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pînă la 23 August pe opt luni,
pînă la Congresul al XlV-lea pe întregul an!

RĂSPUNSURI MUNCITOREȘTI PRIN FAPTE CHEMĂRII ADRESATE 
LA MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

ARGEȘ : Crește 
productivitatea muncii

Mobilizați de organizațiile de 
partid, oamenii muncii din unită
țile economice ale județului Ar
geș au realizat, de la începutul 
anului și pină in prezent. 0 pro- 
ducțle-marfă industrială suplimen
tară in valoare de 186 milioane lei. 
Sporul de 
seama i . __ _____
muncii și valorificării superioare 
a materiilor prime, materialelor și 
energiei, este rezultatul eforturilor 
susținute ale oamenilor muncii din 
județ făcute in cinstea apropiatei 
sărbători naționale de la 23 Au
gust și Congresului al XlV-lea al 
partidului. Intre colectivele arge- 
șene fruntașe in întrecerea socia
listă se numără cele de la între
prinderea Minieră din Cimpulung, 
Trustul de Antrepriză Generală și 
Construcții Industriale, Trustul de 
Montaj Utilaje Chimice. întreprin
derea de Transport Auto Argeș. 
(Gheorghe Cirstea).

HARGHITA : Producție 
suplimentară cu consumuri 

reduse
Răspunzînd mobilizatoarelor În

demnuri adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, colectivele de 
oameni ai muncii din industria 
județului Harghita obțin noi și im
portante succese in îndeplinirea 
planului și a angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă. Ast
fel, datorită aplicării cu consec
vență a prevederilor din progra
mele de organizare științifică și 
de modernizare a proceselor de 
producție, a utilizării mai bune a 
capacităților de producție și a 
timpului de lucru, in perioada ce a 
trecut din acest an s-au produs și 
livrat suplimentar economiei na
ționale importante cantități de 
produse ale industriei electroteh
nice în valoare de 69 milioane lei, 
150 tractoare, 109 tone utilaje pen
tru exploatarea și prelucrarea lem
nului, peste 6 300 metri cubi pre
fabricate din beton armat, tricota
je, încălțăminte și altele. Toate 
acestea s-au realizat în condițiile 
economisirii față de normele de 
consum aprobate a 145 tone meta
le. 540 tone laminate finite pline 
din oțel, peste 7 380 tone combus
tibil convențional și aproape 518 
MWh energie electrică. (Nicolae 
Șandru).

• producție, obținut pe 
creșterii productivității

In aceste înălțătoare momente, cind întregul partid, întregul popor 
dezbat documentele programatice pentru Congresul al XlV-lea, țara 
întreagă aduce un înflăcărat omagiu cutezătorului strateg al devenirii 
noastre, Partidul Comunist Român, strălucitului său conducător, Erou între 
eroii neamului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se dă, astfel, vibrantă ex
presie simțămintelar de profundă satisfacție și mîndrle patriotică față de 
mărețele împliniri socialiste obținute sub conducerea clarvăzătoare și cu
tezătoare a partidului, a secretarului sau general, în epoca in
trată în istorie, in conștiința națională sub numele de EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU. Simțăminte care se îngemănează firesc cu ade
ziunea deplină a întregului partid și popor la hotărîrea privind reale
gerea, la cel de-al XiV-lea Congres, a celui mai iubit fiu al națiunii, 
strălucitul conducător al României socialiste, in suprema funcție de secre
tar general al partidului, garanția deplină o înfăptuirii Programului de 
făurire a societății 
spre comunism.

socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării patriei

al abordării 
a problema-

Nou și semnificativ moment în cronica atît de densă 
în evenimente, a muncii creatoare a întregului popor, 
a preocupării tuturor colectivelor pentru accelerarea 
mersului ferm înainte al economiei naționale : răspun- 
zind inflăcărateior îndemnuri ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, organizația 
județeană de partid Constanța a lansat o mobiliza
toare chemare la întrecere tuturor județelor și muni
cipiului București pentru realizarea planului de pro
ducție industrială pe opt luni in cinstea zilei de 23 
August, iar pină la Congresul al XlV-lea al partidului 
— pe intregul an.

De bună seamă, pentru Îndeplinirea integrală a 
planului o atenție deosebită trebuie acordată deopo
trivă indicatorilor fizici și calitativi, asigurind astfel 
dezvoltarea echilibrată a economiei naționale în an
samblul ei și a fiecărei unități componente — te
melia sigură a prosperității întregii națiuni. Unul din 
indicatorii de seamă care caracterizează concludent 
capacitatea creatoare a oamenilor muncii, forța și, ni
velul tehnic atinse de economia noastră națională îl 
constituie producția pentru export. De aceea,, în an
samblul preocupărilor și măsurilor adoptate în între
prinderile industriale pentru realizarea și depășirea 

. planului, o atenție deosebită trebuie acordată produc
ției pentru export și exportului. Rezultatele concrete 
obținute de numeroase unități economice demonstrea-

ză cit se poate de convingător că există atît baza 
tehnico-materială, cit și forțele umane necesare pen
tru a răspunde prompt, la nivel calitativ superior tu
turor solicitărilor adresate de partenerii de peste ho
tare. Posibilitățile existente in acest domeniu sint insă 
departe de a fi epuizate. Practic, in fiecare ramură și 
sector de activitate, în fiecare județ și unitate econo
mică se poate și trebuie să se asigure o organizare 
exemplară a muncii, promovarea mai susținută a pro
gresului tehnic, adaptarea cu maximă promptitudine 
la cerințele și exigențele partenerilor externi. Pe 
această cale, o dată cu ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției, cu valorificarea superioară a 
resurselor materiale și umane de care dispune fiecare 
colectiv se creează premisele îndeplinirii inafnte de 
termen a planului la export, Ia ceilalți indicatori eco- 
nomico-financiari, răspunzindu-se astfel prin .fapte 
mobilizatoarelor îndemnuri adresate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Grupajul nostru de astăzi, realizat in două unități in 
care producția pentru export are o pondere ridicată — 
întreprinderea de Rulmenți Alexandria și întreprin
derea de Confecții Craiova — pune în lumină acțiuni 
și inițiative menite să asigure îndeplinirea exemplară 
a tuturor comenzilor pentru export, realizarea și de
pășirea planului la acest indicator de mare impor
tanță pentru întreaga noastră economie.

La întreprinderea de Rulmenți Alexandria

Calitatea produselor și promptitudinea
livrărilor asigură onorarea angajamentului

Marca întreprinderii de Rulmenți 
din municipiul Alexandria 
noscută de un deceniu și 
pe diferite meridiane ale ... 
Nicicind insă produsele intreprinde- 
rii nu s-au bucurat de un atit de 
mare prestigiu pe piața externă ca 
in prezent. Și aceasta in condițiile 
în care. în ultimii ani. au apărut, 
în mai multe țări, noi producători. 
Iată insă că cererea de rulmenți fa
bricați la Alexandria nu încetează 
să crească, iar în aoest an. pe șapte 
luni, s-au livrat suplimentar Ia ex
port, ca urmare a solicitărilor parte
nerilor, produse in valoare de peste 
17 milioane lei. Și. pentru a întregi 
imaginea angajării in muncă a co
lectivului, să consemnăm și faptul 
că planul la export pe 3 ani și T 
luni din actualul cincinal a-fost în
deplinit cu 45 de zile mai devreme, 
livrindu-se in avans produse in va
loare de 78,5 milioane lei.

Explicația acestor succese, 
tigiului ciștigat de harnicul 
al întreprinderii se află in 
rile constante, in căutările . 
nente ale muncitorilor și specialiști
lor pentru realizarea unor produse 
de cea mai bună calitate, pentru 
înnoirea permanentă și rapidă a fa
bricației, în concordanță cu solici
tările economiei naționale si ale 
partenerilor de peste hotare. „Co
lectivul nostru și-a făcut un titlu 
de mindrie — ne spune inginerul- 
șef Nicolae Simionescu — din ono
rarea promptă, la termenele stabilite 
și la un înalt nivel calitativ, a fie
cărei comenzi la export. Convinși 
că o bună activitate in acest dome
niu impune o permanentă adaptare 
a nomenclatorului de fabricație la 
exigențele partenerilor externi, la 
cerințele pieței mondiale, ne-am or
ganizat forțele in așa fel incit, in 
orice moment, sintem pregătiți să 
răspundem solicitărilor primite. Pen
tru că noul reprezintă, practic, un

este cu- 
jumătate 
globului.

a pres- 
colectiv 
efortu- 
perma-

imperativ fără de care nu este posi
bil să menținem piețele cucerite și 
să ciștigăm altele". •

Pornindn-se de la acest adevăr, 
s-a urmărit ca activitatea muncito
rilor și specialiștilor din comparti
mentele de proiectare constructivă 
și tehnologică, de pregătire a fabri
cației. ca și din secția sculărie să 
devină mai flexibilă, iar fluxurile 
tehnologice să fie organizate și do
tate in așa fel incit să se poată a- 
dapta rapid unui larg evantai de ce
rințe. Merită semnalat si faptul că. 
atunci cind e vorba de asimilarea 
produselor noi. planul tehnic este 
cel care se adaptează la cerințele 
exprese, fără a se fetișiza obiective
le consemnate inițial. Evident, acest 
lucru nu se realizează ușor, deoa
rece este nevoie de un efort sporit 
în domeniul concepției, pregătirii 
fabricației, omologării și executării 
produselor noi. dar și de capacitatea

lade a comuta, uneori de la o zi 
alta, atenția și preocupările unui 
mare număr de muncitori și spe
cialiști in direcții cu totul noi. O 
astfel de strategie permite insă con
ducerii’ întreprinderii să preia co
menzi dintre cele mai diverse, fără 

nevoie de prea mult timp 
întrucât se 

potențial de creație 
tehnică ridicat, temeinic verificat și 
pe existenta unor fluxuri tehnologi
ce bine puse la punct. Livrarea pro
duselor la termenele convenite — 
orlcît de „strinse" ar fi ele — este 
astfel garantată.

La fel de hotărltoare în promo
varea exportului rămîne calitatea 
produselor. Nu întîmplător bătălia 
pentru o calitate înaltă, care să asi
gure o competitivitate sporită pe 
piața externă, a devenit obiectivul

a avea
pentru a lua o decizie 
bizuie pe un

(Continuare în pag. a Il-a)

Caracterul novator 
teoretice și practice 
ticii revoluției socialiste, in peri
oada inaugurată 
în urmă cu 24 de 
ani de Congresul 
al IX-lea al 
partidului, se evi
dențiază prin 
chiar tezele pro
gramatice conți
nute in Raportul 
prezentat Congre
sului în iulie 1985 
de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
Teoria revoluțio
nară despre lume, 
sublinia secreta
rul general al 
partidului, nu este 
și nu poate fi con
cepută în nici o 
împrejurare ca un 
sistăm închis, ci 
este o concepție 
care se dezvoltă 
continuu — in spiritul principiilor 
sale fundamentale, validate de întrea
ga experiență istorică — pe baza ge
neralizării practicii sociale in conti
nuă transformare, a proceselor istorice 
noi din toate domeniile vieții sociale.

La cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, cu 
adinei temeiuri, rolul nefast al re
petării mecanice a unor teze, al 
dogmatismului și șablonismului. al 
concepției „modelului unic" pentru 
activitatea ideologică a partidelor 
comuniste și pentru practica con
strucției socialiste. în activitatea 
ideologică, sublinia în iulie 1965 se
cretarul general al partidului, se în- 
tilneau prea adeseori „tendința de 
a înlocui analiza științifică a feno
menelor sociale actuale cu repetarea 
mecanică a unor teze depășite sau 
infirmate de viață, aprecieri sim
pliste care nu sint de natură să a- 
jute la înțelegerea complexității pro
blemelor, a factorilor care acțio
nează in societatea contemporană". 
Manifestările, de „schematism, șa
blonul, transformarea în canoane a 
ideilor vii ale învățăturii noastre", 
arăta secretarul general al partidu
lui în Raportul prezentat la Con
gresul al IX-lea, „ca și exprimarea 
acestor idei într-o formă neatrac
tivă, inaccesibilă, frinează gindirea 
creatoare, sărăcesc conținutul propa
gandei, slăbesc forța ei de convin
gere și de influențare".

Șablonismul, schematismul, trans
formarea in canoane a ideilor vil 
ale teoriei revoluționare, precum șl 
forma rigidă, monocoloră, săracă a 
exprimării ideilor teoriei revoluțio
nare s-au aflat astfel încă in urmă 
cu aproape două decenii și jumătate 
sub incidența analizei critice. Ele au 
fost înlocuite încă de atunci cu cer
cetarea științifică a realității social- 
politice și economice.

La istoricul Congres al IX-lea, se-

cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a definit, 
în spirit profund dialectic, trăsătura

TORȚA CREATOARE
A TEORIEI REVOLUȚIONARE,
A ACTIVITĂȚII IDEOLOGICE

caracteristică a concepției revoluțio
nare. subliniind că marxismul este 
o știință vie, care se dezvoltă și se 
îmbogățește 
experiența 
dezvoltării 
ționară. s-a 
nu este o dogmă, ci o călăuză in 
acțiune, ea nu dă decit principii că
lăuzitoare, care se aplică în mod di
ferit de la o țară la alta. Această 
teză exprimă, desigur, un acut spi
rit critic, o critică principială a 
tendințelor de a reduce marxismul 
la o colecție de teze, idei etc. care 
s-ar aplica automat și salvator in 
orice condiții, indiferent de spațiu, 
timp, de tradiții istorice.

După istoricul Congres al IX-lea, 
afirmarea puternică a spiritului viu, 
dinamizator al concepției revoluțio
nare despre lume, așezarea fermă a 
principiilor sale la baza politicii 
partidului au conferit un suflu În
noitor întregii vieți social-econo- 
mice. Practica socială nemijlocită, 
experiența acestor ani au probat in 
mod elocvent adevărul că, in pro
cesul revoluției și construcției so
cialiste, teoria revoluționară are un 
rol important nu numai in analiza

necontenit, sinteiizind 
istorică și concluziile 
sociale. Teoria revolu- 
subliniat in acest cadru.

științifică a proceselor sociale con
temporane, în elaborarea strategiei 
dezvoltării multilaterale a societății 
socialiste, ci și în orientarea și con
ducerea acțiunii practice transfor
matoare.

Edificarea socialismului în Româ
nia, înfăptuirile mărețe ale poporu
lui nostru în anii ce au urmat Con
gresului al IX-lea al partidului con
firmă cu deosebită vigoare justețea 
principiului aplicării creatoare a 
socialismului științific la condițiile 
particulare ale fiecărei țări, al a- 
bordării fără scheme preconcepute 
a problemei transformărilor sociale, 
care presupune desfășurarea unei 
vaste activități creatoare din partea 
fiecărui detașament revoluționar al 
clasei muncitoare, „Partidele comu
niste, sublinia in acest sens tovară
șul Nicolae Ceaușescu. nu-și pot în

deplini misiunea 
lor istorică decit 
acționind in spirit 
creator, dezvol- 
tind necontenit 
tezaurul gindirii 
marxist-leniniste, 
străduindu-se să 
găsească răspun
suri concrete la 
realitatea vie de 
astăzi, să desco
pere condițiile ce
rute de lupta re
voluționară din 
zilele noastre".

Forța creatoare 
a teoriei revolu
ționare, a activi
tății ideologice se 
oglindește in con
tinua îmbogățire 
a tezaurului de 
idei privind edi

ficarea șl perfecționarea noii orîn- 
duiri. In acest cadru prezintă o deo
sebită însemnătate tezele asupra ro
lului conducător al partidului, asupra 
dezvoltării proprietății socialiste, a 
lărgirii și perfecționării democrației 
socialiste, participării nemijlocite a 
poporului la elaborarea și aplicarea 
politicii partidului, realizării unei 
noi calități a muncii și a vieții etc. 

Opera teoretică a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, evidențiază, cu 
consecvență ideea că nu se poate 
vorbi de perfecționarea construcției 
socialismului renunțând la unele din 
principiile de bază ale noii societăți, 
la rolul revoluționar al clasei mun
citoare, al partidului său comunist. 
Ia rolul proprietății socialiste, de 
stat și cooperatiste, la realizarea as
pirațiilor de egalitate și echitate 
socială, la desfășurarea sistematică 
a activității ideologico-educative de 
formare și afirmare a omului nou.

Conducerea de către partid a pro
cesului revoluționar — legitate fun
damentală a teoriei socialismului 
științific — și-a probat pe deplin și
(Continuare in pag. a V-a)
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pentru dezvoltarea economico-socială a țării
„AM CONSTRUIT PENTRU NOI, 
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Condițiile. atitudi
nile. aspirațiile, do
rințele subiective ale 
omului privesc dinco
lo de limitele imedia
te, creează o ima
gine a devenirii in 
viață. Nimeni și nimic 
nu poate stâpini e- 
manciparea cugetului. 
Cercetind fluxuri și 
refluxuri ale istoriei 
omenirii, ale atîtor 
vieți, omul contempo
ran mai mult ca ori- 
cind intervine activ in 
problemele temporale, 
in realitățile zilnice, 
căutind armonia, bi
nele. frumusețea, dis
cernerea adevărului. 
Omul desferecat tot 
mai mult din tenebrele 
neștiinței a învins și 
învinge. Cum ? 
cultură. Știința, 
teratura, arta 
dezamorsa forțele ma
lefice, luminind marile 
virtuți creatoare ale 
omului. conferindu-i 
adevărata libertate și 
demnitate. Implicarea 
culturii în marile pro
iecte istorice, revolu
ționare, de progres, 
de dezvoltare este 
cea mai luminată tra
diție umană. Incit 
marele adevăr ros
tit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. 
din 12—14 aprilie 1989 
și reluat sub forma u- 
nor idei călăuzitoare 
în Tezele pentru Con
gresul al XlV-lea al 
Partidului Comunist 
Român se constituie 
intr-o componentă tul
burătoare a idealului 
comunist. Să ne rea
mintim aceste gîn- 
duri : „Un popor cu o 
înaltă cultură. înar
mat cu o înaltă știin
ță în toate domeniile 
va deveni o mare pu
tere pe pămint".

Este vorba de înăl
țarea și puterea spiri
tuală care au caracte
rizat întotdeauna eroii 
pașnici creatori ai u- 
nei omeniri mai bune, 
conștienți de misiunea 
gindirii. a acțiunii lor 
ce poate înlesni saltul

Prin 
li- 

pot

calitativ al vieții. Va
lorile etice, promovate 
consecvent de partidul 
nostru, au pus accent 
pe factorul uman, pe 
afirmarea omului ca 
făuritor conștient de 
istorie prin acumularea 
și gindirea culturii 
născătoare permanent 
de acțiuni creatoare și 
muncă intensă. Uma
nismul socialist a de
pășit aspectul contem
plativ al umanismului 
tradițional, l-a redi- 
mensionat. In viziu
nea noastră dialectică, 
contemplația și odih
na sint stări fără du
rată. Ideilor de bine, 
frumos, adevăr li se 
oferă o mai dinamică 
fundamentare teoreti
că și noi criterii valo
rice. Socialismul a 
deschis perspectiva 
acțiunii permanente 
pentru lichidarea trep
tată. dar reală și la 
timp, a fenomenelor 
și condițiilor care ar 
duce la înstrăinarea 
omului de sine, de 
menirea sa. Astăzi — 
cind in țara noastră 
toate proiectele indi
viduale se racordează 
la proiectul colectiv 
al patriei, cind politi
ca inaugurală de cel 
de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comu
nist Român a abolit 
limitările dogmatice, 
înlocuind nepriceperi 
și înțelegeri greșite 
ale misiunii și speci
ficului artei socialis
mului, dezvăluind in 
orizontul luminii ma
rele adevăr al puterii 
culturii și omeniei ro
mânești — sintem tot 
mai puternici in lupta 
pentru afirmarea idea
lurilor socialismului, 
a idealurilor și țelu
rilor umanist revolu
ționare ale artei so
cialiste. Tezele și Pro- 
gramul-Directivă pen
tru cel de-al XlV-lea 
Congres al Partidului 
Comunist Român au 
la temelie experiența 
culturii științifice u- 
manistice, ideologice,

practica complexă șl 
profundă a partidului, 
a tuturor oamenilor 
țării.

Avem un popor care 
a optat pentru spiri
tul științei înnoitoare, 
pentru drumul ei 
continuu deschis. Un 
popor inteligent, și 
inteligența, această 
inepuizabilă resursă a 
dezvoltării, beneficia
ză în tara noastră de 
multiple forme de îm
plinire, în folosul o- 
mului, al întregii 
noastre societăți. Feri
cit se poate socoti un 
popor unde știința, în- 
vățămîntul, cultura In 
general sint privite ca 
o puternică forță a o*  
mului productiv, an
grenat în crearea 
bucuriilor vieții. în e- 
tica lui profesională, 
în luminoase relații 
cu semenii. Și lupta, 
munca, 
gîndirii 
unor soluții 
dezvoltarea 
socialiste, pentru 
noirea gîndirii șl 
tehnologiei, 
păstrarea 
fizice și morale a 
omului in fața greu
tăților inerente ale 
vieții formează esen
ța poeziei, prozei, 
dramaturgiei noastre.

A construi prin cu- 
vint este o mare răs
pundere. Fapta revo
luționară a scriitoru
lui lărgește nu numai 
cimpul estetic, ci pă
trunde in intimitatea 
existenței, în năzuin
țele formative ale oa
menilor. Lumea nu a 
fost creată de cuvînt. 
Dar indată ce cuvin- 
tul a pecetluit natura 
omului, îndată ce el a 
devenit arhetip al e- 
senței umane in per
fecționarea șl auto- 
perfecționarea cu
noașterii, memoriei, 
atitudinii estetice co
respunzătoare evolu
ției fiecărui tip, cu- 
vintul a fost și este

participarea 
la găsirea 

pentru 
societății 

in-
a- 

pentru 
sănătății 

și morale
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Noi blocuri de locuințe ridicate în municipiul de pe Trotuș. Numărul apartamentelor din orașul petrochimîștilor a ajuns la 19 000
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ORGANIZARE EXEMPLARA, SUCCESE PE MĂSURĂ PROGRESUL TEHNIC SUSȚINUT
Imperativul sub semnul căruia își 

desfășoară activitatea oamenii mun
cii de la întreprinderea de Confecții 
Craiova, a doua unitate ca mărime 
cu acest profil din tară, este înscris 
pe panouri mari in aproape toate 
sectoarele de fabricație : -Contrac
tele la export — onorate la termen, 
la un înalt nivel calitativ». „Este și 
firesc să fie așa, întrucît în prezent 
covîrșitoarea pondere în producția 
întreprinderii o deține exportul, in 
țări cu o veche și recunoscută tra
diție in fabricarea confecțiilor : 
Olanda. R. F. Germania. Italia, 
S.U.A.. U.R.S.S. și altele, a ținut, să 
precizeze inginerul Constantin Nico- 
laescu, directorul unității. Faptul că 
lucrăm de peste 15 ani pentru ace
leași firme străine, că an de an cîș- 
tigăm noi piețe de desfacere — ulti
mele dintre ele fiind S.U.A. și Sue
dia — își are explicația în prompti
tudinea cu care ne onorăm toate 
comenzile si în calitatea confecțiilor 
executate".

In aceste zile premergătoare marii 
noastre sărbători naționale, preocu
parea pentru realizarea si depășirea 
sarcinilor de plan. în mod deosebit 
la export, a căpătat noi .dimensiuni, 
noi valențe și pentru acest colectiv, 
ca. de altfel, pentru toți oamenii 
muncii din județul Dolj. Colectivul 
întreprinderii de Confecții Craiova 
răspunde chemării la întrecerea lan
sată de oamenii muncii din județul 
Constanta prin rezultate concrete : 
de la începutul anului au fost livrate 
suplimentar partenerilor de peste 
hotare un mare număr de confecții, 
realizîndu-se o depășire a producției 
fizice planificate cu peste 20 milioane 
Ici, în condițiile reducerii consumu
lui de energie electrică cu peste 
190 MWh energie electrică și creș
terii productivității muncii. Iar in 
cinstea Congresului al XIV-lea al 
partidului, colectivul craiovean se 
angajează să finalizeze toate con
tractele pe acest an încheiate cu 

Calitatea produselor și promptitudinea 
livrărilor asigură onorarea angajamentului
(Urmare din pag. I)
numărul unu al activității colecti
vului întreprinderii. Deosebit de 
semnificativ este și faptul că. prac
tic, nu se face nici o diferență in 
ce privește calitatea produselor, fie 
că e vorba de un produs destinat 
exportului sau consumului intern, 
în ultima perioadă s-au luat o serie 
de măsuri pentru aplicarea unui 
riguros sistem de asigurare a ca
lității, incepînd cu proiectarea șia- 
provizionarea tehnico-materială pină 
la recepția produsului finit, in spi
ritul prevederilor recentei Legi 
pentru asigurarea și controlul cali
tății produselor și serviciilor.

La secția bile-role. unde există 
cel mai mare grad de polfeervire 
din întreprindere (un muncitor are 
in grijă 8—10 mașini complexe, de 
mare randament) și unde activitatea 
este organizată pe un flux tehnolo
gic complet, de la prelucrarea ma
teriei prime la recepția produsului 
finit, sint evidente preocupările pen
tru asigurarea unei • calități sporite 
tuturor produselor. între măsurile 
adoptate la 'cele două ateliere și la 
nivelul secției (ca in întreaga între
prindere. de altfel) consemnăm rea
lizarea „jurnalelor calității", ale 
căror date, pe fiecare schimb, sint 
expuse zilnic, pe panouri mari. De 
asemenea, la toate mașinile există 
fise de control, care permit apre
cierea obiectivă a activității fiecărui 
muncitor, ceea ce este de natură să 
stimuleze competiția pentru o cit 
mai înaltă calitate.

Prin măsurile luate pentru mal 
buna organizare a muncii (de pildă, 
loturile de produse nu se mai sec

partenerii externi. Ce măsuri s-au 
adoptat in acest scop ?

In primul rind. este vorba despre 
adîncirea specializării fabricației 
destinate exportului. „în prezent, 
toate secțiile din ' întreprindere pot 
executa producție pentru export, ne 
spune economistul Viorel Mangu, 
șeful serviciului desfacere al între
prinderii. .Dar, în ultimul timp, am 
urmărit o specializare a secțiilor și 
formațiilor de lucru pe beneficiarii 
tradiționali, pentru adaptarea opera
tivă la exigentele si specificul pro
duselor pe care aceștia le comandă.

La întreprinderea de Confecții Craiova
Așa de exemplu, secțiile a doua și a 
treia lucrează de mult timp pentru 
o mare firmă din R.F.G., secția I 
este specializată pentru executarea 
confecțiilor ce se exportă în Olanda 
ș.a.m.d."

Desigur, specializarea unor sectoare 
de fabricație pentru producția de 
export este o metodă, validată de 
bunele rezultate pe care le gene
rează. ce se practică și în alte uni
tăți economice. „Noi am mers mai 
departe cu această specializare — ne 
spune inginerul Ștefan Dragomir, 
șeful secției a II-a. care lucrează de 
peste 15 ani pentru același partener 
extern. Avem formații de muncă, 
confectionere specializate pe produse 
Si operații ; pe confecții executate 
din țesătură groasă sau subțire. Acest 
lucru duce la creșterea calității pro
duselor si a productivității muncii. 
Faptul că. în timp, comenzile parte
nerilor străini au crescut de aproape 
două ori ne-a determinat să asigu
răm o mai mare flexibilitate a fa
bricației. Am trecut la generalizarea 
policalificării sau. mai bine zis. la 
deprinderea de către fiecare lucrător 

ționează, ci parcurg, omogen. Între
gul flux de fabricație, de la prelu
crarea primară pină la recepția fi
nală)., ca și prin asigurarea locurilor 
de muncă „cheie" cu cei mai com
petent muncitori, reglori și maiștri, 
prin exploatarea mașinilor și utila
jelor la parametrii proiectați, s-au 
înregistrat salturi calitative specta
culoase. Aceasta înseamnă, de fapt, 
un plus de eficiență în valorificarea 
metalului, un plus de încasări din 
desfacerea produselor. Trebuie spus 
însă că rezultatele ar putea fi și mai 
bune dacă furnizorii ar livra întot
deauna oțelul la parametrii stabiliți 
prin contracte.

Desigur, nu ne-am oprit decit asu
pra citorva aspecte care vizează 
preocupările si inițiativele acestui 
colectiv pentru onorarea exemplară 
a contractelor la export. Măsurile și 
acțiunile inițiate de comitetul de 
partid și consiliul oamenilor mun
cii vizează însă toate laturile aces
tei activități productive. Materiali
zarea lor în practică va da noi di
mensiuni eforturilor muncitorilor și 
specialiștilor de aici, care, răspun- 
zind insufletitoarelor chemări adre
sate de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
de organizația județeană de partid 
Constanta, s-au angajat ca. în 
cinstea celor două mari eveni
mente politice ale anului — a 45-a 
aniversare a actului istoric de la 23 
August 1944 și Congresul al XIV-lea 
al partidului — să obțină noi și re
marcabile succese in muncă.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii" 

a' mai multor operații. Așa se face 
că fiecare din cei 1 800 confecționări 
din această secție poate să execute, 
în condiții ireproșabile de calitate și 
cu înaltă productivitate, cel puțin 10 
operații diferite".

Margareta Găiseanu, una dintre 
cele mai iscusite confectionere, a 
făcut referiri la un alt aspect, menit 
să stimuleze activitatea celor ce lu
crează pentru export. Este vorba, așa 
cum ne spunea interlocutoarea, des
pre creșterea răspunderii fată de ca
litatea operațiilor executate. în spi
ritul recentei legi a asigurării cali

tății produselor. A sporit autocon
trolul pe faze si interfaze ale fluxu
lui tehnologic, ca si exigentele con
trolului de specialitate, al maistrului 
și tehnologului, care și-au mărit nu
mărul de verificări inopinate. Rezul
tatul acestora, consemnat in „fișa 
individuală a calității", pe care o 
are fiecare lucrător, influențează di
rect nivelul premiilor acordate celor 
care lucrează pentru export.

Pe același fond al preocupărilor 
pentru creșterea calității produselor 
se înscrie și extinderea. în ultima 
vreme, a controlului materiilor pri
me. efectuat de către beneficiar di
rect la furnizori. „In prezent avem 
receptioneri ce asigură controlul tu
turor loturilor de țesături ce ur
mează să le primim de la întreprin
derile «Textila» Pitești, «Dacia» 
București și «Victoria» Iași, preci
zează Gheorghe Budrea de. la servi
ciul control tehnic de calitate. Pro- 
cedînd astfel s-au redus simțitor la 
materii prime refuzurile de calitate, 
elimiriîndu-se totodată neajunsurile 
ce decurgeau de aici".

Urmărirea zilnică, pe fiecare 

întreprinderea Mecanică Navală din Galați : atenție deosebită pentru asi
gurarea calității produselor Foto : E. Dichiseanu

schimb, a producției de export pen
tru fiecare beneficiar în parte și pe 
fiecare sortiment de confecții ; ana
liza periodică — incepînd cu obiș
nuita „operativă" de dimineață — a 
modului concret in care se derulează 
contractele si se asigură calitatea 
producției de export : preocuparea 
statornică pentru înnoirea confec
țiilor (practic. întreaga producție în
scrisă în nomenclatorul de fabricație 
pentru export este constituită din 
modele noi) ; grija pentru moderni
zarea producției (numai pe seama 
măsurilor aplicate în acest an s-a 
obținut un spor al producției desti
nate exportului in valoare de 14.7 
milioane Iei) sint tot atîtea alte 
argumente ale preocupării colectivu
lui pentru onorarea exemplară a 
tuturor comenzilor de export, pen
tru îndeplinirea și depășirea pla
nului.

în finalul acestor însemnări, me
rită evidențiat un fapt, ilustrativ 
prin el însuși, petrecut doar cu cîteva 
zile in urmă- Despre ce este vorba ? 
Pornind de la solicitarea unei firme 
străine de a se executa, intr-un ter
men 'record, o importantă comandă 
de confecții, consiliul oamenilor 
muncii din întreprindere a decis 
adoptarea unor măsuri organizato
rice speciale. Prin restringerea spa
tiilor de' producție existente s-a 
constituit, practic, o nouă secție de 
finisaj, dotată operativ cu utilajele 
necesare. în care lucrează aproape 
60 confecționeri. recrutați din cele
lalte secții de producție. Concomi
tent. toate formațiile ce lucrează 
pentru firma respectivă și-au orga
nizat activitatea în trei schimburi, 
ceea ce dă garanția, ca și în alte 
ocazii de altfel, că și această co
mandă va fi onorată exemplar. Un 
nou succes, pe care colectivul ii de
dică apropiatei aniversări a zilei de 
23 August.

Nicolae BABAEAU 
corespondentul „Scînteii"

la baza rezultatelor superioare în producție

in toate sectoarele de acti-

Orientarea economiei noastre na
ționale in actualul cincinal spre o 
dezvoltare de tip intensiv impune 
ca factorii calitativi, printre care 
creșterea productivității muncii, con
comitent cu reducerea substanțială 
a cheltuielilor materiale, să se afir
me tot mai pregnant în eforturile, 
care se fac pentru sporirea eficien
tei economice a producției mate
riale. Creșterea, mai accelerată a 
productivității muncii are chiar sem
nificații aparte in condițiile țării 
noastre — țară socialistă care, sub 
conducerea partidului comunist, ur- 
mind neabătut strălucitele orientări 
novatoare imprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, deși a înregis
trat impresionante succese în aceas
tă direcție, mai are de recuperat 
unele decalaje față de statele dez
voltate economic. Tocmai in lumina 
acestei realități, secretarul general 
al partidului nostru a subliniat in 
cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 12—14 aprilie a.c. Că
este necesar să se acorde o aten
ție deosebită creșterii mult mai pu
ternice a productivității muncii în 
toate domeniile, pe baza organizării 
științifice, a dotării cu utilaje și ma
șini complexe și modernizate, a au
tomatizării și mecanizării diferitelor 
lucrări 
vitate.

Deci, 
lor ce 
materiale, să acționăm în așa fel in
cit să realizăm in perioada ,care a 
mai rămas din actualul cincinal și 
in cel de-al nouălea cincinal o creș
tere mult mai puternică a psoduc- 
tivității muncii. Se înțelege, așadar, 
cît se poate de clar că este vorba 
nu de orice fel de creștere a produc
tivității muncii, ci de una mult mai 
consistentă decit cea realizată în 
anii din urmă, ceea ce înseamnă 
atingerea unor ritmuri de excepție, 
care să permită României socialiste, 
așa cum se subliniază in Tezele din 
aprilie, să devină competitivă și din 
punctul de vedere al productivității 
muncii cu orice economie dezvoltată.

Pentru a răspunde corespunzător 
unei asemenea cerințe majore. în
treprinderile trebuie să dispună de 
programe proprii care să asigure e- 
volutia certă, in ritmuri înalte, a 
productivității muncii pe o perioadă 
de 5—10 ani. susceptibile a fi actua
lizate anual. In cadrul acestor pro
grame de perspectivă trebuie stabili
te multiple obiective, pornind de la 
prognoze privind evoluția nomencla
torului de produse, a materiilor pri
me. materialelor, semifabricatelor ce 
vor fi utilizate in anii viitori și pină

ni se cere nouă, tuturor ce- 
lucrăm in sfera producției

1985 - 100
Dinamica productivității 
muncii calculată la: 1986 1987 1988

— producția-marfă 112,0 118,8 128,07— producția netă 112,84 117,69 125,03— producția globală 113,62 121,62 129.85

Pentru cel de-al patrulea an al 
cincinalului s-a prevăzut un ritm 
de creștere a productivității muncii, 
calculat pe baza productiei-marfă, 
cu circa 15 la sută mai mare față 
de nivelul planificat al anului trecut.

Urmărirea concomitentă a pro
ductivității muncii în cele trei ex
presii, în raport cu condițiile teh- 
nico-organizatorice existente în eta
pa actuală, asigură valorificarea, la 
nivelul cerințelor dezvoltării indus
triei românești, a factorilor priori
tari. fundamentali, sintetici, decisivi 
pentru sporirea mai puternică a pro
ductivității muncii, în interdepen
dența și intercondiționarea lor. cum 
sînt : organizarea muncii, produc
ției și conducerii ; promovarea pro
gresului tehnic și îmbunătățirea pre
gătirii. profesionale a forței de 
muncă ș.a.

Considerăm că numai urmărind 
astfel evoluția acestui indicator ne 

la conturarea tehnologiilor de fa
bricație ce vor fi aplicate. Desigur, 
în acest complex context determi
nante sint atit informațiile ce le 
deține întreprinderea, cit și analize
le periodice menite să valideze sau 
să modifice părți din acest program, 
deci să stabilească tactica necesară 
atingerii obiectivului strategic pro
pus. Intr-o asemenea viziune ne-am 
propus să acționăm și noi pentru 
a putea realiza în viitor o creștere 
și mai puternică a productivității 
muncii.

Prin specificul său, întreprinderea 
de. Materiale Izolatoare „Premi" 
din Vaslui are un profil larg de 
fabricație, care cuprinde patru mari 
grupe de produse : materiale hidro- 
izolatoare pe1 bază de bitumuri, ma
teriale termoizolatoare din bazalt 
fibrilizat și polistiren expandat, 
prefabricate din beton armat, mașini 
și utilaje caracteristice acestui sec
tor de activitate. Pentru fiecare gru
pă de produse există diferite grade 
de integrare, ajungind in cazuj pro
duselor hidroizolatoare la sută la 
sută.

Datorită acestei mari diversități de 
integrare a fabricației, pentru a 
avea o imagine cit mai reală a evo
luției productivității muncii, la fie
care produs se urmărește acest in
dicator in expresie fizică, tocmai in 
ideea de a realiza acea optimizare 
care să permită atingerea unor ni
veluri comparabile cu cele mai bune 
performante mondiale. Din acest 
punct de vedere, evoluția producti
vității muncii este cit se poate de 
semnificativă. Așa, bunăoară, la 
bazalt fibrilizat. comparativ cu 1985, 
ritmul de creștere a productivității 
muncii în expresie fizică a fost de 
11 la sută in 1986, 13,5 la sută in 
1987, 14 la sută in 1988 și a depășit 
14,5 la sută în primele 6 luni din 
acest an.

In același timp, pentru a avea o 
imagine globală a evoluției produc
tivității muncii, pe ansamblul în
treprinderii, se face apel Ia evalua
rea indicatorului în expresie valo
rică. In ce ne privește, raportarea 
o facem nu numai la valoarea pro
ductiei-marfă, așa cum se prevede, 
ca regulă, prin planul de stat, ci și 
la producția netă și producția globa
lă. Un asemenea calcul, avînd baze 
diferite de raportare, este în mă
sură șă dezvăluie sensul corect al 
evoluției productivității muncii.

Iată cum se prezintă dinamica 
productivității muncii in întreprin
derea noastră în primii trei ani din 
actualul cincinal, calculată în func
ție de cele trei baze de raportate : 

putem face o imagine cit mai veri
dică asupra nivelului productivității 
muncii la scara întreprinderii. Este 
cunoscut că prin planul de stat se 
impune numai raportarea Ia pro- 
ductia-marfă realizată ; or. în acti
vitatea întreprinderii intervin schim
bări care influențează pozitiv sau 
negativ modul de realizare a valorii 
producției-marfă : fluctuația ponde
rii sortimentelor in cadrul grupelor 
de produse, creșterea sau descrește
rea gradului de integrare a produ
selor. ca și modificările survenite in 
volumul pieselor de schimb, a repa
rațiilor de toate gradele realizate cu 
forțe proprii, precum și modul în 
care, in perioada respectivă, au fost 
puse in funcțiune lucrările de in
vestiții.

In evoluția productivității muncii 
în întreprinderea noastră semnifica
tive sint două aspecte : în 1989 func
ționează aceleași capacități ca și in 

1985 ; creșterea, productivității mun
cii s-a obținut nu prin reducerea 
personalului muncitor, ci concomi
tent cu creșterea numărului aces
tuia. Am ținut să fac aceste preci
zări din considerentul că noi ințe- 
iegem creșterea productivității mun
cii nu doar ca o operațiune scoasă 
din condei, ci ca o amplificare efec
tivă a capacității productive a for
ței de muncă, cu efecte palpabile in 
planul creșterii volumului valorilor 
de intrebuintare obținute de fiecare 

’ om al muncii. Pentru a înfăptui 
acest deziderat economic ne-am 
preocupat stăruitor de modernizarea 
tehnologiilor și produselor, acțiune 
înfăptuită, in primul rind. cu for
țele proprii ale unității. în primii 
trei ani ai actualului cincinal au fost! 
aplicate cu bune rezultate 15 inven
ții și 32 de inovații, a căror eficiență 
s-a materializat, pe lingă alte im
portante efecte economice, și intr-o 
creștere a productivității muncii, 
calculată . la producția-marfă, cu a- 
proape 90 mii lei pe persoană și an.

Tocmai realizarea unui ritm înalt 
de creștere a productivității muncii 
in acest an prin multiplele măsuri 
de natură tehnică și organizatorică 
pe care le-am întreprins ne per
mite să răspundem cu succes Ia. în
demnurile adresate de secretarul ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Ia Chemarea or
ganizației de partid din județul 
Constanta de a realiza pină la 23 
August planul pe opt luni și pină 
Ia Congresul al XIV-lea planul pe 
întregul an.

Programul-Directivă și Tezele 
Congresului al XIV-lea prevăd o 
creștere susținută a productivității 
muncii și in anii următori, pe sea
ma acesteia urmind să fie realizat, 
în cincinalul viitor. 90 la sută din 
sporul venitului national. Un obiec
tiv deosebit de mobilizator pentru 
a cărui 'înfăptuire exemplară tre
buie să ne pregătim incă de pe a- 
cum. Lingă măsurile tehnico-organi- 
zatorice consider că trebuie să se 
adauge și imbunătățirea unor regle
mentări care privesc introducerea in 
producție a noului tehnic și tehnolo
gic. pentru accelerarea procesului 
de perfecționare si modernizare 
a producției. Cînd spun 
ta am în vedere faptul că 
sistă un inadmisibil . decalaj ___
momentul . emiterii. repartițiilor de 
materiale necesare realizării lucră
rilor din planul tehnic — cable, apa- 
rataj electric și de automatizare, o- 
țeluri speciale,' laminate, neferoase, 
table și profile — și aprobarea aces
tui plan. Dacă pentru anul în curs 
necesarul de materiale s-a întocmit 
in trimestrul I al anului trecut, pla
nul tehnic a fost aprobat abia în 
trimestrul I din acest an. Cum ase
menea lucrări debutează cu elabora
rea proiectelor este și normal ca de 
abia in semestrul II al anului curent 
să se știe cu exactitate necesarul 

' detaliat de materiale. Tocmai de 
aceea socotim că este necesar ca 
pentru realizarea lucrărilor din pla
nul tehnic să se constituie rezerve 

, în balanțele de materiale, iar livră
rile pentru aceste obiective să fie 
prioritare.

Bătălia pentru o înaltă producti
vitate a muncii nu-i deloc simplă. 
Ea trebuie dusă cu toată energia, pe 
întregul front al activității produc
tive, angăjînd toate pirghiile capa
bile să determine o creștere cit mai 
puternică a capacității muncii con
cret utile de a crea o cantitate cit 
mai mare de valori de intrebuintare 
în unitatea de timp, intr-un cuvînt 
de,a spori eficienta muncii sociale.

colectivul nostru în pre-

aceas- 
per-. 

intre

înfăptuirii acestui înalt obiectiv “î 
consacră < ’ " __
zent toată puterea să de creație."

In<h Nicolae PASCU 
directorul întreprinderii 
de Materiale Izolatoare „Premi 
din Vaslui

w

SATUL CONTINUĂ BĂTĂLIA PENTRU MARILE RECOLTE
Programele de irigații
- înfăptuite riguros!

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului OLT au luat cunoștință cu 
vibrantă mîndrie patriotică de che
marea agricultorilor județului Con
stanta, de îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, făcute la marea 
adunare populară din municipiul 
Constanta, de a continua cu fermi
tate activitatea in toate domeniile, 
de a întreprinde măsuri hotărîte 
pentru ca și în agricultură să se ob
țină, in intimpinarea marilor eveni
mente politice din acest an, cele mai 
mari recolte din istoria țării. Coope
ratorii, mecanizatorii, specialiștii, 
toti lucrătorii ogoarelor din județul 
Olt au dovedit că sînt capabili să 
muncească bine. Aplicînd cele mai 
avansate tehnologii, desfășurînd lu
crările la timpul optim și de bună 
calitate, harnicii agricultori ai Ol
tului au realizat, pe întreaga supra
față cultivată, în medie la hectar 
8 510 kg griu, 7 982 kg orz, 3 612 kg 
rapiță și 4 620 kg mazăre. In pre
zent. toate forțele sînt concentrate 
în desfășurarea, la cote superioare, 
a lucrărilor necesare pentru ca și la 
culturile de toamnă să se obțină 
recolte mari, cu mult peste cele pla
nificate. Iar urgenta momentului, în 
condițiile meteorologice actuale, o 
reprezintă irigațiile.

Lucrătorii ogoarelor, toți cei cu 

atribuții în desfășurarea irigațiilor 
au răspuns cu toată promptitudinea 
apelului comandamentului județean 
pentru agricultură, dînd dovadă de 
spirit gospodăresc, de înaltă exigen
tă și responsabilitate în folosirea 
sistemelor de irigații, a oricăror 
surse de apă pentru irigarea, zi și 
noapte, a unor suprafețe cit mai 
mari. Așa se explică faptul că, in 
săptămîna care a trecut, programul 
de irigare a 42 371 hectare a fost 
depășit cu 421 ha. Merită evidențiat 
faptul că în sistemele Găneasa, Ca
racal, Vlădlla și Radomirești su
prafețele cu porumb, sfeclă de za
hăr. legume, furaje, soia și cele cu 
culturi duble, care au primit apă, 
au fost mult mai mari decit cele 
prevăzute.

Și în celelalte sisteme de irigații 
udarea plantelor este de asemenea 
bine organizată. Străbătînd ogoarele 
citorva unități agricole deservite de 
sistemele de irigații Potelu și Co
rabia, am constatat pretutindeni -o 
activitate intensă. La C.A.P. Groj- 
dibodu, deservită de sistemul Po
telu, aspersoarele funcționau din 
plin pe culturile de porumb in ogor 
propriu și după orz, de legume și 
furaje. După cum ne preciza ing. 
Marioara Neacșu, din cadrul servi
ciului de avertizare al sistemului, 
fiecare aripă de ploaie este dată în 

grija unui cooperator, care supra
veghează buna funcționare a aces
teia și asigură mutarea la timp, de 
pe o poziție pe alta. „Sistemul de 
irigații Potelu — ne spunea interlo
cutoarea — asigură în această pe
rioadă apa pentru 840 aripi de 
ploaie. In general, acestea funcțio
nează bine, mai apar și defecțiuni 
în rețea, ■ dar acestea sînt urgent 
înlăturate. Suprafața de irigat a 
fost sporită de la 7 766 ha săptămî- 
nal la 8 621 ha, iar programul este 
pe deplin realizabil — dovadă rit
mul zilnic ridicat : 1 250—1 300 ha". 
Și în sistemul de irigații Cora
bia suprafața irigată săptămînal a 
crescut, de la 8 890 ha la 9 250 ha. 
Florin Petraș, șeful sistemului, ne 
relata că pentru îndeplinirea ire
proșabilă a acestui program coman
damentul județean pentru irigații 
a stabilit o serie de măsuri care vi
zează : funcționarea permanentă a 
celor două linii principale, dublarea 
și, la nevoie, triplarea aripilor de 
ploaie — in special în zonele Izbi- 
ceni și Vădastra —, respectarea în
tocmai a normelor și tehnologiilor 
de irigat.

Se poate aprecia, așadar, că in 
prezent eforturile lucrătorilor ogoa
relor din județul Olt sînt îndreptate 
în direcția asigurării necesarului de 
apă stabilit pentru fiecare cultură 
în parte, încadrării udărilor în tim
pul optim, respectării normelor pri
vind asigurarea calității acestei lu
crări, toate acestea constituind o 
garanție pentru obținerea de recolte 
mari și la culturile de toamnă. 
(Mihai Grigoroșcută).

Activitate neîntreruptă 
in grădinile de legume

Nici o clipă de răgaz nu-și îngăduie 
agricultorii din unitățile de stat, și co
operatiste ale județului PRAHOVA. 
Campania de vară a adunat în 
sectoarele de muncă toate forțele 
umane și mijloacele mecanice dispo
nibile. din zori și pină noaptea tîrziu 
se lucrează la eliberatul terenurilor 
de paie, la transportat gunoi și fer
tilizat, la arat și scarificat, la irigat 
și recoltat legumele din cîmp. Asu
pra celor din urmă lucrări mențio
nate dorim să stăruim în această co
respondentă. Mai întii o scurtă pre
zentare a stadiului lucrărilor din le
gumicultura pe care ne-a oferit-o 
ing. Gheorghe Iordache, directorul 
trustului județean de horticultura. 
„Județul Prahova dispune de o su
prafață de 4 750 ha cultivată cu le
gume — ne-a precizat interlocuto
rul nostru —. la care se adaugă 
1 710 ha culturi duble de legume. în 
aceste zile ale lunii iulie se plantează 
varză de toamnă pe ultimele supra
fețe. s-a trecut la executarea prași- 
Iei I mecanică și manuală, la ferti
lizări suplimentare, se aplică trata
mente fitosanitare acolo unde este 
nevoie. De asemenea, se acționează 
intens la întreținerea culturilor și la 
irigat. In același timp se recoltează 
ceapa, tomatele, ardeiul gras, vine
tele, culturi la care producțiile și li
vrările la fondul pieței și pentru in
dustrializare sînt cu mult superioare 
celor din anul trecut. Bunăoară, pină 
ieri 29 iune. s-au recoltat peste 5 000 
tone cartofi timpurii și de vară, 
aproape 9 000 tone tomate. 5 130 tone 
mazăre. 9 900 tone ceapă uscată, 
6 000 tone varză ș.a?‘.

Pornind de la aceste obiective, am 
consemnat cîteva secvențe în două 
unități cooperatiste din Consiliul 
Agroindustrial Mizil. La ferma nr. 2 
a Cooperativei Agricole din Colceag, 
munca este bine organizată pentru 
executarea tuturor lucrărilor de cea 
mai bună calitate. Ceapa uscată se 
recoltase de pe mai bine de jumă
tate din suprafața cultivată, iar o 
echipă de cooperatoare sortau și pre
găteau pentru expediere recolta. 
Ajutorul șefului de fermă. Alexan
dru Scarlat, împreună cu coopera
torii Nicolae Neacșu, Marin lamandi 
Si Dumitru Iancu irigau culturile de 
varză, tomate, ardei gras și vinete. 
Si la C.A.P. Baba Ana. la ferma le
gumicolă. zeci de oameni erau in 
cimp. Se încheiase recoltatul cepei 
uscate. „Aproape 900 tone am livrat 
pină ieri — ne spunea economista 
de fermă Rada Răducanu. De ieri 
recoltăm ardeiul gras, continuăm cu 
roșiile. într-o zi-două vom trece la 
vinete. Producțiile de pină acum ne 
dau garanția situării intre cele mai 
bune unităti din județ".

Așadar, ritm intens de lucru si în 
grădinile de legume. cooperatorii, 
ceilalți lucrători din agricultura ju
dețului Prahova fiind hotăriti să răs
pundă prin fapte ale hărniciei vi
brantelor îndemnuri adresate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la marea 
adunare populară de la Constanta 
pentru ca in acest an să se obțină 
producții record, îndeplinind cerin
țele noii revoluții agrare. (Ioan Ma
rinescu).

Cantități sporite de furaje
în scopul asigurării unor cantități 

suplimentare de furaje, in județul 
IAȘI au fost însămintate, după orz 
și grîu, peste 9 000 hectare cu po
rumb masă-verde. sorg și iarbă de 
Sudan. Aceste culturi sint. in bună 
parte, răsărite și bine dezvoltate. Ca 
atare, acum li se aplică lucrări de 
întreținere, precum și irigații, folo- 
sindu-se apa din sistemele mari sau 
locale. Suprafețe întinse se irigă în 
cooperativele agricole Belcești, Tan- 
s.a, Gorban, Răducăneni, Costuleni, 
Sculeni, Bivolari ș.a. în vederea rea
lizării de recolte mari la aceste cul
turi, în numeroase unități agricole 
sînt identificate surse suplimentare 
de apă necesare irigațiilor. Astfel, in 
cooperativele agricole din durea, 
Podu Iloaiei și Lețcanl, la Asociația 
Economică Intercooperatistă Rediu, 
cursurile unor piraie au fost barate 
cu diguri de pămint, rezultind mici 
acumulări de apă. La I.A.S. Miro
slava, spre exemplu, din surse locale 
de apă s-au irigat peste 50 hectare 
cu sfeclă furajeră.

La indicația comandamentului ju
dețean pentru agricultură se acțio
nează în vederea stringerii tuturor 
cantităților de furaje, îndeosebi a 
grosierelor. De exemplu, paiele sint 
balotate și stivuite de pe acum in 
depozitele de furaje. Pentru trans
portarea furajelor se folosesc șl ate
lajele. Totuși numărul acestora nu 
este suficient. Ca atare, este nevoie 
și de mijloace mecanice de transport. 
De aceea se impune să fie reparti
zate cantități mai mari de motorină, 
în mai multe unități din consiliile 
agroindustriale Poprîcani, Podu 
Iloaiei, Tirgu Frumos mai este pe 
cimp mult fin. adunat în căpițe, pre
cum și paie de griu. După aversele 

de ploaie, cantități mari de fin au 
fost de mai multe ori întinse ca să 
se usuce. Trebuie luate măsuri in 
vederea grăbirii transportului spre a 
se preveni orice pierderi.

„Unitățile agricole din județ dis
pun de 17140 hectare finețe și 10 100 
hectare trifoliene vechi de pe care 
au realizat pină acum cite.două coa
se, 3 160 hectare cu trifoliene în anul 
I de cultură pe care s-a efectuat o 
coasă — ne-a spus inginerul Con
stantin Nuțu, responsabil cu baza 
furajeră la direcția generală pentru 
agricultură. Ne străduim să realizăm 
și să depășim cantitățile de furaje 
planificate pentru acest an : 193 000 
tone fin. 567 000 tone suculente și 
225 900 tone grosiere. Producerea 
unor furaje de bună calitate este 
asigurată de faptul că numeroase 
unități agricole au finare cu aerisi
re naturală. Așa sint întreprinderea 
Agricolă de Stat Popricani, coopera
tivele agricole Lunca, Vatra, Tirgu 
Frumos, Ceplenița, Ciurea. Aici, ca 
și în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Valea Seacă, Țibă- 
nești, Popricani, Tirgu Frumos și in 
alte locuri, unde sint finețe și trifo
liene pe suprafețe întinse, urmărim 
să realizăm pină în toamnă și can
tități mari de otavă".

Din datele furnizate de direcția 
agricolă rezultă că unele unităti a- 
gricole intirzie stringerea și depozi
tarea furajelor. Ca atare, față de 
prevederile din programul de depozi
tare pină la 31 iulie s-au asigurat 
numai 61 la sută din cantitățile pre
văzute de fin, 70 la sută la suculen
te și 73 la sută la grosiere. Trebuie 
acționat energic pentru asigurarea 
tuturor cantităților de furaje în sor
timentul stabilit. (Manole Corcaci).

1
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„AM CONSTRUIT PENTRU NOI, 
IAR ASTA NE-A DAT PUTERI ÎNZECITE44
Mărturii ale oamenilor care în anii construcției socialiste 

au înnoit orașele și satele patriei
Miercuri, 24 septembrie 1980, orele 11, in fața Casei de cultură a sindicatelor 

din orașul petrochimiștilor de pe Trotuș, tovarășul Nicolae Ceaușescu era intîmpinat 
cu entuziasm și dragoste de mii de oameni. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
secretarul general al partidului era din nou în mijlocul făuritorilor de bunuri mate
riale și spirituale, incă o expresie concretă a dialogului neîntrerupt, consacrat ca me
todă de lucru după Congresul al IX-lea. Din piepturile a mii de oameni prezenți 
aici răsună urale, se scandează fără întrerupere „Ceaușescu — P.C.R. I", „Ceaușescu 
și poporul !“. In aceeași zi, pe platforma Combinatului Petrochimic Borzești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, a tăiat panglica 
inaugurală a celei de-a doua rafinării. Moment cu valoare de simbol în ultimul sfert de 
veac, timp în care, peste tot în țară, au fost inaugurate sute și sute de asemenea zidiri 
socialiste. In acea zi, luîndu-și rămas bun de la chimiștii din Borzești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu i-au felicitat călduros pentru rezultatele 
obținute și le-au urat succes în activitatea viitoare.

Succese care au continuat. Dovadă ? Un singur exemplu. In acest an, față de 1965, 
capacitatea de prelucrare a Combinatului Petrochimic Borzești a crescut de cinci ori, 
iar pe această bază orașul de pe Trotuș s-a dezvoltat într-un ritm de-a dreptul 
extraordinar.

„Vrei să scrii cum nu s-a mai scris despre ce a 
devenit fostul Onești? Du-te acolo, privește-!, ascultă-1. 
Apoi definește-l“. Ușor de zis. Cum să definești insă — 
și încă altfel — o localitate despre care s-au publicat 
mii de știri, sute de reportaje, poezii și chiar un 
roman ? Amintiți-vă chiar și refrenul unui cîntec : 
„Onești — Onești, zîmbet cald pe harta țării". Și apoi, 
vorba aceea : „tot capita, tot șensus" („cite capete, 
atitea păreri").

Importante sînt șl anul, luna și ziua In care descrii. 
Iată opinia lui G. Călinescu : „La Onești dai de un 
spectacol paradoxal. Blocuri, clădiri imense, străzi, tro
tuare se construiesc simultan. Ultimul bloc a fost 
turnat in beton cu ajutorul cofrajelor glisante, tn 8 
zile. Unde este orașul locuit 7 Dăm și de el și trebuie 
să spun că este incintător. Blocurile au nu mai mult 
de trei etaje vopsite in alb, in gri, intr-un albastru 
delicat, cu ușoare variațiuni in detalii (cu bande in 
altă nuanță intre etaje, fără bande), sint distribuite 
sau pe străzi, sau cu spatele pe un fel de ulicioare 
cu un singur trotuar, care dau grațioase perspective. 
Nicăieri la ferestre cutii de conserve drept ghivece, 
totul impecabil".

Dar așa era Oneștiul la 14 septembrie 1962, ziua, 
luna și anul în care marele am de cultură și-a publi
cat optimista sa cronică din „Contemporanul". Ce și 
cum este astăzi ne-o spune primarul actualului mu
nicipiu, Elena Floareș : „Sintem o veritabilă cetate a 
muncii, In care realizăm o producție industrială anuală 
In valoare de 29 miliarde de lei — deci, mai mult de 
jumătate din întreaga producție industrială a județu
lui Bacău. Populația municipiului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a ajuns acum la 55 000 de locuitori, iar

numărul noilor apartamente la 19 000. Avem o 
splendidă casă de cultură, 38 de unități de în- 
vățămînt — 5 dintre ele sînt licee — cu 220 săli de 
clasă, in care predau aproape 650 de cadre didactice, 
un spital cu peste 1 000 de paturi, galerii de artă, bl- 

. bliotecă municipală, un parc superb, muzeu de istorie, 
• 2 stadioane, 25 săli de sport, 11 săli de gimnastică 

— n-ați uitat, nu ? din municipiul nostru s-a înălțat 
astrul gimnasticii feminine românești — alte dotări 
sportive, o foarte bine utilată bază de tratament și de 
recuperare a forței de muncă... Ne mindrim că cele 
mai multe dintre realizările parțiale enumerate mai 
sus au fost edificate în anii de nepieritoare glorie de 
după Congresul al IX-lea al partidului, dar și cu dis
tincțiile pe care orașul le-a cucerit de-a lungul 
anilor în întrecerea socialistă dintre municipii. Ultima, 
..Ordinul Muncii" clasa I, tn 1987. Și să nu uit : pen
tru fiecare locuitor, acum, în anul Congresului al 
XIV-lea al partidului, am sădit cite 11 flori...".

Bineînțeles, asemenea mărturii sînt nu numai ne
cesare, ci și convingătoare. Cu atît mai convingătoare 
sînt însă destinele oamenilor, schimbările petrecute tn 
ei, in casele lor, în viața lor. în viața lor individuală 
și in viața lor colectivă. Pentru că tot ce și-a propus 
și-și propune, socialismul nostru aceasta este : omul, 
bunăstarea și’fericirea sa, schimbarea,din bine in mai 
bine. De aceea, un socialism construit cu oamenii, pen
tru oameni se reflectă — precum nesfîrșita mare in 
strălucirile diamantine ale unei picături — și în auto
biografiile' celor care-1 edifică. Și poate de aceea ele, 
aceste autobiografii, sînt, într-un anume fel, cele mai 
autentice mărturii ale noastre. Mărturii despre ceea 

«țce am fost. Mărturii despre ceea ce am devenit. Măr- 
turii despre ceea ce vom fi.

Stăm față In față, pe 
laturile unei mese 
lungi. Toți opt lu

crează la Termocentrala 
Borzești. Sint de virste 
apropiate : Gheorghe Ior- 
dache, 52 ani; Ion Rohr- 
mann, 54 ani; Panait Leca, 
52 ani; Gheorghe Dediu, 
51 ani; Ioan Rusu, 52 ani; 
Dănilă Moldoveanu, 58 ani; 
Ion Ignat. 51 ani; Gheor
ghe Oprea, 51 ani. Toți 
sint membri ai Partidului 
Comunist Român. Poves
tește Ion Ignat :

„M-am născut aici, în 
Borzești, în casa care-i lin
gă poarta termocentralei. 
Tata avea 5 hectare și doi 
boi, iar noi eram 5 copii. 
Frații mei au plecat să 
muncească prin țară, care 
ce-o găsi. Aici pămîntul 
nu-i prea darnic. Trebuia 
să trăim. Casa era mică : 
două t camere, o săliță și 
un cheler (bucătărie — 
n.r.). Pe mine m-au oprit 
pe lingă casă, că, fiind cel 
mai mic. eram «dragul ma
mei». Cinstit să fiu, mă 
gindeam cu invidie la fra
ții care plecaseră. Mă bă- 
tea gindul să mă fac și eu 
fierar ori croitor la Onești, 
care-i la doi pași. Altă me
serie n-aș fi putut face, 
că n-aveam unde, aici, lin
gă casă...".

Nota reporterului: ...întli 
au apărut topometrii. Apoi 
constructorii. Primul obiec
tiv ; sursa de energie — 
termocentrala. Apoi uzina 
chimică și rafinăria. Mai 
apoi combinatul de cauciuc 
sintetic ...Oamenii din zonă 
— implicați in procesul de 
edificare — s-au dovedit 
totuși puțini pentru anver
gura planurilor. Se con
struia doar cea mai mare 
— pe atunci — platformă 
petrochimică a României. 
Au început să vină oameni 
din toată țara.

Din nou Ion Ignat : 
„Ne-am trezit cu ăștia — 
mi-i arată pe cei din jurul 
mesei — la poarta noastră. 
Șerpăraie de barăci . con

struiseră. Cred că erau 
mii, niciodată nu văzusem 
atîta lume, nici la iarma
rocul de simbătă. Ziua 
munceau la termocentrală. 
M-am angajat și eu ca 
necalificat. Și-așa am în
ceput să fiu muncitor...

„Ăștia" — adică ceilalți 
șapte participant la discuție 
— rid și-și dau coate. 
De-aici încolo autobiogra
fiile lor se împletesc și, la 
rindu-le... povestesc : „La 
termocentrală nu era decît 
clădirea roșie. Eram niște 
puștani cu ifose de munci
tori. Am fost repartizați 
aici două serii de absol
venți ai școlilor profesio
nale din Iași și Galați. 
Eram vreo .50—60 de băieți 
și fete. Ați văzut arborii din 
jurul termocentralei ? Noi 
i-am plantat, in ’56. Aveam 
un maistru în vîrstă, pe 
moș Alexandru Nițescu. 
Toată ziua ne toca : „Măi 
copii, puneți mîna pe car
te, că-n voi e nădejdea". A 
scris cu mina lui cîteva ca
iete «profesionale» — ce 
trebuia să știm neapărat — 
ca să nu facem vreo pros
tie și ne seminariza; deși, 
drept vorbind, nivelul de 
tehnicitate era atunci Ia 
Borzești destul de scăzut. 
Știți cum făceam «parale
lul» ? Cu becul ! Cînd se a- 
prindea, striga unul «gata 
paralelul» și... era gata. Zi
dăria la primul cazan am 
uscat-o cu foc de lemne, pe 
care le-am cărat cu spate
le. Sistemul energetic era 
foarte slab. Cînd scădea 
tensiunea și creștea reacția 
știam și strigam că «iar au 
mai tras o țeavă ăia de la 
laminorul din Roman». Ne 
purtam ca niște copii — 
asta și eram ! — dar învă
țam. Unii ne-am Înscris și 
la cursul seral, la... Tîrgu 
Ocna. Ne agățam de ce pu
team și făceam drumul a- 
colo, că la Onești nu exista, 
abia în anul școlar ’56—’57 
s-a mutat «seralul» la 
Onești...".

— Nu vă era greu 7 Ziua 

la muncă, seara la carte și 
tocmai la Tg. Ocna...

„Pe cei mai multi din
tre noi i-au fortificat neca
zurile, dar n-aveam de a- 
les, apucaserăm drumul 
ăsta. Noaptea ne întorceam 
...acasă. Stăteam o sută în
tr-o baracă, dormeam in 
paturi suprapuse. Ne încăl
zeam cu sobe din tuci, bă
găm în ele lemne și căr
buni, dar erau proaste, 
umpleau dormitorul de 
fum. Ne spălam toți in
tr-un jgheab de tablă, pe 
care-1 umpleam cu apă că
rată de la un puț, dar să 
știți că ne purtam curați. 
Am continuat să lucrăm și 
să învățăm. Blocurile ? 
N-am prea observat cînd 
s-au construit. Ne dădeam 
seama numai cînd ne che
mau șl ne întrebau : «Tu 

, nu vrei un apartament ?» 
Și-așa șm «dispărut» din 
paturile suprapuse unul 
după altul, ne-am însurat, 
avem copii pentru care am 
construit un liceu energe
tic și școală profesională 
cum nu sînt multe, cu pes
te 230 de absolvenți anual... 
Trăim, ați văzut, într-un 
oraș nemaipomenit, îl ți- 
nem foarte curat, la cu
rățenia lui contribuim și 
noi, și copiii noștri, Indi
ferent ce-au devenit și ei 
— profesori, muncitori, 
doctori, ingineri, econo
miști, electroniști, matema
ticieni —, dar ne vedem și 
de treaba noastră. Care 
nu-i ușoară deloc, pentru 
că, intre timp, cu cei (îm
preună cu Comănești) 930 
MW putere instalată am 
devenit cea mai importan
tă termocentrală din Mol
dova, mai construim una și 
la Bacău, oricum, sîntem 
cea mai mare producătoa
re de energie termică din 
țară. Organizația noastră 
de partid numără peste 920 
de membri, cam tot atiția 
sint și in organizația de ti
neret. Noi credem că a- 
vem un colectiv bun. cînd 
se ivește cite o problemă 

nimeni nu pleacă acasă 
decît după ce treaba s-a 
terminat. Să știți că în 
energetica națională «Școa
la Borzeștiului» are mare 
pondere în autobiografia 
oricui...".

E timpul să vi-i prezint 
pe cei opt interlocutori : 
Ion Ignat, operator cazane; 
Gheorghe Iordache, mais
tru la gospodăria de căr
bune; Ion Rohrmann, sub- 
inginer, șef de secție; Pa
nait Leca, maistru automa
tist, cel mai mare inovator 
din întreprindere; Gheor
ghe Dediu, inginer, direc
tor comercial; Ion Rusu. 
inginer, directorul între
prinderii, Dănilă Moldo
veanu, muncitor specialist, 
absolvent de gimnaziu, dis
tins cu „Medalia Muncii". 
Toți opt pretind că — deși 
au crescut o dată cu el — 
n-au prea observat cînd 
s-a construit orașul, că 
treaba lor a fost „doar" sd 
asigure energia. Eu i-am 
crezut.

Majoritatea covirșitoare 
a constructorilor ve- 
niți la confluența 

celor patru ape — Oituzul, 
Trotușul, Tazlăul, Cașinul 
— erau tineri. Tineri ro
mantici pentru care topo
nimele Onești și Bor
zești aveau semnificația 
concretă a intrării lor in 
rindurile tot mai largi și 
mai puternice ate clasei 
muncitoare, a călirii lor 
profesionale și umane. Ei 
veneau aici să construiască, 
dar cei mai mulți, cînd ceea 
ce construiau a devenit in
dustrie, au îmbrățișat noi
le profesiuni ale chimiei. 
Din germene Oneștiul a 
fost ' un oraș al tinereții. 
Populația șantierului și 
modul ei de trai înclinau tot 
mai mult cumpăna demo
grafică a zonei Onești — 
Borzești către alt tip de 
structuri. Baracamentele 
sint tranzitorii, poți locul 

in ele în condiții de șantier, 
nu și după ce au apărut 
„beneficiarii". Constructorii 
s-au trezit in dilemă — trec 
sau nu trec la „chimie" 7

Să parcurgem o altă 
autobiografie — parțială, 
firește — aceea a Iul 
Gheorghe Soroceanu, ac
tualul șef al biroului de in
vestiții de la Combinatul 
Petrochimic Borzești, omul 

care „a semnat pentru mi
liarde de lei". Sub alt nume 
îl găsiți chiar ...într-un ro
man : „Sînt aici de la 1 oc
tombrie 1952. Am locuit în 
«organizare de șantier» — 
ați înțeles ce însemna asta 
atunci, nu?! — timp de 17 
ani. Copiii acolo mi s^au 
născut — fata este acum 
ingineră la combinat, idem 
băiatul. N-am să uit nici
odată vara lui ’53—'54, cînd 

tn barăcile noastre din stu- 
fit au pătruns șoarecii roșii 
de cimp. Sînt născut in
tr-un sat Ungă Birlad. Am 
plecat în țară, așa cum au 
făcut pînă prin ’65 mii și 
mii de moldoveni de-ai mei. 
M-am oprit la Ploiești și 
m-am angajat la rafinărie. 
Am pornit, cum se zice, de 
Ia «munca de jos», deși 
toată ziua stăteam cocoțat

Ia înălțime, ca să măsor li
chidul din rezervoare. In 
'50 m-am transferat la 
Dărmănești, iar aici m-au 
transferat în ’52, cum spu
neam, pe-un... cîmp gol. 
S-a fixat amplasamentul 
grupului industrial, s-au 
măsurat terenurile de re
zervă, s-au fixat destinații: 
atita suprafață pentru rafi
nărie, atîta pentru combi
natul chimic, atita pentru 

«cauciuc-, atita pentru re
zervă — dezvoltare, atita 
pentru oraș... Nu rideți 
c-așa a fost. Păi știți ce era 
Oneștiul pentru noi ? O 
Comună pe care am luat-o 
în inventar, nimic mai 
mult ! Simbăta se ținea un 
tirg cu te-miri-ce, acolo 
unde-i acum un liceu in
dustrial. Așa, ca «obiecti
ve» mai importante existau 
un pod -de lemn peste Ca- 
șin, o moară pricăjită de 
apă, peste drum, într-o ca
meră era o farmacie, iar 
lingă asta, într-o baracă, 
funcționa o stomatologie de 
■unde plecai ori fără cap, 
ori fără dinți, cum ți-era 
norocul. Unde-i acum un 
teren de fotbal, se făcuse 
un spital, tot intr-o baracă 
de stufit, iar printre nod 
circula zicerea că cel mal 
bun doctor din Onești e... 
trenul de București. Mai 
erau și două «localuri» : 
restaurantul «La Băncilă» 
și crișma «Rîndunica». Ar 
fi multe de spus. Unde s-a 
construit combinatul erau 
cîteva case răzlețe și-o 
groază de rîpi pe care am 
fost nevoiți să le transfor
măm in... platformă indus
trială. Totdeauna m-am 
luptat pentru teren cu con
structorul — pe parcurs am 
absolvit șl Institutul de Pe
trol și Gaze, la fără frec
vență — că știți cum sint 
ăștia, dacă-i lași de capul 
lor se întind și se string ca 
o armonică. Eu am lucrat 
totdeauna la beneficiar, la 
chimie, și știu bine: în 1956 
capacitatea de prelucrare a 
platformei era de 1 milion 
de tone de țiței. După Con
gresul al IX-lea al partidu
lui ne-am dezvoltat nu 
mult, ci extraordinar': a- 
cum, in ’89, putem prelucra 
de cinci ori mal mult țiței 
în 240 de instalații — ceea 
ce înseamnă un număr egal 
de produse — dispuse pe o 
mie de hectare. Nu-i casă 
ori om în România care 
să nu folosească ceva din 
ceea ce fabricăm noi aici. 
Orașul, așa cum e azi, s-a 
dezvoltat în primul rind 
pe seama petrochimiei. Iar 
cei care au plecat de aici 
•— pentru că au primit 
sarcină, nu din alt motiv 
— nu uită nici meseria, 
nici entuziasmul însușite la 
Borzești. Ii cunosc bine pe 
toți, am rămas prieteni. Ne 
leagă romantismul anilor 
de început pe Valea Tro- 
tușului. Uite, cînd a pornit 
Piteștiul știți ciți oameni 
am trimis acolo ? 8 ingineri 
și 20 de maiștri. Unul chiar 
mi-a spus : «Mă duc, mă 
cunoști, am să fac treabă 
bună și acolo, dar sufle- 
tu-mi rămine in orașul 
ăsta, la Onești...»".

Cam așa au fost și au 
rămas oamenii care 
au edificat platforma 

industrială a zonei Borzești 
— Onești. Dar nu doar 
clțiva — economia de spa
țiu tipografic m-a obligat 
să-i amintesc doar pe pu
țini dintre ei —, nici numai 
cîteva'mii, ci citeva zeci de 
mii. Pretențiile crescuseră 
pe măsura anilor. Aveau 
.nevoie de locuințe fru
moase, trainice. Aveau ne
voie de magazine, de școli 
pentru copii, de cinemato
grafe, de librării și policli
nici, de stadioane, de piețe. 
Aveau nevoie de parc și de 
străzi asfaltate.

Așa că oamenii au în
ceput să le construiască. 
Drum lung, anevoios. Un o- 
raș nu se face cit ai bate 
din palme. In 1952 au con
struit primul bloc. Ziarele 
consemnau : 1958 — 53Ș de 
apartamente; 1961 — 2 700. 
Satele rămăseseră undeva 
in urmă. 1969 — 7 000 de 
apartamente. (Acum sînt 
19 000 !). Era după Con
gresul al IX-lea, moment 
de referință nu numai pen
tru fostul tirg trotușean, ci 
pentru așezările țării în
tregi. O dată cu locuințele 
și magazinele au început, 
treptat, dar implacabil, să 
apară șl alte construcții: 
casa de cultură, cinemato
grafe, biblioteci, librării, 
stadioane, săli de sport. 
Urbanizarea, ca proces, se 
desfășura în plin. O urba
nizare prin industrializare, 
de un tip cu totul deose
bit, in afara criteriilor sem
nalate în sociologia clasi
că; De ce 7 Pe vremuri, 
studiile de specialitate ară
tau că un om venit de la 
țară, în generația intii nu 
se urbaniza. De-abla la a 
treia generație...

La Onești a fost altfel. De 
ce? Înainte de a construi fi
zic orașul, fiecare îl trăise, 
îl discutase cu alții, îl co
mentase și-l construise in 
gind, dar în gindul strălu
minat de învățătură ; do
reau orașul, știau cum va 
arăta — și l-au construit. 
După chipul și asemănarea 
lor. Adică : tinăr, frumos, 
cu străzi drepte, largi, cu 
parcuri și spații verzi, cu 
lumină, multă lumină. Nu 
ei s-au adaptat la oraș, ci 
orașul s-a adaptat lor.

Iată o nouă autobiogra
fie. „Mă numesc loan Co- 
man și m-am născut acum 
52 de ani la Tg. Ocna, in 
casa unui ceferist modfest, 
care a crescut 7 copii. 
Sint tată și bunic. Fiica 
mea este ingineră, iar bă
iatul e incă student. Ale
gătorii din circumscripția 
nr. 13 a municipiului nos
tru m-au ales deputat al 
lor. Am urmat școala pro
fesională din Păltiniș Ciuc 
și, in 1954, am fost repar

tizat ca strungar la Tg. 
Ocna. M-am inscris la liceul 
„seral", apoi la facultate, 
„la zi". In 1967, după 
absolvire, am revenit la 
Șantierul nr. 1 de con
strucții din Onești. Sar
cină : construirea instala
ției de toxafen, de epu
rare biologică și dez
voltarea uzinei de sodă. In 
1972 am fost numit șef de 
lot la instalația de fcau
ciuc izoprenic, iar in 1976' 
mi s-au încredințat toate 
lucrările de. construcții de 
pe platforma Borzești. In 
1977 am devenit inginer- 
șef Ia grupul de șantiere 
de pe platformele Borzești, 
I.F.A. Lupeni, Dărmănești 
și Corpănești. Din 1985 sînt 
șef de brigadă, am în 
subordine 500 de oameni 
pe platformele Borzești, 
Comănești-Dărmănești și 
centrul civic din Bucu
rești. Mie mi-a rts noro
cul că am apucat să mă 
ridic în anii de după Con
gresul al IX-lea. cînd în 
toată țara s-au realizat 
construcții extraordinare. 
Altfel puteam să fiu ingi
ner și să mă «mîndresc» 
cu cine știe ce „.căsuță. E 
o șansă extraordinară a- 
ceasta de a ne afirma ca 
meseriași. Știm că dato
răm asta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și 
m-am bucurat din inimă 
cind a fost propus din nou 
pentru ca. și la Con
gresul al XIV-lea. să fie 
învestit cu suprema func
ție în partid — aceea de 
secretar general. Iar ca 
mine gîndesc milioanele 
de români care după 1965 
au trăit și trecut prin pro
pria lor experiență înțele
surile cuvintului «dezvol
tare». In septembrie 1980 
am avut fericirea ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să 
taie panglica inaugurală la 
cea de-a doua rafinărie 
din Borzești, acolo unde 
lucrasem și eu. Mi-am 
unit glasul cu al miilor de 
oameni care scandau 
«Ceaușescu, bun venit in 
orașul înflorit*  și voi pro
ceda Ia fel ori de cite 
ori va veni in mijlocul 
nostru".

N.r. Ce-ar mai fi de 
adăugat 7 Poate doar atit 
că municipiul de pe Tro
tuș — de citeva ori mai 
puternic decit in 1965 — 
invață și muncește in con
tinuare. Cine își mai amin
tește de vechiul Onești 7 
Cum vedeți, doar... auto
biografiile. Altminteri par
că aici a existat dintot- 
deauna această citadelă a 
chimiei românești. Feno
men interesant pentru so
ciologi, dar nu numai pen
tru ei.

Mircea BUNEA
Foto :
Euqen DICHISEANU
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ÎN ÎNVĂTĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC

Dezbateri cu un conținut bogat de idei,
cu putere de mobilizare a conștiințelor

Pe masa de studiu, de lucru a 
țării Se află acum documentele pro
gramatice pentru Congresul al XIV- 
lea, adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 27—28 iunie a.c. ; marea 
lor valoare principială și practică, 
multitudinea de idei și teze pe care 
le Înmănunchează, largile orizonturi 
pe care le deschid muncii și vieții 
poporului impun să se asigure dez
baterii lor o bogată substanță de 
idei, o puternică forță de inriurire 
pentru ca 
dezbatere 
puternică 
partidului 
f ecționare 
muncă ale organelor si organizații
lor de partid, de sporire a capaci
tății lor de a mobiliza colectivele 
de oameni ai muncii la Înfăptuirea

această larg cuprinzătoare 
să constituie un prilej de 
aprofundare a politicii 

și statului nostru, de ner- 
a stilului și metodelor de

exemplară a sarcinilor ce le revin. 
In lumina unor asemenea cerințe, 
punerea in' valoare a experiențelor 
și inițiativelor valoroase, a preocu
părilor pentru a spori audiența si 
puterea de penetrație a studiului 
politico-ideologic reprezintă o con
diție importantă pentru creșterea 
contribuției invățămintului politico- 
ideologic la adincirea cunoașterii 
acestor documente, la mobilizarea 
oamenilor muncii in vederea înfăp
tuirii programelor de dezvoltare 
economico-socială. In această per
spectivă, am organizat dezbaterea 
de față, solicitind opinii și puncte 
de vedere unor activiști ai Cabine
tului județean pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă Su
ceava cu privire la perfecționarea 
invățămintului de partid.

Pregătirea propagandiștilor 
sub semnul exigențelor actuale

Georgeta Ghiuș, director : Pentru 
activiștii cabinetului nostru, una 
dintre principalele preocupări ale 
acestui moment o constituie perfec
ționarea și eficientizarea pregătirii 
propagandiștilor, pornind de la ade
vărul că propagandistul are un rol 
precumpănitor in desfășurarea învă- 
țămîntului politico-ideologic. în asi
gurarea puterii sale de Inriurire a 
conștiințelor. In acest scop, la cursu
rile de pregătire se folosesc moda
lități variate : expuneri, dezbateri, 
răspunsuri la întrebări, mese, ro
tunde sau simpozioane ; indiferent 
de forma utilizată, hotărîtoare pen
tru eficienta lor se dovedesc 
substanța de idei și mesajul for
mativ al acestdr acțiuni și, mâi 
presus de toate, abordarea proble
maticii supuse atenției prin prisma 
celor mai recente aprecieri cu
prinse in documentele de partid, in 
expunerile și cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ; consider că toc
mai sublinierea unghiurilor de ve
dere noi și proaspete în . care au fost 
tratate probleme precum exercitarea 
rolului conducător al partidului în 
etapa actuală si in perspectivă, ca
racteristicile procesului de adincire 
a democratismului orînduirti noas
tre. însemnătatea esențială a pro
prietății socialiste ln edificarea noii 
societăți, rolul conștiinței socialiste 
în dinamizarea și mobilizarea ener
giilor creatoare ale poporului etc. 
a conferit dezbaterii acestor teme o 
largă audientă, a deschis noi posi
bilități de aprofundare a unor con
cepte teoretice fundamentale, de în
țelegere a contribuțiilor partidului 
nostru la îmbogățirea gîndirii revo
luționare contemporane.

Constantin Munteanu. director ad
junct : Examinînd tematica dezbate
rilor din cursurile de pregătire a 
propagandiștilor, trebuie arătat că o

disti în efortul de a adinei înțele
gerea problemelor județului nostru, 
de a le înfățișa cursanților din ca
drul invățămintului politico-ideolo
gic. de a-i mobiliza la înfăptuirea 
sarcinilor. Consider însă că în cadrul 
pregătirii propagandiștilor (mai ales 
a cursurilor organizate la nivelul 
orașelor) este nevoie să se realizeze 
o legătură mai strinsă cu realitățile, 
cu preocupările majore înscrise pe 
agenda de lucru, de priorități a or
ganelor și organizațiilor de partid. 
De asemenea, cred că se simte ne
voia realizării mai frecvente a unor 
schimburi de experiență metodolo
gică. a unor actiuni-model din care 
propagandiștii noi sau cei cu mai 
putină experiență să constate „pe 
viu" cum se realizează legătura 
concretă cu problemele fiecărui co
lectiv. ce condiții conferă acestei le
gături finalitatea formativă dorită.

Georgeta Ghiuș: Vorbind despre 
pregătirea metodologică, trebuie adă
ugat faptul că ea s-a aflat în aten
ția cabinetului județean pentru ac
tivitatea ideologică și politico-edu
cativă. tocmai pentru făptui că în 
actualul an de studiu peste o mie 
de propagandiști — adică mai mult 
de o treime din numărul total al 
propagandiștilor — sînt noi sau au 
putină vechime în această calitate ; 
acțiunile metodice au vizat însuși
rea unor forme și modalități de 
lucru menite să pună în relief idei
le si orientările noi cuprinse în do
cumentele de partid, să adînceâscă 
problemele de natură teoretică în 
strinsă legătură cu cele practice etc. 
Dorim însă să sporim ponderea a- 
cestui gen de activități, tocmai pen
tru a-i ajuta pe propagandiști să-și 
perfecționeze metodele de lucru cu , 
cursanții. să știe stimula participa
rea acestora la dezbaterile de idei.

_________________ ______ — - să confere fiecărei dezbateri forță 
pondere însemnată o dețin cele ce puternică de penetrație in conștiin- 
țintesc Ia realizarea legăturii cu 
viata. Ia cunoașterea realităților lo
cale. A devenit astfel o practică 
curentă prezenta la aceste activități 
a membrilor biroului și secretariatu
lui comitetului județean de partid, 
experiența lor politică bogată, temei
nica cunoaștere a realităților jude
țului, a sarcinilor concrete din etapa 
actuală și de perspectivă constituind 
un prețios sprijin pentru propagan-

ln evidentă manea însemnătate pe 
care partidul o acordă muncii ideo
logice și politico-educative, formării 
conștiinței noi socialiste. întronării 
in viată a spiritului revoluționar, a 
principiilor eticii și echității socia
liste ; in lumina acestor exigențe a 
fost privită și activitatea politico- 
educativă ce se desfășoară in unita
tea respectivă, subliniindu-se că la 
indemina organizației de partid de 
aici se află încă largi posibilități de 
sporire a aportului muncii politico- 
educative la dezvoltarea spiritului 
gospodăresc. Ia întărirea ordinii 
disciplinei etc.

Ion Răcaru. șef de catedră : O 
preciere similară se poate face 
despre dezbaterile desfășurate ... 
Filatura de In și Cînepă din Fălti
ceni sau la întreprinderea de Rețele 
Electrice Suceava, la tema privind 
perfecționarea sistemului de condu
cere și planificare a întregii acti
vități economico-sociale. în aoest ca
dru. au fost subliniate caracteristi
cile și elementele componente ale 
mecanismului economico-financiar. 
rolul și atribuțiile organelor de 
conducere colectivă ; s-a stăruit 
apoi asupra modului în care orga
nismele de conducere democratică 
din aceste unități urmăresc realiza
rea indicatorilor economici, a norme
lor și normativelor privind consu
murile materiale și energetice, ce 
preocupări există in fiecare unitate 
pentru continua diminuare a aces
tor consumuri, pentru mai buna or
ganizare a întregii activități. Toc
mai aceasta a permis să se înțe
leagă mai deplin cerința de a se 
acționa pe un front larg pentru con
tinua modernizare a producției, pen
tru punerea în valoare a potenția
lului de creativitate al fiecărui co
lectiv muncitoresc, pentru folosirea

si
a- 
și 
la

cu eficientă superioară a fondurilor 
fixe, pentru ridicarea calificării for
ței de muncă în concordanță cu 
imperativele revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane.

Georgeta Ghiuș : Si in comunele 
Pătrăuți, Rădășeni și Cacica dezba
terile la tema privind rolul statului 
în sistemul democrației muncito- 
rești-revoluționare îndreptățesc ca
lificative asemănătoare. ‘Pentru că 
ele au evidențiat preocuparea con
stantă a partidului nostru, a secreta
rului său general pentru aplicarea 
principiului construirii orînduirii so
cialiste cu poporul și pentru popor, 
pentru lărgirea sistemului democra
tic de condudere a vieții economico- 
sociale. a posibilităților create afir
mării inițiativei și responsabilității 
cetățenești. Prin această prismă 
s-au analizat aspecte concrete refe
ritoare la exercitarea rolului adu
nării generale a cooperatorilor, la 
stringerea legăturilor consiliilor 
populare cu oamenii fiecărei așezări 
în acțiunea de soluționare optimă a 
obiectivelor planului în profil teri
torial.

Desigur, controalele efectuate 
(astfel în perioada 9—23 februarie 
au fost controlate 38 de oomune) au 
arătat că încă in multe locuri des
fășurarea invățămintului politico- 
ideologic este marcată de o serie de 
manifestări de formalism și super
ficialitate, care ii diminuează forța 
de inriurire. puterea de penetrație 
in conștiințe. Nu în puține locuri 
dezbaterile nu asigură nivelul teore
tic necesar, nu evidențiază aprecie
rile noi cuprinse în documentele de 
partid, nu încearcă să descifreze 
căile și mijloacele de acțiune pentru 
perfecționarea activității proprii, 
transformindu-se in analize de pro
ducție.

Controlul și
sistematice, concrete, eficiente

îndrumarea

Legătura ,cu 
de prospețime

Constantin Munteanu : Trebuie, de 
asemenea, spus că in acest an de 
învățămint politico-ideologic S-a re
ușit o mai bună cuprindere a cursu
rilor de invățămint de către acti
viștii cabinetului, de către activul 
nostru obștesc sau de către propa
gandiștii comitetului județean de 
partid. Practic. într-o lună de zile, 
fiecare dintre activiștii cabinetului 
a luat parte la activitățile din mai 
multe cursuri, astfel că s-a putut 
asigura, intr-o anumită perioadă de 
timp, cunoașterea nemijlocită, la 
fața locului, in fiecare oraș sau co
mună din județ, a modului in care

țe. Avem în vedere, de asemenea, 
faptul că. deși In cadrul cursurilor 
de pregătire a propagandiștilor au 
fost prezentate filme documentare 
sau științifice ori seturi de diapo
zitive. se simte totuși nevoia ca pro
pagandiștii să fie îndrumați mai sis
tematic în folosirea lor in cursurile 
de invățămint politico-ideologic, toc
mai pentru a spori audienta și pu
terea de convingere a dezbaterilor.

sursa
a dezbaterilor
se desfășoară invătămintul politico- 
ideologic. Personal, am constatat, 
astfel, că la întreprinderea de Scu
le. Subansamble și Accesorii Rădă
uți. Fabrica de Conserve Șiret. în
treprinderea de Utilaje și Piese de 
Schimb și Combinatul de Prelucrare 
a Lemnului Suceava dezbaterile au 
prilejuit aprofundarea principalelor 
idei cuprinse in documentele de 
partid, sublinierea sarcinilor care 
revin organelor și organizațiilor de 
partid. La Sectorul de Industriali
zare a Lemnului Falcău (comuna 
Brodina) dezbaterile privitoare la 
activitatea politico-ideologică au pus

Ion Răcaru : Pentru aceste stări 
de lucruri sînt răspunzătoare. înain
te de toate, comitetele comunale de 
partid care nu îndrumă și conduc 
cu .stăruință desfășurarea invățămin
tului politico-ideologic. Acest fapt 
este atestat și de modul în care sînt 
concepute și efectuate analizele pe- 
riodioe consacrate acestei forme de 
pregătire politică. In foarte multe 
locuri, asemenea analize abundă în 
sublinierea unor lucruri pozitive, nu 
au adîncimea necesară unei analize 
critice, exigente a neajunsurilor care 
diminuează eficiența invățămintului 
politico-ideologic ; adesea ele se re
zumă ia comentarea unor date sta
tistice privind numărul de cursuri 
și de cursanți sau participarea la 
dezbateri, fără a reuși o examinate 
temeinică și profundă a desfășurării 
și finalității formative a acestora. 
A conferi acestor analize un carac
ter mai aplicat, mai concret, a le 
transforma in prilejuri de descifra
re a unor neajunsuri, de stabilire 
a unor modalități de creștere a efi
cientei invățămintului politico-ideo
logic rămine o sarcină care trebuie 
să ne preocupe intr-o măsură mult 
mai mare.

Constantin Munteanu : Un adevăr 
valabil și in ceea ce privește punc
tele de documentare politico-ideolo
gică ; există repere și jaloane de 
acțiune fermă in 'acest sens, în con
cluziile unei analize pe această temă 
efectuate in cadrul secretariatului 
comitetului județean de partid ; în 
spiritul concluziilor aoestei analize 
trebuie acționat in vederea genera
lizării experiențelor valoroase acu
mulate într-o serie de unități econo
mice sau localități. Astfel. în Fălti
ceni și Rădăuți, in comunele Gălă- 
nești, Ipotești. Dumbrăveni. Emil 
Bodnaraș, Pătrăuți, Verești. Fîntî- 
neie. Adincata. la Filatura de In șl 
Cînepă. Spitalul orășenesc si Unita
tea Forestieră de Exploatare și Trans
port din Fălticeni. întreprinderea de 
Tricotaje „Bucovina" din Rădăuți, 
Filatura de Bumbac și Combinatul 
Minier Gura Humorului. întreprin
derile de utilaje și piese de sthimb. 
de mașini-unelte. de tricotaje „Zim
brul", de sticlărie menaj și Combi
natul de Fibre, Celuloză și Hîrtie din 
Suceava s-a asigurat punctelor de

documentare politico-ideologică. ___  ___ ...__ o
bază materială bogată (documente de 
partid, colecții de ziare și reviste, 
carte social-politică. seturi de planșe 
și grafice, alte materiale audio-vi- 
zuale) și un acces corespunzător la 
sursele de documentare ; tot aici au 
loc activități interesante în sprijinul 
propagandiștilor și cursanților de la 
invătămintul politico-ideologic (dez
bateri. răspunsuri la' întrebări, con
sultații. schimburi de experiență 
etc.). Aceeași analiză la care m-am 
referit a arătat însă că sint unele 
comitete de partid care fie că n-au 
asigurat o dotare materială bună 
punctelor de documentare proprii, 
fie că nu le-au asigurat funcționali
tatea dorită (Grănicești. Volovăț, 
Mușenița, , Rișca, Brodina. Straja, 
lacobeni. Poiana Stampei. Broșteni 
etc.). Iată de oe rămine pentru noi 
un obiect de preocupare transforma
rea celor aproape 500 de puncte de 
documentare politico-ideologică e- 
xistente în județ în adevărate cen
tre ale muncii de educație politică, 
de perfecționare a activității de 
pregătire politico-ideologică.

Cultură și educație
(Urmare din pag. I>
un pregnant factor de 
influențare a omului. 
La consolidarea teme
liei morale, la pu
terea lăuntrică a 0- 
mului, la Împrospăta
rea orizontului gindi- 
rii iui. la atenuarea 
zbuciumului sufletesc, 
cuvîntul scriitorului, 
arta lui purtătoare de 
reflecții și emoții pot 
lumina oameni, vieți.

Puterea poeziei, ă 
cuvintului, ce exprimă 
adevărul — acest ideal 
al marilor noștri îna
intași — izvorăște si 
creste necontenit din 
înrădăcinarea lor în 
solul viu al patriei, al 
vieții și muncii oame
nilor: cuvintul. expre
sia gindirii. muzica su
fletului. muzica limbii 
înrădăcinate in pămîn- 
tul tării tale, in modul 
de a fi al poporului 
justifică prețuirea ta
lentului. ~ '
reastră a 
menesc, 
deschisă ___ __  .
poate dăinui numai 
prin adevărul 
înalte conștiințe, 
emoționanta, 
priveliște a unui 
de natură, a 
realități umane văzute 
de scriitor, ca om nou 
al unei lumi noi.

Personalitatea crea
toare este nutrită de 
convingeri puternice. 
Atît. in artă. Cit și în 
știință, intre dezvol
tarea materială și for
ța spirituală este o 
relație dialectică
indestructibilă. Inten
sitatea conștiinței si 
timpul creației. în ori-

Cartea, fe- 
sufletului o- 

permanent 
spre viață.

unei 
prin 

reala 
colț 

unor

5
ce domeniu, au un 
cimp magnetic unic, 
întimplările si faptele 
reprobabile sau inten
țiile trădătoare de 
umanitate nu au ni
mic de a face nici cu 
știința, nici cu arta. 
Invățămintul apelează 
la toți oamenii, dar 
diferențierile indivi
duale, educația sau 
lipsa de educație in 
familii, obținerea prin 
mijloace îndoielnice 
a unor calificative 
bune, impunerea unor 
orgolii nejustificate 
ce iși cintăresc fieca- 

~Ye gest de chiverni
seală și iși comentea
ză public numai drep
turile sint cauze ale 
eșecurilor etice, incit 
drumul educației prin 
cultură este încă lung. 
Dar există și muită 
conștiință, multă cul
tură și vocație a 
muncii, multă cinste 
umană — și acestea 
sint precumpănitoare, 
definitorii —, dovadă 
marile realizări do- 
bindite, etapă cu eta
pă, în priveliștea na- 
tprii și in educația oa
menilor.

Educație la care 
arta, literatura, poe
zia pot aduce o con
tribuție substanțială. 
Cu citeva luni in urmă 
am făcut parte dintr-o 
comisie de premiere 
pentru poezie și pro
ză trimise de pionieri, 
liceeni șl studenți din 
toată țara. Acuratețea 
limbii lucrărilor, cla
ritatea frazei, con
cepția de viață, lumi
nozitatea gîndirii su
telor de lucrări mi-au

dat vn sentiment to
nic. M-am gindit la 
profesorii care i-au e- 
ducat, i-au îndrumat, 
la familiile acestor 
copii, adolescenți și 
tineri. Mulți dintre 
liceeni și studenți ur
mau diferite discipli
ne ale științei, dar a- 
veau și știința versu
lui, a construcției 
prozei, încredere în 
profunzimea și muzi
calitatea limbii. Ta
lentul este un dat na
tiv. Dar dezvoltarea 
multilaterală. Încre
derea în viață ca 
marcau individuali
tăți felurite ne-au fă
cut pe toți să regre
tăm că nu aveam mai 
multe premii. Am 
participat și in anii 
precedenți la lectura 
lucrărilor celor ce în
cercau poarta literatu
rii, dar ceea ce s-a 
prezentat in acest an 
era cert superior. 
Cultura, la îndemina 
tuturor In țâra noas
tră. este din ce in ce 
mal variată și drumul 
către ea mai com
plex datorită marilor 
cerințe naționale Si 
competitivității inter
naționale. Poate chiar 
aceste exigente noi au 
creat mai multă se
riozitate și îndeamnă 
la mai multă profun
zime copiii șl tinere
tul, raporturile cu 
cultura fiind marca 
unui timp și a unor 
oameni ce muncesc și 
învață pentru a trăi 
în ' ’ " ‘ ‘ '
la

lumină, cu gindul 
durată.

Violeta 
ZAMFIRESCU
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Teatrul „Alexandru Davila" din Pitești
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Valoarea educativăa repertoriului teatral
Așa cum știam și din 

anilor precedenți, efortul 
de cultură teatrală este, 
remarcabil. Fapt evident 
tatea

Dezbaterea desfășurată Ia Cabine
tul județean pentru activitatea ideo
logică și politico-educativă Suceava 
a evidențiat, după cum se poate 
lesne constata, preocuparea pentru 
sporirea forței de mobilizare a în- 
vățămintului politico-ideologic, pen
tru înlăturarea unor neajunsuri și 
generalizarea experiențelor valoroa
se. pentru ridicarea lui la cotele de 
exigentă ■'proprii acestui moment din 
viața partidului și a tării. Dezbate
rea in continuare, in cadrul învă- 
țămintului politico-ideologic, a do
cumentelor programatice pentru 
Congresul al XIV-lea trebuie să 
constituie un puternic imbold pen
tru perfecționarea invățămintului de 
partid, pentru creșterea contribuției 

' sale la aprofundarea acestor docu
mente de mare
Si practică, ce 
muncii și vieții 
viitorul cincinal 
hotarul anului 2000.

valoare principială 
jalonează drumul 

poporului român in 
și pină dincolo de

S. ACH1M
S. BEJINARIU

activitatea 
către actul 
la Brașov, 
prin cali- 

(sub semnul diversității) a 
orientării repertoriale (ca și prin, 
strădania susținerii ei prin comen
tariul critic răsfrînt în programul de 
sală și „magazinul teatral" editat in 
„premieră"). Fapt ce se reflectă, de
sigur (nu in ultimul rind 1), in ți
nuta. reverberația spirituală și atrac- 
tivitâtea spectacolelor. Căci in. mon
tările Teatrului Dramatic din Brașov 
se regăsesc, cel mai adesea, mizele 
majore ale textelor și, totodată, un 
concept de teatralitate elevat, ce im
plică o viziune regizorală matură 
— cuprinzătoare, viziune ce se îm
plinește și printr-un aport scenogra
fic substanțial, organic, dar mai ales 
prin contribuția creatoare, plină de 
personalitate a actorilor.

Teatrul brașovean are merite deo
sebite în promovarea dramaturgiei 
contemporane, unul 
săi predilecți 
Popescu.

„Balconul", 
multe teatre 
nu de mult și i 
brașovean, pledează _____  __
tinuitatea spiritului revoluționar în 
esența lui autentică — ca o atitudine 
ce se cere mereu dovedită în acțele 
cotidiene și actuale, în refuzul cate
goric, tranșant al oricăror manifes
tări neconforme eticii comuniste, în 
asumarea energică a unei perspec
tive creatoare asupra vieții. Aliena
rea în false repere sociale, morale 
ori biologice, în falsuri artistice ori 
în cultivarea gratuităților, a nonsen
sului. ca expresie a spaimei de vid 
moral și acțiune — divulgate de 
D. R. Popescu prin ' . ___ ■
dente — sint. nu o dată, transfigu
rate In spectacolul brașovean prin 
imagini de sugestivă ' -■■■■•
taforfcă. Montarea, realizată în re
gia lui Eugen Mercus și scenografia 
revelatoare a Iul Mihai Mădescu, 
restituie consistența conflictului și 
freamătul ori agitația tipică a per
sonajelor. Lumea scenică imaginată 
are verosimilitate și, totodată, re
verberație simbolică — fapt la cate 
contribuie hotărîtor jocul actorilor 
care știu să comunice percutant, o 
dată cu forța replicii, semnificațiile 
ei profunde. O impresie puternică 
lasă, în acest sens, Ioan Georgescu 
și Elena Manolescu, care conferă o 
viață sufletească tensionată lui 
Adrian și Voichiței, deosebit de plas
tice și revelatoare fiind și compozi
țiile propuse de Costache Babii. 
Mircea Andreescu. Geta Grapă, Ion 
Jugureanu. Luminița Blănaru. Radu 
Negoescu, Andrei Ralea, Ion Mus
că ș.ă.

fiind
dintre scriitorii 
Dumitru Radu

iucată de maibiesă .. .
din țară și introdusă 

pe „afișul" colectivului 
pentru : con--

situații conclu-

încârcătură me-

In montarea Ia care ne referim, 
mai mult ca în altele, amintirea, 
imaginarul, rememorarea „drumului 
vieții" duc la regăsirea urtor valori 
uitate, răscolesc adîncurile ființei, 
activează procese de conștiință — așa 
cum o demonstrează și scenele care 
au ca protagoniști pe Paula Ionescu, 
Maya Indrieș. Dan Săndulescu (cu 
toții remarcabili) sau pe George 
Tudor ori Aurelian Burtea.

„Mobilă și durere" de Teodor Ma- 
zilu (regia : Dan Alecsandrescu : 
scenografia : Diana Cupșa), spectacol 
interpretat de Costache Babii, Mir
cea Andreescu, Andrei Ralea, Nina 
Zăinescu. Elena Manoliu și Adrian 
Rățoi, ne propune, la rindu-i. o lec
tură posibilă, acceptabilă a textului, 
deși specificul teatrului scris de 
T. Mazilu. cultivarea paradoxului cu 
funcții aparte, un anume mod de a 
dialoga confesiv, fals confesiv, un 
anume mod caracteristic de rostire 
a replicii nu se regăsesc — cu deo
sebire in jocul inegal, de la o par
titură la alta, al protagoniștilor.

„Birlic" de Tudor Mușatescu și 
Sică Alexandrescu, de fapt o locali
zare plină de. fantezie a unei piese 
vieneze (semnată : Arnold și Bach), 
probează șansa dintotdeauna (nein- . 
firmată nici de trecerea timpului, 
nici de rafinarea gustului) a „piesei 
bine făcute", succesul „etern" de 
care se bucură comedia suculentă de 

• situații și caractere. Regizorul Eugen 
Mercus recreează cu nerv și spirit 
(in cadrul scenografic schițat de 
Marfa Axenti) lumea zugrăvită de 
autori în tușe tari Și vorbe de spirit, 
ca și situațiile și mai ales specta
culoasele răsturnări de situații, ale 
textului, amplificind virtuțile comice 
ale originalului prin gaguri inven
tive, inspirate, spirituale.

în rolul in care a triumfat pe 
vremuri Grigore Vasiliu, devenit de 
atunci și „Birlic", strălucește Costa- 
che Babii. unul din valoroșii co
mici de azi. fermecător prin accen
tele de inadaptare, mirare, candoare, 
prin umorul blajin și hazul irezisti
bil conferite protagonistului. Alături 
de el se remarcă, prin fantezia și 
nervul compozițiilor, prin virtuțile 
de stil ale jocului, Virginia Itta 
Marcu, -- 
Blănaru, Viorica 
Dan Săndulescu, Mircea Andreescu, 
Radu Negoescu. remarcabile fiind și 
aparițiile lui Ioan Georgescu. Adrian 
Rățoi, Andrei Ralea, Gabriel Săndu
lescu sau ale Danielei Trifan.

Paralel cu activitatea pe scena 
mare, la Brașov funcționează de 
mai mulți ani un Studio, a cărui 
existență permite lărgirea și diver
sificarea repertoriului și, totodată, 
concomitent cu activizarea unui nou 
spațiu de joc, o relație aparte

Njna Zăinescu, Luminița 
Geantă Chelbea,

cu

NATURA SI SĂNĂTATEA3

Tendința științei și practicii me
dicale. atît la noi în țară, cit și pe 
plan mondial, este de a ajuta omul 
sănătos să prevină îmbolnăvirile. 
Medicina sportivă, care se ocupă de 
omul sănătos, de posibilitățile si căi
le de creștere a performanțelor fizi
ce și psihice ale organismului, 
oferă o mare varietate de 
pentru 1 
in acest 
mentate 
Practică, 
director 
Sportivă, specialist cu o bogată ex
periență în acest domeniu, ne face 
citeva recomandări în legătură cu 
mijloacele naturale cele mai simple, 
de care poate dispune fiecare dintre 
noi. pentru ă-și păstra sănătatea lâ 
parametrii cei mai buni.

In conceptul modern despre sănă
tate se pune accent pe lipsa bolii, 
dar tot mai des se arată că sănăta
te înseamnă mai ales capacitatea de 
adaptare a organismului la schimbă
rile de mediu. Orice modificare a 
condițiilor de mediu, fie că este vor
ba despre trecerile de la un sezon 
Ia altul, fie că se pune problema 
rezistentei față de diferite viroze său 
de o situație de moment, de un anu
mit grad de poluare etc., toate aces
tea au ecou asupra întregului orga
nism si pot influenta sănătatea. Să
nătatea deplină este un deziderat că
tre care trebuie să tindem prin vo
ință și educație, o situație ideală 
deoarece chiar și cea mai banală 
durere de cap — și cine nu o are ? 
— reprezintă ecoul unei tulburări 
apărute undeva in organism. Se și 
spune de altfel că o durere de cap 
poate avea „o mie de cauze".

între organism si mediul înconju
rător au loc permanent schimburi, 
mediul influentînd in mod direct 
prin schimbările meteorologice — 
vint, furtună, descărcări electrice 
schimbări de ioni, de magnetism, 
feriți alți factori. în fața acestor

ne 
metode 

folosirea factorilor naturali 
sens. Sint metode funda- 
științific și probate in 

Dr. Carmen DUMITRU, 
al Centrului de Medicină

di- 
in-

fluente ale mediului extern unii oa
meni sint mai sensibili decit alții, 
există organisme mai rezistente sau 
mai stabile și altele mai labile, mai 
ușor influențabile, organisme care, 
chiar sănătoase fiind, deci in cadrul 
normalului, pot fi influențate de 
schimbările de mediu pină la declan
șarea unor tulburări sau manifestări 
care pot deruta pe pacient și me
dic. Dacă în astfel de momente o 
persoană sensibilă la schimbările de 
mediu și care reacționează prin anu
mite tulburări este examinată , pen
tru că se plînge de dureri de cap. 
stare de somnolență sau. dimpotri
vă. de agitație, nervozitate, insomnie 
— deci in general o stare de discon
fort care poate influența și randa
mentul in muncă — s-ar putea in
terpreta. in mod greșit, că aceste 
manifestări sînt începutul unei boli.

Fenomene meteo-cosmice âu fost 
și vor mai fi. dar specialiștii au con
statat că omul modern cu cit s-a 
îndepărtat mai mult de natură, cu 
atît sănătatea lui a devenit mai vul
nerabilă. De aceea, se caută mijloa
ce noi, adecvate de a reveni la na
tură prin crearea obișnuinței de a 
beneficia de factorii naturali cit mai 
mult din timpul liber, in scopul păs
trării sănătății. Actualele mișcări 
ecologice din lumea intreăgă. pe lin
gă obiectivele propuse în lupta îm
potriva poluării, sint preocupate și 
de valorificarea mediului natural 
pentru depoluarea organismului și 
relaxare prin mijloace naturale, 
adesea cu mult mai eficiente decit 
medicamentele de sinteză, care intro
duc în organism substanțe chimice, 
adesea poluante.

Dintre mijloacele naturale de care 
putem beneficia, pe primul loc se 
află valorificarea factorilor naturali: 
aer. apă. soare, folosite atît pentru 
călirea sau creșterea rezistentei or
ganismului. cît și ca metode de tra
tament. Astfel, terapia prin soare —

helioterapia — este utilă reumatici
lor. persoanelor convalescente sau 
debile, copiilor în creștere etc. Băile 
de aer — cu precauțiile necesare — 
chiar cind vîntul bate cu o anume 
intensitate, ca și folosirea apei sint 
indicate pentru creșterea rezistentei 
generale a organismului și a capaci
tății de efort fizic și intelectual.

în paralei eu utilizarea acestor 
mijloace natuale se recomandă ca și 
alimentația să fie cît mai naturală, 
bazată pe crudități, fructe și legume, 
mai ales din cele cu frunze verzi, 
deci bogate in clorofilă. Acestea se 
vor servi nu numai ca garnituri, cit 
mai ales la începutul mesei, fiind 
deosebit de valoroase prin aportul de 
vitamine, fermenți, enzime pe care 
organismul omului nu le produce, 
dar are nevoie de ele pentru pro
priul metabolism,

în acest cadru, al utilizării facto
rilor naturali, fitoterapia — de la 
ceaiurile din plante pină la medica
mente obținute din plante sau băile 
de plante medicinale — ocupă un loc 
din ce în ce mai important în me
dicina omului sănătos. La rindul lor, 
produsele apiterapice sînt de un real 
folos in păstrarea sănătății și preve
nirea bolilor sau chiar in tratarea 
unora dintre acestea. , Amintim în 
acest 6ens produsele de tip apilarnll, 
mierea cu lăptișor de matcă sau cu 
propolis, apireven (unguent) și 
altele.

Produsele fitoterapeutice si cele 
apicole sînt indicate șl în anumite 
suferințe reumatismale, boli ale tu
bului digestiv, hepatice etc., in care 
se obțin rezultate din cele mai bune. 
Dintre mijloacele naturale la care 
apelăm curent și în practica medica
lă, acupunctura este utilizată pentru 
ameliorarea sau vindecarea unor boli, 
dar si pentru îmbunătățirea rezisten
ței generale. De asemenea, recoman
dările homeopatice au in vedere uti
lizarea unor cantități cît mai reduse,

infime chiar, de substanță activă, 
ceea ce permite evitarea poluării 
chimice a organismului, care apare 
prin administrarea de medicamente 
timp îndelungat sau ln cantități 
mari.

Prin toate aceste mijloace si căi 
naturale încercăm să întărim orga
nismul, să il facem apt să lupte cu 
factorii agresivi din mediul extern. 
Sigur că in situațiile cind trebuie 
acționat rapid se .apelează la acele 
medicamente in măsură să oprească 
evoluția unei boli instalate. Dar și în 
bolile acute se constată tendința de a 
se folosi mijloace naturiste; astfel, în 
crizele de ulcer fără complicații (he
moragii) se poate apela la fitotera- 
pie, acupunctura, homeopatie, toate 
acestea contribuind Ia creșterea re
zistenței organismului și prin aceasta 
și lă. prevenirea crizelor periodice. 
Mai exact, crizele, căre în general 
sint periodice, sezoniere, vor fi mai 
ușoare, mai rare sau chiar pot să nu 
apară în cite un sezon.

In sfirșit, cel de-al patrulea factor 
în cadrul mijlocelor naturale de 
creștere a rezistentei organismului — 
apă, aer. soare — este mișcarea. Ea 
poate fi dozată ca intensitate și vo
lum pentru toate virstele. Mișcarea 
reprezintă unui dintre factorii de 
creștere a rezistenței $i capacității de 
efort a organismului, iar anumite 
forme de mișcare reprezintă mijloa
ce eficiente de tratament, „medica
mente" de neinlocuit in recuperarea 
după diferite 
traumatisme.

Sezonul cald 
condiții pentru . __
de a folosi factorii naturali, deprin
derea de a sta cit mai mult din 
timpul liber la soare, aer curat, fă- 
cind sport, drumeții, turism etc., acti
vități pe care este necesar să le con
tinuăm și în celelalte sezoane, in 
interesul propriei sănătăți.

Elena MANTU

afecțiuni, fracturi.
oferă cele mai bune 
a ne crea obișnuința

spectatorii, situați împrejurul locu
lui de joc sau, oricum. Ia o distantă 
aproape tangibilă de acesta. Evi
dent. in atare situație, procesul co
municării. tendința de identificare 
cu personajele ori cea de implicare 
în joc, rezonanta ideatică și emoțio
nală a ficțiunii se modifică sensi
bil (față de spectacolele din sala 
principală).

„Ana-Lia“ de Dina Cocea (regia : 
Carmen Veștemeanu ; scenografia ; 
Doina Antemir) interesează de la 
început prin virtuțile simbolice și 
dramatice ale decorului, prin suges
tia de „scoică" sau de „crisalidă" a 
acestuia : o cortină mobilă ce încon
joară circular universul domestic in 
care are loc dialogul celor două su
rori. transparenta perdelei, mișcarea 
ei permițind intruziunea ln intimi
tatea vieții protagonistelor, susținînd 
jocul dezvăluirilor și învăluirilor, 
ipostaziind erupția memoriei ca pro
ces recuperator. Compozițiile celor 
două interprete conturează persona
lități distincte contrastante — Maya 
Indrieș conferindu-i Anei gravitate 
și profunzime, sensibilitate disimu
lată în discreție și mai ales o notă 
de fragilitate inconfundabilă, iar 
Melania Niculescu incarnind în Lia 
mai ales ipostaze ale vitalității, frus
trării și spiritului de frondă.

Unul din cele mat frumoase spec
tacole realizate la Brașov în ultima 
vreme este găzduit tot de „Studip". 
Este vorba de transfigurarea dramei 
„Sculptură in os“- de Paul Everac. O 
piesă din seria lungă și variată a dra
melor consacrate de scriitor resurse
lor autentice ale individului, organi- 
cității ființei. Cum declara autorul în
suși, este o lucrare ce „tratează des
pre condiția noastră pman-socială, 
care, o dată cu virsta, iși schimbă , 
uneori apreciabil și unghiul de eva
luare a vieții, de la unul mai gălăgios, 
imprudent — răzvrătit "și căutător în 
perimetrul aventurii. în tinerețe, la 
unul mai sobru, conservator — ti
căit și căutător in perimetrul certi
tudinilor științifice la maturitate. • 
Această tectonică a straturilor ce 
constituie o personalitate nu este 
ferită de mișcări epirogene și oro
gene, altfel zis de mici cutremure 
și răscoliri ale unei mentalități prin 
alta, trecutul invadindu-ne cu furtu
noasele, 
ranțe și 
in curs 
realizat 
decorul 
nică confortul și eleganța unui me
diu, dar permite și tranziția spre 
fantastic, vis, coșmar, imaginar, pro
iecții ale conștientei actualizări ale 
memoriei) este de un mare rafina
ment cameral, orchestrînd admira
bil stările. variindu-Ie prin tranziții 
fine sau, deliberat, violente.

Arta compoziției scenice, purtind 
marca talentului lui Dan Alecsan- 
drescu, se întregește prin creația 
protagoniștilor. Dan Săndulescu este 
aici mai bun ca oricind. personajul 
avind și răceala, si „morga" omului 
ce s-a supus disciplinei cerute de 
știință, șl „neliniștea" ce cheamă la 
dedublări și rememorări. Cit pri
vește pe tinăra Viorica Geantă Chel
bea, ea face în „Sculptură in os" o 
creație excepțională, trecind cu o 
„viteză" uluitoare (ce depășește pu
terea de adaptare, integrare a spec- ' 
tatorului) de la rolul colorat, pito
resc. bogat, emoționant al „fetei din 
casă", suflet bogat, autentic, la ro
lurile unei tinere uscate și înrăite 
înainte de vreme, sau ale unei fe
mei simbolizind nonconformismul. 
gustul aventurii existențiale și asu
marea lui curajoasă (triada Nuți- 
Nuni-Nuși).

Efortul colectivului brașovean de 
a contribui și mai departe la dez
voltarea gradului de cultură și edu
carea umanist revoluționară a pu
blicului (un public cu o structură 
complexă a necesităților spirituale, 
dar. fapt important, un public atașat 
de teatru !) se cere continuat și am
plificat in continuare. Sursa primor
dială a „creșterii" rămine repertoriul 
■— un repertoriu a cărui valoare ar
tistică să fie și mai intens susținută 
de un grad mai marcat de actuali
tate și, totodată, de noutate. Un re
pertoriu care să pună în evidență 
și să stimuleze șt pe viitor virtuțile 
trupei în ansamblul ei — printr-o și 
mai susținută aspirație și preocupare 
către ținuta artistică și menținerea 
ei, neștirbită pe parcursul unuia și 
aceluiași spectacol și de la o repre
zentare la alta. Proiectele de viitor 
pe care ni le-a prefigurat directorul 
teatrului. Eugen Mercus (proiecte 
care conțin lucrări substanțiale de 
Paul Everac. Titus Popovici, Cara- 
glale. Moliăre. precum și citeva 
spectacole pentru copii), sint promi
țătoare, finalizarea lor avind. cre
dem, darul de a contribui la un im
pact și mai intens cu spectatorii, la 
sporirea eficienței educative a Tea
trului Dramatic din Brașov.

dar fecundele sale intempe- 
temperindu-ne «cumințenia» 
de solidificare". Spectacolul 
de Dan Alecsandrescu (in 
Iui Victor Țapu, ce cornii-

A

Natalia STANCU
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării
IN telegrame ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Noi colective de muncă raportează îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de plan

griului și realizarea unor producții mari la hectar
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Cluj al P.C.R. raportează 
încheierea recoltării griului de pe întreaga suprafața 
și obținerea unei producții medii de 8 095 kg la hectar.

Cu sentimente de profundă dra
goste și recunoștință. OAMENII 
MUNCII DIN AGRICULTURA 
JUDEȚULUI CLUJ VĂ RAPOR
TEAZĂ, CU DEOSEBITA SATIS
FACȚIE, ÎNCHEIEREA RECOL
TĂRII GRÎULUI DE PE ÎN
TREAGA SUPRAFAȚA ȘI OBȚI

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Sibiu al P.C.R. raportează 
încheierea recoltării griului de pe întreaga suprafață 
cultivată și obținerea unei producții medii de 8 065 kg 
la hectar.

În atmosfera entuziastă, de pro
fundă vibrație patriotică, revolu
ționară, generată de împlinirea a 
24 de ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului, de marile evenimente’ 
ale anului din viata partidului și a 
tării, LUCRATORII OGOARELOR 
DIN JUDEȚUL SIBIU — MECANI
ZATORI, COOPERATORI ȘI SPE
CIALIȘTI —, ANGAJAȚI ÎN

Județul Covasna - 8046 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Covasna al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării griului de pe întreaga su
prafață și obținerea unei producții medii de 8 046 kg 
la hectar.

Animați de cele mai alese sen
timente de profundă dragoste și 
nețărmurită recunoștință. OAME
NII MUNCII DIN AGRICULTURA 
JUDEȚULUI COVASNA VĂ RA
PORTEAZĂ CA, ACȚIONÎND ÎN 
SPIRITUL INDICAȚIILOR DUM
NEAVOASTRĂ, AU ÎNCHEIAT 
RECOLTATUL GRÎULUI DE PE

Unități cu
IN JUDEJUL MUREȘ :

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Seuca — 9 823 kg la hectar

• Întreprinderea Agricolă de Stat 
Reghin — 9 050 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro-*

• Teatrul Mic (14 70 81, la Rotonda 
scriitorilor din Cișmlgiu) ; „Clntăm 
România de azi* (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Teatru! satiric-muzlcal „C; Tănase* 
(15 56 78. Ia Teatrul de vară Herăs
trău) : Varietăți — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, ,1a 
sala Majestic) : Sonata Kreutzer 
— 18
« Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, Ia 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : „Hal 
copii la joc !“ — 18

Este o realitate faptul că. in ulti
mii ani. numărul autovehiculelor de 
tot felul a sporit considerabil. în
deosebi cel al autoturismelor pro
prietate personală, expresie a creș
terii calității vieții. De asemenea, an 
de an a crescut și continuă să 
crească numărul șoferilor profesio
niști și amatori, al bicicliștilor. mo- 
tocicliștilor și mecanizatorilor. Valo
rile de trafic sint din ce in ce mai 
ridicate atit ziua, cit și noaptea, in 
localități și in afara acestora, mai 
ales acum. în sezonul concediilor și 
vacantelor, al călătoriilor de agre
ment.

în aceste condiții, cu atit mai îm
bucurător este faptul — atestat de 
statistici riguros întocmite — că, în 
ultimii ani. numărul accidentelor gra
ve de circulație a continuat să scadă. 
Aceasta înseamnă că tot mai multi 
participant! la traficul rutier — de 
la pietoni pină la șoferii gigantice
lor autobasculante, de la bicicliști 
și căruțași pină la cei care conduc 
autotrenurile și autoutilajele ca 
niște miriapozi. dau dovadă de un 
grad sporit de răspundere civică in 
folosirea drumului public. Cu atit 
mai de neînțeles și anacronice apar 
ignorarea. încălcarea de către unii 
a celor mai elementare reguli de 
circulație, care pot duce — și duc 
adeseori — la accidente cu urmări 
dintre cele mai grave, așa cum a- 
rătam și în ziarul nostru de ieri, 
pe baza constatărilor făcute la fata 
locului. în timpul unui raid-anchetă 
întreprins cu un echipaj al Direcției 
circulație din Inspectoratul General 
al Miliției.

De data aceasta, în cele ce ur
mează vom stărui asupra așa-numii- 
telor „puncte de conflict", pe care 
conducătorii auto de pe traseele 
spre și dinspre Litoral din județe
le Călărași. Ialomița și Constanța e 
bine să le știe, să ia aminte la unul 
din îndemnurile scrise și nesorise 
ale conduitei preventive : „Fereș- 
te-te de alții 1“ sau „Ferește-te și 
pentru alții !“.

Unul dintre aceste locuri în care 
s-au petrecut repetate abateri de 
la normele de circulație îl constituie 
chiar intersecția de lingă postul de 
control al miliției de la Urziceni. 
Pentru cei care se întorc de la mare 
există semnalizări precise indicind 
că drumul de la București spre Mol
dova este drum cu prioritate. Cu 
toate acestea, ignorind semnalizările 
rutiere, unii automobiliști virea
ză la stingă spre București fără să 
se asigure, producind tamponări. 
accidentări: Astfel, un brașovean, 
care venea de la mare... grăbit ne
voie mare, n-a acordat prioritate 
bucureșteanuiui cu autoturismul 
7-B-8832, acesta fiind nevoit să-și 
schimbe, brusc, direcția de mers și 
numai printr-o manevră rapid si a- 
tent executată a putut evita un 
grav accident. Un scrișnet puternic 
de frină și p prezență extraordina
ră de spirit l-au salvat pe un vrin- 
cean să nu fie izbit frontal, in ace
lași loc. de argeșeanul Anton Dumi
tru (3-AG-1122), ’ care a ignorat.

Județul Clui - 8095 kg la hectar

NEREA UNEI PRODUCȚII MEDII 
DE 8 095 KG LA HECTAR.

În prezent, sub directa îndru
mare a organelor și organizațiilor 
de partid, se acționează cu hotărire 
pentru eliberarea terenurilor. insă- 
mîntarea culturilor duble si succe
sive. stringerea și depozitarea fu

Județul Sibiu - 8065 kg la hectar

TRANSPUNEREA ÎN PRACTICĂ 
A MĂREȚELOR OBIECTIVE ALE 
NOII REVOLUȚII AGRARE, VĂ 
RAPORTEAZĂ ÎNCHEIEREA RE
COLTĂRII GRÎULUI DE PE ÎN
TREAGA SUPRAFAȚĂ CULTIVA
TĂ ȘI OBȚINEREA UNEI PRO
DUCȚII MEDII DE 8 065 KG LA 
HECTAR.

în aceste zile acționăm cu toată

ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ ȘI OB
ȚINEREA UNEI PRODUCȚII 
MEDII DE 8 046 KG LA HECTAR.

Acționăm, in același, timp, cu. , 
toate forțele pentru întreținerea 
culturilor prășitoare și . asigurarea 
furajelor în cantitățile prevăzute, 
pentru efectuarea altor lucrări a- 
gricole de sezon. Totodată, am a-

producții mari
ducție Gornești — 8 480 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sintana de Mureș — 
8 319 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sărmaș — 8 205 kg la 
hectar

pur și simplu, indicatorul de oprire 
la intersecție, tăindu-i calea, deși 
n-avea absolut nici un motiv să se 
grăbească.

La numai cîteva sute de metri 
mai încolo, același drum cu priori
tate spre Moldova se intersectează 
cu cel care vine de la Ploiești prin 
Albești — Paleologu spre Urziceni și, 
mai departe, spre Litoral. întrucit 
și aici s-au petrecut multe nereguli, 
pentru a veni direct in ajutorul ce
lor care sosesc dinspre Albești — 
Paleologu, in înțelegere cu factorii 
care răspund de repararea, moder
nizarea și întreținerea drumurilor, 
s-au încastrat în asfalt, pe o anu
mită porțiune. mici vălurele. la 
parcurgerea cărora mașinile trepi
dează și atrag atenția șoferilor ca 
trebuie să circule cu viteză redusă 
și să.respecte indicatorul de oprire 

0 circulație rutieră 
modernă, civilizată 

Raid-anchetă pe traseele sezonului estival

la intersecție. Ce-i drept, e drept : 
aceste „vălurele" cu toepidatii și 
treziri la realitate se dovedesc sa
lutare și eficiente, dar nu și pentru 
cei prea grăbiți și neatenți. Cum s-a 
întimplât cu Costică Rotaru, care 
pleca la mare. Deși „zgiltiit" de as
faltul cu inserții de vălurele, in loc 
să oprească la apropierea de inter
secție. a apăsat pe accelerația auto
turismului 4-BV-6378 și s-a tam
ponat violent cu autoturismul 
1 B-39215, al cărui posesor, împreu
nă cu familia, circula regulamentar. 
Atit brașoveanul, cit și bucureșteanul 
plecau in concediu, dar din cauza 
avarierii ambelor mașini și-au pier
dut zile întregi prin atelierele 
autoservice. Și aceasta numai și nu
mai din cauza neatenției primului 
dintre ei.

De la Sinești pină la Giurgeni. pe 
cei peste 150 de kilometri care străbat 
Bărăganul ialomițean, conducătorii 
auto vor întilni tractoare, mașini și 
alte utilaje agricole antrenate în 
campania de vară. Se recomandă din 
partea tuturor o maximă atenție Ia 
intersectarea sau depășirea acestora. 
Multi dintre tractoriști, cu cite una- 
două remorci, văzind că in urma lor 
se formează o coloană de_mașini. dau 
dovadă de politețe rutieră, de adevă
rat fair-play și. la primul prilej, unde 
pot să tragă pe dreapta, fac loc celor 
care rulează spre mare sau spre 
casă. Așa cum a procedat Ion Vișan. 
din Fetești, cu autovehiculul 31-IL- 
5923 care a înlesnit multor zeci de' 
mașini să-1 poată depăși. Ceea ce nu 
înseamnă că toate tractoarele și alte 
utilaje agricole pot să staționeze prea 
des și prea mult timp, întrucit exi
gentele campaniei de vară nu permit 
acest lucru, după cum nu există nici 

rajelor. recoltarea și valorificarea 
legumelor și fructelor, precum și 
la executarea celorlalte lucrări de 
sezon, avind deplina convingere că 
si la alte culturi, cit și în zootehnie, 
vom obține producții mari, supe
rioare celor realizate pină acum.

Asemenea întregului nostru po
por. toti lucrătorii ogoarelor din 
județul Cluj vă încredințează că 
vor acționa cu hărnicie si înaltă 
responsabilitate comunistă pentru 
a întîmpina marile evenimente po
litice din viata tării cu rezultate 
deosebite în toate domeniile de 
activitate, la nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare.

răspunderea, intr-un climat de or
dine și disciplină, pentru efectua
rea la timp și de calitate a tuturor 
lucrărilor agricole specifice campa
niei de vară.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceausescu, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din progra
mele de dezvoltare economico-so- 
cială, spre gloria și măreția patriei, 
că vom urma neabătut partidul, pe 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, 
cinstind cu vrednice și cutezătoa
re fapte de muncă cea de-a 45-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
și Congresul al XIV-lea al Partidu- 
lui'Comunist Român.

doptat. măsuri pentru organizarea 
și desfășurarea exemplară a cam
paniei agricole de toamnă, astfel 
incit să stringem in condiții bune 
întreaga recoltă de cartofi și sfeclă 
de zahăr, care este, de asemenea, 
cea mai bună din cite s-au obținut 
vreodată în această parte a țării.

Puternic mobilizați de înflăcăra- 
tele dumneavoastră îndrumări și 
chemări, toți oamenii muncii din 
județul Covasna acționează pentru 
îndeplinirea și depășirea planului 
în toate' sectoarele de activitate, 
pentru a întîmpina cu rezultate cit 
mai bune ziua de 23 August și 
Congresul al XIV-lea al partidu
lui, sporind necontenit contribuția 
lor1 la înflorirea scumpei noastre 
patrii, România socialistă.

la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Baida — 8158 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sincrai — 8 047 kg Ia 
hectar

un motiv pentru automobiliștii ple
cați in concediu să „forțeze" depă
șirea acestora, practicind un stil de 
conducere auto agresiv și periculos. 
Un șofer din județul Harghita, anga- 
jîndu-se în depășirea riscantă a unui 
autocamion, l-a obligat pe conducă
torul autoturismului 2-NT-6710 să 
iasă, cu mașină cu tot, de pe partea 
carosabilă a drumului.

Cei care se îndreaptă, la primele 
ore ale dimineții, dinspre Hirșova la 
Constanța sau fac drumul în sens 
invers, după-amiaza. trebuie să 
tină seama atit de tronsoanele 
monotone ale panglicii șoselei. Cit 
Si de soarele care le bate drept 
in parbriz, ca să nu mai vor
bim de căldura adeseori cani
culară. întrucit la Agigea. in ambe
le sensuri de merș, se înregistrează, 
zi și noapte, un foarte mare număr

de mașini, e bine ca toți cei de la 
volan să ruleze cu maximă atenție și 
prudență. Și nu e lipsit de interes să 
le amintim și faptul că aparatele 
radar sint aproape în permanentă 
stare de funcționare. Și nu numai 
aici. La rindul lor, automobiliștii 
care optează pentru traseul Bucu
rești — Constanta prin Brănești, 
Lehliu, Fetești și Cernavodă e bine 
șă aibă în vedere că pe o distantă 
de aproape 60 de kilometri șoseaua 
este foarte apropiată și paralelă cu 
calea ferată. Nu puțini au fost cei 
care, pe timp de noapte, au fost de
rutați de luipina cite -unei locomoti
ve care venea din sens invers, făcîn- 
du-i să frineze brusc sau să depă
șească marginea șoselei. Cind unul 
din copiii aflati cu bunicii pe 
bancheta din spate a strigat, deo
dată. „Uite trenul, vine trenul !“, a 
fost suficient ca tatăl său, aflat la 
volan, să întoarcă o secundă capul, 
ca mașina, scăpată de sub control, să 
Se răstoarne, producind un grav acci
dent. Tot o atenție cu totul deosebită 
trebuie să manifeste conducătorii auto 
la intersecția Drajna, in drum spre 
Țetești. Aici, întrucit calea ferată 
este foarte aproape de intersecția 
drumurilor București — Fetești și 
Slobozia — Călărași, unii nu respectă 
regula de prioritate, fapt ce duce la 
tamponări din cauza vitezei și a 
ignorării presemnalizărilor si Indi
catoarelor anume puse la loc vizibil.

Aflindu-se in vacanta mare, multi 
copii, din diferite zone ale tării, se 
află la bunicii sau la rudele lor și în 
localitățile de pe traseele spre Li
toral. O datorie de conștiință, de 
înaltă răspundere socială a fiecărui 
conducător auto este aceea de a pro
teja și apăra sănătatea și viata co

IN JUDEȚUL BRAȘOV :
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Prejmer — 9 100 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sinpetru — 8 320 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN :

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Răcășdia — 8 514 kg la hectar

• Asociația Economică Intercoo- 
peratistă Caransebeș — 8 376 
kg la hectar

IN JUDEȚUL 
MARAMUREȘ :

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Satulung — 8 410 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Săcălășeni — 8 330 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mireșu Mare — 8220 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Recea — 8 210 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Seini — 8150 kg la
hectar

IN JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD :

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Beclean — 8 250 kg Ia 
hectar

ÎN JUDEȚUL SĂLAJ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Someș-Odorhei — 8 104 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro-' 
ducție Sărmășani — 8 093 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Năpradea — 8 077 kg la 
hectar

★
în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii 
din aceste unități agricole de stat 
și cooperatiste raportează termina
rea recoltării griului și obținerea 
unor recolte mari la hectar, supe
rioare prevederilor de plan.

în continuare se acționează cu 
toate. forțele umane și materiale 
pentru eliberarea terenurilor de 
paie. întreținerea culturilor prăsi
toare, stringerea și depozitarea fu
rajelor. recoltarea legumelor și 
fructelor, efectuarea arăturilor de 
vară, precum și pentru efectuarea 
altor lucrări agricole de sezon.

în telegrame se exprimă angaja
mentul cooperatorilor, mecanizato
rilor. specialiștilor, ai tuturor oa
menilor muncii din unitățile res
pective de a nu precupeți nici un 
efort pentru a obține în acest an 
cele mai mari producții agricole. în 
concordantă cu cerințele noii re
voluții agrare.

piilor. Chiar in ziua raidului nostru
1- am intilnit pe Ion Iordache din Că
lărași, aflat lingă autoturismul său 
(l-CL-7704) cu fruntea lac de su
doare, dar cu ochii rizind de bucu
rie că salvase viața unui copil. îi 
apăruse brusc în fața mașinii, aler- 
gind după o joiană care părăsise 
marginea șanțului unde păștea pină 
atunci liniștită. La fel. Gheor- 
ghe Andronache, cu autoturismul
2- CT-4248. a reușit să evite, in ul
tima clipă, accidentarea unui copil 
care traversa bulevardul Lăpușnea- 
nu din Constanta prin loc nepermis. 
Sint însă situații cind, oricit ar fi de 
atenți și indemînatici, nu întotdea
una șoferii pot sau au răgazul nece
sar pentru a putea să-l salveze pe 
un copil sau altul. Cei mici trebuie 
supravegheați cu toată grija de pă
rinți, de bunici, de toti oei cărora le 
sint încredințați, mai ales acum, 
vara, timp al vacanței, al jocului și 
zburdălniciei.

în timpul raidului-anchetă am tn- 
tilnit multe staționări de auto
vehicule de tot felul pe partea 
carosabilă a drumurilor, uneori chiar 
la numai cițiva metri de locurile 
amenajate special . pentru parcare, 
ceea ce constituiau tot atîtea obsta
cole în calea cursivității și siguran
ței traficului, celelalte mașini fiind 
nevoite să facă un adevărat slalom 
spre a le putea depăși. Am intilnit 
mașini supraîncărcate cu tot felul de 
baloturi, bidoane, stupi de albine, 
saci, lăzi, damigene, borcane cu 
varză și castraveți puși la murat și 
cite și mai cite, ceea ce îngreunea
ză și schimbă ținuta de mers a 
mașinii, inclusiv bătaia luminii fa
rurilor pe timp de noapte. In auto
turismul l-IL-7942, Nicolae Vasile 
incărcase nici mai mult, nici mai 
puțin decit 13 (treisprezece) butelii 
de aragaz, fiind un adevărat pericol 
pentru siguranța circulației, Întrucit 
acestea se transportă numai în auto
vehicule special amenajate. Lâ rin
dul său, Eugen Filip din Brașov 
abia se „tîra" cu autoturismul supra
încărcat nu numai în portbagaj, ci 
și pe plafon, iar in interiorul aces
tuia stăteau inghesuiți 3 adulți și 5 
copii. încălcarea regulii de prioritate 
in intersecții (numai la intrarea in 
stațiunea Mamaia, în două ore s-au 
produs 17 tamponări). folosirea in
corectă a luminii farurilor și „orbi
rea" celor care vin din sens invers, 
„strecurarea" extrem de periculoasă 
printre semibariere la trecerea de 
nivej cu calea ferată, conducerea sub 
influența alcoolului, parcurgerea de 
către unii conducători auto de dru
muri lungi, deși sint suferinzi de 
afecțiuni de natură să pună in pe
ricol nu numai viața lor. ci și pe a 
celorlalți participant la trafic — 
iată tot atîtea claxoane de atenție 
la... neatenție, de invitație la medi
tație pentru cei care folosesc drumul 
public. Drum al fiecăruia și al tu
turor. pe care circulația rutieră tre
buie să se desfășoare cursiv, în de
plină siguranță, în mod civilizat.

Petre POPA

Răspunzind chemărilor adresate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
realiza pină la 23 August planul pe 
opt luni și pină Ia Congresul al 
XIV-lea al P.C.R. planul pe între
gul an. numeroase colective de 
muncă din industrie raportează în
semnate succese in înfăptuirea 
sarcinilor de producție Ia indica
torii de bază, punînd la dispoziția 
economiei naționale și a parteneri
lor de peste hotare importante can
tități de produse de înaltă calitate.

într-o telegramă adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de Comitetul 
municipal Slobozia al P.C.R. se a- 
rată că oamenii muncii din indus
tria municipiului au Îndeplinit cu 
5 zile mai devreme planul la pro- 
ducția-marfă pe trei ani și șapte 
luni din actualul cincinal. Această 
realizare creează condiții pentru a 
se obține suplimentar, pină la fi
nele lunii, importante cantități de 
azotat de amoniu, uree, argon, fire 
de bumbac, confecții textile și tri

FORȚA CREATOARE A TEORIEI REVOLUȚIONARE, 
A ACTIVITĂȚII IDEOLOGICE

(Urmare din pag. I) 

tși probează in continuare viabilita
tea in practica istorică a construcției 
socialiste. In concepția partidului 
nostru, a limita rolul conducător al 
partidului doar Ia anumite sfere, 
domenii ale vieții sociale înseamnă 
implicit a goli de conținut teza ro
lului conducător al partidului în so
cietatea socialistă, a deschide porțile 
unor interpretări eronate, dăunătoa
re procesului revoluționar. In ace
lași timp, experiența a demonstrat 
că proprietatea socialistă este sin
gura în măsură să asigure condu
cerea unitară a activității economi- 
co-sociale, materializarea superiori
tății societății noastre, a valorilor 
sale de dreptate, egalitate, echitate.

Practica socială a probat, in toți 
acești ani, adevărul că socialismul 
se întemeiază pe principii funda
mentale care exprimă esența noii 
societăți, asigură transpunerea in 
viață a valorilor, a idealurilor cla
sei muncitoare. Este deci necesar 
ca în activitatea de edificare a noii 
societăți aceste principii să fie res
pectate și promovate neabătut, pen
tru că numai astfel se poate asigura 
împlinirea telurilor supreme pe care 
și le-a propus să le afirme noua 
orinduire socială. „Ne-am pro
nunțat întotdeauna ți am acțio
nat, arăta în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conform tezei că 
fiecare popor, fiecare partid trebuie 
Să-și elaboreze de sine stătător linia 
sa general-politică, să aplice legile 
generale și principiile socialismului 
la realitățile și condițiile din fiecare 
țară. Dar am subliniat întotdeauna 
— și nu pot să nu subliniez și a- 
cum — că toate acestea presupun o 
poziție clară, consecventă față de 
principiile revoluționare, față de 
apărarea Intereselor clasei munci
toare, care reprezintă forța ți clasa 
conducătoare in societate".

In cuvîntarea la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 27—28 iunie 1989. tova
rășul .Nicolae Ceaușescu sublinia in 
acest sens ideea că în activitatea 
teoretică, ideologică a partidului 
nostru trebuie să fie puse cu putere 
în evidență învățămintele istoriei, 
care demonstrează că trecerea de 
la o orinduire Ia alta s-a realizat 
întotdeauna pe cale revoluționară, 
că rolul hotăritor l-au avut întot
deauna masele, adevăratele făuri
toare ale istoriei. In acest cadru, ex
periența revoluției și construcției 
socialiste a probat rolul clasei mun
citoare, al partidelor revoluționare, 
muncitorești, al partidelor comuniste 
în organizarea și conducerea luptei 
pentru realizarea noii orînduiri so
ciale socialiste. „în toate împrejură
rile, se subliniază în Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea, partidul Cla
sei muncitoare trebuie să-și păstreze

Cronica zilei
în perioada 21—28 iulie â.c. ne-a 

vizitat tara o delegație a Organiza
ției de prietenie, pace și solidarita
te din Irak, condusă de Husham 
Ahmed Bagdadi, director al organi
zației, la invitația Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii.

în cursul vizitei, oaspeții au avut 
convorbiri la instituții și organizații 
social-politice și au vizitat obiective 
economice și culturale din București 
și județul Buzău.

în cadrul Întrevederilor a avut loc 
un schimb de opinii și informații in 
legătură cu preocupările privind 
dezvoltarea internă . a celor două 
țări, precum și a angajării po
poarelor român și irakian in lupta 
pentru dezarmare, cooperare și pace. 
Oaspeții au avut cuvinte de inaltă 
apreciere la adresa realizărilor po
porului român, a poziției țării noas
tre, personal a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in marile proble
me ale contemporaneității, pentru o 
lume a păcii și securității.

(Agerpres)

• INFORMAȚII SPORTIVE
Ieri la Praga, în cadrul Cam

pionatelor europene de tenis pentru 
juniori, tinărul nostru sportiv Dinu 
Pescariu a repurtat un remarcabil 
succes, cucerind medalia de aur și 
titlul de campion continental în 
proba de simplu rezervată cadetilor 
(jucători pină la 16 ani), după ce l-a 
întrecut in finală cu 7—6, 8—6. 6—1 
pe cehoslovacul Lukas Tomas. In 
semifinalele probei de simplu fete 
(jucătoare pină la 16 ani), românca 
Irina Spirlea a învins-o cu 6—4, 6—3 
pe Iugoslava Maia Palversfci, iar 
Anke Guber (R.F.G.) a eliminat-o cu 
6—3, 7—6 pe Kristi Bodgert (Olanda). 

cotaje, mobilă și alte produse ne
cesare economiei naționale și pen
tru export în valoare de 430 mili
oane lei. In telegramă se subliniază 
că oamenii muncii din Slobozia, 
însuflețiți de chemările șl orientă
rile formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au acționat cu 
fermitate pentru diversificarea pro
ducției, asimilarea de produse noi. 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al producției, creșterea competitivi
tății acestora, fapt care le-a permis 
ca, în perioada care a trecut din acest 
an, să realizeze planul la export.

Telegrama exprimă hotărîrea 
oamenilor muncii din industria 
municipiului de a întîmpina marile 
evenimente politice ale acestui an 
cu cele mai bune rezultate în toate 
domeniile, contribuind astfel la 
progresul neîntrerupt al patriei 
noastre — Republica Socialistă 
România.

★
De asemenea. Comitetul orășe

nesc Brad al P.C.R., județul 

spiritul revoluționar, să se manifeste 
ca un partid al înnoirilor revoluțio
nare, al promovării noului, a tot 
ce este progresist, înaintat in gîn- 
dlrea și practica socială".

Realizările istorice obținute de 
poporul nostru in această epocă sint 
rezultatul nemijlocit al politicii 
creatoare a partidului, al clarvizi- 
unii cu care a acționat partidul pen
tru promovarea fermă a principiilor 
de bază ale socialismului, pentru 
înflorirea necontenită a patriei. 
„Fără Congresul al IX-Iea, fără li
nia generală stabilită de acest con
gres și de congresele și conferințele 
naționale ulterioare, fără măsurile 
organizatorice, economice, politice 
adoptate in această perioadă, arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Româ
nia nu s-ar putea prezenta astăzi cu 
realizările pe care Ie âre. Am înțe
les, incă de atunci, că trebuie să 
rupem cu dogmatismul, cu șabloa
nele, cu concepțiile perimate, înapo
iate, să repunem socialismul științi
fic in drepturile sale".

în condițiile vieții contemporane, 
cind există un larg diapazon de ex
periențe in construirea noii socie
tăți, cind schematismul șablonard, 
concepția cu privire la „modelul 
unic" au fost abandonate, partidul 
nostru se pronunță — pornind de 
la experiența comună a edificării 
socialismului, ca și de la propria ex
periență — pentru, perfecționarea 
activității de construcție socialistă 
din fiecare țară sub conducerea 
partidului revoluționar, in lumina 
principiilor fundamentale ale socia
lismului științific, pentru valorifica
rea susținută a potențialului de pro
gres al noii societăți. Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea subliniază im
portanța deosebită pe care o au 
„atit aplicarea fermă a principiilor 
socialismului științific, cit și întă
rirea luptei ideologice și politice, a 
activității împotriva oricăror încer
cări, atit din afară cit și dinăuntru, 
care ar periclita interesele socialis
mului, cuceririle sale revoluționare".

A gindi în condițiile stadiului nou 
de dezvoltare a teoriei și practicii 
construcției socialiste că este posi
bilă o teorie revoluționară în afara 
principiilor fundamentale ale aces
teia sau prin renunțarea la „unele" 
dintre ele sub pretextul „învechirii" 
lor nu înseamnă numai o eroare teo
retică, ci, in primul rind, o renun
țare la spiritul marxismului. A! con
sidera, pe de altă parte, că dezvol
tarea teoriei revoluționare presu
pune asimilarea necritică a princi
piilor altor filozofii și, pe această 
bază, introducerea în viata social- 
economică a unor „realități" pe 
care, de pildă, le exprimă liberalis
mul burghez, reprezintă nu numai 
eclectism teoretic, ci și o neînțele
gere, cu grave consecințe practice, 
a dialecticii interioare a principiilor 
fundamentale ale marxismului. Dez
voltarea teoriei revoluționare nu se 
poate realiza, subliniază tovarășul
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Hunedoara, raportează intr-o te
legramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU că oame
nii muncii din acest oraș au înde
plinit la 28 iulie planul la produc- 
ția-marfă industrială pe trei ani și 
opt luni din actualul cincinal. Pe 
această cale s-a obținut o produc
ție suplimentară de peste 85 mi
lioane lei. materializată în însem
nate cantități de minereuri, căr
bune. utilaj minier și alte produse.

Telegrama subliniază că realizări 
însemnate s-au obținut și în direc
ția reducerii consumurilor specifice 
de materii prime, materiale și 
energie, in modernizarea produc
ției, a productivității muncii, indi
cator care a fost depășit cu 10 286 
Iei pe om al muncii.

Comupiștii, oamenii muncii din 
orașul Brad exprimă, totodată, an
gajamentul de a înfăptui mai de
vreme sarcinile pe acest an și pe 
întregul cincinal, aducind o con
tribuție sporită la realizarea ma
rilor obiective ale construcției so
cialiste în patria noastră, la ridi
carea și înflorirea României socia
liste.

Nicolae Ceaușescu. decit pe propriile 
ei baze principiale, in corelație cu 
practica social-istorică, științifică, 
culturală. Evidențierea valorii pere
ne a concepției revoluționare, con
secventa cu principiile sale fun
damentale si spiritul creator în abor
darea teoriei revoluționare în condi
țiile lumii contemporane sint dimen
siuni complementare ale procesului 
istoric de înfăptuire în viată a prin
cipiilor socialismului.

în viziunea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, intre fondul pe
ren al filozofiei revoluționare și ce
rința dezvoltării sale creatoare, a 
desfășurării unei activități ideologi- 
co-educative militante, nu există, 
principial, nici un fel de opozi
ție. Dezvoltarea creatoare a fi
lozofiei revoluționare nu este pro
prietatea unică a cuiva, un monopo 
ai unui centru anume,1 care să fie 
considerat ca purtător exclusiv a; 
adevărului, singurul in stare să in
dice popoarelor căile dezvoltării lor 
Dimpotrivă, dezvoltarea concepție 
revoluționare in spiritul principiiloi 
sale fundamentale este concepută cs 
cerință obiectivă pentru fiecare 
partid revoluționar. în cuvintare; 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 12—V 
aprilie 1989, secretarul general a 
partidului sublinia, în acest sens, ci 
principiile socialismului se perfec 
ționează și se dezvoltă continuu, co 
respunzător cu noile cuceriri, ci 
noua cunoaștere umană, că formeh 
de construire a societății socialist) 
nu sint date o dată pentru totdea 
una, că nu există un șablon, m 
există modele, că fiecare popor, fie 
care partid trebuie să-și stabileasci 
formele realizării socialismului co 
respunzător condiției lor economico 
sociale, corespunzător noii etape d‘ 
dezvoltare a societății omenești.

Pentru poporul nostru, in proce 
sul istoric al edificării societății so 
cialiste multilateral dezvoltate, teo 
ria de bază o reprezintă însăși dez 
voltarea creatoare de către Partide 
Comunist Român, de către secre 
tarul său general, tovarășu 
Nicolae Ceaușescu, a concepției re 
voluționare despre lume și viață, i 
strinsă legătură cu cerințele practi 
cii social-istorice, ale afirmării pu 
ternice a conștiinței revoluționar 
socialiste, a profilului omului nor 
constructor al civilizației superioart 
a socialismului și comunismului. în 
făptuirea sarcinilor actuale ale con 
strucției socialiste, a programului d 
înflorire multilaterală a Românie 
socialiste, a programului ideologic s 
partidului se constituie astfel intr- 
contribuție concretă Ia subliniere 
perenității ideilor, a principiilor fun 
damentale ale socialismului științi 
fie, la afirmarea prestigiului socialis 
mului in lume.

Prof. unlv. dr. 
Gh. AI. CAZAN
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Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu, 
Rumania cunoaște o dezvoltare economicn-sucială 
accelerată, militează ferm pentru n lume a păcii

RELATĂRI Șl COMENTARII ALE MIJLOACELOR DE INFORMARE DE PESTE HOTARE

Ideile și tezele de stringentă actualitate for
mulate de președintele Nicolae Ceaușescu, care 
definesc cadrul și modalitățile de soluționare a 
problemelor cardinale ale contemporaneității, 
pentru edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii

și cooperării intre națiuni, se bucură de un am
plu ecou în mijloacele de informare in masă de 
peste hotare.

Ziare și reviste din diferite țări evidențiază, 
totodată, transformările înnoitoare pe care le-a 
cunoscut societatea românească în anii con

strucției socialiste, îndeosebi marile împliniri din 
epoca deschisă de Congresul al IX-lea ol Parti
dului Comunist Român, perspectivele luminoase 
de dezvoltare a României socialiste în perioada 
următoare.

Relatlnd despre cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară de la 
Constanța, agenția T.A.S.S. scrie : 
România va face totul pentru a 
contribui la soluționarea probleme
lor vieții internaționale și, in pri
mul rînd, ale dezarmării, eliminării 
definitive a tuturor armelor nu
cleare de pe planeta noastră — a 
arătat Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

România se pronunță, de ase
menea, ferm pentru realizarea în 
cel mal scurt timp, la Viena, a 
unor acorduri In privința reducerii 
armamentelor convenționale, pen
tru trecerea la reducerea cheltuie
lilor militare cu cel puțin 50 la 
sută, astfel incit să se creeze con
diții pentru alocarea unor sume 
corespunzătoare soluționării multor 
probleme sociale din diferite țări și, 
în același timp, pentru ajutorarea 
țărilor in curs de dezvoltare.

Referindu-se la interviul aoor- 
dat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ziarului spaniol „ABC“, ziarul so
vietic „PRAVDA" relatează :

Abordind problema dezvoltării 
relațiilor Est-Vest, președintele 
Nicolae Ceaușescu a menționat că 
se impun din partea tuturor state
lor o gindire nouă și un nou mod 
de a acționa, că este timpul să se 
renunțe la forță, la amenințarea 
cu forța, la amestecul în treburile 
interne ale altor state.

Președintele Republicii Socialis
te România și-a exprimat convin
gerea că schimbările care au loc 
in țările socialiste vor dinamiza 
dezvoltarea socialismului, că in 
anii 2000 socialismul va păși ca o 
societate de perspectivă, care ofe
ră garanția unei soluționări a pro
blemelor pe o bază echitabilă.

In ceea ce privește concepția 
„Europei fără frontiere", conducă
torul României a subliniat că tara 
sa se pronunță pentru o colaborare 
intre toate statele continentului pe 
baza principiilor egalității, respec
tului independenței și neameste
cului in treburile interne.

Răspunzînd la o întrebare pri
vind dezvoltarea economioo-socia- 
lă a României, președintele 
Nicolae Ceaușescu a menționat că 
tn cei 45 de ani care au trecut de 
la revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă șl antiim- 
perialistă. România a înregistrat 
o creștere substanțială a produc
ției industriale, producția agricolă 
a crescut de 10 ori, iar venitul na
țional de peste 40 de ori. In pre
zent, România se află în etapa 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate — arată în înche
iere ziarul „Pravda".

România — evidențiază CHINA 
NOUĂ — se pronunță pentru o 
colaborare între toate statele con
tinentului pe baza principiilor ega
lității, respectului independenței 
și neamestecului In treburile 
interne. . In interviul acordat 
ziarului spaniol „ABC", pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a de
clarat : Sintem pentru o colabo
rare intre Piața comună și C.A.E.R. 
Dar sintem pentru o Europă a na
țiunilor libere și independente I 
Considerăm că o Europă a națiuni
lor independente corespunde mal 
bine — atît pentru etapa actuală 
de dezvoltare a omenirii, dar si 
pentru încă multă, multă vreme. 
Numai o asemenea Europă va 
asigura progresul mal puternic al 
fiecărei țări și al continentului 
nostru. în general 1

Agenția spaniolă de pbesă Efe 
relevă că, în interviul acordat zia
rului „ABC". președintele 
Nicolae Ceaușescu, abordind situa
ția critică din țările occidentale, a 
arătat : Dacă se vor analiza in mod 
realist stările de lucruri, se va 
vedea ce probleme grave sînt de 
soluționat in țările capitaliste. 
Dacă lucrurile acestea nu vor fi 

‘analizate la timp, ele vor duce la 
consecințe foarte grave ! Nu tre
buie uitat că victoria hitlerismulul 
în Germania a avut loc tocmai în 
asemenea împrejurări.

în ce privește țările socialiste, 
este evident că socialismul a obți
nut rezultate foarte bune, că toate 
țările socialiste s-au dezvoltat mult.

Referindu-se concret la tara sa — 
— arată Efe —. președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
România a lichidat în întregime 
datoria externă, care în 1980 era 
de peste 11 miliarde de dolari. La 
un moment dat — a spus președin
tele Nicolae Ceaușescu — am ape
lat ki Fondul Monetar Internațio
nal. Acesta ne-a pus insă aseme
nea condiții pe care, dacă am fl 
continuat să le aplicăm, practic ar 
fi dus la dezorganizarea economiei 
românești. De aceea, după cîteva 
luni, am.anulat acordul cu F.M.I. 
și am adoptat măsurile pe care 
le-am considerat în concordanță 
cu realitățile din România.

în legătură cu raporturile 
Est-Vest, președintele 
Nicolae Ceaușescu a declarat că 
România s-a pronunțat și a acțio
nat întotdeauna pentru dezvoltarea 
largă a relațiilor cu toate statele, 
fără deosebire de orinduire socia
lă — evidențiază agenția. 

In primul rînd — a sub
liniat în interviu președintele 
Nicolae Ceaușescu — vom acționa 
pentru dezarmare, pentru dezar
marea nucleară, pornind de la fap
tul că este necesar să fie eliminate 
armele nucleare. Ne pronunțăm 
ferm pentru Încetarea producerii 
de noi arme nucleare, ne pronun
țăm pentru soluționarea probleme
lor subdezvoltării, pentru o nouă

ordine economică mondială — se 
relevă in relatarea agenției spa
niole de presă.

Importantele documente adoptate 
de plenara C.C. al P.C.R., precum 
și cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită la Plena
ra Consiliului Național al Oame
nilor Muncii continuă să fie pre
zentate in presa de peste hotare.

„NODON SINMUN", celelalte 
ziare din R.P.D. Coreeană au pre
luat principalele teze cuprinse in 
amintita cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, publicînd, de 
asemenea, ample extrase, precum 
și relatări din conținutul Hotărîrii- 
Chemare a Plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii.

Sint evidențiate aprecierile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la unele îndemnuri din ță
rile occidentale ca România să se 
întoarcă la vechile forme ale demo
crației burgheze. subliniindu-se : 
Socialismul a Înregistrat în Româ
nia asemenea transformări și reali
zări, incit se afirmă cu putere, iar 
în anii 2000 el va păși triumfător, ca 
societatea cea mai demnă, cea mai 
umană, singura care asigură ome
nirii viitorul liber, independent, 
pacea, securitatea și bunăstarea.

Plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din Republica 
Socialistă România a lansat o che
mare la întîmpinarea prin noi și re
marcabile fapte de muncă a celei 
de-a 45-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și ahtiimperialistă de la 
23 August și a celui de-al XIV-lea 
Congres al partidului — evidențiază 
agenția T.A.S.S., referindu-se la 
Hotărirea-Chemare a plenarei.

Intr-un amplu articol, intitulat 
„Acțiuni ale României pentru mă
rețele aspirații ale omenirii", inse
rat de ziarul „EGYPTIAN GA
ZETTE", se relevă că în politica sa 
internă, ca și in cea externă, Româ
nia acordă o mare atenție creării 
condițiilor pentru afirmarea perso
nalității umane în viața socială, po
litică, profesională și culturală,' po
sibilităților omului de a duce o via
ță demnă. Politica statului român 
în privința drepturilor omului — 
relevă ziarul egiptean — este 
bazată pe viziunea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, susținută pe 
larg în forurile Internationale cu 
ocazia întâlnirilor, convorbirilor 
sau negocierilor cu oaspeți străini.

In România, libertatea și drep
turile egale pentru toți cetățenii 
sînt garantate efectiv prin lege, 
în temeiul Constituției — scrie 
„Egyptian Gazette". Românii iși 
exercită în deplină libertate dreptul 
la vot, la participarea la conducerea 
vieții economice, a întreprinderilor, 
în administrația orașelor și comu
nelor prin consiliile populare, la 
conducerea politică a tării printr-un 
întreg sistem de organisme demo
cratice; totodată, ei se bucură de li
bertatea cuvintului. de dreptul la 
a fi informați etc. Dar. mai presus 
de toate. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu militează pentru 
dreptul suprem la viată al poporu
lui român. al omenirii in general.

Propunerilor și inițiativelor 
României dedicate realizării noii 
ordini economice internaționale, li
chidării subdezvoltării și eforturi
lor sale necontenite in această di
recție le sînt. de asemenea, con
sacrate o serie de articole in di
ferite publicații. Este subliniată, 
totodată, disponibilitatea României 
pentru o colaborare liberă, egala 
cu toate statele lumii.

Un loc deosebit de important în 
cadrul politicii externe a României 
11 ocupă acțiunile in favoarea li
chidării subdezvoltării, a eliminării 
inegalităților existente între dife
rite țări și realizării noii ordini 
economice internaționale, problemă 
de a cărei rezolvare depind echi
librul economiei mondiale si pacea 
lumii — subliniază intr-un articol 
cotidianul „EL SOL DE MEXICO".
Președintele României, 

Nicolae Ceaușescu, evidențiază că 
este timpul să se pună capăt actu
alei situații economice și financiare 
internaționale și. in special, poli
ticii de sărăcire a țărilor în curs 
de dezvoltare, să se acționeze pen
tru solutionarea globală a proble
mei datoriilor externe, pentru o 
nouă ordine economică mondială, 
bazată pe relații de deplină egali
tate si echitate între state. în sco
pul asigurării progresului mai ra
pid al tuturor țărilor și, în primul 
rînd, al celor mai puțin dezvoltate 
— continuă ziarul.

Evoluția lumii contemporane 
confirmă pe deplin valabilitatea 
aprecierilor președintelui României, 
potrivit cărora în ultimul deceniu 
inegalitatea intre țările bogate și 
cele sărace a devenit tot mai evi
dentă. iar majoritatea țărilor lumii 
au continuat să sărăcească. In timp 
ce un număr redus de state s-au 
îmbogățit si mai mult, aceasta re- 
prezentînd de fapt contradicția 
fundamentală a lumii contem
porane.

Actuala situație nu poate conti
nua. Creșterea sărăciei generează 
pericolul unor grave probleme eco
nomice si sociale, nu numai In ță
rile în curs de dezvoltare, ci și în 
cele puternic dezvoltate.

Rezolvarea acestor probleme de
pinde de voința politică a tuturor 
statelor. în curs de dezvoltare sau 
dezvoltate. De aceea — relevă „El 
Sol de Mexico" —, președintele 
României consideră absolut nece
sară organizarea unei conferințe 
Internationale sub egida Organiza-
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ției Națiunilor 
Unite, la care să 
participe toate 
statele interesate, 
pentru a se sta
bili măsuri vizind 
soluționarea glo
bală a subdezvol
tării, promovarea 
de noi relații în
tre state, restruc
turarea radicală 
a mecanismelor 
economice și fi
nanciare interna
ționale.

In concep- 
t i a României, 
a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, 
colaborarea, soli
daritatea și uni
tatea de acțiune 
a țărilor în curs 
de dezvoltare au 
o însemnătate de 
>prim ordin pen
tru promovarea 
în viață a obiec
tivelor lor de pro
gres economico- 
social, pentru 
luarea în consi
derare, pe plan 
internațional, a 
cerințelor lor le
gitime, pentru in
staurarea unei 
noi ordini econo
mice mondiale — 
arată, în articolul 
„România : Largi 
posibilități pen
tru extinderea 
conlucrării cu ță
rile in curs de 
dezvoltare", zia
rul „MERDEKA" 
din Indonezia.

Aceste exigen
te — relevă co
tidianul — s-au 
accentuat și mai 
mult in ultimii 
ani, în condițiile
în care climatul dezvoltării globale 
s-a deteriorat, iar statele occidenta
le industrializate și-au inăsprit sever 
politica economică față de țările în 
curs de dezvoltare, prin noi pre
siuni asupra prețurilor, prin ridi
carea de bariere protecționiste su
plimentare și, mai ales, prin înrău
tățirea fără precedent a termenilor 
de creditare-rambursare — îndeo
sebi ca urmare a majorării excesive 
a dobinzilor.

România a înțeles să-și intensifi
ce permanent legăturile economice 
cu țările în curs de dezvoltare, vă- 
zind în aceasta o modalitate activă 
de potențare și dinamizare a efor
turilor pe drumul înfăptuirii obiec
tivelor de progres pe care le îm
părtășesc deopotrivă.

Abordind dificultățile cu care se 
confruntă pe plan international ță
rile in curs de dezvoltare, ziarul 
indonezian scoate in evidentă rea
lizarea strălucită reprezentată de 
lichidarea de către România a da
toriei sale externe, arătînd că a- 
ceastă performanță este unică pe 
arena mondială, intr-un context în 
care datoriile pe plan internațional 
nu încetează să crească și să com
promită eforturile de progres ale 
multor state.

România s-a afirmat ca .promo
toare a unei politici de colaborare 
cu toate statele lumii, conștientă că 
realizarea unei economii moderne, 
multilateral dezvoltate, este strîns 
legată de participarea sa la diviziu
nea internațională a muncii — evi
dențiază ziarul „O COMERCIO DO 
PORTO", din Portugalia, in artico
lul „România participă activ la cir
cuitul economic mondial".

Avind ca bază succesele obținute 
pe linia modernizării și diversifi
cării economiei naționale, a dezvol
tării ramurilor industriale de vîrf, 
exporturile românești au cunoscut 
în ultimele decenii importante creș
teri — relevă cotidianul portughez. 
Edificarea unei structuri economice 
moderne, preponderent industriale, 
a permis României să realizeze o 
structură a comerțului exterior a- 
propiată de cea a statelor dezvol
tate din punct de vedere economic.

Astăzi, sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu, România 
cunoaște o largă deschidere inter
națională. Pe această linie, Româ
nia a trecut cu fermitate la pro
movarea noilor principii democra
tice în relațiile internaționale, ca 
o cerință fundamentală a prezen
tului — relevă ziarul „INDUSTRIA 
E COMERCIO" din Brazilia in ar
ticolul „România — fără de largă 
deschidere democratică". Arătînd 
că România întreține relații diplo
matice și economice cu 155 de țări 
de pe toate continentele, cotidia
nul subliniază : Aceste relații au 
lă bază principiile respectării in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității tn drepturi, avanta
jului reciproc, neamestecului în 
treburile interne, nefolosirii forței 
și amenințării cu forța, dreptului 
sacru al fiecărui stat de a fi stă- 
pin pe propriul destin.

Practic, nu există document poli
tic semnat de România cu alte 
state care să nu statueze aceste 
principii.

In deplină concordanță cu noile 
principii, România militează ferm 
pentru generalizarea lor în rela
țiile internaționale, în condiții de 
pace, încredere și colaborare — 
evidențiază în încheiere ziarul bra
zilian.

Romania seeking lofty 
aspirations for
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Prin achitarea datoriei externe, 
România și-a consolidat indepen
dența deplină economică și poli
tică — se relevă intr-un articol pu
blicat de ziarul austriac „DER 
STANDARD".

In 1980 datoria externă repre
zenta peste 11 miliarde'dolari — 
reamintește cotidianul, adăugind că 
între 1975 și 1989 în contul datoriei 
externe s-au achitat circa 21 mi
liarde dolari, din care 7 miliarde 
reprezintă dobinzile. Politica gu
vernului român, orientată spre eli
berarea de dependenta străină, a 
găsit deplină înțelegere în țară.

Intr-un moment în care datoria 
externă a țărilor in curs de dez
voltare cunoaște o creștere îngri
jorătoare, punind sub semnul în
trebării însuși viitorul lor. Româ
nia a reușit să se elibereze de a- 
ceastă grea povară — evidențiază, 
intr-un amplu reportaj, revista al
geriană „REVOLUTION AFRI- 
CAINE".

Această performantă unică in 
genul ei — subliniază publicația 
— a fost pasibilă, in pofida unui 
context internațional deosebit de 
dificil, tocmai datorită faptului că 
România dispune de un potential 
economic important, pe care a 
știut să-1 mobilizeze și să-1 utili
zeze într-un mod rațional. Astfel, 
din 1980 pînă in 1989, dezvoltarea 
țării a beneficiat de un buget de 
peste 2 000 miliarde lei (circa 200 
miliarde dolari). Aceste investiții 
au permis. între altele, realizarea 
de proiecte de anvergură : con
struirea a peste un milion de apar
tamente, realizarea Canalului Du
năre — Marea Neagră și a canalu
lui Poarta Albă — Midia Năvo
dari, construirea metroului din 
București și lansarea planului de 
dezvoltare și modernizare a Capi
talei.

Politica de investiții și de dez
voltare econordică susținută a avut 
consecințe pozitive asupra nivelu
lui de trai general al populației : 
astfel, retribuția medie a cunoscut 
o creștere cu circa 50 la sută, 
alocațiile pentru copii — cu circa 
70 la sută, iar cheltuielile sociale 
pe locuitor — cu peste 44 la sută, 
în timp ce preturile au rămas la 
un nivel stabil.

S-a vorbit mult în ultimul timp 
despre sistematizare — continuă 
revista. Ce înseamnă exact aceas
tă politică de urbanizare care a 
început in urmă cu aproape un 
sfert de-secol și pe care presa oc
cidentală se preface că o descoperă 
subit ? De fapt „sistematizarea" 
sau, cu alte cuvinte, programul de 
organizare și modernizare a rețe
lei de localități vizează pe termen 
lung să atingă următoarele obiecti
ve : valorificarea resurselor uma
ne și naturale ale tuturor zonelor 
tării, utilizarea în mod rational a 
fondului funciar, dezvoltarea rețe
lei localităților urbane, crearea 
unor condiții de viată egale pen
tru toti și păstrarea vestigiilor is
torice și a patrimoniului cultural 
al tării.

In acest vast proiect, dezvoltarea 
Invătămintului. educației, științei 
și culturii și legarea strinsă a a- 
cestora de producție ocupă un loc 
preponderent. De la școala elemen
tară la universitate, legătura din
tre invățămint. producție și dezvol
tare rămine o constantă a sistemu
lui educativ românesc și îi impri
mă un caracter original — subli
niază „Revolution Africaine".

(Agerpres)

VARȘOVIA

Lucrările plenarei C.C. al P.M.U.P.
Mieczyslaw Rakowski ales prim-secretar 

al Comitetului Central
VARȘOVIA 29 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția P.A.P., 
plenara C.C. al P.M.U.P., ale cărei 
lucrări se desfășoară la Varșovia, a 
satisfăcut cererea lui Wojciech

Pregătiri pentru viitoarea
a statelor din America Centrală

CIUDAD DE GUATEMALA 29 (A- 
gerpres). — Adjuncții miniștrilor din 
țările Americii Centrale s-au reunit 
la Ciudad de Guatemala pentru a 
analiza proiectul agendei de lucru a 
viitoarei îijtîlniri la nivel înalt a sta
telor din zonă, programată să se des
fășoare In zilele de 5—7 august în 
orașul hondurian Tela.

Intre problemele cele mai impor
tante care figurează pe agenda celei 
de-a V-a reuniuni centroamericane 
la nivel înalt se află cele privind 
demobilizarea elementelor „contras"

CA URMARE A MIȘCĂRII DE PROTEST

0 experiență cu racheta intercontinentală 
americană „Trident — 2“ a fost amînată
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Ca urmare a unei acțiuni de protest 
inițiate de cunoscuta organizație 
„Greenpeace", forțele maritime mi
litare ale Statelor Unite au fost si
lite să amine o experiență cu noua 
rachetă balistică intercontinentală 
„Trident-2“. Patru ambarcațiuni a- 
parținînd acestei organizații, la bor
dul cărora se aflau reprezentanți ai 
organizațiilor pentru ocrotirea me
diului înconjurător din diferite țări, 
și-au făcut apariția în zona fixată

Alegerile prezidențiale din Iran
TEHERAN 29 (Agerpres). — Rezul

tatele preliminare ale alegerilor pre
zidențiale desfășurate vineri în Iran 
relevă că marea majoritate a alegă
torilor s-au pronunțat pentru desem
narea în funcția supremă a statului 
a lui Akhbar Hashemi Rafsanjani, 
actualul președinte al parlamentului

R. F. GERMANIA

Șomajul sporește concomitent 
cu profiturile patronatului

BONN 29 (Agerpres). — Președin
tele Confederației Sindicatelor Vest- 
Germane, Ernst Breit, a declarat la 
o conferință de presă, ținută la 
Dusseldorf, că în ultimul deceniu și 
jumătate — perioadă în care șoma
jul a Înregistrat ratele dintre cele 
mai ridicate din Istoria țării — pro
fiturile realizate de patronii compa
niilor particulare • din R.F. Germa-

ITALIA

Dezbateri parlamentare pe marginea 
programului noului guvern

ROMA 29 (Agerpres). — In Ca
mera Deputatilor a parlamentului 
italian au început dezbaterile pe 
marginea programului noului guvern 
al tării. Documentul a fost prezen
tat de primul ministru. Giulio An
dreotti. Votul de învestitură va avea 
loc duminică. Anterior, noul guvern 
pentapartit a obținut învestitura In 
Senat.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor. liderul Partidului Socialist,

CHILE

Miza noului
Lipsită de alegeri, libere vreme de 

16 ani — în urma evenimentelor care 
au dus la răsturnarea guvernului 
constitutional al președintelui Salva
dor Allende și la instaurarea actua
lului regim militar condus de gene
ralul Augusto Pinochet — Chile a 
avut in schimb parte de două refe- 
rendumuri, iar astăzi Ii se adaugă un 
al treilea.

Deși fiecare referendum avea o 
semnificație anume. în mare scopul 
lor era să confere un certificat de 
„legalitate" regimului, să acopere cu 
această etichetă evenimentele tragice 
care au însîngerat tara în ultimul 
deceniu și jumătate. încercările gu
vernanților militari de a schița o 
„normalizare politică" sînt explica
bile, in condițiile cînd. pe măsura 
trecerii timpului, devenea tot mai 
limpede că tara nu poate fi condusă 
la infinit sub stare excepțională. La 
primul referendum, din 1980. con
ducerea militară a impus actuala 
constituție, elaborată de ea însăși în 
condițiile stării excepționale. La al 
doilea referendum, din 5 octombrie 
anul trecut, desfășurat fn condițiile 
unei relaxări a angrenajului repre
siv, chilienii au spus un „nu" cate
goric intențiilor de perpetuare a dic
taturii generalului Pinochet.

Mult timp după această clară tn- 
frîngere. autoritățile au refuzat să 
dea curs cererilor partidelor opozi
ției democratice de a se modifica o 
serie de prevederi constitutionale, 
înaintea alegerilor prezidențiale din 
decembrie anul acesta, dar rigiditatea 
oficială, operînd sub deviza „intangi- 
bilitătii constituției", a trebuit să 
cedeze Intr-o seamă de puncte, mai 
ales de cînd devenise limpede că 
lipsa elasticității regimului nu făcea 
decit să lărgească și mai mult ade
renta partidelor opoziționiste in rin- 
durile poporului. După numeroase 
contacte, s-a ajuns la înțelegere pri
vind introducerea a 54 amendamente 
la constituție, care acum sint supuse 
referendumului.

Principalele modificări includ abo
lirea interdicțiilor de ordin ideologic 
în ce privește activitatea partidelor 
de orientare marxistă, anularea pre
rogativelor prezidențiale de a exila 
reprezentanți ai opoziției, sporirea 
numărului de senatori aleși prin vot 

Jaruzelski, președ'ntele R.P. Polone, 
de a fi eliberat din funcția de prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Plenara l-a ales pe Mieczyslaw 
Rakowski în funcția de prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P.

reuniune Ia nivel înalt

nicaraguane cu baza în Honduras și 
procesul electoral din Nicaragua, a 
precizat președintele Guatemalei, Vi- 
nicio Cerezo.

MANAGUA 29 (Agerpres). — For
țele de opoziție din Nicaragua, gru
pate în coaliția U.N.O. (Uniunea Na
țională de Opoziție) au dat publici
tății, la Managua, un comunicat, în 
care anunță că răspund pozitiv la 
inițiativa de dialog pentru reconcilie
re națională lansată de președintele 
republicii, Daniel Ortega.

pentru experiența ce urma să aibă 
loc la o distanță de 50 de mile de 
Cape Canaveral, sfidînd amenințări
le reprezentanților marinei america
ne. Ceva mai mult, ambarcațiunile 
s-au apropiat de submarinul „Ten
nessee" de pe care urma să fie lan
sată racheta, prinzînd pe el o pan
cartă cu inscripția : „Marea, liberă 
de armele nucleare". Este pentru pri
ma dată, scrie agenția T.A.S.S.. cînd 
o asemenea experiență se amînă în 
urma, unei acțiuni de protest.

iranian — transmite agenția IRNA. 
De asemenea, agenția precizează că 
peste 97 la sută din cetățenii cu drept 
de vot au aprobat amendamentele la 
Constituție supuse referendumului, 
prin care vor fi acordate prerogative 
mai mari președintelui republicii.

Rezultatele finale urmează să fie 
anunțate în următoarele zile.

nia s-au ridicat la cifre record. Pro
porțional, din 1982, pînă în prezent, 
veniturile patronatului au crescut de 
trei ori mai mult, îh comparație cu 
salariile și retribuțiile oamenilor 
muncii. In context, liderul sindical 
vest-german a cerut firmelor parti
culare să nu fie preocupate exclu
siv ,de obținerea unor profituri ma
xime, ci și de soarta și dificultățile 
celor lipsiți de un loc de muncă.

Bettino Craxl, a relevat că, în ca
drul coaliției guvernamentale refă
cute. continuă să existe divergențe 
care trebuie înlăturate imediat. în 
caz contrar, a spus el, drumul gu
vernului va fi presărat de dificultăți.

La rîndul său, Alfredo Reichlin,- 
membru al Direcțiunii P.C.I.. a ex
primat opoziția hotărită a comuniș
tilor italieni față de guvernul pen
tapartit și programul său.

referendum
direct (actualmente o treime -a Se
natului este desemnată de șeful sta
tului). precum și modificarea meca
nismului însuși de reformare a con
stituției.

Exigentele inițiale ale opoziției 
erau mai numeroase și mai consis
tente. dar în final'înțelegerea poartă 
pecetea compromisului. Intre altele, 
va rămîne în vigoare prevederea că 
Pinochet ar continua să dețină func
ția de președinte cel puțin pînă în 
martie 1990 și chiar după alegerile 
prezidențiale din decembrie (la care 
personal nu mai poate candida, ca 
urmare a înfrîngerii la referendumul 
din 1988) ar urma să rămînă coman- 
dant-șef al forțelor armate în viito
rii opt ani și senator pe viată. Can
didatul unic la președinție din par
tea celor 17 partide ale opoziției de
mocratice. senatorul democrat-creștin 
Patricio Aylwin, s-a declarat con
trar rămînerii lui Pinochet in frun
tea forțelor armate, dar favorabil 
unui dialog cu militarii, „în vederea 
unei tranziții pașnice și ordonate 
spre democrație".

Dacă pentru regim aprobarea re
formei constituției ar însemna „con
solidarea definitivă a noi instituțio- 
nalități stabilite în ultimii cincispre
zece ani", pentru opoziție aceasta 
„va deschide calea pentru a conso
lida democrația prin intermediul 
altor schimbări ce urmează să fie 
adoptate de viitorul parlament" — 
cum scria agenția spaniolă Efe. 
De fapt, opoziția își pune mari spe
ranțe nu numai în victoria în cursa 
prezidențială, ci și in cea parlamen
tară, la care a decis să se prezinte 
cu liste unice.

Dincolo de aspectele legate nemij
locit de organizarea referendumului, 
observatorii notează continuitatea 
acțiunilor forțelor politice îndreptate 
spre modificarea graduală a cadru
lui politic instituit prin lovitura mi
litară din 1973 și se întreabă dacă 
un asemenea curs are șanse să ducă 
în cele din urmă Ia o veritabilă de
mocratizare a vieții politice chiliene. 
Un prețios indiciu în acest sens ur
mează să-1 ofere desfășurarea refe
rendumului și viitorii pași ai forțe
lor politice rivale.

V. OROS

.AGENȚIILE DE PRESĂ '
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i TRANSMIT:

POZIȚIE. Brazilia nu va mal plăti 
I băncilor creditoare internaționale 

datoriile scadente în luna septem- 
■ brie dacă nu va primi creditele pre- 
I văzute în acordurile încheiate anul 

trecut cu Fondul Monetar Interna- 
Itional și Banca Mondială — a anun

țat ministrul brazilian al finanțe
lor. Mailson da Nobrega. Prin a- 
ceastă măsură guvernul urmărește 

Isă evite riscul unui proces hiper- 
inflaționist.

I
, CONSILIUL EXECUTIV AL 

PARTIDULUI LIBERAL-DEMO- 
I CRAT DIN JAPONIA, partid de 

guvernămint, a acceptat propunerea 
| conducerii partidului de a convoca 
I la 8 august o întrunire plenară a 

tuturor deputaților P.L.D. din Dle- 
. tă pentru a alege un succesor lui 

Sousuke Uno, primul-ministru de-
1 misionar al țării.

1

I

PROCES. La Sao Tome a început | 
1 vineri procesul împotriva elemen- | 

telor care au participat la tentativa 
I de lovitură de stat, din luna martie . 
I anul trecut, din Sao Tome și Prin- I 

cipe. Pe banca acuzaților se află • 
143 de persoane, acuzate de invazie, 

încercare de destabilizare și de I 
răsturnare a guvernului.

NOI ZĂCĂMINTE AURIFERE i 
au fost descoperite în Iran, în re- I 
giunea muntoasă Isfahan din cen- 1 

Itrul țării. Capacitatea acestor re
zerve naturale este estimată la 1,2 I 
milioane tone, cu un grad de puri- 1 

■ tate de 4 grame de pulbere sau 
I pepite la tona de steril, au anun- | 

țat oficialitățile iraniene.

PLENARA C.C. al P.M.S.U. șl-a I 
desfășurat lucrările la Budapesta. | 

. Plenara a hotărit ca lucrările Con
gresului Partidului Muncitoresc So- .

1 cialist Ungar să înceapă la 6 oc
tombrie a.c. 1

I POPULAȚIA U.R.S.S.. anunță | 
Comitetul de Stat pentru Statistică I 

| al U.R.S.S., a fost, la 1 iulie 1989, 
I de 287 800 000 de locuitori.

■ EXTRĂDARE. Criminalul de
I război nazist Gottfried Weise, cu- I 

noscut pentru activitatea sa odioa- | 
. să desfășurată în lagărul de con- 
I centrare de la Auschwitz, a fost .
1 extrădat de autoritățile elvețiene 

în R.F.G. Fostul călău de la 1 
Auschwitz a fost condamnat la 1n-

I chisoare pe viată in ianuarie 1988 I 
de către un tribunal vest-german. I

LANSAREA NAVETEI SPAȚIA- I 
LE „COLUMBIA", care va avea o | 

. misiune militară, a fost pregătită 
] pentru 8 august, anunță N.A.S.A. . 

Zborul a fost aminat de mai multe

Iori, „Columbia" suferind peste 250 1 
de modificări după explozia nave
tei „Challenger", petrecută în anul I 
1986. Misiunea navetei „Columbia" I 
— cea de-a opta — fusese progra
mată să înceapă la 31 iulie, dar, ■ 
datorită unor noi probleme tehnice I

I ivite in ultimul moment, ea a fost 1 
din nou aminată.

ILA SANAA a fost Inaugurat • 
Tîrgul internațional de carte pen
tru copii, organizat pentru prima I 

dată in R.A. Yemen. Cu acest pri- I 
Ilej vor avea loc simpozioane 

consacrate examinării unor pro- > 
bleme privind cultura și educația I

• copiilor.

NOUL BUGET BELGIAN. Gu- |

Ivernul a finalizat elaborarea 
bugetului de stat pentru exer- . 
cițiul financiar 1990. Noul buget 
prevede un deficit egal cu 6,5 la I

I sută din P.N.B., iar din totalul
I cheltuielilor de 1 457 miliarde [ 

franci prevăzute pentru anul 1990. | 
| 512 miliarde vor constitui plățile 
| in contul datoriei de stat.

. FURT DE ARME ÎN S.U.A.
Un grup de soldați, ofițeri și ci- .

1 vili, actionînd în cadrul unităților I 
Gărzii Naționale din New York, au 1

I furat în ultimii nouă ani arme es
timate Ia sute de mii de dolari. I 
relatează ziarul „U.S.A. Today". Do- | 

Icumentele obținute de ziar dezvă
luie că printre armele furate se ■ 
numărau sute de arme automate de I

. asalt, mitraliere și pistoale.
‘ FISURA DIN STRATUL DE I 

OZON. In lunile următoare, locui- 1

Itorii din sudul Australiei și din 
Noua Zeelandă vor fi expuși pe- [ 
ricolului creșterii radiațiilor ultra- 1

I violete ale Soarelui. Potrivit pre
vederilor oamenilor de știință aus- I 
tralieni, spre sfirșitul acestui an | 
grosimea stratului de ozon din zona

I acestor două țări va scădea simțitor. .
1 Oamenii de știință își întemeiază I 

previziunile pe situația creată în *

I ultimele luni ale anului 1987. 
Atunci, deasupra Antarcticii s-a I 
format o fisură in stratul de ozon, I

(fisură ce s-a întins asupra sudu
lui Australiei și Noii Zeelande.

. COMBATEREA S.I.D.A. în cadrul
I conferinței asociației organizațiilor ■
• naționale pentru combaterea Sin- I 

dromului Imunodeficienței Dobîn-
| dite (S.I.D.A.) din S.U.A., s-a evi-
| dențiat că in această țară începe să I 

se răspîndească această boală și în I 
irindul copiilor, fiind consemnate 

2 000 de cazuri de copil afectați, 1,5 i 
milioane de cetățeni sint purtători j 
ai S.I.D.A. Participantii au arătat

| că din cei 100 000 de bolnavi de 
| S.I.D.A. in anii viitori 60 000 vor I 

muri. •
| REALIZARE TEHNICA. Firma I 

„Mitsubishi" din Japonia a creat. ■ 
Itn locul actualului sistem „ana

log", un nou sistem, digital, de con- | 
trol central al centralelor atomice. | 

IEI asigură o securitate și eficientă 
sporite funcționării acestora — a . 
anunțat corporația. Primul sistem I 
de acest fel va fi livrat unei corn- > 

I panii producătoare de curent elec- 
I trie.

I INUNDAȚIILE $1 ALUNECĂRI-
I LE DE TEREN provocate de ploile ■
* torențiale care' s-au abătut în ul- | 
Itimele zile asupra Nepalului au 

provocat moartea a cel puțin 29 de . 
persoane. Pe de altă parte, 225 de I 
locuințe și așezăminte sociale, prin- 1 

Itre care și școli, au fpst distruse, 
împreună cu 14 poduri și 98 de mori I 
de apă, estimarea preliminară a I 

Lpagubelor fiind de 24 milioane 
rupii nepaleze. |
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