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Ideile și orientările din Expunerea tovarășului

Nicolae Ceaușescu, hotăririle marelui forum
s

al democrației socialiste

exemplar înfăptuite !

libertate firi -putere
*-.
Lupta g-a
dat, mai intîi, pentru cucerirea pu
terii politice. Partidul nostru a în
scris, între obiectivele sale funda
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
mentale, transformarea democratică
a vechiului stat, formarea unui stat
nou — instrument eficient al con
strucției noii societăți. Dar mai în50 BANI
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tîi trebuia să fie realizată deplina
Iui democratizare. Această cerință
se dovedea a fi legică".
v \
Nicolae Oprea : „Strategia parti
dului comunist prevedea ca demo
cratizarea să se înfăptuiască „de jos
în sus", adică începind de la bază.
De la organele locale ale puterii de
stat. Memoria documentelor proiec
tează pe ecranul prezentului imagi
nea unei ample bătălii revoluționare
ce a fost sugestiv intitulată „asaltul
primăriilor". Pentru că primăriile,
mai întîi, apoi prefecturile au fost
luate cu asalt de
către mase, în
frunte cu comu
niștii. Au fost in
stalați
primari
democrați. Pre
fecți democrat!.
Totodată, a în
ceput marea bă
tălie pentru un
guvern democra
tic.'Și pentru un
parlament demo
cratic. Toate aȘi mai pregnant se pun probleme
în magistrala Expunere a secreta
selor materiale în folosul omului. Re
ceste acte revolu
le in privința combustibililor, îndeo
rului general al partidului, tovarășul
ducerea .costurilor și ' cheltuielilor
ționare au pregă
e
sebi a hidrocarburilor utilizate in
A.
Nicolae Ceaușescu, la forumul demo
••
materiale, creșterea eficienței folosi
tit, treptat, cuce
chimizare, precum și in procesele de
crației din noiembrie a.c., se sub
rii resurselor sînt probleme de o tot
rirea. puterii de
liniază necesitatea intensificării în
ardere, întrucît pierderile in acest
mai mare complexitate, ce polarizea
stat
de
către
domeniu sint în mare măsură nere
continuare a preocupărilor privind
ză o largă activitate pluridisciplina
clasa muncitoare,
dezvoltarea intensivă a întregii acti
cuperabile, iar rezervele natu
ră, pornind de la științele naturii,
in alianță cu țăr
rale respective sint nereproducvități industriale, înfăptuirea progra
cum sint fizica și chimia, și mergind
rănimea munci
melor de organizare științifică și
tibile. Iată de ce se pune in mod
pînă la politica economică a statului,
toare, cu masele
pregnant cerința asigurării creșterii
modernizare a producției și a muncii
care adoptă opțiunile și direcțiile
populare, in frunte cu partidul comu
român nu a avut capacitatea de a
pe baza celor mai noi cuceriri ale
substanțiale a coeficienților de utili
fundamentale de acțiune în acest
nist, fapt care s-a împlinit la 30 De
valorifica, pentru progres, totalita
științei și tehnicii, realizarea unei
zare și a randamentelor la toate ca
domeniu.
cembrie 1947, cind a fost proclamată
tea resurselor materiale și umane
noi calități a muncii, a producției, in
tegoriile de resurse de materiale, ca
Una din căile hotărîtoare pentru
Republica, ă-a trecut, astfel, o dată
ale țării. Concentrarea mijloacelor
toate domeniile de activitate.
Nu
una din căile principale de a reali
creșterea eficienței utilizării resurde
producție
în
citeva
mîini,
care
le
cu dobîndirea de către România a
poate exista un obiectiv mai stimu
za din aceeași cantitate de materii
selor materiale o constituie perfec
dețineau
cu
titlu
de
proprietate
pri

unei
noi forme de stat, la o nouă
lativ pentru activitatea de creație
prime
valori
de
întrebuințare
mai
ționarea și înnoirea tehnologiilor
etapă
istorică,
așa
vată, povara asupririi străine înde
cum
se
științifică și tehnică decît cel cuprins
mari,
sarcină
deosebit
de
actuală
de producție. în esență, tehnologia
lungate, a capitalului din afară au
arată în Expunerea tovarășului
in Expunerea menționată referitor la
pentru
toate
sectoarele
economiei.
este factorul decisiv care conduce la
făcut ca țara să rămînâ săracă și
Nicolae Ceaușescu — etapa
<' , edificării
faptul că, in viitorul cincinal, pe baza
Industria românească și-a dovedit
o utilizare cit mai judicioasă a re
societății socialiste".
lipsită de forța necesară angajării
aceluiași volum de materii prime și
surselor materiale. Răspunsul la în
capacitatea de a obține
rezultate
în
scopul
.
unor acțiuni de anvergură
Romeo Dobrin : „Fac parte dintr-o
materiale, de consum energetic, dar
trebarea : „Cit din resursele materia
bune și in această direcție prin apli
realizării progresului său multilategenerație care a început să înțelea
prin valorificarea lor superioară, va
le consumate
*
se regăsesc în produ
carea unor tehnologii avansate, dar
ral. Cît privește statul burghezo-mogă problemele țării in acele momen
trebui să se asigure o creștere de
sintem departe de a fi pus in valoa
sul finit?" — pe care îl poate da
șieresc, el era subordonat intereselor
te de avint revoluționar însuflețite
circa 40—50 Ia sută a valorii producproiectarea tehnologică, se poate do
re rezervele deosebit de mari de care
claselor stăpînitoare. Abia cind sta
de programul unei noi construcții de
ției-marfă, iar in unele sectoare
vedi hotărîtor in obținerea unei efi
dispune economia in această privin
tul a devenit al poporului, în anii
stat. Comuniștii visau să trans
chiar și mai mult. Este o sarcină care
ciente economice ridicate, in spori
ță. Pentru aceasta este necesară mo
de după 23 August 1944, a putut să
forme statul, să-i atribuie ros
oferă un larg cîmp de manifestare a
rea rapidă a productivității muncii
bilizarea tuturor forțelor, de la con
fie
orientat
către
alte
rosturi,
în
turi noi in societate. Tovarășul
forței creatoare, a talentului și in
sociale.
cepție pînă la execuție, pentru a
concordanță cu năzuințele maselor
Nicolae Ceaușescu, căruia i-au fost
geniozității tuturor cadrelor de spe
înnoi și perfecționa tehnologiile. Ex
muncitoare, ale poporului. Acesta a
Examinînd,
de
pildă,
produc

încredințate, în atei ani, importante
cialiști din cercetare, proiectare și
periența importantă existentă in
fost visul tuturor înaintașilor, care
ția de oțel, în condițiile gra
răspunderi în conducerea partidului
producție, din fiecare minister, din
tr-un șir de întreprinderi din țara
au muncit, au luptat, s-au jertfit
dului
de
scoatere
realizat
la
lamina

și a țării, adresa poporului însuflefiecare ramură și sector al economiei.
noastră, progresele insemnate reali
pentru a făuri statul național unitar
tele produse din oțel lingou, la fie
țitoare chemări la luptă pentru îm
• Acțiunea de reducere a consumu
zate
în
ultimii
ani
in
pri

român
în
hotarele
patriei
străbune.
care milion tone oțel circa 180 000
plinirea acestui scop. în acele con
rilor specifice materiale și energe
vința
perfecționării
tehnologiilor,
a
Acest
vis
a
devenit
realitate
prin
tone sint reintroduse în circuitul re
diții istorice, obiectivul fundamental
tice, de îmbunătățire a lor, in sensul
creșterii coeficienților de utilizare a
lupta întregului popor, sub flamura
topirii
și
prelucrării
;
aceasta
nece

era înnoirea statului, în formă și în
micșorării acestora, in raport cu noi
materialelor pun in evidență trei
Partidului Comunist , Român".
sită însă noi consumuri materiale și
conținut".
le condiții tehnice, tehnologice și de
direcții principale de acțiune in ade
manoperă,
cum
ar
fi
circa
13
000
Valeria
Ciumeti
:
„Cărțile
de
isto

Desigur, o problemă prioritară a.
producție și de încadrare strictă in
cest domeniu :
tone combustibil convențional, 53 000
rie consemnează pe larg acele mo
revoluției a constituit-o cucerirea
limitele planificate se fundamentea
—
aplicarea
de
tehnologii
pregăti

kWh
energie
electrică,
cantități
în

de
neuitat
de
după
23
August
mente
Mărturii
ale
istoriei
puterii
de stat de către popor. Dar
ză nu numai pe efectele economice
toare care asigură, pe ansamblul pro
semnate de elemente de aliere, ca ni
1944. Mă voi referi numai la citeva
statul are caracter istoric. Esența lui
semnificative pe care le poate deter
ceselor,
creșterea
coeficienților
de
uchel, vanadiu, wolfram și molib
Constantin Mitrache : „Istoria po
aspecte, care au legătură cu deve
nu este statică. Procesul formării
mina, ci și pe marile posibilități
tilizare. Iată două exemple de ase
den, deosebit de scumpe, 8 000 mii
porului nostru dovedește, cu argu
nirea statului român. Partidul comu
noului stat nu s-a încheiat la 30 De
existente pe această linie. Astfel, cu
menea
tehnologii
pregătitoare
:
sor

In
centrul
atenției
colectivului
între

ore
manoperă
—
toate
acestea
con

mente incontestabile, că niciodată,
nist, intrat ip legalitate, a chemat
cembrie 1947, o dată cu deplina cu
toate că s-au obținut o serie de re
tarea,
compactarea
și
preîncălzirea
stituind
în
ultimă
instanță
muncă
so

prinderii
de
utilaj
chimic
..Grivița
Ro

cerire a puterii politice de către po
în nici o epocă a dezvoltării patriei
zultate in domeniul reducerii con
poporul să lupte și să muncească
fierului
vechi
inainte
de
introducerea
cială
irosită
;
este
deosebit
de
sem

șie"
din
Capitală
se
situează
cali

porul
român, in frunte cu partidul
sumurilor specifice materiale și e—• cu excepția comunei primitive,
pentru propria sa fericire. Nicolae
in cuptor pentru elaborarea șarjei de
nificativ faptul că, pentru produce
său comunist. Mai erau încă multe
nergetice, și în acest an s-au înre
tatea
producției.
In
fotografie
:
as

care
avea
un
grad
extrem
de
redus
Bălcescu
afirmase
că
«nu
poate
fi
oțel
și
preforjarea
in
matrițe
a
lami

rea unei tone de oțel brut, pe lingă
de făcut in țară, într-un proces re
gistrat depășiri ale normelor de con
pect din secția a H-a mecanică
de organizare socială — societatea
fericire- fără libertate și nu poate fi
natelor inainte de prelucrarea meca
resurse energetice se consumă 3—4,5
voluționar continuu, pentru ca natu
sum la unele materii prime și ma
nică.
.
r'
tone
de
minereuri
șl
alte
materiale
teriale de bază, Îndeosebi din indus
ra statului să devină profund demo
auxiliare. în construcția de mașini,
— eliminarea unor faze de prelu
tria metalurgică, chimică, construc
cratică".
coeficientul
de
utilizare
se
situează
crare
și
realizarea
prelucrării
în
mal
toare de mașini, energetică și din
Diana Necula : „In anii aceia de
la
un
nivel
asemănător
celui
din
si

Aceeași
cîmple,
âcelași
puține
trepte,
in
cazurile
în
care
prin
kg
la
hectar
la
grîu
și
orz,
am
fost
ales
președinte,
răl,
pur
și
simplu,
ceea
ce
celelalte ramuri și sectoare. De alt
derurgie, deci la 1 milion tone lami
Început de nouă istorie, cînd Româ
tip de sol, aceleași ploi sau recolte mari la soia, floa- mi-am zis că lucrul pe care era acolo sau spuneau că
acestea se reduc pierderile și crește,
fel, in general, consumu/ile materia
nate se transformă în deșeuri teh
aceeași seeeta. Și, pe acest rea-soarelui și sfeclă de trebuie să-l fac ca să pot la noi nu se poate face așa
nia a dobîndit o nouă formă de stat,
pe ansamblu, gradul de utilizare a
le totale pe unitatea de venit națio
nologice încă aproximativ 180 000
areal agricol, mai multe zahăr, în zootehnie. în po urni cooperativa din stag ceva... In pofida tuturor
materialelor. De exemplu, fabricarea
nu mă născusem. Dar ce s-a întîmnal sînt la noi mai ridicate decît în
tone
laminate.
Unități,
cooperatiste
sau
de
micultură,
judicioasa
dez

nare
este
să
mă...
reciclez,
de repere la dimensiuni finale din
acestora, am ales ca model
alte țări dezvoltate, deși dotarea teh
plat atunci, in acele momente da
stat,
cu
rezultate
mult
di

voltare
a
unor
sectoare
de
să
mă
pun
la
punct
cu
pulberi
sinterizate
exclude
necesi

Fenomenul trebuie analizat In pro
și ca... loc de reciclare —
nică modernă a economiei românești
profunde transformări economice și
ferite. Atît de diferite mică industrie (pentru va noile tehnologii. Facultatea Topolovățul. M-am dus la
funzime, pentru că, iată, și la prelu
tatea debitărilor, precum și a prelu
asigură baza necesară pentru reali
sociale, mi-a influențat — mie și
încît,
uneori,
respectivele
lorificarea
materiei
prime
o
terminasem
mai
demult
;
crărilor
mecanice
succesive
genera

crarea
lemnului,
respectiv
la
produc

loan
Josu
și
i-am
spus
ce
zarea unor performanțe de consum
tuturor colegilor mei de generație
unități par a se afla, una proprii) au făcut din coo intre timp, in teoria și vreau. Omul, cu foarte
toare de deșeuri tehnologice.
ția de mobilă, coeficientul de utili
comparabile cu cele mai bune obți
față de alta, la mari de- perativa Topolovăt o foarte practica agricolă apăru mare amabilitate, ca între
— viața, destinul.
’ ’ ‘
Mă refer cu
zare a cherestelei înregistrat arată
nute pe plan mondial.
— folosirea tehnologiilor fără pier
părtări. S-a întimplat să ne prosperă unitate, din pre seră multe lucruri noi, do buni vecini, mi-a arătat și
deosebire la schimbarea radicală
că 40—50 la sută din cantitatea de
Sintem martorii unei adevărate ex
deri sau a tehnologiilor cu pierderi
aflăm,
in
toiul
verii,
chiar
ședintele
ei,
loan
Josu
(cu
vadă
rezultatele
uimitoare
mi-a explicat totul de-a
materiale consumată rezultă ca deplozii științifico-tehnice, atît în lume,
a naturii proprietății. Noua formă
minime de resurse materiale, cum
pe hotarul dintre două ase
fir a păr. Zile in șir am
șeu de fabricație. Or. reproducerea
cît și la noi in țară, exprimată prin
sînt forjarea și matrițarea de pre
menea
unități,
hotar
conumblat
cu
el
și
l-arh
ascul

prin
creșterea
naturală
a
volumului
apariția în ritm rapid a noi și noi
cizie.
Dezbatere realizată de
Stituit
dintr-un simplu
tat cu atenție. M-am întors
care se degradează pe această cale
prodtise și tehnologii de mare com
Desigur că, așa cum arată practica,
Adrian VASIEESCU
drum de pămînt, și să
și
am
început
cu
cartarea
la un singur metru cub de cherestea
plexitate, care, înglobînd un volum
aceste soluții nu sînt delimitate în
vedem în .stingă un lan de
agrochimică a tuturor te
durează, în medie, 30 de ani la un
uriaș de inteligență, modifică în mod
(Continuare în pag. a V-a)
grîu des și viguros, cu spic
renurilor. Cu asta se înce
arbore din specia rășinoaselor, iar
dinamic condițiile de producție, amMircea PÂRJOL
bogat
și
greu,
iar
în
dreap
pe.
Știam
și
eu,
dar...
nu
1 000 metri cubi de cherestea echivaplificînd intr-o proporție nebănuită
ta, lanul de grîu al vecini
știu să vă spun de ce n-o
posibilitățile de valorificare a resurlează cu un hectar de pădure.
(Continuare în pag. a IlI-a)
lor, rar și firav. Multe pot
făcusem pînă atunci. Apoi
fi motivele. în rindurile de
arăturile la 35—40 de
față nu vom încerca să Ie
BIRLAD : Planul
centimetri 1 Cînd au pri
deslușim, ci, vorbind despre
mit ordinul de lucru,
două situații din județul
la export - îndeplinit
tractoriștii au făcut ochii
Timiș, să vedem ce se inmari, dar le-am spus că
însemnări din județul Timiș privind
timplă atunci cind închi
așa și numai așa trebuie
înainte de termen
puitul
zid dintre uni
' generalizarea rezultatelor bune
să are, că îi voi controla
tățile vecine sau apropiate
personal și nu voi admite
Putemicul colectiv munci
este spulberat prin înțelep
ale unităților agricole
nici o abatere. Așa am și
toresc al întreprinderii de rul
ciune, printr-un real in
făcut...
Primăvara
am
menți din Birlad obține constant
teres față de -o activitate
început să urmărim tem
agricolă desfășurată cu fi
remarcabile rezultate în reali
peratura
din
sol.
Și,
la
rească temeinicie.
zarea producției pentru export.
merite speciale în organi ale vecinilor noștri din 8—10 grade, am declanșat
între Timișoara și Lugoj, zare, în întreaga strategie Topolovăț, dar și ale altora. semănatul, chiar dacă era
Astfel, prin înnoirea și ridicarea
șoseaua te poartă printr-un a muncii), o proeminentă Se întîmplă lucruri ciudate doar 28 martie. Și n-am
continuă a calității producției,
lung șir de comune și sate, personalitate
în
lumea în asemenea împrejurări ; greșit.
Pe 13 aprilie au
adaptarea rapidă a acesteia la
între ele, alăturate, Topo- agricultorilor noștri. Atît, există oameni care, oricît început ploile. Alții n-au
cerințele partenerilor externi și
lovățul Mare, apoi Belinț. deocamdată, despre Topo de ălar ar fi un adevăr, nu mai putut să intre la semă
onorarea promptă a contracte
Cartea de vizită a coopera lovăț. Pentru că noi ne-am vor să-1 vadă. E limpede nat porumb. Noi termina
tivei agricole de producție oprit, de fapt, la Belinț, in că alături de ei, chiar sub serăm. Făcusem șl fertili
lor cu firme din 75 de țări ale
din Topolovățul Mare este următoarea comună...
In lungul drum al existenței sale,
la recentul forum democratic : 80 la
cum legitimează noile căi de ridi
lumii, oamenii muncii de aici
ochii lor, barierele medio zarea solului, cu îngră
prea bine cunoscută citito
Partidul Comunist Român s-a asută din toate aceste mărturii ale
care continuă a calității produse
C.A.P. Belinț este ceea crității, ale insuccesului au șăminte, o dată cu pregăti
și-au îndeplinit înainte de ter
rilor noștri. S-a mai scris, ce aici se numește „o coo- fost rupte, dar ei, înțepeniți rea patului germinativ și
firmat ca un deschizător de drumuri,
progresului continuu al patriei so
lor ?“ — am întrebat la întreprinde
men sarcinile contractuale la
se
știe
că
aici
se
obțin
de
cialiste au act de naștere in ultimii
ca un redutabil creator de experien
rea mecanică Plopeni. Ni s-a răs
perativă care vine din în idei învechite și chiar numai in dozele strict de
export pe 11 luni din acest am.
foarte mulți ani producții urmă". O mică statistică înglodați in eșec, refuză cu terminate in funcție de
ță. El și-a consolidat cu fiecare e23 de ani, anii cei mai plini din is
puns : „Principala răspundere revi
Avansul de timp cîștigat le
agricole cu adevărat foarte ne spune totul despre evo îndărătnicie să vadă acest cartarea agrochimică. Re
tapă istorică străbătută prestigiul și’
toria multimilenară, a poporului nos
ne, și în această ordine de idei, co
mari (a fost printre primele luția ei din ultimii ani : de lucru și, mai ales, să re dusesem distanța dintre
oferă posibilitatea să expedieze
tru.
simbolul de promotor al progresu
muniștilor. De altfel, aproape că nu
care au depășit bariera pe toată suprafața cultiva cunoască anume că alții au rînduri de la 70 la 50 de
lui, âtrăgind in cîmpul său de acS-a înaintat pe drumuri. care nu
suplimentar produse în valoare
există dezbatere în organizațiile de
celor 20 de tone de porumb tă eu porumb s-au obținut găsit calea spre
țiune, unind înțelepciunea și potenau mai fost parcurse. Necontenit
bază care să nu aibă la ordinea de
cm. Densitatea la semănat
de 26 milioane lei, să-și onoreceva
care
știuleți
la
hectar,
pe
în

țialul novator al întregului popor.
s-au căutat noi drumuri, s-au cîști
zi contribuția comuniștilor la afir
în 1986 — 25 600 kg la hec dă, cu adevărat, rezultate, — 79 000—83 000 de plante
ze, de asemenea, în avans
treaga
suprafață
cu
po

IX-lea
Mai ales după Congresul al
gat și, uneori, s-au mai și pierdut
marea tehnicii moderne, competiti
tar. în 1987 — 23 000, în
la hectar, la hibrizii din
rumb a cooperativei — 1988 — 25 700. La întreba La-Topolovăț se întîmplau grupa 400. Ca să rămînă la
planul pe întregul an șl să
al partidului, în climatul de primebătălii. Nucleul de putere, tenacita
ve, a calității competitive".
peste 1 000 de hectare în rea „cum ?“, președintele, minuni, dar aici la noi se
nire generală a societății româte, de exemplu însuflețitor au fost
Opțiunea pentru nou a comunis
înceapă în bune condiții activiși au rămas comuniștii. Oameni dănești, fiecare comunist in parte s-a
tului este deci una de esență. Ea
cazul de față), pe un pă ing. Romulus Vlaiconi, ne găseau oameni • — și unii
Mihai CARANFIL
tatea de export încă din prime
simțit dator să încorporeze in eruiți operei de construcție socialistă,
determină și poziția sa în angajarea
mînt care nu este cel mai spune o poveste mai lungă. chiar de prin conducere —
Cezar IOANA
le zile ale lui
(Petru
fortul său pe termen lung, de fău
idealului lor revoluționar. Oameni pe
pe noi drumuri, simbolul „vitezei lui
care sau se făceau că nu
bun cu putință. Producții Iat-o :
rire a noii Românii, spiritul cuteză
care istoria i-a verificat in atîtea
de reacție" în decelarea și promo
Nccula).
văd sau priveau cu ochi (Continuare în pag. a Il-a)
—
La
cîțiva
ani
după
ce
curente
de
peste
8
000
de
tor, revoluționar, capabil să dea di
grele examene, oameni care n-au
varea noului. Neîndoios, această op
mensiuni și mai ample creației ma
făcut pasul inapoi, nu s-au speriat
țiune ține, înainte de toate, de filo
selor celor mai largi, să ofere ede obstacole, și-au înzecit voința,
zofia comunistului, de credo-ul exis
xemple convingătoare de oameni
dîrzenia și au învins greutăți, nu
tenței sale. Istoria l-a propulsat pe
înaintați în avangarda timpului lor.
o dată de neimaginat. Oameni care
uriașa sa scenă tocmai pentru a
nu se lasă niciodată încătușați în
schimba vechea orînduire cu una
Tocmai pentru că ei, comuniștii,
mrejele
rutinei,
care,
în
orice
post
al
nouă, mai bună și mai dreaptă, pen
concep modul lor de a exista și ac
datoriei
lor
de
comuniști,
acționea

tru toți cei care muncesc cu brațele
ționa numai la temperatura barica
ză
cu
conștiința
că
primăvara
pa

și cu mintea. Dar opțiunea aceasta
delor progresului — strategie cu bă
triei — și, deopotrivă, a omenirii —
trebuie neapărat pusă în directă le
taie amplă în istorie, ideal ardent
nu poate fi adusă decît cu argumen
gătură și cu afirmarea extraordina
mereu tinăr. „A fi revoluționar, a
tele combatantului pe baricadele
ră, în lumea de azi, a științei și teh
fi comunist — arăta tovarășul
noului, ale perfecționării activității
nicii, cu evoluția rapidă a cuceriri
NICOLAE CEAUȘESCU in Expu
in
toate
compartimentele
creației
lor
geniului uman, cu efecte specta
nerea la forumul democrației din
materiale și spirituale.
culoase in planul accelerării progre
luna noiembrie a.c., — înseamnă a
sului in genere. Idei asupra cărora
fi întotdeauna în primele rînduri ale
„Cum asigurați îndeplinirea Întoc
tovarășul Nicolae Ceaușescu stăruie
luptei împotriva vechiului, a tot ce
mai a obiectivelor programului de
cu deosebire în documentul progra
s-a perimat și nu mai corespunde
organizare științifică și mhdernizamatic prezentat marelui forum al
noii etape de dezvoltare, înseamnă
re ?“, am întrebat la cunoscuta în
democrației muncitorești-revoluțioa acționa cu toată fermitatea pen
treprindere de mașini grele Bucu
P
M
nare.
tru promovarea noului, a spiritului
rești. Ni s-a răspuns : „Comuniști
și concepției revoluționare in toate
de nădejde acționează și răspund în
Lumea in care trăim înregistrează,
domeniile de activitate".
sectoarele de bază ale întreprinderii,
in mediă, în 24 de ore, circa 1 500
asigură unirea
tuturor eforturilor
Argumente mereu actuale, cu de
de noi brevete de invenții. Peste
pentru a avea cîștig de cauză și, în
plină acoperire in realitatea drumu
400 000 pe an. Specialiștii in „viitor"
această privință, și-au asumat aceas
lui străbătut. Avindu-i necontenit in
arată că, în jurul anilor ’90, acest
frunte pe comuniști, prin munca etă răspundere tocmai pentru că el
flux de inteligență se va dubla la
roică a întregului popor, România
sînt învățați cu greul". „Cum garan
numai doi ani și jumătate. Omeni
socialistă se înfățișează astăzi pri
tați rezolvarea la termene a celor
rea se grăbește, „uzinele" sale de
mai complexe probleme din planul
virilor cu o putere industrială de 123
creativitate lițcrează . la turația made modernizare, care privesc mal
ori mai mare față de 1945. Producția
ximă. Așa cum spunea tovarăagricolă a sporit în acest răstimp de
ales promovarea noilor tehnologii, a
șui Nicolae Ceaușescu la recen
peste 9 ori, venitul național de 36
tehnicii de virf ?“, am întrebat la
ta plenară, în
‘
1' ___ 1 cincinal
viitorul
întreprinderea mecanică navală Ga
ori, iar fondul de retribuție generală
(1991—1995), pe baza aceluiași vo
lați. Ni s-a răspuns : „Colective de
de circa 75 ori ; avuția națională se
lum de materii prime și materiale,
oameni cu statut profesional recu
cifrează în prezent la 5100 miliarde
lei. Și încă un fapt revelator des
noscut, între care in primele rînduri
Iile TANĂSACHE
prins, de asemenea, din Expunerea
sînt comuniștii, au in răspundere
Foto : Sandu Cristian
Construcții noi da locuința In municipiul Baia Mare
(Continuare în pag. a V-a)
conducătorului partidului și statului
tocmai astfel de probleme". „Cine și

O SARCINĂ ECONOMICĂ PRIORITARĂ

PENTRU REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI

RESURSELE MATERIALE UTILIZATE
CU EFICIENTA SUPERIOARA!

Comunistul-în primele rînduri
ale luptei pentru nou, pentru
progresul multilateral al patriei

Statul șl democrația. O relație le
gică, o trăsătură de bază a edifică
rii societății socialiste ; o unitate
dialectică, de esență revoluționară,
ce se înscrie între acele caracteris
tici fundamentale care definesc via
bilitatea socialismului ca mod de or
ganizare a societății.
Creșterea rolului statului, al orga
nismelor sale in conducerea activi
tății economico-sociale constituie
una dintre marile teme
pe care
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, le-a aprofundat în magistrala Expunere
prezentată la plenara comună din
28—30 noiembrie a.c. Cu deosebire
a fost subliniat, în acest document
programatic, caracterul profund de
mocratic al statului nostru socialist.
De la tribuna plenarei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu arăta : „Acțîonînd in strinsă
unitate, organismele democratice
ale statului și
noile organisme
democraale
ției mnncitoreștirevoluționare re
prezintă un cadru
larg de manifestare a poporului,
unic în felul său,
care asigură ca
tot ceea ce se în
făptuiește în pa
tria noastră să se
realizeze cu po
porul și pentru
popor".
Ce exprimă, în
fapt, esența de
mocratică a sta
tului nostru so
cialist, național unitar ? Am invitat
să participe la o dezbatere pe această
temă,
în lumina
documentelor
plenarei, cadre din diferite domenii
ale vieții economice și sociale : pro
fesor Florea Anghel, directorul Li
ceului de matematică-fizică „Ale
xandru Ioan Cuza" din Alexandria,
județul Teleorman,
Ion Bărbicru,
secretarul Comitetului orășenesc de
partid, primarul orașului Titu, ju
dețul Dîmbovița, Valeria Ciumeti,
directoarea Cabinetului pentru acti
vitatea ideologică și politico-educativă
din sectorul 2 al Capitalei,
Romeo Dobrin, secretarul comitetu
lui de partid din cadrul întreprin
derii de organe de asamblare pentru
industria electrotehnică din Rîmnicu
Sărat, județul Buzău, lector . uni
versitar doctor Constantin Mitrache,
de la Facultatea de drept a Univer
sității București, Diana Necula,
strungar la întreprinderea de me
canică fină din Capitală. Nicolae
Oprea, secretarul comitetului de
partid din cadrul Combinatului pe
trochimic Pitești, județul Argeș.

nu s-a putut lipsi de stat, ca orga
nism de conducere unitară a întregii
activități desfășurate. Cu atît mai
mult în noile condiții de după
23 August 1944, deosebit de comple
xe, se impunea o mai bună organi
zare a muncii și vieții poporului de
către stat. Dâr ce natură avea, în
acel timp, statul român ? Constituit
prin unirea de la 24 Ianuarie 1859,
desăvirșit prin Marea Unire de la
1 Decembrie 1918, act de voință al
întregului popor, statul național
unitar român se afirmase ca factor
de progres, cu un rol important în
dezvoltarea economică și socială a
României. Desigur, așa cum subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu,
faptele istoriei se cer analizate în
toată complexitatea lor. In lumina
unei astfel de analize se reliefează
și un alt adevăr : acela că noul stat

Statul și democrația
în sistemul politic
al societății românești

Dacă știi să aduni idei,
aduni și recolte bogate
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O nouă calitate in munca de partid asigură
o nouă calitate si in îndeplinirea sarcinilor economice
Perfecționarea conducerii tuturor sectoarelor de activitate impune ca
o necesitate vitală — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la în
cheierea lucrărilor marelui forum politic și democratic de la sfîrșitul lunii
noiembrie — întărirea capacității de conducere a organizațiilor de partid,
asigurarea- funcționării în bune condiții a cadrului democratic, a parti
cipării active a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea
programului de dezvoltare economico-socială a țării noastre.
Factorul dinamizator al procesului de perfecționare a conducerii
activității economice trebuie să fie deci organizațiile de partid. Iată de
ce ne-am propus Ca într-o serie de sondaje cu privire la stilul de muncă
al acestora să cunoaștem „pe viu“ cum își evaluează organizațiile de
partid, in spiritul acestor cerințe, răspunderile ce le revin, cum gîndesc să-și perfecționeze propria activitate, ca primă condiție pentru
înregistrarea unor mutații calitative în perfecționarea conducerii tuturor
domeniilor de activitate, pentru asigurarea unei noi calități a muncii în
Îndeplinirea sarcinilor economice.
Am realizat sondajul de față In organizații de partid din muni
cipiul TIRGOVIȘTE punînd două întrebări :
1. Care apreciați că sînt cele mai importante reușite ale activității
politico-organizatorice desfășurate in acest an ? Dar principalele neimpiiniri ?
2. Ce perfecționări 'se impun In stilul de muncă al organizațiilor de
partid pentru ca activitatea viitoare să se inscrie cu fermitate in pa
rametrii ceruți de secretarul general al partidului ?

Creșterea pregătiți!
profesionale — suport
al creșterii calității muncii
Oțelăria electrică nr. 2, secția-pivot
a Combinatului de oțeluri speciale
Tîrgoviște, a produs în acest an o în
semnată cantitate de oțel peste plan.
Acest fapt ar putea să conducă la
concluzia că activitatea organizațiilor
de partid de aici este scutită de fră
mântări pentru perfecționarea mun
cii ei. Nimic mai greșit. „Expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
recentul forum politic și democratic
a determinat aprecierea în termeni
noi a realizărilor și sarcinilor pe care
le avem de îndeplinit — ne spune to
varășul Vasile Chivu, secretarul bi
roului organizației de bază. Chiar
dacă am obținut unele rezultate
bune, mai ales în crearea de oțeluri
do calitate superioară necesare eco
nomiei naționale, nu putem să ne
declarăm întru totul mulțumiți de
activitatea
politjco-organizatorică
desfășurată. Argumentul principal :
nerealizarea planului la toți in
dicatorii. Elaborarea unor oțeluri de
o calitate cu totul deosebită ne
cesită, ca o condiție hotăritoare, o
înaltă calitate a pregătirii profesio
nale a muncitorilor, maiștrilor, ingi
nerilor. Fără a mai aștepta alte in
dicații și orientări, am adoptat ime
diat două măsuri politico-organizato
rice cu caracter practic. Una se refe
ră la obligația conducerii secției de
a stabili un sistem de perfecționare
a pregătirii profesionale pentru toate
categoriile de cadre din secție. A
doua se referă la stabilirea unor sar
cini de partid concrete pentru cei mai
competent! comuniști. Prin urmare,
sarcina de a răspunde de punerea în
funcțiune a instalației de tratare în
vid, care va permite producerea
otelurilor superioare destinate lucră
rilor din programele prioritare ale
economiei naționale, a fost încredin
țată unor ingineri cu experiență —
comuniștii Nicolae Bîrliba și Gheorghe Badea. La rîndul său, inginerul
Aurel Rotaru a primit răspunderea
din partea organizației de partid de
a asigura aplicarea tehnologiei de in
jectare cu pulberi dezoxidante și
desulfurante. care conduce la rezul
tate asemănătoare. Cursurile de per
fecționare profesională și policalifi
care se desfășoară pe baza unei te
matici îmbunătățite, adaptată la ni
velul ridicat al tehnologiilor și do
tării tehnice, măsură ce s-a impus
ca urmare a sugestiilor și criticilor
formulate de comuniști în ultimul
timp în adunările generale".

In locul
tovărășești
bine" —
și exigență

apelurilor
„de a munci
Competență
revoluționară

Tovarășul Ion Oncescu, secretarul
comitetului de partid de la între

tehnico-materiale nu se derulează
ritmic, la unele poziții existind in
prezent serioase rămîneri în urmă,
analizăm periodic în consiliul oame
nilor muncii activitatea lucrătorilor
din compartimentele aprovizionare și
colaborări. Pentru ca măsurile să fie
cît mai corect fundamentate, cu aces
te prilejuri sînt invitați reprezentanți
ai ■ unor organe centrale și unități fur
nizoare. Cele mai presante probleme
de producție sînt încredințate spre
rezolvare membrilor biroului comi
tetului de parțjd. Am înțeles cu toa
tă' claritatea — și așa vom acționa
în viitor — că exigența trebuie să
devină trăsătura fundamentală a de
mersurilor politico-organizatorice, a
spiritului revoluționar".

Problemele majore
ale activității
organizațiilor de partid
așteaptă răspunsuri
pe măsură
Asemenea ecouri ,a generat Expu
nerea secretarului general al parti
dului nu numai în cele două organi
zații de partid, ci în toate organiza
țiile din municipiu. Ce se gindește

SONDAJ PRIVIND STILUL DE MUNCĂ

AL ORGANELOR Șl ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
DIN MUNICIPIUL TIRGOVIȘTE
în acest sens la nivelul comitetului
prinderea de utilaj petrolier, a făcut
municipal de partid care răspunde
la începutul discuției noastre urmă
de îndrumarea și coordonarea acti
toarea remarcă : „Perioada .de după
vității acestora 7
Tezele din aprilie s-a caracterizat
„Industria municipiului nostru —
printr-o preocupare stăruitoare de
ne
spunea tovarășul Dumitru Huidu,
a imprima muncii politico-organiza
secretar
al comitetului municipal de
torice un caracter mai concret. Dacă
partid Tirgoviște — înregistrează
n-am înregistrat rezultatele aș
anumite progrese notabile pe toate
teptate nu există o altă explicație
planurile în acest an, ca efect al
decît aceea relevată de secretarul
preocupărilor tot mai susținute ale
general al partidului privind unul
organelor și organizațiilor de partid,
din neajunsurile cu caracter mai ge
consacrate
perfecționării întregii ac
neral din viața organelor și organi
tivități.
Laturile calitative constituie
zațiilor de partid — și anume faptul
terenul de manifestare a celor mai
că nu s-a imprimat întotdeauna acti
reușite acțiuni politico-organizato
vității noastre un spirit revoluționar,
rice consacrate unor importante ocombativ, că s-a instalat obișnuința
de a se înregistra deficiențele fără a > biective, cur» sînt creșterea produc
tivității
muncii, reducerea consumu
se analiza temeinic, împreună cu co
rilor și valorificarea superioară a
muniștii, cauzele care le-au generat
resurselor materiale, ridicarea para
și fără a-i trage la răspundere pe
metrilor tehnici și calitativi, a com
cei vinovați.
petitivității produselor. Ele au re
Așa s-au acumulat și la noi defi
prezentat și reprezintă priorități în
ciențe, așa s-au acumulat restanțe.
munca organelor și organizațiilor de
Pentru a le recupera și a ne onora
partid, a consiliilor oamenilor mun
Integral contractele la export, este
cii. Faptul că au fost produse peste
necesar să instaurăm în toate sec
prevederi, pînă la ora actuală, im
toarele un climat de muncă bazat pe,
portante cantități de cărbune, oțel,
disciplină, ordine și spirit de răspun
laminate, bare și blocuri forjate,
dere. Iar acest climat nu se poate
lacuri și vopsele, că au fost asimilate
asigura numai prin apeluri tovără
zeci de produse noi în unitățile me
șești și prin critici mal directe sau
mai ocolite, ci prin întărirea exigen
talurgice, constructoare de mașini,
ței și controlului asupra activității
electronice, chimice, dintre care mul
cadrelor cu munci de răspundere, a
te se exportă, ilustrează cit se poate
tuturor comuniștilor. Este una din
de convingător o anumită eficiență
concluziile clare pe care am
a activității politico-organizatorice
desprins-o din Expunerea tovarășului
desfășurate de organele și organiza
Nicolae Ceaușescu pentru activitatea
țiile' de partid.
noastră viitoare. De altfel, în spiritul
Industria municipiului este însă
Tezelor din aprilie, pentru tergi
un mecanism ^deosebit de complex,
versarea aplicării unor măsuri din
în care apar mereu probleme de re
programul de modernizare. cîteva
zolvat. Mai cu seamă în această pe
cadre de conducere — șefi de ate
rioadă, cind colectivele de muncă se
liere de proiectare și producție, șefi
pregătesc să încheie bilanțul pe acest
de secții — au fost sancționați pe
an și să pună la punct condițiile ne
linie de partid și suspendați din
cesare unui debut productiv rodnic
funcții. întrucît asigurarea bazei
în anul care vine".

Cum acționează In aceste împre
jurări organele și organizațiile de
partid din municipiu 1 Pe lingă pro
blemele de natură tehnico-organizatorică, la comitetul municipal de partid
am consemnat cîteva preocupări care
vizează răspunsul acestui organ de
partid la criticile formulate de secre
tarul general al partidului în legătu
ră cu o anumită subapreciere a acti
vității politice și organizatorice. Se
afla în lucru- o tematică pe baza că
reia se vor efectua, în perioada ime
diat următoare, controale ce vor viza
modul în care își desfășoară activi
tatea organele colective de condu
cere din marile întreprinderi indus
triale. Am reținut de asemenea fap
tul că se definitiva „scenariul" unui
film documentar ce avea să fie
„turnat" chiar în ziua respectivă la
întreprinderea de utilaj petrolier.
Realizatori : activiști ai acestui or
gan și doi membri ai biroului comi
tetului de partid de la unjtatea mai
sus menționată. Așa cum am aflat
de la secretarul comitetului munici
pal de partid cu probleme economice,
au fost inițiate mai multe măsuri de
acest fel, inspirate din teze
le, orientările și sarcinile pe
care le conține Expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la ple
nara din noiembrie a.c. și care
au drept scop . asigurarea condițiilor
de îndeplinire integrală a planului
pe luna decembrie, precum și pregă
tirea corespunzătoare a producției
anului viitor. Este considerată ca o
primă necesitate implicarea mai pu
ternică a comitetului municipal, a
întregului său activ în munca orga
nizațiilor de partid, cu precădere
acolo unde acestea se confruntă cu
dificultăți și neajunsuri. Mai concret,
la întreprinderea electrocentrale Doicești, întreprinderea de utilaj petro
lier, anumite uzine ale Combinatului
de oțeluri speciale. Concomitent,
membrii comitetului municipal, re
partizați pe întreprinderi, acordă
sprijin direct pentru remedierea stă
rilor de lucruri negative.
Ce concluzii se impun atenției In
urma acestui sondaj ? Cel puțin trei.
Prima : Organizațiile de partid își
evaluează cu toată răspunderea pro
pria activitate în spiritul cerințelor
și orientărilor cuprinse în Expune
rea secretarului general al partidu
lui. Dar calitatea evaluării — cel
puțin prin prisma exemplelor la care
ne referim — nu se ridică peste tot
Ia înălțimea cerințelor acestui docu
ment programatic. A doua : înțele
gerea mai clară a necesității de a
imprima un spirit mai exigent, mai
combativ activității desfășurate de
organele și organizațiile de partid.
Este indiscutabil o concluzie de mare
importanță pentru activitatea viitoa
re. A treia i Răspunsul pe care tre
buie să-l dea în activitatea practică
organele și organizațiile de partid
aprecierii de o deosebită importanță
din Expunerea secretarului general al
partidului, în legătură cu o anumită
rămînere în urmă a activității politi
co-educative desfășurate' de organi
zațiile de partid în comparație cu
baza tehnico-materială creată de so
cietate în sfera producției materiale,
nu poate fi socotit — prin exemplele
oferite în cadrul sondajului — decît
parțial. Evaluarea deficientelor ma
nifestate în acest domeniu șe cere
făcută cu mai multă profunzime pen
tru a se adopta măsuri de conținut,
de reală eficiență.
Sondaj realizat de

Gheorqhe MANEA
și Constantin PRIESCU

Tn magistrala Expunere Ia plenara din luna noiembrie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a cerut
ca, in spiritul răspunderii revoluționare față de interesele generale,
față de cauza socialismului și comunismului, toate organizațiile de
masă și obștești să acționeze cu mai multă hotărire in vederea îm
bunătățirii și perfecționării întregii lor activități.
în virtutea acestei cerințe fundamentale pentru activitatea organizațiilor de masă și obștești in actuala etapă de dezvoltare economico-socială a țării, redacția și-a propus să publice o suită de articole consacrate modului în care aceste organizații — de sindicat.
U.T.C., femei, alte organizații de masă și obștești — se Implică și
acționează pentru soluționarea problemelor ecouomico-sociale, pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

întreprinderea de talpă și încălță
minte din cauciuc — Drăgășani, ju
dețul Vîlcea. Personal lucrător : 3 680,
din care peste ȘO la sută femei. Fi
resc deci ca, în întreaga activitate
a colectivului, comisia de femei de
aici să aibă, acum, și în viitor și
mai mult, un cuvînt greu. Cum ac
ționează ? în ce mod își aduce con
tribuția la rezolvarea problemelor de
muncă și de viață ale lucrătoarelor
colectivului ? Care este condiția fe
meii, raportată la' condițiile concrete
ale întreprinderii în care își desfă
șoară activitatea ? Care sînt preocupările actuale și
de perspectivă ale
activității, comi
siei de femei in
lumina sarcinilor
ce îi revin din
Expunerea secre
tarului general al
partidului ? La aceste
întrebări
și-a propus să
răspundă dezba-.
terea organizată
la sediul comisiei
de femei, din în
treprindere.
ACTIVITATEA
PROFESIONALĂ
ȘI VIAȚA PER
SONALA — PRI
VITE
ÎNTR-0
STRÎNSĂ
IN
TERDEPENDEN
ȚĂ. „Sîntem 3 683
de lucrători din care peste 1900
femei, o forță de 1bază a puterii colectivului nostru. Dar
I ... nu,
___ nu _____
scrieți
3 680 — ne roagă Sabin Diculescu,
directorul întreprinderii. Sîntem de
fapt de două, de multe ori mai mulți.
Ne gîridim întotdeauna la cei de aca
să, la copii în special. Femeile, toți
oamenii noștri nu-și lasă biografia
în grija portarului la intrarea în
. schimb, Nu rupem, cu alte cuvinte,
munca, viața profesională de cea
personală — lucrul acesta este, prac
tic, imposibil. Grija față de om, din
punctul nostru de vedere, înseamnă
înțelegerea acestei legături indisolu
bile. a intercondiționărilor care exis
tă între ceea ce numim viață per
sonală și viață profesională ; de
fapt, dacă dorim să fim foarte exacți,
prima o înglobează organic pe cea
de-a doua. De altfel, eu unul cred că
viața profesională nu are nici pe de
parte un caracter impersonal. Viața
în întregul ei nu poate fi „împărți
tă" : fiecare rol social ne solicită cu
totul, in fiecare ne implicăm pe de
plin. Iar viața e frumoasă așa cum
este, ea nu trebuie înfrumusețată.
Avem greutăți, ele nu pot fi eludate;
dar nici bucuriile nu’trebuie inven
tate, ele există. Scopul fundamental
al politicii partidului nostru — așa
Cum arăta secretarul general al
partidului în Expunerea din 28 no
iembrie — este omul, bunăstarea lui
materială și spirituală. Iar la aceasta
concură întreaga activitate a femei
lor din întreprinderea noastră".
ATRIBUTELE UNUI STIL DE
MUNCA DINAMIC. „Trebuie să
precizăm de la bun început, ne
spune inginera Aneta Mladen, pre
ședinta comisiei de femei din între
prindere, faptul că munca noastră,
a comisiei de femei. este subordonată
unor obiective precis definite : unele
cp caracter permanent, altele adap
tate necesităților unei perioade sau
alteia. între obiectivele majore cu
caracter permanent, cel economic —
vizînd realizarea planului — este și
pentru noi prioritar. Sintem con
știente că de realizarea Ia timp și
în bune condiții a sarcinilor de pro
ducție. depind toate celelalte — șl
aprecierea noastră, și veniturile
noastre, și prestigiul colectivului

nostru. Acordăm o importanță deo
sebită calității produselor, urmărim,
de asemenea, cu rigurozitate, reali
zarea planului la export. Iar în această privință acordăm
atenție
cursurilor de calificare și policalificare, ridicării continue a competenței profesionale".
— Activitatea noastră este, de fapt,
cu mult mai bogată — intervine în
discuție Ioana Sandu, vicepreședintă
a comitetului sindical al întreprin
derii. Fără să ne suprapunem în
nici un fel celorlalte organisme,
acordăm o atenție deosebită condi-

cite fndeminarea, fantezia, să le pre
gătească pentru viitoarea viață de
familie, acțiuni culturale. în colabo
rare cu corrtitetul orășenesc al fe
meilor, cu comitetul sindicatului, cu
comitetul U.T.C., organizăm periodic
seri culturale în care formațiile
noastre, laureate ale Festivalului na
țional -Cintarea României», "prezintă
programe atractive".
— Spre a ilustra diversitatea acti
vității comisiei de femei, ceea ce-1
conferă desigur autoritate, ar trebui
amintită și o altă inițiativă a noas
tră — ne atrage atenția maistrul
Elena Ene —, rod al colaborării fruc
tuoase cu comitetul sindicatului, ini
țiativă care are, intr-un anume fel,
un caracter inedit. Este vorba despre
gimnastica în producție. Dacă la în
ceput ideea a intîmpinat o serie de
rețineri — de zimbete chiar —, acum
această acțiune se desfășoară ordonat
și sistematic in cadrul tuturor ce
lor trei S&himburi, femeile noastre,
și nu numai ele, fiind convinse de
utilitatea acesteia pentru păstrarea
sănătății. Avem în întreprindere un
profesor de educație fizică și o sală
de gimnastică rea
lizată cu contri
buția noastră, , a
tuturor.
CA INTR-O ADEVARATA FA
MILIE. „Am în
țeles, nu la mul
tă vreme după
venirea mea aici
— ne mărturiseș
te confecționera
Ionela Pătru —
că întreprinderea
este o a doua
casă. Ca lntr-o
adevărată familie
ne ajutăm, între
noi, ne sprijinim,
ne sfătuim, iar
comisia de femei
se străduie să re
zolve toate problemele cu care
ne adresăm?» întîlnirile pe care
le avem în cadrul clubului „Femina", de exemplu, sint întotdeauna plăcute și instructive. Aș
spune că preocuparea comisiei de
femei pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor sociale ale femeilor — dar
nu numai ale lor, ci ale întregului
colectiv al întreprinderii, gîndindu-ne, de pildă, la buna gospodărire,
grija pentru calitatea mesei la can
tină, pentru sănătatea celor ce lu
crăm în întreprindere — este nu
numai un deziderat, ci și o vocație".
— Aici, la întreprinderea de talpă
și încălțăminte de cauciuc, obiectiv
industrial de referință în localitatea
noastră — ne încredințează profe
soara
Camelia Coroiu, președinta
Comitetului orășenesc al femeilor din
orașuFDrăgășani — avem femei ini
moase, gata oricînd să pună umărul,
cum se spune, la soluționarea pro
blemelor obștii. Au realizat lucruri
deosebite, și-au cîștigat un prestigiu,
o autoritate recunoscută. Și-au pro
pus obiective îndrăznețe pornind de
la ideea că niciodată nu putem spune
că am făcut totul pentru oameni.
Ceea ce le caracterizează este însă
dorința permanentă de a face mal
multe și mai bine, de a se autodepăși, ceea ce se poate spune că stă
la baza cerinței formulate de secre
tarul general al partidului privind
perfecționarea și îmbunătățirea con
tinuă a activității organizațiilor de
masă și obștești, deci și a activității
comisiilor noastre de femei.
Așa este. M-am aflat In mijlocul
femeilor din această întreprindere,
le-am cunoscut preocupările, bucu
riile. Acum, cind scriu despre ele,
încercînd să selectez acele aspecte
care să le definească, îmi sună în
minte cuvintele directorului între
prinderii : „Produsele muncii noas
tre sînt mai puțin spectaculoase de
cît, să spunem, motoarele cu reacție.
Dar vă asigur că femeile care lu
crează în întreprinderea noastră pun
în ele tot atîta muncă, tot atîta pri
cepere, tot atita .dragoste".

COMISIA DE FEMEI

implicată activ în soluționarea
problemelor economico-sociale

Acțiuni și preocupări înlr-o întreprindere din Drăgășani
l
țiilor de muncă și de viață ale fe
meilor, cu convingerea că acestea
se determină reciproc. Am întreprins
studii ergonomice, am făcut o serie
de anchete sociale — iată exemple
^concrete, și ntt singulare.
— Am făcut desigur multe lucruri
bune ; avem o anumită experiență,
dar judecind prin prisma Expunerii
secretarului general al partidului,
ridicarea activității noastre la nive-"
Iul cerințelor formulate înseamnă în
continuare o substanțială perfecțio
nare a stilului nostru de muncă —
apreciază inginera A,neta Mladen. Aș
aminti în acest sens necesitatea
de a ridica cu mai multă perseve
rență problemele legate de munca și
viața femeilor, de promovarea unor
femei în funcții de conducere, în
cadrul consiliului oamenilor muncii,
de afirmarea lor mai puternică in
cadrul dezbaterilor din adunările
generale ale oamenilor muncii.
ATENȚIE DEOSEBITĂ PROBLE
MELOR ESENȚIALE. „Punem un
accent deosebit pe calitate in ambele
sensuri, adaugă inginera Ligia Crăiescu : calitatea muncii și calitatea
vieții. Ne preocupă condițiile de mun
că, dar și calitatea muncii. Am inițiat
în intteprindere certuri ale calității,
în care se dezbat diverse chestiuni le
gate de calitatea execuției unor pro
duse, se împărtășesc experiențe, se
caută soluții modernizării producției,
a tehnologiilor de fabricație. Organi
zăm, in același scop, frecvente con
cursuri profesionale. Referindu-ne la
calitatea vieții, trebuie să spun că
nu ne sînt indiferente nici condiți
ile in care trăiesc lucrătoarele co
lectivului nostru. Acționăm, ne ocu
păm uneori insistent pentru a satis-_
face cum se cuvine cererile de lo
cuințe pentru femei, acordăm o aten
ție sporită femeilor care urmează să
aducă pe lume copii, îngrijinflu-ne
să le schimbăm temporar, atunci
cind este cazul, locul de muncă cu
altul care să le solicite mai puțin.
Avem o creșă și o grădiniță pe care
le sprijinim efectiv, avem un cămin
de nefamiliste, unde organizăm ma
nifestări variate — întîlniri cu cadre
medicale și juridice, dezbateri pe
diverse teme, cercuri care să le soli-

Leita MUNTEANU

• reportaje • însemnări •

(Urmare din pag. I)

Imagine din Zimnicea de azi

ZIMNICEA
Despre Zimnicea, nu cu
mulți ani în urmă, se spu
nea doar că este cea mai
sudică localitate a țării,
un alt motiv de refe
rință constituindu-1 ruine
le așezării geto-dacice.
După cum se știe, aici ș-a
descoperit o cetate fortifi
cată, datînd probabil, de
la sfirșitul secolului V
î.e.n. Alte date asupra lo
calității apar în cronicile
veacului al XV-lea, în
timpul domniei lui Vlad
Țepeș, care, se pare, și-ar
fi stabilit pe aceste locuri
tabăra peintru o perioadă
de timp.
Așadar, Zimnicea vine
din istorie și stă sub sem
nul istoriei.
La jumătatea deceniului
șapte al acestui secol Zim
nicea nu depășea condi
ția unei comune mai mari,
în anul Congresului al
IX-lea al partidului, „in
dustria" zimniceană era
reprezentată de două mori,
cîteva ateliere meșteșugă
rești și o secție de indus
trie locală. Multe căsuțe
din paiantă și chirpici,
multe dughene și străzi
nepietruite, lipsite de ca
nalizare. Astăzi mai amintesc despre așezarea de
odinioară doar o prăvăli
oară cu pragul tocit, un
atelier dezafectat și un
colț dintr-o fostă piață.
— Zimnicea acestui sfîrșit de an 1988 — ne spune
primarul orașului, tovară-

recoltat 55 000—60 000 de
plante efectiv... Și, tot așa,
am făcut întQpmai toate
cele pe care le văzusem și
le învățasem la Topolovăț.
Sigur că ușor n-a fost. La
semănat, ca să nu se
ivească greșuri, am pus
oameni din 200 în 200 de
- metri de-a lungul tarlalei.
Ei verificau și, dacă era
cazul, îl opreau pe tracto
rist obligîndu-1 să rezolve,
să meargă exact cu viteza
stabilită și să lucreze cu
cea mai mare atenție... Ri
sipă a forței de muncă ! —
s-au grăbit unii să strige.
Dar au tăcut in fața celor
25 de tone de porumb la
hectar. I-am schimbat din
funcție pe cei osificați in
lene și incetineală, pe cel
care nu-și vedeau decit
propriile interese, pe cei
cu alte < și. alte proaste
obiceiuri. încet-incet s-au
instalat și reflexul tracto
riștilor de a lucra corect, și
pofta cooperatorilor de a
munci, și ei, ca la carte, și
cinstea necesară în toate
relațiile noastre de mun
că... în definitiv, toate vin
o dată cu primele bune re
zultate...
E argumentul
suprem, singura lecție care
' prinde cu adevărat. Așa
am început să dezvoltăm și
sectoarele de mică indus
trie — avem cea mai bună
și mai mare balastieră din
județ, cu un foarte impor
tant arsenal mecanic —
așa am început să
ne
punem la punct zootehnia.
Și mai avem multe de
făcut... Pe loan Josu, unii
ii birfesc. Cel incapabili, cei
care, prin exemplul lui, își
văd amenințată „tihna" lor
călduță, dar neroditoare.
Pentru mine, Ioan Josu a
fost și este dascălul, omul
care m-a îndatorat cu acest
alt mod de a gîndi despre
muncă și misiunea agricul
torului. Noi, aici, poate că
n-o să-i putem întrece pe
cei din Topolovăț — că
nici ei nu stau pe loc —
dar am intrat, oricum. în
zona agriculturii intensive,
a succeselor, a adevărate
lor satisfacții.
Ce ar mai fi de adăugat
la spusele președintelui de
la Belinț ? Poate doar că,
vorbind despre experiența
lui în preluarea... celei mai
bune experiențe, el se
adresează polemic tuturor
celor care, trăind în vecină

Foto : Eugen Dichiseanu

ANI DE Înnoiri URBANISTICE
șui Ion Bongioianu — re
prezintă, ca și multe alte
localități ale patriei, o
ilustrare vie a ceea ce în
seamnă politica științifică
a Partidului Comunist Ro
mân de dezvoltare echili
brată a tuturor zonelor pa
triei, de valorificare supe
rioară a potențialului uman
și material. în anul 1976,
orașul a fost vizitat de
secretarul
general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Atunci,
ca și la următoarele vizite
de lucru, au fost luate hotărîri importante, care au
deschis localității noastre
perspective luminoase. Așa
a fost posibil ca întreprin
derea de pasmanterie —
adică de confecționat pan
glici — să-și tripleze capa
citatea, devenind cea mai
mare unitate de profil din
țară. Apoi s-a construit o
importantă unitate a in
dustriei metalurgice — în
treprinderea de țevi suda
te din oțel. Apoi a intrat
în funcțiune întreprinde
rea de industrializare a
sfeclei de zahăr. Lor li
s-au adăugat centrala ter
moelectrică și alte obiec
tive. Portul a fost dezvol
tat și complet modernizat.
Anul acesta producția in
dustrială este mai mare de
aproape 90 de ori față de
cea din anul 1965. Agricul
tura — tradițională pe aceste meleaguri — n-a fost
nici ea neglijată, coopera-

tivelor agricole de produc
ție și întreprinderilor agri
cole de stat existente a
*
dăugîndu-li-se sistemul de
îmbunătățiri funciare, o
asociație economică pentru
creșterea vacilor de lapte
și două mari unități pen
tru producerea legumelor.
Intrată în funcțiune în
1979, întreprinderea de țevi
sudate — una dintre cele
mai tinere unități indus
triale ale județului Teleor
man — era chemată să
realizeze produse cu înalți
parametri, solicitate de
economia națională șt la
export. în acest scop, nu
s-au precupețit eforturile :
au fost trimiși oameni la
specializare ; fabrica a fost
înzestrată cu o bază teh
nico-materială dintre cele
mai moderne.
— Aceasta nu ne-a scu
tit să dăm o permanentă
luptă pentru promovarea
noului, pentru
aplicarea
unor tehnologii de vîrf,
care să ne permită fabri
carea unor produse de ni
vel tehnic mondial — ne
spune președintele consi
liului oamenilor muncii al
întreprinderii, Florea Turcu.
Rezultatele ofensivei
modernizării constau în
sporul de productivitate
obținut față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, în
creșteri importante la ex
port, beneficii, economii
de metal și resurse ener
getice. Vorbind despre mo

dernizarea producției, a
muncii, avem în vedere Ca
fiecare muncitor, fiecare
specialist să se considere
angajat în muncă nu doar
ca simplu executant, ci ca
un om căruia nu-i este in
diferent dacă în loc de
bine se poate și mai bine.
Și rezultatele obținute pînă
acum ne dau garanția că
sintem pe drumul cel bun.
Puternica dezvoltare eco
nomică a determinat pro
funde mutații în plan edilitar-urbanistic. S-au ri
dicat blocuri de locuințe cu
aproape 2 600 apartamen
te, sediul politico-administrativ, un modern centru
de cultură și creație „Cîntarea României", cinema
tograf cu două săli de
spectacole, un liceu indus
trial, o școală generală,
grădinițe, poșta, complexul
hotelier, magazine și uni
tăți prestatoare de servicii
pentru populație. S-a con
struit mereu cu gîndul de
a spori frumusețea, de a
răspunde cerințelor mai
mari de confort și civili
zație necesare unui oraș
în plină dezvoltare. Zim
nicea dispune de un mo
dern spital care rivalizea
ză cu unități de profil, din
mari orașe ale țării. Din
prezentarea medicului Alexandfu Petre, reținem că
spitalul are secții de chi
rurgie, dermatologie, boli
interne, cardiologie, recu
perare medicală, săli de o

perații, blocuri operatorii
moderne, laboratoare, fiind
cuplat cu policlinica.
Dar cetățenii orașului se
mîndresc și cu alte obiec
tive
edilitar-gospodărești
de larg interes, la înfăp
tuirea cărora și-au adus ei
înșiși contribuția prostind,
numai în perioada ce a
trecut din acest an — așa
cum ne spunea vicepre
ședintele consiliului popu
lar, Emilian Nicolae — lu
crări în valoare de peste
20 milioane lei. Astfel, au
fost modernizate intrarea
în oraș dinspre Alexan
dria, străzile „Republicii",
„Turnu Măgurele", „1 Mai"
și „1907", s-au plantat nu
meroși arbori și arbuști
ornamentali, trandafiri și
tei. S-a modernizat baza
de agrement „Dunărica" și
se află în curs de amena
jare, pe strada 6 Martie,
o bază sportivă pentru
pionieri și școlari. Tot
pentru copii s-au dat în
folosință, cu sprijinul oa
menilor muncii din unită
țile economice, frumoase
locuri de joacă In cartie
rele de locuințe.
Pe planșetele proiectanților, ca și în planurile de
viitor ale edililor se află
noi obiective, noi lucrări
gospodărești. Zestrea urba
nistică actuală, ca și repe
rele anilor următori, fac
ca Zimnicea să fie un oraș
mereu tînăr și frumos.

Stan ȘTEFAN

a.

tatea unor unități agricole
cu rezultate intr-adevăr
superioare, se comportă ca
și cum formulele de mun
că și de organizare de
acolo n-ar exista sau le-ar
fi total inaccesibile. Este,
desigur, o invitație la
demolarea nevăzutelor zi
duri, la abandonarea orgo
liilor fără rost. Preluarea
experienței altora cere,
uneori, un considerabil efort. Dar, cum am văzut,
merită.
în altă parte a județului
Timiș, la C.A.P. Recaș,
am văzut o fermă zooteh
nică notr-nouță. O dată cu
ultimele finisaje. Începea a
fi populată cu viței de la

adăpost, unde furajarea e
cu „autoservire" — siloz și
fin. Alte 6 luni intr-un alt
adăpost, următoarele 6 în
altul (aici se fac lotizările,
se alcătuiesc grupele pre
gătirii pentru montă). Apoi
grupele de montă. Urmează
adăpostul pentru gestante.
Care, din a 27-a lună de
viață, se mută în materni
tate. După fătare, vacile
-trec In adăpostul (închis)
pentru testarea producției
de lapte, vițeii sînt intro
duși în. flux, de la capăt.
Testate, cu o producție
garantată de peste 4 000 li
tri, vacile sînt apoi livrate
fermelor specializate. Du
rata parcurgerii fluxului

Dacă știi să aduni idei,
aduni și recolte bogate
I.A.S. Liebling. Pentru că
ferma aceasta, asta își și
propune : preluarea expe
rienței acestei întreprin
deri în a produce vaci de
lapte din rasa „Bălțata
românească", cu un foarte
ridicat potențial biologic,
cu producții de minimum
4 000 de litri de lapte pe
an. Organizată pentru creș
terea „în flux" a animale
lor, ferma arată în felul
următor : un prim adăpost,
împărțit în două comparti
mente. Prițnul, închis, con
ține cușete individuale în
care vițeii stau din a 7-a
pînă în a 21-a zi. După
care trec în compartimen
tul următor, căruia îi lip
sește un perete lateral (așa
vor fi, de aici încolo, toate,
cu
excepția
ultimului).
Vițeii vor rămîhe aici, tot
in
cușete
individuale,
deschise și cu un mic țâre,
din a 22-a pinâ în a 80-a
zi. După care, timp de zece
zile vor sta intr-un (așa
numit „țarc de înfrățire"
pentru a se obișnui cu co
lectivitatea. Din a 91-a zl
vițelele trec în alt adăpost
deschis, cu două fînare în
capete și cu jgheaburi
pentru furajul unic, pentru
sare și apă; Rămîn aici,
hrănite la discreție, pînă la
6 luni. Următoarele 6 luni
le vor petrece Intr-un alt

— aproximativ doi ani și
jumătate. Numărul anual
al vacilor tie lapte astfel
produse — 300. Plus apro
ximativ 100 de tăurași, care
urmează alt flux de creș
tere. Deci, anual se naște
aici efectivul unei ferme
de elită pentru „Bălțata
românească".
Fermei noi de la Recaș
(merită a fi văzută chiar și
pentru simplitatea și fru
musețea construcțiilor)
1
se spune în județ „Ferma
anului 2000". Dar nu tre
buie așteptat pînă atunci
pentru a fi generalizată.
Sistemul a fost cu prisosin
ță verificat la Liebling, dar
și în alte locuri din țară.
Firește, C.A.P. Recaș a
optat pehtru o asemenea
investiție (după calcule, ea
se amortizează
în cîțiva
ani) din convingerea că,
pentru a face saltul econo
mic pe care îl ambiționea
ză, trebuie să 'abordeze cu
îndrăzneală tot ce e mai
nou, mai produttiv. Și cum
noul acesta se afla „la doi
pași" (chiar dacă între
Recaș și Liebling sînt
cîteva zeci de kilometri)
n-a evitat să-l preia. A
avut aici, desigur, un Im
portant rol și comitetul
județean de partid ; secre
tarul cu agricultura, ăng.
Aurel Lăzureanu, a urmă

rit personal întreaga reali
zare a investiției.
Discutăm cu președintele
de la Recaș, ing. Adam
Hălmăgean.
— Construcția e gata.
Mai departe ?
— O populăm. In princi
pal cu vițelușe de la
Liebling. Dar și de la
Periam și Gearmata, adică
din rețeaua județeană de
reproducție și selecție.
— Furajarea ?
— Noi zicem că avem ce
ne trebuie. Am asigurat
fînuri, silozul, pajiștea,
apa...
— Știți că la Liebling
calitatea, conținuturile nu
tritive ale linurilor șl
silozului se verifică prin
analize, cel puțin o dată
pe lună ?
— Nu știam.
— înseamnă că multe
alte lucruri mai aveți de
învățat de acolo-.
— E adevărat. Va trebui
să ne școlim acolo serios,
îmi dau seama...
Drumul corectei preluări
a unei experiențe e greu,
nu e ca și cum ți-ai cum
păra ghete noi ; le incalți
și gata. Experiența de la.
Liebling este rezultatul
unui foarte lung șir de ani
de muncă pasionată și res
ponsabilă. Ea implică teh
nologii complexe in care
fiecare amănunt își are
rostul său strict determi
nat ; nu se admit omisiuni
și „adaptări". Pentru cei
de la C.A.P. Recaș, „greul"
abia de aici începe. Dar
merită. Să calculăm o dată
cu ei : o vacă« se va vinde
cu 16 000 lei. Ori 300, egal
4,8 milioane pe an. Un taur
de reproducție, egal 30 000
lei. Ori 100 fac 3 milioane
pe an. O considerabilă va
loare a producției. O formi
dabilă sursă de venit. Șl
satisfacția că se vor afla
în zona „de altitudine" a
zootehniei.
Că vor con
tribui astfel la crearea
unui fond valoros în tot
mal multe ferme de anima
le. Deocamdată doar calcu
le. Convertirea lor într-o
realitate a producției fiind
pe deplin posibilă, ea a și
devenit,
pentru
C.A.P.
Recaș, obligație morală.
Totul a pornit de la O'
privire aruncată peste gar
dul vecinului. Și de la
dorința de a realiza, și în
ograda proprie.
ceea ce
acolo s-a dovedit cu mult
superior.
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PEÎNTREAGA
DURA TĂ A TIMPULUI DE LUCRU
CUM S-A MUNCIT ÎN SCHIMBUL DE NOAPTE?
teriale, scule, dispozitive verificatoare, esen
țială este asigurarea unei asistențe tehnice com
petente la fiecare loc de muncă, in fiecare
atelier și secție de producție. Este limpede, în
schimbul de noapte este necesar să se lucreze
absolut normal, la fel ca în schimburile de zi.
Pentru aceasta, consiliile oamenilor muncii,
conducerile întreprinderilor trebuie să contro
leze efectiv, în secțiile șl atelierele de produc

PITEȘTI: Combinatul de prelucrare a lemnului

Și bune, și mai puțin bune
despre organizarea muncii
Aici, la Combinatul de prelucrare
a lemnului din Pitești s-au aflat la
lucru în schimbul III din noaptea de
12—13 decembrie 300 muncitori, 12
maiștri, 7 ingineri șl 12 șubingineri. Din lipsă de lemn și alte ma
teriale auxiliare, indispensabile pro
cesului de fabricație, s-a lucrat nu
mai in secțiile de plăci fibrolemnoase, drojdie furajeră, tananți, fur
fural, iar parțial in cele de mobilă,
binale și cherestea. Energia electri
că și termică au fost asigurate în
întregime, conform necesităților, așa
că nu s-au ivit probleme deosebite
de producție. Practic, in acest
schimb s-au realizat suplimentar,
între altele, două tone de drojdie
furajeră și trei tone de plăci fibrolemnoase, două tone de făină din
lemn și 10 mc de cherestea etc. Citeva aspecte din secțiile de pro
ducție ne oferă dimensiunea reală
a eforturilor acestui colectiv. în
secția de drojdie, unde procesul de
fabricație se desfășoară în regim
automatizat, se afla la datorie mais
trul Constantin Arsene și șase mun
citori care răspund, fiecare în parte,
de cite o instalație. „Ne-am asigu
rat din vreme tbt ce ne este nece
sar producției — ne-a spus mais
trul. Am putut munci bine, cu spor
și planul a fost îndeplinit conform
graficelor". în secția mobilă II, subinginerul Petre Diaconii, șeful
schimbului, ne-a relatat că In această noapte cei 16 muncitori pre
zent! lucrează la finisarea celor 50
garnituri de mobilă ce urmează ca,

in zori, să fie ambalate și livrate Ia
export.
împreună cu inginerul Teodor
Cătănoiu, de la serviciul producție,
ne oprim în secția de plăci fibrolemnoase. Deși trecuseră 20 de mi
nute de Ia inceperea schimbului,
muncitorii Zamfir Constantin și
Zamfir Florian nu iși începuseră lu
crul. Motivul : maistrul Anduță Ilie
nu le-a spus ce să facă și de ce să
6e ocupe. între timp, apar și alți
muncitori care se plimbă de colocolo fără rost, pe motiv că instala
ția la care lucrează s-a defectat.
Trece o oră, dar mecanicii nu-și fac
apariția pentru remedierea instala
ției. îl căutăm pe maistrul Anduță,
dar nu-1 găsim, pentru că nu se
află în combinat, ci in „zi liberă",
acasă. Șeful secției, inginerul Vasile
Repede, ne asigură că se va îngriji
personal de organizarea muncii și
va redistribui operativ muncitorii la
alte instalații.
La bazinul pentru tratamentul
termic al buștenilor, un grup de ti
neri muncitori, în lipsa unui cadru
tehnic, mai mult își pierd vremea
decît lucrează. în legătură cu modul
in care se acordă asistența tehnjcă
în combinat se impune o mai bună
redistribuire a cadrelor tehnice in
ginerești pe cele trei schimburi de
producție din unitate. De ’ reținut,
în acest sens, faptul că în combinat
își desfășoară activitatea în prezent
60 ingineri și 36 subingineri. însă,
din păcate, numai foarte puțini pot
fi intîlniți în schimbul de noapte.
De ce ? (Gheorghe Cîrstea).

BOTOȘANI: Fabrica de izolatoare electrice din sticlă

0 problemă esențială nerezolvată
în noaptea din 12 spre 13 decem
brie a.c., la Fabrica de izolatoare
electrice din sticlă Botoșani. Asis
tența tehnică in schimbul de noap
te este efectuată de ing. Vasile Racu,
împreună cu care analizăm aspec
tele mai importante constatate și
problemele care apar îndeobște pe
parcursul activității din schimbul
III.
Eforturile colectivului de la Fa
brica de izolatoare electrice din sti
clă Botoșani vizează valorificarea
cit mai bună ă potențialului produc
tiv în toate schimburile, inclusiv in
schimbul III. Rezultatele obținute
aici în prima decadă a lunii decem
brie ilustrează atenția deosebită acordată organizării muncii, îndepli
nirii programelor stabilite.
Parcurgind cîteva sectoare de pro
ducție, două aspecte ne-au reținut
în mod deosebit atenția. Mai intii
faptul că in secția de montaj, unde
se asamblează corpurile de sticlă
cu capele și tijele metalice din care
rezultă
ghirlandele
izolatoarelor
electrice, se lucrează, cu toate că
activitatea de bază este organizată
numai in schimburile I și II. De ce ?
în schimbul III s-a găsit o „rezer
vă" de capacitate pentru valorifica

rea unor subansamble refolosibile.
O mașină de dezmembrat cape,
concepută și realizată prin mijloace
proprii, reintroduce in circuit res
pectivele subansamble. Activitatea
se derulează continuu și la linia de
fabricație a corpurilor izolante.
Am reținut insă și cîteva proble
me legate de funcționarea unui
„utilaj-cheie" in procesul de fabri
cație — cuptorul de sticlă. Despre
ce este vorba ? Datorită variațiilor
mari de debit și de presiune a ga
zului metan este foarte greu de
menținut temperatura și plasticita
tea optimă a sticlei care urmează
să ia, prin presare, forma corpurilor
izolatoare. In noaptea raidului apa
ratele de măsură și control indicau
o presiune mai redusă cu cel puțin
o atmosferă decît cea normală. în
aceste condiții, ne spuneau munci
torii. linia intră „pe jet" și presa nu
funcționează. Iată de ce este nece
sar ca dispeceratul teritorial să
acorde mai mult sprijin în privința
distribuirii gazului metan spre ju
dețul Botoșani. Cu atît mai mult cu
cit fabrica de izolatoare electrice
din sticlă, prin profilul său, este
unică in țară și elaborează un pro
dus mult căutat pe piața externă.

întreprinderea mecanică

0 mentalitate bizară despre
îndeplinirea obligațiilor de control
Continuăm raidul nostru la între
prinderea mecanică din Botoșani.
In schimbul de noâpte se lucra
In secția de elemente hidropneumatice și în secția de fabricație
în atelierele de piulițe, șuruburi,
de tratament termic și la galva
nizare. Sarcinile de producție sint
importante, ele fiind amplificate
de necesitatea recuperării restan

țelor acumulate la o serie de sorti
mente. în secțiile de fabricație —
fum gros din cauza proastei venti
lații. Două prese și circa zece mașini
de filetat nu funcționau pentru că
motoarele se defectaseră încă... din
schimbul anterior, dar nu se inter
venise operativ pentru efectuarea
lucrărilor de reparații necesare.

ii EXPERIENȚA, TEHNOLOGIILE ÎNAINTATE
......... .........,.......

...

MWGÎ BINE ORGANIZATĂ
Este știut că pentru reducerea consumului de
energie electrică in perioada de maximă soli
citare a sistemului energetic national, dar și
pentru folosirea intensivă a mașinilor, instala
țiilor și utilajelor pe timpul nopții, respectiv
după ora 22, conducerea partidului a indicat or
ganizarea și extinderea activității schimbului
III. De altfel, pentru realizarea integrală a pla
nului, pe lingă o temeinică aprovizionare cu ma
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ție, cum se desfășoară activitatea productivă
in schimbul' de noapte, cum sînt folosite utila
jele din dotare.
Continuăm astăzi sondajul „Scînteii" privind
modul in care este organizată producția șl cum
este asigurată asistența tehnică în schimbul de
noapte (prima parte a anchetei a fost publicată
in numărul din 14 decembrie a.c.) în unități
industriale din Pitești. Botoșani și Buzău,
î •

Deși trecuse peste jumătate din
timpul de lucru, controlorii de ca
litate Constantin Albu și Dumitru
Zaboloteanu nu controlaseră nimic,
urmind să execute, după cum spu
neau, „controlul de produs final". în
privința controlului interoperățional,
aceștia căutau să ne convingă că nu
e absolut necesar. „Ce contează la
o componentă un milimetru-doi aco
lo/'
ni s-a explicat de interlocu
tori. Cu’ alte cuvinte, dacă la un
strung reglajul este incorect, în
seamnă că întregul lot de piese rebutat urmează să fie respins abia in
faza de produs finit. O mentalitate
cu totul greșită, contrară prescrip
țiilor tehnice, păgubitoare, la care
trebuie să se renunțe neintirziat.
în aceeași secție de elemente hidropneumatice. maistrul Constantin
Cronț pleca spre casă căci „nu se
simțea in putere". Așa că, de
voie, de nevoie, răspunderile pro

ducției în schimbul trei au căzut in
sarciria lui Ion Striblea, șef de
echipă, care nu prea știa nici ciți
oameni are prezenți și nici ce să le
dea de lucru.
Fără doar și poate, secvențe ce
frizează absurdul. O totală abdica
re de la elementarele norme ale or
ganizării muncii. Toate vin să do
vedească că unde munca nu este
bine organizată, dar și metodic ve
rificată, iși fac Ioc comoditatea, in
disciplina. în timp, multe din aba
terile de la disciplina muncii in
această întreprindere au fost anali
zate și s-au luat măsuri pentru în
tărirea spiritului de disciplină. Fap
tul că ele nu au fost în totalitate
înlăturate demonstrează că in con
tinuare se cere mai multă fermita
te pentru întărirea răspunderii fac
torilor care conduc direct activita
tea de producție. (Eugen Hrușcă).

BUZĂU : întreprinderea de utilaj metalurgic

„Arată-mi mașina la care lucrezi
ca să-ți spun cine ești!“
în noaptea de 12—13 decembrie a.c.,
schimbul III la întreprinderea de
utilaj metalurgic din Buzău incepe
fără probleme deosebite. Unitatea,
profilată in special pe execuția unor
produse unicat, de înaltă complexi
tate tehnică, și-a realizat planul pe
11 luni la principalii Indicatori de
eficiență economică. Parcurgind insă
ci te va secții de producție, surprizele
încep să apară. Constatările făcute
în secția prelucrări mecanice pot fi
sintetizate succint : „Arată-mi cum
îți îngrijești mașina ca să-ți spun
cine ești !“ Maistrul Gheorghe Niculescu a preluat de la schimbul II
14 strunguri și freze defecte. La mulțe dintre ele mecanicii începuseră
remedierile, dșr nu reușiseră decit
să împrăștie motoare și subansamble
printre piesele care urmau să fie
prelucrate și șpanul care începuse
să se verse din conteinere. Pentru,
Iancu Enache, Mihai Gheorghiță și
Ion Iordache s-au găsit trei mașini
libere, in stare de funcționare. Alți
doi tineri strungari au fost trecuți
insă la... ordine și curățenie. întreți
nerea mașinilor și, mai ales, asigura
rea calității reparațiilor iasă, foarte
mult de dorit in această secție. O
freză universală reparată în schim
bul II nu a reușit să funcționeze de
cît trei ore in schimbul III.
Aceleași probleme le întîlnim și în
secția mecanică grea, unde două
mașini de alezat și trei freze portal

erau defecte de săptămîna trecută.
„Noroc că avem și alte mașini la
care am putut redistribui oameni" —
ne spunea maistrul Alexandru Vîlcu. Pe traveea BC. impreună cu
maistrul loan Andrei, examinăm un
adevărat monument al inerției : o
freză-portal de la întreprinderea de
utilaj greu Craiova, care la o lună
după expirarea termenului de garan
ție a intrat in reparație capitală și a
împlinit deja anul de cind se află in
același stadiu. Specialiștii craioveni
,-,fac naveta" la Buzău, dar finaliza
rea reparației acestei mașini com
plexe, de care secția are mare ne
voie, intirzie în mod nejustificat.
Cu probleme deosebite se confrun
tă și muncitorii din secția forjă. Deși
este realizată după un proiect mo
dern, ea nu asigură condiții optime
de muncă și nici realizarea producti
vității planificate. Cele trei manipu
latoare furnizate de întreprinderea
mecanică Timișoara mai mult stau
decit merg din cauza lipsei unor se
turi de garnituri de la capetele ro
titoare. Pe parcursul documentării in
schimbul trei în aceste unități am
putut observa numeroase alte aspecte
ce denotă în esență un singur lu
cru — slaba organizare a activității
în schimbul de noapte. O analiză ur
mată de măsuri ferme, menite să
ducă la întronarea ordinii și discipli
nei, se impune neintirziat. (Stelian
Chiper).

CE CONCLUZII SE DESPRIND DIN SONDAJUL
EFECTUAT
Din sondajele efectuate in schimbul trei din șase unități industriale
rezultă că. acolo unde activitatea este temeinic, organizată, unde asisten
ta tehnică este acordată corespunzător, de specialiști cu bună pregătire
profesională, sarcinile de plan cuprinse in grafice sint realizate ritmic,
integral. Astfel, în cîteva secții și locuri de muncă de la Combinatul
de prelucrare a lemnului Pitești și Fabrica de izolatoare electrice din
sticlă Botoșani s-a demonstrat că, printr-o atentă și riguroasă urmărire
a producției pe flux, activitatea se desfășoară în condiții normale. înregistrîndu-se chiar importante sporuri de producție față de prevederi.
în același timp, din sondajele efectuate a reieșit că în unele unități
persistă o serie de neajunsuri care, bineînțeles, se răsfring asupra ritmu
lui de producție. Iată, în sinteză, cîteva din neajunsurile constatate :
• asistenta tehnică nu este asigurată, potrivit cerințelor producției,
la fiecare loc de muncă de către specialiști cu experiență ;
• preluarea schimbului trei nu se face așa cum ar fi firesc, „din
mers", pierzindu-se minute bune, care, de fapt, Înseamnă producție netndeplinită.
• cooperarea Intre unele sectoare calde și secții prelucrătoare nu se
desfășoară continuu, conform graficelor stabilite ; (
• mașinile și utilajele nu sînt folosite Ia Întreaga capacitate ; mai
mult, unele din acestea, din cauza unei întrețineri necorespunzătoare, nu
funcționează aproape deloc pe perioada schimbului trei.
Este deci de datoria consiliilor oamenilor muncii, a organelor și or
ganizațiilor de partid să tragă toate învățămintele necesare, să efec
tueze ele însele asemenea sondaje, și cit mai des posibil, astfel incit în
această perioadă, în care pretutindeni in economie se depun maxime
eforturi pentru încheierea trimestrului IV și a întregului an 1988 cu
rezultate cit mai bune în producție, activitatea economică să se des
fășoare la întreaga capacitate, In toate schimburile programate.

Anchetă realizată de

Gheorghe IONITĂ
și

corespondenții

„Scînteii”

baza producțiilor mari
in toate sectoarele agriculturii
tf !
■

■

UNUL DIN PUNCTELE DE REPER
ÎN NOUA REVOLUȚIE AGRARA
Cooperativa agricolă din Salonta,
. județul Bihor, are o foarte frumoasă
’’ carte de vizită și o experiență dem
nă de toată atenția. Ni le prezintă
Eroul Muncii Socialiste, Czegd Ale
xandru :
400 milioane de Ici — la atît se
ridică acum valoarea averii obștești
a cooperativei, adică de aproape 10
ori mai mare decit în urmă cu 17
ani, cind, prin unificarea celor trei
cooperative agricole din raza orașu
lui, se puneau bazele uneia dintre
cele mai puternice și moderne uni
tăți agricole din țara noastră ; peste
70 Ia sută din valoarea producției
globale o reprezintă zootehnia — aici
se cresc 5 000 taurine, 30 000 ovine
și 300 000 păsări, la toate speciile și
categoriile de animale înregistrîndu-se randamente de excepție. Ran
damente cu adevărat record se obțin
și in sectorul vegetal, unde nivelul
producțiilor medii la hectar a depă
șit în mod constant în ultimii ani
8 000 kg griu și orz, 20 000 kg po
rumb știuleți și circa 200 000 kg
sfeclă furajeră. Extinderea an de an
a gradului de mecanizare și moder
nizare a proceselor de producție a
imprimat activității de aici un ca-i
racter specific industrial, valoarea
productivității muncii pe fiecare coo
perator atingind acum peste 230 000
lei. O asemenea bogăție i și belșug
de recoltă au adus acestbr oamenii
harnici o bunăstare pe care n-ar fi
bănuit-o cu ani în urmă nici cei mai
visători dintre ei : Valoarea unei
norme de muncă se ridică aici la
circa 150 lei, încît unii cooperatori
cîștigă pe an peste 40 000—45 000 lei.
Se cîștigă mult Ia Salonta, dar pen
tru acest cîștig se depune un efort
extraordinar. în primul rind de gîndire ; gradul de ocupare a forței de
muncă atingind aici 310 zile pe an
in condițiile în care mărimea me
die a unei zile de muncă este de 10
ore.
Dar să vedem prin ce anume ele
mente de organizare și tehnologie se
detașează cooperativa agricolă din
Salonta de multe, foarte multe alte
unități.
Concepția care stă la baza acti
vității consiliului de conducere al
cooperativei agricole din Salonta.
care este in fapt pe cit de simplă
pe atît de profund gindită, ne-o ex
plică președintele cooperativei agri
cole, subliniind două aspecte esen
țiale : „Prițnul, totul, dar absolut
totul se întemeiază pe puterea pămintului de a produce cit mai mult;
și recoltele mari, și zootehnia, și toa
te celelalte activități sînt condițio
nate de calitatea pămîntului. De
aceea, primul și cel mai important
lucru pe care ii facem mereu este
să investim in pămint. Al doilea as
pect esențial este acela de a da si
guranță și stabilitate în timp pro
ducției, activității economice a coo
perativei în ansamblu".
— Aproape jumătate dip pămîntul
deosebit de fertil pe care îl are coo
perativa era, cu 15 ani în urmă,
sărac, cu o . aciditate foarte pronun
țată. ține să precizeze președintele
cooperativei. Numai pentru înlătu
rarea excesului de umiditate am fă
cut lucrări de investiții în valoare
de peste 16 milioane lei. construind
cu forțe și fonduri proprii o rețea de
canale în lungime de peste 110 km.
Pe măsură ce înaintam cu aceste lu
crări, am trecut la materializarea
unui program complex de măsuri
care să asigure creșterea fertilității
naturale a tuturor celor aproape
7 500 hectare terenuri arabile. Prima
și de fapt cea mai importantă dintre
aceste măsuri a constituit-o aplica
rea îngrășămintelor organice. Am
început nu numai cu cantități mici
de gunoi, ci și cu doze mici, cam 25
tone de gunoi la hectar. Asta era
prin 1975, cînd fertilizam circa 350
hectare și cînd administram 9 000 tone
de gunoi. Suprafețele fertilizate, ca de
altfel și dozele administrate la hectar,
au crescut treptat, un adevărat salt,
înregistrîndu-se in 1985, cînd am
ajuns să fertilizăm cu îngrășăminte
organice 1 500 hectare, adică aproa
pe un sfert din suprafața arabilă,
aplicind doze duble in comparație
cu 1975. Începînd din 1986 am admi
nistrat, în medie, aproape cite 100 000
tone de gunoi pe an, folosind doze
mari, de peste 63 tone Ia hectar. Tot
în 1985, ne-am reconsiderat și atitu
dinea cu privire Ia eficiența celorI lalți factori de sporire a fertilității

pămîntului, în sensul că am trecut
Ia aplicarea pe Scară largă a amen
damentelor, ajungînd ca în ultimii
doi ani să beneficieze de asemenea
substanțe, in medie, peste 2 100 hec
tare pe an, ceea ce ne permite să
revenim cu asemenea substanțe o
dată la -trei ani, și n,u la cinci cum
se indică în tehnologia actuală.
— Ce eficiență practică au avut
aceste investiții deosebit’ de mari ?
— Pentru a înțelege adevărata di
mensiune a eficienței acestor inves
tiții, subliniez că ele au stat la baza
schimbării profilului unității noastre.
Pe măsură ce pămîntul a început să
producă o canlităte mai mare de'
masă vegetativă, am trecut treptat
Ia creșterea efectivelor de animale.
Am început mai întii cu ovinele,
după care am sporit puternic numă
rul de bovine, iar prin îmbinarea
judicioasă a celor două sectoare —
vegetal și zootehnic — am ajuns să
asigurăm valorificarea integrală și
■ deosebit de eficientă a întregii biomase ce se realizează în perimetrul
agricol al cooperativei noastre. Dacă
ar fi să mă refer la această inter
dependență între evoluția fertilită
ții pămîntului și a producției agri-

Cum gindesc și cum
acționează pentru producții
mereu mai mari
cooperatorii din Salonta,
județul Bihor
cole vegetale șl zootehnice, atunci
ar fi suficient să arăt că dacă în
1975, cînd abia fertilizam cite .350
hectare pe an șl cind, așa' cum spu
neam, aproape jumătate din terenu
rile noastre aveau o fertilitate natu
rală slabă, noi produceam mai puțin
de 7 000 tone de cereale, acum pe
aceleași suprafețe realizăm 27 000—
28 000 tone de cereale ; dacă în 1975,
pămîntul no.stru putea să producă
pentru furajarea animalelor cel mult
15 000 tone diferite nutrețuri, inclu
siv furajele secundare, astăzi, pe aceeași suprafață realizăm circa 60 000
tone de furaje, dintre care numai
suculente reprezintă circa 31000
tone. Toate aceste sporuri conside
rabile de randamente la hectar nu
se puteau realiza dacă nu investeam
atît de mult în pămînt, dacă nu dis
puneam de asemenea efective de
animale care să ne permită obți
nerea unor cantități mari de îngră
șăminte. S-ar spune că am înnobilat
pămîntul prin animale, pentru ca.
acesta, la rindul lui, să ne permită să
ne înzecim efectivele de animale.
Cred eu că în această interdepen
dență absolut logică se află de fapt
cheia eficienței finale a întregii ac
tivități din agricultura noastră. Cel
ce se încumetă să reducă eficiența
zootehniei doar la raportul dintre
prețul de valorificare a litrului de
lapte și costul lui de producție ju
decă îngust și strîmb. Pentru că, din
colo de lapte și carne, dincolo de
ceea ce oferă animalele omului, ele
sînt în fapt cele care dau pămîntu
lui seva fertilității, pentru ca din
această sevă să se hrănească apoi tot
ceea ce înseamnă viața pe pămînt.
— Există vreo legătură întră
această interdependentă și siguranța
sau stabilitatea în timp a producției
agricole ?
— Există, șl ea aduce in discuție
o altă problemă deosebit de impor
tantă, dar care din păcate este tra
tată in multe situații cu destulă su
perficialitate : aceea a creării in fie
care sector a unor rezerve care să
asigure continuitatea procesului de
producție, Indiferent de condițiile
climatice in care se realizează aces
ta. După mine, o asemenea proble
mă este capitală pentru progresul
agriculturii. Și în ce privește aceste
rezerve, cele mai mari ni le-am
creat în pămînt. Deși Obținem pro-

Resursele materiale utilizate cu eficientă superioară!
(Urmare din pag. I)

La întreprinderea de mașini-unelte Bacău se finalizează montajul unei celule
flexibile - mașină de înaltă complexitate tehnică
Foto ; S. Cristian

mod riguros și sint situații cind pen
tru același material sau produs se
pot aplica mai multe din căile ară
tate, cu efecte cumulate in ceea ce
privește reducerea pierderilor mate
riale. Dacă ne referim la unele din
ramurile de bază ale economiei —
construcțiile de mașini și industria
electrotehnică, o privire mai atentă
asupra
„radiografiei" consumuri
lor materiale dezvăluie că eli
minarea
adaosurilor de
prelu
crare
rămîne, in continuare, o
problemă nesoluționată corespunză
tor. Există, de pildă, o gamă largă
de piese și repere la care coeficien
tul de utilizare a metalului este
foarte mic, sub 20—30 la sută, situa
ție datorată nealegerii judicioase a
semifabricatului, aplicării unor teh
nologii de
prelucrare neadecvate,
precum și proiectării unor forme
constructive nerationale din punct
de vedere al consumurilor tehnolo
gice.
Trebuie reamintită aici o pro
blemă de ordin mai general a in
dustriei constructoare de mașini, șl
anume faptul că dotările întreprin
derilor, și in consecință concepția
tehnologică aplicată, determină ca

aproximativ 90 la sută din repere să
fie fabricate prin așchiere, procedeu
prin care pierderile de metal se ri
dică, în medie, la peste 20 la sută.
Și aceasta în timp ce tehnologiile
prin deformare plastică la rece și la
cald in matrițe închise, extruziUnea,
sinterizarea și altele, care în țările
puternic industrializate dețin o pon
dere de 30—45' la sută, reprezintă la
noi sub 10 Ia sută. Or, tocmai aceste
procedee moderne permit reducerea
substanțială a consumului de metal,
obținerea unor coeficienți de utili
zare superiori, situați Intre 90 la sută
— in cazul forjării de precizie, și
chiar 99 la sută — în cazul pieselor
sinterizate. Ceea ce, firește, pe an
samblul ramurii poate permite ob
ținerea unor performanțe superioare
sub aspectul consumurilor materiale.
Surprinzător, insă, in numeroase în
treprinderi în programele de moder
nizare se prevăd, în continuare, do
tări cu mașini de prelucrare prin aș
chiere și nu există o strategie în
vederea înlocuirii treptate a unui
asemenea procedeu tehnologic neeco
nomic.
O sferă largă de aplicabilitate în
economia națională o au tehnologiile
perfecționate de debitare, de croire
a reperelor, care asigură valorifica
rea la maximum a materialelor. In

programele de modernizare sint pre
văzute numeroase măsuri și soluții
de optimizare a debitărilor șl croiri
lor, dar trebuie arătat că în acest
domeniu sint încă rezerve ce pot fi
valorificate, îndeosebi în industriile
de prelucrare a metalului, lemnului,
materialelor plastice, țesăturilor, pie
lăriei și altele. Iată un singur exem
plu, dintre multe altele, din indus
tria confecțiilor : în timp ce la în
treprinderile de profil din Oradea,
Arad, Timișoara și altele coeficienții
de utilizare a țesăturilor la croire
sînt de 91—92 la sută, iar pierderile
tehnologice finale (după reutilizarea
materialului rămas de croit la exe
cutarea unor repere mai mici sau
valorificarea unor cantități prin
destrămare) reprezintă 1,5—2 Ia sută,
la alte unități, cum sint cele din
Bacău, Bîrlad, Iași, coeficienții sînt
de circa 87 la sută, iar pierderile de
3—3,5 la sută. Or, în această ramură,
pentru asigurarea croirii rationale a
materialului nu sînt necesare dotări
sofisticate, ci un plus de spirit gos
podăresc, o mai bună organizare a
activității.
Din practică a reieșit însemnătatea
cu totul deosebită a perfecționării
tehnologiilor în sectoarele calde.
Astfel, în ramurile constructoare de
mașini se toarnă anual cantități re'-

lativ mari de piese din aluminiu, la
care, în multe cazuri, se obțin co
eficienți scăzuți de scoatere a me
talului în produsele finite, sub 75 la
sută, iar in unele situații chiar sub
50 la sută, datorită utilizării cu pre
cădere a procedeului de turnare în
forme -de pămint. Pentru a aprecia
cit mai exact neajunsurile determi
nate de utilizarea acestui procedeu
se cuvine să arătăm că și în situa
ția în care surplusul de material
care se elimină prin maselote, rețele
de turnare, pulbere, șpan etc. se refolosește, la fiecare retopire se pier
de prin arderi și stropi circa 10 la
șută din cantitatea de aluminiu brut,
la care se adaugă consumul supli
mentar de combustibil și energie.
Iată de ce se impune, atît in cazul
aluminiului, cît și al altor metale
neferoase, generalizarea tehnologiei
de turnare sub presiune, care asigu
ră coeficienți de utilizare a metalu
lui de 90—95 la sută.
Firește, exemplele pot continua. Esential este că asemenea procedee
tehnologice moderne sînt cunoscute,
de regulă, mașinile și, utilajele ne
cesare se fabrică in tară și nu este
nevoie decit de un plus de interes,
de o preocupare reală pentru a-și
găsi locul cuvenit în acțiunile de
modernizare a fabricației.

ducții mari, convingerea mea este
noi nu valorificăm nici măcar 70
sută din actualul potențial prodt
tiv al terenurilor noastre. Spun i
tualul, întrucît noi ne-am prof
planuri mari în ce privește pămi
tul. Ne gîndim la materializai
unor idei care ne frămîntă de n
multă vreme, și anume la amer
jarea unui sistem modern de irif
ții. Iar atunci cînd toate suprafeț
vor fi irigate vom putea vorbi
Salonta de o producție totală de <
reale de 38 000—40 000 tone, ad
atît cit va fi în măsură să prodi
pămîntul nostru care dispune
acum de o rezervă foarte mare
^elemente fertilizante. Rezerve m
avem asigurate și în zootehnie, și,
primul rind, în ce privește furaje
atît. la finuri, dar mai ales la suc
lente, unde cantitățile însilozate
asigură la nevoie furajele pentru
puțin o stabulație și jumătate,
sectorul avicol, unde ne-am cc
frunt’a t în acest an cu probleme de
sebit de grele (este vorba de călită
sub orice critică a unor componer
ce se introduc în rațiile furaje
dar despre acestea trebuie discu
separat), ne gîndim să ne asigur
o rezervă de păsări care să rep
zinte aproape 70 la sută din efec
vul existent acum. Și am optat ai
pra acestei decizii într-un momi
în care acest sector ne-a adus o ț:
gubă de mai multe milioane lei. E
am făcut-o numai după ce am chi
zuit bine asupra posibilităților cei
de redresare ă sectorului în anul
vine, cind de fapt pe baza spori
efectivelor va trebui să recuperi
nu numai pierderile financiare c
1988, ci și cantitățile de ouă cu ca
am rămas datori in acest an fată
fondul de stat. Și asemenea rezer
avem create și in sectorul activită
lor industriale. în legumicultura,
sectorul mecanic, de fapt peste 1
acolo unde este nevoie.
— La Salonta, Ideile novatoare
pătruns nu numai fn domeniile
țin de laturile tehnologice ale ac
vității, ci șl de organizarea produ
țfei și a muncii. în această ordi
de idei v-am ruga să Insistați asup
locului și rolului pe care îl deți
ferma de producție în cadrul acth
tății cooperativei.
— In ce privește organizarea cai
nu mai e nevoie de subliniat, a
rolul esențial, hotărîtor pentru î
deplinirea programelor de dezvc
tare, noi am pornit de la ideea
ferma fiind unitatea de bază a aci
vității de producție, ea trebuie
aibă, in cadrul obligațiilor stricte •
muncă, stabilite pentru întrea
unitate, o anumită independență, i
bertate de inițiativă care să valoi
fice in cel mai înalt grad condiții
pe care le are. Iar șeful fermei
omul al cărui timp de muncă să I
consacrat exclusiv organizării aci
vității, aplicării tehnologiilor, fund
mentării asolamentelor, a planul
de structură a culturilor, în gen
ral problemelor ce țin de conduc
rea, de îndrumarea tehnică și ec
nomică a activității. La noi, șeful
fermă este, de fapt, „președintei
subunității respective. Lui i se dă
primire spre realizare planul de pr
ducție, venituri și cheltuieli, iar pe
tru îndeplinirea lui i se asigură t
tul : baza materială necesară, s
mințele și hibrizii cei mai buni, cai
titățile de îngrășăminte stabilit
absolut tot ce este necesar realiză
indicatorilor prevăzuți. Datoria I
este să organizeze oamenii și for
mecanică, să-și valorifice la max
mum inteligența și spiritul de ii
ventivitate. El nu trebuie să fie în
povărat de treburi ce nu-i aparți
ci să se ocupe de problemele pn
ducției. In aceste condiții răspui
derea lui pentru producție creș
pentru că nu există nici un mot
să justifice că nu a avut timp i
asigure respectarea întocmai a no
melor agrotehnice indicate. Nici <
și nici inginerul-șef nu. avem dreț
tul să dăm dispoziții directe la ni
un cooperator din cadrul fermei re
pective. Noi doar controlăm mod
în care în ferma respectivă se re;
pectă ceea ce am stabilit și la ni
Voie îl tragem la răspundere pe c
care trebuia să asigure îndepliniri
strictă a celor stabilite. La noi into
deauna se discută cu omul compi
tent, in măsură să dea sau să apli
o decizie. Cu șefii de fermă se dii
cută, nu zilnic, ci de cite ori esi
nevoie. Cei din- conducerea coopi
rativei venim cu programul ziln
sau săptămînal — în funcție de s<
zon — pe care îl supunem analiz.
și aprobării factorilor de deciz:
direct implicați. O dată aprobat, ace
program devine obligatoriu. Di
acel moment, singurul autorizat
rezolve toate problemele spre a re;
liza sarcinile stabilite prin progra
este șeful de fermă. Intervenția cor
ducerii cooperativei în treburile fei
mei are loc numai in condiții c
forță majoră, atunci cind din dift
rite motive trebuie concentrate ir
tr-un loc sau altul grupul de mi.
loace mecanice aflat la dispoziți
președintelui și inginerului-șef.
Ar fi, desigur, încă multe de spt
despre această remarcabilă expe
riență. In rindurile de față am ii
sistat doar asupra unor laturi ai
activității acestui harnic colectiv, c
speranța că ele vor atrage atenți
și vor stîrni un interes și mai mar
în rindul specialiștilor și cadrelor d
conducere din diferite unități. Ai
făcut-o și pentru a exprima și p
această cale hotărîrea oamenilor d
aici de a spori și mai mult produc
tiile agricole, întelegind prin aceast
nu numai o datorie morală, d;
și un răspuns prin fapte che
mării adresate țărănimii
de cor
ducerea partidului, de tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de a găsi cei
mai eficiente căi pentru sporirea i
continuare a producțiilor agricole !
a eficienței acestora.

Iosif POP
Ioan LAZA
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NOI DIMENSIUNI CREATOARE
ACTIVITĂȚII CULTURAL-EDUCATIVE

DE FORMARE A OMULUI NOU
Perfectionarea muncii politico-educative și
cultural-artistice — obiectiv primordial, în cen
trul căruia se situează ridicarea nivelului ge
neral de cunoștințe al oamenilor, asigurarea
deplinei funcționări a mijloacelor și formelor
de acces la valorile culturii și artei pe care
societatea noastră socialistă le pune la dispo
ziția tuturor pentru instruire, cunoaștere, înăl
țarea orizontului cultural : iată sarcini ce stau
in fața activiștilor culturali, a tuturor celor cu
atribuții în acest deosebit de important dome
niu, formarea omului nou, cu o înaltă con
știință revoluționară, socialistă. „Să perfecțio

Ied. : O trăsătură importantă a
ritului
militant,
revoluționar
istă și izvorăște din capacitatea
autoanaliză, din conștiința staîlui, a nivelului activității și forța
a acționa neîntîrziat pentru perdionarea ei. Care sint rezultatele
Atei analize critice și autocritice,
ce direcții veți acționa în etapa
nătoare ?
daria Cristian : Tezele din aprilie,
■cum și recenta expunere a
:retarului general al partidului,
rarășul Nicolae Ceaușescu, au deminat și în instituțiile și așezăntele din județul Cluj realizarea
or dezbateri și analize realiste
îpra activității desfășurate, in spicritic și autocritic, precum și exmarea hotărîrii ferme a tuturor
or ce activează în acest domeniu
a acționa cu mai multă conseciță pentru perfecționarea stilului
metodelor de muncă, pentru a
gura o nouă calitate în educația
iltilaterală a tuturor categoriilor
oameni ai muncii.
\ș dori să subliniez mai întîl tfiesitatea de a porni în
întreaga
astră activitate de la înțelegerea
afundă și cuprinzătoare a tezei
•retarului general al partidului cu
ivire la însemnătatea rolului și lolui muncii politico-educative in
acesul de formare a omului nou
ecum și a aprecierii că, de-a lun1 timpului, treptat, aceasta a cuscut o anumită răminere in urmă,
subapreciere ce a condus și la o
idere a nivelului calitativ al acităților desfășurate în diferite
'toare ale domeniului
culturaltistic. Consider că una din prlnlalele deficiente manifestate in
est domeniu constă în supralici
ta caracterului festiv în detri•ntul naturii educative a actului
Itural. Preocupîndu-ne exclusiv de
’anizarea serbărilor, de latura
ectaculară a activității culturaltistice, am neglijat uneori urmăea programatică și sistematică a
trilor virtuți educative, transforitoare pe care această activitate
relevă. Așa cum arăta secretarul
neral al partidului, „munca pojiă, cultural-educativă nu trebuie
se reducă la jocul pe scenă al
ior echipe, ci să antreneze masele
■gi“, să dezvolte cadrul de afir
me a spiritului creator al maselor.
toate domeniile. La rîndul său,
stivalul națibnal ,;Cintarea Romă-"
îi“. puternică mișcare dfe creație
ințifică, tehnică.: culturală, artis- „
ă de masă, nu peste tot este înles și se
desfășoară astfel, ci,
intr-o păgubitoare îngustare, se
nitează la perioada unor conrsuri artistice. Chiar și in cadrul
estora, dacă urmărim conținutul
feritelor programe, constatăm unei caracterul lor general, cu slabe
gâturi cu substanța reală a vieții,
fenomenele concrete, cu mentaățile și atitudinile manifestate in
uncă, in viață, în . familie, în sostate. Programele, repertoriile forațiilor artistice trebuie să fie mai
rîns legate de obiectivele educa
te ale întregii munci culturale, de
mbaterea diferitelor manifestări
?gative, a înapoierii In general,
oismului, lenii, necinstei. însușiriin avutul obștesc sau din avutul
irsonal. La rindul lor, casele de
iltură, căminele culturale, in gene1, centrele de cultură și creație
lintarea
României",
instituțiile
ofesioniste de spectacole și conrte este necesar să-și diversifice
îmbogățească conținutul, urmărind
ai riguros eficiența tuturor manistărilor politico-educative și culral-artistice menite să ducă la cu>așterea aprofundată a politicii
irtidului și statului nostru, la apliirea ei fermă. în viață, pentru rea'.area prin forme mai eficiente a
lucației patriotice, revoluționare.
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teatre

năm și să dăm noi dimensiuni activității
creatoare a Festivalului național „Cîntarea
României" 1 — sublinia
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU. în acest sens, trebuie
să organizăm mai bine activitatea de creație
tehnico-științifică și în alte domenii, a teatrelor,
a caselor de cultură, a cluburilor, căminelor
culturale, a tuturor centrelor de educație și
cultură ale Festivalului „Cîntarea României".
ÎN CE DIRECȚII VA DESFAS URAȚI ACUM
ACTIVITATEA ? QUM ACȚIONAȚI PENTRU
A APLICA ÎN VIAȚA CULTURALA SI SPI
RITUALA A OAMENILOR MUNCII ORIEN

materiallst-știlnțifice,
juridice șl
estetice a oamenilor muncii, pentru
perfecționarea
pregătirii profesio
nale a acestora, ridicarea nivelului
de cunoaștere și acțiune
social^.
Munca politico-educativă și culturaîartistică de masă se cere să dobîndească o și mai mare forță de pe
netrație și convingere,
activitatea
instituțiilor profesioniste să atingă
noi cote valorice pentru îmbogă
țirea spirituală complexă a oame
nilor muncii, în vederea .receptă
rii
valorilor
societății
noastre.
Avem
nevoie,
arăta
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de noi opere, de
noi romane, poezii, piese de teatru,
filme în care eroii principali să fțe
muncitorii, țăranii, intelectualii, cu
preocupările
și
aspirațiile
lor
actuale.
Alexandru Toma : Premisa unei
bune activități, cu eficienta educa
tivă necesară constă in capacitatea
tuturor factorilor educaționali de
a acționa, într-un spirit nou, mai
dinamic
în direcțiile lacunare,
unde s-au manifestat o seamă
de deficiențe. în acest sens, aș

TĂRILE DE MARE ÎNSEMNĂTATE TEORE
TICA ȘI PRACTICA DIN EXPUNEREA
SECRETARULUI GENERAL AL PARTI
DULUI ?
La aceste întrebări răspund tovarășii Maria
Cristian, președintele Comitetului județean de
cultură și educație socialistă Cluj, Alexandru
Toma, președintele Comitetului județean de
cultură și educație socialistă Suceava, Silvia
Cosma, președintele Comitetului județean de
cultură și educație socialistă Sălaj, Horia
Truță, vicepreședintele Comitetului județean de
cultură și educație socialistă Arad.

al Întregii activități politico-ideologice, culturale, sociale.
Festivalul
național „Cintarea României" — care
a luat cîteodată alura unei suite de
serbări și dansuri folclorice — tre
buie să fie, cum subliniază secre
tarul general al partidului, „o pu
ternică mișcare de creație științifică,
tehnică, culturală, artistică de masă".
El trebuie să antreneze masele Ia
activități complexe și să asigure ri
dicarea pe o treaptă superioară a
nivelului de cultură
generală. A
perfecționa și a da noi dimensiuni
^activității creatoare a festivalului
Înseamnă a organiza mai bine acti
vitatea de creație tehnico-științifică
și în alte domenii, â teatrelor, a
caselor de cultură, a cluburilor, că
minelor culturale, a tuturor centre
lor de educație și cultură.
Silvia Cosma : Evaluîndu-ne acti
vitatea în spirit critic, responsabil,
trebuie să fim pe deplin conștienți
că încă nu am reușit să ne ridicăm
în acest domeniu la nivelul cerut
de secretarul general al partidului,
nivelul corespunzător atît posibilită
ților, cit și, mai ales, cerințelor edu

Virtuțile educative ale actului cultural
- mai bine puse in valoare
menționa, in spirit critic și au
tocritic, că manifestările de for
malism și superficialitate se da
torează unei slabe cunoașteri a
realității, lipsei de contact perma
nent cu viața, cu oamenii, necunoaș
terii ' cerințelor lor concrete. Faptul
că avem o serie de acțiuni in in
stituțiile noastre de cultură ce nu
se bucură de ecou, de rezonanță,
desfășurîndu-se în anonimat, precum
și lipsa de adresă a unor programe
ce plutesc în generalități, care nu
supără și nu bucură pe nimeni, sint
indicii ale slăbiciunilor și minusu
rilor ivjte în munca noastră de în
drumare și control. Prin urmare, or
ganele de conducere județene, oră
șenești, comunale, care au menirea
de a asigura conducerea unitară a
activității cultural-educative, mani
festă o slabă preocupare pentru îm
bunătățirea stilului și metodelor lor
de'1'muncă, domeniu in care se im
pune să acționăm rapid și mult mal
energic. Nu-i suficient că noi cu
noaștem aceste neajunsuri, că le-am
semnalat și chiar criticat nu o dată :
trebuie să trecem de la o critică șl
autocritică formală și sterilă la ac
țiuni practice, concrete. Spiritul re
voluționar este un spirit al faptelor.
Este necesar să fim mai mult, în
permanență, prezenți in mijlocul oa
menilor, în instituțiile de cultură, la
manifestările desfășurate în între
prinderi și unități pentru a cunoaște
și îndruma direct — nu prin scrisori
și circulare — întreaga activitate. O
componentă esențială a competenței
și îndrumării calificate a activității
culturale o constituie cunoașterea
vieții, a cerințelor și condițiilor con
crete în care trăiesc și muncesc oa
menii. Locul activistului cultural este
mereu în mijlocul oamenilor, al ar
tiștilor amatori, acolo unde activează
ei. Ce eficiență are activitatea desfă
șurată? Trebuie spus că adesea nu
ne-am pus această întrebare, or, efi
ciența artistică, politică, ideologică
nu este cu nimic mai puțin impor
tantă decît eficiența economică. Sar
cina noastră, a celor care activăm
în conducerea activității culturaleducative a unui județ, este de a
asigura această eficientă, de a de
termina creșterea nivelului general

20,05 Laureați ai Festivalului național
„Cintarea României" (color)
20,35 Tribuna experienței Înaintate ©
Sub semnul răspunderii colective
șl personale
30,55 Film serial (color). „Ciuleandra",
după romanul lui Liviu Rebreanu. Premieră TV. Producție a
Casei de filme trei.
Episodul 2
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

de Teatrul Național Craiova) —
9,30 ; 16.
• Circul București (10 41 95) : „Stele
le circului" — 18,30.

• Teatrul Național
(14 7171, sala
Mare) : Ioneștii — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Arheologia dragostei — 18;
(sala Atelier) ; Jocul Ielelor — 18.
• Filarmonica
..George
Enescu"
• Chlrița in Iași : SCAMA (11 03 72)
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
— 9; li; 13; 15; 17; 19,
favorit
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu.
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17;
19,
Solist : Cristiano Rossi (Italia) — 18.
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17;
• Opera Română (13 18 57) : „Festi
val Verdi — Puccini. Madame But
19.
• Muzica e
viața mea :
DACIA
terfly — 18.
(50 35 94) — 9:
11; 13; 15;
17; 19,
• Teatrul
de
Operetă
(13 63 48) 1
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
Prințesa circului — 18.
• România la 70 de ani de la Marea
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
Unire i PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13;
(sala Schitu Mâgureanu,
14 75 46) :
Pavilionul cu umbre (spectacol pre
15; 17; 19.
■• Nelu : BUZEȘTI (50 43 58) — 15 ;
zentat de Teatrul de stat Sibiu) —
16,30 ; 19,30 ; (sala Grădina Icoanei,
17; 19.
• Hanul dintre dealuri — 15; 17; 19,
11 95 44) : Ciinele grădinarului — 18.
Povestea călătoriilor — 9;
11; 13 :
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie
DOINA (16 35 38).
drăguță cu o floare și ferestre spre
• Cucoana Chlrița 1 MUNCA (21 50 97)
Nord — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc
— 15; 17; 19.
• Miracolul ! AURORA (35 04 66) —
ciudat după scăpătat — 19.
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
GRIVIȚA
• Teatrul de comedie (16 64 60): Pre
(17 08 58) — 9; 11;-13; 15; 17; 19, GIUșul — 18.
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Teatrul „Nottara* (59 31 03,
sala
• Artista, dolarii și ardelenii : FE
Magheru) : Intr-o dimineață — 18 ;
RENTARI (80 49 85) - 15; 17: 19.
(sala Studio) : O noapte furtunoasă
• Zimbet
de
soare :
VIITORUL
— 18,30.
• Teatrul Glulești (sala Majestic,
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Unde
riurllc
curg
repede :
14 72 34) :
Arta conversației — 18 ;
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15;
(sala Gkileștl, 18 04 85) : Milionarul
sărac — 18.
17; 19.
• Soluție de urgență :
CULTURAL
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Pomplllu
• Și asta va trece : ARTA (21 31 86)
de Pompadour — 18.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
— 9: 11; 13; 15; 17: 19.
• Nu e ușor cu bărbații : VICTORIA
mână" (13 13 00) : Baltagul — 18.
(16 28 791 — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 35) :
• Patrula de
noapte :
FEROVIAR
Nota zero la purtare — 9 ;
Uite-1,
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
nu e 1 — 18.
• Vraciul î EXCELSIOR (65 49 45) —
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Bu-Ali — 10 ; 15 ;
(sala
9; 11.30; 14; 16.30; 19.
Cosmonauțllor, 11 12 04) : Mușcheta x • Hello,
Dolly :
LUCEAFĂRUL
rii măriei sale (spectacol prezentat
(IS 87 67) — 9; 12; 15; 18.

cinema

cative puse ih fața oamenilor de
actuala etapă de dezvoltare a țării
noastre. Mai ales în centre economico-sociale cum este Zalăul, jude
țul Sălaj, care au cunoscut în acești
ani o puternică dezvoltare industri
ală, activitatea de ridicare a nive
lului cultural-științific al oamenilor
este de o importanță hotăritoare in
atingerea obiectivelor, în îndeplini
rea marilor programe de moderni
zare, în realizarea sarcinilor din
toate domeniile. Trebuie să spunem
că nu toate acțiunile noastre reușesc
să pună în evidență cele mai im
portante aspecte ale vieții economico-sociale și că nu adoptăm în
totdeauna cele mal potrivite metode
pentru atingerea scopului propus.
S-au. manifestat si în munca noastră
elemepte - de formalism și . festivism, pe care sîntem ferm hotărîți sâ Ie înlăturăm. Secretarul
general al partidului, ' tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a subliniat fap
tul că avem, în toate domeniile,
realizări minunate, că am parcurs
un drum lung, de luptă și muncă,
de-a lungul căruia am învins multe
greutăți. în același timp, trebuie să
fim conștienți că viitorul nu înseam
nă un marș triumfal. Ne așteaptă un
drum de muncă șl luptă ce trebuie
să fie străbătut de oameni cu spirit
revoluționar. înarmați cu cele mai
înalte cuceriri ale științei, oameni
cu adevărat noi, cu un înalt orizont
cultural, capabili să înțeleagă și să
soluționeze problemele noilor reali
tăți, Iată de ce activitatea ideolo
gică, politico-educativă. de formare
a omului nou trebuie să „devină, așa
cum ne cere secretarul general al
partidului, „o forță mai puternică,
să aibă un rol mai important in
întreaga operă de construcție a noii
orinduiri sociale". Acesta este repe
rul ce trebuie să ne călăuzească în
treaga activitate. Acțiunile festiviste,
lipsite de conținut sau fără adresă
precisă, nelegate de trebuințele oa
menilor, sint nu numai inutile, dar
slăbesc interesul și încrederea în
forța modelatoare a culturii, înde
părtează publicul. Creșterea nivelu
lui calitativ, sporirea competenței
activistului cultural, folosirea mai

bună, mai eficientă a condițiilor
materiale de care dispunem sint sar
cini obligatorii ale actualei etape în
munca noastră.
Horia Truță : Imaginea culturală
pe care o lasă Aradul unui nearădean este poate una istorică. Adică,
aceea din urmă cu peste 100 de ani,
cind aici se simțeau ecourile acti
vității puternicelor societăți „corale"
sau de „lectură" existente în marea
majoritate a localităților. Sau poate
aceea a momentului premergător
încheierii procesului de formare a
statului național unitar român, cind
la Arad, în jurul ziarelor „Tribuna"
și „Românul", s-au concentrat pu
ternice forțe ale spiritualității româ
nești. O astfel de imagine, oricit-de
prestigioasă ar fi, nu este însă su
ficientă dacă nu este susținută de
una actuală. Fiindcă Aradul anilor
plini de izbînzi care au urmat Con
gresului al IX-lea al partidului tră
iește o viață spirituală autentică,
dinamică, aptă să intre într-un fer
til dialog cu celelalte județe ale
patriei. Este o expresie revelatoare.
a noului concept de cultură definit
în programul ideologic al partidului.
Este noua imagine culturală a Ara
dului unde bogata rețea de instituții
și așezăminte de cultură acționează
pentru
transpunerea în
viață a
orientărilor și indicațiilor secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cuprinse in Te
zele din aprilie, in magistrala-'expunere Ia recentul forum al demo
crației. Principala noastră sarcină
este, acum, potrivit orientărilor
din expunerea secretarului general
al partidului, aceea de a da un con
ținut nou, mai bogat, cu mai
mare eficiență educativă tuturor
activităților, de a perfecționa, într-o
viziune unitară, activitatea creatoare
din cadrul
Festivalului
național
„Cintarea României" și de a orga
niza mai bfhe acțiunila desfășurate
în instituțiile culturale.
Corespunzător indicațiilor șl orien
tărilor
formulate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in această peri
oadă s-au întreprins numeroase ac
țiuni de‘ cunoaștere a situației con
crete din fiecare unitate economică
și instituție, militîndu-se pentru îm
prospătarea repertoriilor. consolida
rea și permanentizarea tuturor for
mațiilor și cercurilor existente, creindu-șe noi colective artistice îndeo
sebi la principalele genuri : cor, tea
tru politic, brigada artistică, montaj
literar,' dans tematic. Alte inițiative
se referă la găsirea unor modalități
concrete pentru cuprinderea in fes
tival a tuturor societăților științi
fice, a cadrelor didactice, mai ales
in sensul acordării de către acestea
a sprijinului de specialitate, inten
sificarea activității de îndrumare și
control asupra creației și circulației
artei populare, a producției artiza
nale, protejării și stimulării creato
rilor populari, pregătirii cadrelor de
instructori artistici, extinderii cercu
rilor de Creație tehnico-științifică și
artistică' îndeosebi în rîndul tinere
tului, studierii tradițiilor și obiceiu
rilor populare și integrarea acestora
în cultura contemporană, promovării
obiceiurilor și tradițiilor noi apărute
pe fondul transformărilor din socie
tatea noastră socialistă, modalitățile
de realizare sistematică a unor acti
vități de cultură muzicală, teatrală,
cinematografică.
asigurarea unei
ambianțe plăcute în
așezămintele
de cultură etc. Sint cîteva din direc
țiile irt care, pornind de la defi
ciențele înregistrate, acționăm pen
tru transformarea faptelor de cul
tură în mai puternice instrumente
ale educației, cu un rol mai impor
tant în complexul proces de forma
re a omului nou.
Dezbatere de M. COSTEA

LECȚIA MEREU ACTUALA
A ISTORIEI
In zilele aniversării a 70 de ani
de la Marea Unire din 1918, Teatrul
de stat din Arad și-a înscris pe afiș
un nou titlu cu o piesă originală.
Este vorba de premiera abso
lută a unei lucrări cerute expres de
către teatru deloc intîmplător lui
Paul Everac, autorul unor piese is
torice de o deosebită valoare și, tot
odată, un om legat prin strinse și
viguroase fire biografice de Arad și
viața sa spirituală.
Concepută chiar la Arad, in preaj
ma curgerii domoale a Mureșului
(martor tăcut al atitor întîmplări
dramatice și aspirații), imaginată în
orele ce începeau, desigur, cu redes
coperirea, cu ochi proaspăt, a unor
tulburătoare mărturii scrise, ca și a
unor supraviețuitori ai Marii Adu
nări Populare de la Alba Iulia, care
se continuau cu cercetarea unor in
stituții social-politice actuale, a unor
unități economice, și cu rodnice,
sugestive contacte cu oamenii ce
le animă și le' înalță prestigiul,
„Convorbire la Arad intre șapte
magnifici
dim
preună cu femeia
iubită" — cum se
numește piesa in
șapte tablouri a
lui Paul Everac
— interesantă îm
pletire a docu
mentului cu ficți*.
unea, a sensuri
lor istorice cu unele etice, sociale,
politice in contemporaneitate, con
stituie un exemplu de ceea ce este,
trebuie să fie răspunsul la comanda
socială.
Căci a scrie dramaturgie Istorică,
a contribui la însăși cunoașterea is
toriei naționale, multă vreme fere
cată în rafturi de arhivă, a sensibi
liza conștiința națională prin inter
mediul evocării faptelor de luptă și
eroism constituie, fără îndoială, o
nobilă și permanentă comandă so
cială, a cărei „satisfacere" onorează
pe orice creator.
Așa cum ne așteptam, evocarea,
sub pana lui Paul Everac, tinde a
evita simplitatea ilustrativismului,
problematizind istoria. Miza temati
că, sâ zicem așa, dorită de teatru in
strînsă relație cu momentul sărbăto
ririi Unirii se amplifică, se modu
lează, se nuanțează cu varii și, nu o
dată, incitante considerații de ordin
etic sau de filozofie a istoriei.
Concepîndu-și scrierea în princi
pal pe o structură dramatică uzi
tată incă de la „Ferestre deschi
se", „Patimi", „Camera de alături",
cetr a secțiunii încăperilor unui
imobil și a revelării biografiilor,
trăirilor locatarilor lui, de-a lungul
veacurilor, intr-un dialog peste timp.
Paul Everac „șterge colbul de .pe
cronice bătrine", trage lințoliul de pe
„statuile" unor personaje exponen
țiale ale devenirii istorice. „învie
morții" și nu „in zadar". Căci țelul
său este — pe urmele revelațiilor
personajului principal — activizarea
conștiinței noastre istorice.
Cel dinții protagonist' al dramei,
tinărul Ilie Mihuț, prototip al inte
ligenței inginerești, al aspirației spre
creativitatea tehnică atit de nece
sară azi, este prototipul omului con
temporan, exemplar prin pasiunea sa,
prin munca și energia pe care le pune
în slujba progresului economic.
Este cel dinții „magnific" ce Intră
In scenă (vezi titlul piesei). El este,
în viziunea autorului, solidar cu
femeia iubită, un „capăt de șir".

Piesa sugerează — într-un registru
convingător mai ales sub aspect
simbolic — trezirea la conștiința is
torică și. împlinirea definitorie, ca
personalitate umană integrală a
eroului, prin cunoașterea și adincirea rădăcinilor, a sacrificiilor pe care
le-a presupus făurirea ființei ■ na
țiunii din care face parte.
Fără îndoială însă că beneficiarii
dezvăluirilor dramatice din cele șap
te tablouri atît de bogate în infor
mații și fapte ce hrănesc emoția, in
trăiri ce tulbură, adesea, conștiința
sîntem *noi, spectatorii.
Printr-o curajoasă „călătorie In
timp" (asociată tehnicii montajului
dramatic), scriitorul urcă îndărăt —’
la citeva niveluri — pe firul adine,
săpat în pămîntul românesc al is
toriei noastre. Reînvie. în ordinea
inversă a cronicii, personalitățile ei
tutelare, de la Burebista la Menumorut, la Gheorghe Șincai și la ur
mașii dirjilor memorandiști ce au
făcut Unirea, configurînd, prin ei,
împrejurări, condiții, evenimente

EMOȚIONANTĂ EVOCARE TEATRALĂ

A MARELUI ACT AL UNIRII DE LA 1918
definitorii, „drumuri și răscruci" ala
istoriei, rădăcinile adinei ale po
porului nostru în spațiul carpatodunărean.
Autorul face apel, totodată, și la
anonimii istoriei, victimele șl făuri
torii ei, masele de țărani români
care au suportat vicisitudinile, te
roarea istoriei și intelectualii patrioți ce s-au sacrificat pentru dobîndirea drepturilor naționale. Una din
secvențele cele mai încărcate de
dramatism, scena cea mai plină de
viață (atît de densă chiar sub aspectiil
sugestiei documentare) este monolo
gul; lui Ilarie Sabău. Un monolog
care, concentrînd b experiență isto
rică și o dramă Umană copleșitoare),
începe semnificativ cu un strigăt ve
nit de dincolo de moarte: „N-o dau.
Nu o voi da-o niciodată!" — fiica amenințată de atrocitățile horthyștilor
și țara, așijderea, devenind una in
orizontul bătrînului. Un monolog ce
continuă cu evocarea — de o durere
eternă, nedomolită de timp, neimbUnzită de ecranul memoriei —
a golgotei suferințelor pe care a
trebuit să le urce un țăran din
părțile Mezeșului. pus să tragă în
frații săi în 1918, ruinat de război,
ruinat de munca de rob, victimă a
exploziei de cruzime și violență
inimaginabile ale unora din neamul
vecinului și prietenului Imre (ce-1
fusese și i-a rămas mereu aproape
in momentele cruciale ale vieții).
Un om mort de mai multe ori, „cu
fiecare" din ai săi, un om care are
ceva din filozofia „dacului" evocat
de Emineșcu.
O altă figură deosebit de preg
nantă din galeria eroilor tutelari ai
dramei lui Paul Everac este doctorul
Vasile Gali Buciu, eminentă perso
nalitate transilvăneană, urmaș al
memorandiștilor, „unul din cei ce
au întreținut viu spiritul de luptă
națională ce a făcut posibilă izbînda din 1918“. Unul din cei pen
tru care „învățătura a fost luptă,
meseria — luptă, păstrarea legii si
obiceiurilor, și religiei, luptă". Din

La izvoarele vieții și rtiuncii poporului
Eveniment cultural la
Bacău : la galeriile „Arta"
a fost deschisă o amplă și
interesantă expoziție de
pictură, sculptură și grafi
că intitulată „Omagiu agri
cultorilor". Organizată în
cadrul Festivalului națio
nal al muncii și creației
„Cjntarea României" de
comitetul județean de cul
tură și educație socialistă,
în colaborare cu U.J.C.A.P.
și filiala Bacău a Uniunii
artiștilor plastici, expoziția
înmănunchează cele mai
valoroase lucrări realizate
de artiști plastici de renu
me din întreaga țară, în
tabăra de creație care a
avut loc în această vară Ia
Măgura, localitate din ime
diata vecinătate a munici
piului Bacău.
Lucrările oglindesc viața
nouă a agricultorilor, a sa
tului românesc contempo
ran, mărețele transformări
înnoitoare care au avut loc
in anii construcției socia
liste și îndeosebi după
Congresul al IX-lea, de
cind în fruntea partidului
și statului nostru se. află
cel mai iubit fiu al
poporului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Toate
aceste lucrări au fost reali
zate în urma unor vizite
de documentare întreprin
se de artiști în satele și
comunele situate de o par
te și de alta a Șiretului și
Trotușului, în unități, ^agri
cole cooperatiste și de stat,
la monumentele istorice și
în alte locuri din județ.
Atrag atenția în mod deo
sebit peisajele cunoscutu
lui pictor Horia Bernea
(București), dealurile al
tădată golașe, sterpe, de la

Godovana, acoperite acum
de întinse livezi și vii ro
ditoare, precum și .casele
moderne, curtea coopera
tivei agricole de produc
ție, plină cu tractoare,
mașini agricole și furaje,
așa cum le-au văzut artiș
tii plastici băcăuani Ilie
Boca și Ștefan Pristavu,
piinea și fructele care su
gerează bogăția acestor
locuri în viziunea brașo
veanului Teodor Rusu, her

exact semnificația expo
ziției de la Bacău, a lu
crărilor realizate de cei 24
de artiști plastici in tabă
ra de creație de la Măgu
ra, consemnăm citeva opi
nii ale unor specialiști
prezenți la vernisaj. Radu
Negru, critic de artă. Iași :
„De la retrospectiva peisa
jului românesc organizată
în urmă cu aproape 20 de
ani de Ion Frunzetti, nu
am mai văzut o asemenea

te subiectul
predilect al
unora din cele mai izbutite
picturi ale sale, și lamulți
alții. Cei care au lucrat in
tabăra de la Măgura însă,
deși sint de orientări, ten
dințe și virste diferite, au
surprins, într-o viziune
comună, viața nouă a sa
tului românesc, bucuriile
și confruntările acesteia,
exprimîndu-se într-un lim
baj unitar."
Ilie Boca, -președintele

O expoziție consacrată vieții satului, activității
oamenilor ogoarelor
ghelia de cai și crescă
toria de curcani semnate de
botoșăneanul . Teodor Valenciuc și multe altele.
Alte lucrări sint realizate
de pictori din generația
Sabinei Negulescu (Bucu
rești), suceveanul Virgil
Parghel, timișoreanul So
rin Nicodim, hunedoreanul
Adrian Samson. Alături de
lucrările acestor tineri în
expoziție se găsesc lucrări
semnate de artiști cu o
îndelungată activitate : pă
sările și porțile sculptate
de Ovidiu Maitec. O cova
tă atîrnată de grindă, care
ne amintește de incinta
casei lui Creangă din Humulești, este realizată de
tinărul sculptor băcăuan
Gheorghe
Zărnescu. 'In
lucrările de grafică sem
nate de Ileana Micodin
(București) sint înfățișate
dealurile și lumina de
vară de la Măgura.
Pentru a contura măi

expoziție reușită în primul
rind in ceea ce privește
implicarea spirituală, par
ticiparea umană, afectivă
a artistului în interpre
tarea . frumuseților acestui
pămint străbun. Este și fi
resc, pentru că satul ro
mânesc și oamenii' lui în
seamnă viața noastră, temelia trainică a civilizației
și culturii proprii. Prin tot
ceea ce se află expus aici,
aș putea spune fără teama
de a greși că in acește
zile galeria „Arta" din
Bacău ne oferă, un eveni
ment de prim rang in via
ța noastră artistică".
Valentin Ciucă, critic de
artă. Piatra Neamț : „Fru
musețile plaiului băcăuan
au atras dintotdeauna ar
tiști plastici de Valoare.
Mă refer la Nicolae Grigorescu, poetul Luncii Și
retului, la Ștefan Luchian,
care a făcut din Moinești și așezările învecina

multele replici memorabile ale •cestui personaj,, a cărui conștiință
a misiunii s-a împlinit prin pilda
vieții, să cităm una ce pare luată
din documente (sugestiile de intertextualitate ale dramei fiind multi
ple) : „Geniul acestui popor va ști
să unească pentru totdeauna ceea
ce vitregia istoriei a risipit".
Elogiul direct sau indirect, oma
gierea făurarilor de istorie (re
gistrul dominant al piesei) se Îmbi
nă și cu o încercare de evaluare
critică a condițiilor, specifice, a li
mitelor obiective ale unor poziții în
istorie. Edificator în acest sens este
cu deosebire episodul al treilea,
unde apare chipul unui intelectual,
fiu de armator, care s-a despărțit
de clasa sa pentru un ideal umanist
de orientare socialistă șl marxistă, un
om pentru, care patriotismul (ce in
clude și realizarea țelului dreptății
sociale, și depășirea condiției ele
mentar naționaliste) s-a constituit
intr-un „mandat" și într-un crez
ce amintesc, de setea de absolut a
eroilor camilpettescienl.
Prin acest ex
curs
dramatic,
montaj de monoloage și dialoguri,
scriitorul tinde a
răspunde (pentru
uzul eroului său
contemporan și,
cum spuneam, solidar cu el, și al
nostru) întrebărilor fundamentale
pentru orice popor, dar (subliniază el)
și pentru idealul de integralitate uma
nă al omului contemporan : „De
unde venim ?“ „Cine sîntem ?" —
adîncind. o dată cu originea si
identitatea noastră, trăsături crista
lizate de o luptă milenară pentru
afirmarea unor idealuri de supra
viețuire, de împlinire ca popor, sub
zodia dreptății, egalității, omeniei.
Femeia —' fiică, mamă, logodnică,
soție, permanentă tovarășă a bărba
tului, matcă purtătoare a vieții — aparg,.c.pjgstanț, in fțgc^rg,moment is
toric, în' fiecare epocă, drept un
exemplu de demnitate și eroism,
parteneră egală in efortul supra
viețuirii cu demnitate in Istorie.
Galeria diverselor personaje femi
nine create de dramaturg culminea
ză cu cea a unei vestale a zeiței
Bendis, primă jertfă a etnogenezei
daco-romane, care devine, intr-o
grandioasă proiecție simbolică. Țara
Mamă, cîntată in final de toți „mag
nificii" intr-o altă odă in metru an
tic : „Nu te-om da nicicind, ni
mănui pe lume / Nu te-om suferi
îmbucătățită / De tăria noastră tre
mure veșnic / Pîngăritorii. Cit pe
cerul nalt se perindă evii, 7 Cit ne
mări se sparg mii de talazuri. / Cit
mai pîlpîie-n noi a vieții suflare /
Nu-ți fie teamă" ; „Ești imaginea
pură a viselor noastre / A speranțe
lor noastre dîrză emblemă / Ești
potirul vrăjit din care cu toții /
Bem cutezanță" ; „Tu, iubită, fiică,
mamă și soră / Tu, magnifică jertfe
lor noastre zeiță / Nu te-om da
niciodată nimănui pe lume / Patrie
scumpă !“

filialei Bacău a U.A.P. :
„Expoziția de la Bacău se
constituie intr-un omagiu
adus țăranului român de
azi. acelui lucrător al pămintului care, de-a lungul
veacurilor, a asigurat și
asigură piinea de zi cu zi.
Tabăra în care au fost
realizate
aceste
lucrări
este prima
încercare de
amploare, cu participarea
unor artiști de primă mă
rime, făcută la nivelul
județului nostru și care a
reușit, după părerea mea,
întru totul. Ea constituie
un cîștig mare atit pen
tru artiști, cit și pentru
publicul
iubitor de artă,
pentru că, dincolo de fap
tul că toate aceste lucrări
vor fi tezaurizate în co
lecțiile organizatorilor, ex
poziția
va fi mai întii
it.inerată in toate consi
liile agroindustriale din
județ, pentru a fi viziona
tă de tot mai 'mulți oa

meni ai muncii din agri
cultură. Cu ' acest prilej
vor avea loc și întîlniri,
discuții, dezbateri intre
artiști și cooperatori, me
canizatori, alți lucrători
din agricultura noastră.
Consider că aceasta este
una dintre formele 'prin
care noi, artiștii de azi,
putem și trebuie să răs
pundem generosului în
demn al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care in
expunerea la ' recenta ple
nară arăta că poporul nos
tru, constructorii socia
lismului sint
îndreptățiți
să aștepte noi lucrări de
artă, noi romane, poezii,
opere plastice inspirate
din izvorul veșnic viu.
nesecat pe care-l cpnstituie viața și munca po
porului nostru. Expoziția
de la Bacău, rod al con
tactului nemijlocit al crea
torilor cu viața și munca
celor care înfăptuiesc noua
revoluție agrară, se con
stituie într-un însuflețit
răspuns și un ferm anga
jament : de a acționa cu
toate forțele pentru reali
zarea obiectivului de ridi
care a nivelului general
de cultură".
De la organizatori
am
aflat că expoziția va fi
itinerată mai întii în
consiliile
agroindustriale
Gheorghe
Gheorghiu-Dej
și Moineștl, pentru a pu
tea fi vizionată de oamenii
muncii
din
agricultura
văii Trotușului și Tazlăului.

Gheorghe BALTA

corespondentul „Scinteii"

* Spectacolul Teatrului de stat din
Arad reușește să pună in valoare
cu strălucire^ în chip impresionant,
calitățile de conținut ale textului,
simbolistica lui cu largi și profun
de semnificații. El ari vitalitate,
tensiune, unitate — grație măiestriei
regizorale și trăirilor actoricești ce
exploatează elementul viu, palpitant
din fiecare >,moment". Constantin
Codrescu, care semnează atît regia,
cit și scenografia (aceasta din urmă
sobră, dar adine.funcțională), a reu
șit să ofere un spectacol de înaltă
ținută, puternic, emoționant. Fidel
textului, nepropunîndu-și nici un
moment să-l rescrie, el izbutește să
conducă spectacolul cu discreție și,
in același timp, cu o știință a sce
nei bine stăpînită. Jocul luminilor,
care filtrează cu rafinament —. atît
ca mijloc de subliniere b semnifi
cațiilor, cit și în calitate de cortină
(datorat lui Ion . Pantea). apoi co' Ioana sonoră, muzica (Ildico Fogarassy) amplifică virtuțile acestui
spectacol, nuanțează și mijlocesc re
ceptarea mesajului de către public.
Meritul regizorului se regăsește și
în asigurarea unei distribuții adec
uate atit disponibilităților actoricești
'ale colectivului Teatrului de stat din
Arad, cit și exigențelor ridicate da
fiecare rol in parte. O creație de
osebită, de profundă autenticitate
realizează Ion Văran, care pătrunde
cu patos și sensibilitate în esența
personajului pe care-l întruchipează
(Ilarie). El aduce pe scenă uniyersul țărănesc cu mentalitatea sa
sănătoasă despre valorile etice și
politice ale neamului, reușind să se
impună prin forță de emoționare și
trăire actoricească. Cu totul remar
cabilă este tinăra Gabriela Cuc
(Femeia iubită), stăpînă pe cele mai
diverse mijloace de expresie sceni
că, Cu profunzime și cu o sensibi
lă participare, ea reușește să dea
viață și adinei semnificații fiecărei
ipostaze oferite de rol. In aceeași
notă de. profunzime, cu mijloace
sobre, economicoase, în sensul- bun
al cuvintului. Ion Petrache creează
in mod convingător un personaj
deosebit de complex (dr. Gali).
Creații scenice de relief realizea
ză și Ion Costea (Menumorut),
Dan Antoci (Burebista). Doru Iosif
(prof. Vlădescu), Maria Barboni
(Iolanda), Iulian Copacea (Șincai),
Călin Starfciu (Mihuț). Tn felul acesta spectacolul este o izbindă a sce
nei românești pusă admirabil în
slujba unui text de adincime, de
mare frumusețe și vibrație patrio
tică.

Natalia STANCU
Tristan MLIHUȚA
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STATUL Șl DEMOCRAȚIA ÎN SISTEMUL POLITIC

CU PRIVIRE IA ȘEDINȚA ORDINARĂ A COMITETULUI
MINIȘTRILOR
APĂRĂRII Al STATELOR PARTICIPANTE
»
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
în a doua jumătate a lunii de
cembrie 1988, în capitala Republicii
Populare Bulgaria — Sofia — va
avea loc ședința ordinară a Comite-

AL SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI

tulul miniștrilor apărării ai statelor
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Educației Socialiste. Ministerului
Afacerilor Externe, alți oameni deartă și cultură, un numeros public.
Au fost prezenți Katsuhiro Ichioka, ambasadorul Japoniei la Bucu
rești, șefi de misiuni diplomatice
acreditați in țara noastră.
(Agerpres)

*

ADMITERE LA DOCTORAT ÎN ANUL 1989
Ministerul Educației și
tului aduce la cunoștință
și 12 februarie 1989, va
concursul de admitere la

învățămfncă, între 5
avea loc
doctorat.

înscrierile se vor face intre 16 și
31 decembrie 1988 la institutele or
ganizatoare de doctorat.

gîndire și construcție a vlnciurilor
de ancoră. Ani de zile risipiți in
consum energetic, pe calea valori
cursa pentru ceva mai bun, dar care
ficării superioare a acestora, este pe
nu intra în tiparele prestabilite. Adeplin posibil să se asigure o creș
plecați-vă cu răbdare asupra fiecă
tere de circa 40—50 la sută a va
rui record la producția de griu la
lorii producției-marfă, iar in unele
hectar — ori de porumb, orz, sfeclă,
sectoare chiar mai mult. înfăptuind
floarea-soarelui, legume etc. — și
exemplar obiectivele noii revoluții
veți vedea că nu o dată acesta se
agrare, pînă in 1995 este, de aseme
confundă cu lupta tenace, neîndu
nea, pe deplin posibil ca și agricul
plecată împotriva decalajelor de gîntura să realizeze cel puțin 45 mili
dire, cu rămînerile în urmă în pla
oane tone de cereale.
nul conștiinței, cu judecăți vechi și
Iată doar două obiective esențiale
oameni depășiți de ritmurile dina
ale viitorului, care dimensionează
mice ale timpului prezent. Rezi
uriașul cimp de acțiune al întregu
duurile rutinei, opacitatea la nou
lui popor. Un cîmp de acțiune in
sint rezistențe, bariere ale conștiin
care asumarea răspunderii comunis
ței nu de puține ori greu de izgonit
tului — a tuturor organelor și orga
din complicata și complexa alchimie
nizațiilor de partid, al căror rol con
umană. ■
ducător la fiecare loc de muncă este
Pe aoest teritoriu este absolut ne
primordial în efortul de înflorire
cesară prezența comunistului. Inter
generala a patriei — reprezintă una
venția sa cu fapta. Intervenția
din condițiile fundamentale. Tocmai
promptă, decisivă, capabilă să stimu
pentru că noii parametri de civili
leze energiile progresului a organe
zație la care aspirăm nu se pot cu
lor și organizațiilor de partid. Nu
ceri decit în „ținută de campanie".
mai urmărind pfnă la capăt desDupă cum și îngenunchierea ruti
ținui unei soluții sau tehnolonei, a închistării, a neputinței de a
gii originale există garanția puadera la soluții inedite, cutezătoare,
nerii acestora în operă, fructificare să stimuleze și să unească ener
carea acestora în beneficiul accele
giile nu e posibilă decit tot în
rării ritmurilor de progres. Numai
.ținuta de campanie" a comunis
aducînd declarația despre necesita
tului. Omul călit în atîtea bătălii cșre
tea înnoirii la rampa de control ri
i-au dat ciștig de cauză. De la re
guros a faptei, a acțiunii concrete,
coltele record obținute în multe uni
numai în acest spirit se poate reteza
tăți agricole din Olt, Brăila, Ialomi
orice tendință de demagogie, de for
ța, Bihor, Timiș etc. la sutele și su
malism pe tema promovării noului.
tele de noi mărci de oțeluri, ale că
Desigur, drumul investiției de ginror șarje au fost gindite și elaborate
dire novatoare, drumul stimulării apentru prima dată. De la tehnologia
cestei gîndiri nu-i presărat cu flori,
in premieră, cristalizată în laborator
deși... Deși nu se duce lipsă de con
ori la planșetă și pînă la tehnica
sfătuiri, schimburi de experiență, ex
operatorie țompetitivă cu ceea ce
poziții etc. consacrate inițiativei.
se cheamă vîrf în uzinele de sănă
Cîte însă din inițiativele, din ideile
tate ale lumii.
novatoara avansate, lăudate cu aceste
prilejuri, au găsit imediat dreptul
Destinul progresului la no! este ca
el să se nască din această ofensivă în
de a produce ? Pentru că astăzi in
care comunistul se află implicat cu
teligența și inițiativa sint chemate
să producă. Cită tenacitate risipesc
fiecare fibră a ființei sale. Promo
varea schimbărilor regeneratoare, a
comuniștii, organizațiile de partid în
perfecționărilor de esență sint soco
această direcție ? Au intrat aseme
tite de el drept o obligație morală
nea preocupări în reflexul firesc al
care intră firesc în ecuația existen
muncii lor de zi cu zi ?
ței. După curți tot în formula exis
Anii care vin — așa cum se arată
tenței sale intră obligația morală de
cu limpezime in Expunerea tova
a oferi exemplul de angajare în arășului Nicolae Ceaușescu — vor fi
ceastă luptă, de a fi nucleul „de
anii unei dezvoltări și mai dinami
șoc" în jurul căruia să graviteze
ce, intensive a societății românești,
toate energiile capabile de înnoiri
iar unul din redutabilele mijloace
fundamentale în climatul social fa
care pot lucra în serviciul acestei
vorabil 'progresului neîntrerupt.
dezvoltări este tocmai investiția de
Ideile transformatoare sint ca pă
gîndire, bătălia pentru nou. Loc
unde comunistul are rol decisiv. Prin
sările care iubesc marile altitudini.
cutezanța sa validată de istorie. Ca
Au ele însă, întotdeauna, condiții
om al timpului său, capabil să unormale de decolare ? Nu-i doaf o
nească și să pună în mișcare ener
întrebare retorică. Un om a avut te
nacitatea să bată ani de zile la ne
giile, spiritul creator al celor mulți,
numărate uși închise pentru a im
pentru necontenita înflorire a patriei
pune, pînă la urmă, un mod nou de*** — România socialistă.

(Urmare din pag. I)
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FOTBAL. Ieri s-a disputat la Cimpina ultimul meci al actualului se
zon de fotbal, între echipele Victo
ria București și Universitatea ClujNapoca, restanță din etapa a 16-a
a campionatului diviziei A. Fotba
liștii bucureșteni au cîștigaț cu sco
rul de 5—2 (2—1), prin golurile în
scrise de Coraș (3), Culcear și Cojocaru, Pentru Universitatea ClujNapoca au marcat Neamțu și Cr.
Sava.

v

GEOAG1U-BAI
Un peisaj de o rară frumusețe
și excelente condiții de odihnă și
tratament fag din stațiunea Geoagiu-Băl, situată la 19 km de Orăștie, un ideal loc pentru petrecerea
concediului de odihnă în tot
cursul anului.
modern
Hotelul
Geoagiu-Băi
utilat (24 de camere cu încălzire
centrală și restaurant de categoria
I) stă la dispoziția amatorilor de
turism și de tratament balnear.

VOLEI. La Luxemburg s-a efectuat
miercuri tragerea la sorți a grupelor
semifinale ale competiției internațio
nale masculine de volei „Cupa cam
pionilor europeni". Campioana Româ
niei, echipa Steaua București, va
•evolua in compania formațiilor Pa
nini Modena, C. V. Palma de Mal
lorca și S. V. Hamburg. Din cea
laltă grupă fac parte T.S.K.A. Mos
cova, Ț.S.K.A. Sofia, Vojvodina Novi
Sad și Olympiakos Pireu. Meciurile
din cadrul seriilor se vor disputa
tur-retur, fiecare cu fiecare, în ia
nuarie și februarie anul viitor, pri
mele clasate urmînd să-și dispute
finala competiției, programată la
8 martie la Atena.
După cum se știe, în turul trei al
„Cupei campionilor europeni" la
__
volei feminin este calificată și echi-pa română Universitatea C.F.R.
Craiova, care va întilni în această
fază a competiției (11 ianuarie, în
deplasare, și 18 ianuarie, la Craiova)
formația italiană Olimpia Teodora
Ravenna.

HANUL BRAN
Celor ce doresc să-și petreacă în
mod plăcut concediul de odihnă
sau un sfîrșit de săptămină, Ha
nul Bran le stă la dispoziție, oferindu-le condiții bune de cazare șl
masă. Amplasat în localitatea Bran,
la 28 km de Brașov, pe șoseaua
națională Brașov-Pitești (D.N. 73),
Hanul Bran dispune de 34 de
camere cu încălzire centrală și de
un spațios și modern restaurant.

IZVORU MUREȘULUI
Stațiunea Izvoru Mureșului din
județul Harghita, situată pe șo
seaua națională Miercurea-Ciuc —
Gheorgheni, este o gazdă ospita
lieră pentru turism în tot timpul
anului. Renumită pentru frumuse
țea peisajului și pentru condițiile
pe care le oferă pentru practicarea
sporturilor de iarnă, stațiunea își
primește vizitatorii in unități tu
ristice care dispun de tot confor
tul.
Una din acestea, hanul Izvoru
Mureșului, are 22 de camere cu
încălzire centrală și un restaurant
prevăzut cu 450 de locuri la mese.
El este amplasat la 36 km de
Miercurea-Ciuc și la 20 km de
Gheorgheni.
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Cronica zilei
Începînd de miercuri, se desfă
șoară în Capitală, la cinematograful
„Studio", „Săptămîna filmului japo
nez". înscrisă în cadrul relațiilor de
colaborare cultural-artlstică mani
festarea a fost deschisă cu lung me
trajul „Ultima secvență". La spec
tacolul de gală au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și

marile centre, ci și intr-o localitate
statului a fost înscris in Constitu
z
cum este Titu. Acest orășel lipsit de
ția socialistă a României, adoptată
viață economică, în urmă cu două
de Marea Adunare Națională la 21
de proprietate instituită în iunie
decenii, necunoscut în România, ca
august
1965.
Țara
a
dobîndit
o
nouă
formă,
cit
1948, socialistă atit 'în
să nu spun că nu auzise nimeni
denumire ;
Republica
Socialistă
și în esența ei, s-a dovedit a
despre el dincolo de hotare, a fpst
România. Nu doar o titulatură s-a
fi baza trainică a tuturor preracordat, după Congresul al IX-lea,
schimbat, ci s-a dat expresie și con
facerilor înnoitoare âin societaca atîtea alte localități din toate ju
sacrare în mod esențial, in conți
tea românească. Eu am absolvit li
dețele țării, la circuitul economic
nutul activității statului, realităților
ceul industrial în anul 1987, deci în
național și internațional. Care este
societății
românești
de
după
Congre

cea de-a treia etapă a construcției
nivelul dotărilor ? Acela impus de
sul al IX-lea. Socialismul se dovedi
socialiste în România. în același an
noua revoluție tehnico-științifică
se a fi victorios in România și o nouă
am devenit muncitor la întreprin
mondială ! întreprinderea de elec
formă de stat venea să oglindească
derea de mecanică fină din Bucu
trozi siderurgici este în întregime
acest adevăr. Au fost stipulate noi
rești. Tot ce am întîlnit aici m-a
automatizată. La întreprinderea de
prevederi constituționale, în strînsă
impresionat profund. Am intrat înaparataj electric pentru instalații au
corelație cu legitățile dezvoltării so
tr-o uzină modernă, dotată la nivel
pătruns, o dată cu mașinile cu co
ciale, cu cerințele obiective ale con
mondial, care produce la nivel mon
mandă numerică, tehnologii dintre
strucției socialismului, in condițiile
dial. Azi, la întreprinderea de me
cele mai moderne. Statul s-a întărit
impuse de progresul general al so
canică fină se desfășoară o continuă
continuu, s-a dezvoltat. Acum dis
cietății și civilizației umane. Repu
bătălie cu micronii. De cîte ori mă
pune
de condiții pentru ca fiecare
blica română avea, acum, o nouă
surătorile coboară sub un micron,
parte
a proprietății de stat, încre
lege
fundamentală,
cu
adevărat
de

gradul de dificultate sporește în pro
dințată spre administrare și bună
mocratică și cu. adevărat națională.
gresie geometrică. Se schimbă, con
gospodărire unui colectiv muncito
Iar statul român își afla, în preve
tinuu optica de lucru, se moderni
resc, să înregistreze valori ridicate,
derile constituționale, ca și în reali
zează munca. în lupta pentru pre
în consecință, cresc și răspunderile
tățile țării, o temelie trainică.
cizie, pentru productivitate și cali
acestor colective. Aș da un singur
tate, pentru eficiență se cere com
Floarea Anghel : „Noul tip de stat
exemplu : firma întreprinderii de
petență. Și măiestrie. Se cere, de
se îriălța pe o solidă bază politică :
aparataj electric pentru instalații
fapt, o înaltă calificare. Colectivul
deținerea puterii de către popor, sub
din Titu este cunoscută, azi, in nu
nostru e pregătit să ducă o astfel
conducerea partidului. Și se înălța
meroase țări ale lumii.
Numărul
de luptă. A dobîndit cunoștințele ne
pe o solidă bază economică : Întări
cumpărătorilor externi sporește me
cesare și dispune de mijloace teh
rea și dezvoltarea proprietății între
hotare,
ar
reu.
Dacă
undeva,
peste
nice dintre cele mai moderne. Toate
gului popor. De fapt, statul a deve
pleca din Titu Un singur produs cu
aceste realități reflectă politica par
nit organizația politică a puterii po
defecțiuni, faptul ar avea consecințe
tidului și statului nostru din cele
porului. Un stat socialist in formă și
dintre cele mai grave. O piață exdouă etape de după Congresul al
în conțțnut — atît pentru că noua
ternă ne-ar fi închisă. Ar pierde
IX-lea. Cum era, aici, cu 41
orînduire din România dobîndise o
statul nostru, ar pierde și colectivul
de ani în urmă, cînd statul
natură socialistă, cit și — mai cu
întreprinderii. Șl pierderea nu ar fi
român a devenit Republică ? Știu
seamă — pentru că bazele sale erau
numai
morală, ci și materială. Se
de la tovarășii mei de muncă mai
socialiste. Proprietatea, producția și
înțelege
deci că între conducerea
vîrstnici că pe locul acestei între
repartiția, „plăcile turnante" ale
centralizată a economiei c}e către
prinderi profund ancorate în noua
progresului societății, ele însele în
stat — pe baza planului național
revoluție tehnico-științifică se afla
temeiate pe principii socialiste, rea
unic — și autoconducerea muncito
o uzină modestă, cu ateliere vechi,
litate consolidată intr-un proces is
rească există o strinsă legătură.
cu vestiare din scîndură, cu mașini
toric, în care statului i-a revenit un
Două aspecte aș. vrea să subliniez cu
în cea mai mare parte reformate.
rol esențial, determinau la rîndul lor
privire
la aceste probleme. Primul
Cit privește producția... se fabricau
natura socialistă a statului român.
piese pentru lămpi de carbid. De
Partidul, secretarul său general au . aspect : sarcinile fiecărei întreprin
deri sint riguros precizate în planul
aici s-a pornit. Aceasta era situația
acționat în continuare pentru o nouă
național unic — care este plan de
Întreprinderii noastre în anul națio
transformare a statului, pe funda
stat și are caracter de lege. Al doilea
nalizării".
mentul democrației muncitorești-/easpect
: statul este, totodată, orgavoluționare. în prezent, statul nos
Nicolae Oprea : „Aceasta era, de
tru este democratic în esența sa. I nizatorul întregii activități de înde
fapt, situația întregii industrii ro
plinire a planului. Desigur, fiecărei
Această trăsătură îi este conferită
mânești din acea vreme. La 11 iunie
întreprinderi îi revin sarcini ‘ pentru
de un complex de factori : politici,
1948’ s-a înfăptuit naționalizarea.
a căror îndeplinire poartă întreaga
economici, sociali. Unul dintre acești
Cronica acelor ani de început ai pro
răspundere, dar colectivele de mun
factori, de cea mai mare însemnă
cesului revoluției și construcției socă își onorează aceste îndatoriri cu
tate, îl constituie relațiile de deplină
cialiste consemnează că fabricile,
sprijinul direct al- statului. în con
egalitate ale tuturor cetățenilor pa
minele, sondele, băncile, pădurile au
dițiile în care crește rolul funcției
triei in exercitarea puterii de stat,
lor de drept
revenit proprietarului
.
economice, statul are, la nive
în condițiile egalității lor reale față
— poporul român. Muncitorii s-au
lul întregii societăți, „ o viziuni
de mijloacele de producție. Avind
dovedit ă fi mai buni conducători
de ansamblu asupra tuturor in
asigurate dreptul la muncă, la în
decit foștii lor patroni. Se inaugura,
terferențelor proprii economiei na
astfel, o etapă calitativ superioară în ' vățătură, accesul liber la știință,
ționale. între noile lui- rosturi se în
cultură și educație, toți cetățenii pa
dezvoltarea statului socialist. Făuri
triei, fără nici un fel de deosebire,
scrie și reglarea întregii activități
rea proprietății socialiste a asigurat
economico-sociale. Un exemplu sem
participă în deplină egalitate la
trecerea la conducerea planificată a
exercitarea
puterii
de
stat.
Este
cu

nificativ îl oferă și cooperativa agri
economiei naționale, la folosirea
noscut faptul că nu au fost da ajuns
colă din Titu, a cărei avere este
conștientă a legităților economice în
declarațiile politice pentru ca aceas
obștească. Aici, in această unitate, la
interesul sporirii avuției patriei, al
tă egalitate să devină o re&litate. Nu
fel ca în oricare altă cooperativă
dezvoltării forțelor de producție. A
au fost de ajuns prevederile consti
agridolă de producție din țara noas
urmat, apoi, primăvara anului 1949,
tuționale. A fost nevoie de locuri de
tră, statul nu deține nici un titlu de
cjnd a început procesul de transfor
muncă
noi,
cu
mult
peste
șase
mi

proprietate. Dar statul, ca organiza
mare revoluționară a agriculturii.
lioane.
De
construirea
a
2
000
de
în

tor al întregii vieți colective a po
Noua proprietate, socialistă, de stat
treprinderi, amplasate în vechile
porului, poartă direct răspunderea
și cooperatistă, ce înlocuia proprie
centre și în cele' peste 180 de noi
pentru modul în care este valorificat
tatea burgheziei și moșierimii, a
platforme’ industriale. O astfel de
creat condiții pentru dezvoltarea
pămîntul — principala avuție națio
platformă, deosebit de modernă, a
nală. Și pentru felul în care sint în
unui nou sistem economic și social.
fost amplasată în Alexandria, fapt
Poporul român, care își cucerise, sub
deplinite sarcinile trasate de partid
care
a
schimbat
din
temelii
viața
lo

conducerea partidului, o nouă formă
în acest domeniu. Munca în coope
calității. Și a fost nevoie de o creș
de stat, acționa pentru consolidarea
rativă este direct legată de obiecti
tere de 128 de ori a producției in
puterii politice. S-a dezvoltat statul
vele înscrise în planul de stat. Fără
dustriale și de peste 9 ori a celei
socialist^ au avut loc prefaceri revo
îndoială că, în primul rînd, coopera
agricole. De noi edificii pentru uni
luționare în conținutul activității
torii’, cadrele de conducere, specia
tățile de știință, invățămînt, cultură,
lui. Pe această bază — cum se re
liștii poartă principala răspundere
de
ocrotire
a
sănătății.
A
fost
deci
levă și în Expunerea secretarului
pentru îndeplinirea îndatoririlor ce
nevoie să fie creat, cu mari eforturi , le revin din plăți. Dar noua revoluție
general al partidului —* s-a trecut Ia
și cu uriașe investiții — asigurate
edificarea economiei socialiste uni
agrară constitute un proces complex,
prin repartizarea pentru acumulare-a
tare, s-au produs prefaceri calita
care presupune sisteme de mașini
unei treimi din venitul național —
tive în structura de clasă a societă
multifuncționale, îngrășăminte, iri
cadrul material in care, pe baza dez
ții, în munca și viața poporului. Au
gații, cadre calificate. Fără sprijinul
voltării proprietății socialiste, să se
fost ani grei, așa cum arată tova
statului nu ar putea să fie asigurate
instituie participarea tuturor cetățe
rășul Nicolae Ceaușescu. în care s-au
toate aceste mijloace. Statul iși ex
nilor, cu drepturi egale, la conduce
comis și greșeli, s-au făcut și abu
tinde aria de activitate. își lărgește
rea statului".
zuri. Dar partidul și-a dovedit ca
gama atribuțiilor. Acesta este prin1
pacitatea de a depăși astfel de mo
cipalul motiv pentru care secretarul
Ion Bărbieru î „Baza economică a
mente, de a asigura Înaintarea pe
general al partidului, în Expunerea
statului o constituie proprietatea so
calea socialismului ; în acest proces
sa, acordă o atit de mare atenție
cialistă. Dar forța lui o asigură dez
revoluționar, statul a dobîndit un
problemelor perfecționării statului,
voltarea neîncetată a acestei pro
nou conținut și noi răspunderi".
îmbunătățirii activității de planifi
prietăți, gospodărirea cu cea mai
care, introducerii elementelor mo
înaltă răspundere a avuției naționa
Organizația politică
derne de conducere, științifică, baza
le. Acest adevăr este reliefat cu
tă pe realități, pe legile economice
deosebită claritate în Expunerea to
a puterii poporului
generale. în același timp, o atenție
varășului Nicolae Ceaușescu. Reali
în „Epoca Nicolae Ceaușescu",
deosebită șe acordă perfecționării
tățile României de azi dovedesc că.
statul asigură cadrul unitar pentru
autoconduceril muncitorești șl autope măsură ce s-au dezvoltat econo
valorificarea deplină a energiilor și
gestiunii economice".
mia națională, societatea în general,
forțelor întregii națiuni in construc
au fost create condiții pentru per
Problemele perfecționării activi
ția socialistă. Acest nou statut alfecționarea statului. Azi, principala
tății statului nostru socialist, ale
lui funcție este cea economică. S-a
participării democratice a poporului
vorbit, aici, despre acele uzine cu
la activitatea statului, la care ne
vom referi în partea a doua a dezba
hale întunecoase și, strimte, cu uterii pe această temă, sînt de cea
tilaje învechite șl rudimentare.
Astfel de imagini au devenit
mai mare însemnătate pentru între
trecut. în prezent, lucrurile s-au
gul proces al edificării societății so
schimbat esențial. Și nu numai în
cialiste multilateral dezvoltate.

40 de ani de la crearea Partidului Muncitoresc Unit
Polonez și 70 de ani de la întemeierea Partidului

■ •. <y
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GIMNASTICA. întrecerea femini
nă din cadrul competiției interna
ționale de gimnastică de la Barcelo
na a fost dominată de Gabriela Potorac (România) situată pe locul I
la individual compus și învingătoa
re in finalele pe aparate (la trei
probe). La masculin, pe primele
locuri s-au clasat M. Richter (R.D.G.)
și A. Iașko (U.R.S.S.).
SCHI. • Proba masculină de sla
lom superuriaș desfășurată pe pirtia
de la Hemsdal (Norvegia), în cadrul
„Cupei Europei'.1 la schi, a fost cîști
gată de francezul Jerome Noviant,
cronometrat cu timpul de 1T7”39/1OO.
Pe locul secund : iugoslavul Tomaz

Cizman (1T7”45/1OO). Proba mas
culină de slalom uriaș disputată pe
pîrtia de la Hemsdal (Norvegia), in
cadrul „Cupei ‘Europei" la schi, a
fost cîștigată de iugoslavul Tomaz
Cizman, înregistrat in două manșe
cu timpul de 2’02”51/100. Pe locurile
următoare : austriacul Stefan Eberharter — (2’02”57 100) și italianul
Attilio Barcella (2’02”74/100).
•
HANDBAL. La Katowice, în meci
retur pentru optimilg de finală ale
„Cupei campionilor europeni" la
handbal feminin, echipa poloneză
A.K.S. Chorzow a întrecut cu 25—21
(9—9) formația
•
■* Iskra
nația cehoslovacă
Partizanske.!. ______
„___________
învingătoare
cu 25—15
în primul joc, handbalistele cehoslovace s-âu calificat în faza următoare a competiției.
BASCHET. La Zagreb, în mecî
pentru grupele sferturilor de finală
ale „Cupei cupelor" la baschet
masculin, echipa sovietică Jalghiris
Kaunas a întrecut cu 104—101 (46—38)
formația locală Cibona.

HOCHEI. Intr-up meci internațio
nal de hochei pe gheață disputat în
orașul suedez Uppsala, selecționata
Suediei a întrecut cu scorul de 5—1
(2—0, 2—1, 1—0) formația R.F. Ger
mania.
ȘAH. După 9 runde.în campiona
tul mondial de șah rapid, ce se des
fășoară în orașul mexican Mazatlan,
în fruntea clasamentului se află
Karpov, Vaganian, Gavrikov (toți
U.R.S.S.), Dlugy (S.U.A.) cu cite 6,5
puncte. La turneu participă 61 de
concurenți din 20 de țări.
SANIE. „Cupa mondială" la sanie
a debutat cu întrecerile concursului
tie la Sarajevo, în care Jens Miiller
(R.D. Germană) a terminat învingă
tor în proba masculină, cu timpul de
2T6”658/1 000, iar compatrioata sa
Ute Oberhoffner s-a situat pe locul
întii la feminin în 2’04”315/l 000.
Proba de dublu a fost cîștigată de
echipajul italian Kurt Brugger —
Wilfried Huber, cu f timpul de
1’22”752/1 000.

Tovarășului

WOJCIECH JARUZELSKI

Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Stimate tovarășe Jaruzelski,
în numele Partidului Comunist Român, al Comitetului său Central, pre
cum și al meu personal vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii
din Republica Populară Polonă cele mai calde felicitări șl un salut priete
nesc cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării Partidului Muncitoresc
Unit Polonez și al celei de-a 70-a aniversări a întemeierii Partidului Comu
nist Polonez.
Cele două evenimente se Înscriu la loc de frunte în epopeea luptei eroic»
a poporului polonez prieten pentru eliberare națională și socială, pentru
edificarea socialismului pe pămintul Poloniei.
Sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, clasa muncitoare,
țărănimea, intelectualitatea. întreaga națiune poloneză, animate de un pu
ternic sentiment patriotic au asigurat renașterea Poloniei, înfăptuirea unor
profunde transformări revoluționare, obținerea unor succese importante in
dezvoltarea economico-socială a țării.
/
Comuniștii, întregul nostru popor, atașați tradițiilor de solidaritate mi
litantă româno-polone, urmăresc cu mult interes eforturile perseverente ale
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii polonezi in direcția înnoirii socialiste
a Poloniei.
.
,.
Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea fermă că, acționînd îm..preună, în spiritul înțelegerilor la nivel înalt de la București și Varșovia,
raporturile de prietenie și conlucrare dintre Partidul Comunist Ronșân și
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre România și Polonia vor cunoaște
o dezvoltare continuă. în interesul și spre binele popoarelor român și polo
nez, al cauzei socialismului și păcii.
Folosesc acest prilej, pentru a vă adresa dumneavoastră, comuniștilor,
întregului popor .polonez prieten urarea caldă de noi și tot mai mari succese
în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului, în opera de
edificare a socialismului jn patria dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Un moment de însemnătate istorică
în viata comunistilo r, a poporului polonez
I

Se împlinesc 70 de ani de la
gului popor în construirea socialis
crearea Partidului Comunist Polo
mului.
nez și, printr-o coincidență crono
Tot în acele zile, la 16 decembrie,
logică, și 40 de ani de la înte
apărea primul număr al ziarului
meierea Partidului Muncitoresc Unit
„Tîrybuna Ludu", organ de presă al
Polonez. Suita de acțiuni și mani
partidului, care a militat și militea
festări consacrate in țara prietenă
ză pentru înfăptuirea politicii aacestor evenimente istorice a scos
cestuia.
în evidentă rolul deosebit al celor
în anii făuririi noii orînduiri, sub
două partide — care au marcat, fie
conducera P.M.U.P., țara și societa
care, o etapă superioară în dezvol
tea s-au schimbat fundamental. Li
tarea mișcării muncitorești, revolu
bertatea și independența națională,
ționare poloneze — în organizarea
trecerea puterii in mîinile celor ce
și conducerea luptei clasei munci
muncesc, lichidarea exploatării, edi
toare, a forțelor democratice și pa
ficarea-unei puternice temelii mate
triotice pentru făurirea Polonie!
riale pentru progresul continuu al
populare și construirea socialismului.
Poloniei sînt cuceriri fundamentala
Continuind și dezvoltînd tradițiile
înscrise la loc de cinste în bilanțul
glorioase ale mișcării muncitorești
adestor decenii. înfăptuirea politicii
poloneze, Partidul Comunist Polonez
de industrializare a țării a dus la
a luat ființă la 16 decembrie 1918 —
construirea a sute de uzine, fabrici,
la puțin timp după redobindirea in
combinate moderne, la dezvoltarea
dependenței țării — prin fuzionarea
generală a forțelor de producție. O
Partidului Social-Democrat al rega
puternică înflorire au cunoscut întului Poloniei și Lituaniei și a
vățămîntul, știința, cultura.
Partidului Socialist Polonez, consti
Punînd în evidență transformările
tuind o expresie a voinței de uni
revoluționare înfăptuite, succesele de
tate și maturizării politice și ideolo
necontestat în făurirea socialismului,
gice a clasei muncitoare, a intensi
tovarășul Wojciech Jaruzelski, primficării luptei maselor populare pen
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
tru desăvirșirea independenței de
ședintele Consiliului de Stat al R.P,
stat, prin înfăptuirea idealurilor eli
Polone, sublinia, ca o concluzie ma
berării sociale. Partidul Comunist,
joră, însemnătatea covîrșitoare a acare a acționat în colaborare cu alte
plicării, la condițiile concrete ale Po
forțe înaintate, in primul rînd cu
loniei, a principiilor generale ale
stingă socialistă și mișcarea țără
socialismului științific ; tocmai fap
nească radicală, a devenit forța,
tul că, o anumită perioadă, acest
politică cea mai hotărîtă șl mal
adevăr nu a fost respectat, a dus la
consecventă în lupta pentru apăra
începutul acestui deceniu, la acumu
rea Intereselor celor ce muncesc,
larea unui șir de contradicții in țară,
ale întregului popor; pentru demo
în lumina hotărîrilor celui de-al Xcrație și libertate. în anii de
lea Congres, partidul, pornind de la
ascensiune a fascismului in Europa,
specificul șl particularitățile sociale
care amenința! independența Polo
și națiopale, desfășoară o energică
niei, acționînd în condiții, excepțio
activitate pentru depășirea contra
nal de grele, înfruntind prigoana șl
dicțiilor ivite, democratizarea pro
teroarea reacțiunii interne, partidul
fundă a vieții sociale, pentru inten
comuniștilor s-a ridicat cu hotărir»
sificarea proceselor de dezvoltare și
în apărarea intereselor naționale.
accelerarea progresului economic și
După cum se știe, in 1933, ca urmare
social. în acest proces P.M.U.P. În
a cunoscutelor practici profund nega
deplinește
un
rol
conducător,
tive ale CorUinternului, Partidul Co
călăuzindu-se după ideea că acest
munist Polonez a fost dizolvat sub
rol trebuie mereu confirmat de pro
false învinuiri, ceea ce a consti
gramele șt activitatea practică des
tuit o mare tragedie pentru miș
fășurată în interesul poporului, concarea muncitorească poloneză. în
sacrîndu-șl eforturile făuririi unei
pofida faptului că au fost lipsiți de
Polonii prospere, stabile și puternice.
partid tocmai în perioada atit de
Dublul jubileu al comuniștilor, al
grea a ocupației hitleriste, eind
poporului polonez constituie un nou
■națiunea era amenințată cu exter
prilej de a evoca dezvoltarea rela
minarea, comuniștii polonezi au de
țiilor de colaborare româno-polone,
venit sufletul rezistenței antifascis
cu vechi și bogate tradiții. Forța mo
te. Totodată, organizațiile conspira
trice a acestor relații o constituia
tive revoluționare din Polonia au
legăturile de prietenie și solidarita
pregătit condițiile necesare refacerii
te dintre Partidul Comunist Român
organizatorice a partidului clasei
și Partidul Muncitoresc Unit Polo
muncitoare. La 5 ianuarie 1942 a
nez. care au acționat și acționează
avut loc la Varșovia Conferința de
continuu in vederea amplificării
constituire a Partidului Muncitoresc
conlucrării rodnice dintre cele două
Polonez, care, preluînd cele mai bune
țări și popoare învecinate. Un cadru
tradiții ale luptei revoluționare po
stimulator asigură, în acest sens,
loneze, a enunțat conceptul creării
Tratatul de prietenie, colaborare șl
unui front național general, menit să
asistență mutuală, alte documente
reunească forțele patriotice care
bilaterale, care au consacrat ca te
luptau pentru libertatea șl indepen
melie a raporturilor româno-polone
dența Poloniei. în manifestul adop
principiile
deplinei
egalități în
tat se arăta : „Partidul Muncitoresc
drepturi, respectului Independenței
Polonez merge cu oricine se ridică
și suveranității naționale, neames
hotărit la lupta împotriva ocupanțitecului in treburile interne, avanta
lor... Partidul Muncitoresc Polonez
jului reciproc și întrajutorării to
cheamă pe toți cei cărora le este
vărășești.
dragă independența și libertatea po
O însemnătate deosebită pentru
porului polonez la crearea și conso • dezvoltarea
acestor relații au intîllidarea frontului comun și la lupta
nirile și convorbirile dintre tovarășul
intransigentă împotriva invadatoru
Nicolae Ceaușescu șt tovarășul
lui fascist german".
Wojciech Jaruzelski, care dau, da
Acționînd în spiritul unirii între
fiecare dată, noi impulsuri întăririi
gului popor în jurul clasei munci
colaborării multilaterale reciproctoare, partidul a organizat o largă
avantajoase dintre partidele, țările»
mișcare de partizani și și-a creat o
și popoarele noastre.
ramură militară — „Garda popu
Prin traducerea în viață a înțele
lară", devenită mai tîrziu Armata
gerilor la nivel tnalt, colaborarea
populară — care, pînă la eliberarea
româno-polonă
cunoaște o evoluția
definitivă a țării, avea să dea grele
ascendentă pe plan politic, econo
lovituri ocupanților hitleriștl.
mic, tehnico-științific, cultural, în
în anii de cumplită încordare a ealte domenii de interes reciproc. Da
forturilor pentru salvarea națională,
asemenea, se dezvoltă colaborarea
în mișcarea muncitorească poloneză,
pe plan internațional, România și
reprezentată de Partidul Muncito
Polonia acționînd, împreună cu ce
resc Polonez și de Partidul Socialist
lelalte țări socialiste, cu alte state,
Polonez, s-a cristalizat o concepție
cu forțele democratice, realiste de
politică și ideologică unitară vizînd
pretutindeni, pentru înlăturarea pri
împletirea luptei de eliberare națio
mejdiei nucleare și înfăptuirea1
nală cu aceea pentru transformări
dezarmării, pentru destindere, înțe
sociale revoluționare și constituirea
legere și cooperare pe plan euro
Poloniei ca stat al oamenilor mun
pean
și în întreaga lume.
cii. Unitatea de acțiune a celor două
Nu încape îndoială că dezvoltarea
partide s-a consolidat în anii de
susținută a legăturilor de conlucra
după eliberare, în vasta activitate
re multilaterală dintre Partidul Co
desfășurată pentru refacerea țării,
munist Român șl Partidul Muncito
pentru transformări democratice și
resc Unit Polonez, dintre România
progresiste, găsindu-și consacrare pe
și Polonia corespunde intereselor
plan organizatoric, în fuzionarea ce
făuririi noii orînduiri in cele două
lor două partide ‘și crearea, in cadrul
țări, ca și cauzei generale a socia
Congresului de unificare din 15—20
lismului și păcii în Europa și in în
decembrie 1948, a Partidului Munci
treaga lume.
toresc Unit Polonez, forța conducă
toare a clasei muncitoare, a între
Al. CÂMPEANU

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 13 decembrie, ora 20 — 18
decembrie, ora 20. In țară : Vremea va
fi în general Închisă, iar cerul mal
mult noros. Vor cădea precipitații sub
formă de ninsoare In primele zile, mal
ales in regiunile din estul șl sud-estul
țării, iar spre sflrșlt, local, sub formă
de ploaie/ lapoviță și ninsoare in vest
și sud-vest. Vtntul va prezenta Inten
sificări in estul țării șl la munte la

începutul Intervalului, din sector nordestlc, viscolind izolat zăpada. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între
minus 12 și minus 2 grade, mal scă
zute în depresiuni
în primele nopți,
iar cele maxime, in general, între mi
nus 4 șl plus 4 grade. Se va produce
ceață șl cu depunere de chiciură în
nord-vestul șl centrul țării, iar în sud
și sud-vest, izolat, polei. In București:
Vremea va fi în general închisă șl
rece, iar cerul mai mult noros. Tem
porar va ninge în primele două zile.
Vîntul va sufla moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între minus S
șl minus 1 grad. Iar cele maxime între
minus 1 șl plus 3 grade.

Manifestări consacrate împlinirii
a 70 de ani de la făurirea statului
național unitar român

BELGRAD 14 (Agerpres).
—
Semnificația actului istoric de la 1
Decembrie 1918 a fost evocată în
cadrul unei conferințe de presă la
care au participat Stanislav Stoianovici, secretarul executiv al pre
zidiului C.C. al U.C.I., Nenad Krekici, secretar federal pentru relații
economice externe, Ilia Ciukici,
adjunct al secretarului federal
pentru afacerile externe, reprezen
tanți al C.C. al U.C.I., ai organiza
țiilor de masă și obștești, oameni
de știință și cultură, generali și
ofițeri superiori, ziariști, membri
corpului diplomatic acreditați la
Belgrad. S-a subliniat că desfă
șurarea evenimentelor istorice de
monstrează în modul cel mai grăi
tor faptul că Unirea a fost rezulta
tul luptei hotărîtoare a celor mai
largi mase ale poporului, un act de
profundă dreptate națională, reali
zarea unei concordanțe logice în
tre realitatea obiectivă și dreptu
rile inalienabile ale poporului, pe
de o parte, și cadrul național cerut
cu stringență de aceste realități.
în cadrul expoziției de carte social-politică organizată cu acest
prilej de o atenție deosebită s-au
bucurat operele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, și lucrările științifice ale
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. A fost, de
asemenea, prezentată o 'expoziție
documentară de fotografii care în
fățișează momente din lupta po
porului român pentru unitate sta
tală și libertate, precum și filme
documentare dedicate evenimentu
lui istoric de la 1 Decembrie 1918.
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Cu
prilejul împlinirii a 70 de ani de la
făurirea statului național unitar ro
mân, la Varșovia a avut loc o adu
nare festivă.
în acest cadru s-au relevat pe larg
însemnătatea actului de la 1 De
cembrie 1918. lupta pentru unitate

și independență în istoria milenară
a poporului român. Au fost subli
niate succesele remarcabile obținu
te de poporul. român în anii socia
lismului, îndeosebi după Congre
sul al IX-lea al P.C.R. S-a subli
niat cu satisfacție evoluția pe linie
ascendentă a relațiilor' de prietenie
și colaborare multilaterală româno-polone.
S-a organizat, de asemenea, o ex
poziție de carte social-politică și
publicații românești, la loc de
frunte fiind expuse opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România.
Au participat Ernest Kucza, șe
ful secției relații externe a C.C. al
P.M.U.P., Jerzy Maka, redactor-șef
al ziarului „Trybuna Ludu“, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, ai altor ministere, ai unor
întreprinderi de comerț1 exterior,
oameni de cultură și artă, ziariști.

PHENIAN 14 (Agerpres). — Sub
auspiciile Societății de prietenie
coreeano-română, a fost organiza
tă, la Phenian, o gală a filmului
românesc. Cu același prilej a fost,
prezentată o expoziție de fotografii
documentare înfățișînd marile în
făptuiri ale României socialiste,
îndeosebi in anii de după congre
sul al IX-lea al P.C.R. Au parti
cipat Si Jae Yun, ministrul muncii
al R.P.D. Coreene, președintele
asociației de prietenie, O Mun
Han, vicepreședinte al Comitetului
de relații culturale cu străinăta
tea și al asociației de prietenie,
cadre superioare din M.A.E.
în legătură cu evenimentul ani
versat, televiziunea centrală core
eană a transmis un film documen
tar și un film artistic românesc.
Postul central de radio a transmis
o emisiune sub titlul ,.70 de ani
de la făurirea statului național uni
tar român“ constind din comentarii
și muzică românească.

Reuniunea Consiliului de Securitate
In dezbatere, consecințele atacului israelian întreprins asupra
teritoriului Libanului
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.,
reunit la cererea guvernului libanez,
a examinat consecințele atacului
Israelian întreprins la 9 decembrie
asupra teritoriului Libanului. în
scrisoarea adresată secretarului ge
neral al Națiunilor Unite, guvernul
libanez, condamnind cu hotărire
acțiunile agresive israeliene împo
triva țării sale, a relevat că, de la
începutul anului, Israelul a între
prins 28 de atacuri aeriene asupra
teritoriului Libanului, care au pro
vocat moartea a 80 de persoane,
rănirea a peste 200, precum și pa
gube materiale Importante.
Un grup de state a prezentat
Consiliului de Securitate un proiect
de rezoluție în care se exprima în
grijorarea profundă în legătură cu
atacurile Israeliene asupra Libanu

lui, Israelul fiind chemat să pună
imediat capăt oricăror acțiuni agre
sive împotriva . Libanului și să-și
retragă grabnic și necondiționat tru
pele de pe teritoriul libanez. Docu
mentul nu a putut fi adoptat din
cauza vetoului opus de S.U.A. Toa
te celelalte 14 țări membre ale Con
siliului de Securitate au votat in
favoarea proiectului de rezoluție.
BEIRUT 14 (Agerpres). — In Li
ban situația se menține încordată.
Singura șosea care leagă sectoarele
de est și de. vest ale capitalei rămine închisă, sectorul de vest al
Beirutului fiind în chntinuare izolat.
în Urma bombardării de către for
țele israeliene a orașului s'ud-libanez Tyr, trei persoane au fost rănite.
De asemenea, s-au înregistrat pagu
be materiale, relatează agențiile de
presă.

DEZBATERILE SES8UNH

CONSACRATE PROBLEMEI PALESTINIENE

România reafirmă necesitatea realizării
unei reglementări globale, juste si durabile
în Orientul Mijlociu

GENEVA 14 (Agerpres). — Cores
pondență de la Neagu Udroiu : Lu
crările celei de-a 43-a sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U., care
dezbate problema palestiniană, au
continuat miercuri.
Luînd cuvîntul, reprezentantul țării
noastre a arătat că examinarea de
către Adunarea Generală a acestei
probleme prezintă,, in momentul de
față, o importanță deosebită. Revolta
populației palestiniene din terito
riile arabe ocupate și hotărîrea cu
care ea respinge dominația străină,
confirmarea convingătoare — și pe
această cale — a Organizației pentru
Eliberarea Palestinei în calitate de
reprezentant unic' al poporului pa
lestinian, ampla mișcare de solida
ritate și simpatie internațională și
hotărîrile luate la Alger de Consiliul
Național Palestinian reprezintă tot
atîtea elemente noi care permit să
se considere că sint întrunite condi
țiile favorabile pentru succesul efor
turilor consacrate reglementării paș
nice a problemei palestiniene. Toate
acestea — a subliniat vorbitorul —
oferă Organizației Națiunilor Unite
uni prilej în plus de a-și pune în
valoare vocația de catalizator al ini
țiativelor de pace, de a-și aduce o
contribuție decisivă la amorsarea
procesului în stare să conduqă la in
staurarea unei păci juste și durabile
în regiune.
România — s-a arătat în continu
are — a acordat dintotdeauna o
atenție specială problemei palesti
niene, pronunțîndu-se în mod con
stant pentru o reglementare globală,
pe cale pașnică, prin mijloace poli
tice, a problemelor din zonă, pentru
o pace justă și durabilă în Orientul
Mijlociu. Ea a avut și are in Vedere
găsirea de,soluții prin care să se ga
ranteze dreptul la autodeterminare
al poporului palestinian, . inclusiv la
crearea unui stat palestinian inde
pendent, existența tuturor statelor
din regiune, inclusiv a Israelului, în
interiorul unor frontiere sigure și
recunoscute. România întreține re
lații active cu toate țările din aceas
tă regiune, fiind animată de dorința
de a-și aduce, pe măsura posibilită
ților; de care dispune, contribuția la
soluționarea problemelor existente.
România s-a numărat printre pri■ ★

TEL AVIV 14 (Agerpres). — După
cum transmit agențiile de presă, primul-ministru al Israelului, Yitzhak
Shamir, a respins propunerile pri
vind problema palestiniană conținu.te în discursul rostit de președintele
Comitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser
Arafat, în fața Adunării Generale a
O.N.U., la Geneva.

WASHINGTON 14 (Agerpres). —
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat, Charles Redman, a
declarat că, deși cuvîntarea pre
ședintelui J Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, conține unele

ÎN NUMELE DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI

AL RESPECTULUI PERSONALITĂȚII UMANE
O „epidemie" care necesită tratamente radicale.
*

FLAGELUL DROGURILOR
După cum se știe, România socialistă, acordînd o
mare însemnătate problematicii drepturilor omului,
asigurării tuturor condițiilor pentru afirmarea deplină
a personalității umane, a subliniat și subliniază nece
sitatea ca această problematică să fie concepută
într-o viziune largă, care să aibă in vedere aspectele
ei cu adevărat esențiale — dreptul la muncă, la edu
cație, la îngrijirea sănătății — concomitent cu com
baterea unor fenomene nocive care afectează în spe
cial destinele tineretului, ca; de pildă, criminalitatea,
violența, drogurile.

Sediu al unor organisme de sub
egida O.N.U. și recunoscut centru de
negocieri internaționale, Viena con
centrează atenția opiniei publice și
prin însemnătatea și diversitatea
problemelor abordate în diferite fo
ruri reunite aici — de la aspecte
care privesc securitatea și cooperarea
în Europă la cele privind utilizarea
în scopuri pașnice a energiei atomice.
De cîteva săptămîni, pe agenda vleneză s-a înscris încă o temă de deo
sebită actualitate : problemă comba
terii drogurilor. în legătură cu aceasta, la Centrul Congreselor de la
palatul Hofburg se desfășoară lucră
rile Conferinței Națiunilor Unite
pentru adoptarea unor convenții îm
potriva traficului ilicit de stupe
fiante.
Problema drogurilor nu este nouă,
mal mult, s-ar putea spune că, în
tr-un fel, ea este tot atit de veche ca
însăși... istoria umanității. într-un
fel — căci omul a folosit dintot
deauna ierburile, rădăcinile sau frun
zele unor plante pentru tămăduirea
unor dureri sau a unor boli. Cu
noașterea și studierea plantelor
cu proprietăți curative ori anal
gezice au constituit, în fapt, abc-ul
farmacologiei. Dar de la aceste cău
tări, de lg necesitatea tratării unor
plăgi sau maladii s-a ajuns la folo
sirea a diferite extracte pentru di
ferite ritualuri sau „plăceri" — în
definitiv pe această linie înscriindu-se fumatul, mestecarea frunzelor
de coca sau de alte halucinogene.
Pornind însă de la efectele și stările
generate de produsele obținute de la
unele din aceste plante și îndeo
sebi de la dependența de asemenea
produse pe care o creează nu rareori,
s-a dezvoltat, de mat multă vreme,
dar mai ales in secolul nostru, și in
mod special în ultimele două decenii,
o vastă rețea de producție și trafic
ilicit de droguri, cu consepințe din
cele mai grave, apreciate ca un ade
vărat flagel social în țările afectate.
Actuala conferință de la Viena,
reunită în urma unei decizii a Adu
nării Generale a O.N.U. și care re
prezintă încununarea unor îndelungi
eforturi vizind stoparea abuzului de
droguri și eliminarea traficului cu
acpste produse, are ca scop elabora
'

In legătură cu acest din urmă fenomen, în Expu
nerea
prezentată
recent de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a propus adoptarea unui plan
special de luptă împotriva drogurilor, inclusiv a unor
măsuri hotărîte împotriva acelora care au transformat
comerțul cu droguri într-un mijloc de îmbogățire, distrugind sănătatea a milioane și milioane de oameni,
mai ales tineri. Justețea acestei propuneri este confir
mată și de un șir de evenimente din ultima Vreme,
care pun în evidență dimensiunile cu adevărat tragice
ale toxicomaniei.

rea unei convenții, menită să ofere
instrumentele necesare unei acțiuni
comune la scară internațională itl
acest sens. Vorbind in numele secre
tarului general al O.N.U., la deschi
derea conferinței, directorul general
al Oficiului Națiunilor Unite de la
Viena, Margaret Anstee, sublinia că
drogurile se află la originea unei
creșteri alarmante a violenței și cri
minalității într-un șir de țapi ale lu
mii. Iar dificultățile combaterii sîrrt
explicabile pentru că miza o consti
tuie miliarde și miliarde de dolari.
Este șocant, a spus d-sa, dar este
adevărat că la scara mondială
traficul ilegal cu droguri a avansat

Corespondență din Viena
foarte mult, situîndu-se imediat după
comerțul cu arme ! El reprezintă, la
această oră, 9 la sută din comerțul
internațional de mărfuri. în unele
cazuri, profiturile astronomice înca
sate de negustorii de „moarte albă“
le permit acestora să creeze adevă
rate economii paralele, subminind
sistemele legislative și politice din
statele respective, fără a mai vorbi
de prejudiciile, adesea ireparabile,
aduse sănătății a milioane de ființe
umane — vieți ruinate, familii destră
mate, valori morale distruse.
în mod deosebit este afectată tînăra generație. Potrivit datelor
O.N.U., marea majoritate a celor dro
gați o constituie tineri între 18 și 35
de ani, ceea ce ridică probleme de o
gravitate fără precedent, fiind in joc
viitorul unor națiuni întregi.
Din aceste realități s-au inspirat
propunerile formulate în proiectul de
convenție supus dezbaterii, convenție
menită să determine o mai strinsă
cooperare Internațională pentru a se
bloca pretutindeni și cu toate mij
loacele traficul ilicit de droguri, a-i
deposeda pe traficanți de resursele
financiare astfel obținute și a-i priva
de libertatea și capacitatea de a dez
volta asemenea activități criminale.
Desigur, conferința de la Viena nu

O.N.U.

și-a propus o analiză a cauzelor care
au determinat creșterea vertigi
noasă a consumului de droguri,
dezbaterea angajată avînd mai mult
un caracter juridico-tehnic. Persona
litățile politice, oamenii de știință
din domeniul medicinii, sociologii
prezenți în sala conferinței au ce
dat microfonul experților în proble
me juridice și de securitate, fiind
vorba de aspecte de strictă speciali
tate într-un domeniu in care adver
sarii — traficanții de droguri — s-au
constituit în adevărate societăți
multinaționale, dispunînd de flote
aeriene și maritime, de cele mai noi
tehnologii, manipulind milioane de
dolari pentru a influența voturi in
parlamentele unor țări, pentru a-și
recruta colaboratori din rîndul for
țelor de ordine, pentru a-și exercita
controlul asupra unor regiuni în
tregi.
Cu toate acestea. în intervențiile
lor, în cadrul dezbaterilor generale,
mai mulți delegați au pus în eviden
tă legătura directă dintre efect și
cauză, arătînd că tratamentul" pre
conizat pentru a împiedica răspindirea „epidemiei" drogurilor — cum
a fost numită de unul din vorbitori
— se impune să fie combinat cu un
tratament al cauzelor acestei epi
demii.
încercînd să sintetizeze factorii
care generează recurgerea la droguri,
un recent studiu al O.N.U. mențio
nează, alături de cei de ordin subiec
tiv (ignoranța, curiozitatea, presiu
nea de grup, răspîndirea secte
lor etc., care nu explică totuși de ce
acum, în aceste ultime decenii, toxi
comania a cunoscut o asemenea răspîndire), o serie de cauze de ordin
obiectiv, ce caracterizează societa
tea capitalistă contemporană — șo
majul. dezrădăcinarea, înstrăinarea,
lipsa de perspectivă. Totodată, se
citează și fenomene ce s-au acptizat într-o serie de țări ale lumii a
treia, aflate sub apăsarea grelei moș
teniri a trecutului colonial — în pri
mul rînd agravarea sărăciei, a con
dițiilor generale de existență, per
sistența analfabetismului, a unor
diverse conflicte șociale.
Studiul amintit se, menține în sfe

mele țări care au subliniat necesita
tea și actualitatea unei conferințe
internaționale, sub auspiciile O.N.U.,
pornind de la convingerea că o re
glementare în acest. cadru, este nu
doar posibilă, ci și necesară, intrucit
ea corespunde atit intereselor po
porului palestinian, cit și ale statu
lui Israel, servește cauza păcii și
securității în această parte a globu
lui și in întreaga lume.
Referindu-se la hotărîrile luate la
/sesiunea de la Alger de Consiliul
Național Palestinian, vorbitorul a
relevat că legitimitatea, realismul și
seriozitatea acestora sint de necon
testat. S-a reamintit că, in deplin
acord cu poziția sa principială con
secventă, România a recunoscut noul
stat palestinian. Guvernul român a
salutat și aprobat, de asemenea, ce
lelalte decizii adoptate la Alger, în'
care se exprimă dorința de a se ac
ționa pentru o reglementare negocia
tă a problemelor din Orientul Mij
lociu, in spiritul și pe baza rezolu
țiilor 242 și 338 ale Consiliului de
Securitate, implicit a recunoașterii
statului Israel, în paralel cu recu
noașterea dreptului la autodetermi
nare al poporului palestinian, la
crearea unui stat propriu, independent.
In noile condiții, definite de ulti
mele evoluții pe plan palestinian, de
recunoașterea noului stat palestinian
de către un număr tot mai mare de
țări — a subliniat vorbitorul — se
impune cu necesitate ca Organizația
Națiunilor Unite să-și intensifice
preocupările in vederea convocării
conferinței consacrate soluționării
situației din Orientul Mijlociu, in
staurării unei păci juste și durabile
in această/parte a globului.

★

în cursul zilei de miercuri au luat,
de asemenea, cuvîntul reprezentanții
unui mare număr de state membre.
Din luările de poziție se degajă ne
cesitatea convocării urgente a unei
conferințe internaționale sub egida
O.N.U., consacrată reglementării si
tuației din Orientul Mijlociu. Majo
ritatea vorbitorilor au salutat pro
clamarea statului palestinian inde
pendent și hotărîrile Consiliului Na
țional Palestinian de la Alger.
Lucrările sesiunii Adunării Gene
rale continuă.

★

'

v

elemente , interesante și pozitive, nu
se desprind încă cele necesare pen
tru a se iniția un dialog intre Sta
tele Unite și O.E.P.

în teritoriile ocupate de pe malul
vestic al Iordanului șl in Gaza con
tinuă revolta populației palestiniene.
Poliția și armata israeliană au insti
tuit blocade , în jurul unor districte
din Cisiordania, marile orașe fiind
declarate zone militare închise. Cu
toate aceste măsuri, populația pales
tiniană a participat Ia noi demonstra
ții de protest. La Tulkarm, Qalqilya,
Ramallah și Jenin s-au produs cioc
niri între manifestanți și poliție.
(Agerpres)

ra generalităților, propunîndu-șl a
face, în primul rind, așa cum se
arăta și în titlul său, doar un „in
ventar" al problemelor generate de
consumul și de traficul de droguri,
în spatele fiecăreia din afirmațiile
făcute se află însă sftte de mii și
milioane de drame umane. Sint
„marginalizații" din , marile metropo
le occidentale — de la New York și
Londra, Amsterdam și Paris, dar și
de la Viena, chiar dacă în capitala
austriacă in proporții mult mai • re
duse — cei'care la orele tîrzii ale
serii se adună la intrările stațiilor de
metrou și în sălile de așteptare ale
gărilor, epave umane cu mințile ră
tăcite într-o lume a himerelor. Sint
cei mereu uitați de „avocații"
drepturilor omului, în condițiile în
care sporesc mereu riscurile ca des
tinele lor să fie împărtășite de noi
contingente de ființe umane. îndeo
sebi din rîndurile tineretului.
Ministrul afacerilor externe
al
Boliviei, Guillermo Bedregal-Gutierrez, care este și
președintele
conferinței de la Viena, a adus în
acest sens în atenție un fapt de
profundă semnificație : profiturile
obținute de traficul ilicit de droguri
se cifrează la zeci de miliarde de
dolari (I Cu alte cuvinte, sublinia mi
nistrul bolivian, fondurile consacra
te acestor activități criminale depă
șesc cu mult pe cele consacrate
unor activități menite să amelioreze
condițiile de viață, cum este, de pil
dă, problema locuințelor.
De la tribuna conferinței s-a evi
dențiat, totodată, legătura dintre am
plificarea comerțului cu droguri și
accentuarea crizei economice. Repre
zentanții unor state din lumea a
treia au vorbit, in acest sens, despre
faptul că pentrut unele cercuri co
rupte din țări subdezvoltate traficul
de droguri a devenit o sursă consis
tentă de venituri, pe care le reinvestesc în unele ramuri economice, fapt
cu profunde consecințe pe termen
lung. Drogurile în economie. cum
sugestiv arăta reprezentantul Indiei,
sint însă ca termitele într-un copac
— ele macină organismul viu, din in
terior, pină îl distrug. Nu intîmplător, într-o serie de intervenții, în ca
drul dezbaterilor s-a subliniat nece
sitatea'■ca, paralel cu măsurile coor
donate pe plan internațional, să se
acționeze prin măsuri pe plan na
țional într-o dublă direcție : pentru
lichidarea activității traficanților de
droguri și pentru reducerea cererii
de droguri. Or, o reducere a cererii
presupune abordarea cauzelor fun
damentale care generează fenomenul
toxicomaniei.
Prin dezbaterile prilejuite, confe
rința de la Viena se constituie in
tr-un dramatic semnal de- alarmă
asupra proporțiilor și consecințelor
acestui teribil flagel, evidențiindu-se
Ineluctabil că elaborarea convenției
preconizate nu este doar o proble
mă tehnică, ci ea trebuie să devină
parte componentă a unui program de
măsuri la scară mondială — așa cum
a propus de altfel România — pen
tru combaterea drogurilor, ca unul x
din fenomenele cele mai nocive, care
afectează milioane și milioane de oa
meni, pe întinse zone ale planetei.

Noi perspective pentru soluționarea
situației din Africa de Sud-Vest

Pentru dezvoltarea legăturilor
economice intre 1st si• Vest

BONN 14 (Agerpres). — Răspunzînd unei interpelări in Bundestag,
ministrul economiei al R.F.G., Hel
mut Haussmann, a declarat că dez
voltarea legăturilor comercial-economice între Est și Vest este consi
derată de Guvernul R.F.G. drept un
factor important, capabil sa contri
buie la stabilizarea situației inter
naționale în Europa și in lume în
general. Pronunțindu-se în favoarea
reexaminării listelor așa-numitului
Comitet al grupului consultativ de
cooperare și. coordonare a controlu
lui comerțului Est-Vest (COCOM),
H. Haussmann a arătat că, în peri
oada 1982—1987, ca urmare a restric
țiilor impuse de COCOM, R. F. Ger
mania a fost nevoită să renunțe la
realizarea • unui șir de
comenzi
avantajoase, îndeosebi in industria
electronică, ajungind la peste 260
milioane de mărci.
Guvernul vest-german — a spus
el — consideră insuficiente măsurile
luate în vederea liberalizării comer
țului cq țările socialiste și a subli
niat că, in cursul negocierilor cu
aliații săi, guvernul a insistat asu
pra ajungerii la un acord referitor
la diminuarea listelor de restricții
care, în prezent, nu mai corespund
cerințelor progresului tehnico-științific.

Reacții după semnarea protocolului de la Brazzaville
LUSAKA 14 (Agerpres). — Orga
nizația Poporului din Africa de
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) își exprimă
satisfacția, față de semnarea la Braz
zaville a protocolului referitor la re
glementarea situației din regiune, a
declarat, 'la Lusaka, secretarul cu
problemele informațiilor al organi
zației, Hidipo Hamutenya, transmi
te agenția A.D.N. El a adăugat că
acest act va oferi posibilitatea po
porului namibia n să iși exercite
dreptul la autodeterminare și inde
pendență națională.

BEIJING 14 (Agerpres). — Gu
vernul R.P. Chineze salută semnarea
protocolului de la Brazzaville vizind
reglementarea situației din Africa
de Sud-Vest, apreciind că acesta con
stituie . un rezultat al luptei dîrze
duse de țările și popoarele african?,
cu sprijinul comunității internațio
nale — a/ declarat un purtător de
cuvînt al M.A.E. chinez citat de agenția China Nouă. în actualele con
diții, autoritățile din Africa de Sud
trebuie să renunțe neintîrziat șl de
finitiv la politica de apartheid, ast
fel incit să se poată asigura instau

TOKIO 14 (Agerpres). — Japonia
salută semnarea la Brazzaville a
protocolului privind reglementarea
situației din Africa de Sud-Vest, apreciind că acesta va deschide calea
pentru independența Namibiei — a
declarat ministrul nipon al afaceri
lor externe,' Sosuke Uno. Intr-o de
clarație transmisă de agenția Kyodo,
el a exprimat speranța că acordul
respectiv va contribui, totodată, la
realizarea stabilității în sudul conti
nentului.

MADRID 14 (Agerpres). — Guver
nul spaniol și-a exprimat satisfacția
în legătură cu rezultatul negocierilor
cvadripartite de la Brazzaville pri
vind reglementarea situației din sudyestul Africii. într-un comunicat dat
publicității de Ministerul de Exter
ne al țării se arată că guvernul
spaniol a sprijinit aceste negocieri,
apreciind că încheierea lor va con
tribui la instaurarea păcii și stabi
lității în Africa australă.

Eforturi pentru înlăturarea urmărilor
cutremurului din R. S. S. Armeana

Cind „Sudul" sărac
finanțează
„Nordul" bogat

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Da
torită eforturilor concertate ale re
publicilor unionale sovietice pentru
înlăturarea urmărilor gravului cu
tremur care a lovit R.S.S. Armeană,
în orașul Leninakan, care a suferit
grele pierderi umane și materiale, a
fost reluată distribuirea energiei electrice. Agenția T.A.S.S. relatează
că se refac căile de comunicație. A
fost deja asigurată o linie de auto
buze pe traseul Kirovakan — Stepanavan — Kalinino.

PARIS 14 (Agerpres). — Inechi
tățile din sistemul de relații econo
mice și financiare internaționale sint
puse în lumină, tot mai pregnant,
de o serie de studii, care relevă do
minația și exploatarea Sudului sub
dezvoltat de Nordul industrializat
bogat. Astfel, sociologul Susan
George, în lucrarea sa intitulată su
gestiv „Pină peste cap ;
anchetă
asupra datoriei lumii'a treia", relevă
că din 1982 țările Sudului au plătit
țărilor bogate din Nord echivalentul
fondurilor pentru îndeplinirea a
patru „planuri Marshall" — scrie re
vista „Jeune Afrique".

Potrivit datelor disponibile la 14
decembrie, în urma seismului din 7
decembrie a fost acordat ajutor me
dical la 15 227 de persoane. Au fost
spitalizate 9153 de persoane, dintre
care 3 743 au și fost externate.
Cei rămași fără adăpost, în pri
mul rînd copiii și femeile din Le
ninakan și Kirovakan, au fost eva
cuați in sanatorii și case dp odihnă
din Armenia și din alte zone ale1
U.R.S.S.

Evoluția complexului științific
orbital „Mir“

LIBREVILLE 14 (Agerpres). —
Suspendarea negocierilor Gabonului
cu Fondul Monetar Internațional și
Banca Mondială se datorește condi
țiilor grele economice impuse de cele
două organisme financiare interna
ționale — a declarat președintele
Republicii Gaboneze, Omar Bongo,
relevă agenția A.G.P.—G.A.B.
Președintele Bongo a subliniat că
instituțiile financiare internaționale
trebuie să opereze modificări în po
liticile lor față de țările in curs de
dezvoltare.

Un nou record de ședere în spațiul cosmic
MOSCOVA 15 (Agerpres). — Cosmonauții sovietici Vladi
mir Titov și Musa Manarov aveau miercuri
la activul lor 359 de
zile de activitate pe
orbita circumterestră.
Ei au depășit recordul
de ședere in spațiul
cosmic stabilit anterior
de furi Romanenko,

LAGOS 14 (Agerpres). — Guvernul
Nigeriei a adoptat hotărîrea de a
renunța la creditele acordate de
Fondul Monetar Internațional, a
anunțat, potrivit agenției T.A.S.S.,
ministrul nigerian al culturii și in
formațiilor, Tony Momoh.

care a lucrat în stare
de
imponderabilitate
326 zile, 11 ore și 38
minute.
In prezent, Vladimir
Titov și Musa Manarov lucrează la bordul
complexului științific
orbital „Mir“, împreu
nă cu medicul-cosmonaut Valeri Poliakov,
aflat în spațiul cosmic

de la 29 august 1988.
De asemenea, începind de la 26 noiem
brie 1988, cei doi „ve
terani" sint vizitați d
echipajul intergaționa.
sovieto-francez com
pus din Aleksandr
Volkot), Serghei Kri
kalev și astronautul
'francez Jean-Loup
Chrâtlen.

Acțiuni în sprijinul păcii
si
dezarmării
*

0 declarație
a președintelui Iranului

PARIS 14 (Agerpres). — în cadrul
unei ședințe a consiliului național al
Mișcării franceze pentru pace a fost
adoptată o rezoluție în care se subli
niază că începerea procesului de li
chidare a rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune constituie doar un
prim pas în direcția unei dezarmări
reale, iar mișcarea pentru pace și-a
adus în acest sens un aport conside
rabil. In document se relevă, de ase
menea, că a apărut pentru prima
oară perspectiva unei lumi fără arme
nucleare.

TEHERAN 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Iranului, Seyyed Aii Kha
menei, a reafirmat poziția țării sale
potrivit căreia negocierile de pace
iraniano-irakiene trebuie să se con
centreze în primul rînd asupra re
tragerii forțelor în limitele frontie
relor naționale recunoscute interna
țional. El a insistat, totodată, asu
pra necesității aplicării tuturor arti
colelor rezoluției 598 a Consiliului
de Securitate in ordinea prevăzută
în documentul respectiv, transmite
agenția I.R.N.A. Vorbind în cadrul
unei adunări în orașul Jahrom, pre
ședintele iranian s-a referit, de ase
menea, la proiectele de refacere a
economiei țării după război. în con
text, el a adresat iranienilor din
toate categoriile sociale apelul de a
contribui la înfăptuirea planurilor
de reconstrucție și la transformarea
Iranului într-o țară în măsură să își
asigure nevoile din resurse proprii.

TOKIO 14 (Agerpres). — Sosirea
la baza maritimă americană din
Yokosuka a submarinului american
„Louisville", care face parte din ca
tegoria navelor capabile să transpor
te la bord rachete de croazieră „To
mahawk", a sporit îngrijorarea popu
lației locale. Primarul orașului Yo
kosuka a cerut ca Ministerul Aface
rilor Externe
nipon să acționeze
pentru respectarea principiilor nenu
cleare proclamate de Japonia după
cel de-al doilea război mondial.

Grevă generală în Spania
MADRID 14 (Agerpres). — La
chemarea principalelor organizații
sindicale spaniole — Uniunea Gene
rală a Muncitorilor (U.G.T.) și Con
federația Sindicală a Comisiilor
Muncitorești (C.O.) — în Spania a
fost declanșată, miercuri, o grevă
generală de 24 de ore. Participanții
revendică îmbunătățirea condițiilor
de viață și măsuri pentru amelio
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rarea păcii și stabilității In sudul
continentului — a declarat purtăto
rul de cuvint.

SESIUNE. La Berlin s-au desfă
arătat vorbitorul — îl ocupă, de
șurat lucrările sesiunii Camerei
asemenea, .promovarea
bunelor
Populare a R.D. Germane. Depută
relații cu țările vecine.
ții forului legislativ suprem au
dezbătut și aprobat proiectele de
CONGRES. La Roma au început,
lege cu privire la planul dezvol
miercuri, lucrările celui de-al
tării economice și sociale, precum ' XX-lea Congres al Partidului Li
și la bugetul de stat pe anul 1989.
beral Italian, formațiune politică
ce face parte din goaliția guver
PREZIDIUL SEIMULUI R. P. PO
namentală pentapartită. Timp de
LONE a hotărit convocarea urmă
cinci zile, cei 750 de delegați la
toarei ședințe a Seimului pentru
congres vor examina rezultatele
22—23 decembrie, transmite agenția
ultimelor alegeri legislative și
P.A.P. Ordinea de zi a ședinței in
strategia de perspectivă a parti
clude dezbaterea proiectului pla
dului. De asemenea, vor fi alese
organele de conducere ale P.L.I.
nului de consolidare a economiei
naționale pe perioada 1989—1990,
INVESTIGAȚII. Surse ale poli
proiectului bugetului pe anul 1989,
ției britanice au informat că numă
proiectului hotăririi privind balan
rul
real al victimelor accidentului
ța de plăți a statului pe 1989, ca șl
feroviar petrecut în stația. londo
a unei serii de alte probleme.
neză „Clapham Junction" se ridică
la 33, iar cel al răniților la 113. Po
VIZITE. Ministrul de externe al
trivit unor rezultate preliminare
Uniunii Sovietice, Eduard Șevardale cercetărilor întreprinse de com
nadze, va întreprinde vizite oficiale
pania feroviară „British Railways",
în Japonia, Filipine'și 'R. P. D. Co
gravul accident petrecut ca ur
reeană în a doua jumătate a aces
mare a coliziunii a trei trenuri s-a
tei luni, anunță agenția T.A.S.S.
datorat unei defecțiuni tehnice
survenite la sistemul de semnali
O DELEGAȚIE de congresmanl
zare.
americani discută la Havana orga
nizarea de acțiuni comune privind
UN GRUP DE INSPECTORI SO
traficul ilegal de droguri în zona
VIETICI a sosit Ia baza aeriană
caraibiană, transmite agenția PrenDavis-Montan, din statul Arizona
sa Latina.
— S.U.A., pentru a observa opera
țiunile de distrugere a unui lot de
DECLARAȚII. Vorbind despre
rachete „Cruise" cu rază medie
politica externă a țării sale într-o
de
acțiune — transmite agenția
cuvîntare rostită in fața membri
lor
parlamentului,
președintele
T.A.S.S. Aceasta este cea de-a doua
etapă de distrugere a rachetelor
Ghulam Ishaq Khan a declarat că
nucleare, in cursul căreia urmează
Pakistanul este o țară iubitoare de
pace, care nu. are intenții agresive
să fie dezafectate 43 de rachete și
față de nimeni. El a subliniat că
6 mijloace mobile de lansare.
nealinierea constituie temelia -po
FALIMENTE. Pină la sfîrșitul
liticii externe pakistaneze și, în
lunii în curs, peste 10 800 de firme
calitate de tară membră a miș
cării de nealiniere, Pakistanul va
vest-germane vor fi dat faliment
continua să acționeze pentru pace
anul acesta, lăsînd fără locuri de
și stabilitate pe plan regional și
muncă circa 94 000 salariați, apre
internațional. Un loc important în
ciază experți din Bonn, citați de
activitatea
externă a țării — a
agenția A.D.N. Cel mal grav afec-

rarea situației de pe piața muncii,
în Spania înregistrîndu-se o rată
înaltă a șomajului.
După cum relevă agenția Efe,
participarea la grevă a fost aproape
totală într-o serie de sectoare de
activitate, cum ar fi transporturile
publice,
alimentația,
metalurgia,
construcțiile, textilele și industria
hotelieră.

.1

tate de acest val al falimentelor
sint firmele mici și mijlocii din
domeniul serviciilor comerțului și
construcțiilor.

I

BANDELE ANTIGUVERNAMEN
TALE autointitulate „Mișcarea na
țională de rezistență" (M.N.R.),
acolo unde ele nu au fost încă
eliminate, fac noi victime in rîn
dul populației civile din Mozambic. 21 de pasageri ai unui auto
buz au fost uciși de explozia unei
mine plantate pe o șosea de ele
mente ale M.N.R. Alți zece pasa
geri au fost răniți.
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UN C
P PUTERNIC INARMAT, aparținînd forțelor militare
sud-afrlcane,' a făcut o incursiune
în sudul Botswanei — informează
agenția acestei țări' „BOPA". Gru
parea sud-africană a deschis focul,
ucigînd doi civili. Totodată, au fost
distruse mal multe locuințe rurale.

•

DEZMEMBRAREA UNEI GRU
PĂRI TERORISTE. O dată cu
arestarea a cinci membri prezum
tivi ai organizației „Iparretartak",
printre care și ultimul cap al
acesteia rămas în libertate, Lucienne Fourcade, autoritățile fran
ceze consideră că
au reușit să
dezmembreze această grupare tero
ristă bască ce acționa pe teritoriul
Franței — relatează agenția Efe.
La domiciliile celor
arestați au
fost găsite material exploziv, pre
cum și diverse documente referi
toare la activitatea organizației.
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ACCIDENT. în urma ciocnirii pe
Rin a două nave de transport olan
deze, în fluviu s-au deversat 1100
tone de îngrășăminte chimice. Au
toritățile vest-germane au averti
zat localitățile învecinate de peri
colul pe care îl prezintă accidentul
și au luat măsuri de intensificare
a controlului asupra purității apel
potabile.

I

POPULAȚIA GHANEI a ajuns
în prezent la 14 milioane locui
tori, față de 6,7 milioane in 1970,
relevă surse oficiale din Accra. Po
trivit unui studiu, în următorii
12 ani, populația ghaneză se vă
dubla, în condițiile menținerii ratei
de creștere actuale.

I
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Dumitru ȚINU
I

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sein tell nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 30. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din Întreprinderi si lnstltutli. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILĂtelia- Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivlței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEII
40 360

/
1

a

