și modernizare și alte cadre tehnice,
a primit sarcina să indrume activi
tatea celor 16 tineri ingineri stagiari.
Dintre aceștia, 12 sint din Cugir, cu
părinți care lucrează in întreprin
dere. Ca elevi au făcut și ei practica
în unitate. Aceste amănunte au făcut
ca discuția să nu fie cituși de puțin
protocolară. Tinerii au venit cu su

fost scadente, cite s-au realizat,
unde sint rămîneri în urmă — pen
tru că mai sint —, cum recuperăm,
în decembrie am programat o ana
liză specială pe această temă, in bi
roul comitetului de partid.
— Cum apreciați eficiența acestor
acțiuni 7
— Am devenit mai severi cu noi
înșine, așa cum ne orientează spiri
tul înnoitor, exigent al Tezelor din
aprilie. Pentru că, trebuie s-o spun
autocritic, am întocmit și noi une
ori programe cărora nu le-am dat
viață la timp și n-am acționat cu
tenacitatea necesară pentru a pune
capăt unor neajunsuri. Ne-am mul
țumit citeodatâ să așteptăm im
pulsuri și soluții din altă parte. Ma
gistralul document de partid care va
fi dezbătut la apropiata plenară a
Comitetului Central a determinat și
in activitatea noastră o cotitură in
stilul și metodele de muncă folosite,
ințelegind acum clar că valoarea ac
tului de conducere nu constă în in
tenții, ci in eficiența sa ; urmărim
cu perseverență ca numai faptele să
ne argumenteze vorbele.
— Vorbind despre exigențele con
ducerii științifice, secretarul general
al partidului accentuează în perma
nență ideea implicării și angajării
efective a cadrelor de conducere, a
specialiștilor în înfăptuirea progra
melor preconizate — ne spune Mihai
Dogaru, inginer-șef de concepție,
membru al consiliului oamenilor
muncii de lă „Semănătoarea". To
varășul Nicolae Ceaușescu a criticat
adesea formalismul, stilul de muncă
„de cabinet", limitat la producerea
de hirtii și emiterea de „decizii",
contrapunindu-i stilul de muncă re
voluționar care constă, spus in două
cuvinte, in rezolvarea practică a
problemelor vii de producție, in fi
nalizarea cu succes a obiectivelor
stabilite, deci în eficiență. Tezele din
aprilie, document fundamental in ce
privește perfecționarea conducerii și
organizării, fixează explicit impera
tivul răspunderii personale ca for
mă directă a răspunderii în sistemul
autoconducerii muncitorești. Potrivit
acestei orientări, responsabilizarea
efectivă, nominalizată a devenit o
metodă curentă, de certă eficiență
în activitatea consiliului oamenilor
muncii. In acest spirit, al raportării
concrete, operative, se desfășoară în
uzina noastră cele două analize săp
tămânale : una consacrată probleme
lor privind pregătirea fabricației,
cealaltă — stadiului de realizare a
investițiilor.

Stimularea gindirii economice șl a
creativității, antrenarea tuturor com
petențelor in rezolvarea problemelor
majore ale dezvoltării economice și
sociale reprezintă o dimensiune fun
damentală a conducerii științifice.
A conduce științific echivalează as
tăzi cu a conduce eficient. Iar prin
cipala resursă de creștere a eficien
ței, in actuala etapă de dezvoltare
intensivă, o oferă utilizarea in pro
ducție a „aurului cenușiu", a solu
țiilor originale și valoroase, a celor
mai noi cuceriri ale științei șl teh
nicii contemporane. Este o idee-pro
gram care străbate Tezele din apri
lie. Pe marginea ei, în lumina rezul
tatelor
obținute,
corespondentu)
„Scînteii" din județul Iași, Manole
Corcaci, a consemnat opiniile ing.
Tatiana Ștefani, directorul Cabinetu
lui județean de organizare economico-socială :
— Orientările șl sarcinile referi
toare la perfecționarea organizării și
modernizarea proceselor de produc
ție, precizate încă o dată cu deosebi
tă clarviziune în Tezele din aprilie,
i-au mobilizat puternic pe muncito
rii, inginerii, tehnicienii \din unități
le economico-sociale din județ. în
strînsă colaborare cu specialiștii din
unitățile de cercetare șl proiectare,
cu cadrele didactice din Invățămîntul superior, ei au trecut la o abor
dare mai aprofundată a temelor
prevăzute în programele de moder
nizare pentru acest an. Datorită dă
ruirii și competenței investite s-au
conturat noi modalități de scurtare
a duratei de realizare, de la crista
lizarea temei pină la finalizarea ei șl
obținerea eficienței economice antecalculate. Ca urmare, revăzînd mă
surile cuprinse în programele de
perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție,
am încercat să răspundem la între
barea firească : Cum se reflectă va
lorificarea creației originale în pro
gramele de modernizare, răspunde
ea necesităților de creștere a expor
tului 7 întrebare justificată de exis
tența în județul Iași a „Școlii de inventică", ajunsă la a XIII-a ediție și
care a perfecționat peste 1 500 de ab
solvenți, din rindul cărora peste 60
la sută sint inventatori. Și am putut
constata cu satisfacție că în progra
mul de modernizare județean se
află înscrise 79 de măsuri care valo
rifică invenții și inovații ; dintre
ele, pină la această oră, sint aplicate
peste 80 la sută cu însemnate efec
te economice. Citeva exemple : „Rea
lizarea de dispozitive pentru frezat
roți dințate conice în arc de cerc"
la întreprinderea de scule și acceso
rii speciale din Pașcani, cu eficien
ță în spor de producție-marfă de
peste 7 milioane lei, din care pentru

export peste 4 milioane lei șl o în
semnată creștere a productivității
muncii ; „Realizarea și aplicarea teh
nologiei de sudură a reperelor din
mase plastice prin ultrasonare", cu
influență asupra reducerii cheltuie
lilor totale cu peste 1.5 milioane lei,
la intreprinderea „Tehnoton"; sau la
întreprinderea „Integrata", de țe
sături subțiri din in din Pașcani, so
luțiile originale elaborate de cerce
tători în colaborare cu specialiștii
întreprinderii și care contribuie la
obținerea unui spor de producțiemarfă de peste 3,5 milioane Iei, aproape în întregime destinată expor
tului, și altele.
Rezultate valoroase s-au obținut
și prin extinderea unei metode mo
derne, deosebit de eficiente. Este
vorba de „analiza valorii de între
buințare", care in activitatea de pro
iectare și reproiectare a produselor
și tehnologiilor apelează la sistemele
creative, oferind soluții optimizate;
originale prin înlăturarea supradi
mensionărilor, a fazelor inutile, a
tehnologiilor r-eoaie, învechite etc.
Un total, pe județ, de 57 de măsuri,
din care s-au și aplicat peste 70 la
sută. Astfel, la întreprinderea de
mașini agregate și mașlni-unelte
speciale din Iași, utilizindu-se „ana
liza valorii", s-au obținut un snor de
producție-marfă de 4.8 milioane lei,
reducerea cheltuielilor materiale cu
2,9 milioane lei, precum și o însem
nată creștere a productivității mun
cii ; la întreprinderea de prelucrare
a lemnului, prin reproiectarea pro
duselor aflate în fabricație, s-a rea
lizat o eficiență economică expri
mată într-un spor de producție-mar
fă de peste 10 milioane lei, în între
gime destinată exportului.
Pentru a nu obosi cititorul cu alte
și alte exemple, aș încheia cu o si
tuație de sinteză, extrem de grăi
toare pentru aportul științei și teh
nicii la perfecționarea organizării și
modernizarea proceselor de produc
ție. Astfel, în primele zece luni ale
acestui an, cele aproape 700 de mă
suri aplicate în unitățile economice
ale județului au condus la un spor
de producție-marfă de peste 2 300
milioane lei, din care pentru export
peste 700 milioane lei, precum și la
importante reduceri de cheltuieli
materiale și însemnate creșteri ale
productivității muncii. Vom continua
să sprijinim organele colective de
conducere in selecționarea celor mai
importante propuneri de măsuri pen
tru completarea programelor de mo
dernizare, menite să fundamenteze
sporurile de plan pentru anul 1989
și pentru întregul cincinal, in lumi
na sarcinilor și orientărilor formu
late de secretarul general al parti
dului.

Initiative. Propuneri. înfăptuiri. Citeva doar, decupate din multitu
dinea celor care exprimă puternicul spirit de angajare declanșat în
viața organizațiilor de partid, în activitatea colectivelor de oameni ai
muncii din întreaga țară în relativ scurta dar rodnica perioadă de dezba
tere, de însușire, de materializare a amplelor orientări și dinamizatoarelor
sarcini cuprinse in Tezele din aprilie, document programatic care poartă
pecetea gindirii și acțiunii revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Inițiative. Propuneri. înfăptuiri. Ele demonstrează cu argumentele
convingătoare ale realității, caracterul științific, forța, valoarea ideilorprogram din Tezele din aprilie, teze de o însemnătate hotărîtoare pentru
perfecționarea activității de conducere economico-soclală pentru accele
rarea întregii opere de construcție socialistă, pentru progresul și con
tinua înflorire ale României socialiste. Constituind un minunat program de
acțiune pentru comuniști, pentru toți oamenii muncii, Tezele dau o nouă
și strălucită expresie aspirațiilor și intereselor vitale ale națiunii, con
tribuie la întărirea unității de gind și faptă a întregului partid și popor
în jurul secretarului general al partidului.

Victor VANTU
cu sprijinul corespondenților „Scinteii*

SCÎNTEIA ■—duminică 21 noiembrie 1988

NA 4

CONSILIULUI CENTRAL '
ARTIDULUI AFRICAN AL INDEPENDENTEI
DIN CAPUL VERDE

PRAIA
lumele Comitetului Central al Partidului Comunist Român adresăm
antilor la lucrările celui de-al III-lea Congres al Partidului African
pendenței din Capul Verde un cald salut prietenesc, expresia sentiir noastre de solidaritate militantă, împreună cu urarea sinceră ca
e acestui important forum să fie încununate de succes deplin,
nuniștii români urmăresc cu mult interes activitatea partidului dum
itră consacrată consolidării cuceririlor revoluționare, a indepenși suveranității naționale și se bucură de succesele dobîndite in lupta
dezvoltarea economică și socială, spre bunăstarea și fericirea po
larii dumneavoastră.
exprimăm convingerea că relațiile dintre partidele, țările și popoarele
î vor cunoaște o continuă dezvoltare și întărire spre binele lor, al
păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
TELEGRAMA
arășul Constantin Dăscălescu,
ministru al Guvernului RepuSocialiste România, a trimis
igramă tovarășului Miklds Nepreședintele Consiliului de
tri al Republicii Populare Uncu prilejul alegerii in aceasîncție, prin care îi adresează
tari, precum și urări de sănăși succes.

în telegramă se exprimă convin
gerea că guvernele celor două țări
vor conlucra și în viitor pentru con
strucția socialistă și dezvoltarea re
lațiilor pe multiple planuri dintre
România șl Ungaria, pentru o po
litică de pace și colaborare in Eu
ropa și întreaga lume.

Județul Giurgiu a îndeplinit planul
la producția-marfă industrială pe 11 luni
Intr-o telegramă adresată tovașului NICOLAE CEAUȘESCU,
cretar general al Partidului Counist Român, președintele Iiepuicii Socialiste România, de Comitul județean Giurgiu al P.C.R., se
iportează că oamenii muncii din
cest județ au îndeplinit, la data de
3 noiembrie, sarcinile de plan la
roducția-marfă industrială pe 11
uni din acest an.
în telegramă se arată că, față de
iceeași perioadă a anului trecut,
iroducția industrială a județului a
:rescut cu 15 la sută, spor obținut
in întregime pe seama creșterii
productivității muncii și concretizat
in realizarea peste prevederi a unor
însemnate cantități de gaze asocia
te utilizabile, de titilaje tehnologice

Stația

a

de

pentru lucrări miniere și pentru
metalurgie, de produse chimice și
ale industriei alimentare.
Totodată — se subliniază in tele
gramă — au fost îndeplinite în to
talitate sarcinile prevăzute în con
tractele de export pe aceeași pe
rioadă, realizările fiind cu peste 40
la sută mai mari față de cele pe 11
luni ale anului trecut.
In încheierea telegramei, comu
niștii, toți oamenii munții din ju
dețul Giurgiu se angajează să-și
intensifice eforturile pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce le
revin în lumina Tezelor pentru
plenara Comitetului Central al
partidului, a orientărilor și indica
țiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

metrou

fost dată

Constructorii metroului bucureștean au dat în folosință sîmbătă un nou obiectiv pe traseul
acestui modern mijloc de trans
port : stația Piața Romană. Am
plasată pe Magistrala a II-a a me
troului, la
intersecția mai mul
tor artere de circulație, stația
facilitează legături cu diferite zone
ale Capitalei.
Stația are două intrări — in ve
cinătatea Pieței Romane și, respec
tiv, lîngă cofetăria „Grădinița" —
dotate cu escalatoare dublate de
scări de acces ce permit o pre
luare fluentă a călătorilor. Ea dis

Piața

in

Romană

folosință

pune de mijloace de servire ope
rativă a publicului, precum și de
dirijare ș< urmărire prin calcula
tor a circulației trenurilor. Pla
foanele sint realizate din sticlă
securizată, iar peroanele și ves
tibulul au fost placate cu marmu
ră, travertin, gresie, ceramică și
faianță, folosirea acestor mate
riale asigurînd o ambianță cro
matică plăcută.
Construcția stației s-a desfășu
rat intr-un timp record. In condi
țiile menținerii circulației cotidie
ne a metroului pe acest tronson.
(Agerpres)

TEZELE DIN APRILIE,
GENEROS PROGRAM DE MUNCĂ
(Urmare din pag. I)
carea preocupărilor pentru partici
parea efectivă a oamenilor la dez
baterea și soluționarea probleme
lor — și pe acest drum se cere ac
ționat cu toată perseverența, fo
losind sistemul de pîrghii și mij
loace ale autoconducerii.
Un domeniu de o deosebită în
semnătate căruia trebuie să i se
acorde toată atenția, în continua
re, în lumina Tezelor din aprilie,
este integrarea consecventă a cu
ceririlor științei, ale progresului
tehnic în activitatea practică. „în
treaga dezvoltare de construcție
socialistă — subliniază tovarășul
Nicolae Ceaușescu — nu se poate
realiza decit pe baza celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii, ale
cunoașterii umane, in general, a
legării strinse a științei cu invățâmintul și cu producția, a ridicării
continue a nivelului de cunoștințe
tehnico-profesionale ale tuturor oa
menilor muncii". Știința are astăzi
o importanță hotăritoare nu numai
in progresul tehnologic și econo
mic,' ci, deopotrivă, în fundamen
tarea strategiilor dezvoltării, a de
ciziilor ce se adoptă la nivel ma
crosocial, în îmbogățirea orizontu
lui de cunoștințe absolut ne
cesar pentru exercitarea oricărei
profesii, pentru orientarea și stăplnirea exploziei cunoașterii, pen
tru conducerea proceselor economico-sociale.
Se cunoaște că expunerea din
aprilie propune o serie de îmbu
nătățiri menite să asigure o conlu
crare mai activă intre centrele de
decizie și cele de cercetare, impli
carea mai puternică a științei în
progresul nostru actual. O aseme
nea conlucrare trebuie extinsă la
nivelul tuturor eșaloanelor de or
ganizare a societății, al tuturor
unităților economice sociale. Ade
vărul devenit axiomă că fără știin
ță, în sensul larg al termenului,
adică fără creație, fără stimularea
noului, a lucrului temeinic, nu
se poate progresa în ritmul cerut
de programele noastre de dezvol
tare nu a îmbrăcat peste tot forma
unor atitudini deschise acestor im
perative. Chiar și într-o asemenea
acțiune de o amploare și impor
tanță așa de mare, cum este mo
dernizarea, unele colective au
conceput și fundamentat programe
de reală perspectivă, strîns conec
tate cu progresele tehnico-științi■fice, în timp ce altele mai mult
cochetează cu aceste programe, fie
concepîndu-le din start intr-un
mod depășit, fie acționînd cu to
tul sporadic pentru înfăptuirea lor.
Așa cum rezultă din Tezele din
aprilie, din celelalte documente de
partid publicate în pregătirea apro
piatei plenare a C.C. al P.C.R.,
pină la urmă perfecționarea sti
lului de lucru, dezvoltarea cerce
tării proprii, promovarea susținu
tă a noului trebuie să se regăseas
că și să se exprime în realizarea
cifrelor de plan, în înfăptuirea
sarcinilor ce revin la fiecare loc de
muncă.
Planul reprezintă forma precisă
pe care o îmbracă programele ge
nerale de dezvoltare a țării pentru
fiecare loc de muncă. înfăptuirea
lui exemplară este de aceea mij
locul esențial de realizare a aces
tor programe, de sporire a contri
buției proprii la progresul gene
ral. Din aceasta rezultă rolul
decisiv pe care îl joacă îndepli

nirea planului, a tuturor indicato
rilor săi in evaluarea și aprecierea
întregii activități de la fiecare loc
de muncă.
Nu de puține ori in practică se
pot intîlni tendințe de judecare a
realităților din unități cumva se
parat, detașat de această cerință
fundamentală a vieții fiecărui co
lectiv — îndeplinirea planului.
Dacă întrebi într-o unitate cum se
stă cu pregătirea profesională a oa
menilor, ți se răspunde prompt :
„Excelent". Dar cu disciplina ?
„Bine, bine, n-avem probleme".
Cum treci insă la problemele con
crete ale muncii, ale realizării in
dicatorilor, răspunsurile încep să
devină ezitante, căutind evident
explicații justificative. Dar lucru
rile nu pot șl nu trebuie separate,
tratate pe felii, pentru că tocmai
această fărîmițare favorizează și o
dispersare a răspunderii, a îndato
ririlor ce revin fiecăruia și tuturor
pentru îndeplinirea sarcinilor.
De aici decurge rolul esențial -pe
care îl are organizarea muncii în
succesul activității economice, ca
de altfel al întregii activități so
ciale, armonizarea tuturor laturilor
și componentelor, în cadențele sale
ritmice. Cînd vorbim de organizare
nu ne referim humai — cum se face
uneori — la perimetrul restrîns al
unei întreprinderi. Organizarea vi
zează deopotrivă relațiile orizonta
le dintre întreprinderi, precum și
cele verticale întreprindere — cen
trală — minister, unde și cea mai
mică dereglare poate avea și are
de obicei repercusiuni în lanț cu
efect greu de evaluat. Și pentru că
vorbim de cerința primordială a
realizării planului, nu este greu de
imaginat ce greutăți în serie pro
voacă și pe orizontala și pe ver
ticala structurilor economice o
anumită nerealizare. Mai ales că
economia și societatea in ansamblu
contează pe fiecare cifră de plan, o
iau în calcul și o înglobează în
fundamentarea unor indicatori la
nivel macrosocial.
Reiese cu toată limpezimea că
forma principală a răspunderii,
ipostaza majoră de existență a
spiritului revoluționar, este înfăp
tuirea sarcinilor concrete de la fie
care loc de muncă, îndeplinirea
exemplară a planului. De aici se
desprinde cerința, în spiritul Teze
lor din aprilie, de a spori anga
jarea colectivelor în înfăptuirea
sarcinilor, de a întări spiritul de
disciplină, hotărîrea în învingerea
greutăților, pentru a asigura pro
gresul neîntrerupt al construcției
socialiste în patria noastră.
Plenara C.C. al P.C.R. va avea
loc în momente de amplă rezonanță
patriotică, în zilele jubileului fău
ririi statului național unitar român.
Măreața și istorica înfăptuire ce va
dura peste secole. Ca orice mare
realizare, făurirea statului național
unitar pune în lumină forța de
nebiruit a unității unui popor
atunci cînd luptă pentru o cauză
dreaptă, pentru independență, pen
tru libertate.
Astăzi numele principal al inde
pendenței este dezvoltarea. Prin
dezvoltare consolidăm acest bun de
preț, așezăm trainice temelii bună
stării noastre de azi și de mîine.
Ca oricare mare obiectiv, și dezvol
tarea cere dăruire și abnegație,
competență și angajare. Și mai
presus de toate — unitate de gînduri și idealuri sub faldurile glo
riosului nostru partid comunist.

70 DE ANI DE LA FĂURIREA

STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMAN

MANIFESTĂRI POLITICO DIEOLMICE
$1 CULTURAL ARTISTICE
Cu prilejul aniversării a 70 de ani de la făurirea statului național
unitar român, in întreaga țară continuă să aibă loc diverse manifes
tări politico-educative și cultural-artistice.
La Universitatea cultural-științifică din Capitală a fost prezentată
expunerea „1 Decembrie 1918 —
expresie a conștiinței unității po
porului român", iar la întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița . ro
șie" s-a desfășurat un recital de
poezie patriotică și revoluționară,
urmat de deschiderea unei expozi
ții de carte social-politică și de
beletristică. La centrele de cultură
și creație „Cîntarea României" ale
sectoarelor 1 și 5 au fost organi
zate expoziții documentare de fo
tografii, care oglindesc aspecte din
lupta poporului român pentru uni
tate și independență națională, iar
în numeroase localități din secto
rul agricol Ilfov au fost prezentate,
sub genericul „1 Decembrie 1918 —
încheierea procesului de făurire a
statului național unitar român",
expuneri despre „Concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului, cu
privire la istoria unică și unitară
a poporului român".
In cadrul unei manifestări orga
nizate la Ministerul Afacerilor Ex
terne, au fost înfățișate împlinirile
fără precedent din „Epoca
Nicolae Ceaușescu", care asigură
poporului român o viață nouă și
demnă. Au fost prezentate, de ase
menea, mărturii documentare pri
vind activitatea diplomației româ
nești în lupta pentru făurirea și
recunoașterea internațională a sta
tului național unitar român.

„Făurirea statului național unitar
român la 1 Decembrie 1918 — eveni
ment istoric de importanță majoră
pentru dezvoltarea liberă și inde
pendentă a patriei" a fost tema
unei manifestări omagiale, organi
zată de Comitetul județean Iași al
P.C.R. Au fost reliefate, cu acest
prilej, lupta de veacuri a poporului
român pentru libertate, dreptate so
cială, unitate și independență na
țională.
mărețele
transformări
revoluționare petrecute in patria
noastră în anii construcției socia
liste, îndeosebi în perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al
partidului.
Evocarea memorabilului eveni
ment a constituit, totodată, prilejul
de a da expresie recunoștinței
profunde, dragostei nețărmurite și
înaltei prețuiri față de secretarul
general al partidului, președintele
Republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care, cu în
țelepciune și clarviziune revolu
ționară, conduce țara pe drumul afirmării demne în rîndul națiuni
lor lumii. în încheiere, artiști pro
fesioniști ieșeni au susținut un
recital de muzică și poezie patrio
tică și revoluționară.

în organizarea Comitetului jude
țean de partid, in unități econo
mice și instituții din Cluj-Napoca
au avut loc diverse manifestări sub
generice ca : „Făurirea statului na
țional unitar român — eveniment
istoric de importanță crucială pen
tru destinele întregului nostru po
por", „Epoca Nicolae Ceaușescu —
epoca celor mai strălucite împli
niri în procesul de înflorire și afirmare a națiunii române".
Expuneri, dezbateri, expoziții de
carte pe aceste teme au mai avut
loc la Combinatul de utilaj greu
și Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii, Combinatul de fibre, ce
luloză și hirtie din municipiul
Dej, la Centrul de cultură și crea
ție „Cîntarea României" din orașul
Gherla, in numeroase alte locali
tăți clujene.
La Centrul de cultură și crea
ție „Cîntarea României" al sindi
catelor din Slatina s-a desfășurat
o manifestare culturală cu tema
„Actul istoric al Unirii de la 1 De
cembrie 1918, oglindit în producția

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul
27 noiembrie,
ora 20 —
30 noiembrie, ora 20. In țară : Vremea
va ti in general închisă. Cerul va £1
mai mult noros. Vor cădea precipitații,
mal ales ninsori slabe, în prima parte
a intervalului in
estul și
sud-estul
țării, tn rest, ninsori izolate. Vintul va
sufla slab pină la moderat, cu Inten
sificări la începutul Intervalului. Tem

cinema
• Miracolul: SCALA (11 03 72) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Muzica e
viața mea : LIRA
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Hanul dintre dealuri : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
ARTA (21 31 86) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Fiul stelelor — 9; 11; 13, Misterele
Bucureștilor — 15; 17; 19 :
UNION
(13 49 04)
• Trenul de aur ; PACEA (71 30 85)
— 9; 12,30; 14; 16,30; 19
• Nelu : POPULAR (35 15 17) — 15;
17; 19
• Horea: FESTIVAL (15 63 84) — 9;
12: 15; 18
• Drumul
oaselor :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Dacii ; TIMPURI NOI (15 61 10) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19
• O zi Ia București : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Ștefan cel Mare; MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Gară.
pentru
doi :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 12; 15,30; 18,30
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Inimă de iepure — 9; 11; 13,
Vinătorul de șerpi — 15 ; 17 ; 19 :
DOINA (16 35 38)
• Strada chitariștilor : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Ciudata
poveste
a
doctorului
Jekyll: BUZ^ȘTI (50 43 58) — 15;
17; 19
• O anchetă ciudată : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19
• Jandarmul și jandarmerițele: FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17: 19
• Transport secret : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,30; 14: 16,30; 19,
MIORIȚA (14 27 14) — 8,45; 10,45;
17,15; 19,15
• Vocație de detectiv ; VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19

de carte a Editurii științifice și
enciclopedice", la care au luat
parte scriitori, editori, oameni de
știință și cultură din Capitală, pre
cum și cititori de cele mai dife
rite vîrste și profesii din localitatea-gazdă.
Sub genericul „70 de ani de la
făurirea statului național unitar
român", Comitetul județean al
U.T.C.
a
inițiat
un
ciclu
de expuneri prezentate în cadrul
organizațiilor de tineret din între
prinderile, instituțiile, școlile și
comunele județului Olt.
La liceele din Slatina, Caracal,
Corabia, Balș, Drăgănești și Scornicești au fost programate expu
neri pe teme ca „Lupta maselor
populare, a tinerei generații din
patria, noastră pentru realizarea
unității naționale — trăsătură de
finitorie a istoriei poporului ro
mân" și „Formarea statului națio
nal unitar român — rezultantă a
participării întregului popor la
acest proces istoric".

Consiliul județean Vrancea de
educație politică și cultură socia
listă a organizat in municipiul
Focșani, precum' și în orașele Mărășești, Panciu și Odobești
di
verse manifestări sub
genericul
„Unirea — visul de aur al poporu
lui român". Cu acest prilej, au
fost evocate tradițiile de luptă ale
poporului român pentru libertate
și independență națională, semni
ficația istorică a Marii Uniri din
1 Decembrie 1918, realizările gran
dioase din anii de glorie ai Epocii
Nicolae Ceaușescu. Manifestările
au fost Întregite de spectacole de
muzică și poezie patriotică susți
nute de laureați ai Festivalului
național „Cîntarea României".
Desfășurat sub semnul apropia
tei sărbători de la 1 Decembrie, re
centul turneu întreprins de Muzica
reprezentativă a armatei a prile
juit susținerea unor concerte în
orașele Brașov, Sfintu Gheorghe,
Miercurea-Ciuc, Cluj-Napoca, Tîrgu-Mureș, Bistrița, Dej, Oradea,
Cărei, Satu Mare și Baia Mare,
care au reunit in programul lor
pagini de referință din repertoriul
clasic al muzicii românești de in
spirație patriotică, revoluționară.
„Opera secretarului general al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind făurirea
statului național unitar român in
anul 1918“ a fost tema unei ma
nifestări desfășurate la Casa Ar
matei, in organizarea filialei Bra
șov a Comisiei române de istorie
militară. A fost relevat faptul că
Marea Unire, înfăptuită în urmă cu
70 de ani, reprezintă împlinirea
aspirațiilor de veacuri ale poporului
român pentru unitate și libertate,
precum și adevărul că unitatea de
monolit a întregului popor în jurul
Partidului Comunist Român, al
secretarului său general reprezintă
forța motrice a făuririi societății
socialiste multilateral dezvoltate,
chezășie a independenței și suvera
nității patriei. Manifestarea a fost
Întregită de o bogată expoziție de
carte și un spectacol omagial.

în organizarea Comitetului jude
țean de partid și a Comisiei româ
ne de istorie militară, la Vaslui
s-a desfășurat manifestarea sub
genericul „70 de ani de la Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918". A
fost subliniată însemnătatea ope
rei teoretice a tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind făurirea
statului național unitar român, evidențiindu-se, totodată, lupta eroi
că a poporului nostru pentru uni
tate și independență, acțiunile re
voluționare ale maselor populare
în sprijinul înfăptuirii
acestor
idealuri.
(Agerpres)

peraturile minime vor fi cuprinse Intre
minus 12 și minus 2 grade, mal ridi
cate la începutul intervalului, dar mai
coborîte pină la minus 16 grade în
depresiuni. Temperaturile maxime vor
fi cuprinse între
minus 5 și plus 5
grade.
Local, ceață cu depunere de
chiciură. Condiții de polei la începutul
Intervalului in estul țării, tn București :
Vremea va fi in general închisă. Cerul
va fi mai mult noros. Va ninge slab
in prima zi a Intervalului. Vînt slab
pină la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre minus 5
și minus 2 grade, cele maxime In jur
de plus
2 grade.
Ceață, mai ales
dimineața.

teatre
• Teatrul
Național (14 71 71, sala
Mare) : Hagl Tudose — 10 ; Harap
Alb — 18 ; (sala Amfiteatru) : Poveste
din Hollywood — 10 ; Contrabasul —
18 ; (sala
Atelier) : Clovnii — 14 ;
Intre patru ochi (A) — 18,30
• Opera Română (13 18 57) : Cosette
— 11
• Teatrul de operetă (13 63 48) : My
Fair Lady — 10,30 ; Logodnicul din
lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu, 14 75 46) :
Neinsemnații — 10,30 ; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44): Clinele grădinaru
lui — 10,30 ; A treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele
— 10,30 ; Mitică Popescu — 18,30
• Teatrul
Foarte
Mic (14 09 05) :
Goethe mi-a spus — 11 ;
Bărbatul
și... femeile — 19
• Teatrul
de
comedie (16 64 60) :
Preșul — 10 ; Acești nebuni fățarnici
— 18
• Teatrul
„Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) :
Necazurile unui îndră
gostit — 10 ; (sala Studio) : Dansul
morții — 10,30 ; Pensiunea doamnei
Olimpia — 15
• Teatrul
Giulești (14 72 34), sala
Majestic) : Cum s-a tăcut de-a rămas
Catinca fată bătrlnă — 11 ; Solness,
constructorul — 18 ; (sala Giulești) :
Medalionul de argint — 18
® Teatrul
satiric-muzlcal „C. Tănase“ (15 56 78, sala
Savoy) : Bel
mondo al Il-lea — 18 ; (sala Victoria,
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19
a Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55) :
Pinocchio — 10,30
•
Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română" (13 13 00) :
Cintă ciocirlie
- 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Guliver in țara păpușilor
— 11 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) I
Motanul Încălțat — 11,30
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 10 ; 15,30 ; 18,30

Știința și dezvoltarea teoriei
revoluționare despre lume
e împlinesc, la 28 noiembrie,
168 de ani de la nașterea lui
Friedrich Engels, teoretician re
voluționar și organizator al luptei
clasei muncitoare europene in cea
de-a doua jumătate a secolului
trecut, fondator — alături de Marx
— al materialismului dialectic și
istoric, al teoriei socialismului știin
țific. Din perspectiva a aproape un
secol și jumătate de evoluție istorică
a concepției revoluționare despre
lume, contribuția lui Engels la
elaborarea și dezvoltarea teoriei
marxiste nu poate fi nici astăzi —
cum nu a putut fi nici la sfîrșituJ
secolului trecut — minimalizată,
chiar dacă el însuși și-a atribuit
întotdeauna rolul de „vioara a doua"
în cele aproape patru decenii în
care a fost colaboratorul lui Marx,
ca și în anii în care s-a îngrijit de
editarea postumă a volumelor „Ca
pitalului", rămase in manuscris.
în anii 1845—1848, Engels a fost
împreună cu Marx autorul unor lu
crări fundamentale care aveau să-și
exercite influența asupra întregii
istorii a gîndirii marxiste : „Sfînta
familie", „Ideologia germană" și
„Manifestul Partidului Comunist".
Ele conțin tezele de bază ale con
cepției revoluționare, teze care au
înrîurit și înriuresc profund, de
aproape un secol și jumătate, dez
voltarea istorică.
După 1850, Engels și-a asumat sar
cina de a analiza din perspectiva
concepției materialiste rolul dialec
ticii ca metodă de cercetare, funcția
ei în explicarea și generalizarea pro
greselor cunoașterii. „Anti-Duhring"
și „Dialectica naturii" reprezintă in
această direcție lucrări de referință
ale gîndirii marxiste in ultima parte
a secolului XIX. Pe bună dreptate
Lenin avea să scrie mai tîrziu că
„marxismul nu poate fi înțeles și nu
poate fi expus integral fără a lua
in considerare toate operele lui
Engels".
(
Perspectiva esențial nouă pe care
materialismul dialectic și istoric a
deschis-o la mijlocul secolului al
XIX-lea în interpretarea omului,
societății și istoriei a fost, desigur,
influențată ea însăși de progresele
pe care cunoașterea științifică le
înregistrase atunci. Puternicul avînt
al științelor experimentale își punea
amprenta în epocă nu numai asupra
concepțiilor
filozofice
empiriste,
dar și asupra procesului de reelaborare a unor concepții raționaliste,
care afirmau primatul funcției con
structive a rațiunii.
Evidențiind caracterul social și
istoric al practicii umane, care își
subsumează dimensiunea cunoașterii,
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a valorizării și acțiunii, teoria revo
luționară a demonstrat pentru prima
dată in mod convingător principiul
umanist al libertății și creativității.
Adevărata premisă a libertății este
aici cunoașterea și transformarea
revoluționară a lumii pornind de la
cerințele practicii social-istorice. In
această raportare permanentă la
practică, la cerințele vieții își au
temeiul spiritul creator, viu al teo
riei revoluționare, opus oricărei
închistări și canonizări dogmatice,
receptivitatea sa față de tot ceea ce
este nou, înaintat in practica socială,
față de progresul continuu al cu
noașterii umane. „Marxismul —
obișnuiâ să sublinieze în acest spirit
Engels — nu este o dogmă, ci o
știință in acțiune".

168 de ani de la nașterea
lui Friedrich Engels
Concepția revoluționară despre
lume subliniază în permanență
adevărul că în cunoașterea naturii
și a societății nu există limite
dincolo de care să nu se poată tre
ce, că nu există realități și feno
mene, legități ale dezvoltării lumii
ce nu pot fi, în principiu, cunoscute;
în nici un domeniu procesul revolu
ționar al cunoașterii și al acțiunii
umane transformatoare nu poate fi
considerat incheiat.
dificarea noii societăți are loc
azi în condițiile afirmării puter
nice a revoluției tehnico-științifice, ale urmărilor sale profunde
asupra dezvoltării forțelor de pro
ducție, ca și asupra conducerii socie
tății. Studierea și analiza probleme
lor noi, înțelegerea și clarificarea
teoretică a proceselor dezvoltării so
cialismului, a prefacerilor care au
loc în lume constituie de aceea în
permanență o componentă de primă
importanță a activității de conducere
politică a societății, o premisă a
orientării eforturilor constructive ale
societății pe direcțiile majore ale
progresului contemporan.
Unitatea dintre teorie și practică
asigură caracterul științific al stra
tegiei partidului nostru de edificare
a societății socialiste multilateral
dezvoltate, precum și viabilitatea so
luțiilor practice, elaborate prin ra
portare continuă la dinamica proce
selor vieții economico-sociale. în
această confruntare permanentă a
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rezultatelor cunoașterii cu evoluția
realității obiective se evidențiază
nu o dată — așa cum arată secreta
rul general al partidului nostru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu —
cerința de a renunța la anumite
concepte, noțiuni, teze teoretice care
nu mai corespund stadiului actual al
evoluției societății, ca și nivelului
atins astăzi în cunoașterea științifică.
Etapa actuală a revoluției tehnicoștiințifice contemporane a consacrat
pe deplin rolul științei ca impor
tantă forță a producției, ca factor
hotărîtor al organizării proceselor de
producție și a vieții sociale în
genere. Așa cum ultimele decenii au
probat concludent, progresul ști
ințelor contemporane nu consti
tuie însă o realitate in sine, izolată
de cerințele dezvoltării sociale, ci se
raportează nemijlocit la întreaga
sferă a vieții sociale, la progresul de.
ansamblu al culturii și civilizației
noastre. „Nu trebuie să uităm nici
un moment că edificarea socialismu
lui și a comunismului — sublinia în
acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu
— nu se poate realiza decit pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii, pe baza cunoașterii umane
în general".
O trăsătură definitorie a politicii
partidului nostru o constituie înte
meierea fermă a strategiei dezvol
tării, în fiecare etapă, pe cunoaș
terea legilor obiective ale dezvoltării
sociale, a principiilor generale ale
teoriei revoluționare și, în același
timp, pe analiza aprofundată a con
dițiilor concrete din România, a ce
rințelor practicii și a sarcinilor spe
cifice fiecărei etape a procesului
revoluționar. Eficiența oricărui act
de conducere, arată, in acest sens,
experiența societății noastre,
este
determinată de măsura in care el
oferă soluții cerute stringent de
viață, acționează asupra factorilor
care condiționează mersul înainte.
Practica istorică a validat în acest
cadru ea insăși importanța deosebită
a dialecticii materialiste, ca metodă
de analiză a fenomenelor noi care
apar în viața socială și a noilor date
ale cunoașterii, demonstrind că, prin
însuși spiritul său viu, creator, con
cepția materialist-rfialectică și isto
rică, elaborată de Marx și Engels,
își păstrează in permanență capaci
tatea de a orienta cercetarea feno
menelor și proceselor sociale cores
punzător noilor condiții și de a asi
gura, totodată, dezvoltarea continuă
a practicii sociale, a procesului re
voluționar de edificare a noii
orinduiri.

Ioan STANESCU

Marea bucurie a poporului
la hora unirii sub stindardul national
(Urmare din pag. I)
prea tirziu. Cu toate acestea, la
Alba Iulia s-au aflat, la 1 decem
brie, peste o mie de bănățeni.
„Temesvarer Zeitung" (ziar de
limbă germană) scria intr-un re
portaj : „Lugojul împodobit cu
drapele. Marele eveniment care s-a
desfășurat la Alba Iulia duminică
a avut și în Lugoj festivitatea sa.
De aici au călătorit peste 300 de
români la Alba Iulia pentru a lua
parte la adunarea națtonală. Participanții s-au întors acasă luni,
înainte de masă. Pe clădirile băn
cilor românești și nenumărate case
particulare erau arborate drapele...
Pe străzile orașului, populația
românească s-a arătat în haine de
sărbătoare avînd cocarde cu culo
rile drapelului românesc. Atmos
fera era voioasă, liniștea n-a fost
tulburată in nici un fel"...
Dar, pentru Banat, Unirea a ve
nit cu mai mult de jumătate de
an mai tirziu. Banatul a rămas
încă intr-un drastic regim de ocu
pație și numai la capătul altui
lung șir de manifestări a voinței
populare, în iulie 1919, soarele
Unirii a răsărit și aici deplin. Intr-un memoriu adresat conducerii
statului român cu citeva zile îna
inte, glasul bănățenilor încă se
făcea auzit cu dramatice infle
xiuni : „...cu ruga fierbinte să nu
ne părăsiți ci să fim și noi, frații
mai mici, părtași la moștenirea pă
rinților noștri, ca frații noștri cei
mai mari...".
Acum, după șapte decenii, eveni
mentele și trăirile de atunci au
devenit de mult istorie, integrate
în fluxul altor mari momente ale
luptei poporului român pentru
integritatea teritoriului și a ființei
naționale, pentru libertatea și in
dependența sa, pentru dreptul de
a-și clădi, în deplină unitate, o so
cietate a dreptății sociale, a dem
nității, a egalității în drepturi și
îndatoriri, a civilizației socialiste.
Destinul nou al localităților și al
locuitorilor Banatului este, fără
îndoială, pe măsura idealurilor
pentru care au ars — puternică
flacără — conștiințele atîtor înain
tași ; el a adus în realitatea coti
diană înfăptuiri care au înălțat im
presionantul edificiu al unei noi
structuri economice și sociale. Să
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luăm drept martor orașul Lugoj,
cu o atît de veche și reprezentati
vă istorie. El a fost centrul unor
puternice simțăminte și acțiuni
patriotice. De aici a plecat Eftimie
Murgu și aici s-a întors pentru a
conduce acțiunea
revoluționară
pașoptistă din Banat. Aici și-au
desfășurat temerara activitate Valeriu Braniște și ziarul său „Dra
pelul", aici au trăit și lucrat scrii
torii Victor Vlad Delamarina, loan
Popovici Bănățeanul, Cassian R.
Munteanu. De Lugoj este legat renumele patrioților din familia Brediceanu (Vasile, Coriolan, Caius,
Tiberiu), de aici plecase Traian
Vuia ș.a.m.d.
,
Din 1968, Lugojul are statutul de
municipiu. Pe deplin îndreptățit
prin amploarea vieții sale eco
nomice și sociale.
...în Lugojul de azi trăiesc apro
ximativ 60 000 de oameni. Dintre
ei, 25 700 reprezintă forța de mun
că activă. în ...65 de întreprinderi,
fabrici și secții de producție. Șapte
sint
întreprinderi
republicane.
Două dintre ele, cele mai mari,
mai moderne, mai importante, sint
în totalitate noi (deși nici celelalte
n-au rămas cum au fost ; ele se
prezintă azi mult dezvoltate, mo
dernizate, înnoite). Destinele a mii
și mii de oameni au intrat în or
bita acestei industrii noi sau înnoi
te, oferindu-li-se profesii noi, un
orizont nou de muncă și de viață...
Pentru ce s-a petrecut la Lugoj,
cu deosebire in ultimele două dece
nii — cînd s-a produs, masiv, dez
voltarea — am ales, ca fiind pe de
plin reprezentativ, destinul unei în
treprinderi: cea de ceramică. A fost
constituită în 1889. I se spunea fa
brica de țigle și cărămizi „Mon
dial". Cu 700 de muncitori, lucra se
zonier (din aprilie pină în octom
brie). Munca manuală, 90 la sută
necalificată. Așa a rămas pină după
1965. în biroul directorului se află
un tablou (donație a unui pictor
local) înfățișînd o scenă de muncă
din urmă cu decenii : rudimentară,
abrutizantă. Numai pe această pînză
mai poate fi văzută. Pentru că în
treprinderea este azi cu totul și cu
totul altceva. în fluxuri tehnologi
ce mecanizate și, în parte, automa
tizate, în hale noi, după tehnolo
giile cele mai moderne și produc

tive, In condiții asemănătoare celor
de laborator (aici se lucrează în
halate albe) se produc azi plăci de
faianță și foarte elegante obiecte
pentru instalații sanitare. Din ve
chea fabrică n-a rămas nimic.
Prima etapă a dezvoltării — 1975.
A doua — 1978. Și sint în curs alte
dezvoltări. Nici profesiile nu mai
sint.aceleași. Pentru că se lucrea
ză cu utilaje complexe, de ridicată
tehnicitate. 90 la sută munci califi
cate. 15 la sută munci de înaltă
calificare. 50 la sută dintre munci
tori sint absolvenți de liceu. 41 de
ingineri în chimia silicaților (fu
sese, cîndva, unul singur).
— Dumneavoastră ați fost mun
citor cărămidar ?
— Da, am fost. Și soția mea. Și
tatăl meu. Și mama. Și fratele
meu, Alexandru. Și sora mea, Ma
ria... Cărămidari... Am și uitat cum
a fost... Lucram in noroi, cu trudă
multă.. Am locuit aici, în colonia
fabricii, șapte inși într-o singură
cameră și o bucătărie...
— Ce e acum acolo ?
— Nimic, colonia aceea a dispă
rut, trebuia să dispară. ...Colonia
cărămidarilor e doar o amintire
urîtă.
— Unde locuiți ?
— Eu cu soția, care e și ea aici,
retușoare, avem un apartament
nou. Fiul meu, Ion, lăcătuș, tot
aici, are și el apartamentul lui.
Fiul meu, Carol, strungar, are și el
apartament. Fratele meu are și el
apartamentul lui. Și sora mea la
fel. Toți în „Micro 2", pe strada
Cireșilor și pe strada Vișinilor...
Discuția a fost purtată cu loan
Hornyac, 52 de ani, turnător
obiecte sanitare, șef de echipă. Și
este, credem, tot ce poate fi mai
concludent cu privire la noul des
tin al Lugojului...
...Și al țării întregi, al tuturor
oamenilor ei, uniți în același ideal
comunist, de progres, de civilizație,
de egalitate în drepturi pentru
toți. O unitate de voință, de cuget,
de scopuri și de acțiune, o unita
te cu adinei rădăcini în istorie, cu
'’mari deschideri spre ziua de mîine
a României, a unei Românii pros
pere, moderne, puternice prin noua
ei forță de creație.

Mihai CARANFIL
Cezar IOANA

INFORMAȚII SPORTIVE
Ieri, Ia rugbi; ROMÂNIA - FRANȚA 12—16
Simțătă s-a disputat, pe stadionul
„Giulești" din Capitală, meciul din
tre selecționatele României și Fran
ței, contind pentru Campionatul eu
ropean de rugbi. Partida s-a înche
iat cu scorul de 16—12 (6—3) în fa
voarea oaspeților, ale căror puncte
au fost realizate de Blanco. Lagisquet — cite un eseu, și Berot —
două lovituri de pedeapsă și o
transformare. Punctele echipei ro
mâne au fost înscrise de Neaga —
încercare, și Ignat — două lovituri

★
FOTBAL. Meciurile etapei a 14-a
a campionatului diviziei A la fotbal
se vor disputa astăzi, după urmă
torul program : Steaua — F.C. Olt
(stadionul Steaua) ; Victoria Bucu
rești — Rapid (stadionul Victoria) ;
F.C.M. Brașov — Dinamo ; F.C, In
ter Sibiu — Flacăra Moreni ; Oțelul
Galați — Universitatea Cluj-Napo
ca ; F.C. Farul Constanța — Uni
versitatea Craiova ; S.C. Bacău —
Sportul studențesc ; F.C. Bihor Oradea — F.C. Argeș Pitești ; A.S.A.
Tg. Mureș — Corvinul Hunedoara.
Partidele vor începe la ora 14, exceptind meciul de la Bacău, pro
gramat de la ora 13,30.
ȘAH. In runda a 11-a a Olimpia
dei de șah de la Salonic au fost
consemnate următoarele rezultate :
masculin : U.R.S.S. — Olanda 2—2 ;
Anglia — S.U.A. 2—2 ; R. P. Chi
neză — Bulgaria 2—1 (1) ; Italia —
Peru 2—2 ; Polonia — România

de pedeapsă și o transformare.
Arbitrul Clive Norling (Țara Ga
lilor) a condus următoarele forma
ții : România : Toader — Hodorcă,
Lungu, Fulina, Răcean — Ignat, Nea
ga — Rădulescu (din min. 46, Moroianu), Doja, Murariu — Ciorăscu,
Dumitraș — Dumitrescu, Gh. Ion,
Leonte; Franța: Blanco — Berot, Andrieu, Sella, Lagisquet — Mesnel —
Sanz — Champ, Cecillon, Rodriguez
— Devergie, Condom — Garuet, Ondarts, Armary (din min. 43 Maso).
*
2—2 ; Albania — Scoția 3,5—0,5 ; Filipine — Indonezia 3—0 (1) ; femi
nin 1 U.R.S.S. — S.U.A. 1,5—0,5 (1) ;
Bulgaria — Polonia 2—1 ; Grecia —
Spania 2—1 ; Ungaria — România
2,5—0,5 ; Suedia — Danemarca 2—1 ;
Argentina — Franța 2—1 ; Anglia —
Columbia 2—0 (1) ; Cuba — Israel
3— 0 ; Cehoslovacia — Olanda 2—1.
TENIS. Competiția internațională
feminină de tenis pe echipe „Cupa
Federației" se va disputa în perioa
da 4—11 decembrie la Melbourne.
Principala favorită a turneului a
fost desemnată formația U.R.S.S-,
care are in componență pe Natalia
Zvereva, Larisa Savcenko, Leila
Meșki și Natalia Bîkova, în timp ce
deținătoarea trofeului, R. F. Germa
nia, este cap de serie numărul trei,
întrucit va fi lipsită de aportul ce
lei mai bune jucătoare din lume,
Steffi Graf.
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Sesiunea Adunării Generale a 0.0.
România — coautoare a unui proiect de rezoluție
in problema consolidării păcii și securității internaționale
Comitetul pentru probleme econo
mice și financiare al Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat, prin con
sens, o rezoluție prin care proclamă
anii *90 ca al doilea Deceniu al
transporturilor și comunicațiilor în
Africa. Documentul recomandă secre
tarului general al O.N.U. să între
prindă aranjamentele necesare îm
preună cu Organizația Unității Afri
cane (O.U.A.) și cu alte agenții pen
tru acțiunile ce vor fi organizate în
cadrul Deceniului. Este subliniată
importanta deosebită a pregătirii
celei de-a doua conferințe a O.N.U.
pentru problemele țărilor cel mai pu
țin dezvoltate.
Comitetul a adoptat, de asemenea,
o rezoluție care deploră embargoul
impus de S.U.A. împotriva Republicii
Nicaragua.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).
— în Comitetul pentru probleme
politice și de securitate al Adunării
Generale a O.N.U. se desfășoară dez
bateri asupra unei abordări cuprin
zătoare a problemei consolidării păcii
și securității internaționale, in con
formitate cu prevederile Cartei
O.N.U. Comitetului i-a fost prezentat
un proiect de rezoluție în această
chestiune, printre coautorii căruia
se numără și România.
în dezbaterile de pînă acum s-a
subliniat că proiectul de rezoluție
urmărește să atragă atenția asupra
necesității continuării și intensificării
în cadrul Națiunilor Unite a unui
dialog internațional pentru consoli
darea — pe o bază cuprinzătoare —
a unui sistem de securitate stipulat
în Carta O.N.U. pentru întărirea ro
lului și eficienței sale în menținerea
păcii și securității internaționale sub
toate aspectele.

Fermă condamnare a politicii regimului
rasist sud-african
NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — Comitetul special al O.N.U.
împotriva apartheidului a prezentat
Adunării Generale un raport în care
cheamă Consiliul de Securitate să
adopte sancțiuni globale obligatorii
împotriva Republicii Africa de Sud.
Documentul recomandă tuturor state
lor ca, pînă la adoptarea acestor
sancțiuni, să sisteze relațiile cu re
gimul de la Pretoria în domeniile
militar, nuclear, comercial, financiar,
tehnologic, al investițiilor capitale și
să întrerupă comunicațiile aeriene și
rutiere cu R.S.A.
Regimul rasist de la Pretoria a es
caladat în decursul ultimului an re
presaliile împotriva populației ma
joritare africane, străduindu-se să
înăbușe orice formă de manifestare
împotriva sistemului de apartheid —
relevă documentul. Principala cauză
a conflictului din Africa australă
rezidă în existența politicii de apart
heid și atît timp cit aceasta nu va
fi lichidată pacea în regiune se va
afla într-un permanent pericol.
Comitetul special al O.N.U. împo
triva apartheidului a propus convo
carea în 1989 a unei sesiuni speciale
a Adunării Generale a O.N.U. asu
pra apartheidului.

BONN (26 (Agerpres). — Lupta
împotriva apartheidului nu trebuie
slăbită după comutarea sentinței la
moarte a „celor șase“ de la Sharpeville, a declarat purtătoarea de
cuvînt a Parlamentului (vest)-euro
pean, organul consultativ al C.E.E.
Ea a lansat un apel liderilor din
Piața comună, ce urmează să se întîlnească în insula Rhodos, săptămîna viitoare, să adopte măsuri efec
tive capabile să salveze viețile militanților antiapartheid care suferă
represiunile regimului de la Preto
ria.

HARARE 26 (Agerpres). — Un
grup de parlamentari vest-europeni
se află în capitala Republicii Zim
babwe, într-o misiune de evaluare a
situației din Africa australă. Pre
ședintele Asociației parlamentare
vest-europene de acțiune împotriva
apartheidului a declarat, într-o con
ferință de presă desfășurată la Ha
rare, că organizația pe care o re
prezintă va extinde campania pen
tru sancțiuni economice împotriva
regimului rasist de la Pretoria și își
va spori ajutorul acordat țărilor din
prima linie, în special Mozambicului.

Guvernul Australiei Iși reafirmă împotrivirea față
de continuarea experiențelor nucleare in sudul Pacificului
CANBERRA 26 (Agerpres). — în
urma detectării de către Centrul
australian de seismologie, in această
săptămînă, a unei explozii nucleare
subterane în sudul Pacificului, gu
vernul Australiei a reafirmat, prin
tr-o declarație a ministrului de ex
terne, Gareth Evanș, opoziția fermă
față de continuarea experiențelor
nucleare franceze în această zonă,
transmite agenția China Nouă. în
ciuda afirmațiilor oficiale franceze,
potrivit cărora experimentele nu ar
provoca daune mediului, un raport
întocmit recent de cunoscutul ocea-

nolog Jacques Cousteau relevă că
structura de corali din jurul atolului
Mururoa prezintă fisuri adinei ca
urmare a șocurilor la care este su
pusă, a subliniat ministrul de ex
terne australian. Concluziile cercetă
torului francez, a adăugat el, le
confirmă pe cele din raportul întoc
mit în 1983 de un grup de oameni
de știință din Australia, Noua Zeelandă și Papua-Noua Guinee, refe
ritor la consecințele pe termen lung
ale experiențelor nucleare franceze
din Pacific.

Conferință a mișcării pentru pace
din

R. F.

BONN 26 (Agerpres). — în orașul
vest-german Koln au început lucră
rile unei conferințe a mișcării pen
tru pace din K.F. Germania. în fa
voarea înscrierii In constituția țării
a interzicerii dezvoltării, producerii,
deținerii și folosirii armelor nuclea-

Germania
re. Campania „Interzicerea armelor
nucleare să fie înscrisă în constitu
ție" se bucură de sprijinul sindicate
lor, social-democraților, comuniștilor,
ecologiștilor și al unor organizații de
masă și obștești vest-germane, infor
mează agenția A.D.N.

în favoarea reactivării procesului de pace
din America Centrală
SAN JOS® 26 (Agerpres) — Repre
zentanți ai bisericilor din America
Centrală și-au exprimat sprijinul
față de eforturile de soluționare paș
nică, prin negocieri, a situației din
regiune. în declarația finală a reu
niunii Secretariatului episcopal din
America Centrală și Panama, desfă

șurată la San Jose, participant!! au
evidențiat
importanța reactivării
procesului de punere în aplicare a
acordurilor regionale de pace „Exquipolas II", semnate !n august, anul
trecut, de președinții țărilor c'entroamericane, transmite agenția Prensa
Latina.

„Militarii panamezi sînt hotărîți sâ vegheze
la apărarea suveranității naționale"
Declarație a comandantului Forțelor de Apărare din Panama
CIUDAD DE PANAMA 26 (Ager
pres). — într-o declarație făcută in
capitala țării, generalul Manuel An
tonio Noriega, comandantul Forțelor
de Apărare din Panama (F.D.P.), a
afirmat angajamentul ferm al mili
tarilor panamezi de a veghea la con
tinuitatea procesului național de
transformări democratice și la apă
rarea și consolidarea suveranității și

r

independenței naționale — transmite
agenția Prensa Latina.
Manuel Antonio Noriega s-a pro
nunțat, totodată, pentru o politică în
conformitate cu principiile Mișcării
de nealiniere, subliniind necesitatea
de a se acționa ferm în direcția so
luționării tuturor controverselor in
ternaționale pe căi pașnice, prin tra
tative.

E DE PRESA
scurt
CONVORBIRI POLONO — AUS
TRIECE. La Viena s-au încheiat
convorbirile dintre cancelarul fe
deral al Austriei, Franz Vranitzky,
și președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, Mieczyslaw
Rakowski. Relațiile bilaterale și
posibilitățile extinderii acestora pe
diverse planuri au stat în centrul
convorbirilor avute de premierul
polonez cu oficialitățile țăriigazdă.

COMITETUL COMUN ETIOPIANO-KENYAN PENTRU RE
GIUNEA DE GRANIȚA, întrunit
în a 14-a sesiune la Addis Abeba,
și-a încheiat lucrările într-un spirit
de înțelegere mutuală și conlu
crare. în timpul convorbirilor din
capitala Etiopiei s-a relevat ne
cesitatea ca ambele țări să-și in
tensifice eforturile pentru
întă
rirea raporturilor bilaterale. Pe
agenda intilnirii au figurat o se
rie de obiective comune ale con
lucrării în zonele de frontieră.

POZIȚIE. Liderul democrat-creștin chilian Eduardo Frei Ruiz-Ta-

gle a declarat că, după victoria
opoziției în referendumul de la 5
octombrie, este datoria tuturor li
derilor politici și sociali chilieni să
acționeze pentru edificarea unei
țări a păcii și a ordinii. în con
text, el s-a pronunțat pentru crea
rea unui guvern chilian de unitate
națională, în care să fie reprezen
tate majoritatea partidelor politice
din țară.
REPATRIERE^ Iranul a pus in
libertate, sîmbătă, un nou grup de
51 de prizonieri de război, invalizi
irakieni, care au fost predați re
prezentanților Comitetului Inter
național al Crucii Roșii, in cadrul
acțiunilor privind schimbul de pri
zonieri dintre Iran șl Irak. Grupul
de prizonieri a sosit sîmbătă la
Bagdad. •

HOTARÎRE. După publicarea
datelor oficiale care consemnează
un deficit record al balanței de
plăți a Marii Britanii pe luna oc
tombrie, de 2,43 miliarde lire ster
line, Banca Angliei a hotărit creș
terea dobînzii de bază de la 12 la

ORIENTUL
MIJLOCIU
• Raport al secretarului ge
neral al O.N.U. asupra situa
ției din teritoriile arabe
ocupate • Ciocniri în subur
biile Beirutului
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).
— Situația generală în teritoriile
arabe ocupate s-a înrăutățit — afir
mă secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, într-un raport
asupra acestei probleme dat publici
tății la New York. Documentul sub
liniază că este absolut necesar ca
„forțele de ocupație israeliene să
respecte riguros prevederile celei
de-a patra Convenții de la Geneva
referitoare la protecția civililor în
timp de război. Dar — subliniază ra
portul — măsurile pentru creșterea
securității și protecției populației
palestiniene din teritoriile ocupate,
oricît de urgente sînt ele, nu pot
soluționa problema". Securitatea —
se arată în raport — „se poate rea
liza printr-o reglementare cuprinză
toare, justă și durabilă, pe baza re
zoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului
de Securitate al O.N.U. și luîndu-se
în considerare drepturile legitime
ale poporului palestinian, inclusiv
cel la autodeterminare".

BEIRUT 26 (Agerpres). — Sîmbătă au continuat, pentru a treia
zi consecutiv, ciocnirile în suburbiile
sudice ale Beirutului. în mai multe
cartiere din acest sector al orașului
au avut loc schimburi de focuri în
tre milițiile rivale din zonă, cu ar
me de diferite calibre, informează
agențiile de presă. Au fost înregis
trate, de asemenea, ciocniri și în
sectorul de vest al capitalei libaneze.
în urma schimburilor de focuri,
numărul persoanelor ucise a ajuns
la 11, iar al răniților la 30, arată
agenția Taniug.
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).
— La Națiunile Unite a fost difuza
tă ca document al Adunării Genera
ție și Consiliului de Securitate ale
O.N.U. o scrisoare a reprezentantului
permanent al Libanului la O.N.U., în
care se arată că atacul săvîrșit de
aviația israeliană la 22 noiembrie
asupra suburbiilor orașului libanez
Saida a provocat moartea a cinci
persoane, rănirea altor cîtorva zeci
și avarierea unui număr mare de
clădiri.

Contacte în problema
cipriota
ATENA 26 (Agerpres). — Președin
tele Ciprului, Ghiorghios Vassiliou,
a conferit sîmbătă la Atena cu primul-ministru al Greciei, Andreas
Papandreu, pe care l-a informat
despre convorbirile în problema ci
priotă avute la începutul săptămînii
la New York cu secretarul general
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
și cu liderul comunității turco-cipriote, Rauf Denktaș — informează
agenția C.N.A.
LONDRA 26 (Agerpres). — în
cursul unei scurte vizite efectuate
la Londra, președintele Ciprului,
Ghiorghios Vassiliou, a avut o con
vorbire cu primul-ministru al Ma
rii Britanii, Margaret Thatcher. Prin
cipalul subiect al discuțiilor l-au
reprezentat întîlnirile pe care șeful
statului cipriot le-a avut la începu
tul acestei săptămîni la New York
cu secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, și cu lide
rul comunității turco-cipriote, Rauf
Denktaș. Au fost, de asemenea, abor
date alte aspecte ale problemei ci
priote.

Un nou episod
al diferendului comercial
japono—american
TOKIO 26 (Agerpres). — Primulministru al Japoniei, Noboru Takeshita, a respins cererea Statelor
Unite privind deschiderea pieței ni
pone a orezului pentru producătorii
americani. într-o scrisoare adresată
președintelui S.U.A., Ronald Reagan,
premierul Takeshita a subliniat că
pentru Japonia sînt inacceptabile
negocierile cu privire la liberalizarea
unilaterală a importurilor de orez —
relatează agenția T.A.S.S.
Producătorii niponi de orez au de
nunțat presiunile exercitate de S.U.A.
asupra Japoniei în problemele legate
de comercializarea orezului american
pe piața internă, iar cele două ca
mere ale parlamentului de la Tokio
au adoptat, la rîndul lor, o rezoluție
prin care resping cererile de liberali
zare a exporturilor de orez american
pe piața niponă.

13 la sută. Această măsură va avea ca urmare o creștere a dobinzii de bază la împrumuturile
acordate de toate băncile comer
ciale din Marea Britanie.
LANSARE. La 26 noiembrie, de
la cosmodromul Baikonur a fost
lansată nava cosmică sovietică
„Soiuz TM-7", avînd la bord un
echipaj șovieto-francez : Aleksandr
Volkov, comandantul navei. Serghei
Kriklaev, inginerul de bord, și cosmonautul-cercetător francez JeanLoup Chretiene. La operațiunea
lansării de la Baikonur a fost pre
zent președintele Franței, Franțois
Mitterrand.
FESTIVALUL
INTERNATIO
NAL AL FILMULUI DE SCURTMETRAJ SI DOCUMENTAR s-a
deschis la Leipzig sub genericul
„Filme ale lumii — pentru o lume
a picii". La festival, al cărui pre
miu principal este „Porumbelul de
aur", iau parte peste 60 de case de
filme din aproximativ 30 de state
ale lumii.
OPERAȚIUNE ANTITERORISTA. Poliția spaniolă a arestat trei
membri ai organizației extremiste
E.T.A., acuzați de a fi pus la cale
la Madrid, la începutul acestei
săptămîni, un atentat în urma că
ruia și-au pierdut viața două per
soane. Celor trei li se atribuie, de
asemenea, plasarea unui automobil-capcană, in luna decembrie a

SĂRBĂTOAREA
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REPUBUCJl ISLAMICE MAURITANIA

Domnului colonel
MAAOUYA OULD SID’AHMED TAYA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională.,
Șef al statului Republica Islamică Mauritania
NOUAKCHOTT
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania îmi oferă
plăcuta ocazie de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului
mauritanian prieten.
Sint convins că, acționînd pe baza înțelegerilor convenite împreună, ra
porturile de prietenie și cooperare statornicite între țările noastre se vor
dezvolta tot mai mult, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii,
cooperării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

SĂRBĂTOAREA

NAȚIONALĂ A

POPULARE SOCIALISTE ALBANIA
Președintelui Prezidiului Adunării Populare
a Republicii Populare Socialiste Albania

RAMIZ ALIA
Președintelui Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL QARCANI
TIRANA
Cu ocazia celei de-a 44-a aniversări a eliberării Albaniei și victoriei
revoluției populare, în numele poporului român, al Consiliului de Stat, al
Consiliului de Miniștri și al nostru personal, vă adresăm calde salutări și
cele mai bune urări de fericire, iar poporului albanez prieten, noi succese
în dezvoltarea socialistă a țării.
Exprimăm convingerea că relațiile tradiționale de prietenie dintre Româ
nia și Albania se vor dezvolta tot mal mult, în interesul popoarelor noastre,
al cauzei păcii, securității și înțelegerii în Balcani și in Europa.

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România
La 28 noiembrie, poporul mauri
tanian aniversează împlinirea a 28
de ani de la memorabilul act al
proclamării independenței, care a
pus capăt unei lungi perioade de
dominație colonială și a deschis o
nouă pagină în frămîntata istorie a
țării sale.
în anii care au trecut de la pro
clamarea independenței, poporul
mauritanian a depus eforturi sus
ținute pentru a lichida grelele ur
mări ale dominației coloniale, pen
tru a înfrunta adversitățile naturii
și a-și făuri o viață nouă, reușind
să obțină pe această cale o serie
de realizări. Astfel, într-un răs
timp relativ scurt au fost puse ba
zele unei industrii proprii, s-a tre
cut la modernizarea agriculturii și
a început valorificarea pe scară
largă a bogatelor zăcăminte de mi
nereu de fier, care situează țara pe
locul al doilea în Africa. în
realizarea proiectelor sale de dez
voltare, Mauritania a întîmpinat,
din păcate, numeroase dificultăți
generate între altele de criza eco-

încheierea

nomică mondială, de practicile ine
chitabile din relațiile comerciale
internaționale și de seceta dezas
truoasă din Sahei. Pentru a con
tracara efectele acestei calamități
naturale s-a trecut la construirea
unor bazine de retenție pe fluviul
Senegal.
în spiritul politicii sale de soli
daritate cu statele africane, cu toa
te țările care au pășit pe calea
dezvoltării de sine stătătoare,
România socialistă urmărește cu in
teres eforturile depuse de poporul
mauritanian pentru făurirea unei
vieți noi. între țara noastră și Re
publica Islamică Mauritania s-au
statornicit relații de colaborare
prietenească, o contribuție hotărîtoare la realizarea acestui curs
adueînd-o convorbirile la cel mai
înalt nivel. Documentele semnate
cu acest prilej deschid noi per
spective conlutrării româno-mauritaniene, în interesul reciproc, al
cauzei păcii, independenței națio
nale, colaborării și înțelegerii în
lume.

convorbirilor la nivel înalt
sovieto - franceze
atenție deosebită situației din Eu
ropa, subliniind necesitatea dezvol
tării tendințelor pozitive înregistrate
în relațiile dintre state, continuării
procesului tratativelor, inițierii unui
dialog caracterizat nu prin confrun
tare, ci prin năzuința realizării unor
înțelegeri reciproce. S-a relevat ne
cesitatea prevenirii militarizării spa
țiului cosmic, folosirii acestuia ex
clusiv in scopul cercetărilor pașnice.
Părțile au convenit
organizarea
anuală a unor întîlniri sovieto-franceze Ia nivelul cel mai înalt.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La
Kremlin s-au încheiat convorbirile
dintre secretarul general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., Mihail
Gorbaciov, și președintele Republicii
Franceze, Francois Mitterrand, aflat
la Moscova într-o vizită de lucru —
transmite agenția T.A.S.S. Au fost
abordate aspecte ale stadiului actual
și perspectivelor relațiilor bilaterale,
în
speță în domeniul
economic.
Abordînd problematica internațio
nală,
interlocutorii au acordat o

Congresul Partidului African
al Independenței din Capul Verde
aspecte ale întăririi rolului partidu
lui in etapa actuală. Raportul la
congres a fost prezentat de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Capul
Verde,
Aristides Pereira.

PRAIA 26 (Agerpres). — La Praia
s-au deschis lucrările Congresului
Partidului African al Independenței
din Capul Verde. Delegații
vor
dezbate probleme privind dezvol
tarea social-economică a țării și

Sesiunea Consiliului Federal al Adunării R.S.F. Iugoslavia
Au fost promulgate amendamentele Ia constituție
re îmbunătățirea funcționării Iu
goslaviei federative — informează
agenția Taniug.
La sesiunea Consiliului Federal au
luat parte membri ai conducerii
R.S.F.I., ai C.C. al U.C.I., ai gu
vernului federal și reprezentanți ■ ai
adunărilor republicane și provinciale.

BELGRAD 26 (Agerpres). — Con
siliul Federal al Adunării R.S.F. Iu
goslavia a promulgat amendamentele
la constituția țării, precum și o lege
constituțională cu privire la aplicarea
lor. Amendamentele vizează crearea
bazei legale pentru înfăptuirea unor
schimbări în sistemul social, econo
mic și politic, prin care să se asigu

Plenara C. C. al

P. C. Italian

S-a hotărît convocarea celui de-al XVIII-lea Congres al partidului
ROMA 26 (Agerpres). — Plenara
Comitetului Central și a Comisiei
Centrale de Control ale Partidului
Comunist Italian, întrunită la Roma,
a hotărît convocarea celui de-al
XVIII-lea Congres al P.C.I. în a
doua jumătate a lunii martie 1989 —

MEXIC:

informează agenția A.N.S.A. Plenara
a aprobat, de asemenea, un docu
ment politic și un altul cu privire la
problemele partidului, prezentate de
secretarul general al P.C.I., Achille
Occhetto.

Apel la

soluționarea

dialog

problemelor

CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la
Ciudad de Mexico, președintele ales
aî Mexicului, Carlos Salinas de
Gortari, care urmează să fie instalat
oficial la 1 decembrie, a invitat for
țele grupate în Frontul Democratic
Național (F.D.N.) să participe la un
dialog cu guvernul, menit „să întă

anului trecut, la comandamentul
gărzii civile din orașul Zaragoza,
explozia provocînd moartea a
unsprezece persoane, dintre care
cinci copii.
DECLARAȚIE. Ministrul justi
ției din Mozambic, Ussemane Aii
Dauto, a declarat că guvernul mozambican nu intenționează să poar
te vreun dialog cu gruparea rebe
lilor autointitulată „Mișcarea de
rezistență națională" (M.N.R.).
PROGNOZE ECONOMICE. Rit
mul de dezvoltare economică a sta
telor vest-europene va scădea în
1989, comparativ cu anul acesta, se
arată într-un raport al Comisiei
Economice a O.N.U. pentru Europa
(C.E.E.-O.N.U.). Potrivit documen
tului menționat, rata de creștere a
produsului intern brut al acestor
state, care a fost anul acesta de 4
la sută, va fi anul viitor sub 3 la
sută.
DEVALORIZARE. Guvernul Re
publicii Nicaragua a hotărit deva
lorizarea monedei naționale, cor
doba, cu 67 la sută. Decizia se în
scrie într-un program mai amplu
de măsuri pe plan economic și
monetar.
LA VIENA au început, sub aus
piciile Națiunilor Unjte, lucrările
unei conferințe internaționale pri
vind combaterea traficului și con
sumului de droguri. în ajunul în

pentru

naționale

rească spiritul de concordie pe plan
național și să contribuie la soluțio
narea problemelor majore ale țării"
— transmite agenția Efe. F.D.N., o
grupare de partide de centru-stînga,
s-a afirmat, în alegerile din iulie, ca
a doua forță politică a țării, după
Partidul Revoluționar Instituțional.

ceperii reuniunii a fost dat publi
cității un document în care se arată
că traficul de droguri — pe lingă
efectele sale sociale nefaste — este
extrem de profitabil pentru traficanți, care obțin venituri anuale de
aproximativ 300 miliarde dolari.
UN SEMINAR CU TEMA „FE
MEILE ÎN INDUSTRIE", la care
iau parte reprezentante din țările
membre ale Asociației Asiei de
Sud pentru Cooperare Regională
(S.A.A.R.C.), și-a început simbătă
lucrările in orașul indian Jaipur,
în intervențiile lor, vorbitoarele au
relevat necesitatea eliminării dis
criminării femeilor in ce privește
retribuirea muncii, importanța in
cluderii forței creatoare a femei
lor in procesul dezvoltării economico-sociale. Statele care fac parte
din S.A.A.R.C. sînt : Bangladesh,
Bhutan, India, Nepal, Maldive, Pa
kistan și Sri Lanka.
INUNDAȚIILE PUTERNICE pro
vocate de ploi torențiale au afec
tat grav mai multe provincii din
sudul Thailandei. Potrivit presei
locale, peste 250 persoane și-au
pierdut viața, cele mai multe în
zonele Nakhon și Thammarat. De
asemenea, peste 1 000 de persoane
sint date
dispărute.
Totodată
254 463 de persoane au rămas fără
locuință, iar 198 000 hectare
de
terenuri cultivate au fost acoperite
de apă.

REPUBLICII

Președintele
Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România
La 29 noiembrie se împlinesc 44
de ani de la eliberarea Albaniei
de sub dominația fascistă și victo
ria revoluției populare. Acest eve
niment a fost strîns legat de fap
tul că, din prima clipă, patrioții
albanezi, în frunte cu comuniștii,
s-au ridicat cu eroism împotriva
forțelor de ocupație ale Italiei fas
ciste și Germaniei hitleriste — vic
toria revoluției populare marcind o
cotitură istorică în destinele țării,
deschizind calea unor adînci pre
faceri politice, economice și socia
le, a făuririi socialismului pe pămîntul Albaniei.
Sub conducerea Partidului Mun
cii din Albania a fost lichidată ex
ploatarea moșierească și capitalis
tă, ' au fost transpuse in practică
planuri cuprinzătoare de dezvoltare
economică și socială. Făcînd față
unor mari greutăți legate de îna
poierea economică în care a fost
menținut timp de veacuri, poporul
albanez a trecut la făurirea unei
industrii naționale, pe baza folo
sirii resurselor naturale ale țării.
Prin extinderea irigațiilor, meca
nizării și chimizării, s-a dezvoltat,
de asemenea, agricultura socialistă.
Toate aceste realizări au făcut po
sibilă trecerea Albaniei la stadiul
de țară cu economie de tip agrarindustrial. Succese însemnate au
fost_ obținute și în domeniul învățămîntului, științei și culturii.
Poporul albanez întîmpină sărbă
toarea eliberării și victoriei revo-

luției populare cu noi realizări în
construcția socialistă. Eforturile se
concentrează în prezent spre în
făptuirea planurilor de dezvoltare
în continuare a forțelor de pro
ducție, spre realizarea unor noi și
importante obiective în domeniul
industriei și agriculturii, în vede
rea creșterii avuției naționale, ri
dicării in continuare a nivelului de
trai al poporului.
Poporul român urmărește cu sen
timente de prietenie realizările ob
ținute de oamenii muncii din Al
bania în dezvoltarea patriei lor.
între, popoarele român și albanez
s-au statornicit de-a lungul isto
riei raporturi de prietenie și cola
borare, care s-au dezvoltat în anii
socialismului pe baza egalității în
drepturi, respectării principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale., neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. O
evoluție ascendentă a, cunoscut,
colaborarea economică, volumul
schimburilor de bunuri materiale
mareînd în ultimii ani creșteri sem
nificative. Noi sporuri în acest do
meniu sînt prevăzute pentru peri
oada următoare, conform înțelege
rilor privind lărgirea și diversifi
carea colaborării economico.
Dezvoltarea relațiilor de priete
nie și conlucrare româno-albaneze
este în interesul celor două po
poare, reprezentind totodată un
aport Ia cauza păcii, socialismului,
colaborării în Balcani și pe plan
internațional.

Trepte spre noi perspective
Albania se dezvăluie vizitatoru
Kruja, în cel al învățămîntului na
lui treptat. Fie că te afli în avion,
țional de la Gjirokastra sau în
în tren sau mașină, prin fața pri
diferite case memoriale din Kor
virilor se perindă priveliști natu
cea și Drenova. Sînt doar cîteva
rale de o rară frumusețe, ce merg
aspecte din multitudinea mărturii
de la munți stîncoși de peste 2 000
lor raporturilor noastre din trecut.
de metri Ia coline terasate și în
Nu mai puțin semnificative sint, în
sorite plaje la Marea Adriatică și acest sens, și întîlniri cu scriitor'
Marea Ionică, flancate și ele de
ca Ismăil Kadare, Luan Qafezez
numeroase plantații de pomi fruc
sau Vehbi Balla, ultimul și autc
tiferi, viță de vie, lămîi, manda
rul unor întinse studii despre r
rini, dafini, măslini sau portocali,' porturile culturale ramâno-alb
în timp ce o vegetație luxuriantă
neze, interesantele convorbiri
de tip mediteraneean inundă șo
istoricii Stfanaq Polio, Zia Shl
selele, cetățile, așezările. Oglinzile
dra sau Lefter Dilo — și ei b
lacurilor, întinsele ogoare cerealie
prieteni și cunoscători ai istoriei s.
re, brăzdate de canale de irigații,
țării noastre.
noile șantiere ale unor obiective
Contactele cu oamenii muncii al
industriale sau de noi linii fero
banezi, din indiferent ce domeniu
viare, furnalele și cimpurile de
de activitate. îți întregesc imagine^
sonde, modernele clădiri ale ora
de ansamblu asupra importanteloșelor și stațiunilor de odihnă, nu
succese obținute de ei în anii con
meroasele cetăți restaurate și —
structiei socialiste, asuora profun
pentru amatorii de istorie veche —
delor transformări survenite în
bogăția de materiale ilire, grecești,
viața acestei frumoase țări.
romane, bizantine și otomane pro
O amploare crescindă cunoaște
venite din șantierele de cercetări
construcția economică. în actualul
arheologice compun o imagine cacincinal sint prevăzute a fi date in
leidoscopică a țării. Acest peisaj
funcțiune 420 de noi obiective im
încorporează tot
portante,
între
mai mult rezul
care hidrocentra
tatele interven
la de la Koman,
însemnări
ției binefăcătoa
complexul hidro
re a omului — a
de la
din R. P. S. Albania energetic
muncitorilor
și
Banja, care va
țăranilor, a zeci
contribui și la
lor de mii de ti
irigarea a peste
neri voluntari, a ostașilor și artiș
60 000 de hectare de teren agricol,
linia ferată Milot-Rreshen-Klos, ca
tilor, a intelectualilor cercetători,
a întregului popor, care, în anii
și lărgirea capacităților de produc
socialismului, stăpin pe destinele
ție la fabrica de cabluri, din Shko
sale, a pornit o mare operă de
dra, la întreprinderile chimice din
construcție, de renaștere spiritua
Durres și Lăți, la combinatele tex
lă. făurindu-si o viață nouă.
tila din Tirana și Berat, con
Pe omul Albaniei de azi il lntilstruirea a 74 de noi întreprinderi
in domeniul industriei alimentare.
nești la lucru în puternicele hidro
centrale de la Fierza și Vau i DeUnul din principalele bulevarde
jes, in marele combinat siderurgic
ale capitalei albaneze, acela care
de la Elbasan, in uzinele chimice
pornește de la statuia ecvestră a
sau rafinăriile de petrol de Ia
eroului național Gheorghe Castrio
Balsh și Fieri, la combinatul textil
tul-Skanderbeg și se termină in
din Berat, pe întinsele cimpii ale
marele parc în care se află Monu
Muzecheii sau pe plantațiile de la
mentul martirilor patriei și impu
Korcea și Biliști, în liniștea labo
nătoarea
sculptură
în
piatră
ratoarelor institutelor de cercetări
„Mama Albanie", cunoaște perma
din Tirana, în sălile de curs ale
nent, de dimineața pînă seara, o
institutelor de invățămint superior
puternică animație. Flancat de
de la Shkodra sau Gjirokastra, pe alei cu flori și arbori ornamentali
șantierele arheologice de la Durspecifici
climei
mediteraneene,
res, Apollonia sau Saranda, pretu
fiind un loc preferat pentru pro
tindeni în această țară care și-a
menadă, bulevardul întreține ani
găsit o nouă vocație în făurirea so
mația mai ales prin faptul că aici
cialismului.
se află importante instituții politi
Așa cum spunea profesorul
ce și de stat, precum și Universi
Aleks Buda, președintele Acade
tatea, cu majoritatea facultăților
miei de Științe a R. P. S. Albania,
sale, elegantul hotel Dajiti. în cel
bun cunoscător al istoriei popoare
numai 30 de ani de existență. Uni
lor din Balcani, viețuind de mi
versitatea din Tirana s-a impus în
lenii in spațiul sud-est european,
viața întregii țări prin pregătirea
urmași ai vechilor illri, albanezii
a peste 38 de mii de specialiști,
manifestă un interes deosebit atît
care au adus și aduc o importantă
• pentru istoria lor, cit și pentru cea
contribuție la dezvoltarea econo
universală. Ei poartă un res
miei naționale, a științei și cultu
pect deosebit țării noastre dato
rii. Cincinal de cincinal, an de an,
rită îndelungatelor și fructuoaselor
s-au alocat importante investiții
raporturi româno-albaneze, a soli
pentru construirea de noi școli și
darității și sprijinului substanțial
dotarea lor cu laboratoare și ca
al poporului român acordat mișcă
binete modeme în vederea îmbu
rii de renaștere națională albaneză
nătățirii continue a procesului de
din secolul trecut, încununată de invățămint. Numai în cursul anu
cucerirea independenței Albaniei
lui 1987 au fost construite. în 150
in 1912. Așa se explică și fap
de localități, peste 180 de noi loca
tul că în Muzeul Național de
luri de școli și grădinițe de copii,
Istorie de la Tirana sau în ce’
dintre care 28 de școli secundare
al Independenței de la Vlora se
și 58 școli generale de 8 ani. Și se
află și unele documente și expo
prevede ca in anul 1990 peste 70 la
nate deosebit de interesante des
sută din absolvenții școlilor gene
pre țara noastră, referitoare, în
rale să urmeze învățămîntul liceal.
special, la activitatea societăților
Dezvoltarea economiei, științei și
culturale albaneze ce s-au bucurat
culturii, prefacerile profunde în
de calda ospitalitate și susținere a
domeniul vieții sociale deschid noi
poporului român. Dar asemenea
și rodnice perspective construcției
urme ale raporturilor dintre po
socialiste pe pămîntul Albaniei.
poarele noastre pot fi întîlnite și
în Muzeul din cetatea lui Gheorghe Castriotul-Skanderbeg, de la
Gel cu MAKSUTOV1C1
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TEZELE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
- principii de baza ale politicii de pace si colaborare a României socialiste -

STRĂLUCIT CONFIRMATE DE VIAȚĂ
„Țara noastră acordă o mare însemnătate dezvoltării relațiilor sale cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială,
participă activ la viața internațională, la eforturile pentru soluționarea într-un mod nou, democratic a problemelor din
lumea contemporană, avînd convingerea că numai în condiții de pace, de largă colaborare între națiuni poporul nostru,
ca de altfel toate popoarele lumii, își va putea concentra plenar forțele în direcția progresului economic și social,
a bunăstării și fericirii sale66.
NICOLAE CEAUȘESCU

Document programatic de excepțională însemnătate teoretică și practică, Te
zele din aprilie, formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, luminează și în cîmpul
vieții internaționale, dintr-o amplă perspectivă, evoluțiile și tendințele ce caracte
rizează epoca contemporană, conturează căi de acțiune pentru soluționarea mari
lor probleme ale lumii în core trăim, în concordanță cu interesele și aspirațiile tu
turor popoarelor.
Tezele din aprilie reliefează pregnant trăsăturile proprii gîndirii politice și
acțiunii practice ale secretarului general al partidului, președintele Republicii — ca
pacitatea de investigare a realităților, de sesizare a sensului proceselor istorice,
spiritul creator, viu, dinamic, principialitatea revoluționară ce caracterizează de
mersurile sale de amplu ecou consacrate întăririi conlucrării și solidarității dintre
toate forțele sociale angajate în lupta pentru o dezvoltare democratică a omenirii,
pentru o politică de pace, libertate și progres.
înscrise ca principii de bază ale politicii externe de pace și colaborare a
României socialiste, Tezele din aprilie, ideile și aprecierile formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu diverse alte prilejuri își găsesc o elocventă confirmare prin
evoluțiile vieții, prin desfășurările de pe arena internațională, care validează pe
deplin justețea orientărilor și pozițiilor principiale pe care se întemeiază această
politică.

Socialismul - calea sigură a progresului
tuturor popoarelor
Este bine cunoscută importanța deose
bită pe care Partidul Comunist Român,
România socialistă o acordă dezvoltării
prieteniei și colaborării multilaterale cu
toate țările socialiste, orientare definitorie
a întregii politici externe românești, re
afirmată cu claritate in Tezele din apri
lie. Iar faptele stau mărturie consecvenței
exemplare cu care partidul și statul nos
tru au acționat în permanență, de-a lungul
anilor, in această direcție.
întărirea prieteniei și colaborării, a uni
tății dintre țările socialiste — se subli
niază in Teze — constituie una din con
dițiile pentru construirea cu succes â noii
onnduiri in fiecare țară, pentru creșterea
prestigiului și forței de atracție a socialis
mului in lume.
La baza relațiilor cu țările socialiste
România situează ferm principiile deplinei
egalități in drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării prietenești.
Proiectind, în lumina materialismului
dialectic, experiența construcției socialiste
in România, ca și experiența altor țări
angajate în edificarea noii orinduiri, to
varășul Nicolae Ceaușescu pune in evi
dență o serie de postulate de cea mai mare
actualitate :
• întreaga experiență validează le
gitimitatea istorică a socialismului,
realizările obținute atit in creșterea
forțelor de producție, cît și in dez
voltarea noilor relații sociale, demonstrind cu putere superioritatea
orinduirii care a lichidat pentru totj-X" deauna exploatarea și asuprirea, ine
galitatea socială și națională, încălca
rea demnității umane, a dreptului la
cultură, bunăstare și civilizație pentru
toți oamenii muncii ;
• prin realizările sale incontesta
bile, socialismul reprezintă prezentul
și viitorul întregii omeniri, singura
cale a dezvoltării libere a popoarelor;
• socialismul se înfăptuiește în
condiții diferite de la o țară la alta,
in concordanță cu specificul național,
cu stadiul dezvoltării economice, po

litice și sociale, cu tradițiile proprii
ale poporului, cu particularitățile is
torice ;
0 diversitatea — obiectivă — a con
dițiilor în care se edifică noua orinduire implică în mod necesar și ine
luctabil o diversitate a formelor și
metodelor de acțiune
experiența,
viața însăși au demonstrat și de
monstrează că nu există rețete sau
tipare general-valabile în construcția
socialistă, nimeni neputînd să-și aroge
dreptul de a prescrie „lecții" de so
luționare a problemelor, de a con
figura și impune „modele" ;
0 revine fiecărui partid, fiecărui
popor dreptul și îndatorirea de a-și
alege în mod independent și suveran
căile de edificare a socialismului, aplicind în mod creator la condițiile
concrete din propria țară legile obiec
tive și principiile socialismului ;
0 fiecare partid răspunde în fața
propriului popor asupra modului în
care acționează ; singurul judecător —
judecătorul suprem —r al politicii fie
cărui partid este poporul din țara res
pectivă.
în lumina acestor postulate sînt anali
zate în Tezele din aprilie diferite aspecte
ale perfecționării formelor și metodelor
de construcție, preocupări aflate la ordi
nea zilei, intr-o formă sau alta, in toate
țările socialiste.
Concluzia pusă în evidență este aceea că
nu există — și nu poate exista — un
model unic de acțiune, cu valoare de „eta
lon" obligatoriu. Așa cum se știe, de pildă,
partidul nostru a adoptat după Congresul
al IX-lea o serie de măsuri de o deosebită
importanță pe linia perfecționării activi
tății de conducere, de planificare, de or
ganizare în viața politică, economică și
socială, a instituit un sistem de organisme
ale democrației socialiste revoluționare —
măsuri a căror justețe a fost probată eloc
vent de-a lungul anilor. Iată de ce pen
tru România acum atenția principală este
concentrată spre funcționarea optimă a
structurilor democratice create, spre con
tinua perfecționare a întregii activități
economico-sociale.

Dreptul fiecărei națiuni la dezvoltare
ile sine stătătoare - imperativ primordial
al contemporaneității
O idee centrală, subliniată cu putere în
Tezele din aprilie — idee de frontispiciu
a întregii politici externe a partidului și
statului nostru — este imperativul respec
tării dreptului fiecărei națiuni de a-și
hotărî in mod liber și suveran calea de
dezvoltare.
Independența este una din marile idei
ale acestui veac, afirmarea ei materializindu-se prin schimbarea a înseși confi
gurației politice a lumii, prin apariția, pe
ruinele vechiului sistem colonial, a zeci
și zeci de state independente.
Imaginea pe care o oferă omenirea con
temporană este de aceea de o mare di
versitate :
— un important grup de state îl con
stituie statele care construiesc noua orin
duire, ele insele diferite una de alta, atit
datorită condițiilor istorico-geografice, na
ționale concrete, stadiului diferit de dez
voltare, cit și unor evoluții specifice pe
care le-a cunoscut edificarea socialistă ;
— în același timp, există țările capita
liste, la rîndul lor profund deosebite intre
ele, după cum deosebite au fost și mijloa
cele prin care au ajuns la un anumit grad
de dezvoltare economică, un factor de
terminant fiind in cele mai multe cazuri
politica colonialistă de dominație și ex
ploatare a altor popoare ;
— in lumea contemporană coexistă un
mare număr de state care parcurg stadii
ale unor procese de căutare a drumului
propriu de dezvoltare : unele se află în
tr-o fază precapitalistă, altele au optat
pentru transformări sociale structurale, so
cialiste sau cu caracter socialist ; un număr
de țări au pentru moment ca preocupare
centrală desprinderea din starea de de
pendență seculară, de sub dominația sau
din orbita economico-politică a fostelor
metropole.
Există un factor comun în acest vast
conglomerat de state 1 Da : pe deasupra

acestor flagrante deosebiri, un asemenea
factor există — este aspirația unanimă
spre dezvoltare liberă, independentă și
suverană, de sine stătătoare.
Din punctul de vedere al dreptului In
ternațional, dreptul la independență este
recunoscut și consacrat în multiple do
cumente politice cu valoare universală,
începînd cu Carta O.N.U., care statuează
principiile noi de relații șl angajamentul
solemn pi statelor membre de a respecta
opțiunile și aspirațiile fiecărui popor.
Cu toate acestea, realitățile arată că
dreptul la dezvoltare liberă, independentă
este afectat adeseori prin multiple forme
și tentative de a impune din afară un
mod sau altul de dezvoltare sau organi
zare socială.
Evoluțiile din diferite zone ale lumii con
fruntate cu asemenea acțiuni de amestec
din afară demonstrează cu putere neștir
bita actualitate a tezei marxiste, reafirma
tă în Tezele din aprilie, privind inadmisibilitatea atit a exportului de contra
revoluție, cil și de revoluție. Faptele au
arătat și arată că încercarea de transplan
tare a unor forme de organizare socială
pentru care nu există condițiile necesare,
materiale, spirituale, istorice, și care nu-și
au rădăcinile in voința proprie a po
porului determină inevitabil reacții de
respingere, care pot ajunge la forme din
cele mai ascuțite, inclusiv . confruntări
armate, de natură să provoace serioase
primejdii pentru pacea și securitatea in
ternațională. Prin prisma aceștor realități,
în Tezele din aprilie se subliniază anti
nomia dintre solidaritate și intervenția
militară.
„Solidaritatea nu înseamnă Intervenție
militară — și aceasta trebuie s-o spunem
foarte clar", sublinia secretarul general al
partidului.
0 în concepția partidului nostru, soli

daritatea își găsește multiple forme de
manifestare : pe plan politic, diplomatic,
material și moral — dar in nici un caz
solidaritatea nu înseamnă recurgerea la
forțe expediționare, care să se substituie
și să, înlocuiască propria acțiune revolu
ționară a poporului respectiv.
0 în același timp, partidul nostru res
pinge categoric exportul de contrarevolu
ție, care a reprezentat întotdeauna un
atentat la voința de libertate a popoarelor,
o expresie a politicii de forță și domina
ție. Firește că un popor care a optat pen
tru calea înnoirii sociale, pentru libertate
și independență și care este ' de aceea
victima represiunii imperialiste are dreptul
legitim de a se bucura de ajutorul poli

tic și material al forțelor sociale înain
tate.
0 Respectarea dreptului fiecărui popor
la dezvoltare liberă și independentă, în
cetarea cu desăvîrșire a oricărui amestec
în treburile interne, a intervențiilor mi
litare reprezintă o condiție esențială a
păcii generale.
„Independența — sublinia
tovarășul
Nicolae Ceaușescu — nu este o pro
blemă de zile mari, ci o problemă de
viață, de existență a fiecărei națiuni".
Iar cum destinele umanității sînt re
zultanta destinelor națiunilor, se poate
spune că respectarea neabătută a acestui
drept sacru este o problemă de viață și
pentru omenire în ansamblul ei.

Acțiunea unită a popoarelor - garanția
promovării dezarmării si pădl
Abordînd procesele și problemele fun
damentale ale situației mondiale. Tezele
din aprilie acordă, în mod firesc, un loc
prioritar dezarmării — condiția materială
hotârîtoare a apărării păcii.
Reprezintă un merit istoric al președin
telui României socialiste de a fi elaborat,
încă cu ani în urmă, teza potrivit căreia
apariția și dezvoltarea armamentului nu
clear — prin folosirea căruia s-ar produce
un dezastru planetar — impun trecerea
neintîrziată la măsuri reale de dezarma
re, și m primul rînd de țjezarmare nu
cleară, acesta fiind imperativul primordial
al contemporaneității. în acest sens, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia nece
sitatea abordării problemelor războiului și
păcii printr-un nou mod de gîndire, por
nind de la postulatul inadmisibilității unui
război mondial, tocmai pentru că acesta
s-ar transforma, inevitabil, într-o con
flagrație nucleară atotpustiitoare, care ar
duce la dispariția a înseși condițiilor men
ținerii vieții pe Pămînt.
Un asemenea nou mod de gîndire începe
să fie recunoscut, să se propage și să se
afirme tot mai clar pe arena internațio
nală — ceea ce începe să-și găsească și
materializări practice, care marchează insă
doar primii pași :
— recunoașterea comună sovietoamericană a faptului că într-un război
nuclear nu ar exista învinși sau în
vingători ;
— acordul privind lichidarea rache
telor cu rază medie și mai mică de
acțiune ;
— începerea operațiunii de distru
gere a acestor tipuri de rachete ;
— convenirea unor acțiuni și de
mersuri convergente ale comunității
mondiale pentru stingerea unor focare
de război.
In același timp, se mențin pericole
le la adresa umanității :
— in arsenalele statelor se mențin
încă uriașe stocuri de arme nucleare,
cu o putere de un milion de ori mai
mare decit a bombei de la Hiro
shima ;
— experiențele cu arme atomice se
desfășoară mai departe, nestingherit;
— continuă activitățile vizînd mili
tarizarea Cosmosului ;
— se au în vedere pregătiri de
așa-zisă „modernizare" a armamen
telor nucleare, care urmărește, în
fapt, o „compensare" pentru rachete

le cu rază medie de acțiune ce ur
mează a fi distruse ;
— continuă în ritm intens cursa
înarmărilor convenționale.
Profund atașată cauzei dezarmării.
România socialistă a prezentat la O.N.U.,
în spiritul Tezelor din aprilie, un pro
gram complex de dezarmare, care pre
vede, între altele :
0 lansarea de către Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a unei chemări adre
sate .U.R.S.S. și S.U.A. de a încheia,
în cel mai scurt timp, tratatul pri
vind reducerea cu 50 Ia sută a ar
mamentelor lor nucleare strategice ;
0 interzicerea
experiențelor cu
arma nucleară și încetarea procesu
lui de perfecționare a acestor arme,
de dezvoltare a unor noi tehnologii
militare și arme de distrugere in
masă ;
0 oprirea extinderii cursei înarmă
rilor în spațiul cosmic și adoptarea de
măsuri care să conducă la renunța
rea la militarizarea Cosmosului și să
asigure folosirea acestuia exclusiv in
scopuri pașnice ;
0 interzicerea și lichidarea arme
lor chimice, în strînsă legătură cu
acțiunile și măsurile de reducere și
eliminare a armamentelor nucleare ;
O reducerea bugetelor militare, in
clusiv prin măsuri unilaterale și pe
bază de exemplu reciproc ;
0 trecerea la reducerea substanția
lă a efectivelor, armamentelor con
venționale și cheltuielilor militare ;
începerea, în cursul acestui an, a
negocierilor de dezarmare conven
țională în Europa ;
® încurajarea de către O.N.U. a
creării de zone lipsite de arme nu
cleare și chimice in diferitele re
giuni ale lumii, în Balcani, in alte
zone din Europa și de pe alte con
tinente.
Atunci cind este în joc însăși soarta
omenirii, sublinia președintele României,
toate statele lumii, indiferent de mărime
sau orinduire socială, trebuie să-și asume
răspunderea ce le revine, să participe
activ și să-și aducă contribuția la dezar
mare.
în același timp, popoarele, ca adevăra
te făuritoare ale istoriei, sînt chemate să
se mobilizeze și mai intens, cu convin
gerea că, acționînd unite, ele pot impune
dezarmarea și pacea.

Soluționarea conflictelor. a litigiilor interstatale
- numai pe cale pașnică, numai prin tratatiue
' Expresie a unei înalte răspunderi față
de destinele păcii, Tezele din aprilie re
afirmă poziția principială, fermă și con
secventă a partidului și statului nostru
privind necesitatea soluționării tuturor con
flictelor și problemelor litigioase dintre
state numai pe cale pașnică, numai prin
tratative.
Viața, desfășurarea evenimentelor aduc
în acest sens argumente indubitabile în ce
privește daunele și suferințele imense pe
care le provoacă recurgerea la forța ar
mată :
0 potrivit datelor furnizate de In
stitutul internațional de cercetări in
problemele păcii de la Stockholm
(S.I.P.R.I.), la sfîrșitul anului 1986 se
desfășurau în lume 36 de războaie și
conflicte militare, implicînd 41 de
state ;
0 o situație dramatică prezintă zona
Orientului Mijlociu ; numai în Liban,
în 12 ani de război civil au fost
distruse 100 de localități, 800 . de
obiective economice și 80 000 locuințe ;
în același timp, conflictul israelianoarab se soldează zilnic cu numeroase
victime, îndeosebi din rîndurile popu
lației palestiniene.
0 în zona Golfului, cei opt ani de
război între Iran și Irak au provocat
moartea a peste un milion de oameni
și distrugeri în valoare de 400 miliarde
de dolari.
0 acțiunile agresive ale R.S.A. în
Angola, Mozambic, Botswana au pro
vocat, pe lingă victimele umane, pa
gube materiale evaluate la 25—30 mi
liarde de dolari.
0 țările latino-americane pe terito
riul cărora au loc conflicte interne de
amploare — Nicaragua, Salvador, Gua
temala — au pierdut la rîndul lor
circa 30 miliarde de dolari.
în același timp, experiența a arătat că
persistența focarelor de conflict reprezintă
o sursă potențială de pericole imense pen
tru pacea mondială, implicînd permanent

riscuri ale extinderii și chiar generalizării
la scară planetară.
în lumina acestor realități, Tezele din
aprilie subliniază cu putere că singura cale
de soluționare trainică și viabilă a situații
lor conflictuale, a oricăror diferende dintre
state este calea tratativelor : toate conflic
tele, toate litigiile, fără excepție, indiferent
de natura sau forma de manifestare, de
cauza sau zona unde s-au produs, își pot
găsi rezolvarea prin mijloace pașnice, prin
tratative între părțile direct interesate.
Demersurile întreprinse de România so
cialistă, de președintele ei în acest sens
pe arena internațională conturează ca linii
de acțiune consecventă, în orice împreju
rare :
— condamnarea și dezaprobarea hotărită a oricăror acte agresive, a ori
căror intervenții militare, a folosirii
forței în general ;
— apeluri la oprirea Imediată a
luptelor, încetarea oricărui amestec din
afară ;
— inițierea de negocieri pentru re
zolvarea problemelor litigioase ;
— chemări la reconcilierea tuturor
forțelor politice naționale, la înlătura
rea divergențelor dintre ele prin con
tacte și tratative, asigurîndu-se pre
valarea intereselor comune, a factori
lor de apropiere.
în spiritul acestei poziții principale,
România a salutat evoluțiile din ultimul
timp, care deschid perspectiva unor solu
ționări pe cale pașnică, prin negocieri, a
unor situații conflictuale — și care repre
zintă dovada peremptorie a justeței politicii
sale :
— țara noastră a salutat încetarea
războiului dintre Iran și Irak, exprimîndu-și speranța că în cadrul nego
cierilor desfășurate sub egida O.N.U.
se vor găsi soluții reciproc acceptabile
pentru reglementarea definitivă a con
flictului din zona Golfului ;
— în același timp. România sprijină

eforturile ce se desfășoară, potrivit
rezoluției Consiliului de Securitate,
pentru dobindirea independenței de
către Namibia ;
— de asemenea, țara noastră spri
jină inițiativele privind reglementarea
celorlalte probleme din Africa aus
trală ; cum, de altfel, sprijină efor
turile ce se depun pentru rezolvarea
situațiilor conflictuale din Asia, Africa
de Nord, America Centrală, Cipru etc.
Faptul că în prezent, în legătură cu cele
mai multe focare de conflict de pe glob
se desfășoară negocieri — aflate . in diverse
stadii — între părțile interesate reprezintă
o confirmare istorică a justeței pozițiilor
României.
O importanță deosebită acordă țara noas
tră situației din Orientul Mijlociu. în acest
sens, România s-a pronunțat în permanență
pentru soluționarea, prin tratative, cu
participarea tuturor părților interesate a
problemelor existente, potrivit intereselor

tuturor statelor și popoarelor din regiune.
Pe această linie se înscriu asemenea po
ziții ctim sint :
0 guvernul român a recunoscut
creare» Statului Palestinian Indenendent — Palestina și salută Declarația
politică a Consiliului Național Pales
tinian, prin care se exprimă dorința
de a .se acționa pentru soluționarea pe
cale politică a problemelor din Orien
tul Mijbciu, în spiritul și pe baza re
zoluțiilor 242 și 333 ale Consiliului de
Securitate al O.N.U., implicit a recu
noașterii existenței statului israelian,
în paralel cu recunoașterea statului
palestinian, independent.
0 Romî'nia s-a pronunțat de mult,
se pronunță în continuare și sprijină
organizare» unei conferințe interna
ționale, sul egida O.N.U., în vederea
soluționării pașnice, globale și dura
bile, a prollemelor din Orientul Mij
lociu.

Pentru o strategie globală in scipul
noii ordini ecoiKce internationsle
Pe baza unei aprofundate analize a pro
ceselor de pe arena mondială, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a dezvăluit în toată am
ploarea sa cea mai puternică și cea mai
importantă
contradicție a lumii de azi
— contradicția dintre statele bogate și sta
tele sărace — subliniind că aceasta con
stituie o puternică frină în calea dezvol
tării economice a întregii umanități.
Aprecierile secretarului general al parti
dului sint pe deplin confirmate de evolu
țiile din economia mondială.
0 Fenomenele de criză, proliferarea
măsurilor protecționiste adoptate de
statele capitaliste dezvoltate și restrîngerea accesului produselor țărilor In
curs de dezvoltare, ratele extrem de
înalte ale dobinzilor, fluctuațiile am
ple ale cursurilor de schimb monetar
au dus la acumularea de către aceste
țări a unei uriașe datorii externe, de
peste 1 200 miliarde de dolari.
0 Aceasta afectează perspectivele de
progres ale întregii omeniri, blochează
eforturile țărilor in curs- de dezvoltare
și se răsfrînge și asupra statelor ca
pitaliste avansate.
0 Este, astfel, o realitate că înseși
statele capitaliste dezvoltate trec printr-o serie de dificultăți :
creșterea
economică este lentă ori stagnantă,,
nivelul mediu al șomajului este în
țările vest-europene de 11 la sută ; pe
ansamblul țărilor O.E.C.D., organizație
ce grupează majoritatea țărilor cu eco
nomie de piață puternic industriali
zate, numărul șomerilor depășește 30
de milioane.
Pornind de la aceste realități, în Tezele
din aprilie se subliniază necesitatea abor
dării și soluționării într-un mod nou, de
mocratic, a problemelor economiei mondi
ale, care să vizeze lichidarea subdezvoltării,
a gravelor decalaje existente și înfăptuirea
unei noi ordini economice internaționale.
în concepția României, a președintelui

Nicolae Ceaușescu, hfăptuirea acestui obi
ectiv impune :
— intensificarea eforturilor proprii
ale statelor respective, aceste efor
turi avînd un rol hotărîtor pentru
realizarea unor progrese efective ;
— asigurarea unui sprijin interna
țional larg și eficient, printr-un ajutor
real și substanțial acordat de statele
avansate celor rămase în urmă.
în acest sens, România a prezentat la
O.N.U. un program de măsuri, propunînd
ca Adunarea Generală să lanseze chema
rea către toate statele de a-și asuma o
mai mare răspundere față de situația exis
tentă, angajîndu-se în cadrul Organizației
Națiunilor Unite la negocieri reale, la care
să participe, în condiții de deplină egali
tate, atit țările dezvoltate, cît și cele în
curs de dezvoltare.
Țara noastră are astfel în vedere ase
menea măsuri ca :
0 soluționarea crizei datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare ;
0 revitalizarea economiei mondiale
și asigurarea condițiilor pentru relua
rea rolului activ al țărilor în curs de
dezvoltare în procesul general de
creștere economică ;
0 restructurarea sistemului monetar-financiar și democratizarea orga
nizațiilor financiare internaționale ;
O eliminarea practicilor discrimina
torii și a barierelor din comerțul mon
dial ; renunțarea la impunerea de em
bargouri și de măsuri de constrîngere
economică pe considerente politice ;
0 asigurarea accesului statelor în
curs de dezvoltare la cuceririle știin
ței și tehnicii contemporane.
Fără îndoială, traducerea în viață a unor
asemenea măsuri ar contribui la soluțio
narea efectivă a problemelor ce confruntă
economia mondială în ansamblu, în inte
resul progresului tuturor popoarelor.

Sub semnul solMaritătii gu toate forțele
înaintate ale omenirii
Una din ideile centrale puse în evidență
în cadrul Tezelor din aprilie este necesi
tatea întăririi unității de acțiune, a soli
darității de luptă a tuturor forțelor înain
tate ale contemporaneității, ca premisă hotăritoare în desfășurarea procesului revo
luționar mondial, pentru soluționarea ma
rilor probleme și primejdiilor la adresa
umanității — cea nucleară, a subdezvoltării,
a degradării mediului natural ambiant.
Tezele din aprilie reliefează astfel con
secvența și continuitatea cu care Partidul
Comunist Român, secretarul general al
partidului acționează pentru mobilizarea
tuturor forțelor progresiste, democratice,
realiste ale planetei, în viziunea unei con
cepții noi, revoluționare asupra solidarității
internaționale în epoca contemporană.
Această concepție, pe care partidul nostru
a formulat-o cu mare claritate după Con
gresul al IX-lea, proiectează o largă des
chidere spre ansamblul forțelor înaintate
ale lumii de azi :
— partidele comuniste și muncito
rești ;
— partidele socialiste și social-de
nt ocra te ;
— partidele democratice din noile
state independente ; j— mișcările de eliberare națională ;
— forțele progresiste, realiste de
pretutindeni, angajate în lupta pentru
transformări înnoitoare, pentru demo
cratizarea vieții internaționale, pentru
asigurarea păcii șl progresului in
lume.
Tezele din aprilie dau expresie necesi
tății întăririi, în primul rînd, a unității și
conlucrării partidelor comuniste și munci
torești, ca o cerință esențială, fundamen
tală pentru îndeplinirea misiunii lor isto
rice, pentru accelerarea procesului revo
luționar mondial.

Partidul nostru militează pentru o uni
tate de tip nou, reală, și nu formală, efec
tivă, și nu declarativă, corespunzătoare
condițiilor lumii de azi. Pe baza unei aprofundate analize științifice, materialist
dialectice a proceselor din lumea contem
porană, partidul nostru, secretarul gene
ral al partidului au cristalizat un ansam
blu de norme și principii definitorii pen
tru realizarea unei colaborări trainice și
multilaterale, a dezvoltării unității de ac
țiune a partidelor comuniste și munci
torești :
0 Respectarea deplinei egalități în
drepturi, a deplinei auțonomii, a drep
tului și obligației ce revin fiecărui
partid față de clasa muncitoare, de
propriul popor de a-și stabili în mod
independent, neadmițîndu-se nici o
ingerință, propria linie politică, stra
tegia și tactica, potrivit intereselor lor
fundamentale, condițiilor concrete în
care acționează. Aceste principii, pen
tru a căror trainică afirmare partidul
nostru s-a pronunțat de multă vreme,
au dobîndit o tot mal Ia.gă recunoaș
tere în . rîndul mișcării comuniste și
muncitorești.
0 în Teze, secretarul general al
partidului a reafirmat poziția P.C.R.
privind organizarea de întîlniri și
schimburi de păreri — pe baza ega
lității și respectului reciproc — sub
liniind utilitatea unor consfătuiri și
reuniuni internaționale sau regionale
pe probleme de interes reciproc, în
deosebi în domeniul dezarmării și pă
cii, al apărării intereselor vitale ale
omenirii.
0 Asemenea reuniuni, în concepția
partidului nostru, nu pot avea decît
un caracter consultativ, excluzîndu-se
ideea adoptării unor documente .qu
caracter de directivă.

întreaga evoluție a vieții internaționale aduce mereu și mereu noi
strălucite confirmări ale justeței Tezelor din aprilie, a politicii externe a
dului, politică ce întrunește adeziunea profundă a întregului nostru popq£ .t-,
cărui interese fundamentale le promovează cu principialitate și consș/* 'iții
pe arena mondială, in deplin consens cu interesele de pace, libertate^*' > *gres ale tuturor națiunilor.
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