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PENTRU ÎNFĂPTUIREA PROGRAMELOR UE DEZVOLTARE A PATRIEI SOCIALISTE

ADOPTATE LA CONGRESUL AL XIV LEA AL PAROHULUI

Creșterea nivelului tehnic si calitativ al produselor, 
obiectiv prioritar al modernizării producției

între problemele prioritare ale economiei noastre naționale, din acest cincinal și din perspectiva viitorului cincinal, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, prin aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei, ocupă un loc central. Această problemă constituie de altfel unul din obiectivele principale urmărite în cadrul amplei și cuprinzătoarei acțiuni de organizare și modernizare a producției declanșate, la inițiativa secretarului general al 'partidului, in întreaga țară, încă de la începutul actualului cincinal.îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor este o acțiune vastă și complexă care presupune unirea, la modul cel mai concret, a eforturilor pe plan național. Cercetarea științifică și ingineria tehnologică, invățămintul tehnic superior, ministerele și organele centrale, intre care cele financiar-bancare, compartimentele de concepție din întreprinderi și înseși unitățile economice din întreaga industrie sint direct implicate in această activitate de progres economic. Pentru că fabricarea unor produse cu ridicat nivel tehnic și calitativ înseamnă : valorificarea superioară, cu înaltă eficiență, a materiilor prime de care dispune societatea și a uriașului său fond de mijloace de producție, care a și depășit de mult valoarea de trei mii miliarde lei ; incorporarea, in produse reprezentative, a unui substanțial fond de gîndire tehnico-științifică și a unui volum sporit de muncă înalt calificată ; înzestrarea, în continuare, din chiar producția internă, a fabricilor și uzinelor noastre cu mașini și utilaje de cel mai înalt nivel ; lărgirea considerabilă a gamei de produse oferite partenerilor noștri externi, in cadrul procesului mondial al schim

burilor de valori mațeriale, menținerea piețelor de desfacere și cîștigarea altora -noi. înseamnă, în final, creșterea mai rapidă a venitului național, cu toate implicațiile sale pozitive pentru întreaga noastră societate.Prin toate acestea și pentru toate acestea, problema calității, a nivelului tehnic al produselor capătă, in epoca noastră, epocă de magistrale împliniri in toate sectoarele vieții economice și sociale, atributul intiietă- ții. Ea figurează, cu prioritate, in toate marile programe ce vizează pe termene mai lungi sau mai scurte dezvoltarea și modernizarea economiei naționale. în acest sens, Programul-Directivă al celui de-al XIV-Iea Congres al partidului cuprinde referiri exprese cu privire la această vitală preocupare națională : „Se va acționa cu fermitate pentru ridicarea nivelului tehnic al produselor, aplicindu-se măsuri de modernizare a acestora in scopul creșterii duratei și fiabilității in funcționare, reducerii greutății, diminuării cheltuielilor de exploatare și întreținere. în scopul îmbunătățirii radicale a calității producției, este necesar să se ia măsuri hotărite pentru perfecționarea activității de concepție și proiectare, respectarea strictă a disciplinei tehnologice, asigurarea execuției ireproșabile a produselor. întărirea controlului de calitate pe toate fazele procesului de fabricație".Aceste generoase și foarte necesare obiective au constituit principalele repere ale anchetei noastre întreprinse în întreprinderea de Construcții de Mașini din Reșița, locul de fabricare a unora dintre cele mai reprezentative produse ale industriei noastre republicane, ce se regăsesc, de mai multă vreme, în nomenclatorul produselor de export al României.

Pe drumul luminos deschis de marele forum comunist

Partidul și statul socialist în sistemul 
democrației muncitorești-revoluționare

Mîndria de a fi constructor 
de mașini„I.C.M. Reșița este prezentă astăzi pe toate mările și oceanele lumii !“ — ne spunea maistrul Mihai Cristea și, contemplind uriașul motor naval de 20 000 CP, inalt cît o casă cu trei etaje, ai sentimentul uriașei forțe a inventivității și geniului ingineresc uman, ești pus în fața uneia dintre cele mai autentice și veritabile demonstrații a capacității tehnice și profesionale ă industriei românești. rȘi mai aflați un lucru — adaugă maistrul Cristea. în ciuda uriașelor dimensiuni ale motorului, ce însumează nu mai puțin de 12 000 de repere, precizia execuției și montării se măsoară în sutimi de milimetru. De aici și răspunderea sporită a fiecăruia dintre noi pentru fiecare produs, fie el motor navșl sau de locomotivă, utilaj hidro sau turboener- getic ce iese de pe porțile uzinei...".Purtăm această discuție in vasta hală a secției de motoare navale, una dintre cele mai mari și mai moderne secții din bine cunoscuta întreprindere reșițeană de construcții de mașini. Dar pentru a sesiza forța și dimensiunile acestei unități industriale este grăitor — socotim — să precizăm că valoarea producției sale industriale urmează să atingă, la sfirșitul actualului cincinal, peste 4 miliarde lei, față de numai 2,7 miliarde în anul 1986. Că fondurile sale fjxe însumează, de asemenea, cîteva miliarde. O dotare cu adevărat impresionantă ! Să mai adăugăm că Reșița constructoare de mașini dispune de un puternic corp tehnico- ingineresc, precum și de două centre proprii de cercetare și proiectare. Are o filială, de subingineri, a Institutului Politehnic din Timișoara, mai multe licee industriale pe profil și un complex școlar profesional.I.C.M. Reșița produce : motoare pentru locombtivele diesel-electrice construite la Craiova ; motoare de pină la 30.000 CP pentru navele maritime și fluviale ; agregate hidroenergetice, de la cele de numai 0,750 MW pînă la cele de peste 170 MW, pentru toate tipurile de hidrocentrale de pe Dunăre sau de

pe rîurile noastre interioare ; motoare diesel rapide, cu puteri între 1 500 la 4 000 CP, ce echipează locomotive pentru tracțiune feroviară, nave, grupuri generatoare pentru intervenție, foraj și alte utilizări ; mașini electrice speciale, motoare de curent continuu de la 410 la
biroului executiv al acestuia" — ne mărturisea convingător tovarășul Ion Tică, secretarul comitetului de partid al întreprinderii. Acestui scop, așa cum aveam să constatăm, i se subordonează cea mai mare parte a . măsurilor din programul de organizare și modernizare al întreprinderii.

Ce relevă experiența întreprinderii 
de Construcții de Mașini din Reșița5.400 kW, motoare asincrone trifazate de la 500 la 7100 kW, motoare sincrone de la 300 la 10 500 kVA, generatoare sincrone de la 1 000 Ja 4 000 kVA ; compresoare de aer de diferite tipuri, utilaj chimic complex, utilaj metalurgic, exbaustoare, ventilatoare...De fapt, Reșița constructoare de mașini este un «vast conglomerat de întreprinderi, de talia celor mai puternice combinate industriale. închegată inițial intr-o depresiune care avea să-i devină obstacol, ea s-a extins considerabil, in ultimele două decenii, spre zona de șes a Mociu- rului și mult dincolo, intr-o sistematizare impusă de toate regulile con- strucție* industriale.

Obiectiv prioritar: înfăp
tuirea programelor de or
ganizare și modernizareDupă toate acest? amănunte, este lesne de ințeles de ce am ales întreprinderea de Construcții de Mașini din Reșița drept loc ai investigației noastre pe tema creșterii nivelului tehnic și calitativ al producției. Să mai adăugăm și că produsele întreprinderii reșițene sint exportate în peste 30 de țări ale lumii, fapt ce spune multe despre calitatea și competitivitatea produselor sale.Cu stăruință și răspundere se acționează în fiecare secție a întreprinderii, in cadrul fiecărui colectiv pentru creșterea nivelului tehnic’ și calitativ al producției. „Este ieleea obsedantă a fiecărei analize efectuate cu prilejul adunărilor generale ale oamenilor muncii, al fiecărei ședințe a consiliului oamenilor muncii sau a

avindu-se mereu în vedere adevărul că dimensiunea calitativă a produselor trebuie să se construiască cu migală și competență, de-a lungul întregului flux al realizării lor. pornind de la proiectare și aprovizionarea tehnico-materială și pină la fabricarea și utilizarea produselor.

Parcurgind programele de modernizare. atit cele in curs de desfășurare, cit și cel prevăzut a se înfăptui in viitorul cincinal, este lesne de observat că „bătrîna" uzină reșițeană suferă o amplă si spectaculoasă transformare și reîntinerire. Mai ales sectoarele sale calde, „rămase in urmă cu cel puțin două decenii" — după cum. cu năduf, ne mărturisea ing. Csdke Iosif — șeful serviciului de organizare a producției și a muncii din întreprindere. Grija pentru modernizarea in primul rînd 
a acestui sector primar al întreprinderii — peste 60 la sută din fondurile alocate sint destinate modernizării turnătoriilor și secțiilor de forțare și tratament termic — este cît se poate de explicabilă, dacă avem
(Continuare in pag. a III-a)

Experiența construcției socialiste în România, procesul înnoirii generale a societății, proces dinamizat de istoricul Congresr al IX-lea, au demonstrat în mod concludent faptul că afirmarea rolului politic conducător al partidului și creșterea rolului statului socialist reprezintă legități fundamentale ale construcției socialiste. Noile instituții politice pe care le-a consacrat revoluția socialistă în România au avut, în toți a- cești ani, și au o înrîurire puternică asupra ansamblului vieții economi- co-sociale, probînd forța și capacitatea de acțiune a partidului însuși, a statului și a noilor sale instituții democratice. Sintetizind această experiență istorică, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta in Raportul prezentat la Congresul al XIV-Iea : „Am considerat — și viața a demonstrat pe deplin — că noțiunea democrației muncitorești-revoluționare, statul celor ce muncesc, a! poporului, asigură o îmbinare corespunzătoare a rolului organelor de stat cu organismele democrației muncitorești-revoluționare, cu participarea largă, democratică a maselor la conducerea întregii societăți". Raporturile dintre statul socialist, ca reprezentant suprem al puterii poporului, și partidul comunist, ca forță politică ce și-a asumat conducerea procesului revoluționar din societate, evidențiază pregnant caracterul democratic al vieții politice in socialism.Rolul politic . conducător al partidului în societatea socialistă răspun* de unei realități politice și economice noi la scara istoriei, precum și cerințelor specifice ale stadiului actual de dezvoltare a vieții politice in societatea socialistă. Identitatea dintre partid și popor, făurită in anii ■ construcției, socialiste in România, reflectă în ultimă instanță relația directă care există între dezvoltarea de ansamblu a noii orînduirl și opțiunile și programele politice concrete ale partidului clasei muncitoare.

Arhitectură modernă în municipiul Alexandria Foto : S. Cristian

Prin identitatea obiectivelor lor sociale, statul socialist și partidul politic revoluționar al clasei muncitoare se află astăzi într-un raport de strinsă cooperare în cadrul sistemului politic socialist, dar ele nu au fost, desigur, și nu vor putea fi niciodată într-un . raport de echivalență reciprocă, din care să rezulte posibilitatea practică a substituirii pnuia cu altul. De altfel, nici una din aceste instituții politice fundamentale nu epuizează formele conducerii politice în societatea noastră, concretizate, intre altele, în creșterea rolului organizațiilor de masă și obștești, a noilor organisme democratice de participare directă la conducere, al Frontului Democrației și U- nității Socialiste, precum și al altor forme de consultare democratică a maselor, forme permanent deschise diversificării și înnoirii în cadrul fertil al democratismului noii orîn- duiri. In concepția partidului nostru, a secretarului său general, tezele despre „partidul-stat" sau „statul- partid" au drept scop să dezorienteze și să creeze confuzii în rîndul partidului și maselor populare. Creșterea rolului statului, a rolului politic conducător al partidului nu limitează cîtuși de puțin manifestarea democratică a voinței politice a maselor, ci, dimpotrivă, o stimulează, în cadrul creat de noile organisme democratice instituite în societatea noastră după Congresul al IX- lea al1 partidului.Dezvoltarea activității statului, a democrației socialiste, afirmarea formelor noi ale autocpnducerii muncitorești constituie în etapa actuală și trebuie să constituie un proces politic organizat și condus de partid, integrat procesului istoric de ansamblu al perfecționării tuturor domeniilor de activitate, corespunzător cerințelor etapei actuale de dezvoltare a societății.Discuțiile despre stat și democrație nu sint, desigur, noi. dar ceea ce evoluția istorică a statului și a formelor democratice a evidențiat, deja în mod concludent este faptul că schimbarea și perfecționarea activității statului in raport cu dezvoltarea societății nu se desfășoară niciodată în mod autonom, ci în contextul existenței claselor cu interese specifice. înfăptuirea revoluției socialiste, a principiilor fundamentale ale noii societăți presupune in acest cadru realizarea unui stat democratic, in care puterea să aparțină celor ce muncesc, care să apere interesele maselor muncitoare, -să nu admită exploatarea și asuprirea, inegalitățile sociale și naționale. în aceste condiții, evidenția secretarul general al partidului la Plenara lărgită din luna octombrie, statui devine un instrument al făuririi socialismului, al bunăstării poporului și apărării independenței și suveranității naționale.Caracterul unitar al exercitării puterii de către stat, ca reprezentant suprem al întregului popor, reprezintă astăzi o realitate politică fundamentală a noii societăți românești,

carp favorizează afirmarea unității și in cadrul organizării politice a claselor sociale și al altor forțe politice din societate. Și în cadrul sistemelor politice pe care le-a consacrat evoluția societății capitaliste, experiența nemijlocită și analiza întreprinsă de istoricii doctrinelor politice au evidențiat caracterul, in ultimă instanță, unitar al exercitării puterii de stat. Competiția parlamentară a partidelor burgheze, alternativa guvernării unuia sau altuia dintre partidele concurente nu exclud cîtuși de puțin caracterul unitar al intereselor de clasă pe care le realizează in plan politic statul burglîez. Nici în societatea burgheză și, cu atît mai puțin, in socialism, ideea mpdernă a „diversificării" puterii și a „centrelor" de deținători ai puterii, a creării unei „varietăți de grupări" care se afirmă ca entități specifice nu este cituși de puțin refractară ideii complementare a unității și unicității e- xercitării puterii politice.Făurirea proprietății socialiste în România — act politico-instituțional cu adinei semnificații istorice — a pus bazele procesului istoric de afirmare la scară socială globală a principiilor socialiste de organizare a relațiilor sociale și de producție. Rolul statului socialist in societatea românească a dobîndit astfel o bază politică nouă și un fundament economic nou.Experiența istorică a probai elocvent în ultimele patru decenii faptul că transformarea clementului instituțional fundamental al raporturilor de clasă — proprietatea — duce la transformări decisive în caracterul și funcțiile statului socialist, in primul rînd prin extinderea bazei sale sociale, prin realizarea e- fectivă, în plan economic, a unității de interese fundamentale ale tuturor claselor și categoriilor sociale diti noua societate. Aceleași influențe le-a avut făurirea proprietății socialiste și asupra bazei sociale a partidului însuși, asupra evoluției rolului său în societate. Șe poate spune de aceea că raporturile noi dintre stat și partid, in condițiile societății socialiste, își găsesc una din premisele fundamentale în existența proprietății socialiste asupra mij- loacelot* de producție și in unitatea de interese care rezultă de aici.Din calitatea sa de partid de gu- vernămint al României socialiste, din înscrierea în Constituția țării a rolului Partidului Comunist Român de 'forță politică conducătoare a societății decurg o serie de consecințe ce se concretizează in întreaga viață socială. Acest atribut fundamental impune partidului nostru o înaltă răspundere față de tot ce se înfăptuiește pe cuprinsul țării, față de tot ce angajează viitorul poporului român, îi cere să ia toate măsurile politico-organizatorice necesare pentru înfăptuirea progranmlui său.La fel ca in oricare din etapele anterioare ale revoluției și construc-
(Continuare in pag. a V-a)

BIHOR : Produse noi, 
cu parametri superioriModernizarea produselor și proceselor de producție reprezintă o preocupare prioritară a colectivului întreprinderii „Mecanica" din orașul Dr. Petru Groza. Semnificativ este faptul că ponderea produselor noi depășește 80 la sută din producția- marfă realizată aici. Amănunte despre noi produse „de ultimă oră" ne oferă inginerul Gheor- ghe Ciurtin, directorul unității :— întreprinderea noastră a asimilat și introdus în fabricația de serie motocarul MICTON, de 3 tone, destinat transportului de mărfuri în vrac, paletizate, con- teinerizate, pe distanțe de pină la 30Î) kilometri, cu un consum redus de carburanți, reprezen- tînd cel mai redus consum specific dintre toate mijloacele de transport auto din țară. Nu mai puțin valoroasă se înscrie in premieră, in domeniul construcțiilor rutiere, mașina de turnat și tasat beton rutier, destinată executării imbrăcăminților de beton pe drumurile publice, platouri, aeroporturi etc. Proiectată și executată de către colectivul întreprinderii, ea asigură, printr-o singură trecere, executarea imbrăcăminții de beton pină la înălțimi de 3.7 metri, in condițiile realizării unei grosimi de strat între 100 și 400 mm, la o viteză de lucru între 42 și 120 metri pe oră. Sint produse de tehnicitate ridicată, competitive, care satisfac cerințele realizării obiectivelor prioritare din economia națională în domeniile reducerii consumului de materii prime, materiale, energie și combustibil. (loan Laza).

Ne vorbește un țăran, un țăran cooperator din cea mai reprezentativă zonă agricolă a țării — Bărăganul, numit cindva „grina- rul țării" :— Ca să vă spui drept, ăi bătrîni ai mei și cu mine dimpreună am intrat in G.A.C. printre ultimii, cind rămăsesem cam singurii... Și incă a mai trecut un timp pină să ne convingem cu totul că e mai bun drumul ăsta.— Ce anume v-a convins ?— Păi, întîi și intîi că munca era mai spornică. Și la recolta din cimp, și la cit ne revenea nouă... Una peste alta, am ieșit mai bine, nici nu încape discuție...— Cit pămînt ați avut ?— Destul. Unsp’ce pogoane...— Ai vrea să-1 mai lucrezi de unul singur ?Omul iși dă pălăria pe ceafă, își trece palma peste fruntea încrețită, ne privește iscoditor și tace îndelung. într-un tîrziu :— Dom’le. nu ! Nu că mi-e frică de muncă...

ceeași pentru toate cooperativele agricole de producție, pentru toate satele. Să o ilustrăm prin evoluția concretă a cooperativei din Padina.Se întinde pe mai bine de 7 000 de hectare, pămîn- turi situate in plină cîm- pie, in partea de nord a Bărăganului. Despre momentul începutului muncii in comun de acum aproape 40 de ani, care

au avut-o alte cooperative, de la mai mari distanțe. A treia cooperativă, cu- prinzindu-i, intr-adevăr, pe cei cu simț gospodăresc, a dovedit, in timp, adevărata valoare a sistemului. Fapt pentru care, cu timpul, primele două cooperative s-au unificat, pe rihd. cu ultima. Și astfel s-a născut cooperativa de azi, care a urmat un drum al dezvoltării,

parație a inventarului agricol, baza pe care se edifică recoltele, din anii de început cu cel actual nu se poate face pentru că nu există termeni. Se pot oare compara sapele sau cele cîteva pluguri, cu care dacă se puteau ara zece pogoane pe zi, cu dotarea de acum a secției de mecanizare — 60 de tractoare. 50 de combine autopropulsate, cu numeroase alte mașini agrico-
Țăranii și argumentele lor despre 

puterea proprietății socialiste 
----------------- i---------------------------  ■' ________________________________ ___

— Munciți acum mai puțin ?— Nu așa se pune chestiunea, mai mult sau mai puțin, ci cum și cu ce spor. Ce-a fost de atunci pînă acum e o istorie întreagă...In ce privește destinul țărănimii din România, între momentul de început al cooperativizării agriculturii și stadiul actual al a- griculturii cooperatiste, întemeiată și dezvoltată pe principiul proprietății colective asupra pămîntului și a celorlalte mijloace de producție, ca și al muncii în comun, se cuprinde, intr-adevăr, o întreagă istorie. Cu mici deosebiri, a-

nu se deosebește prin nimic de alte începuturi de acest fel, vorbește monografia comunei. Procesul cooperativizării s-a desfășurat aici anevoie. Din pricina unui fapt căruia organizatorii de pe atunci ai acestei activități nu i-au dat importanța cuvenită : primul nucleu, prima formație cooperatistă — G.A.C. „Drumul păcii" — a fost constituită, in 1950, din 71 de familii, nici pe departe cele mai harnice și mai prestigioase din sat: De aceea rezultatele ei precare n-au fost deloc convingătoare pentru ceilalți țărani ai satului. Dimpotrivă. După șase ani s-a constituit o a doua : „1 Mai". Nici aceea mai de „doaipne ajută". De altfel, cuprindea doar 26 de familii. Puterea de convingere asupra majorității gospodarilor din sat

mereu ascendent, pe măsură ce își spuneau cuvîn- tul experiența, mai buna dotare tehnică, mai buna cunoaștere și aplicare a normelor științifice de lucrare a pămintului, mai judicioasa organizare ai muncii și, nu in ultimul rind, matura înțelegere a rosturilor proprietății colective și a atitudinii față de ea. Creșteri mâi semnificative s-au obținut în ultimii 15 ani. Două cifre: dacă în 1973 unitatea a livrat la fondul de stat 17 000 tone de produse agricole și animaliere, în 1989, de pe a- ceeași suprafață, volumul acestora se ridică la peste 68 000 tone de produse — griu, orz, porumb, floarea- soarelui, soia, legume, cartofi, struguri, plante medicinale, cinepă, carne, lapte, lînă ș.a. în 16 ani, pămintul Padinei a devenit de patru ori mai roditor 1 O com-

le a căror valoare depășește 50 milioane lei, la care se adaugă utilajele și mijloacele de transport ale cooperativei ? Să mai amintim că valoarea investițiilor realizate numai pentru zootehnie in ultimii zece ani — un complex de îngră- șare a taurinelor, o fermă de vaci cu lapte, mori de furaje, saivane ș.a. — se ridică la 35 milioane lei. Iată cum a evoluat averea obștească a unității : 1975 — 21 de milioane ; 1980 — 24 milioane ; 1985 — 54,6 milioane ; 1989 — 59 milioane. Au crescut forța și veniturile cooperativei — de la ceva mai mult de 20 milioane în 1971 la peste 110 milioane în acest an. Din 1982 unitatea se autofinan- țează, beneficiile obținute in acest an ridieîndu-se la z 15 milioane lei. Au crescut de cîteva ori cîștigurile țăranilor cooperatori.

Acea „istorie întreagă", la care se referea cooperatorul Marin Gh. Dragomir (in vîrstă de 61 de ani. -din ferma de cimp nr. 2).. se deslușește prin datele de mai sus. în fapt, este o istorie a unei foarte complexe evoluții, pe plan economic, organizatoric, agrotehnic, dar și în planul moral, al cunoașterii și înțelegerii, al deslușirii treptate a noului univers de muncă și de viață, cu noile sale rosturi.Acum putem continua discuția cu Marin Gh. Dragomir. El spune :— Vreau să "înțelegeți de ce am intrat eu printre ultimii. Mă însurasem. și pusesem și eu mina pe ceva părpint, că ai mei nu prea avuseseră, socru-meu fusese mai înstărit. Eram ho- tărit să fac treabă bună cu bruma mea de avere și munceam cit puteam, și in stingă, și în dreapta...E seară, in odaia în care discutăm e cald, e ordine, e frumos — un interior de sufragerie modernă ; un' nepot, Costel (in clasa a Vil-a), ascultă cu mare interes, cu coatele pe masă, cu obrajii sprijiniți în palme. Pesemne că aude aceste lucruri pentru prima oară. >— Pe urmă' — continuă Marin Gh. Dragomir — am intrat, că toată lumea intrase... Și n-a fost rău. Cu timpul ne-am format in modelul ăsta. Și e foarte bine așa.— Cit cîștigați ?— Cîștigăm destul. Eu fac peste 500 de norme intr-un an. Soția iși depășește și ea numărul de norme. Doar anul ăsta n-a mai reușit, că a fost operată. Dar să soco-
(Continuare în pag. a V-a)

ZALĂU : Livrări înPreocupările colectivului de muncitori, ingineri, maiștri și tehnicieni de la întreprinderea de Armături Industriale din Fontă și Oțel Zalău, pentru înnoirea și modernizarea produselor, aplicarea cu succes a unor măsuri din programele de perfecționare a organizării producției, specializarea a noi linii de fabricație, au condus la creșterea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor și competitivității lor pe piața internațională. Toate acestea.

avans la exportprecum și rapida asimilare în fabricație a unor produse solicitate de partenerii externi, au făcut ca, pină în prezent, crtlectivul de la „Armătura" Zalău să expedieze în avans 387 tone armături industriale. Realizarea ritmică a producției de export, onorarea în av/ms a unor i 1 contracte și comenzi confirmă buna apreciere de care se bucură pe piața internațională marca ,,I.A«Z.“, sub care lucrează colectivul de aici. 
(Eugen Teglaș).

Izbîndă a conștiinței 
naționale

Poporul nostru a do
vedit adeseori că, in 
momentele hotăritoare 
ale istoriei sale, a 
știut să-și aleagă in 
fruntea destinelor na
ționale pe fiul cel 
mai înțelept, cel mai 
viteaz, cel mai drept, 
cel mai bun, pe acela 
care-și contopește via
ța cu viața patriei și 
cu dreptul ei impre
scriptibil la un viitor 
liber, demn și fericit.

Trăim un timp ale 
cărui împliniri, ale 
cărui adevăruri de 
necontestat oferă ex
plicația limpede a 
saltului uriaș pe care 
România l-a realizat 
pe drumul progresu
lui și civilizației so
cialiste. Avem un 
partid al cărui program 
politic este chintesen
ța aspirațiilor de inde
pendență, suveranita
te, bunăstare, egalita
te, pace ale națiunii 
noastre. Un partid al 
oamenilor pentru oa
meni, care are in 
frunte pe Bărbatul 
care dă prin viața sa, 
prin flacăra crezului 
său de comunist și pa
triot român, strălu
cirea de ideal a unei

țări care-și cunoaște 
și iși prețuiește isto
ria, iși clădește pre
zentul și viitorul pe 
temelia certitudinii, pe 
strălucitul om politic 
care dă numele a- 
cestei epoci, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Generația mea s-a 
născut după război, 
intr-o țară liberă. 
Partidul comunist i-a 
arătat, prin exemplul 
său', prin lupta și 
jertfa sa — care au 
continuat lupta celor 
mai buni fii ai po
porului nostru — pre
țul, acestei libertăți. 
Noi am învățat din 
cărțile de școală — e 
drept, din clasele mai 
mari, în anii de după 
Congresul al IX-lea al 
partidului, dar copiii 
de azi învață incă din 
clasa I —' istoria ade
vărată și unică a 
României. A fi liber, 
a-ți cunoaște străbu
nii, a participa la pre
zent și a putea să vi
sezi și să împlinești 
viitorul sint daruri
le cele mai de preț 
ce șe pot face ființei 
umane și știm că le 
datorăm' partidului 
comunist, conducăto

rului său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

tn toate, prin toate 
se descifrează sensul 
unui eveniment pe 
care îl primim ca pe 
o izbindă a conștiinței 
naționale. Realegerea 
tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de 
secretar general al 
partidului, act îm
plinit • prin voința 
unanimă. firească, 
prin dragostea și 
nețărmurita încredere 
a unui popor întreg, 
are dimensiunea unei 
decisive opțiuni pen
tru viitor. Un viitor 
care, pentru noi, în
seamnă, deplin și ire
vocabil, construirea 
socialismului și comu
nismului, cu poporul 
și pentru popor.

Aici, acasă, la noi, 
gindind și visînd în 
limba română, respec- 
tindu-ne obiceiurile și 
felul de a fi. necăutind 
aiurea modele și tipa
re, ci găsind in sufle
tul nostru și în cre
zul nostru comunist 
tiparul frumuseții și 
al duratei.

N. D. FRUNTELATA
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O NOUĂ DOVADĂ A GRIJIU PARTIDULUI PENTRU CONDIȚIILE DE VIA ȚĂ

Șl ÎNVĂȚĂTURĂ ALE TINEREI GENERAȚII

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România 

de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din RomâniaPuternic însuflețiți de luminoasele perspective înfățișate in documentele Congresului al XJV-lea al partidului privind viitorul socialist și comunist al patriei, cu vibrantă mîndrie și satisfacție pentru realegerea dumneavoastră, marele Erou al neamului, ctitorul genial al mărețelor victorii socialiste, al deplinei independențe politice și economice, al înaltului prestigiu internațional al României în anii de cind vă aflați in fruntea partidului și a țării, milioanele de oameni ai muncii, membri ai sindicatelor, își îndreaptă gîndurile și sentimentele de profundă recunoștință pentru recentele hotărîri adoptate de conducerea partidului și statului, la inițiativa dumneavoastră, în care își găsește o nouă expresie grija permanentă ce o purtați tinerei generații, bunăstării întregului nostru popor.Majorarea burselor elevilor școlilor profesionale vădește cu elocvență preocuparea dumneavoastră constantă pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de pregătire și viață ale
Plenare lărgite ale consiliilor uniunilor 

asociațiilor studenților comuniști, 
adunări ale elevilor

In toate colțurile țării, tinăra generație din școli și facultăți dă expresie sentimentelor de profundă recunoștință față de măsurile legiferate prin recentul Decret al Consiliului de Stat cu privire la majorarea burselor ce se acordă elevilor și studenților, inclusiv celor din școlile profesionale, precum și cu privire la acordarea he burse tuturor studenților fii de muncitori și țărani cooperatori,, care urpnează cursurile de zi, indiferent de veniturile părinților.In plenare lărgite ale consiliilor asociațiilor studenților comuniști, ale consiliilor asociațiilor studențești, precum și in adunări organizate în școli, studenții și elevii exprimă tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde mulțumiri pentru aceste măsuri, care întregesc excelentele condiții pe care le au pentru a învăța șl a se forma pentru muncă și viață. Cu mîndrie patriotică se subliniază că majorarea burselor reprezintă o nouă și elocventă ilustrare a înaltului umanism, a atenției de care se bucură din partea partidului și statului. personal a secretarului general al partidului, tineretul studios, căruia i se asigură, de Ia un an la altul, condiții tot mai bune pentru a se pregăti multilateral, pentru a deveni constructor de nădejde al socialismului și comunismului in patria noastră.Elevii și studenții își reafirmă, totodată, deplina satisfacție și bucuria față de reînvestirea tovarășului

Nicolae Ceaușescu — strategul marilor victorii ale poporului nostru —, la forumul comuniștilor din noiembrie, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, act cu profunde semnificații istorice, garanția înfloririi continue a patriei noastre socialiste, în concordanță cu aspirațiile cele mai înalte ale poporului român.Sînt exprimate, de asemenea, simțăminte de profund respect și deosebită prețuire tovarășei Elena Ceaușescu pentru grija părintească față de tinăra generație, pentru tot ce întreprinde în vederea dezvoltării și perfecționării invățămintului, a pregătirii elevilor și studenților României socialiste ca viitori specialiști.Deplin conștienți că tineretul țării trebuie să fie continuu la inălțimea sarcinilor pe care partidul și statul le pun în fața viitorilor specialiști, participanții la plenarele studenților și la adunările elevilor adresează tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, telegrame în care se angajează să muncească și să învețe fără preget, să acționeze cu hotărîre și cutezanță revoluționară pentru sporirea aportului lor, alături de întregul popor, la înfăptuirea cu succes a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Recentele măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea dumneavoastră, mult «stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, prieten și ocrotitor apropiat al tinerei generații, privind majorarea burselor studenților și elevilor — se subliniază in telegrama Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Centrul Univețsitar Iași — au fost în- tîmpinate cu nemărginit entuziasm și profundă gratitudine de studenții ieșeni, care văd în aceasta o nouă și elocventă expresie a grijii permanente pe care conducerea partidului și statului, dumneavoastră personal o acordați tinerei generații studioase a țării.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general al partidului, că,' in amfiteatre și laboratoare, în atelierele de producție, în cercetarea științifică, în „amfiteatrele recoltei", ori de cite ori va fi nevoie, sîntem hotărîți să ne angajăm cu tot elanul nostru tineresc să ducem la îndeplinire mărețele obiective stabilite de Congresul al XIV- lea al partidului, să învățăm și să muncim în așa fel incit să dăm in toate înv-rejurările proba conștiinței noastre patriotice, revoluționare, comuniste.Am primit cu vie satisfacție și deplină gratitudine hotărirea cu privire la majorarea burselor ce se acordă studenților și elevilor — se arată in telegrama Consiliului A.S.C. din Institutul de Arte Plastice București. Această măsură este o dovadă în plus a deosebitului interes acordat tinerei generații a patriei noastre, formării și educării sale multilaterale, cu o înaltă conștiință revoluționară, cu un orizont profesional, științific, cultural și politico-ideologic corespunzător exigențelor actualei etape de desfășurare a procesului revoluționar în patria noastră.Datoria noastră, în acest context al marilor victorii socialiste, este aceea de a fi la inălțimea încrederii pe care ne-o acordați, aceea de a urma îndemnurile dumneavoastră de a învăța și iar a învăța, pentru a ne aduce nemijlocit contribuția la înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce ne revin din hotăririle Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea patriei, înaintarea societății noastre socialiste spre cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației.Vă sîntem profund recunoscători pentru rolul și locul de care ne bucurăm in societate, pentru condițiile minunate.de muncă și învățătură, de afirmare profesională și socială, pentru încrederea ce ne-o acordați, pentru modul in care vă identificați permanent cu aspirațiile și idealurile tinerilor — se arată în telegrama Consiliului A.S.C. din Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ din București.Pentru studenții institutului nostru, ca și pentru toți studenții țării, măsurile adoptate privind majo- 

noilor contingente ale clasei muncitoare. Cu profundă recunoștință a fost primită și măsura privind acordarea de burse pentru studenții fii de muncitori și țărani cooperatori, indiferent de veniturile părinților, precum și majorarea burselor de școlarizare și altor categorii de burse pentru studenți și pentru elevii din învățămîntul primar, gimnazial și liceal, toate acestea avînd efecte benefice asupra veniturilor familiilor, a nivelului de trai al oamenilor muncii, al tinerei generații, viitorul de miine al patriei.Ne folosim de acest prilej pentru a da glas simțămintelor de deosebit respect și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminentă personalitate a conducerii partidului și statului, savant de strălucită reputație internațională, pentru contribuția deosebit de valoroasă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la dezvoltarea științei, invățămintului șl culturii, pentru înalta grijă pe care o poartă, alături de dum- 

rarea burselor studenților șl elevilor reprezintă o nouă și elocventă dovadă a grijii dumneavoastră de părtnte drag al tinerei generații, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Vă adresăm, încă o dată, din toată inima, calde mulțumiri pentru condițiile de muncă și viață pe care le creați specialiștilor de miine, pentru formarea noastră ca tineri cu un înalt nivel profesional și moral- politic, și urările noastre fierbinți de a trăi multi ani fericiți, de a conduce în continuare partidul și statul nostru spre gloria și prosperitatea României socialiste independente.Am primit cu nemărginită bucurie și vie' satisfacție, cu înaltă recunoștință hotăririle adoptate la propunerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu privire la majorarea burselor ce se acordă studenților și elevilor și atribuirea de burse, indiferent de veniturile părinților, studenților la cursurile de zi, fii de muncitori și țărani cooperatori — se spune in telegrama adresată de Consiliul A.S.C. din Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Această măsură reprezintă o nouă și grăitoare dovadă a grijii părintești pe care dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, o purtați tinerei generații universitare, formării și educării viitorilor specialiști cu un înalt nivel profesional, cu un profil moral-politic înaintat.In aceste momente de înaltă vibrație patriotică, cind întreaga generație universitară a țării își exprimă sentimentele de admirație și profundă recunoștință față de neobosita șl eroica dumneavoastră activitate revoluționară, pusă in slujba binelui și fericirii poporului român, studenții institutului nostru se angajează solemn să se pregătească necontenit, pentru a putea să transpună exemplar în practică sarcinile ce revin artei și culturii românești din documentele programatice adoptate la Congresul al XIV- lea al Partidului Comunist Român.In telegrama adresată de Consiliul Asociației Studenților Comuniști din Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu" din București, se spune : Noua dumneavoastră inițiativă reprezintă un grăitor exemplu că in societatea noastră socialistă se pune permanent in centrul atenției asigurarea condițiilor de viață, învățătură și afirmare pentru toți fiii patriei, că, în situația în care în țările capitaliste studenții sînt expuși numeroaselor privațiuni în timpul studiilor, precum și șomajului după absolvire, partidul nostru, in frunte cu dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele prieten și îndrumător al tineretului, alocă importante fonduri invățămintului de toate gradele, pentru buna funcționare a căminelor și cantinelor, pentru burse, pentru dotarea tehnică a 

neavoastră, părintele de suflet al tinerelor vlăstare ale țării, creșterii lor viguroase și educării lor pentru a deveni demni și inflăcărați constructori ai socialismului și comunismului in patria noastră străbună.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că oamenii muncii, membri ai sindicatelor, vor răspunde cu noi și exemplare fapte, de muncă eforturilor materiale pe care le face statul pentru a asigura copiilor lor, studenți și elevi, condiții optime de învățătură, de pregătire pentru muncă și viață.Sindicatele se angajează să-și pună in valoare Întreaga capacitate poli- tico-organizatorică și educativă pentru stimularea spiritului creator al oamenilor muncii, pentru mobilizarea exemplară a acestora in direcția înfăptuirii sarcinilor de plan pe acest an și pe Întregul cincinal, pentru traducerea neabătută în viață a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIV,-lea al partidului.

școlilor și institutelor de Invățămint superior, pentru alte numeroase forme de sprijin material.Ca slujitori ai invățămintului, artei și culturii muzicale românești, care își vor începe, activitatea în deceniul următor, ne angajăm să ne pregătim pentru a deveni specialiști de înaltă competență, capabili să transpunem în viață sarcinile și obiectivele stabilite de Congresul al XIV-lea al P.C.R. în domeniul culturii și invățămintului, pentru formarea omului nou, cu un înalt nivel de cunoștințe și cultură generală.In telegrama adresată de Consiliul Asociației Studenților Comuniști de Ia Facultatea de Tehnologie și Chimia Produselor Alimentare și Tehnică Piscicolă a Universității din Galați se spune : Am luat cunoștință cu nemărginită recunoștință și bucurie de hotărirea adoptată, la propunerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de Comitetul Politic Executiv al C.C. a! P.C.R. cu privire la majorarea tuturor burselor ce se acordă studenților și elevilor și la acordarea de burse studenților care sînt fii de muncitori sau țărani cooperatori, indiferent de veniturile părinților. Această măsură reprezintă o nouă și grăitoare dovadă a grijii purtate de partidul și statul nostru, de dumneavoastră personal tineretului studios, chemat să-și perfecționeze necontenit pregătirea, să-și lărgească orizontul cunoștințelor științifice, politice, culturale.Puternic însuflețiți de îndemnurile și exemplul dumneavoastră de viață, muncă și luptă revoluționară, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să nu precupețim nici un efort, să muncim și să învățăm cu dăruire și înaltă răspundere, să acționăm ca buni specialiști, ca adevărați patrioți revoluționari pentru înfăptuirea e- xemplară a sarcinilor ce ne revin in realizarea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Vă adresăm cele mai fierbinți mulțumiri și întreaga noastră gratitudine, împreună cu cele mai alese sentimente de dragoste, de înaltă stimă și unanimă prețuire pentru grija părintească pe care o manifestați față de tineretul patriei, față de tinăra generație universitară, dovedită cu prisosință și prin recentele hotărîri adoptate, la propunerea dumneavoastră, privind majorarea burselor pentru studenți și elevi — se spune în telegrama Consiliului Asociației Studenților Comuniști din Institutul de Educație Fizică și Sport.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom învăța temeinic, pregătindu-ne pentru profesia aleasă, pentru a deveni activiști competenți ai mișcării de educație fizică și sport din România, contribuind prin întreaga noas

tră muncă la creșterea nivelului stării de sănătate, a dezvoltării armonioase, fizice și morale, a tineretului patriei noastre, capacității de muncă a acestuia, la ridicarea sportului de masă și de performanță pe trepte calitativ superioare.In telegrama adresată de elevii Liceului de Căi Ferate Palas Constanța se spune : Majorarea burselor studenților și elevilor reprezintă o nouă și elocventă dovadă a grijii părintești, pe care o aveți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru ca toți tinerii țării să beneficieze de minunate condiții de viață și învățătură, muncă și afirmare optimă a aptitudinilor și posibilităților creatoare, de a urca pe cele mai înalte trepte ale cunoașterii.Stimulați puternic de această nouă dovadă a grijii ce o purtați tineretului studios din patria noastră, ne angajăm să muncim și să învățăm necontenit pentru a ne însuși cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, pentru a ne forma ca oameni cu o temeinică pregătire multilaterală, politico-ideolo- gică, pentru a deveni constructori conștient! și devotați ai socialismului și comunismului in România.Puternic însuflețiți de minunatele perspective deschise tinerei generații, invățămintului românesc de ho- tărîrile adoptate de marele forum al comuniștilor români, de propunerea dumneavoastră, aprobată de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., privind majorarea burselor elevilor și studenților, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne pregătim temeinic pentru muncă și viață, să acționăm cu fermitate și spirit revoluționar pentru dezvoltarea economico-socială a României, să punem in valoare energia și întregul po-i tențial de care dispunem pentru ridicarea patriei noastre pe noi trepte ale progresului ș! civilizației — se arată in telegrama adresată de elevii i Liceului Industrial nr. 3 Rim- nicu Vilcea.In telegrama Comitetului Organizației U.T.C. a Liceului Industrial „Electronica" din București se spune : Conștient! de rolul și atenția deosebită de care ne bucurăm în societate, recunoscători pentru condițiile minunate de muncă și învățătură, de afirmare profesională și socială, vă aducem, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai fierbinți mulțumiri pentru noua și elocventa expresie a grijii și dragostei părintești pe care le pur- tați tinerei generații, manifestate și prin recentele măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al P.C.R., la inițiativa dumneavoastră, privind majorarea burselor pentru studenți și elevii școlilor profesionale.Datoria și angajamentul nostru sint de a fi întotdeauna la înălțimea Încrederii pe care ne-o acordați de a învăța, de a ne însuși cele mai noi cuceriri ale cunoașterii umane in toate domeniile de activitate.Cu inimile pline de recunoștință pentru grija permanentă pe care ne-o purtați, vă aducem, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri — se subliniază în telegrama participanților la plenara lărgită a Comitetului Uniunii Tineretului Comunist al Liceului Industrial nr. 4 din București. Urmîndu-vă strălucitul exemplu de muncă și viață, vă asigurăm că vom munci cu hotărîre și abnegație pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, aducindu-ne astfel contribuția la traducerea in viață a amplului program de muncă și acțiune revoluționară, de ridicare a patriei pe noi culmi de civilizație și progres, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in țara noastră.Alături de întregul tineret al patriei noastre, elevii Liceului Industrial nr. 3 din Turda își exprimă profunda recunoștință pentru măsurile adoptate, la propunerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind majorarea tuturor burselor ce se acordă studenților și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale. Mîndri de faptul că fac parte din generația epocii de mărețe înfăptuiri, deschisă de Congresul al IX-lea, elevii liceului nostru vă adresează dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu mulțumiri din inimă pentru minunatele condiții de muncă și viață asigurate in scopul afirmării multilaterale a personalității tuturor tinerilor patriei.In telegrama elevilor Liceului Industrial nr. 2 Bacău se subliniază că această măsură reprezintă expresia grijii permanente pe care conducerea partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, o manifestă față de tinăra generație, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și învățătură ale milioanelor de tineri din școli și facultăți.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu r~ se spune în telegramă —, că sîntem ho- tăriți să răspundem cu însuflețire și dăruire patriotică vibrantelor dumneavoastră îndemnuri și chemări, să acționăm cu înaltă răspundere și spirit revoluționar pentru traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIV-lea al P.C.R.Asemenea întregului tineret al patriei — se arată in telegrama adresată de elevii Liceului Industrial nr. 2 Călărași — dăm glas profundei noastre gratitudini pentru măsurile adoptate, la propunerea dumneavoastră, de Comitetul Politic Execu- țiv al C.C. al P.C.R. cu privire la majorarea burselor, in care vedem o nouă și semnificativă mărturie a condițiilor tot mai bune de muncă, de viață și învățătură create elevilor și studenților din țara noastră.Pentru grija dumneavoastră deosebită de a face ca viața tinerilor să fie tot mai frumoasă, pentru condițiile minunate de studii asigurate, vă mulțumim din inimă și vă asigurăm că vom depune toate eforturile spre a ne însuși cele mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și culturii, considerind că principala noastră îndatorire este participarea responsabilă la procesul de invățămînt, pregătindu-ne să devenim constructori de nădejde ai socialismului și comunismului în România.

Mărturii ale încrederii în clasa muncitoareCa muncitor in cea mai mare unitate industrială din județ și una dintre cele mai importante din țară. Combinatul Siderurgic Galați, am primit cu vie satisfacție și bucurie noua măsură luată de conducerea partidului și statului nostru, la inițiativa secretarului generai al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se majora bursele studenților și elevilor și mai ales de a se acorda burse tuturor studenților fii de muncitori și țărani cooperatori, indiferent de mărimea veniturilor realizate în familie. Aceasta este o nouă dovadă grăitoare a grijii statornice pe care conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu le poartă tineretului studios al țării, ridicării bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, o nouă probă de respect, atenție și încredere față de clasa muncitoare.Soția mea este muncitoare la întreprinderea de Morărit, Panificație și Produse Făinoase Galați. Avem 3 copii. Dumitru a terminat cu rezultate foarte bune Institutul de Marină din Constanta și acum este ofițer mecanic pe o
Recunoștință pentru grija purtată celor 

ce reprezintă viitorul patrieiCe poate ferici și bucura mai mult un om decit certitudinea că societatea, patria in care te-ai născut și trăiești te înconjoară cu neostenită dragoste, cu grija permanentă de a-ți crea condiții pentru o viață demnă, pentru împlinirea aspirațiilor tale și ale celor dragi 1 Ca țăran cooperator, mărturisesc cu sinceritate că am trăit tot mai intens, cu deosebire în ultima vreme, acest nobil sentiment, prilejuit de repetatele dovezi prin care partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, iubitul și ilustrul conducător al României socialiste, le manifestă pentru făuritorii belșugului ogoarelor înfrățite, așa cum este și măsura care le asigură creșterea veniturilor în funcție de producțiile agricole realizate și care, după cum este știut, au fost cele mai mari, în acest an, din întreaga istorie a țării.Iată, acum, o nouă șl generoasă măsură — aplicată la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu —
împreună cu întreg tineretul universitar din țară, studenții Institutului Politehnic „Traian Vuia" din Timișoara exprimă calde mulțumiri conducerii partidului și statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu pentru grija deosebită cu care înconjoară tinăra generație din țara noastră, grijă materializată și de această dată prin măsuri concrete, care dovedesc permanenta preocupare pentru asigurarea celor mar bune condiții de învățătură, de viață tuturor fiilor patriei. Recentul Decret al Consiliului de Stat, prin care se legiferează propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, aprobată de Comitetul Politic Executiv al )C.C. al P.C.R., privind majorarea cuantumului burselor pentru studenți șl elevi și acordarea burselor pentru studenții fii de muncitori și țărani coperatori, de la cursurile de zi, indiferent de veniturile părinților, reprezintă dovada elocventă a umanismului profund al politicii partidului nostru, a atenției deosebite, permanente pe care o acordă tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu modernizării și perfecționării Invățămintului superior, dezvoltării invățămintului de toate gradele. întregul sistem educațional din România a beneficiat in anii glorioși ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" de o orientare realistă, clarvăzătoare, prin integrarea lui cu cercetarea și producția, prin modernizarea structurilor

Vom învăța mai mult și mai bine pentru 
a deveni muncitori de nădejdeMă pregătesc pentru meseria de electrician la școala profesională din cadrul Liceului Industrial nr. 2 din Arad, liceu care, Înființat in 1968, se numără printre ctitoriile „Epocii Nicolae Ceaușescu". Tațăl meu este lăcătuș la Întreprinderea de Mașini-Unelte Arad, pentru care școala în care învăț pregătește forța de muncă. La absolvirea cursurilor școlii profesionale voi fi repartizat și eu in întreprinderea in care lucrează tatăl meu. Este, desigur, pentru mine, ca pentru toți tinerii din patria noastră, un motiv de bucurie să știm că, ieșiți de pe băncile, școlii, avem asigurat imediat un Ioc de muncă pe măsura, pregătirii dobîndite, un Ioc de muncă ce ne dă posibilitatea afirmării noastre profesionale și u- mane. Un loc de muncă în care vom fi respectați și primiți cu căldură chiar de cei ce ne ajută astăzi să pătrundem în tainele meseriei pe care am ales-o. Și aceasta este numai una dintre dovezile profundului umanism al societății noastre, ale dragostei cu care este înconjurată tinăra generație de către conducerea partidului și statului nostru, de tovarășul 

navă maritimă comercială. Fiica mea, Gabi, este in prezent studentă la Facultatea de Mecanică — secția nave, a Universității din Galați, iar cealaltă fată, Simona — elevă în anul al II-lea la Liceul Industrial nr. 11.Pină la adoptarea măsurilor a- mintite, fiica mea, Gabi, deși este o studentă silitoare, nu beneficia de bursă deoarece depășeam plafonul de venituri cerut pentru acordarea acesteia. Acum, desigur, va primi bursă, iar veniturile noastre vor spori. Sîntem con- știenti că acestor măsuri trebuie să le răspundem și noi, părinții, prin fapte de muncă vrednice. Secția la care lucrez, Laminorul de benzi la rece, este una dintre cele mai moderne din Combinatul Siderurgic. Obiectivul a fost vizitat in luna septembrie 1987 de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușe^tu, acesta fiind un motiv în plus de a ne strădui ca, prin faptele noastre, să răspundem în mod concret sarcinilor și îndrumărilor date în mod direct de către conducătorul partidului și statului nostru. Știu că asemenea 

vine să reconfirme grija statornică a societății noastre socialiste, cea mai umană dintre orînduiri, pentru tinerii studioși, și anume majorarea cu 10 la sută a burselor pentru studenți și elevi, inclusiv pentru elevii de la școlile profesionale, și a- cordarea burselor pentru studenții fii de muncitori și țărani cooperatori, indiferent de veniturile părinților.Printre cei care beneficiază de această măsură, aplicată in baza prevederilor recentului Decret al Consiliului de Stat, se află și fiul meu, student la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic timișorean. Ca părinte, țin să exprim din adîncul inimii mele mulțumirea și recunoștința fierbinte față de mult iubitul și stimatul nostru secretar general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu pentru dragostea lor părintească față de cei ce reprezintă viitorul patriei, schimbul de nădejde care va asigura continuarea 
Expresie a înaltului umanismsale, a tehnologiei didactice, prin sporita lui eficiență. Sîntem, noi, tinerii aflați în amfiteatre, pe băncile școlilor, beneficiarii direcți ai excelentelor condiții de pregătire, iar răspunsul concret nu îl pot da decit faptele noastre : rezultate cît mai bune in pregătire, muncă temeinică pentru a ne însuși cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru a deveni specialiști cu orizont larg de cunoștințe, cu solidă cultură generală, oameni cu o gîndire înaintată, educați în spirit comunist revoluționar, care să ne aducem o contribuție substanțială la înaintarea României pe noi culmi de civilizație și progres.Sint studentă la specialitatea mecanică fină a Institutului Politehnic timișorean și mă număr printre cei care vor primi bursă în urma hotăririi ca toții fiii de muncitori și țărani să se bucure de acest drept, indiferent de veniturile părinților. Tatăl meu, acum pensionar, a lucrat ca maistru miner, mama este frezor. Am primit cu imensă bucurie noua măsură, adoptată la propunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Bursa de care voi beneficia începînd de luna aceasta va contribui substanțial la creșterea veniturilor familiei mele și mă mobilizează și mai mult pentru a-mi desăvîrși pregătirea, a-mi lărgi orizontul de cunoștințe, a mă perfecționa In meseria pe care o iubesc. Avem create, la facultatea timișoreană, ca de altfel in unitățile de invățămînt din în

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de tovarășa Elena Ceaușescu. Această garanție, a unui loc de muncă in conformitate cu pregătirea, cu aspirațiile fiecărui tinăr, ne dă un puternic imbold pentru a învăța și măi bine, dobîndind cunoștințe și deprinderi care să ne facă să devenim muncitori de nădejde, capabili să lucreze la nivelul tehnologiilor moderne.Noi, toți cei 615 elevi ai școlii profesionale, am primit cu vie satisfacție, cu multă bucurie recenta măsură de majorare a cuantumului burselor pentru studenți și e- levi și acordarea burselor pentru studenții fii de muncitori și țărani cooperatori, indiferent de veniturile părinților. Prin această măsură, , adoptată la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, avem posibilitatea de a ne mări veniturile, ea reprezentînd un real ajutor pentru noi, elevii, și pentru familiile noastre. Majorarea tuturor burselor este o nouă și grăitoare dovadă a grijii părintești cu care sintem înconjurați de conducerea partidului și statului nostru, a preocupării permanente pentru a- sigurarea celor mai bune condiții 

sentimente, de mulțumire față de dragostea părintească purtată de secretarul general al partidului, de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu tineretului din patria noastră, ii încearcă și pe tinerii, studenți și elevi, beneficiari ai noii măsuri de majorare a burselor.In familia mea munca este Ia mare preț, iar pină acum copiii mei au dovedit că înțeleg bine acest lucru. Și Dumitru, și Gabi sînt membri de partid. Am încredere că, în ceea ce o privește pe Gabi, mai ales, care se bucură acum direct de prevederile recentului Decret al Consiliului de Stat, viitorul va însemna o nouă etapă de eforturi, astfel încît să devină o bună specialistă in domeniul naval. In acest fel, cele două mari domenii de activitate ce caracterizează Galațiul, siderurgia și construcțiile navale, se împletesc armonios și in familia noastră.
Paraschiv STANCIU
lăcătuș mecanic. 
Laminorul de benzi la rece. 
Combinatul Siderurgic Gaiăți

operei grandioase de înălțare a României pe noi trepte de progres și civilizație. Aș dori să exprim in încheiere nemărginita mea satisfacție pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general ăl partidului, garanția înaintării ferme a României pe calea devenirii socialiste și comuniste, și mîndria pentru faptul că am fericirea să trăiesc in anii celei mai luminoase epoci de înflorire a patriei, angajîndu-mă ferm -că îmi voi aduce contribuția la sporirea necontenită a producțiilor agricole, așa cum ne cere iubitul nostru conducător, cu convingerea că astfel mă voi înscrie in efortul general pentru creșterea necontenită a nivelului de viață și civilizație al poporului nostru.
loan BURA
țăran cooperator, Cooperativa 
Agricolă de Producție Gherța Mică, 
județul Satu Mare

treaga țară, toate condițiile de Instruire la nivelul tehnicii de virf, de dobîndire și aprofundare a celor mai noi cunoștințe, de pregătire practică și pentru munca de cercetare științifică.Pentru acestea, pentru minunatele condiții de viață, de învățătură, de muncă oferite tinerei generații din România, gîndul nostru de vie mulțumire se îndreaptă spre tovarășul Nicolae Ceaușescu, spre tovarășa Elena Ceaușescu, care au știut să orienteze energiile creatoare ale tineretului, să ofere posibilități largi de afirmare fiecărui fiu al patriei, intr-un cadru democratic cum există puține in lume. înaltului umanism cu care sintem înconjurați în societatea noastră socialistă, grijii părintești a secretarului general, ctitor de viață nouă in România, a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, pentru formarea multilaterală a personalității tinerilor, pentru realizarea lor în viață, sîntem hotă- riți să-i răspundem printr-un efort susținut, prin strădania noastră de a face tot ce e posibil pentru a deveni constructorii de miine ai erei comuniste, garanția fericirii și bunăstării poporului nostru.
Alisa RUSU
studentă, anul III, 
Facultatea de Mecanică 
a Institutului Politehnic.
„Traian Vuia" din Timișoara

de viață și învățătură tinerei generații din România socialistă. Dispunem de tot ce este necesar pentru a învăța, pentru a ne instrui la nivelul celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii : săli de clasă și laboratoare, săli specializate pentru toate disciplinele de învăță- mînt, ateliere școlare cu excelentă dotare, internat și cantină. Profesorii noștri, specialiștii și muncitorii cu înaltă calificare care ne îndrumă la practica productivă, în atelierele școlii și in întreprindere au o bogată experiență, vaste cunoștințe, educindu-ne cu atenție in spiritul dragostei față de muncă, de lucrul bine făcut. Răspunsul cu care putem onora Înalta grijă purtată nouă, tinerilor, de tovarășul Nicolae Ceaușescu este acela de a ne pregăti temeinic, de a ne Însuși mereu noi și noi cunoștințe, de a ne perfecționa deprinderile dobîn- dite, pentru a deveni muncitori destoinici și a ne aduce astfel contribuția la înflorirea scumpei noastre patrii. România socialistă.
Mihai PAUL
elev, anul 1 școală profesională, 
Liceul Industrial nr. 2 Arad

minunate.de
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PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE PE ACEST A]
ȘI PREGĂTIREA TEMEINICĂ A PRODUCJIEI ANULUI VIITOR

Zi de zi, producția fizică la nivelul planului!
Ce relevă un sondaj efectuat la beneficiari și furnizori privind

CĂLITĂ TEA CĂRBUNELUI_în strinsă legătură cu sarcina creșterii — pină la 90 la sută in anul 1995 — a proporției asigurării din țară a cărbunelui cocsifieabil se pune și problema deosebit de importantă a calității huilei livrate cocseriilor. In prima parte a investigațiilor pe această temă („Scînteia11 din 8 decembrie a.c.) au fost prezentate punctul de vedere al directorului uzinei cocsochimice a Combinatului Siderurgic Hunedoara, precum și unele calcule care atestă necesitatea manifestării unei preocupări susținute in minele și preparațiile din Valea Jiului, atit pe plan tehnologic, cit și în privința întăririi ordinii și disciplinei in producție. De această dată ne oprim asupra cerințelor care se ridică in uzinele de preparare și în exploatările miniere, precum și asupra măsurilor ce. trebuie întreprinse pentru ridicarea calității cărbunelui.
în preparații, la ordinea 

zilei — modernizarea 
instalațiilorDiscuția directorul relevat că . __________  _____ ____________de care depinde și ridicarea calității cărbunelui, preparat nu se înfăptuiește in ritmul necesar. Prin această prismă, ce ar trebui întreprins pentru asigurarea uniformității calității loturilor de cărbune preparat — cerință importantă subliniată de beneficiari, respectiv de cocsari ?— Dificultatea pe care o intimpi- năm noi. preparatorii, este că primim cărbune brut din diverse surse, din mine și cariere în care condițiile de exploatare sînt foarte diferite — ne spune interlocutorul. Avînd in vedere aceasta, am luat mai multe măsuri, pe care insă va trebui să le aplicăm mai consecvent. Astfel, am făcut încercări de insilozare și spălare separată, pe linii tehnologice diferite, a cărbunelui brut, in funcție de calitatea acestuia. în final, cărbunele spălat, provenit, din silozurile in care masa cărbunelui are un conțințit mai mare de cenușă, urmează să fie amestecat cu cărbunele de calitate superioară, avîndu-se în vedere omogenizarea cărbunelui livrat. Deși un asemenea mod de lucru ne creează complicații, va trebui să perseverăm, intrucît este o cale sigură de a satisface cerința uniformizării calității cărbunelui preparat. Deosebit de aceasta, am luat și alte măsuri tehnologice, cum ar fi clau- barea (selectarea) inversă — pentru evacuarea materialelor de dimensiuni mari înainte de a fi introduse la spălare și creareă unui punct de claubare pe banda de evacuare a sterilului pentru a elimina pierderile de masă combustibilă în steril,— Cum colaborați cu minerii pentru ridicarea calității cărbunelui brut ?— Din inițiativa Comitetului Orășenesc de Partid Vulcan, la sediul uzinei noastre a avut loc o intîlnire intre mineri și preparatori. Cu acest prilej le-am arătat furnizorilor de cărbune brut condițiile noastre de lucru, precum și mostre din masa de cărbune sosită de la diferite mine. Cred că asemenea acțiuni sint utile și ar trebui continuate.Acestea sint aspectele ce se ridică la nivelul unei uzine de preparații care, în general, obține rezultate economice bune, inclusiv in ceea ce privește calitatea cărbunelui livrat. Cum se pune problema pe ansamblul uzinelor de preparare a cărbunelui din Valea Jiului ? Formulăm această intrebare avînd în vedere și faptul că două preparații — Uricani și Livezeni — nu și-au atins încă parametrii proiectați.— Creșterea extracției de cărbune pentru cocs ne-a obligat să trecem la o activitate „cu foc continuu11 în preparații — ne spune ing. Francisc Appel, directorul întreprinderii de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului. Această măsură a fost de natură să probeze fiabilitatea unor care nu s-a dovedit a fi la nivelul așteptat. în consecință, a trebuit să întărim activitatea de întreținere și reparații și să insistăm pentru modernizarea mașinilor și utilajelor cu care lucrăm. în context, concomitent cu eforturile pentru crearea de utilaje mai robuste, o preocupare importantă este de a ne asigura utilaje de rezervă, chiar secvențe de linii tehnologice de rezervă, care să poată fi racordate operativ la circuitultehnologic, fără întreruperea procesului de preparare. Cit priveșteneatingerea parametrilor proiectați la uzinele amintite, aceasta se dato-

cu ing. Horia Tripon, preparației Coroești, a programul de modernizare
rește unor utilaje ce s-au dorit a fi moderne, dar care, fconceptiv, n-au dat rezultate și acum acționăm pentru a le înlocui cu utilajele clasice, verificate de practică. O altă problemă este legată de îmbunătățirea ■ randamentului de sortare, a cărei rezolvare o vedem atit prin introducerea unor utilaje mai perfecționate, cit și prin îmbunătățirea controlului asupra respectării disciplinei tehnologice pe faze și în finalul fabricației.Dialogul a continuat prin prezentarea unor măsuri de ordin tehnic,' a căror aplicare depinde însă și de receptivitatea și preocuparea constructorilor de utilaje, care trebuie să conceapă și să execute anumite mașini și instalații adecvate condițiilor de lucru de aici, ținînd seama și de faptul că în viitor urmează să sporească considerabil cantitatea de cărbune brut supus prelucrării și aceasta fără nici un rabat în privința calității cărbunelui și a randamentului de extracție.

rolulîn mină 
hotărîtor al respectării 
disciplinei tehnologiceCare este punctul de vedere al unităților miniere ? Iată ce ne-a relatat • tovarășul Ion Stoi, șeful compartimentului C.T;C. de la întreprinderea Minieră Uricani.— Sîntem nemulțumiți, adeseori, de calitatea cărbunelui — ne spune interlocutorul. Afirmind aceasta, nu înseamnă că nu s-a acționat în direcția dorită și necesară. Anul acesta ne-am confruntat însă cu faptul că cU f1-- cua trebuit să exploatăm' s'tfattiri intercalații mai mari de steril, ajutorul complexelor mecanizate de mare înălțime. Fracție, în abatajele respective nu s-a putut asigura separarea sterilului de cărbune în subteran. Recent. însă, s-a trecut la alte strate care ne permit obținerea unui cărbune „mai curat11. Rezerve mari avem la lucrările de pregătiri la care se. scoate și cărbune ; aici problema este să se respecte riguros programele de evacuare a sterilului separat de cărbune. De fapt, am inclus în normele de muncă și timpul necesai- pentru alegerea sterilului.

instalații,

— Ce ar trebui făcut de acum înainte în această privință...?— Problema calității cărbunelui se situează in mod constant pe agenda de lucru a consiliului oamenilor muncii, a comitetului de partid. Una din măsurile stabilite, ale cărei efecte le așteptăm» a fi deosebite, este extinderea activității de claubare la suprafață, problema fiind acum să mărim numărul de posturi aferent acestei lucrări. Pe de altă parte, s& impune întărirea controlului pe care il efectuează cadrele tehnico-ingi- nerești asupra respectării disciplinei tehnologice, îndeosebi in abatajele cameră sau în abatajele frontale cu susținere' individuală, pentru a se preîntîmpina scurgerile de steril în cărbunele extras. De asemenea, speranțele noastre in îmbunătățirea calității cărbunelui sînt legate de utilizarea unei instalații de prelucrare a cărbunelui brut — a cărei punere în funcțiune a fost întîrziată din cauza constructorilor și a unor furnizori de utilaje. In esență, aș dori să se rețină că știm neajunsurile care ne aparțin și sîntem preocupați de ridicarea calității cărbunelui brut. Avem tot interesul să facem aceasta. intrucit depășirea conținutului de cenușă, stabilit prin contract, atrage după sine penalizări, care afectează realizarea sarcinilor de plan.— Cu regularitate. în consiliile oamenilor muncii, la nivelul întreprinderilor miniere și al combinatului, figurează ca un punct distinct de analiză problema calității) cărbunelui pentru cocs — ne spune ing. Titus Costache, director general adjunct al Combinatului Minier Valea Jiului. Cu aceste prilejuri se discută constatările organelor C.T.C., precum și aprecierile făcute de beneficiari, se dezbat măsurile ce se impun pentru perioada care urmează, sînt trași la răspundere cei vinovați de nesocotirea normelor disciplinei tehnologice. De fapt, există o strategie bine definită în această privință, pe care o urmăm pas cu pas. Rezultatele nu sînt încă mulțumitoare, <‘ recent, 'S-au stabilit măsuri torice și disciplinare mai

inclusiv la adresa compartimentelor C.T.C. ; astfel, este interzisă livrarea loturilor de huilă .pentru cocs și semicocs care nu se încadrează in conținutul de cenușă prevăzut prin plan, răspunderea în această privință revenind nemijlocit directorului întreprinderii de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului. Totodată, se acționează pentru finalizarea unor măsuri de modernizare în preparații și de realizare a' unor instalații claubare la unitățile miniere. de
Dispută sterilă 

în jurul unui standard

de aceea, i organiza- i drastice.desprinde

O ultimă problemă, ridicată de directorul întreprinderii de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului, o supunem atenției factorilor de resort : standardul de calitate al cărbunelui cocsifieabil datează de peste două decenii, pe cînd exploatarea cărbunelui se făcea prin mijloace clasice, fără mecanizare, care astăzi este preponderentă, De altfel, prin plan se stabilește o altă sarcină decit cea prevăzută in standard in legătură cu conținutul de cenușă. Și, in realitate, din punct de vedere calitativ cărbunele livrat cocseriilor nu se încadrează nici in standard, nici in sarcina de plan. Pe plan financiar. aceasta creează anumite complicații, intrucit se calculează o serie de penalizări, prin care se deformează imaginea rentabilității activității din minerit și din preparații. Este deci important ca această problemă — a stabilirii prin standard a unui nivel optim, realist de calitate pentru cărbunele livrat cocseriilor — să fie soluționată neîntîrziat, punîndu-se capăt. . disputei sterile pe această temă între furnizori și beneficiari. Standațdul trebuie să reprezinte un factor efectiv de stimulare a inițiativei și spiritului gospodăresc al tuturor — mineri, preparatori și cocsari — pentru îmbunătățirea calității ■ materiei, prime și a produsului finit — cocsul, atît de necesar siderurgiei.din investigațiile peConcluzia care se . _ . .cărbunelui este că toți factorii implicați cunosc foarte■ făcut pentru ca. printr-uni efort comun, perseverent, ........._valorificarea superioară a ; rezervelor de cărbune cocsifieabil de care dispune țara. Sint de remarcat inițiativele și preocupările în abeastă privință, dar nu este mai puțin âdeVărăț că ele Sînt îrică- depatte' deț’ cerințele reale, o serie de rezerve nefiind încă puse în valoare. Sarcina stabilită de Congresul al XIV-lea al partidului, de a se ajunge la sfîrșitul cincinalului viitor la o producție de 20 de milioane de tone de huilă cqcsificabilă. trebuie îndeplinită întocmai, în -condițiile livrării unei materii prime din care să se poată fabrica cocs pentru asigurarea corespunzătoare a necesităților economiei. Iar premisele realizării acestor obiective pot fi asigurate încă de pe acum, acționîndu-se ferm în spiritul și litera Legii privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor. care a intrat în vigoare în luna octombrie a acestui an.
Corneliu CÂRLAN 
Sabin CERBU
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drumul calității bine ce trebuie să: se . asigurq ■:

în județul Teleorman, recolta de legume a fost mai bună decit în anii precedenți. După cum am fost informați la întreprinderea județeană de legume și fructe,' producția planificată s-a realizat în proporție de 102 la sută, iar fondul de stat — 96 la sută. Dar în legumicultura important este să se realizeze toate sortimentele prevăzute a se obține, aceasta constituind un element de mare însemnătate pentru aprovizionarea curentă a populației și asigurarea stocurilor necesare pentru perioada de au existat ză, planul ție de 157 mate — numai 90 la sută, inegalități în ce privește nivelul producției și livrările la fondul de stat existînd și la alte sortimente asemenea, in unele produselor nu s-a făcut potrivit graficelor, cu toate consecințele ce au decurs din această situație, problemă care a. fost analizată la timpul respectiv, luihdu*se măsuri corespunzătoare.Așadar, in județul Teleorman, rezultatele in legumicultura puteau fi mult mai bune. Ce pledează în sprijinul acestei afirmații? înainte de orice, diferențele ce au ^existat intre unitățile agricole învecinate și care dispun de condiții tehnico-mate- riale asemănătoare în ce privește ducției, timpuriet^tea modul în care zate recoltarea i. selor. Pe locuri

iarnă. Iar la acest capitol unele neajunsuri : la var* a fost realizat in propor- la sută, in timp ce la to-
legumicole. De perioade, livrarea

zat în anii precedenți. De altfel, în toamna acestui an in legumicultura județului Teleorman au fost efectuate unele lucrări de mare însemnătate pentru viitoarea recoltă. La indicația .conducerii partidului de a se realiza cantități'mai mari de legume destinate bunei aprovizionări a populației și satisfacerii altor cerințe ale economiei naționale, organele județene de specialitate, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole au acționat cu exigență și răspundere pentru a pune baze puternice viitoarei recolte. Au fost in- sămințate și plantate 410 hectare cu spanac, 235 hectare salată. 305 hectare ceapă verde. 30 hectare usturoi verde, 767 hectare ceapă uscată și 602 hectare usturoi. Unele din aceste culturi, datorită calității superioare a lucrărilor de pregătire a terenului, semănat și plantat, s-au dezvoltat
MĂSURI PENTRU

ASIGURAREA VIITOAREI
RECOLTE DE LEGUME

In unități agricole din județui Teleorman

nivelul pro- acesteia fost Și organi- produ- se si- Peretu,' au și livrarea de frunte tuează cooperativele agricole Drăgănești-Vlașca, Troianu, Guruieni, Beiu, Cringeni și altele. De asemenea, rezultate de producție și financiare superioare au și cooperativele agricole Vedea și Tătărăștii de Sus, specializate în producția de semințe. Este lesne de imaginat cite legume, îndeosebi rădăcinoase, puteau fi acum in silozuri dacă toate unitățile cultivatoare i și-ar fi îndeplinit planul la aceste produse, ce sume se puteau încasa în plus dacă, peste tot, tomatele și ardeii s-ar fi obținut mai devreme și in cantitățile stabilite. Desigur, în. această perioadă și în săptăminile care vor urma se fac și se vor face, in conți- , nuare, analize detaliate în ce privește rezultatele din acest an in pro- '.ducția legumicolă și vor fi . stabilite măsuri pentru ca și in acest sector. ,.^„fiB-,tpj>lizate, in anul yjitor,, jjțo- dUcții la nivelul cerințelor noii revoluții agrare, care să fie livrate potrivit graficelor ce vor fi stabilite. Se apreciază că în legumicultura modul în care se execută pregătirile, adică lucrările ce se efectuează toamna și iarna, determină în mare măsură nivelul viitoarei recolte, nivel care in județul Teleorman, unde există mari sisteme de irigații, poate fi mult mai ridicat decit cel reali-

foarte bine, avînd o densitate optimă a plantelor.Dar baza viitoarei recolte la cele mai multe sortimente legumicole se pune incepind din aceste zile. Ce se face in această direcție ? Ne răspunde tovarășul Traian Dobrișan, in- giner-șef al Trustului horticol dețean.— Vreau să subliniez faptul Hotărîrea conferinței județene leorman a partidului prevede cultivarea ‘in condiții de irigare, în anul 1990 și în continuare, a! suprafeței de 13 570 hectare cu legume și obținerea, în ultimul an al acestui cin- de

ju-că Te-

in secția prelucrări pistoane a Întreprinderii de Piese Turnate din Aluminiu și Piese Auto din Slatina Foto : S. Cristian

cinai, a unei producții totale peste 636 090 tone. în vederea realizării acestor obiective, organele și organizațiile de partid, consiliile populare, consiliile unice acționează pentru concentrarea producției în unități cu tradiție din bazinele situate în apropierea Centrelor muncitorești — Alexandria? Turntt' Măgurele,- Zimnicea și Roșiori de Vede, specializarea a 8 ferme pentru realizarea producției destinate exportului, a 22 ferme pentru producerea legumelor în vederea industrializării și a 58 ferme pentru realizarea fondului pieței, completarea bazei tehnico-materiale necesare producerii, în mod centralizat, a răsadurilor și extinderea suprafețelor de răsadnițe biologice in cooperativele agricole de producție, asigurarea unor efective mai mari de lucrători in legu- micultură și ridicarea nivelului lor de cunoștințe profesionale.— Cum' se acționează practic pentru aplicarea acestor măsuri ?— Principala condiție de care depinde obținerea unor producții mari și de bună calitate în legumicultura o constituie irigarea culturilor. In județ, 75 Ia sută din suprafață este cuprinsă în sistemele mari de irigații. Pentru a exista garanția că grădinile vor putea fi irigate, au fost luate măsuri ca acestea să fie amplasate in apropierea canalelor mari de aducțiune a apei, de unde aplicarea udărilor se poate face gravitațional, Desigur, se cultivă legume și în zone unde se folosesc surse locale de apă. Aici se urmărește ca întinderea suprafețelor cu legume, ca și sortimentul cultivat, să corespundă debitului de apă po-' sibil de asigurat. Spun aceasta intrucît la Cooperativa Agricolă din Măldăieni. balta din care se. făcea irigarea legumelor a secat, ceea ce a avut efect negativ asupra culturilor.. Pentru anul viitor se pregătesc mai bine sistemele locale de irigații, îndeosebi cele din vele agricole Botoroaga, cooperati- Blejești,

Stejaru și Măldăieni. încă de acum, împreună cu întreprindere execuție și exploatare a lucră de îmbunătățiri funciare, urm: ca toate grădinile de legume să surse sigure de apă pentru irigat— în acest an la unele sortin te de legume nu s-au realizat ducțiile prevăzute. Ce se intrep de practic, pentru a nu se mai registra asemenea neajunsuri ?— Avem in vedere, în pri rind, ca la fiecare specie legumi să fie respectate tehnologiile st lite, iar specialiștii, și mai ales : de fermă, să răspundă de aplic: lor. Preconizăm apoi unele mă de ordin organizatoric și tehnic. 1 tril producerea țelinei, sortiment ficitar, vom organiza o fermă t cializată, unde această plantă, rs cinoasă se va cultiva pe brazde îi te, solul va fi bine, fertilizat și va asigura necesară, sint probi: care nu dej numai de noi. pildă, produ scăzută de a se datorește atît deficient in aplicarea : nologiilor mai ales, călit . necorespunzăt re a semințe Spun „necoi punzătoare11 oarece sămi de ardei este rozată și, ca i re, plantele îmbolnăvesc, recolta obțin este mică și ferioară din pu de vedere caii tiv. Ar trebui sămința de ar termic de că Intrucittratatăsă fie unitățile producătoare, la alte specii legumicole călită semințelor nu este corespunzătoa ar trebui acționat cu mai multă r: pundere in ce privește producere. conSiționarea lor. Ca producția legume să fie bună și semințele t: buie să fie da calitate.— Pentru legumele timpurii t necesare răsaduri a căror produc» va trebui să înceapă încă din lu ianuarie. Cum va fi organizată ace; tă activitate ?— Pentru recolta de legume a an lui viitor, producerea răsadurilor va face pe o suprafață de 106 he tare, din care 18 hectare sere, ti hectare solarii încălzite, iar rest fiind răsadnițe obișnuite. încă de ; acum se lucrează la producer amestecurilor de pămint. sc repa tocurile și ramele răsadnițelor. 1 trebui ca organele centrale de sp cialitate să impulsioneze aprovizi narea cu materialele necesare. î: deosebi cu sticlă și folie de poliet lenă; Se știe că, datorită așezăi sale și condițiilor naturale de ca dispune, județul Teleorman trebu să producă mari cantități de legun timpurii. Pentru aceasta este necest să plantăm răsaduri bune.în ce privește asigurarea cor dițiilor necesare realizării viîtoar recolte de legume, sarcini mari revi și întreprinderii de legume și fru< te. După cum ne spunea tovarăși Ion Cergan, director adjunct al în treprinderii, se desfășoară acțiune de contractare a producției. în fiecare unitate agricolă se știe de p acum ce sortimente de legume t vor cultiva și în ce cantități. S- realizat o concentrare și specializat a producției, ceea ce este de natură s ușureze preluarea și transportul pro duselor. întreprinderea, ne asigur, directorul adjunct, va sprijini ma mult unitățile cultivatoare în ce. pri vește asigurarea materialelor și vi desfășura și alte acțiuni menite s: asigure obținerea de recolte mariSe poate spune că. în județul Teleorman, se acționează cu răspunderi pentru a se pune baze puternice viitoarei producții de legume. Modul în care se muncește pentru asigurarea cum și curente vadă înconducerea unor unități și ferme legumicole au fost numite cadre noi, este necesar ca acestea să fie sprijinite in rezolvarea tuturor problemelor legate de organizarea producției și a muncii în legumicultura.

condițiilor materiale, pre- pentru efectuarea lucrărilor constituie cea mai bună do- această privință. Intrucît la

Ioan HERȚEG 
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(Urmare din pag. I)în vedere că sectoarele primare influențează in cel mai înalt grad celelalte sectoare prelucrătoare din întreprindere, au o pondere hotărî- toare in procesul de creștere a gra-. dului de tehnicitate al produselor, asupra eficienței economice a fabricației. Obiectivele propuse in acest sector sînt clare și mai ales impresionante : o dublare a productivității muncii, scăderea cu 30 la sută a consumului de materiale și energie, diminuarea la minimum a rebuturilor tehnologice.Programe de modernizare, ce cuprind măsuri realiste și bine fundamentate, sint prevăzute și pentru secțiile prelucrătoare ale întreprinderii, in care s-a pus accentul pe modernizarea tehnologiilor de fabricație și a echipamentelor din dotare. De notat că recent a fost omologată aici tehnologia de fabricare a cuzineților pentru imensele motoare navale, produse cu care puține țări din lume se pot lăuda că le realizează. Ni se spune că noua secție de cuzineți, cit și cea de segmenți vor fi dotate la nivelul anului 2000. La fel, standurile de probă ale motoarelor diesel și hidroagregatelor, sector pină nu de mult în suferință'la uzina reșițeană, sint concepute la cel mai inalt nivel tehnic și funcțional, inclusiv x:u sisteme de recuperare a energiei. Este inutil să mai precizăm că toate acestea au fost și sint in continuare înfăptuite cu forțe proprii, dar și cu sprijinul larg și competent al unui mare număr de unități de cercetare și proiectare din întreaga țară.'„Ne-am convins, și nu doar o singură dată, că dispunem de forțe de concepție, de dotare tehnică, de ca

pacitate organizatorică și profesională de a face singuri produse la cel mai înalt nivel tehnic și calitativ — ține să ne precizeze ing. Dan Obă- dău. directorul tehnic al întreprinderii. Puteam cumpăra experiența altora și chiar in citeva cazuri am și cumpărat-o pe bani grei. Dar nu acesta era drumul, ne-a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor cu care ne-a onorat întreprinderea, chiar dacă se arăta pentru noi mai comod. Și atunci ne-am încordat forțele, însuflețiți de încrederea in noi, in forța noastră constructivă, construind după mai multe încercări primele hidro- agregate, iar acestea se prezintă astăzi la cel mai inalt nivel calitativ existent pe plan mondial. In domeniul motoarelor navale am reușit ca, in mai puțin de zece ani, să scădem consumurile combustibil pe cal putere și pe oră — cel mai important parametru Ce măsoară nivelul de tehnicitate al unui motor — cu aproape 17 grame. în ciuda aparențelor, e foarte mult. Gindiți-vă că la un motor de 20 000 CP o reducere, să zicem, de numai trei grame pe cal putere, determină o economie de 60 de litri pe oră, ceea ce inseamnă că, la un mers al navei de 4 000 ore; in medie pe an, economia atinge 240 tone. Nu a fost un drum ușor, dar am perseverat pe el, și el s-a dovedit a fi rodnic. Secretarul general al partidului ne-a învățat, prin îndemnul și sfatul lui stăruitor, prestigiul înaltei tehnicități, prestigiu care este acum al întregii Re- șițe. Un prestigiu ciștigat, dar care trebuie mereu sporit, printr-un necontenit efort de învățare, de au- toperfecționare tehnică și organizatorică11.

Competitivitatea și calita
tea — o problemă de atitu
dine și conștiință a fiecărui 

om al munciiIată, așadar, o precizare ce trebuie reținută : creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor nu poate constitui o activitate conjuncturală sau desfășurată pe termene, mai 
Creșterea nivelului tehnic și calitativ

lungi sau mai scurte. Este un proces continuu,, neîntrerupt și, mai ales, mereu perfectibil, impune un efort convergent și competent al complexului de factori meniți să garanteze, deopotrivă, nivelul tehnic ridicat, fiabilitate, eficiență superioară atît la producător, cit și la beneficiar. Viziunea asupra calității și competitivității, prin prisma exigențelor producției moderne, trebuie să fie unitară, să se regăsească în activitatea de zi cu zi a fiecărui om, indiferent de locul pe care îl ocupă în angrenajul productiv, a' fiecărui colectiv și să aibă ca rezultat concret piesa, mașina, utilajul, in general produsul de cea mai bună calitate.Că mai sint încă multe lucruri perfectibile în tot angrenajul ce conduce spre performanță superioară și că numai prin eforturi comune putem determina creșterea generală a nivelului tehnic și calitativ al pre

duselor ne-o dovedesc și opiniile oamenilor muncii reșițeni. împreună cu un membru al consiliului oamenilor muncii am trecut prin mai multe secții ale uzinei constructoare de mașini reșițene, unde am cules o serie de propuneri și sugestii, de fapt, răspunsuri succinte la o singură întrebare : „Care considerați că sint elementele ee v-ar fi de un real ajutor in efortul pentru îmbunătățirea generală a nivelului tehnic și calitativ al produselor pe care le 

fabricați Ce ne sugerează cei întrebați ?• înnoirea și modernizarea, an de an. a marii diversități a produselor ce se fabrică l'a I.C.M. Reșița nu pot fi realizate, eficient, economic și superior calitativ, fără a-ți întări propriile compartimente de concepție, fără o cercetare și proiectare corespunzătoare. Noi așa am procedat. în același timp, noi, cei din producția materială, avem datoria să solicităm cercetării științifice și tehnologice rezolvarea, prin cercetare, a problemelor noastre prioritare și de perspectivă, pe care să le valorificăm în producție cu maximă urgență. Normal este ca nici o temă finalizată de cercetare să nu rămină nevalorificată in întreprindere. (Ing. Dan Obădău — director tehnic).• Optimizarea fluxurilor de producție, amplasarea judicioasă a utilajelor, a locurilor de muncă, intr-un cuvinț organizarea științifică a pro

ducției și a muncii, sînt esențiale în realizarea unor produse de inaltă calitate. De acest adevăr ne putem convinge singuri în propria noastră uzină, unde mai avem sectoare în care procesul modernizării și organizării nu se face încă simțit. (Nicolae Nagy — tehnician C.T.C.).• Metalurgiștii spun că oțelurile de bună calitate se fac cu produse refractare de bună calitate. Eu aș spune, parafrazindu-i. că mașini și utilaje de cea mai bună calitate nu 

se pot realiza decit cu scule superioare din toate punctele de vedere, cu sedevistică uniscop, adine specializată și din materiale corespunzătoare. Noi ne-am construit o. secție proprie de S.D.V.-uri și știm cum să impunem exigență in fabribarea lor. Asemenea pretenție avem insă și de Ia ceilalți producători de scule din industria noastră. (Cornel Ghita — inginer-șef).® Menținerea la parametrii calitativi din proiect a unui utilaj-modern riu poate fi realizată decit printr-o atentă și permanentă urmărire a comportamentului lui in exploatare și aceasta este una din îndatoririle principale ale proiectantului, cit și ale întreprinderii producătoare care ține la onoarea mărcii sale. (Ing. Dan Stănescu — proiectant).• Experiența mea de aici mă obligă să fiu categoric împotriva derogărilor de la calitatea și dimensiu

nile materiilor prime și materialelor prevăzute în proiect, derogări care se mai practică din păcate. Inevitabil, ele duc la ncîncadrarea noului produs în parametrii proiectați. Motiv pentru care susțin ca metalurgia să producă toate sorturile și tipodimensiunile prevăzute in standardele și normativele in vigoare. (Mihai Cristea — maistru).• Produsele de calitate superioară reclamă, inainte de toate, tehnologii bine concepute. Avem asemenea tehnologii de mare performanță. Dar, oricit de bine puse la punct ar fi acestea, nu obținem efectul scontat dacă nu sint riguros respectate toate fazele de producție. Iată de ce consider că disciplina tehnologică și de producție constituie un factor hotăritor al creșterii calității și competitivității produselor. (Ing. Virgil Fianu -- șef secție).• Consider că maistrul are unul dintre cele mai importante roluri, într-o producție modernă și diversă se ridică multe probleme.' De tehnică, de tehnologie, de citire a desenului. Prezența, alături de muncitori, a unui maistru capabil să intervină calificat, să-i urmărească și să-i îndrume cu competență este mai necesară ca orice altceva. (Ion Susa — șef de echipă).• Este necesar să imprimăm o mai mare viteză de circulație a informației tehnice. Să folosim eficient orice prilej, consfătuiri, simpozioane, reviste și cărți de specialitate, documentații din brevete de invenții etc., de a veni în contact cu noul științific și tehnologic. Se știe că informația tehnică și economică este un mijloc eficient și absolut necesar pentru realizarea unor produse la nivelul tehnicii mondiale, de a-ți putea compara produsele tale cu 

cele realizate în altă parte. Ea este totodată sprijinitorul creației tehnice și, se înțelege, izvorul îmbogățirii cunoștințelor noastre profesionale (Ing. Oscar Seewald — șef serviciu C.T.C.).• In curind urmează să intre în funcțiune noi secții ale întreprinderii. In aceste condiții, asistența tehnică la nivel de echipă și de om va fi hotărîtoare. Adică, dacă asistența tehnică este necesară oriunde, într-o producție curentă, ea este „piesa de cea mai mare greutate11 atunci cînd începi să construiești produse noi și de înalt ' nivel tehnic și calitativ (Ing. Gheorghe Megheleș — șef colectiv).La toate aceste propuneri și la multe altele pe care doar spațiul nu ne-a permis să le reproducem mai adăugăm una, care a fost exprimată, de altfel, cu prioritate de toți cei cu care am discutat. Și anume : calitatea execuției fiecărui produs este o problemă de conștiință individuală și colectivă. Principala răspundere pentru asigurarea calității produselor, cu respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de productivitate și eficiență, o are fiecare om al muneji în parte. Este o problemă de tehnologie, dar și de atitudine și implicare față de modernizarea acestor tehnologii, este o problemă .de calificare, de nivel de pregătire, dar șt de cultură tehnică, de responsabilitate, de implicare in rezultatele producției, cu conștiința deplină a drepturilor și obligațiilor proprietarului, producătorului și beneficiarului a tot ce se înfăptuiește in patria noastră.
Vlaicu RADU 
I. D. CUCU
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Cu promptitudine și inițiativă

•x ■;

.

luna decembrie.

încă de cind eram in sala Con- rlui al XlV-lea (fiindcă am avut rea și bucuria de a fi delegată narele forum comunist), ascul- magistralul Raport prezentat de rășul NICOLAE CEAUȘESCU, I cunoștință direct de celelalte mente programatice, urmărind itervențiile la cuvînt ale celor- vorbitori, am început să mă esc — de fiecare dată cînd se >ătea o problemă — cum ne pre- ăm noi, organizația de partid de ntreprindereă Textilă „Dunărea- Giurgiu, la acel capitol și ce ne ne să facem cu prioritate ime- ă și în perspectivă pentru a ne :a activitatea la nivelul noilor ini și obiective. Apoi, la numai iptămînă după întoarcerea acasă, putut citi cu mare interes in zia- Juvintarea secretarului general al Udului la ședința Comitetului Po- Executiv. al C.C. al P.C.R. din ecembrie, care ne arată limpedei trebiiie să acționăm exact și creț în acest sens, pe parcursulii in curs și la începutul anului îător. Desigur, în primele zile ă istoricul eveniment, am orga- it larg» în fiecare secție de pro- ■ție, cunoaș- 5a documente-CongTesuluI, grupe de. co- niști sau. de cisti, pe grupe stituite ad-hoc femei munci- re. Cum s-a icat la ședința nițelului Po- c Exdcutiv ă, fri continua- am luat măsuri rtru dezbăra aprofunda- a documente-C.ongresului. adunările ge- ■ale de partid din străduim ca aceste dezbateri să gure deopotrivă o aprofundată Înșire a ideilor și tezelor noi. dar să contureze căi, modalități și măsuri îctive pentru ridicarea calității și cienței muncii noastre la nivelul igențelor actuale. O altă direcție care acționăm acum, în săptămî- e de după Congres, este imb-anâ- irea stilului de muncă al birouri- ■ organizațiilor de bază, al comitelui de partid din întreprindere. Am părțit mai bine sarcinile intre «rnbrii comitetului, i-am redistrf- it pe aceștia pentru îndrumarea ganizațiilor din secții, vom întări ntrolul îndeplinirii sarcinilor și, ai ales, am întreprins măsuri pen- a a concepe, organiza și desfășura ice acțiune in organizațiile de iză, ia locul de producție, împreună i oamenii. Probleme sint multe, ebuti si mai multe, dar — in spi- tul celor subliniate de tovarășul icolae Ceaușescu — în centrul enției noastre trebuie să rămină Mizarea in cele mai bune condi- I a planului. Or, aceasta nu se ■>ate face decît cu oamenii ; expli- ndu-le mai bine sarcinile econo- ilce, desfășurînd cu fiecare In parte muncă politică susținută, ascul- ndu-i și rezolvindu-le problemele, msultîndu-i, mobilizîndu-i mal bine i activitatea zilnică. Aegstg ?șțe nul din prețioasele învățăminte cu are m-am Întors de la Congres. -„.Gîndurile șl cuvintele de mai sus parțin tovarășei Elena Savu —■ se- reterul comitetului de partid din ntreprindereă Textilă „Dunăreană". )ar. în termeni asemănători ne-au ■orbit in cadrul dezbaterii organiza- e de redacție la Giurgiu și alți lecretarl de partid, de la alte mari initățl economice din acest muni- ipiu. Impresionați profund de înal- ul nivel teoretic și practic al dezbaterilor purtate în Congresul al XIV- ea al partidului, însuflețiți de forța Ideilor și clarviziunea orientărilor formulate, hotărîțl să urmeze neabătut politica partidului de făurire a socialismului cu poporul, pentru popor, fiecare în organizația din care face parte — împreună cu comuniștii, cu ceilalți oameni ai muncii
-

CONSEMNĂRI Critica și debutanțiiAu curs prin albia idei- ; lor literare destule opinii oțărîte despre rostul — lipsa de rost 1 — ai criti- , cii ca să nu se fi înțeles . că, în cea mai mare parte, la baza lor stă un funciar , subiectivism de na .ură;,artistă“, precipitat, in a- proape toate cazurile, da ( „îndrăzneala" unei opinii , negative sau măcar rezec- , vate. Mulți „răniți" în a- . cest fel n-au găsit o mai ' bună apărare decît cciripa- i rația cu iedera rapace care j suge seva vin josului copac. , Critica ? Un fenomen parazitar crescut pe trupul | sănătos al creației 1 în fond insă, critica este con- : substanțială creației și, in cazul creatorilor autentici, ei își sint cei dinții critici. Nu Cunoaștem act critic mai „singeros" decît succesivele și, probabil, dramaticele renunțări pe care spiritul critic eminescian i le-a dictat, pe parcursul elaborării, celui ce a creat nemuritorul „Luceafăr", întreaga operă eminesciană, cu toată pulberea auriferă a variantelor, repetă aceeași lecție : prima exigență a creatorului adevărat derivă din ideea înaltă pe care o are despre propria sa artă. Specializarea și separarea funcțiilor, ca urmare a diviziunii muncii intervenite și în acest domeniu, nu schimbă esența lucrurilor : critica iși merită, principial, titlul de „conștiință de sine" a literaturii, chiar atunci cind este sau aspiră la statutul creației propriu-zise. Intr-un singur caz însă ea îndreptățește atributul de „parazitară" : cind, nesocotind — din diverse pricini — exigențele funcției publice de comunicare, se înfundă intr-un limbaj întrerupt, fracturat, ininteligibil și inaccesibil. Și, încă, am piitea ușor conveni că nu orice limbaj inaccesibil este și impropriu, inadecvat obiectului care-1 provoacă — în speță, o-'era comentată —, ci numai a- cela care izvorăște dintr-o

O dezbatere în municipiul Giurgiu

— au și început să acționeze, cu promptitudine și inițiativă, pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce le revin din istoricele documente programatice.„Ne-am preocupat, încă din zilele Congresului și imediat după aceea, în primul rînd de studierea documentelor în vederea însușirii lor temeinice. Afișarea paginilor de ziar cuprinzînd Raportul, citirea acestuia pe capitole cu toți oamenii muncii din toate secțiile, consacrarea unor articole speciale la gazetele de perete au fost completate de un simpozion despre tezele și orientările cuprinse în magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului și de o masă-rotundă pe tema semnificațiilor politice fundamentale ale realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de conducere a partidului nostru. Se înțelege însă că studierea și dezbaterea documentelor Congresului vor continua, pentru a le adînci și pentru a desprinde din ele 
ÎN SPIRITUL CONGRESULUI AL XIV-LEA 

prin perfecționarea stilului și metodelor de muncă, 
RIDICAREA EFICIENTEI ÎNTREGII ACTIVITĂȚI
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sarcini și priorități pentru fiecare perioadă" (Marin Pavel — secretarul comitetului de partid din întreprinderea pentru Construcții de Mașini și Utilaje Grele — I.C.M.U.G.).„Ca toți delegații la Congres, și eu, cind notam o idee sau o sarcină, adăugam și cîteva cuvinte cu adresă exactă la ceea ce aveam de făcut imediat după Întoarcerea acasă. Carnetul de însemnări personale a devenit, astfel, proiect pentru un program de activități al întregii noastre organizații. Spre exemplu : am și pornit și se află în curs de desfășurare un șir de întîlniri cu comuniștii din cele 15 organizații de bază în care, pornind de la hotări- rile Congresului, stabilim împreună ce avem de făcut ; comitetul de partid a declanșat o acțiune a cercurilor calității prin care acestea supun atenției acele produse ale căror calități le impun spre a fi exportate, diversificînd în felul acesta gama sortimentelor oferite pe piața externă ; comuniștii sînt mobilizați și se află în fruntea acțiunii de punere în funcțiune a unei noi instalații ; a Intrat în atenția organizațiilor de partid modernizarea proceselor tehnologice la alte trei instalații" (loan Gorneanu — secretarul comitetului de partid de la Combinatul Chimic).„Pentru uri colectiv cu frumoase tradiții muncitorești și cu planul îndeplinit pe 3 ani și 11 luni încă din perioada premergătoare Congresului — in cinstea acestui mare eveniment politic — este cit se poate de firească starea de mobilizare generală, evidentă peste tot în aceste zile. Oamenii muncii. în frunte cu comuniștii, își sporesc eforturile de încheiere cu succes a anului 1989 și de pregătire temeinică, din timp, a anului de muncă 1990. în ultima săp- tămină am analizat aceasta in detalii, cu măsuri corespunzătoare pentru diverse domenii, în biroul comitetului de partid, în biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, în adunările generale de partid (aflate in curs) șl, îndeosebi, în discuțiile de la om Ia om. purtate la flecare loc de muncă (metodă politică pe care punem deosebit accent). Pornim de la adevărul — repetat și demon

gîndire mimetică, fără acces la idee,în bună logică, oamenii cu idei vor să se facă înțeleși, iar piedicile pe care unii și le pun pe drumul comunicării cu ceilalți nu fac degit să trădeze că, de fapt, nu au nimic de spus. Critica „parazitară" — fenomen real, din păcate, care dă apă la moara opiniilor negative despre funcția criticii literare — izvorăște dintr-un vid Ideatic și se „exprimă" in texte care nu spun nimic. Iată un șir de fraze care in afara numărului, „13", nu conțin nici o informație. necum vreo idee : „Volumul se constituie din 13 proze (numărul, cum se vede, poartă noroc 1) convergente ca atmosferă și nu neapărat tematic. A- mestecul de naratori și a- parenta loterie a subiectelor are valabilitate din două unghiuri : o dată din posibilul pariu al ciștigului pe seama unei anume stări de după lectură, al unei lumi pe care cititorul o va reface ca pe un puzzle din fragmentele independente ce i se oferă, a doua oară dintr-un abil interes față de reacția receptorului fiindcă, fără tăgadă, fiecare din cele 1.3 proze se poate constitui în nucleul unui roman (...), iar dincolo de ideea de roman ar putea interesa formula cea mai eficientă din eșantioanele oferite spre probă cu ocazia debutului", în afară de „spectaculosul" dezacord gramatical („amestecul de naratori și aparenta loterie a subiectelor are.„“) și de imnosi- bilul „pariu al ciștigului", aceste rînduri mai conțin o „informație" : ne dăm seama că este vorba despre un debut. Ar fi interesant, firește, să aflăm ce lume ne înfățișează acest debut : „Iar lumea observată de naratori este una acvatică, mișeîndu-se sub semnul apei, fie ea ploaie, zăpadă, lacrimi ori sudoare. Un ocean viu din care

se va naște ceva, nenumit, dar presimțit continuu și de cea mai relevantă expresie în cea de-a doua proză (...), adevărat tur de forță, rar intilnit...". Acest zul,am zice, început de „bachelardiană" psihanaliză a apei aplicată unei scurte proze de debut spune multe : despre snobismul recenzentului, despre spiritul mimetic, terorizat c-ar putea fi bănuit că nu e la curent cu G, Bachelard, despre potrivirea ca nuca-n perete a aplicării „criticii arhetipale" unei bucăți ce abia urmează a fi omologată ca literatură ș.a.m.d. Cît despre „lumea" debutantului, nu avem norocul să aflăm ceva dintr-o astfel de „critică". Mai aflăm, în schimb, cîte ceva din teoria receptorului inclus, a cititorului Închis în rețeaua textului, „obligat" să consimtă Ia legile autorului : „Receptorul virtual provoacă rareori apetență co- locvială, și cind se întîm- plă, emblema ei este o neîncredere ironică, obligînd lectorul așadar fie la coabitare în text potrivit legilor stabilite de narator, fie la renunțare, ceea ce poate face din acest volum șt un turnesol de autor, ca să Zic așa". La renunțare s-ar putea să-l ducă pe lector nii proza cu pricina, ci acest „model" de critică parazitară — ea însăși ca un „turnesol de autor" ! Mai departe, apro- ximind la fel de „inteligibil" șansele fantasticului „în momentul actual" (nu se știe al cui : al literaturii, al autorului discutat?!), recenzentul scrie : „Un dans al paradoxurilor, bine calculat însoțește textele, ceea ce ar putea fi luat drept fantastic nefiipd altceva decît lectura realității înaintea inițierii (??). Iarăși relevantă pentru a- ceastă idee proza „Globul de cristal", povestea unui accident de mașină care, de fapt, este o naștere, O naștere la maternitate, cu tot instrumentarul de rigoare, care retroactiv insi-

strat în Congres — că vom putea asigura ridicarea calitativă a întregii activități politico-organizatorice numai permanentizînd o activă conlucrare cu fiecare comunist, cu fiecare om al muncii" (Ion Avram — secretarul comitetului de partid de la Șantierul Naval).La Comitetul Municipal de Partid Giurgiu, tovarășul Emanoil Ancu — secretar cu probleme organizatorice — ne-a informat că efervescența politică deosebită pe care o conșta- tasem în cele patru mari unități economice este caracteristică tuturor colectivelor de muncă din oraș :— Activitatea comitetului municipal de partid, eu ecou și măsuri politico-organizatorice pînă în fiecare unitate economică și administrativă, a fost structurată în această perioadă pe trei direcții principale : acțiuni pentru cunoașterea și însușirea documentelor adoptate de Congres (întîlniri cu delegații giurgiuveni la marele forum național ; dezbateri ; simpozioane), acțiuni în sprijinul 

producției (zile și săptămini record, consfătuiri pe probleme din secții, măsuri de perfecționare a calificării profesionale, dezbateri care vizează preocupările în domeniile modernizării și exportului), acțiuni privind creșterea și mai puiernică a rolului de conducător politic al organizațiilor de partid (expuneri, instruirea organelor de partid nou alese, antrenarea întregului activ, mai buna repartizare a cadrelor de partid pentru îndrumarea verigilor de bază, implicarea lor mai directă în rezolvarea sarcinilor, întărirea controlului, în special prin prezentarea regulată a rapoartelor comuniste de activitate, sporirea preocupării pentru îndrumarea sindicatelor și organizațiilor de femei și de tineret). Important este faptul că fiecare din aceste obiective iși are, chiar în aceste zile, corespondent faptic, concret, în fiecare organizație de partid din municipiu. Evident, cu eficientă și regularitate diferite de la un loc la altul, dar preocuparea este generală și dorința de intensificare a muncii — productive, politice și organizatorice — este unanimă. Congresul ăl XlV-lea al partidului a determinat — in Giurgiu, ca In întregul județ, ca pe Întreg cuprinsul țării — un climat de muncă însuflețitor în toate sectoarele, în toate domeniile activită- țiîi economice și vieții sociale....Realitățile cunoscute nemijlocit timp . de cîțeva Zile în municipiul Giurgiu ne-au întărit convingerea că acest climat de muncă — generat, în primul rînd, de mobilizatoarele idei, hotăriri șl chemări ale Congresului al XlV-lea al partidului — era cu atit mai necesar cu cît activitatea organizațiilor de partid din unitățile economice la care ne-am referit reclama unele îmbunătățiri cerute de înseși recentele a- dunări și conferințe de dări de seamă Și alegeri. Exemplificăm numai prin cîteva.în organizația de partid de la întreprinderea Textilă „Dunăreană" : mobilizarea colectivelor de muncă pentru recuperarea rămînerilor in urmă la producția de țesături crude și pentru eliminarea defecțiunilor de calitate datorate neglijențelor ;

ju- înte- care con- sfii :

nuează ideea romanului total. Convenția o dată acceptată, la a doua lectură firescul este gata instaurat". Un firesc de tot ha- gîndindu-ne la Conu Leonida și „fan- daxia" lui sau, mai bine, la Caragiale și eroii săi... Lăsîndu-ne, in fine, să înțelegem că lumea „acvatică" a prozelor este de fapt o lume a satului, autorul criticii „parazitare" formulează și această decată de valoare — meiată pe ce 7 — de nu știm cîți scriitori temporani nu s-ar „una din cele mai izbutite încercări de revitalizare a genului de la Marin Preda încoace. Este un sat — zice mal departe autorul recenziei — paradoxal, nou și exact, semiurbani- zat și plin de ciudățenii parcă mai mult pentru narator decît pentru lector, față de care textul trebuie să-și mențină firescul, chiar dacă un muncitor dintr-un grup lucrind la repararea unei conducte începe să recite Shakespeare în original, chiar dacă un autobuz golit de călători...". Concluzia : „Pe fundal, iarăși ploaia, acvaticul din care stă ceva să se nască și mai în spate, parafrazînd un titlu al lui Camil Petrescu (fără relații de rudenie, pe cît știu), doctorul Petrescu vinde-' cind prin dragoste". Intr-adevăr. „ceva stă să se nască" în acest text (Tomis, 234, 1989): certificatul reînnoit al criticii parazitare căreia unele reviste îi dau bun de tipar cu o iuțeală demnă de o cauză mai bună și, anume, a criticii responsabile, conștientă că este parte a unui dialog cu cititorii, că intră, așadar, într-un circuit social al comunicării.în fața textelor cum este cel comentat, te trezești murtourind versurile poetului: „Critici, voi, cu flori deșerte..."
M. COSTEA

desfășurarea cu regularitate (nu ca pînă acum) ă adunărilor generale de partid și a convorbirilor individuale în toate organizațiile de bază ; ridicarea simțitoare a nivelului învățămîntului politico-ideologic ; organizarea mai bună a propriei activități de către comitetul de partid, asigurîndu-se împletirea răspunderii colective cu a celei individuale.în organizația de partid de la I.C.M.U.G. : intensificarea acțiunilor pentru realizarea mai operativă a programului de rentabilizare a producției (în special prin reducerea consumului de materii prime și materiale, îneă mare) ; realizarea reală, nu formală, a programului de înnoire a producției ; ridicarea nivelului activității în vederea primirii de noi membri în rîndul partidului : întărirea disciplinei de partid ; înlăturarea formalismului din activitatea comitetului U.T.C.în organizația de partid de la Combinatul Chimic: antrenarea oamenilor muncii la lichidarea restanțelor și îndeplinirea lună de lună a sarcinilor de plan la producția fizică și Ia export ; mai intensa., utilizare a instalațiilor și atrage- multorde la profesio- evitarea
-w

mașinilor-, rea mai forțe de muncă provenite școlile nale ;caracterului sporadic al primiri- ■ lor în partid Și desfășurarea a- cestei importante activități politice potrivit unui program concret ; eliminarea cu desăvârșire a abaterilor săvîr- șite de membrii de partid, chiar de unele cadre cu munci de răspundere ; mai multă rigoare în urmărirea îndeplinirii propriilor hotăriri.în organizația de partid de la Șantierul Naval : mai multă hotărire și consecvență în scurtarea ciclului de transfer orizontal a navelor ; luarea tuturor măsurilor pentru ca în anul 1990 șantierul să producă la nivelul capacităților puse în funcțiune ; antrenarea mai eficientă a cadrelor tehnice in sporirea gradului de înnoire a producției ; încetățeni- rea practicii ca toți cei cu sarcini de răspundere să prezinte rapoarte asupra modului în care Ie înfăptuiesc ; implicarea permanentă a cadrelor de partid în activitatea organizațiilor de bază și în activitatea organizațiilor obștești.Desprinzînd aceste imperative de stringentă actualitate pentru comuniștii din cele patru mari unități din municipiul Giurgiu — imperative bine cunoscute, desigur, în colectivele de aici — este neîndoielnic că, folosind și bogata experiență politico-or- ganizatorică proprie, organizațiile de partid vor reuși să asigure perfecționarea activității în toate domeniile, îndeplinindu-și in mod exemplar sarcinile și obiectivele majore ce le revin din documentele adoptate de Congresul al XIV- lea. Una din condițiile importante ale acestei reușite, dorite și posibile este -- cum preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.'Cr af 'P.C.R. — îmbunătățirea'stilului de muncă al organizațiilor de partid printr-o abordare nouă a activității cu oamenii — mai dinamică,. în perfectă cunoaștere ,a realității. într-un .pronunțat spirit critic și autocritic dovedit prin fapte, în permanent dialog constructiv cu făuritorii bunurilor materiale la locul lor de' muncă.
Ghcorqhe M1TROI
Ion GĂGH11corespondentul „Scînteli"

Serviciile publice
la nivelul exigențelor cetățenilor I3

In județul Vrancea, ca și în toate județele țării, a crescut volumul activității economice a unităților cooperației meșteșugărești. Dacă in 1985 producția și prestările de servicii aveau o valoare de 450 milioane lei, la finele acestui cincinal vor fi mai mari cu peste 72 la sută, in 1995 urmînd să ajungă la circa 1,8 miliarde lei. Rezultatele obținute pînă în prezent fac dovada deplinei angajări a lucrătorilor din cooperație in îndeplinirea sarcinilor viitoare. Fără a diminua aceste realizări, raidul de față a surprins însă o serie de aspecte ce vor trebui analizate cu toată răspunderea și luate măsurile necesare pentru ca activitatea unităților cooperației, meșteșugărești din județul Vrancea să fie la nivelul exigențelor actuale.
O structură 

ce trebuie îmbunătățităx La Focșani, Mărășești, Adjud, Panciu și Odobești își desfășoară activitatea peste 400 de unitățiaparținind Uniunii Județene a Cooperativelor Meșteșugărești Vrancea. Din acestea, circa 300 sînt pentru prestări de servicii, în care își desfășoară activitatea aproape 1 900 de oameni. Este mult ? Este puțin ? Răspunsul poate fi dat pornind de la „radiografia" ofertei de servicii. De pildă, pentru reparații de bunuri de folosință îndelungată există 11 unități pentru radio-TV, 7 unități pentru articole de uz casnic (mașini de spălat, aspiratoare, frigidere etc.), 6 unități . de autoservice și 8 unități pentru reparat ceasuri. Dacă pentri reparațiile de radio și televizoare unitățile existente satisfac in bună parte cerințele cetățenilor, nu același lucru se poate spune despre reparațiile obiectelor de uz casnic. Numărul acestora este insuficient, iar serviciile oferite nu acoperă întreaga gamă a solicitărilor cetățenilor. In goana obținerii de valori de plan cit mai mari se neglijează însă tocmai acele servicii solicitate de public, dar care, prin natura lor aduc beneficii mai reduse cooperativelor meșteșugărești. Or, o asemenea viziune, care se pare că își mai face loc în multe cooperative meșteșugărești, este în totală contradicție cu însăși menirea existentei acestor unități de prestări de servicii pentru populație : să fie la dispoziția cetățenilor, să asigure rezolvarea tuturor cerințelor de prestări servicii ale acestora. în acest sens, am reținut pe parcursul documentării, ca o preocupare deosebită a U.J.C.M. Vrancea, dezvoltarea producției de serie ori de cooperare cu întreprin-

Permanența activității cultural-educative și 
perfecționarea operei de formare a omului nou

,9Treapta nouă, superioară la care trebuie să se ridice viața culturală —' așa cum o cer documentele Congresului al XlV-lea al partidului, care înscriu activitățile politico-educative și cultural-artistice la loc de frunte în amplul proces revoluționar de edificare a socialismului și de formare a omului' nou — presupune cu necesitate atragerea celor mai bune cadre de specialiști, de oameni cu vocație la desfășurarea unor activități permanente, cu un conținut tot mai bogat. Dată fiind
Bizuirea pe forțele proprii - primul pas 

spre folosirea lorSarcinile Comitetului Municipal de Cultură și Educație Socialista Alba Iulia — sublinia prof. Vaieriu Pa- raschiv, președintele comitetului — reieșite din documentele programatice ale partidului, ale Congresului al XlV-lea, din orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, cer o abordare piară și lucidă a organizării, a folosirii mijloacelor materiale și umane pentru realizarea scopurilor impuse de desfășurarea vieții cultural-educative. Municipiul Alba Iulia dispune de numeroși oameni ai muncii specialiști, intelectuali cu pregătire diversă. Pentru aceasta a fost necesar să-i cunoaștem, să știm pe ce ne bizuim. Ne-am sprijinit pe organizațiile de partid, sindicale și de tineret care i-au recomandat pe cei mai buni, putut trece la atragerea și lor intr-un sistem pe cercăm să-l perfecționăm O bună parte din aceștia prins în corpul de conferențiari ai unităților de cultură, care însumează aproximativ 300 de cadre didactice, medici, juriști, economiști, ingineri, subingineri. Acordăm o atenție deosebită perfecționării activului de lectori, atit în ceea ce privește conținutul problematicii abordate, cit și metodelor folosite pentru corelarea a- cestora cu cerințele impuse de actuala etapă de dezvoltare economico- socială a municipiului. Șăptămînal, la nivelul secretarului cu probleme

Apoi am integrarea care încontinuu, i-am cu-

Posibilitățile sînt mari, dar ritmul 
e

creației tehnico- în ediția 1 957 obi- in ovații, apropiin- de 18 000 ____ _ în fiecare editează broșura : „Teh- economie, organizare", in
acordatdin municipiu., s-au nominalizat invenții și 29 participanților

activităților nuActivitatea de creație tehnico- științifică, literară, plastică etc. a fost în permanență una din problemele esențiale de pe agenda de lucru a Comitetului Municipal de Cultură și Educație Socialistă Drobeta-Turnu Severin. Sub conducerea organului municipal de partid, comitetul nostru — arăta tovarășa Carmen Bul- zan, președintele acestuia — a îndrumat cele 30 de comisii ale inginerilor și tehnicienilor. 22 de cercuri ale inventatorilor și inovatorilor și cele 35 de lectorate tehnice în conformitate cu specificul unităților și cu cerințele acestora. Atenție deosebită am științifice încheiată ective, 9 numărul _____ .du-se* de 27 000, lată în ediția 1981—1983.an se < nică, (xvșwue, , uicare cuprindem simpozioane, schimburi de experiență, sesiuni de comunicări tebnico-stiințifice. decada creației tehnico-științifice, dezbateri, mese-rotunde, referate tehnice, recenzii la cărți tehnice noi, expoziții de carte tehnică etc. în completarea acestor adevărate programe complexe și cu bătaie lungă am mai organizat expoziții in întreprinderi și instituții și la nivelul municipiului. Rămîne ca în continuare, în

că Și pentru economia județu- că dezvoltarea lor se facă — așa cum face în prezent — obiectivului prioritar prestările
nuse în al de

derlle industriale. Fără îndoială aceste activități sînt necesare bine venite lui, numai trebuie să pare că se detrimentul unităților de profil : _______servicii pentru populație. în spiritul aceleiași cerințe, al servirii civilizate, al economisirii timpului cetățenilor, se impune și asigurarea unei organizări suple a serviciilor — sub toate formele — inclusiv sub raport teritorial, incit ele să fie cit mai aproape de locuințele cetățenilor, lată, bunăoară, cazul unităților de întreținere a aparaturii casnice : frigidere, aspiratoare, mașini despălat etc. Numărul unităților de acest gen este insuficient, concentrate mai mult în perimetrul central al localităților, iar durata-reparațiilor de multe ori se prelungește extrem de mult datorită numeroaselor comenzi sau lipsei de piese schimb. de
Piesele recondiționate... 
o sursă ce nu poate fi 

neglijatăîn multe unități vizitate, lipsa promptitudinii în rezolvarea solicitărilor, desele amînări de termene a fost pusă pe seama lipsei unor piese de sthimb. Din datele puse la dispoziție de U.J.C.M. Vrancea rezultă că repartițiile date acoperă numai o parte din necesarul estimat pe baza activității din anii trecuți. Iar din situația livrărilor pe 11 luni din acest an rezultă că numai parțial au foit onorate contractele : la piese auto-moto în proporție de 80 la sută, la piese electronice pentru radio și televizoare în pronorție de 70 la sută, iar la piesele pentru articole de uz casnic în proporție de 42 la sută.Lipsa unor piese de schimb a făcut ca unele reparații să dureze luni de zile, iar cetățenii să piardă mult timp revenind să afle despre soartaZilnic .servicii se not auzi asemenea întrebări : ..Ați. primit tubul rinescon?", „Ați primit canacul pentru pomria de apă de la Dacia „Ați primit geamuri ?“, întrebări care nu fac decît să erodeze starea de amabilitate dintre client și lucrătorul de la atelierul de reparații și care in ultimă Instanță afectează serios însăși calitatea serviciilor oferite.în asigurarea pieselor de schimb necesare desfășurării activității de reparații un rol important îl are

obiectelor aduse la reparat, in unitățile prestatoare de

importanța conlucrării, a relațiilor dintre factorii de răspundere locală și oamenii care asigură desfășurarea cotidiană a vieții culturale, ne-am propus să vedem cum se desfășoară aceasta în municipiile Alba Iulia, Drobeta-Turnu Severin și în orașul Fălticeni, experiența dobîndită de organismele culturale în depistarea, atragerea șl lor în desfășurarea

atit in și selectori, muni- didac-

de propagandă, se lntilnesc toți factorii educaționali din municipiu, unde se analizează activitatea desfășurată de acest corp de conferențiari și brigăzi științifice din săptă- mîna încheiată, stabilindu-se planul de lucru pentru următoarea săptă- mină, Comisiile de specialitate ale unităților de cultură cuprind activiști și oameni de specialitate din diverse domenii de activitate, care se întrunesc ori de cîte ori este nevoie, analizînd probleme, luînd măsuri pentru îmbunătățirea muncii în domeniul respectiv. De asemenea la cursurile Universității cultural-știin- țifice din municipiu am implicat un număr mare de specialiști, consiliul științific, directori cretari de cursuri și mai alesO bună parte din forțele cipiului, in special cadre tice. participă in cadrul Festivalului național „Cîntarea României" în calitate de instructori de formații artistice, interpreți și creatori. Aproximativ 80 de cadre didactice sint instructori de formații’ artistice, peste 300 fac parte din formațiile corale, instrumentale, teatru, teatru de păpuși, montaje literare, ca interpret!. O altă parte din aceștia activează în cenaclurile literare din municipiu, aducîndu-și contribuția de creatori (poezie, proză, texte de brigăzi, montaje literare). Cu toate acestea, cercul nostru de colaboratori lasă de dorit mai ales în de privește folosirea tinerilor specialiști» a marilor lor disponibilități în viitor.
înnoirii 

lorformulate partidului. de to- l do- XIV-
pe măsurăspiritul cerințelor secretarul general al ____________varășul Nicolae Ceaușescu, al cumentelor Congresului al 1 lea, să antrenăm mai mulți oameni, să găsim mijloace/și metode de organizare mai diversei, eficientă superioară. Intre problemele de primă importanță se află creația literară. Deși nu beneficiem de sprijinul unor instituții profesioniste, textierii (brigadă, montai, recitaluri etc.), poeții, romancierii și dramaturgii care activează în cele 6 cenacluri si 25 cercuri de creație realizează lucrări valoroase, sint apreciau la concursurile interiudetene. editează cărți. Aceștia ne sprijină intens, conducind cenaclurile si. alături de „ucenicii" lor, participă la intil- nîrile. pe care le organizăm sau la diferite' sbe'ctacole? Mai zgircite cii '"!■ creatorii noștri se arată revistele, și n-ar trebui să fie așa. Existînd aici o filială a Uniunii Artiștilor Plastici și un cerc de studiu la Școala Populară de Artă, pasionați! de pictură reușesc lucrări frumoase, inspirate din actualitatea imediată, expozițiile lor individuale sau de grup constituie adevărate sărbători ale spiritului. ca și cele ale fotografilor și a cineamatorilor. Comitetul municipal de cultură și educație socialistă, prin comisiile de resort, sprijină și orientează creația în spiritul înaltelor

acțiunea de recondițlonare. în unitățile cooperației meșteșugărești din acest județ se recondiționează anual piese în valoare de» peste un milion lei.— Avem o serie de rezultate în acest domeniu, precizează economistul Jenică Bălan, președinte al U.J.C.M. Vrancea. Piesele recondiționate reprezintă o sursă ce nu poate fi neglijată. Iată de ce ne preocupăm să dezvoltăm această activitate, tn anul viitor la Panciu va intra în funcțiune o unitate specializată de recondiționare piese auto și de uz casnic. Prin măsurile organizatorice adoptate vom urmări antrenarea celor măi buni meseriași, utilizarea unor tehnologii moderne, astfel incit o dată cu creșterea cantitativă a pieselor recondiționate să se realizeze o îmbunătățire calitativă a lor.Aflăm de la interlocutorul nostru și alte direcții prioritare menite să asigure în județul Vrancea înfăptuirea sarcinii stabilite de secretarul general al partidului, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și anume, ca într-un an-doi problema serviciilor pentru populație să fie rezolvată. Ni s-a vorbit despre diversificarea serviciilor, de lărgirea gamei acelora care sint mai intens solicitate de populație, despre dezvoltarea rețelei specializate, dar în același timp și despre promovarea unităților complexe, fapt ce va permite executarea unei game lărgite de prestări de servicii. Dar. mai ales, este necesară o serioasă preocupare pentru o substanțială creștere , a calității serviciilor asigurate cetățeni- ' lor. în legătură cu acest aspect — în afara celor stabilite de conducerea unității județene (calificarea și policalificarea unor lucrători. instruirea sistematică a șefilor de unitate etc.) — considerăm necesară sporirea preocupării organizațiilor de partid, a colectivelor unităților, a tuturor cadrelor de conducere din cadrul coonerativelor pentru întărirea spiritului de răspundere, pentru dezvoltarea unei atitud’ni de solicitudine și respect față de cetățean.Experiența de pînă acum, rezultatele înregistrate, cit și programele adoptate pentru perioada următoare atestă largile posibilități ca activitatea cooperației meșteșugărești din Vrancea să se desfășoare în cele mai bune condiții, astfel ca cetățenii din orașele acestui județ să se bucure de servicii prompte șl de calitate.
Ion LAZAR
Dan DRAGULESCU 

folosirea deplină a tuturor forțe- activităților cultural-educative.
principii ale partidului nostru, ale secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Față de posibilitățile actuale, de numărul apreciabil de specialiști pe care îl avem în municipiu, față de importantele sarcini puse in fața noastră de Congresul al XlV-lea al partidului, apare necesară sporirea gradului de diversificare a întregii activități prin 'înnoirea lor substanțială, mai ales în domeniul tehnico-științific, al activităților cultural-educative cu înalt grad de atractivitate. Pentru aceasta va trebui să apelăm la cei mal buni oameni nu numai ca la executanți ai unor programe, ci și la experiența lor de organizare a unor activități proaspete, interesante.

Dumbrăvii Mi- orașul Fălticeni printr-o bogata măsura exem- Ideea-forță de tovarășul Ceaușescu privind perma-
Cultură șl Educa- orașului Fălticeni prof. Vasile Fopescu, pre- acestul comitet — și-a in- eforturile cu sprijinul co- orășenesc de partid pentru calității și eficienței mun-

Stil de muncă modern, 
forme de colaborare 

superioarăOrașul ce amintește de oameni deosebiți, ca Sadoveanu, Creangă, Lovinescu, Anton Holban, Băieșu, Șoldănescu, Leonida și mulți alții, „orașul florilor", al ~ ‘nunate sadoveniene. se impune astăzi viață spirituală, pe plului înaintașilor,subliniată Nicolae . .. _________ _ ______nenta aderență la nou, renunțarea la tot ce nu corespunde din punct de vedere educativ ne impune o consecventă atitudine revoluționară, creatoare in întreaga activitate. Comitetul de - - -ție Socialistă al — arăta ședințele tensificat mitetului creșterea _________________cii politico-educative și culturale, pentru legarea ei tot mai strinsă cu cerințele vieții. în acest sens se evidențiază activitatea casei tehnicii, care sprijină perfecționarea și policalificarea oamenilor, rezolvarea unor probleme de modernizare; a casei științei și tehnicii pentru tineret, care atrage un număr mare de specialiști din toate domeniile; a bibliotecii orășenești, care organizează acțiuni do prezentare de carte social-politică, științifică etc., iar specialiștii de la muzeul orășenesc — prin cele 4 secții, participă la educarea patriotică, la formarea și dezvoltarea simțului estetic, a gustului pentru frumos. Centrul de creație șl cultură „Cintareă României", instituția noastră principală de cultură, își susțino o mape partea din activități cu sprijinul specialiștilor. Ingineri, profesori, medici, juriști etc. aduc o substanțială contribuție în diferite domenii, de la cercetarea tehnico-știin- țifică la creația artistică. Pe lîngă ajutorul acordat de specialiști, am beneficiat și de sprijinul unor oameni de cultură și artă din țară, oameni legați sufletește de aceste meleaguri, a căror participare directă la acțiunile organizate au întărit valențele actului cultural-educativ.Pornind de la faptul că activitatea cultural-artistică trebuie să fie o formă complexă de instruire și educare cu o contribuție esențială în amplul proces de formare a omului nou. am initiat. cu sprijinul specialiștilor din localitate, dar și al unor prestigioși oameni de știință și cultură. acțiuni la care au participat mii de oameni ai muncii. De aici reiese obligația noastră, a activului cultural, a specialiștilor din localitate de a ridica viața spirituală a orașului pe trepte tot mai înalte. Ne-am propus să organizăm acțiuni de valorificare a artei populare, de integrare a ei în cultura contemporană, înlăturind improvizația, formalismul prin atragerea unui număr mai mare de specialiști, de oameni ai muncii la inițierea, organizarea și desfășurarea de acțiuni educative cu puternică forță de influențare asupra oamenilor. Sintem conștienți că de stilul nostru de muncă, de modul în care înțelegem să folosim acest mare potențial uman depind în mare măsură succesele noastre de azi și de mîine, fiind preocupați să acționăm cu mai multă hotărire pentru perfecționarea muncii în toate compartimentele.Din experiența comitetelor municipale și orășenești rezultă o preocupare generală pentru atragerea oamenilor muncii, specialiștilor la pregătirea și desfășurarea acțiunilor cultural-educa- ■ tive. Apar insă diferențieri importante in ceea ce privește intensitatea folosirii acestora, gradul lor de integrare în viața obștii și, mai a.es, modul cum specialiștii din domeniile tehnice, științifice sad economice participă la conceperea și desfășurarea programelor de perfecționare a producției, de pregătire a cadrelor necesare întreprinderilor, de promovare a progresului tehnic. Comisiile inginerilor și tehnicienilor din întreprinderi orășenești sau municipale nu au devenit peste tot adevărate avanposturi ale popularizării cuceririlor științifice în rindul maselor. Colaborarea permanentă cu specialiștii presupune mai buna lor cunoaștere, atragerea celor mai dotați, cu pasiune pentru munca obștească și nu așteptarea ofertelor intimplătoare ale unor participări de circumstanță, cum se mai întimplă uneori. De asemenea. colaborarea cu instituțiile profesioniste din alte centre nu pare a se desfășura după programe temeinic fundamentate, ci rămîne adesea la voia întimplăril sau a unor ințelegeri binevoitoare. Suficiente neajunsuri care trebuie să îndemne, în spiritul orientărilor și sarcinilor reieșite din documentele partidului, ale Congresului al XlV-lea, la a se dezvolta cu mai multă hotărire și în adîncime căile, formele șl mijloacele cooperării dintre oamenii muncii, specialiști — parte importantă a potențialului creator — și organismele culturale șl științifice existente pentru a determina o mai competentă conducere și o mai bogată desfășurare a vieții cultural-educative, racordarea ei la preocupările majore ale fiecărei etape, ale fiecărei colectivități umane.
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PARTIDUL
(Urmare din pag. I)ției socialiste, și în prezent afirmarea la cote mereu mai înalte a rolului politic conducător al partidului in societatea românească este legată în mod nemijlocit de înfăptuirea intereselor și aspirațiilor fundamentale ale clasei muncitoare, de înfăptuirea misiunii istorice a acesteia de a conduce întregul popor pe calea realizării unor profunde și durabile transformări in toate domeniile vieții economice și sociale. Rolul partidului in sistemul democratic al conducerii politice a societății se înfăptuiește tocmai prin punerea in valoare — la cote mereu mai înalte — a capacității de a uni în jurul său pe toți oamenii muncii, întregul popor pentru înfăptuirea fermă a programului său politic, a principiilor socialismului.în organizarea și conducerea transformărilor revoluționare, a procesului de edificare a noii orinduiri, partidului ii revine sarcina de a sintetiza întreaga experiență socială, de a studia continuu, aprofundat noile fenomene ale vieții, legile obiective ale dezvoltării societății, de a stabili în fiecare etapă calea de acțiune pentru lichidarea vechiului, pentru triumful noului, pentru mersul hotărît înainte, pornind de la adevărul că lupta dintre nou și vechi este una din legitățile universale ale dezvoltării sociale. Este astfel pusă in lumină, în mod consecvent. în documentele programatice ale partidului nostru, în Programul ideologic, în Raportul la Congresul al XIV-lea, teza științifică, realistă, potrivit căreia contradicțiile, tensiunile dintre nou și vechi — care apar și in procesul dezvoltării societății socialiste — pot determina, dacă nu sirit rezolvate la timp, frămintări și convulsii în cadrul societății. Socialismul — ca orice orînduire socială — releva recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să fie continuu organizat pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și de aceea trebuie ca permanent să fie înlăturat ceea ce este vechi în toate domeniile și nu mai corespunde noilor realități. Ceea ce trebuie subliniat insă in acest proces continuu de perfecționare este că schimbările pe care le-a adus epoca noastră în dezvoltarea forțelor de producție jiu diminuează, ci, dimpotrivă, amplifică posibilitățile clasei muncitoare și ale partidului său revoluționar de a îndeplini un rol decisiv în conducerea și transformarea societății. înfăptuirea rolului lor istoric are drept garanție existența și dezvoltarea proprietății socialiste, posibilitatea planificării unitare a dezvoltării forțelor de producție — premise hotăritoare ale exercitării puterii politice în stat de către clasa muncitoare împreună cu toate categoriile de oameni ai muncii și ale înfăptuirii aspirațiilor și țelurilor proprii socialismului. De aceea partidul nostru consideră că in e- tapa actuală clasei muncitoare șl partidului ei revoluționar le revine, în continuare, o răspundere majoră față de întregul popor pențru realizarea consecventă a principiilor socialismului, o răspundere istorică de la care nu pot abdica. Referindu-se

ȘI STATULla această răspundere majoră a organelor și organizațiilor de partid, la cerința perfecționării muncii organelor centrale de partid și de stat, tovarășul Nicolae CeaușesCu sublinia în cuvintarea lâ ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R. din J decembrie a.c. că, în conformitate cu hotărîrile adoptate de Congresul al XIV-lea, șe cer elaborate programe de măsuri concrete, care să fie prezentate in mod corespunzător organelor de partid, să fie dezbătute în organele de stat, in celelalte organisme, așa cum prevăd principiile democrației muncitorești revoluționare. „Nu trebuie să adoptăm nici o hotărire cu caracter de orientări generale, arăta secretarul general al partidului, care să nu tie dezbătută, in prealabil, cu toate organizațiile și organele de partid. Aceasta a fost și trebuie să fie una din preocupările permanente ale activității noastre — ca parte integrantă a democrației interne de partid, a democrației generale din țara noastră4*.Departe de a însemna monopolizarea activității politice din societate, exercitarea rolului politic conducător al partidului duce și trebuie să ducă la intensificarea participării întregului popor la viața social- politică, la perfecționarea și diversificarea cadrului organizatoric de participare a tuturor claselor sociale la conducerea democratică a societății. Este semnificativ în acest sens faptul că fiecare cadru de partid investit cu funcții de răspundere în aceste organisme poartă răspunderea pentru activitatea sa atît în fața partidului, cît și în fața organismelor democratice din care face parte. Este un principiu democratic, reafirmat cu putere de secretarul general al partidului și îrr recenta cu- vintare la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.: „Organele de partid, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu înlocuiesc guvernul, nu înlocuiesc Consiliul de Stat, nu înlocuiesc conducerile ministerelor. Desigur, comuniștii care lucrează in aceste organe sint răspunzători in fața partidului pentru modul cum iși îndeplinesc sarcinile incredințate, dar guvernul. Consiliul de Stat, conducerile ministerelor poartă răspunderea directă pentru felul cum iși îndeplinesc obligațiile". Caracterul integrator al funcției de conducere politică pe care o exercită partidul se evidențiază in aceea că partidul comunist trebuie să fie nu numai — și nu în primul rînd — conducătorul problemelor curente, conducătorul administrativ, așa cum atît de explicit se exprima secretarul general al partidului, cl conducătorul politico-ideologic al societății. Numai procedînd astfel partidul va putea să elaboreze în mod științific drumul dezvoltării societății românești, linia politică generală, direcțiile prioritare în care trebuie concentrate eforturile poporului nostru, programele de perspectivă economico-sociale ale României, precum și mijloacele necesare pentru înfăptuirea lor.Așa cum se prevede in Statutul său, partidul conduce activitatea e- conomico-socială din interiorul colectivelor de muncă — prin inter-

SOCIALISTmediul comuniștilor -din aceste colective —, dar această implicare directă nu trebuie înțeleasă In sensul substituirii funcțiilor specifice ale organismelor de conducere administrative sau economice, ci în acela al conducerii politice, al o- rientării și organizării activității în direcțiile prioritare ale dezvoltării.Caracterul democratic al conducerii politice a societății socialiste este garantat de dialogul permanent al partidului și al organismelor statului cu masele, cu întregul popor. A- firmarea rolului conducător al partidului se concretizează în acest cadru in activitatea politică nemijlocită a fiecărei organizații de partid, a organelor sale de conducere, în activitatea organelor statului și a instituțiilor politice democratice create în societatea noastră.Statului socialist i-a revenit și ii revine menirea de a asigura înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării, satisfacerea echitabilă a cerințelor economice, sociale și culturale ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii și ale întregului popor, în spiritul principiilor socialismului. Se afirmă, in acest context, tot mai puternic latura organizatorică a activității statului, de conducere unitară a vieții economice și sociale. Partidul nostru consideră că această direcție de evoluție a funcțiilor statului socialist reprezintă o direcție esențială pentru evoluția statului socialist in etapa actuală. La baza funcționării statului și a tuturor organelor sale, se arată in documentele programatice ale partidului nostru, trebuie să se afle Constituția țării, legile care reglementează relațiile economice și sociale, întreaga activitate a .acestor organisme trebuind să se desfășoare numai pe baza legilor adoptate de Marea Adunare Națională, cu consultarea largă a întregii națiuni. Primatul legii, asigurarea legalității socialiste in întreaga activitate garantează nu numai participarea efectivă a tuturor membrilor societății la conducerea acesteia, ci și premisele economico-sociale obiective ale deținerii și exercitării puterii politice în stat de către poporul însuși.în concepția partidului nostru, a secretarului său general, dezbaterea largă cu oamenii muncii, cu întregul popor a tuturor programelor și hotărîrilor care privesc dezvoltarea generală a țării, progresul societății noastre socialiste și bunăstarea poporului, participarea democratică largă a oamenilor muncii la conducerea societății, a statului socialist asigură, în ultimă, instanță, însăși capacitatea partidului de a mobiliza potențialul creator al întregii națiuni în procesul revoluționar complex de edificare a unei societăți noi, a unei democrații superioare. Din această perspectivă, partidul — care a făcut și face din promovarea climatului democratic în propriile rînduri și în întreaga societate un principiu fundamental al activității sale — constituie. alături de statul socialist, de întregul sistem de instituții democratice create în societatea noastră, un factor hotărîtor al progresului general al socialismului, un garant al înfăptuirii principiilor fundamentale ale. noii societăți.
Ion STĂNESCU

încheierea electrificării tronsonului de cale ferată 
Suceava — Vatra Dome! (oraș) BUCUREȘTI : Producție fizică peste prevederiConstructorii căii ferate electrificate Suceava — Vatra Dornei — Be- clean raportează terminarea electrificării tronsonului Suceava — Vatra Dornei (oraș). în prezent se acționează cu forțe sporite pentru încheierea lucrărilor de electrificare și la stația Vatra Dornei Băi, racordarea acesteia la sistemul electrificat fiind prevăzută să aibă loc la mijlocul acestei luni.Desfășurate pe un traseu cu profil deosebit de greu, care a impus o puternică concentrare de forțe materiale și umane, precum și soluții de o mare diversitate, lucrările de electrificare a acestei linii, in lungime de 254 km cale simplă și 28 km . cale dublă, au fost executate pe aproape

TULCEA : Alumină peste planPrin modernizarea continuă a tehnologiilor de fabricație, prin creșterea indicelui de extracție a elementelor utile din materia primă, reducerea consumurilor și folosirea judicioasă a resurselor energetice, colectivul întreprinderii de Alumină din Tulcea, unita
Condiții optime de odihnă și îngrijire a sănătății 

la Călimănești-CăciulataRecunoscută pentru tratarea eficientă a afecțiunilor tubului digestiv, hepatobiliare și renale, ale a- paratului locomotor, metabolice, de nutriție și altele, stațiunea Călimănești-Căciulata, situată pe malul drept al Oltului, ia 18 kilometri de Rîmnicu Vîlcea, dispune de condiții dintre cele mai bune de cazare și de masă, oferind, in ace- lași timp, posibilități multiple pentru cură balneară in baze de tratament modern utilate.Alegînd, pentru cura balneară, în acest sezon, stațiunea Călimănești-Căciulata, este important de știut că trei dintre hoteluri (Oltul, Căciula ta, Cozia), situate chiar pe malul Oltului, sînt legate, prin coridoare acoperite, cu una din cele mai mari și mai moderne baze de tratament din țară, care dispune de aparatură și instalații complexe pentru cură, laboratoare, săli de gimnastică medicală, saună, bazine cu apă termală etc. Vechiul pavilion central din Călimănești se prezintă astăzi într-o nouă și modernă înfățișare. El dispune de 300 de locuri de cazare, trei unități de alimentație, bază proprie de tratament, două piscine cu apă geoter- mală.Condițiile de bioclimat sedativ din stațiune se caracterizează prin solicitarea slabă a sistemului nervos central și vegetativ, ceea ce face ca adaptarea persoanelor venite la cură să se facă pe neobservate, indiferent de vîrsta acestora și de sezon. Important de reținut este și faptul că în această perioadă bazele de tratament sînt mai puțin solicitate, iar personalul medical poate acorda fiecărui curant o atenție deosebită.

120 km față de 75 km cit se prevăzuse în grafice.Darea in folosință a acestei lucrări se înscrie in efortul constant de modernizare a transportului feroviar prin electrificarea liniilor și automatizarea stațiilor in conducerea și desfășurarea circulației, ce va permite creșterea vitezei de trafic, sporirea capacității de transport și a tonajului remorcat, a siguranței in exploatare, precum și economisirea unor importante cantități de combustibili lichizi. De menționat că eficiența economică a lucrării este redată și de faptul că linia electrificată din această zonă asigură un transport rapid al cărbunelui de la Iacobeni și din alte localități spre termocentralele tării.(Agerpres)
te distinsă, în ultimii doi ani consecutiv, cu „Ordinul Muncii" clasa I, a livrat suplimentar economiei naționale, de la începutul anului și pînă în prezent, peste 11 000 tone alumină calcinată de cea mai bună calitate. (Adrian Vasile).

Bilete pentru odihnă sau cură balneară la CALIMĂNEȘTI-CA- CIULATA se obțin de la agențiile oficiilor județene de turism, filialele I.T.H.R. București, precum și de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.

Acționind în lumina orientărilor și indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor ce le revin pe acest an și pe întregul cincinal, un număr de 150 de colective de oameni ai muncii din Capitală raportează îndeplinirea jjlanului Ia producția fizică pe primii patru ani ai cincinalului. S-au creat astfel condiții pentru realizarea peste plan în perioada care a rămas pină la sfirșitul acestui an a unei producții suplimentare in valoare de circa 4,4 miliarde lei.între acțiunile prioritare urmărite de consiliile oamenilor muncii și care au determinat acest succes de producție se numără transpunerea neîntîrziată in viață a măsurilor cuprinse in programele de modernizare, înnoirea produselor in vederea
HUNEDOARA : Ritm intens de lucru pe șantierele 

de construcții industrialeO dată cu atenția ce se acordă Îndeplinirii planului de producție, organele și organizațiile de partid din unitățile economice ale județului Hunedoara manifestă o grijă deosebită pentru realizarea întregului volum de lucrări la investiții și darea în folosință, in timpul prevăzut, a noilor capacități de producție. în cele 11 luni care au trecut din acest an s-au realizat lucrări de investiții în valoare de 8,9 miliarde lei. Folosind la capa
SATU MARE : Realizări social-edilitareLucrătorii întreprinderii de Antrepriză Construcții-Montaj Satu Mare au încheiat realizarea celei de-a patra etape a alimentării cu apă a municipiului Satu Mare, cu toate obiectivele aferente (stație de aerare, stație de filtrare, rezervor de 10 000 m.c., stație de pompare a apei în rețea). Prin pune

BRĂILA : Resursele neconvenționale de energie 
superior valorificateîn județul Brăila există o susținută preocupare pentru valorificarea optimă a resurselor neconven- ționale de energie. Pînă în prezent, în unități industriale și agricole, în gospodăriile populației au fost puse în funcțiune 72 instalații de biogaz, cu un aport energetic anual de 1135 tone combustibil conventional, 67 instalații solare care asigură prepararea apei calde . menajere și uscarea cerealelor, aportul energetic fiind de aproximativ 800 tone combustibil convențional pe an, o microhidrocentrală cu o putere in
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creșterii competitivității acestora, implementarea unor tehnologii noi de înaltă productivitate, reducerea consumurilor de materii prime, energie și combustibil, ceea ce a permis livrarea suplimentară a unor mari cantități de produse, intre care utilaje tehnologice și energetice, locomotive, motoare, pompe, compre- soare, produse optice și de mecanică fină, mașini-unelte, produse chimice. tehnică de calcul, echipamente de automatizări, mobilier, confecții, textile, încălțăminte etc.Rezultate remarcabile au obținut în întrecerea socialistă colectivele de la întreprinderile de mașini grele, de utilaj chimic „Grivița Roșie", de pompe „Aversa", „Timpuri Noi“j „Electroaparataj", mecanică fină, „Flacăra Roșie", de produse din lemn și mobilă, „Tri- codava" și altele. (Gheorghe loniță).
citate tehnica din dotare și timpul de lucru care a fost organizat în schimburi prelungite, în luna noiembrie 63 unități economice și-au realizat prevederile de plan. Printre unitățile cu cele mai bune rezultate se numără Combinatul Minier Valea Jiului, Combinatul Siderurgic „Victoria" Călan, Centrala Minereurilor Deva, întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport Deva — Hunedoara. (Sabin Cerbul.
rea în funcțiune a acestei noi capacități, aprovizionarea cu apă potabilă sporește cu 400 litri pe secundă. Totodată, in cadrul stației de epurare a municipiului, constructorii au executat o instalație de producere a biogazului cu o ca- pacitate de 3 000 metri cubi. (Octa v Grumeza).
stalată de 2 500 kW, pe canalul de irigații de la Zăvoaia. Pe baza programului întocmit de consiliul popular județean, pentru folosirea superioară a energiilor neconvenționale se vor executa patru noi microhidrocentrale, ce vor fi amplasate pe canalele de irigații din zona comunelor Bărăganu, Muchea și Spiru Haret, alte 11 instalații de biogaz, 5 instalații eoliene, o instalație de valorificare a energiei geo- termale în noul oraș agroindustrial însurăței și altele. (Candiano Priceputul.
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(Urinare din pag. I)tim pe anul trecut, pe *88. Am luat cam 60 000 de lei bani gheață. Pe urmă griu, 2,5 kg pe normă, plus porumb vreo 2 400 de kile, plus zahăr, plus ce am luat pe tutun... Cresc porci, vacă, păsări... Și se adună... Așa am făcut casa asta cu camere destule și cu tot ce trebuie în ea, ca să am unde șă-mi adăpostesc fetele și pe gineri și pe cei șapte nepoți cind mai vin pe la noi...— Și, deci, dacă ar fi să vă întoarceți la pogoanele dumneavoastră...— Nici să nu aud. Pogonul meu de atunci a devenit acum de zece ori mai mare și mai greu... După cît produce, după cum e lucrat acuma.— Ce-i acela pogon ? întreabă nepotul Costel.Bunicul e pus în încurcătură...— Pogonul, măi copile, e o jumătate de hectar, dar treaba ii mai complicată, lasă că iți explic eu cind om avea timp...într-o altă familie din Padina. Familia mecanizatorului Toma Gheorghe. Casă nouă, cu patru camere șl alte mai mici acareturi ; susține că n-ar fi avut nevoie de mai mult intru- cît dintre cei trei copii doar cel mic mai e acasă. O fată măritată la București, electrician la „23 August", o alta, tot la București, in clasa a Xl-a la un liceu industrial, cu internat și bursă („Nu-i lipsește nimic, mai avem și noi grijă...". „în ce fel ?“. „îi luăm îmbrăcăminte, blugi, adidași și tot ce-i modern...". „Cind ați purtat dumneavoastră prima pereche de pantofi ?“. „Erau bocanci și aveam optusprezece ani, trebuia să ies și eu la horă și nu se cădea să merg in meși„.“. „în ce ?“. „în meși. Niște încălțări făcute in casă, din postav..."). Casa asta nouă și-au construit-o din cîști- gul de tractorist și din cel de la cooperativă... Toma

Gheorghe mai are doi frați, tot mecanizatori. Cu situații materiale și familiale asemănătoare...— Ce au adus părinții dumneavoastră în cooperativă ?— Păi... doi cai, niscaiva pămînt. un plug mititel...— Ce mașini aveți actim în primire, dumneavoastră, cei trei frați ?— Păi... trei tractoare, trei combine, semănători, cultivatoare, pluguri și altele...Și intr-o altă gospodărie, la Ștefan Țîrlă. Lucrează de mult ca îngrijitor de animale. I-a plăcut de mic

trebuie, să-l atragem pe tineri. De pildă eu. Copiii mi-s mari. Toți au plecat ; unul e sudor, la I.M.G.B. din București. Pe cel mare, care e muncitor la Buzău, l-au dat și la ziar, ca fruntaș. S-au rostuit bine. Au apartamente, tot ce le trebuie. Sînt bucuros pentru ei că au ieșit oameni de nădejde. Dar și mai bucuros eram dacă rămînea unul și alături de noi...Și acum, cîteva discuții mai „telegrafice", avînd, toate, aceeași temă : condiția socială a țăranului acum și în urmă cu ani, pe vre

rie âm 1 Sînt fericit vara cind mi se umple casa de nepoți — cîte 3-4 — și îivăd că sînt fericiți, că le place la bunicu. Cred și eu: am vacă, am . oi, păsări, porci, am de toate... Și umbră, și flori, și camere destule, și curățenie, și paturi frumoase, și televizor, și de toate... Cum aș putea să compar cu ce a fost? Sau cu ce ar fi putut să fie dacă nu era cooperativizarea ?Constantin Dumitrach#, 39 de ani, electrician la noul complex de tineret taurin :— Am învățat meseria la
Țăranii și argumentele lor

să se ocupe de vite, de oi...— Cind am luat primă dată lotul in primire — spune el — nu mă prea trăgea inima să lucrez. Erau slabe, neîngrijite. Multe am făcut, ce nu le-am dat. dar peste 3 000 de litri de lapte pe an de la o vacă n-am scos. Asta era rasa lor, atita puteau. Am cumpărat vițele bune, și incet-încet ne-am făcut altă cireadă. O mîndrețe de animale. Acum, sub 5 200 de litri de lapte de la o vacă pe an nu discutăm. Dar nu discutăm nici cînd e vorba de îngrijire, de tain.— Cît cîștigați ?— Păi, după producții, după cum muncește fiecare. Cei mal buni între 4 000 și 5 000 de lei pe lună...— Ce vă doriți ?— Vedeți, meseria de îngrijitor e frumoasă și bănoasă. Șl ca s-o faci bine iți trebuie știință. Văcarul de altădată a rămas de poveste. Acum lucrăm cu a- parate de muls, aducem hrana animalelor mecanizat, facem curățenie mecanizat. Dar mai punem mîna și pe furcă sau țesală. Altele sînt acum condițiile de muncă. Poate n-am făcut noi ce

mea* gospodăriei Individuale. înțelegind că ceea ce a dobindit țăranul prin integrarea în sistemul proprietății comupe asupra mijloacelor de producție și organizării socialiste a muncii a creat o uriașă diferență de situație și statut social.Vasile Basamac, 63 de ani, șeful fermei de vaci cu lapte :— Am trei copii — spune el. Toți trei sînt primii din neamul nostru care au putut să urmeze școli și facultăți, că dacă rămineam cu pogoanele mele n-aș fi reușit in veci să-i croiesc fiecăruia drumul în viată pe care și l-a dorit. O fată este economistă la Brașov, alta informatician, tot la Brașov, la „Metrom", băia- tul e la fabrica de avioane din București, maistru... Acuma îmi pare rău că nu l-am păstrat pe lingă nține măcar pe unul dintre ei. Dar. asta e, cînd ți se deschid drumurile, pornești... Că eu m-am întîlnit cu prima pereche de bocanci (iar 1) la 18 ani, a dat tata pe ei... 14 saci de porumb! Vă dați seama ? Tot ce am produs pe un hectar... Să vedeți ce casă, ce gospodă

Brașov și multi ani am lucrat pe șantier, apoi pe la Buzău. M-am însurat aici și făceam naveta. Pe urmă mi-am zis : ia stai, măi băiete, dar eu nu pot să-mi fac meseria și aici ? Că si aici e nevoie... Și uite așa mi-am făcut și casă, adică am făcut-o din nou pe a bătrînească... Sîntem cinci electricieni, mai sînt și mecanici, și sudori, și alte meserii... Mai toți așa, ca mine, întorși de pe la oraș...Am mal discutat și cu alții. Mereu aceeași și aceeași concluzie : drumul agriculturii nu putea fi altul, n-ar fi fost un altul mai bun. El. ’ acest drum, a dus la totala prefacere a stării sociale, a muncii, a condiției morale, a vieții satului românesc.L-am întrebat pe președintele cooperativei, medicul veterinar Ștefan Ma- zilu, fiu de învățător de țară din zona Rm. Sărat, din ce categorie socială consideră că face parte...— Firește că, dacă mă ocup de agricultură, sint țăran. Sint țăranul avoluat de care are nevoie o agricultură de tip superior, sînt țăranul competent într-0

activitate care nu se mai poate desfășura azi decit după rigori științifice care să-i asigure un inalt randament.■— Cum i-ați cunoscut pe țăranii de aici ?— Ii cunosc dinainte de a-i fi... cunoscut. Pentru că tot între astfel de țărani am trăit. Știu că cei de aici, pe vremea cind erau cu gospodării individuale, plecau de acasă, la cimp, luni dimineața, la 9—10 km depărtare, iși luau cu ei traista de mălai și sacul de cartofi și se mai întorceau sîmbătă seara'. Acolo în cimp dormeau, iar ziua munceau pînă la istovire. Se alegeau toamna doar cu atit cît să-și țină zilele. Cînd am venit eu aici, ca medic veterinar de circumscripție, se schimbaseră lucrurile. încă și mai mult s-au schimbat pe oarcurs. Iar acum, diferența între ceea ce a fost și ce este e greu de măsurat. Ați fost, ați văzut, ați discutat, v-au spus ei înșiși. Trebuie să știți că drumul parcurs n-a fost lin, a fost un proces îndelung de cunoaștere, de înțelegere, de acomodare, s-a transformat treptat modul de a fi concepută munca și viața țăranului, un procșs-de remodelare a concepțiilor. Acum, cind au înțeles bine noile lor rosturi, probabil v-au spus și dumneavoastră, ei nu mai pot concepe că s-ar mai putea întoarce la agricultura rudimentară de altădată, la condiția lor socială de a- tunci. Au descoperit forța organizări! muncii în comun, a disciplinei, a lucrului temeinic orînduit.Cind am plecat din Padina se transmitea un meci de fotbal ; prin ferestrele tuturor caselor licărea lumina albastră a micilor e- crane. Țăranii se aflau la ora destinderii. Intr-un univers al civilizației.
Mihai CARANFIL 
Lucian CIUBOTARII 
Stelian CH1PER corespondentul „Scînteii"

ROMĂNIA-FILM prezintă

EXISTĂ JOI
o producție a Casei de filme 5

Scenariul - Paul Everac (după 
povestirea cinematografică „O lu
mină ciudată” de P. Everac și Al. 
G. Croitoru) ; decorurile — Ion Ne- 
delcu in colaborare cu Cătălin Po
pescu ; costumele — Svetlana ML 
hăilescu ; muzica — lancu Dumi
trescu ; coloana sonoră - Vasile 
Luca ; montajul — Adinq Petrescu ; 
imaginea - Florin Mihâilescu ; re
gia - Adrian Petringenaru. Cu : 
Valentin Voicilâ, Diaria Lupescu, 
Cornel Popescu, Marina Procopiu, 
Ion Roxin, Rodica Horobeț, Ileana 
Predescu, Sorin Postelnicu.

Film realizat în studiourile Cen
trului de Producție Cinematografica 
„București".

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație

cinema
• Nu e ușor cu bărbații : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 10,45; 13;
15,15; 17,30; 19,30

• Nea Mărin miliardar : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11 ; 13; 13; 17; 19
Q Rochia albă de dantelă : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19, PACEA (71 30 85) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Cei care plătesc cu viața : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19, FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; II; 13; 15; 17; 19
O Recital in grădina cu pitici —• 9 ; 11: 
13; 15, Misterele Bucureștilor — 17; 19: 
DOINA (16 35 38)
® Revanșa : FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17; 19, POPULAR (33 15 17) — 15; 
17: 19
O Un studio in căutarea unei vedete: 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
O Un comisar acuză : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11; 13; 15; 17: 19
O Declarație de dragoste : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
9 De la cuvînt la. imagine : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30

teatre
• Teatrul Național (14 717t. Sala 
mare) : Moștenirea — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Drumul singurătății — 18
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară de 
sonate. Luminița Burcă — vioară, 
Dana Simona Ciocârlie — pian (De
bussy, Ravel, Faure) — 18
S Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18
O Teatrul de operetă (13 63 48) : Se
cretul lui Marco Polo — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Cln- 
tec despre mine Însumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fără apro
bare — 15 ; Arta iubirii — 18,30

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 19
• Teatrul „Nottara” (59 31 03. sala 
Magheru) : Necazurile unul îndrăgos
tit — 18 ; (sala Studio) : Sculptură in 
os — 14 ; O noapte furtunoasă — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Solness constructorul — 18 : 
(in foaier) : Doamnele domnului Ca- 
raglale — 18.30 ; (sala Giulești,
18 04 85) : Arta conversației — 18
• Teatrul satlric-muzical ,.C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
n-lea — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada risului — 18 ; (la Palatul 
Sporturilor șl Culturii) : ..Muzica' și 
noi” — 16 ; 19,30
A Ansamblul artistic ..Rapsodia
Română- (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18
• Teatrul „Ion Creangă4* (50 26 55) : 
Terra II — 9: 18
• Teatrul „Țăndărică” (sala Cosmo- 
nauțllor, 11 12 04) : Anotimpurile mln- 
zului — 15
• Circul- București (10 41 95) : „Arena
atracțiilor” (R.P. Bulgaria) — 15,30 ;
18,30

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 9 decembrie (ora 20) — 12 decem
brie (ora 20). In țară : Vremea se va 
încălzi ușor, iar cerul va fi variabil. Se 
vor semnala precipitații slabe, sub for
mă de ninsoare, pe alocuri, în nordul 
țării, și cu totul izolate în restul teri
toriului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
mai coborîte în depresiuni, iar cele 
maxime, în general, între zero și 8 gra
de. Dimineața, pe alocuri, se va sem
nala ceață, mai ales în vestul și centrul 
țării. în București : Vremea se va în
călzi ușor. Cerul va fi variabil și sint 
condiții reduse de ninsoare slabă, la în
ceputul intervalului. Vint slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 4 șl zero grade, iar 
cele maxime, între 3 și 7 grade. Dimi
neața, condiții de ceață slabă.

Caracteristica deplasărilor în sezonul rece impune din partea șoferilor o permanentă corelare a vitezei autovehiculelor potrivit gradului de aderență a pneurilor, configurației drumurilor, intensității traficului și condițiilor do vizibilitate. Alternanța unor zile însorite, cu altele mai reci, chiar geroase, creează pe numeroase artere rutiere condiții diferite de rulaj. Imprudența cu care conducătorul unui autoturism a apăsat excesiv pedala de accelerație pe o stradă din municipiul Alba Iu- lia s-a soldat cu pierderea controlului asupra volanului și rănirea gravă a acestuia. La Tirgu Jiu, un alt automobilist, neatent și clrculfnd cu viteză excesivă, a intrat în coliziune cu o căruță,- după care mașina a fost proiectată intr-un autovehicul care circula din sens opus. Pericolul neadaptărli la condițiile de drum datorat excesului de viteză trebuie să-i determine pe ceî de la volan să circule cu mai multă prudență. Agenții de circulație acționează permanent, mai ales pe arterele cu trafic intens, pentru temperarea automobiliștilor care, apă- sînd excesiv pedala de accelerație, se expuneau unor mari riscuri.Numeroase coliziuni pe fondul ne- adaptăril vitezei se datorează și ne- păstrării unei distanțe corespunzătoare intre autovehicule în timpul mersului, mai ales la orele de virf în traficul urban. O mare parte din automobiliștii angajați în coliziuni de acest fel sînt dintre cei cu experiență redusă la volan, neadaptați rigorilor circulației în sezonul rece, cărora li se recomandă ca in asemenea împrejurări să-și limiteze deplasările la strictul necesar.Prevenirea derapărilor pe porțiunile de drum alunecoase necesită a- legerea corespunzătoare a treptelor de viteză potrivit gradului de aderență a pneurilor și intensității traficului, acordindu-se o atenție sporită abordării virajelor, depășirilor și altor manevre cu grad sporit de dificultate. Pe porțiunile de drum situate în pante cu succesiuni de curbă ori îngustate, la pătrunderea în intersecții, pe poduri și în preajma stațiilor mijloacelor de transport in comun, viteza autovehiculelor trebuie redusă din timp, fo-

losindu-se cu precădere .frina de motor. Dar, atenție : eficiența acesteia este condiționată de un rulaj moderat in trepte inferioare de viteză. Precauția cu care conducătorul autoturismului 1—GL—1 020 a adaptat viteza pe o porțiune de drum alunecoasă în municipiul Galați i-a permis să evite lovirea unei persoane care traversa strada prin loc nepermis și fără să se asigure, a- lunecînd în fața mașinii.Cu toate că și in rindurile pietonilor — ca și in cele ale conducătorilor de vehicule — se constată o creștere a gradului de disciplină, o mai bună înțelegere a fenomenului rutier în actualul sezon, mai sînt totuși unii care iși periclitează sănătatea și viața traversînd neregulamentar ori deplasîndu-se in mod imprudent pe suprafața carosabilă a drumurilor. In condițiile unor șosele alunecoase, asemenea încălcări ale normelor rutiere și ale conduitei preventive se soldează, in unele cazuri, cu accidente. Pe o stradă din Capitală, două persoane care traversau neregulamentar au fost rănite de un autoturism, pilotat cu viteză neadecvată de către cel aflat la volan. La Rîmnicu Vîlcea, conducătorul autoturismului 1—VL—314 a evitat, într-o manieră preventivă, accidentarea unui pieton care traversa fără să se asigure prin fața unui vehicul staționat. Deplasările neregulamentare ale unor pietoni pe partea carosabilă îi expun pericolului accidentelor, mai ales în condiții de ceață și întuneric sau cînd drumurile sînt alunecoase. La Călărași, o persoană in vjrstă care se deplasa imprudent pe partea carosabilă a Încercat să traverseze brusc, tăind calea autospecialei 31—CL—8 383. Numai precauția celui de la volan, care a anticipat pericolul, și a redus viteza, a permis evitarea accidentului.Iată de ce. In împrejurări meteorologice nefavorabile, cu vizibilitate redusă și drumuri alunecoase, pietonii trebuie să dea dovadă de prudență sporită, circulind corect pe trotuare ori pe acostamentele drumurilor și să nu pătrundă pe suprafața carosabilă a acestora atunci cind observă aproplindu-se autovehicule.

INFORMAȚII SPORTIVEVOLEI. în sala Giulești din Capitală se vor disputa astăzi, în cuplaj, două meciuri contînd pentru turul secund (manșa, a doua) al cupelor europene -de volei. La ora 15, in „Cupa campionilor europeni" riias- culin, echipa Steaua București va intilni formația finlandeză Verkau- den Tarmo, iar în continuare, în cadrul „Cupei confederației europene"— feminin, Rapid București va juca în compania echipei Slavia Praga.In „Cupa confederației europene"— feminin, echipa Universitatea C.F.R. Craiova va intilni. tot sim- bătă, pe teren propriu, formația Academic Varna.Celelalte trei echipe românești, calificate în această fază, vor evolua în deplasare, după următorul program : feminin : „Cupa campionilor europeni" : Aperitivos Medina — Dinamo București ; masculin : „Cupa cupelor" : Aris Salonic — Dinamo Bucurștl ; „Cupa confederației europene" ; T.S.V. Berlinul occidental— C.S.M. Minaur Baia Mare.• Cîteva rezultate înregistrate In campionatul mondial de volei pentru echipe de junioare, competiție ce se desfășoară in aceste zile în Brazilia : S.U.A. — Uruguay 3—0 ; Japonia — Bulgaria 3—1 ; U.R.S.S. — Peru 3—0 ; Brazilia — Noua Zeelan- dă 3—0.FOTBAL. După cum se anunță de 4 la Secretariatul F.I.F.A., jucătorii care au primit cartonașe galbene pentru faulturi sau alte infracțiuni in meciurile de calificare la Campionatul mondial de fotbal vor putea participa la toate meciurile turneului final. Președintele Comisiei de organizare a „Cupei mondiale" a declarat că va fi anulată sancțiunea dată jucătorilor care au primit un cartonaș galben. Cei cu două cartonașe galbene vor fi suspendați pentru un meci internațional oficial sau amical înainte de „Cupa mondială", în schimb, jucătorii care au primit cartonașe roșii nu vor putea juca, in primul meci al turneului final.’• Ieri, la Milano, in manșa a doua a finalei „Supercupei Europei" la fotbal, echipa A.C. Milan a învins cu scorul de 1—0 (0—0) formația F.C. Barcelona. In primul joc scorul a fost egal, astfel că A.C. Milan a cucerit trofeul.



Manifestări dedicate celui de-al Convorbiri economice româno-austriece
XlV-lea Congres al P. C. R.

' NICOSIA 8 (Agerpres). — Sub auspiciile Partidului Socialist din Cipru — E.D.E.K., la clubul Federației Democratice a Muncii din Cipru (D.E.O.K.) a avut loc o manifestare dedicată celui de-al XlV-lea Congres al P.C.R.Vassos Lyssarides, președintele E.D.E.K., președintele Camerei Reprezentanților din Cipru, a prezentat rezultatele obținute de poporul român, sub conducerea P.C.R., în toate domeniile de activitate — materializare a căii proprii de dezvoltare pentru care România a optat în ultimele două decenii și jumătate. Referindu-se la eforturile României pentru lichidarea datoriei externe, vorbitorul a subliniat că prin această realizare, sihgulară în zilele noastre, România și-a cîștigat independența economică, consolidîndu-și astfel independența politică pe care a promovat-o consecvent în ultimii ani. In context, el a relevat rolul deosebit pe care președintele României, tovarășul Nicolae Ceâușescu, l-a jucat și îl joacă în viața internațională, demersurile sale consecvente pentru instaurarea în lume a unui climat de pace, colaborare și înțelegere internațională. El a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceâușescu, în numele său și al participanților la manifestare, cele
Rezoluții adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o rezoluție care se pronunță în favoarea respectării depline și neintirziate a deciziei din iunie 1986 a Curții Internaționale de Justiție (C.I.J.), de la Haga, potrivit căreia Statele Unite trebuie să pună capăt activităților cu caracter militar și paramilitar îndreptate împotriva Ni- caraguei. Totodată, Adunarea Generală a decis alocarea a 40,8 milioane dolari pentru finanțarea activităților grupului de observatori ai O.N.U. din America Centrală (O.N.U.C.A.), pentru perioada noiembrie 1989 — mai 1990.Primul grup O.N.U.C.A., format din 70 de persoane — 30 de militari și 40 de civili — a sosit la Tegucigalpa la sfîrșitul săptămînii trecute.O rezoluție — din.cele patru adoptate de Adunarea Generală referitoare la problema palestiniană — cere Departamentului pentru Informații Publice al O.N.U. să acționeze pentru diseminarea informațiilor cu privire

In sprijinul înfăptuirii dezarmării generaleBONN 8 (Agerpres). — în cadrul unui simpozion internațional organizat de Institutul de cercetări in problemele păcii de Iâ Hamburg, parti- cipanții, experți în probleme ale securității din diferite țări, au propus crearea unei agenții internaționale pentru dezarmare, cerind în același timp intensificarea transferurilor de tehnologie civilă, informează A.D.N. Potrivit propunerii, agenția ar putea fi inclusă în cadrul procesului C.S.C.E., iar obiectivele ei ar fi realizarea unei dezarmări generale, precum și intensifi

mai calde felicitări cu ocazia realegerii în înalta funcție de secretar general al partidului, iar poporului român succes? deplin în edificarea noii orînduiri sociale.La manifestare au participat Takis Hadjidemetriou, secretar general al E.D.E.K., membri' ai Biroului Politic al E.D.E.K., deputați, Renoa Prenzas, secretar general al D.E.O.K., cadre de conducere ale organizației din Nicosia a E.D.E.K., un numeros public.Cu același prilej a fost organizată o expoziție documentară de fotografii reflectînd dezvoltarea urbană și rurală a României in anii construcției socialiste, precum și o expoziție de carte social-politică.MADRID 8 (Agerpres). — Pentru marcarea în Spania a lucrărilor celui de-al XlV-lea Congres al P.C.R., la Fundația de studii marxiste din Madrid a avut loc o conferință, urmată de o masă rotundă.Pe de altă parte, in colaborare cu Asociația de prietenie Spania-Româ- nia, la Sevilla și Madrid s-au prezentat expoziții de fotografii privind actualitatea românească, standuri de carte social-politică și beletristică, proiecții de filme artistice. Cu acest prilej au fost prezentate conferințe privind actualitatea românească.

la această problemă și să continue să aplice programul său special de informare. Un alt document adoptat de Adunarea Generală în aceeași chestiune cere Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian să mențină in studiu problema palestiniană și să aplice in continuare programul de acțiune al O.N.U. pentru realizarea acestor drepturi. Comitetul este, de asemenea, autorizat să-și sporească eforturile, inclusiv promovînd reprezentarea poporului palestinian la conferințe și reuniuni și să coopereze cu organizațiile neguvernamentale.La sediul O.N.U. din New York s-au încheiat lucrările sesiunii de organizare a Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, care a aprobat proiectul preliminar al ordinii de zi pentru lucrările comisiei în anul 1990. în centrul atenției dezbaterilor se vor afla probleme legate de oprirea cursei înarmărilor și de dezarmare, o serie de alte aspecte de prim ordin pentru întreaga omenire.
carea cooperării economice Est- Vest.Re de altă parte, la Mosbach s-au deschis lucrările unui simpozion consacrat problemelor păcii și dezarmării, la care participă oameni de știință, diplomat!, reprezentanți ai unor cercuri militare, de afaceri, ai unor organizații obștești, în cadrul unor ședințe plenare și pe grupe de lucru, participanții dezbat probleme ale dezarmării convenționale, nucleare și cosmice. O atenție deosebită se acordă controlului asupra acordurilor încheiate în problemele respective.

VIENA 8 (Agerpres). — La Viena s-au desfășurat lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte de colaborare economică și cooperare tehnico-științifică româno-austriacă.Au fost abordate probleme privind stadiul relațiilor economice reciproce. Au fost convenite măsuri de natură să stimuleze dezvoltarea și diversificarea schimburilor co
MOSCOVA

Adunare consacrată Centenarului
Eminescu

MOSCOVA 8 (Agerpres). — N. 
Chilie transmite : în Sala' coloane
lor a Casei Sindicatelor din Mosco
va a avut loc o seară consacrată 
Centenarului poetului național ro
mân' Mihai Eminescu, organizată de 
Uniunea Scriitorilor din U.R.S.S., 
Uniunea Scriitorilor din R.S.S. 
Moldovenească, Ministerul Cultu
rii al U.R.S.S., Societatea unională' 
„Kniga".

în prezidiul adunării au luat loc 
A. Biriukova, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, I. A. Ghirenko, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., R. Nishanov, pre
ședintele Sovietului Naționalităților 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
P. Lucinschi, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din R.S.S.M., I. Călin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.S.M., M. I. Snegur, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S.M., alte cadre cu munci de 
răspundere pe linie de partid și de 
stat din U.R.S.S., membri ai Con
ducerii Centrale a Asociației de 
Prietenie Sovieto-Română,, oameni 
de cultură și artă.

De asemenea, in prezidiu au luat 
loc delegația de scriitori români 
condusă de Dumitru Radu Popescu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, și 
ambasadorul țării noastre la Mos
cova, Ion Bucur.

Despre semnificația evenimentu
lui, marcat in întreaga lume in ca
drul marilor manifestări cultu
rale internaționale recomandate de 
UNESCO, au vorbit A. Mihailov, 
secretar al conducerii Uniunii Scrii
torilor din U.R.S.S., criticul Mihai 
Cimpoi, deputat al poporului al

VIENA

Evocarea vieții și operei lui Ion Creangă
VIENA 8 (Agerpres). — în ca

drul acțiunilor dedicate Centena
rului Ion Creangă, Ambasada ro
mână din Viena a găzduit o ma
nifestare complexă : vernisarea 
unei expoziții de carte care a pre
zentat ediții ale operelor marelui 
nostru scriitor, lucrări de istorie și 
critică literară consacrate operei 
sale.

Profesori și studenți de la Fa
cultatea de romanistică a Univer
sității din Viena au prezentat re
ferate. 

merciale și a cooperării economice bilaterale. Delegația română, condusă de loan Ungur, ministrul comerțului și cooperării economice internaționale, a avut, de asemenea, convorbiri cu reprezentanți a numeroase firme austriece interesate în dezvoltarea schimburilor comerciale și cooperarea bilaterală cu întreprinderile românești.

U.R.S.S.. secretar al Uniunii Scrii
torilor din R.S.S.M.. Dumitru Radu 
Popescu, președintele Uniunii Scri
itorilor din România, P. Lucinschi, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
R.S.S. Moldovenească, scriitori și 
critici literari sovietici. Ei au evo
cat personalitatea și creația literară 
ale lui Mihai Eminescu. geniul său 
poetic, identificarea totală a operei 
sale cu viața și aspirațiile de liber
tate, progres și dreptate socială ale 
poporului român, încrederea sa 
nestrămutată in viitorul luminos al 
României. S-a subliniat că, prin în
treaga sa operă, Mihai Eniinescu a 
adus o contribuție inestimabilă la 
dezvoltarea și înflorirea limbii ro
mâne, la propășirea culturii și spi
ritualității românești, pe care le-a 
proiectat în universalitate. Prin 
așezarea sa in slujba marilor idea
luri naționale ale poporului român, 
a valorilor umane perene, creația 
eminesciană s-a bucurat și se bu
cură de o largă răspîndire pe toate 
continentele, păstrindu-și mereu 
prospețimea, frumusețea și actuali
tatea. Au fost, de asemenea, evo
cate numeroasele manifestări ce au 
avut loc in acest an in România, 
in U.R.S.S. și în alte țări ale lumii 
pentru marcarea centenarului celui 
mai mare poet român.

In continuare, a avut loc specta
colul literar-muzical „închinare la 
Luceafăr", susținut de scriitori și 
artiști de frunte din R.S.S.M., de 
formații de muzică și dansuri cla
sice și populare din R.S.S.-Moldo- 
venească.

în sălile Casei Sindicatelor a fost 
inaugurată o expoziție consacrată 
vieții și operei poetului național 
român.

Un recital de lieduri românești 
a fost urmat de prezentarea filmu
lui 1 artistic „Povestea dragostei", 
realizat după un basm de _ Ion 
Creangă, de regizorul Ion Popescu 
Gopo.

La manifestare au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe al Austriei, membri 
ai conducerii Asociației de priete
nie România—Austria, studenți, un 
numeros public.

Deschiderea Congresului 
extraordinar al P.S.U.G.BERLIN 8 (Agerpres). — La Berlin au început lucrările Congresului extraordinar al P.S.U.G. Delegații dezbat un document elaborat de Comisia de pregătire a Congresului și vor alege organele de conducere ale partidului, informează agenția A.D.N.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Reuniune a guvernului de 
unitate națională din Liban
• Forțele israeliene intensi
fică represiunile în teritoriile

arabe ocupateBEIRUT 8 (Agerpres). — în prezența președintelui Libanului, Elias Hraoui, joi a âvut loc o reuniune a guvernului de unitate națională, în cazarma armatei libaneze Ablah, din Valea Bekaa. La reuniune a fost reafirmată cu hotârîre necesitatea evitării divizării țării. O deosebită a- tenție a fost acordată, de asemenea, necesității unității armatei, ca instrument de menținere a liniștii in țară, a ordinii și legalității.Populația palestiniană din Cisiordania și Gaza, teritorii arabe ocupate de Israel, a participat vineri la acțiuni de marcare, la 9 decembrie, a doi ani de la izbucnirea mișcării de'protest palestiniene — „Intifada".Greva generală declarată de locuitorii arabi a continuat pentru a doua zi consecutiv, în timp ce for- z țele israeliene de ocupație și-au intensificat prezența în zonă și au întărit măsurile represive. (Agerpres)
Șomajul în. SerbiaBELGRAD 8 (Agerpres). — în Serbia, cea mai populată republică a R.S.F. Iugoslavia, cu aproape șase milioane de locuitori, există în prezent 320 000 de șomeri — informează agenția A.D.N. Această cifră — subliniază agenția — demonstrează că circa o treime din populația activă a republicii nu are un loc de muncă asigurat.

PAGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

PROTOCOL COMERCIAL RO- MĂNO-BULGAR. La Sofia a fost semnat Protocolul interguverna- mental româno-bulgar privind schimburile bilaterale de mărfuri și plățile pe anul 1990. Prevederile acestuia asigură creșterea și diversificarea in continuare a schimburilor reciproce de mărfuri. 9

PREȘEDINTELE FILIPINELOR, Corazon Aquino, a dispus crearea unei comisii prezidențiale pentru investigarea tuturor aspectelor legate de recenta încercare de lovitură de stat eșuată, declanșată de o serie de unități militare, care a provocat moartea a 79 de persoane — dintre care majoritatea civili neimplicați direct in lupte — precum și rănirea altor 570.O DEMONSTRAȚIE ANTIFASCISTĂ s-a desfășurat cu prilejul ' primei reuniuni a Consiliului orășenesc Stuttgart. Participanții au protestat împotriva prezenței, între

/

Dezvoltarea independentă a Albaniei este 
indisolubil legată de proprietatea socialistă

Un comentariu al agenției A.T.A.TIRANA 8 (Agerpres). — Proprietatea socialistă constituie baza relațiilor de producție, a vieții economice și orînduirii socialiste în R.P.S. Albania — se arată într-un comentariu al agenției A.T.A. Forța și independența patriei, bunăstarea oamenilor muncii sînt legate indisolubil de această caracteristică fundamentală. Proprietatea socialisță este dezvoltată și consolidată de oamenii muncii înșiși, prin truda și activitatea lor de zi cu zi, prin sporirea producției industriale și agricole, prin creșterea volumului construcțiilor, prin activitatea susținută în
Acțiuni de natură să accentueze încordarea 

în Peninsula CoreeaPHENIAN 8 (Agerpres). — Forțele aeriene americane au efectuat zboruri repetate de-a lungul liniei de demarcație, folosind sisteme radar de avertizare anticipată „E-3“ și avioane de recunoaștere pentru zborul la mare altitudine de tip „U-2", in scopuri de spionaj împotriva R.P.D. Coreene, transmite agenția A.C.T.C., citind
Namibia independentă va anula toate concesiile acordate 

străinilor privind valorificarea resurselor marine 
Un comunicat al S.W.A.P.O.WINDHOEK 8 (Agerpres). — Intr-un comunicat, Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) — gruparea politică ciștigătoare în alegerile- desfășurate în Namibia — a anunțat că, o dată cu realizarea integrală a actului independenței teritoriului, guvernul de la Windhoek va anula toate concesiile acordate țărilor străine de 

noii consilieri municipali, a membrilor partidului neonazist al „republicanilor". La alegerile comunale din Baden-Wiirttemberg, desfășurate la 22 octombrie, „republicanii" au obținut 9,5 la sută din voturi.NEGOCIERI ANGLO—ARGEN-TINIENE. In capitala Uruguayului au luat sfîrșit negocierile dintre delegațiile Argentinei și Marii Britanii consacrate realizării mecanismului care să permită o mai bună încredere între cele două țări și să asigure conviețuire pașnică în zona insulelor zultatele acum în relațiilor fi prezentate guvernelor' Londra și Buenos Aires.
Malvine (Falkland). Reia care s-a ajuns pină legătură cu normalizarea dintre cele două țări vor lade

GUVERNUL ETIOPIEI nunță pentru începerea, în de două luni, a convorbirilor cu se pro- ' termen

domeniile transporturilor, comerțului, a sectoarelor social-culturale și serviciilor etc. în 1980 produsul social a crescut de trei ori față de 1960, iar în perioada cincinalului 1981—1985 au fost date în folosință peste 300 de obiective economice și social-culturale. Prin muncă, spirit creator și bizuire pe eforturile proprii, poporul obține noi realizări, dezvoltă și întărește necontenit proprietatea socialistă comună, perfec- ționînd relațiile de producție socialiste — subliniază agenția albaneză de știri.

surse militare. De asemenea, în cursul ultimei săptămîni, avioane de recunoaștere americane „RV-1“ au comis diverse alte acte de spionaj împotriva Nordului. Agenția citată subliniază că astfel de acțiuni sînt de natură să sporească și mai mult încordarea in Peninsula Coreea.

administrația colonială privind valorificarea resurselor marine. In acest scop va fi declarată o zonă economică exclusivă de-a lungul coastelor atlantice ale țării. De asemenea. Namibia va renegocia cu țările străine modalitățile privind pescuitul în apele teritoriale namibiene, conform convențiilor internaționale — precizează documentul S.W.A.P.O.
71.reprezentanții Frontului Popular de Eliberare a Eritreei (F.P.L.E.) in vederea reglementării pașnice a problemelor privind nordul țării — a declarat vicepremierul guvernului, Ashagre Yegletu, care a condus delegația etiopiană la cele două runde de convorbiri preliminare cu F.P.L.E.

I

ATENTAT IN ULSTER. O bombă cîntărind peste 200 kg a explodat distrugind practic în întregime centrul orașului nord-irlandez Lisburn din provincia cu același nume. Un apel de avertisment al organizației extremiste teroriste IRA a permis evacuarea din timp a persoanelor din zonă, inregistrîndu-se doar patru răniți.UN DECENIU AL COPILULUI a fost proclamat în Egipt în perioada 1990—2000. în țară se creează un Comitet național care va coordona activitatea tuturor ministerelor și instituțiilor ce se ocupă cu probleme privind sănătatea, in- vățămîntul și construcția de instituții pentru copii.
I

ZIUA 
DREPTURILOR 

OMULUI

Sub semnul dezideratului asigurării condițiilor de echitate 
și dreptate socială, pentru afirmarea deplină a personalității umane

La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a O.N.U. adopta DECLARAȚIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI, primul document internațional care definea condițiile afirmării plenare a ființei umane. Declarația a avut un puternic rol stimulator în lupta forțelor înaintate de pretutindeni pentru democrație și progres so- v cial, pentru promovarea drepturilor și libertăților cetățenești fundamentale. Nu este mai puțin adevărat, așa cum a dovedit și dovedește viața însăși, că simpla recunoaștere a principiilor menite să guverneze exercitarea acestor drepturi și libertăți nu este suficientă, atît timp cît în numeroa se țări se menține exploatarea de clasă, cît în lume dăinuie politica de dominație, de forță și dictat. _Subliniind legătura indisolubilă dintre socialism și drepturile omului, faptul că doar în condițiile noii orînduiri se poate asigura cadrul participării active a întregului popor la făurirea conștientă a propriului viitor, tovarășul NICOLAE CEÂUȘESCU arăta în Raportul prezentat la Congresul al XlV-lea al partidului : „Numai și numai prin făurirea unei societăți a adevăratei egalități și dreptăți sociale se poate realiza adevărata democrație, se pot crea condițiile ca poporul insuși . să fie cel care hotărăște și asigură cu succes întreaga dezvoltare a patriei, făurirea cu succes a socialismului".In lumina acestui postulat, în România socialistă, ca urmare a transformărilor înnoitoare care au avut loc, în special în ultimii 25 de ani, s-au statornicit condițiile afirmării depline a drepturilor omului, satisfacerii cerințelor înfloririi multilaterale a personalității umane. Dezvoltarea puternică și armonioasă a econo.miei na.ionale, aprofundarea continuă a democrației muncitorești-revoluționare, generalizarea în întreaga viață socială a normelor eticii și echi

tății sînt tot atîtea realități care pernfit fiecărui locuitor al patriei, indiferent de origine, să beneficieze de dreptul la muncă, la o locuință adecvată, la instruire, la educație și cultură și, totodată, să participe la dezbaterea ansamblului problematicii politice și sociale a țării, cu sentimentul că, este cu adevărat stăpin pe propria soartă.In același timp, pe plan internațional România se pronunță pentru o colaborare largă, pentru adoptarea de măsuri corespunzătoare în vederea înfăptuirii consecvente a drepturilor omului. O asemenea colaborare este cu atît mai necesară, cu cît in numeroase țări ale lumii, inclusiv țări dezvoltate din punct de vedere industrial, se constată grave lezări ale acestor drepturi, in condițiile exploatării crescînde, ale unei polarizări sociale tot mai accentuate, mase uriașe de oameni sint private de dreptul cel mai elementar, acela de a munci, trăiesc în locuințe insalubre, sau sînt lipsite de adăpost, nu beneficiază de posibilitatea de a se instrui ori de a-și îngriji sănătatea, de a-și .spune cuvîntul asupra treburilor politice - pe un așeme- nea fundal proliferînd criminalitatea, violența, traficul cu droguri, debusolarea socială. Cu atît mai neîntemeiate și incriminatorii apar de aceea încercările unor pretinși apologeți ai drepturilor omului, care, ignorînd încălcarea flagrantă a acestor drepturi în propriile țări, se dedau la campanii denigratoare, de defăimare a realităților din alte țări, de ponegrire a socialismului.Fapte ca acelea din grupajul alăturat, desprinse din multitudinea celor ce pot fi întilnite zilnic în paginile presei internaționale, demonstrează cu prisosință care sînt marile și adevăratele drepturi ale omului, așa cum se ridică ele în fața umanității în acest sfîrșit de mileniu.

Drepturi refuzate,
Drama cotidiană 

a „oamenilor de prisos”
„Un om lipsit de dreptul la 

muncă este un om lipsit de 
dreptul la viață" — Spunea scriitorul Thomas Mann. In țările capitaliste, acest adevăr esențial este consemnat în zilele noastre, de către statisticile oficiale, care se referă la... zeci de milioane de cazuri.Cu numai cîteva zile în urmă, o astfel de statistică, publicată la Paris de O.E.C.D. — care grupează principalele 24 de țări capitaliste — arăta că, din întreaga forță de muncă, numărul șomerilor se ridică : la 9 la sută — în Belgia ; 9,5 la sută — în Franța ; 11,3 la sută — în Italia ; 17 la sută — în Spania etc. Ca cifre totale, șomajul atinge: 6 milioane — în S.U.A. ; 2,5 milioane — în Franța ; 2,9 milioane în Italia ; 2,5 milioane — în Spania etc. Dacă ar fi să se țină seama și de membrii familiilor în tare se găsesc cîte unul, doi sau mai mulți membri ce nu au de lucru, atunci totalul persoanelor afectate de șomaj se ridică la 100 de milioane.Sînt realități care demonstrează concludent incapacitatea orînduirii bazate pe exploatare și asuprire de a a- sigura în realitate exercitarea unuia dintre drepturile fundamentale ale omului — dreptul la muncă.

Milioane de persoane... libere 
să trăiască sub cerul liberCît de „umană" este societatea capitalistă înțeleg cel mai bine, in condițiile iernii aspre, cele peste 7 milioane persoane lipsite de adăpost din S.U.A. și Europa occidentală, care se bucură de libertatea de a trăi... sub cerul liber.Documente oficiale, relatări ale presei, declarații ale unor

Fenomenul cel mai caracteristic in -prezent este „șomajul de lungă durată", care este cel mai răspîndit în R.F. Germania, Franța, Marea Bri- tanie și Statele Unite. In a- ceste țări, peste 30 la sută din șomeri nu lucrează de aproa- ,pe doi ani, ceea ce ridică serioase semne de întrebare a- supra șanselor acestora de a-și găsi un loc de muncă într-un viitor previzibil. „în 1981 —scrie revista «PROBLEMES ECONOMIQUES» — in Franța 
existau doar 200 000 de șomeri 
cu o vechime de cel puțin doi 
ani ; acum, numărul lor a de
pășit cu mult 500 000".Presa occidentală relevă și un alt fenomen caracteristic tuturor țărilor capitaliste, și a- nume, creșterea ponderii cadrelor medicale, didactice și a liber-profesioniștilor în rîn- dul șomerilor. In R-F. Germania și. Italia, numărul medicilor șOmeri se apropie de 20 000 : în Franța și Marea Britanie se înregistrează un procent ridicat de învățători și profesori care nu au de lucru.Laolaltă, sînt milioane și milioane de oameni de prisos, marginalizați de o societate ce le refuză dreptul Ia muncă, țără de care este de neconceput exercitarea oricăror altor drepturi.
personalități politice se fac tot mai frecvent ecoul situației disperate in carfe se găsesc acești dezmoșteniți ai soartei din „lumea liberă", care nu au măcar nici un a- coperiș deasupra capului sau care trăiesc în locuințe insalubre.„Recordul" îl dețin Statele Unite, unde aproape 3 mili-

într-o societate a exploatării și injustițiiloroane persoane nu au locuință. Majoritatea sint persoane singure, dar există și citeva zeci de mii de familii, cu copii, care nu au adăpost. La începutul lunii octombrie, în capitala Statelor Unite, s-a desfășurat o amplă demonstrație de protest, cu participarea a peste 200 000 de persoane, care au cerut guvernului și Congresului S.U.A. să ia măsuri urgente pentru îmbunătățirea situației celor lipsiți de adăpost. Cei vizați nu i-au auzit, fiind ocupați cu apărarea drepturilor omului ...pe alte meridiane.Nu sint „auziți" și nici „vă- zuți“ cei fără adăpost din Marea Britanie. „Numărul fa
miliilor fără adăpost este, po
trivit cifrelor oficiale, de 
118 000, dar aceste date nu co
respund realității, deoarece 
nu-i cuprind pe cei aproape 
300 000 de cetățeni care tră
iesc pe străzi și in parcuri" — preciza purtătorul de cuvint

Legea prevede - 
taxeje școlare „interzic”Dreptul la învățătură a fost de mult legiferat in țările capitaliste, numai că între cele afirmate in actele normative și ceea ce se întîmplă în realitate există o mare discrepanță.De exemplu, în Marea Britanic, țară în care de multă vreme funcționează o largă rețea școlară. ’ Și cu toate acestea, statisticile oficiale menționează existența în a- ceastă țară a unui număr de 2,5 milioane analfabeți. Cum se explică acest lucru ? Prin faptul că acolo, ca și in restul țărilor capitaliste, operează un sistem simplu și eficient de triere — dimensiunea taxelor școlare și a obligațiilor financiare cerute de școli, ca, de pildă, cunoscutele colegii Eton și Harrow, unde aceste taxe depășesc în chip zdrobitor posibilitățile familiilor cu venituri medii și mici. Iar taxele școlare, în special cele 

al partidului laburist, Clive Coley. La rindul său, ziarul „GUARDIAN" scria : „Lipsa de locuință poate că nu o- moară direct, dar dezechilibrează și distruge personalitatea umană".
„în R.F. Germania există 

100 000 de oameni fără locuin
țe, 200 000 care stau în locuin
țe provizorii și peste un mi
lion care trăiesc in condiții 
insalubre. Pentru, cei în cau
ză, această situație este in
suportabilă" — releva săptă- mînalul „VORWĂRTS".Cu toate acestea, în țările menționate sînt numeroase locuințe libere — de vînzare sau de închiriere. Dar prețurile sînt atît de mari. îneît cei. fără locuință nu pot visa măcar să aibă posibilitatea de a trăi în asemenea încăperi.Oameni fără locuințe ! Locuințe fără oameni ! Aceasta este „societatea tuturor posibilităților" !
universitare, sînt în continuă creștere. In S.U.A., pentru a ne referi Ia un alt exemplu, sint universități unde taxele școlare depășesc 20 000 dolari pe an !Dar mai este o realitate : coRiii aparținînd familiilor cu venituri mici, familiilor care trăiesc din „mila publică" sau care nu au nici un fel de cîștiguri nu pot urma cursurile școlilor, fiind ne- voiți să muncească din fragedă tinerețe. Un mare număr dintre aceștia — fiecare al șaselea copil’ din familiile cu venituri modeste — nu poate parcurge întregul ciclu de instruire. Asemenea fenomene sînt evidente în Franța, S.U.A., Canada, Japonia, Australia.Din așa-numitele „medii defavorizate" — cum sînt numite eufemistic masele muncitoare — numărul celor care ajung la universități este 

foarte mic. In S.U.A., din 100 de tineri aparținînd păturilor înstărite, 85 urmează cursurile universitare. Raportul, arată statisticile oficiale, este însă răsturnat radical atunci cînd este vorba despre 100 de tineri proveniți din familiile muncitorești — din care numai 6 reușesc, cu mari sacrificii, să facă față cheltuielilor de instruire universitară.In R.F. Germania — menționa lise Brusis, membră a conducerii Uniunii sindicatelor vest-germane — este 
„simptomatic și scandalos fap

„Ascensiunea pe verticala 
societății, în funcție de avere”Democrația burgheză, pe care apologeții săi o ridică in slăvi, ca un remediu bun la toate și oriunde, reprezintă — așa cum evidențiază chiar presa occidentală — democrația banului. Cine are avere se bucură de toate drepturile și libertățile ; cine nu are avere — nu are nici șanse în viață. Iată ce scriu citeva publicații cunoscute :
„Posibilitățile de a promo

va depind, în primul rind, de 
condiția socială, care la rindul 
ei este determinată de situa
ția financiară" („LE MONDE DIPLOMATIQUE").

„Există in S.U.A., ca și in 
alte țări, «grădinițe de elită». 
Cine are bani să ajungă acolo 
are in buzunar biletul de in
trare la un colegiu de elită 
și, apoi, la o universitate de 
elită și, o dată cu aceasta, are 
asigurată ascensiunea pe ver
ticala societății" („DER SPIE
GEL"). Sint realități care evidențiază, o dotă mai mult, că marcarea ZILEI DREPTURILOR OMULUI dobîndește semnificația unei chemări la unirea eforturilor statelor și popoarelor pentru soluționarea, într-un chip cu adevărat nou, a problemelor de care depind transpunerea reală în viață a drepturilor omului, înfăptuirea năzuințelor de dezvoltare econo- mico-socială și progres ale întregii omeniri.

tul că nu au fost create con
dițiile pentru ca in universi
tăți să poată studia mai mulți 
tineri provenind din familii 
muncitorești". Lidera sindicală arăta că numai 8 din 100 de tineri de origine muncitorească au acces în instituțiile de învățămînt vest-germane.Situația este asemănătoare și în alte țări occidentale. Potrivit datelor O.E.C.D., tinerii ce provin din medii muncitorești reprezintă doar 10 — cel mult 14 la sută — din totalul studenților exis- tenți în statele capitaliste dezvoltate.

„Totul se mișcă numai în 
funcție de bani" („NEW YORKER").Este o concluzie la care au ajuns numeroși juriști, politologi și sociologi din țările occidentale, care recunosc că in societatea bazată pe exploatare, unde profitul și nu omul este scopul suprem, „șansa" în viață depinde de fapt de cuantumul contului de Ia bancă ; cu cît acesta este mai mare, cu atît persoana în cauză are mai multe drepturi și libertăți. Juristul francez Jean Cason afirma : „Se spun lucruri 
frumoase, ce sint apoi în
scrise în constituții. Dar prea 
puțin din ce s-a spus și se 
spune se și respectă. în mod 
incontestabil, dreptul banului 
este mai presus decit dreptul 
cetățeanului. în fond, cei 
bogați sint aceia care conduc 
în mod efectiv treburile eco
nomice și politice ale statu
lui".
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