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După cum se subliniază pe larg în
documentele adoptate de Congresul
al XIV-lea al partidului, cu deosebire
în Raportul prezentat Congresului
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, reali
zarea unor producții la nivelul obiec
tivelor noii revoluții agrare in toate
unitățile impune ca o cerință de bază
introducerea șl*generalizarea celor
mai noi și mal ăvarisate tehnologii
elaborate de cerctdarea științifică.
Subordonată acestflwcerințe de im
portanță majoră, activitatea de ridi
care a pregătirii profesionale a
tuturor lucrătorilor din agricul
tură trebuie să cunoască îm
bunătățiri substanțiale pe toate pla
nurile : in conținut, organizare, struc
tură și participare. Programul de
măsuri privind organizarea, desfă
șurarea și conținutul invățămintului
agrozootehnic de masă și instruirii
cadrelor din agricultură pe anul
1989—1990. întocmit în conformitate
cu orientările secretarului general al
partidului, -referitoare la ridicarea
pregătirii profesionale a tuturor oa
menilor muncii din agricultură, con
stituie un îndrumar prețios care, prin
abordarea unei problematici comple
xe și situarea acestei activități la un
nivel superior, răspunde pe deplin
exigențelor actuale.
Acest program cuprinzător conține
ca principale elemente dezbaterea
concretă, in vedereâ aplicării în toate
unitățile și de către toți lucrătorii
din agricultură, a tehnologiilor celor
mai avansate, intensive, de cultivare
a plantelor și de creștere și îngrijire
a animalelor, pe baza introducerii
ferme în practică a celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii agri
cole. condiție esențială a realizării

în spiritul hotărîrilor Congresului al XIV-lea

LĂRGIREA BAZEI ENERGETICE
SI DE MATERII PRIME
- obiectiv prioritar al întregii activități economice
Un obiectiv fundamehtftî stabilit de Con
gresul al XIV-lea al partidului, pentru
dezvoltarea susținută, in continuare, a eco
nomiei țării, și regăsit ca o direcție de
bază, deosebit de importantă, in Legea
Planului național unic de dezvoltare economico-socialâ a Republicii Socialiste Ro
mânia pe 1990, recent aprobată de Marea
Adunare Națională, il constituie intensifi
carea eforturilor pentru lărgirea mai pu
ternică a-bazei proprii de materii prime
și resurse energetice, in condițiile exploa
tării lor raționale, cu randamente superi
oare. Este un obiectiv mobilizator, care
impune angajarea deplină a tuturor for
țelor umane și tehnice, pe fundalul unei
exemplare organizări ă muncii în toate
unitățile din industria minieră și energe
tică, dar și al intensificării eforturilor pen
tru creșterea gradului de valorificare a
materiilor prime, materialelor și energiei.
Concret, iată, potrivit prevederilor ProgramuIui-Directivă. ale celorlalte documente
istorice adoptate de Congresul ăl XIV-lea
al partidului, la sfirșitul cincinalului ur
mător producția dc lignit și cărbune brun
va trebui să ajungă la 8(1 milioane tone,
iar cea dc huilă cocsificabllă la peste 20
milioane tone, asigurindu-sc astfel cel pu
țin 90 Ia sută din necesarul de cărbune
cocsificabil al economiei. în mod cores
punzător va crește producția de metale ne
feroase in concentrate, precum și de sub
stanțe nemetalifere, urmărindu-se perfec
ționarea tehnologiilor și creșterea randa
mentelor de extracție, eliminarea pierde
rilor în fazele de preparare. în ce privește
extracția țițeiului, o atenție deosebită se va
acorda creșterii rezervelor, prin sporirea
factorului de recuperare, extinderea teh
nologiilor moderne, intensificarea exploa
tării hidrocarburilor din platoul continen
tal al Mării Negre. Totodată, In cel de-al
9-lea cincinal va trebui să se rezolve în
mod radical problema energiei, prin ex
tinderea amenajării hidroenergetice a ba
zinului hidrografic al țării, funcționarea la
Întreaga capacitate, cp randamente înalte,
a termocentralelor pe cărbune, valorifica
rea surselor energetice recuperabile și a
surselor neconvenționale. Mutații profunde
se vor petrece în acest important, domeniu
al economiei prin creșterea producției de
energie electrică, ca urmare a punerii in
funcțiune, pînă în 1995, a tuturor grupuri
lor de energie nucleară, ceea ce va asigura
50 la sută din necesarul de energie al țării
noastre.
Importanța pe care o acordă conducerea
partidului și statului nostru dezvoltării tot
mai puternice a bazei energetice și de
materii prime este încă o dată evidențiată
cu putere de Legea Planului național unic
de dezvoltare economico-socială pe anul
1990, care stabilește pentru anul viitor un
spor de 31 la sută Ia lignit și cărbune
brun, de 55 la sută la huilă spălată pen
tru cocs și semicocs și de 27 la sută la
cupru in concentrate, față de realizările
preliminate pe 1989. Corespunzător acestor
sarcini care privesc asigurarea intr-o tot
mai mare măsură a economiei cu resurse
din'producția proprie, planul recent adop
tat prevede intensificarea eforturilor pen
tru dezvoltarea mai rapidă a bazei de ma
terii prime, cu accent pe amplificarea lu
crărilor pentru descoperirea de noi rezerve
exploatabile, pe aplicarea unor tehnologii
dintre cele mal moderne, atit la extracție,
cît .și la preparare, iar în domeniul ener
giei electrice pe utilizarea maximă a ca
pacităților din termocentralele pe cărbune,
folosirea rațională a hidrocentralelor, spo
rirea aportului surselor neconvenționalc și
refolosibile, funcționarea optimă a sistemu
lui electroenergetic național.
Rod al politicii înțelepte a partidului de
dezvoltare puternică a industriei, și in sec
torul . extractiv se asigură, an de an, tutu
ror întreprinderilor, printr-un susținut efort
de investiții, o bază tehnică modernă, ca-

pabilă să asigure creșterea producției din
resurse interne, valorificarea unor zăcămin
te cu conținut mai sărac in substanțe utile,
forarea și cercetarea unor zone situate la
mari adincimi, atragerea in circuitul eco
nomie a unor noi materiale. Astfel, in pe
rioada care a trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului, care a marcat trece
rea României intr-o nouă fază a industria
lizării socialiste, au fost concepute și reali
zate in țară o gamă complexă de mașini
și instalații de mare randament, zestrea
tehnică a întreprinderilor și exploatărilor
miniere dezvoltindu-se tot mai puternic,
în abatajele întreprinderilor extractive au
fost introduse complexe mecanizate de tă

iere și susținere, combine de tăiat și trans
port, alte asemenea instalații moderne. In
cariere au fost puse in- funcțiune zeci de
excavatoare-gigant, care pot extrage mii
de tone de cărbune pe schimb. A fost, de
asemenea, perfecționat utilajul petrolier și
au fost construite și instalate mai multe
platforme de foraj marin. România inscriindu-se printre puținele țări din lume
producătoare de asemenea instalații. Multe
lucrări, atit la suprafață, cit și in subte
ran, au fost automatizate, reducindu-se efortul fizic, cheltuielile de producție. Au
fost modernizate uzinele de preparare a

Imagine din întreprinderea de Mașini-Unelte Grele
pentru Deformare Plastică din orașul Dorohoi, exemplu
grăitor al faptului că, pe locul in care odinioară „nu
se intimpla nimic", au fost puse bazele unei industrii
moderne, ale unei localități în plină înflorire
Foto : S. Cristian
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Agricultura în fața unor noi sarcini și exigențe
Legea Planului de dezvoltare a agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor
pentru ultimul anal cincinalului actual, lege adoptată
de reeentș sesiune a Marii Adunărj Naționale,- evidentiază, ca o trăsătură definitorie, ,preocuparea
statornică a conducerii partidului,- personal a
secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. pentru continuarea pe o treaptă
calitativ superioară a procesuluiI de modernizare și
dezvoltare intensivă a agriculturii noastre socialiste.
pentru crearea tuturor condițiilor necesare înfăptuirii
integrale a obiectivelor noii revoluții agrare.
Fundamentarea sarcinilor' de o deosebită importanță
ce revin agriculturii in anul viilor — in sectorul pro
ducției vegetale, in zootehnie, ca și în celelalte do
menii de activitate se prevede obținerea de sporuri
însemnate față de nivelul producțiilor realizate în
acest an — se bazează pe rezultatele deosebite înregis
trate de agricultură in anul 1989, realizări care ilus
trează vigoarea și forța agriculturii noastre socialiste,
potențialul ei productiv uriaș, a cărui temelie de granit
o constituie existenta, dezvoltarea și consolidarea
mafii proprietăți socialiste — a întregului popor și
cooperatiste —. singura formă de proprietate capabilă
să asigure progresul neîntrerupt al agriculturii pe baza
introducerii și generalizării largi a rezultatelor științei
și tehnicii agricole.
într-o viziune largă, cuprinzătoare. Legea Planului
de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, sil
viculturii și gospodăririi apelor stabilește sarcinile și
răspunderile ce revin atit organelor agricole centrale.

cit. și unităților de producție, nominalizind direcții
clare de acțiune pentru realizarea producțiilor pla
nificate. Realizarea sarcinilor mari stabilite pentru
anul viitor face necesar ca in toate unitățile agricole
să se acționeze cu hotărîre și fermitate pentru cu
noașterea și generalizarea experienței înaintate a uni
tăților care au obținut produdții-record.
aplicarea
tehnologiilor moderne, intensive de cultură, intro
ducerea și extinderea în producție a soiurilor și hibri
zilor de mare randament, producerea și folosirea
numai de semințe valoroase din categorii biologice su
perioare. realizarea densității optime, de plante la
hectar, potrivit prevederilor legii, executarea la timp .
a lucrărilor de fertilizare, de întreținere a culturilor,
prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor, apli
carea udărilor pe întreaga suprafață amenajată pentru
irigații, asigurindu-se pretutindeni folosirea rațională,
cu randament maxim a tuturor mijloacelor mecanice
din dotare , și reducerea drastică a consumului de
carburanți și energie electrică.
în lumina sarcinilor trasate de secretarul general al
partidului, tovarășul Nieolă-p CeaușesCft. in anul viitor
trebuie sâ se realizeze o îmbunătățire radicală a
activității (lin sectorul creșterii animalelor, astfel incit
in cel mai scurt timp și in acest domeniu să se obțină
producții mari, corespunzătoare cerințelor noii revoluții
agrare. Rezultatele scontate sînt direct condiționate de
asigurarea unei puternice baze furajere, care să co
respundă din punct de vedere cantitativ și calitativ

la producția fizica
Mobilizați
pentru
a
trans
pune in viață hotăririle isto
ricului Congres al XIV-lea al
partidului, oamenii muncii din
industria județului Mureș au ob
ținut rezultate deosebite in înde
plinirea planului la producția fi
zică. Astfel, prin folosirea la In
dici superiori a utilajelor și in
stalațiilor din dotare și aplicarea
pe scară largă a unor valoroase
inițiative muncitorești, in perioa
da care a trecut din acest an ei
au realizat, in plus față de sar
cinile de plan, 11 mașini automa
te de țesut, 60 tone utilaje tehno
logice pentru materiale de con
strucții și refractare, 20 860 tone
amoniac de sinteză, 33 725 tone în
grășăminte cu fosfor și potasiu,
4 445 tone antidăunători, 78 000 me
tri pătrați geamuri trase, confec
ții 'textile in valoare de 40,6 mi
lioane lei, mobilier in valoare de
34 milioane lei, precum și însem
nate cantități de cherestea, cără
mizi și blocuri ceramice, uși și fe
restre din lemn, țesături din mă
tase, Încălțăminte, ceramică de
menaj și alte produse utile eco
nomiei naționale. De remarpat că
aceste sporuri de producție au fost
realizate în condițiile în care, in
perioada menționată, energeticienii
mureșeni au realizat suplimentar
o producție de peste 350 milioane
kWh energie electrică, (Gheorghe
Giurgiu).

Printre nenumăratele pa
saje aplaudate și ovaționa
te din Raportul prezen
tat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XIV-lea al parti
dului nostru a fost și ur
mătorul :
„Vom
aplica
ferm principiile socialiste
-de la fiecare după capa
citatea sa. fiecăruia după
munca sa-, Vom face ast
fel incit principiul socia
list -nici muncă fără piine,
nici piine fără muncă- să
stea la baza întregului
sistem dc retribuții din
tara noastră. Trebuie să
avem permanent in vedere
că in societatea noastră
singura sursă de venituri
este munca,. activitatea
creatoare in diferite sec
toare. pentru progresul si
dezvoltarea patriei. Ni
meni. in România, nu tre
buie să realizeze venituri
fără muncă, nimeni nu tre
buie să trăiască asuprind
și exploatind munca altuia!
Trebuie să aplicăm ferm
principiul dc bază al so
cialismului, al echității și
dreptății sociale.
Orice
abatere dc la-aceasta în
seamnă a încălca legile
obiective ale societății so
cialiste, înseamnă a ridica
obstacole in calea dezvol
tării patriei noastre".
Iată încă una din con
secventele liniei de forță
ale politicii de întărire a
legalității, de respectare
neabătută a principiilor
eticii și echității socialiste,
promovate de partidul nos

- în procente -

1990
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SUCEAVA

Metode eficiente de exploatare in subteran
Harnicii mineri din județul Suceava acționează pentru introduce
rea unor metode de extracție de mare productivitate și extinderea celor
care și-au dovedit eficiența, pentru aplicarea unor tehnologii perfecțio
nate de preparare a minereurilor.
— La mina Leșu Ursului — ne spunea tovarășul Mihal Chiribucă,
secretarul comitetului de partid al minei — am început aplicarea unei noi
metode constind in susținerea lucrărilor miniere cu ancore din cablu flexi
bil, bazată pe o invenție a inginerilor Traian Cazacu și Liviu Rubin. Me
toda. care este o noutate mondială, are ca efect creșterea cu 14 la sută a
productivității muncii, reducerea cu 50 la sută a consumului de lemn de
mină și înlocuirea armăturilor metalice tip TH. (Sava Bejinariu).

Sentimentul istoriei
- sentimentul patriei

MUREȘ
însemnate sporuri

Creșterea producției globale agricole

obiectivelor noii revoluții agrare, cu
noașterea și generalizarea experien
ței unităților și formațiilor de lucru
care au realizat producții record, în
sușirea temeinică a experienței frun
tașilor în buna gospodărire și ridi
carea fertilității pămintului, spre a
sc obține, in fiecare an. în orice con
diții de climă producții mari. Se au,
de asemenea, în vedere sporirea pu
ternică a eficientei economice in toa
te sectoarele, perfecționarea activi
tății de organizare și conducere a
unităților agricole, creșterea răspun
derii cadrelor de conducere și de
specialitate, a tuturor, lucrătorilor
din agricultură pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de plan și a
programelor speciale, pentru păs
trarea și dezvoltarea proprietății so
cialiste.
în spiritul sarcinilor reieșite din
cuvintarea rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 1 decembrie a.c., desfășu
rarea invățămintului agrozootehnic
de masă, a celorlalte forme de ridi
care a pregătirii profesionale a lucră
torilor din agricultură va prilejui, în
cadrul unor largi dezbateri, reliefa
rea atit a experienței bune dobindite
in toate secțoarele de activitate, cit și
analizarea in spirit critic și autocri
tic a lipsurilor și greșelilor care s-au
mai manifestat in conducerea și or
ganizarea muncii, in aplicarea me
canismului economico-financiar, în
respectarea tehnologiilor.
insistîndu-se asupra catfzelor și a măsurilor
ce se impun pentru eliminarea lor.
însușirea cunoștințelor teoretice și a
deprinderilor practice pentru apli
carea noilor tehnologii reprezintă un
pas important in obținerea de pro
ducții mari. Tocmai de aceea, cadrul
invățămintului
agrozootehnic
de
masă poate și trebuie să fie folosit
pentru adoptarea unor poziții fer
me față de nerespectarea tehnolo
giilor, a termenelor de executare a
lucrărilor, față de cei ce nu-și în
deplinesc în mod corespunzător în
datoririle.
Dezbaterile din cadrul adunărilor
și conferințelor de dări de seamă și
alegeri din organizațiile de partid ale
unităților agricole care au precedat
marele forum al comuniștilor —
Congresul al XIV-lea — au eviden
țiat, pe lingă producțiile superioare
obținute, și unele minusuri în activi
tatea de invățămînt agrozootehnic de
masă, stabilindu-se măsurile ce se
impun pentru îndreptarea lucru
rilor, pentru activitatea practică de
viitor, în sensul creșterii eficien
tei acestor cursuri. Rolul invățămîntului agrozootehnic de masă
este să răspundă unor cerințe esen
țiale pentru buna desfășurare a
activității în agricultură : să asigure
cunoașterea temeinică a tehnolo
giilor de lucru și, mai ales, deprin
derea practică de a le aplica cu cît
mai mare randament în condițiile
specifice ale unității. Or, nu de pu
ține ori s-au constatat manifestări
de formalism în desfășurarea activi
tății de invățămînt, începînd cu pre
zenta necorespunzătoare a cursanților la lecții, cu pregătirea superficia
lă în unele cazuri a lectorilor șl
sfîrșind cu folosirea de material di
dactic inadecvat. Cum poate fi ■ ca
racterizată altfel prezentarea de teh-

tru' indeosebi în anii de
după Congresul al IX-lea.
Fiindcă se știe : în anul
7968 s-a idoptat Legea nr.
18 — republicată in 1983
—, privind controlul pro
venienței unor-bunuri ale

ștesc. adică acolo de unde
au fost luate. In aceste
peste două decenii de cind
ființează și funcționează,
cel puțin o dată pe an.
Comitetul Politic Executiv
examinează rapoartele re

Cine cheltuiește
mai mult decit
ciștigă prin
muncă cinstită?
persoanelor fizice, care nu
au fost dobindite in mod
licit. Pe baza ei, a modi
ficărilor și perfecționărilor
ce i-au fost aduse, in cei
peste 21 ani de la intrarea
in vigoare, importante va
lori sociale acaparate și
tezaurizate prin încălcarea
— uneori brutală, grobiană,
deseori abilă și subtilă —
a normelor noastre de
muncă și viață au fost re
aduse in patrimoniul ob

fost, luate măsuri pentru
Crearea unei opinii de
masă împotriva tendințelor
de dobindire a unor.bunuri
și venituri fără muncă,
prin mijloace necinstite,
identificarea și tragerea la
răspundere a acelora care
comit acte de corupție. de
speculă, care obțin ciștiguri nemuncite și duc o
viață parazitară, toate aceste indicații, orientări
și măsuri au făcut ca rlndurile celor care cheltuiesc
mai mult decit ciștigă să
se subțieze continuu. Așa
cum demonstrează insă
rindurile de mai jos, cei
în drept veghează cu atenție sporită și cu compe
tență pentru ca atit spiri
tul. cit și litera legii să fie
aplicate cu vigoare și ri
goare.

Ziua
cea mai scumpii
Există zile lungi și zile
scurte; limpezi ori noroase,
triste ori vesele ; pierdute
ori ciștigate ; obișnuite ort
de ținut minte ; calme ori
agitate. Există tot felul de
zile — chiar și scumpe, li
nele extraordinar de scum
pe. De exemplu : pentru
familia I., așa a fost ziua
de 11 septembrie a.c. Atunci au achitat serviciului
impozite și taxe al secto
rului 2 al Capitalei frumu
șica sumă de Iei 819 877 1

feritoare la aplicarea legii
privind controlul prove
nienței bunurilor care nu
au fost dobindite in mod
licit. De fiecare dată s-a
cerut tuturor acelora cu
atribuții in acest domeniu
să acționeze mai ferm in
vederea aplicării și respec
tării stricte a legalității
socialiste, a principiilor
eticii și echității, apărării
și dezvoltării proprietății
socialiste. Concomitent, au (Continuare in pag. a Il-a)

Orașul Rimnicu Sărat, asemenea
tuturor orașelor țării, a cunos
cut adevărate metamorfoze ar
hitecturale. lată o întreagă ar
teră flancată de blocuri noi,
cu spații comerciale la parter
- construcții de ultimă oră cu. acel aer specific de mo
dernitate
Foto ; E. Dichiseanu

NEAMȚ

Rezultate

ale organizării și
modernizării producției
Acționind cu înaltă răspundere
pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor cuprinse în programele
de organizare și modernizare a
proceselor de producție, oamenii
muncii din județul Neamț au ob
ținut rezultate bune, care asigură
creșterea tot mai susținută a efi
cienței economice, realizarea unor
•produse cu performanțe tot mai
ridicate. Astfel, in acest an, in în
treprinderile județului au fost aplicate 341 de măsuri, obținindu-se
pe această bază un spor al producției-marfă de 1 837,7 milioane
lei. In același timp, cheltuielile to
tale au fost reduse cu 806 mili
oane lei. In această importantă
acțiune s-au evidențiat îndeosebi
colectivele de la Combinatul de
Fibre Sintetice Săvinești, între
prinderea Mecanică și întreprinde
rea de Țevi din Roman, Întreprin
derea de Celuloză, Hîrtie și Car
toane Piatra Neamț, Combinatul
de Lianți și Azbociment Bicaz.
(Ion Talpă).

I

„Patrie 1“ Cea dinții
determinare ce răsare
in minte la rostirea
acestui cuvînt este
una geografică : ple
cat din sau reîntors in
patrie. Și totuși, cuvîntul, prin etimologia
lui, trimite la „tată"
(pater), adică la obirșie, deci spre înain
tași,
spre
trecutul
istoric. înainte de a fi
vatra
strămoșească,
patria a fost percepu
tă ca succesiune ne
văzută — pentru că
urca, din generație în
generație, spre origini
— a înaintașilor. Ra
portul dintre istorie
și patrie a fost și este
acela dintre două con
cepte indisolubil aso
ciate. Patrie inseamnă
pămînt, limbă, neam
și istoria lor, o isto
rie ce s-a împletit într-un fir trainic, tors
din fusul vremii, în
cazul poporului român,
de peste patru milenii.
Istoria apare astfel
ca
o
componentă
esențială a identității
naționale. Este ceea
ce a relevat în
tr-o formulare me
morabilă
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu :
„Oare cum s-ar simți
un popor care nu și-ar
cunoaște trecutul, nu
și-ar cunoaște istoria,
nu ar prețui și nu ar
cinsti această istorie ?
Nu ar fi ca un copil
care nu-și cunoaște
părinții și se simte
străin în lume ? Fără
nici o Îndoială eă așa
ar fi... Iată de ce noi
avem datoria să cu

noaștem, să studiem
trecutul de luptă al
poporului
nostru.
Avem un trecut cu
care ne putem mindri“. Secretarul gene
ral al partidului a ex
primat clar și răspicat
funcția fundamentală
a cunoașterii istoriei
in formarea sentimen
tului patriotic : iți
iubești țara așa cum
iți iubești părinții. Și
ca să iubești trebuie
să cunoști, căci afec
țiunea nu se risipește
in gol, ci trebuie să-și
aibă un obiect bine
definit.
Din această articu
lare logică a decurs
Tocul de considera
bilă însemnătate atribuit
istoriei
de
Partidul
Comunist
Român, de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în
documentele de bază
ale partidului, in ope
ra secretarului său
general,
problemele
istoriei
poporului
român ocupă un spa
țiu amplu, fiind rele
vate întotdeauna ră
dăcinile istorice și
perfecta continuitate
a efortului națiunii
noastre de a făuri un
chip strălucitor pa
triei, de a-i apăra in
dependența • și
a-i
asigura progresul. Cu
noașterea
trecutului
național a devenit în
țara noastră temelia
întregii activități ideo
logice, teoretice și po
litico-educative.
Documentele
pro
gramatice — de ines
timabilă valoare teo
retică și practică —

precum Tezele din
aprilie,
magistralele
expuneri ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu
din 28 noiembrie 1988,
24 octombrie 1989 la
plenarele Comitetului
Central, Tezele pentru
Congresul al XIV-lea,
strălucitul Raport al
secretarului general al
partidului la marele
forum al comuniștilor
români, consacră un
amplu spațiu proble
melor
fundamentale
ale istoriei poporului
român, pentru a rele
va perfecta racordare
și continuitate a poli
ticii de edificare a
societății
socialiste
multilateral dezvoltate
la marile tradiții na
ționale ale poporului
român. Lichidarea ati
tudinii de ploconire în
fața străinătății —
tipică perioadei de
atotputernicie a „mo
delului unic" —. înlă
turarea
aprecierilor
denigratoare la adresa
trecutului nostru au
fost reflexul de dem
nitate națională al
comuniștilor, al națiu
nii noastre față de
comandamente venite
din afară, străine și
in
contradicție
cu
identitatea și interesul
național. Am învățat
de la secretarul gene
ral al partidului că
dincolo de veșmîntul
de amăgitoare strălu
cire sub care s-au în
fățișat sau se înfăți
șează diversele „mo(Continuarc
în pag. a IV-a)
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DARURI PENTRU APROAPE
PATRU MILIOANE DE COPII
CONȘTIINȚA

DATORIEI

Șl ARGUMENTUL FAPTEI
într-un loc în care întinderile aco
perite de zăpadă ale Bărăganului se
apropie de neostenita curgere a Du
nării, țăranul cooperator Vioreanu
Badiu, din comuna Tudor Vladimirescu, ne-a zis niște vorbe cu adine
înțeles, care se constituie in cea mai
potrivită „prefață" pentru aceste rinduri despre munca oamenilor de prin
părțile Brăilei :. „Un vis, așa am fi
spus, dacă cineva ne-ar fi vorbit cu
numai 20—25 de ani în urmă despre
asemenea recolte și asemenea împli
niri cum sînt cele pe care le-am dobîndit noi. Pe atunci, griul și po
rumbul de pe un hectar se măsurau
cu căruța, iar acum am ajuns
la producții ce se cîntăresc... cu
vagonul. Iată. în cooperativa noas
tră am recoltat anul acesta peste un
vagon de grîu, peste trei vagoane de
porumb și... un tren de 13 vagoane de
sfeclă de zahăr de pe cite un singur
hectar ! Toate acestea și încă multe
altele înseamnă pentru noi socialism
și hărnicie, și muncă bine orînduită".
Această „bună orînduială" porneș
te, firesc, de la structurile • socialis
mului românesc și de la buna orga
nizare a activității forței politice con
ducătoare, adică a muncii politicoorganizatorice desfășurate de
or
ganizațiile de partid.

mai temeinic controlul asupra înde
plinirii sarcinilor, asigurind perfec
ționarea continuă a întregii activități
de partid.

Să șîii să răspunzi
întotdeauna prezent

Același țăran, Vioreanu Badiu, ne
spusese cu multă îndreptățire : ,S-a
dus vremea cînd se putea face agri
cultură după obiceiul vara pe ogor,
iarna pe cuptor. Și pămîntul, și ani
malele, ca să producă atit cît pot și
atit cît trebuie, cer să fii tot timpul
prezent la datorie".
„Prezent tot timpulla datorie". Iată
o realitate ce ni se confirmă și la
Consiliul Unic Agroindustrial de Stat
și Cooperatist „Tudor Vladimirescu",
unde, acum, în toiul iernii, activita
tea este și ea... în toi. Se pregătesc
viitoarele recolte, se amenajează se
rele și răsadnițele, se îngrijesc zi și
noapte animalele, se repară tractoare- .
le și mașinile agricole, se învață agri
cultură și zootehnie, se cumpănește
asupra felului în care s-a muncit, spre
a se trage învățăminte pentru viitor,
și se iau măsurile cuvenite pentru
buna organizare a întregii activități,
— Dinamizatorul acestor acțiuni
atît de importante pentru consolidarea rezultatelor dobindite, pentru asi
Afirmarea spiritului
gurarea recoltei lui ’90 este activita
tea politico-organizatorică desfășura
revoluționar în muncă
tă de organizațiile de partid, felul in
care acestea asigură conducerea po
— Comitetul județean de partid
litică a tuturor laturilor muncii, ne
și-a concentrat atenția in citeva di
spune Ileana Giurgiu, organizatorul
recții prioritare ale muncii, ne spune
de partid al consiliului unic. De pildă,
tovarășul Alexandru Coadă, secre
noi nu am fi putut dobindi în acest
tar al Comitetului Județean de Partid
an
pe consiliu recolte medii atit de
Brăila. Acestea sint : perfecționarea
ridicate dacă nu ne-am fi preocupat
activității politico-organizatorice pen
stăruitor ca toate unitățile să fie
tru unirea eforturilor colectivelor in
aduse la nivelul celor fruntașe. Ast
îndeplinirea sarcinilor de plan, reali
fel, atunci cind cooperativa agricolă
zarea unui larg schimb de experien
de producție Tichilești, care deține
ță cu privire la aplicarea mecanis
mai bune decît vecinele sale
terenuri
mului autoconducerii, autogestiunii și
din Vădeni și Chiscani, a avut ten
autofinanțării și la metodele înainta
dința să obțină producții mai mici
te din industrie și din agricultura,
decît acestea, ne-am concentrat aten
întărirea organizațiilor de partid de
ția aici, organizind analize, schimburi
la orașe și sate pentru a spori sub
de experiență, demonstrații, mobilistanțial rolul lor de conducător, po
zind oamenii la o nouă atitudine față
litic in toate sferele de activitate.
de. îndatoriri. Dar și mai im
Astfel, in lumina sarcinilor subliniate
portantă a fost schimbarea sti
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu
lului și a metodelor de muncă, în
prilejul vizitei de lucru făcute de
locuirea
tergiversărilor și a rutinei cu
curind in județul nostru, împreună
dinamismul, cu operativitatea, cu re
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a obiec
ceptivitatea la nou. Această schimba
tivelor ce ne revin din hotâririle
re, care a ridicat sus „ștacheta" re
Congresului al XlV-lea. căutăm să
coltelor consiliului unic, demonstrea
valorificăm pe un plan superior pro
ză ponderea pe care o are fiecare
pria noastră experiență, să lichidăm
unitate,
fiecare fermă și — mergînd
cu hotărîre unele neajunsuri, să
tnai jos — fiecare echipă și fiecare
realizăm o perfecționare radicală a
om în producțiile medii mari, in restilului și metodelor, de muncăzifltatele bune „pe ansamblu". Iată
V-am rugă să 'măistați astițria
de ce ne preocupăm ca munca poli
valorificării propriei experiențe a potică
să,pătrundă pină la fiecare for
fhitcitului județean efe partid'...
mație și la fiecare om, să determine
— Dacă e să ne referim la agricul
schimbarea unor anumite atitudini,
tură. domeniu în care pentru rezul
a anumitor mentalități. De pildă,
tatele obținute in acest an organiza
atunci cînd, inerent, se ivesc greu
ția județeană de partid Brăila a avut
tăți, unele cadre cu funcții de con-,
cinstea să i se confere Înaltul titlu
ducere și chiar anumite birouri ale
de „Erou al Noii Revoluții Agrare",
organizațiilor de partid, în loc să se
aș putea să arăt că ne-am străduit
angajeze cu toate forțele în depășirea
să repartizăm judicios forțele pentru
lor, consideră că „și-au făcut dato
a „acoperi" întreaga problematică,
ria" dacă... informează consiliul unic!
pentru a face față tuturor sarcinilor,
Or, este bine cunoscut că a-ți face
preocupindu-ne sâ îmbinăm perma
nent rezolvarea aspectelor curente și ■ datoria înseamnă a te angaja, a
lupta, a rezolva, a duce lucrurile
a celor de perspectivă. Ca metode
înainte. Așa cum sublinia tovarășul
concrete aș menționa, printre altele,
Nicolae
Ceaușescu la plenara
faptul că înaintea fiecărei- campanii
Comitetului Central din decem
organizăm intilniri de lucru cu toți
brie, „fiecare în domeniul său de
mecanizatorii și specialiștii, pe gru
activitate trebuie să acționeze cu în
puri de consilii unice, în cadrul că
treaga răspundere pentru a contribui
rora stabilim modul in care trebuie
la realizarea planurilor dc dezvoltare
șă se desfășoare munca de partid, să
economico-socială". Și asta deoarece
șe aplice tehnologiile, în funcție de
numai prin fapte poți răspunde întot
condițiile , specifice ale fiecărei pe
deauna prezent.
rioade. Ținind seama că în zootehnie
și legumicultura am avut o rămînere
în urmă față de producția de cereale,
Știința și hărnicia
pentru aceste sectoare am organizat
schimburi de experiență. în cadrul
schimbă fata locurilor
cărora analizele și dezbaterile, susți
Străbatem Bărăganul brăilean, care,
nute de foi volante, de proiecții și
deși îmbrățișat de apele Dunării, era
panouri și urmate de programe de
cîndva una dintre cele mai secetoase
măsuri s-au dovedit deosebit de
zone ale țării. în prezent, datorită
utile. Drept urmare, producția zooteh
marilor investiții făcute de stat- pen
nică și legumicolă a sporit substan
tru valorificarea cit mai deplină a
țial in numeroase unități agricole.
posibilităților agriculturii socialiste,
Și preocupările pentru întărirea or
s-a realizat o operă fără precedent :
ganizațiilor de partid din sectoarele
este irigată întreaga suprafață arabilă
zootehnice ale unităților agricole de
a județului. In acest fel, recoltele nu
stat și cooperatiste au determinat ob
mai depind cu totul și cu totul de
ținerea unor rezultate economice mai
capriciile climei, ci — din ce in ce
bune. Aceasta ne întărește convinge
mai mult — de priceperea și hărnicia
rea că, in lumina orientărilor Congre
oamenilor. „Știința și hărnicia schim
sului și a cuvintărilor tovarășului
bă fața locurilor", ne spunea la în
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
ceput același Vioreanu Badiu, țăran
tetului Politic Executiv din 1 decem
cu multă experiență în lucrul păminbrie și la recenta plenară a Comi
tului, și ne reconfirmă acum cerce
tetului Central al partidului, trebuie
tătorul științific Emil Bălăuță, mem
să acționăm astfel incit — fără a pre
bru al comitetului județean de partid
lua atribuțiile organismelor de stat
și director al Stațiunii centrale de
sau ale democrației muncitorești-recercetări pentru ameliorarea solurilor
voluționare, fără a se substitui in
sărăturate.
Pe fiecare hectar din ju
vreun fel acestora — organizațiile de
deț — ne spune el — s-au investit
partid să-și repartizeze mai judicios
între 60 000 și 80 000 de lei în irigații,
forțele, să se implice mai profund în
drenări, desecări, îndiguiri și alte lurezolvarea problemelor, să exercite

(Urmare din pag. I)

(ați citit bine: opt sute nouă
sprezece mii opt sute șap
tezeci și șapte lei). De ce ?
Pentru că așa a stabilit in
stanța (sentință definitivă
prin decizia civilă nr. 1714/
1989 a Tribunalului Muni
cipal București).
In casa lor (bd. Ghica
Tei nr. 85) au fost găsite
bijuterii : inele bărbătești
și de damă, cu șină subțire
ori groasă, unul cu montu
ră rotundă, in care era fi
xat un disc cu efigia pre
ședintelui J. F. Kennedy,
verighete, cercei etc. și
chiar o monedă de zece
franci, cu an de emisie
1858, ce poartă efigia îm
păratului Napoleon III. Au
mai fost găsite butelii de
aragaz, congelator, frigider,
televizor color, radiocasetofon, videocasetofon, ca
sete video, covoare, haine
de piele, cojoaoe, mobilă
scumpă ș.a. S-au mai gă
sit și oarece... parale, des
pre care cei doi avocați
angajați să apere interese
le soților I, scriu negru pe
alb că : „Nefiind cunoscă
tori de carte nu au avut
posibilitatea de a depune
la CEC sumele găsite in
casă — 721 000 lei" (sic !).
Apropo de apărare. Au
'x.__________________________________

sărit în ajutor rude, prie
teni, vecini. Ca să se jus
tifice achiziționarea unor
bunuri a căror valoare s-a
ridicat la 1 466 778 lei (și
acum ați citit bine) au fost
evocate și invocate auste
ritatea celor doi, spiritul
lor de economiei traiul mo
dest, niște sume cîștigate
de pe urma nunților de ar
gint și chiar... bursa unuia
dintre copii, pe perioada
liceului. Declarațiile marto
rilor sînt cusute cu tot fe
lul de ațe. Lată ce-au spus
doi dintre aceștia (ad litteram) :
Nașul : „Pe 19 ianuarie
1987 a avut loc nunta de
argint a cercetaților. Au
fost peste 150 de familii,
la Hotelul «Național». Nu
știm cît a costat masa,
contravaloarea a suportat-o
cercetatul. Nu știu dacă au
avut economii, dar știu că
trăiau prost, sînt suferinzi.
Nu au fost niciodată in
concedii".
O prietenă : „Cercetați!
mănîncă moderat. Au o îm
brăcăminte modestă. Nu se
duc în concedii, nici la pe
treceri. Nu știe nici carte
cercetatul. In august 1987
a avut loc nunta fiului
cercetatului, și s-au strins
circa 230 000 lei. Au fost
peste 200 și ceva de per

crări. Aceasta „în mod normal". Efor
turi și investiții mai mari au cerut
cele 80 000 hectare sărăturate, 36 000
hectare de terenuri nisipoase, precum
și suprafețele... „selenare". Așa le zi
ceau oamenii unor păminturi, pe care,
„de cînd lumea", n-a crescut nimic,
„nici măcar iarbă", cum sînt cele de
la crovul Lacu Sărat,. Valea Iencii,
Cireșu și de prin alte părți. Acum și
de pe aceste terenuri se obțin recol
te bune. Experiența de aici, ca și de
pe cele 5 500 ha ale stațiunii, care
produce sămînță din categoria superelită și elită pentru 21 de culturi,
rodește bogat în întregul județ.
— Hotărîtoare pentru recoltele mari
obținute în acest an de județul Brăila
— la grîu și secară 9 116 kg ia hectar,
la porumb 32 400 kg, la floarea-soarelui 6 324 kg — a fost activitatea des
fășurată de organizațiile de partid și
consiliile de conducere pentru ca re
zultatele cercetării științifice să fie
larg aplicate în producție. E firesc ca,
în primul rînd, organizațiile de partid,
comuniștii, să fie promotorii noului,
ai științei și — așa după cum se vede
din experiența județului nostru cest lucru atirnă greu la cîntar.

Ca de fiecare dată In vacanța șco
lară de iarnă, care a început de ieri,
și în acest an, în perioada 28 de
cembrie 1989 — 3 ianuarie 1990 va
avea loc serbarea Pomului de iarnă.
Prin grija organizatorilor, serbările
Pomului de iarnă, organizate în gră
dinițe și școli, în întreprinderi, in
stituții, unități agricole, cooperative,
la case de copii, leagăne, unități me
dicale pentru copii, precum și la
centrele de cultură și creație „Cintarea României", vor avea fastul
specific și se vor desfășura în at
mosfera de voioșie caracteristică
vîrstei copilăriei.
Anul acesta, pentru tradiționala
serbare a Pomului de iarnă, Uniunea
Generală a Sindicatelor,
Uniunea

Fonduri de peste 273000000 lei
destinate organizării
serbărilor Pomului de iarnă
Tineretului Comunist, Consiliul Na
țional al Femeilor, Organizația Pio
nierilor, Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție,
UCECOM, CENTROCOOP, Societa
tea de Cruce Roșie, Organizația De
mocrației și Unității Socialiste vor
asigura din venituri proprii suma de
273 154 898 lei. De asemenea, tot în

acest scop, organizațiile locale ale
femeilor și unitățile UCECOM au
realizat prin muncă voluntară arti
cole de îmbrăcăminte, jucării ca și
alte obiecte și daruri în valoare
de aproape 7 milioane Iei. De toate
acestea vor beneficia aproape 4 mi
lioane de copii, preșcolari și elevi,
cei din casele de copii, grădinițe și

în Bărăganul dintotdeauna al lor —
și acum mai mult al lor decît întot
deauna —, Vioreanu Badiu și toți cei
lalți țărani, și mecanizatorii, și ingi
nerii, și medicii, și profesorii de la
sate știu, cu tot mai adîncă și limpede
convingere, că de felul în. care mun
cesc ei și toți cei din satele întregii
Românii depinde pîinea poporului.
Viitorul însuși al României socialiste - copiii, sînt veghe ați astăzi în patria noastră cu dragoste, asigurîndu-li-se
o copilărie cu adevărat fericită ■
Foto : S. Cristian

Gli. ATANAS1U
C. PRICEPUTU

PE ȘANTIERE ALE CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE
In cadrul mai multor son
daje întreprinse de ziarul
nostru privind cauzele ne■ realizării planului de că
tre unele trusturi și întreprinderi-antrepriză de construcții-montaj a reieșit
că, in afara unor deficiențe
ale muncii constructorilor,
o serie de neajunsuri sînt
generate de o aproviziona
re necorespunzătoare, lip
sită de ritmicitate și în
cantități insuficiente la o
serie de materiale de bază.
Intre acestea se află plasa
sudată, necesară la reali
zarea prefabricatelor, pre
cum și geamurile. în legă
tură cu aceste .două sorti
mente am întreprins an
cheta de față la întreprin
derea de Sirmă și Produse
din Sirmă și întreprinderea
de Geamuri, ambele din.
municipiul Buzău.

La „plase sudate”
— o mentalitate nu
întru totul justificată:
„Cine insistă, pînă la
urmă primește". Aces~
ta a fost răspunsul pe care
ni l-a dat in cele din urmă
inginerul-șef Vasile Moraru de la întreprinderea de
Sirmă și Produse din Sirmă
Buzău. Ce trebuie înțeles
de aici? Ne spune chiar in
terlocutorul. „Zi de zi stau
pe capul nostru tot felul
de beneficiari de la trus
turi și antreprize, de la în
treprinderi de materiale de
construcții, delegați, direc
tori, directori adjuncți, se
cretari de partid. Unul in
tră, altul iese. Și tot tim
pul zbîrnîie telefoanele".
înti-adevăr, așa este în
fiecare zi ia întreprinderea
amintită. Beneficiarii, deși
au încheiat contracte fer
me. deși au repartiții, au
ajuns să bată drumul Bu
zăului mai în fiecare zi. să
se roage, să apeleze la tot
felul de relații și cunoștin
țe. Doar, doar vor pleca acasă cu cîteva zeci de tone
de plasă sudată. Pentru că
plasa de sirmă este de neînlocuit la realizarea pre
fabricatelor, fără de care
planul la locuințe stagnea
ză. Este un lanț care nu
începe însă de la între
prinderea de Sîrmă și Pro-

duse din Sirmă Buzău, ci
de la furnizorii săi, respectiv
Combinatul Siderurgic Ga
lați, Combinatul Siderurgic
Hunedoara, care au mari
restanțe la țagle față de
întreprinderea în discuție.
Dar este aceasta singura
cauză a nerealizării canti
tății de plase sudate plani
ficate?
— Este principala, dar
nu singura, ne răspunde
secretarul comitetului de
partid din întreprindere,
Dumitru Popa. O altă cau
ză este faptul că ni s-a dat

derii și alți factori nu văd
însă nimic rău — este in
stituirea practicii de a suda
plasă... cu materialul clien
tului. Ce înseamnă de fapt
acest lucru? Nimic altceva
decît plimbarea unor mari
cantități de sirmă întîi la
constructori, apoi la între
prinderea de sîrmă și din
nou la constructori, deși
și unii și alții au aceiași
furnizori. O practică întru
totul neeconomicoasă, „anticontractuală", așa cum
s-a precizat la direcția
de resort a Comitetului

rezolvării lor

La geamuri: punc
te nelămurite între
optica furnizorului și
cea a beneficiarului.
„Ne-am realizat și de
pășit sarcinile la zi la ex
port (în proporție de 109 la
sută), ne spune de la bun
început
directorul între
prinderii de Geamuri, loan
Nuț, și avem posibilitatea

Plasa care îngrădește activitatea
constructorilor și o situație obscură
de la început un plan mai
mare decît capacitatea pe
care o avem. Bunăoară, în
luna decembrie avem un
plan de 9 200 tone și o ca
pacitate montată de 8167
tone.
Este, într-adevăr, o pro
blemă de care trebuie să
se țină seama. Dar în același timp avînd în vede
re cerințele mari la acest
produs se impune ca printr-o mai mare mobilizare,
printr-o sporire a efortu
rilor întregului colectiv
pentru modernizarea pro
ducției, întreprinderea buzoiană să sporească sub
stanțial cantitățile livrate
de plasă sudată destinată
construcției de locuințe. Aflăm de altfel că între
prinderea a avut o capaci
tate mai mare, dar două
mașini de sudat plase au
fost transferate la o altă
întreprindere care face
acum plase pentru conteinere tip C.F.R.
O altă problemă — în
care conducerea întreprin-

soane. Tatăl a suportat I. Cine este ea ați înțeles.
cheltuielile nunții, nu știu Avea autorizație de floră
cit a cheltuit. Cercetata are reasă, dar nu-și achita im
autorizație de florăreasă, pozitul corespunzător cîștivinde flori la piață la O- gurilor reale. Cîteva cuvin
bor, flori pe care le cum te despre el : a lucrat ca
pără de unde poate. Duce zidar la I.C.R.A.L. Colenflorile la piață cu brațul. tina pînă în 1983, cînd „s-a
In medie, pe zi, scoate pensionat pe caz de boală".

pentru Problemele Consi
liilor Populare.
In sfirșit, o altă nedume
rire o ridică modul cu totul
diferit în care sînt onorate
comenzile. în timp ce unele
județe au acoperit necesa
rul in proporție de 20—30
la sută și chiar mai puțin,
altele au primit chiar mai
mult față de repartiție.
Cauzele ? Ne sint explica
te din nou de către ingine
rul-șef :
— Județele apropiate își
trimit trailere aici și aș
teaptă, căci o problemă care
creează greutăți o constituie
și asigurarea vagoanelor
pentru expedierea plase
lor. Sint, de asemenea, pro
gramele prioritare și, de ce
să nu recunoaștem, inter
vențiile mai mult sau mai
puțin imperative.
Așadar, plasa sudată, a
cărei lipsă se resimte acut
pe unele șantiere, are in
spețe un adevărat ghem de
probleme. Este de așteptat
ca toate aceste probleme să
fie analizate cu răspundere

Știți cît curge
de unde pică ?
I.M. este muncitor neca
lificat, are 31 de ani, și din
februarie ’74 pînă în apri
lie ’77 a lucrat la între
prinderea „Granitul", unde

plătit-o cu 143 000 lei. Așa
susțin ei. Apoi i-au sporit
confortul (printre altele au
modificat încălzirea „pe
lemne" pe una centrală,
„termostată" „pe păcură",
cu injectoare speciale, fa
bricate în străinătate) ; au
pus pardoseli de gresie prin

Cine cheltuiește mai mult
decît cîștigă prin muncă cinstită?
300—500 de lei, iar vara și
în zilele de sărbătoare se
scot pină la 5 000 lei pe zi.
Eu vînd trestie în piață,
lingă ea. Și eu sînt cerce
tată la iliciți".
Firește că... n-a ținut
chestia cu trestia. Firește
că instanța a reușit pînă
la urmă se evidențieze adevărul, dar i-a trebuit
timp. Procesul — aminat în
repetate rînduri —, a du
rat un an. Dosarul cauzei
(nr. 5263/’88) conține 289
file. Coperțile lui sînt roz.
Ca și fosta viață a soților

în vederea
grabnice.

Valoarea pensiei pe care o n-a cîștigat niciodată din
primește de la stat este da colo de 2 300 lei pe lună,
2 200 de lei. Nu știu cit de în 1979 s-a căsătorit cu M.,
greu poate să scrie sau să 30 de ani, care lucra la Fa
citească. Am văzut că se brica de Săpun „Stela". Au
iscălește, totuși. Sint con doi copii minori. Cît au
vins că la aritmetică, dacă trăit exclusiv din retribu
s-ar înscrie la vreo școală, ții, viața lor a fost cuviin
ar putea lua note mari. A- cioasă. Iată insă că, din ’77,
dunarea și înmulțirea le I.M. se angajează barman
știa de-acasă. împărțirea și la „Carul cu bere". Retri
scăderea i s-au predat la buția „oficială" nu-i mare
tribunal. Cum spuneam, nici acolo. Și totuși...
sentința-i definitivă. Nota
întîi și-au cumpărat o
(de plată) a și fost achi vilă cu scară interioară,
tată. Suma : lei 819 877.
cu etaj și mansardă. Au

holuri și dependințe ; au
pus lambriuri din lemn
peste tot acolo unde le-a
indicat arhitectul consultat.
Toate astea s-au ridicat la
încă 43 000 lei. Zugravii,
printr-un „calcio vechio"
„făcut la meserie" i-au mai
ușurat de încă 10 000 lei.
Dar casa — ca și nouă —
cere și mobilă nouă, nu ?
Au cumpărat-o. însă
ce
vilă-i aceea care n-a're și
o pivniță cu'pereți bine zi
diți și boltiți din cărămi
dă ? Au făcut-o și pe-ast.a.
Mai trebuia uri autoturism.

onorării tuturor contracte
lor interne, astfel că pină
la sfîrșitul anului vom li
chida restanțele pe care le
mai avem față de construc
tori". O precizare-angajament pe care o consemnăm
ca atare. Directorul ne roa
gă să inserăm însă și o
rugăminți adresată trus
turilor și antreprizelor de
construcții : să contracteze
și geam laminat ornament,
nu numai geam tras (trans
parent). „Nu înțelegem de
ce. :n ciuda tuturor insis
tențelor noastre, a telexu
rilor pe care le-am dat, se
contractează geam orna
ment numai în proporție
de 1—2 procente. Oricine
știe însă că la un aparta
ment se folosește mai mult
geam ornament, la băi, la
sufragerii, bucătării, păr
țile comune
etc.
Și
pe deasupra, geamul orna
ment este de aproape două
ori mai ieftin decît cel
tras".
Pe lista celor care au
contractat și au preluat

S-au gîndit că o „Lada"
este exact ceea ce le tre
buie. Au cumpărat-o.
Sigur, în instanță s-au
căutat justificări, s-au pro
nunțat cuvinte cum sînt
„moștenire", „atenții pri
mite la botezul copiilor",
„donații", „economii", „trai
modest" (sic !)... Un veri
tabil tur de forță pentru a
se demonstra că negrul e
alb. Nu s-a vorbit deloc
de înșelarea cumpărătorilor
— vînzări cu suprapreț, di
luarea și diminuarea bău
turilor, încărcări la soco
teală — nici de bacșișuri.
Oare numai pentru că „ho
țul neprins e negustor cin
stit" ? Suma pe care n-au
putut-o justifica „apără
torii" pare totuși mică —
doar 132 034 lei. Sentința-i
definitivă. După cerceta
rea dosarului nr. 8790/’83
— am rămas totuși cu o
nedumerire. Anume? N-am
înțeles de ce nimeni n-a
insistat să
lămurească
pînă la capăt și să solu
ționeze următoarea proble
mă : soții I.M. n-au bu
letine de București, vila
au cumpărat-o printr-un
interpus. Cum de-a fost
posibil ? Cine le-a făcut
actele și pe ce temei legal?

geam ornament puțin se
află Insă și întreprinderea Antrepriză de Con
strucții Buzău. Ne depla
săm pe șantierul de con
strucții cel mai apropiat,
la blocurile 18 A—D, șl
purtăm următorul dialog :
— Aveți geam ornament
pentru băi și sufragerii ?
— Am vrea noi să avem,
ne spun constructorii, Ar
vrea și cetățenii, însă nu
avem ce le face. Noi le
punem așa cum este în
deviz, geam tras. Apoi ei
îl sparg, îl duc la gunoi și
iși pun geam ornament cu
meșterii de la cooperativă.
Noi nu primim decit foar
te puțin.
— Și cam cît v-ar tre^
bui ?
— Cam 20 la sută din
total. în jur de 500 de metri pătrați la fiecare din
blocurile la care lucrăm.
■precizează, șeful punctului
de lucru, Istrate Ilie.
La sediul
antreprizei
însă, directorul Nicolae
Voinea susține că, de fapt,
furnizorul este de vină,
întrucît a contractat 2 000
de metri pătrați (oricum
foarte puțin) și a primit
numai 1 500 de metri pă
trați.
Așadar, furnizorul susți
ne că beneficiarul nu vrea
geam ornament, iar bene
ficiarul că nu ii dă furni
zorul. Dincolo de aceste
inadvertențe și obscurități
greu de lămurit, cert rămîne un lucru. In vreme
ce pe șantiere este o acută lipsă de asemenea
geam — cu consecințele amintite — întreprinderea
de geamuri are o capaci
tate de circa 1,5 milioane
metri pătrați de geam or
nament nefolosită din lip
să de comenzi. Cantitate,
cum se vede, deloc mică
și care ar suplini restan
țele care se creează an de
an la geamul tras. Este o
altă problemă pe care o
supunem atenției factori
lor de răspundere în pri
vința asigurării materiale
lor de . construcții și, tot
odată, Comitetului de Stat
al Planificării șl Aprovi
zionării Tehnico-Materiale
și Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Popu
lare.

Ion MARIN

Milioane ți milioane de
oameni din țara noastră
muncesc cu abnegație, cu
pasiune, animați de conști
ința datoriei, de corectitu
dine, de cinste ; ei contri
buie zi de zi — fără să-ți
cruțe sau să-ți neguțeze eforturile —, la opera de
construcție a societății so
cialiste. Remunerați după
cantitatea, calitatea ți im
portanța socială a muncii
depuse, fiecare tinde, firesc,
la ridicarea standardului
său de viață*; cu fiecare
an care trece, viața tuturor
este, ți sub acest aspect,
mai împlinită, mai rodnică.
Ața este drept ți corect.
Ața recomandă normele
vieții ți muncii comuniști
lor, etica ți echitatea so
cialistă. Iar cazurile pre
zentate mai sus dovedesc
o dată mai mult că in so
cietatea noastră — mai
ales după Congresul al
IX-lea al partidului —,
s-a vegheat continuu, per
manent, neîntrerupt ți se
veghează cu strășnicie pen
tru ca veniturile tuturor să
fie rezultatul numai ți nu
mai al activității producti
ve in diferite sectoare de
activitate.

Mircea BUNEA

școli speciale, leagăne de copii și
secții de recuperare din sanatorii,
preventorii și alte unități medicale.
Cu prilejul serbării Pomului de
iarnă, organele și organizațiile de
partid, comitetele sindicatelor, con
siliile oamenilor muncii,
r___ _ organizațiile U.T.C. și de* pionieri, comisiile de femei vor inlția numeroase manifestări politico-educative și programe cultural-ar_______
tistice. în municipii-reședință de
județ vor fi organizate în perioa
da 17 decembrie 1989 — 7 ianuarie
1990 „orășele ale copiilor". în Ca
pitală „orășelul copiilor" va fi orga
nizat în Parcul tineretului. în pe
rioada serbării Pomului de iarnă, în
școli și grădinițe, în centre de cul
tură și creație „Cîntarea României",
case ale pionierilor și șoimilor pa
triei se vor organiza carnavaluri
pentru pionieri, elevi și șoimi ai pa
triei. în Capitală, cu sprijinul con
siliului popular municipal, în ziua de
3 ianuarie 1990 se va organiza un
carnaval al copiilor, la Pavilionul
expozițional din Piața Scînteii.
Desigur, serbările Pomului de
iarnă nu vor fi singurele împreju
rări ale vacanței menite să le ofere
copiilor clipe de plăcută și instruc
tivă destindere. Organizațiile județe
ne de tineret și copii, împreună cu
inspectoratele școlare vor organiza
și asigura, pe plan local, petrecerea
utilă și plăcută a vacanței de iarnă .
a elevilor și studenților. In acest
scop, cu sprijinul consiliilor popu
lare se vor organiza tabere de odihnă
și instruire, cluburi de vacanță, dru
meții, excursii și alte activități care
vor fi îmbinate cu întrecerile spor
tive din cadrul fazei de iarnă a
„Daciadei". Se vor amenaja expoziții
cu cele mai valoroase lucrări reali
zate de copii in cadrul cercurilor
tehnico-aplicative — desene, picturi,
sculpturi, artă grafică —, se vor orga
niza concursuri de cîntece, poezii,
spectacole artistice și alte activități
cultural-educative, menite a con
tribui la dezvoltarea mîndriei patrio
tice față de marile realizări obținute
de poporul nostru în anii construc
ției socialiste, față de viitorul lu
minos al țării prefigurat în docu
mentele adoptate de Congresul al
XlV-lea al partidului. Se vor orga
niza. de asemenea, revelioane ale ti
neretului în centre de cultură și
creație „Cîntarea României", cantine
școlare și studențești, tabere de
odihnă ale. elevilor și studenților
etc. In Capitală, Comitetul Central
al U.T.C., Consiliul Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din
România, cu sprijinul comitetului
municipal de partid, vor organiza, la
Pavilionul expozițional central din
Piața Scînteii, Revelionul tineretu
lui și studenților.
Serbările Pomului de iarnă vor
prilejui pentru milioanele de copii
ai țării manifestarea cu putere a
dragostei nemărginite față de patrie
și partid, recunoștința fierbinte față
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față
de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru
minunatele condiții de viață și în
vățătură de care se bucură tînăra
generație din România, condiții ilus
trate grăitor de Hotărîrea Comite
tului Politic Executiv al CC. al
P.C.R. din 1 decembrie 1989, adopta
tă din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, și legiferată prin
Decret al Consiliului de Stat, cu pri
vire la majorarea cu 10 la sută a bur
selor elevilor și studenților și la acor
darea de burse tuturor studenților fii
de muncitori și de țărani cooperatori
care urmează cursurile de zi, indife
rent de veniturile părinților.

NOI APARTAMENTE
PENTRU
OAMENII MUNCII
BACĂU
Mobilizați de înflăcăratele che
mări adresate de secretarul gene
ral al partidului, de la tribuna înal
tului forum al comuniștilor, lucră
torii Trustului Antrepriză Genera
lă de Construcții-Montaj Bacău,
care în ultimii 24 de ani au înălțat
in orașele și satele județului peste
73 000 apartamente, înscriu pe gra
ficul întrecerii socialiste noi și im
portante succese în muncă. Astfel,
prin organizarea mai bună a mun
cii pe fiecare șantier, utilizarea pe
scară largă a unor materiale de
construcții locale, introducerea în
cadrul acțiunii de modernizare a
unor tehnologii avansate de lucru,
în perioada care a trecut din acest
an ei au predat la cheie 2 939 apar
tamente confortabile, cu 163 apar
tamente mai mult față de prevede
rile planului. înălțate după proiec
te realizate de institutul județean
de specialitate, noile blocuri pun
in valoare tradițiile arhitectonice
locale armonios îmbinate cu cerin
țele moderne. în prezent, construc
torii băcăuani depun eforturi sus
ținute pentru finalizarea înainte de
termen a altor 204 apartamente,
aflate într-un stadiu avansat de
execuție. Totodată, ei au început
lucrările la alte peste 1 000 de apar
tamente din planul de construcție
pe anul viitor. (Gheorghe Baltă).

VASLUI
Constructorii întreprinderii An
trepriză de Construcții-Montaj au
finalizat, in aceste zile, și au dat
în folosință, în cel mai tinăr și
modern cartier al municipiului
Vaslui, Traian, peste 120 de noi
apartamente. Situate in elegante
blocuri, prevăzute cu spații co
merciale la parter, cele' mai multe
apartamente au cîte trei și patru
camere și un grad sporit de con
fort, ele fiind destinate în cea mai
mare parte familiilor de oameni ai
muncii/cu mulți copii. După cum
aflăm de la Teodor Tărnăuceanu,
vicepreședinte al consiliului popu
lar municipal, numai in acest an
zestrea edilitară a Vasluiului, lo
calitate reconstruită din temelii. în
ultimele două decenii, a sporit cu
circa 750 apartamente, cepa ce face
ca numărul total al locuințelor ridi
cate aici, după Congresul al IX-lea
al partidului, să ajungă la 13 000.
In prezent, peste 83 Ia sută din
populația municipiului locuiește in
case noi. (Petru Necula).
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Noile capacități productive PRODUCȚIA PENTRU EXPORT
- puse nelntlrziat în funcțiune! -realizată și livrată in avans

Au trecut citeva ore bune de la
începerea programului și activitatea

de pe șantierul Centralei Electrice și
de Termoficare Slatina seamănă,

mai degrabă, cu cea de la debutul
unei zile de muncă și nu cu cea de
la mijlocul ei.
Întrebăm unde îl putem găsi pe
șetul de brigadă. îl aflăm, nu de
parte de „freamătul" activității, pe
adjunctul șefului de brigadă nr. 3,
Ing. Lucia Armeanu. De fapt, aici
acționează brigăzile nr. 1 și nr. 3
ale Antreprizei de Construcții In
dustriale din Slatina. Ne interesăm,
firesc, de stadiul lucrărilor.
— Am predat frontul de lucru la
montaj pentru cazanele 1 și 2, pre
cum și pentru turbina 1. Cit pri
vește turbina 2, frontul de lucru o
să fie asigurat peste o lună. La
obiectivul „corp
intermediar" lu
crăm la planșeu
și acoperiș ; alte
patru planșee mai
sint de realizat la
„turnul de capăt".
In ce privește atelierele de repa
rații mori și pre
lucrări mecanice
se lucrează la în
chideri, fundații
și montarea uti
lajelor.
— Credeam că
au sosit topometriștii — intră în
vorbă, apropiindu-se de noi, șe
ful de brigadă,
ing.
Alexandru
Poziumschi, de la
Antrepriza Energomontaj. Repe
tăm întrebarea pe care am pus-o con
structorului. După un moment de tă
cere, cu o undă de tristețe în glas,
interlocutorul ne spune: „Lucrările de
montaj sînt în mare întîrziere da
torită lipsei utilajelor tehnologice.
De pildă, la cazanul nr. 1 nu este
livrat sistemul de presiune, în ace
eași situație fiind și pereții mem
brană ; din șase mori au sosit doar
două, celelalte, deși sintem infor
mați că au fost fabricate, nu au
ajuns încă la noi. Cît privește tam
burul, de care depind în momentul
de față o serie de lucrări, sîntem
anunțați că ne va fi expediat abia
în froruarie anul viitor. Nici la
turbina nr. 1 nu stăm mai bine. Aș
teptăm circuitele de înaltă presiune
și înaltă temperatură". Și discuția
pe tema utilajelor tehnologice neli
vrate nu se termină aici.
Continuăm documentarea pe șan
tier. Pe locul unde urmează să fie
amplasată stația de aer comprimat
se află un tronson de estacadă.
Constructorul are o explicație : nu-l
poate pune pe poziție deoarece pe
locul unde ar trebui să se facă
fundația se află o macara turn care,
la rindul ei, este absolut indispen
sabilă montării utilajelor tehnologi
ce la un obiectiv aflat în imediata
apropiere. Greu de spus deci cum
a fost gîndită organizarea muncii
pe șantier.
In discuție intervine și benefi
ciarul — ing. Aurel Medințu, direc
torul întreprinderii Electrocentrale
Slatina: «La estacada „rețele de in
cintă" (transport apă și zgură-cenușă), construcțiile sînt finalizate in
proporție de 70 la sută, dar partea
de montaj — numai 10 la sută. La
„stația pompe" stadiul
lucrărilor
este avansat, însă la depozitul de
zgură șl cenușă trebuie mobilizate
mijloace mecanizate și forță de

muncă. Același lucru și la stația de
epurare, unde avem asigurate cea
mai mare parte din utilaje, sint fă
cute și legăturile, dar nu putem fi
naliza lucrările în primul rînd din
cauza lipsei forței de muncă».
Așadar, pe șantierul Centralei
Electrice și de Termoficare din Sla
tina unele lucrări sint executate în
avans, altele sînt mult întîrziate și
chiar neîncepute, în condițiile în
care termenul de punere în func
țiune a celor două grupuri energe
tice de 50 MW este de mult expi
rat. Practic, ce s-a intimplat ?
— Investiția — precizează bene
ficiarul — a început acum cinci ani
in regim derogatoriu. La început,
activitatea pe șantier s-a desfășurat
ritmic, realizîndu-se chiar și unele
lucrări in avans. Totul s-a schim

depozitării. Nu mai puțin adevărat
este că și din partea constructoru
lui se impune o schimbare a stilu
lui de muncă.
Reamintim toate acestea pentru
că, iată, pe
șantierul
Centralei
Electrice și de Termoficare Slatina,
constructorul întocmește doar pro
grame de lucru lunare și nici decum programe săptămînale și chiar
zilnice, cum ar fi firesc. De pildă,
maistrul Aurel Florescu nu consi
deră normal să-și întocmească un
program de activitate zilnică. El se
bizuie mai mult pe fler și expe
riență pentru a se încadra în grafi
cele lunare. Or. adoptind o aseme
nea practică, rezultatele sînt mal
mult decît nemulțumitoare. De
exemplu, urmărind graficul din lu
na noiembrie, constatăm că la fie
care obiectiv cu
prins în program
planul valoric a
fost realizat în
medie în propor
ție de circa 50 la
sută. Desigur, o
mare parte a nerealizărilor
sînt
datorate și unor
„sincope" în apro
vizionarea cu ma
teriale și mijloa
ce
mecanizate.
Astfel, stîlpii pre
fabricați nu au
putut fi executați
în secția de pro
ducție industrială
a antreprizei de
oarece lipseau ar
măturile. în ega
lă măsură, la intirzierea lucrări
lor a contribuit
însă și faptul că nu a fost asigurată
forța de muncă necesară.
Pe șantierul termocentralei de la
Slatina s-au creat, prin urmare, o
serie de probleme ce se cer grabnic
soluționate. Și aceasta cu atit mai
mult cu cit acest obiectiv energe
tic are o deosebită importantă atît
prin faptul că aici se va produce
energie electrică, cît și pentru că
va asigura termoficarea municipiu
lui Slatina. De altfel, și legat de
acest din urmă aspect, persistă unele
neclarități. La ora actuală, așa după
cum ne relatează directorul între
prinderii Electrocentrale Slatina, nu
este încă aprobată nota de comandă
pentru construirea conductei magis
trale de alimentare cu căldură a
municipiului. Este o problemă care,
de așemenea. se cere operativ solu
ționată de către forurile de resort,
pentru ca proiectarea și execuția
lucrărilor aferente acestei Investiții
să se încadreze în programul sta
bilit. In situație similară se află și
conducta de alimentare cu gaz me
tan a Centralei Electrice și de Ter
moficare Slatina.

Constructorii
așteaptă utilajele,
iar utilajele
-fronturile de montaj
bat din momentul în care construc
torii și-au dispersat forța de muncă,
iar furnizorii de utilaje nu au livrat
furniturile la termenele stabilite.
Am insistat la constructor să exe
cute obiectivele care nu erau strict
dependente de utilajele tehnologice.
Acesta ne-a asigurat că. atunci cînd
va fi cazul, vor fi mobilizate toate
forțele și totul se va rezolva în cel
mai scurt timp. Din păcate, am ră
mas doar cu promisiunea. In ce pri
vește furnizorii de utilaje, prin con
tractele
încheiate încă din anul
1984, aceștia se angajau ca începind din 1986 să asigure utilajele de
bază. Unele dintre ele nu au ajuns
insă nici acum pe șantier.
Consemnăm că pe șantier există
la ora actuală utilaje in valoare de
pest^ 50 milioane lei, expediate de
furnizori în altă ordine decît cea
de montaj. Consecința ? Așa cum a
rezultat din discuțiile cu benefi
ciarul, nu o dată, înainte de a mon
ta astfel de utilaje a fost necesar
ca ele să fie demontate, curățate de
rugină sau să li se ' înlocuiască
unele piese deteriorate în timpul

producția pentru export au fost ast
fel constituite incit gradul de califi
care al oamenilor să asigure o cali
tate ireproșabilă a lucrărilor efec
tuate, precum și o înaltă productivi
tate. In fruntea acestor formații se
află comuniști cu o îndelungată ex
periență, buni organizatori, oameni cu
autoritate la locurile de muncă,
care reușesc să asigure, tot timpul,
un climat de ordine și disciplină în
realizarea sarcinilor zilnice de plan.

dente, că zilnic se realizează un vo
lum de montaj cu 4 la sută mai mare
față de cel stabilit. Cum anume se
reușește acest lucru ? Prin buna or
ganizare a muncii. Prin folosirea la
maxim a timpului de lucru. Nici
o absență nemotivată in formațiile
care lucrează la această navă. Prin
elaborarea și aplicarea unor soluții
tehnice care asigură o productivitate
ridicată la lucrările de montaj. „In
zilele următoare — ne spune ingine

La întreprinderea de Construcții Navale
și Prelucrări la Cald din Drobeta-Turnu Severin
Un exemplu în acest sens îl repre
zintă construcția șalandei de 600 mc,
din planul de export al anului viitor.
— Lucrările sînt avansate și nu cu
mult timp în urmă, ne precizează
Mihai Dăogaru, secretarul comitetu
lui de partid, am lansat aceas
tă navă care face parte dintr-o
serie mai lungă. Aceasta este nava
cu numărul 44. Luind in calcul avan
sul dobîndit și pe care-I vom men
ține, nava va fi livrată beneficiarului
extern cu o lună și jumătate mai de
vreme față de termenul prevăzut in
contract.
Iar acest lucru va fi pe deplin po
sibil dacă avem in vedere munca tot
mai susținută desfășurată de echipele
conduse de Ion Lungu, Ștefan Ișfan
și Barbu Ciuciuc. Maiștrii Nicolae
Negoiu și Gheorghe Nicolae urmă
resc, după un grafic riguros, stadi
ile de execuție, ritmul de montaj la
linia de axe, așezarea pe poziție de
finitivă a motoarelor și agregatelor.
Inginerul Constantin Vrăbioiu. care
coordonează
lucrările la această
navă, demonstrează, cu date conclu

rul Constantin Vrăbioiu — vom trece
la pornirea agregatelor și utilajelor
din interiorul navei. Vom face, cum
obișnuim noi să spunem, probele de
casă".
In apropiere, o altă navă de ace
lași tip și-a conturat dimensiunile.
Maistrul Nicolae Malacu, șeful ate
lierului de montaj, ne vorbește des
pre ce anume se face în aceste zile :
„Sîntem in faza pregătirilor de lan
sare a navei. Executăm acum
probele hidraulice la corp, lucrările
de saturare și montare a agregatelor
și utilajelor prevăzute pentru această
etapă". Cum intre brigăzi și formații
de muncă se desfășoară o permanen
tă întrecere socialistă, cei care au în
răspundere această navă și-au făcut
citeva calcule bine fundamentate.
Lansarea navei se va face peste pu
țin timp, cu o lună și 20 de zile
in avans față de grafic. Deci in
avans se va face și livrarea către
beneficiar.
<
în diferite stadii de execuție se
află alte trei nave din această serie,
unele urmind să fie livrate, potrivit
planului, in trimestrele II și III ale

Ovidlu ZAMFIRESCU
Mihai GRIGOROȘCUȚĂ

care avans față de grafice. Iată însă
că în prezent obiectivul este termi
nat doar pe jumătate. Cauza ? Lipsa
elementelor prefabricate plane de acoperiș, tip EPC 1,5X6. Aceasta in
contextul in care prin contractul
încheiat între constructori și furni
zori era stabilit ca acestea să so
sească pe șantier pină la 30 martie
1989. Practic, 88 de astfel de ele
mente, precum și 31 fîșii cu goluri
precomprimate n-au ajuns la Ră
dăuți nici acum. Furnizorul — în
treprinderea de Materiale de Con
strucții din Roman — nu face alt
ceva decit să-și înnoiască promisiu
nile.
Și secția de prelucrări mecanice
trebuia să fie acum acoperită șî
parțial închisă, dar întreprinderea
de Materiale de Construcții din Ro
man a trimis doar 116 bucăți prefa
bricate EPC 1,5 X 6 din cele 280
necesare și care aveau ca termen de
livrare luna februarie 1989. In
această situație s-a apelat la o altă
soluție de executare a lucrărilor de
acoperire a obiectivului amintit. In
baza derogării date de proiectant,
s-au folosit prefabricatele tip EPB
1,5 X 6. S-a acoperit astfel 2/3 din
secție. Cît de bună a fost această
soluție rămîne de văzut. Pentru că
aceste prefabricate erau destinate
acoperirii halei de tratamente ter
mice. Deci acum sint necesare ase
menea prefabricate și pentru această
hală... Același furnizor înregistrează
mari restanțe în livrarea fișiilor
FGP 1 X 5,7 tip E pentru anexa
tehnică cu laboratoare de speciali
tate, ceea ce împiedică realizarea
acoperirii acesteia cu elemente tip
ECP 1,5 X 9 și a închiderilor late
rale cu panouri BCA, care sint par
țial sosite pe șantier și stau nefolo
site. O precizare : aceste două ca
tegorii de prefabricate sînt livrate
tot de întreprinderea de Materiale
de Construcții din Roman.

Continuăm documentarea pe șan
tier. Lucrările de la cuva cuptoare
lor verticale și chesonul de protec
ție de la hala de tratamente termice
sint mult rămase in urmă din cauza
sosirii cu mare întîrziere (la sfirșitul lunii iulie a.c.) a documentației
tehnice de execuție. Or, definitivarea
structurii de rezistență a halei se
poate face numai după terminarea
executării cuvei cuptoarelor verti
cale. Aceasta fiind lucrarea cea
mai urgentă la hala de tratamente
termice, constructorul s-a mobilizat
exemplar pentru a o termina intr-un
timp foarte scurt.
Totodată, neavînd prefabricatele
necesare pentru realizarea închideri
lor la secții și hale, constructorul
a fost pus în imposibilitatea predă
rii fronturilor de lucru prevăzute
pentru subantreprize. Cu o singură
excepție, brigăzii „Electromontaj"
fiindu-i puse la dispoziție la timp
fronturile de lucru la stația do
tranformare de 110 kV. Cu toate
acestea, dintr-un volum de lucrări
în valoare de 4,6 milioane lei pla
nificați pentru acest an, brigada va
realiza, pină la 31 decembrie, doar
aproximativ un milion lei. Cauza î
Montorii au început să lucreze pe
șantier abia în luna noiembrie.
Concret, la ora actuală există ga
ranția punerii în funcțiune, în cursul
lunii ianuarie 1990, doar a secției
din orașul Șiret. Secție ce are insă
o pondere redusă în raport cu volu
mul total de activitate al întreprin
derii de Scule, Subansamble și Ac
cesorii. Terminarea la timp a lucră
rilor la secțiile și halele unității din
Rădăuți este posibilă doar dacă în
treprinderea de Materiale de Con
strucții din Roman va livra urgent,
aceasta însemnind cel mai tîrziu
pină la sfîrșitul acestui an, elemen
tele prefabricate contractate.

Sava BEJINAR1U

GIURGIU : Succese ale textiliștilor
Acționînd în spiritul tezelor,
ideilor și orientărilor formulate de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
magistralul Raport prezentat la
Congresul al XIV-Iea al P.C.R.,
harnicul colectiv de oameni ai
muncii de la întreprinderea Tex
tilă „Dunăreană" Giurgiu rapor
tează că a realizat și depășit

planul Ia export pe devize con
vertibile, în condiții superioare de
calitate și eficiență. A fost obți
nută o depășire cantitativă de 61,9
la sută față de plan. Totodată, la
producția fizică de țesături din
bumbac și tip bumbac a fost ob
ținută o creștere substanțială, față
de perioada corespunzătoare a anului trecut. (Ion Gaghii).

anului viitor. Subinginerii Silviu
Gherasim și Mircea Georgescu, îm
preună cu brigăzile și formațiile din
subordine grăbesc, tbt după un gra
fic riguros întocmit, confecționarea
secțiilor și blocsecțiilor la trei impingătoare și docuri, nave tot pentru ex
port, care au fost lansate în fabri
cație încă din luna octombrie. Deci
tot in avans față de grafice.
Cu prilejul vizitei de lucru efec
tuate în primăvară în această între
prindere, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat cerința de a se pune în
valoare întregul potențial de creație
al colectivului pentru scurtarea ciclu
lui de fabricație al navelor. Căutările
în acest domeniu s-au concretizat in
23 de soluții tehnice care se aplică,
în prezent, la toate navele din se
riile aflate în diferite faze de exe
cuție. E cit se poate de concludent
doar un' singur exemplu : la șalanda
de 600 mc, în comparație cu prima
din serie, ciclul de fabricație va fi
mai scuit cu 2 luni și 14 zile. Prin
modernizarea tehnologiilor au sporit,
totodată, și parametrii funcționali ai
navelor.
La toate locurile de muncă — pe
cala de montaj, în halele unde prind
contur secțiile și blocsecțiile ce vor
întregi viitoarele nave, acolo unde
se concep noi si tot mai eficiente
soluții tehnice — primim același răs
puns convingător prin fapte și rea
lizări : „Producția pentru export este
realizată și onorată in avans". Prin
ordine, disciplină, înaltă răspundere
în muncă. Așa înțeleg navaliștii din
Drobeta-Turnu Severin să-și conso
lideze prestigiul dobîndit.

Vlrgillu TATARU
corespondentul „Scinteii"

Agricultura
în fața unor
noi sarcini
și exigențe
(Urmare din pag. I)

Tinînd cont de situația creată, pentru punerea în funcțiune a Cen
tralei Electrice și de Termoficare Slatina este nevoie ca toți factorii im
plicați în finalizarea acestui obiectiv energetic să acționeze energic. Ast
fel, se impune ca in cel mai scurt timp să fie soluționate o serie de
probleme, printre care : O concentrarea și stabilirea forței de muncă pe
șantier pentru definitivarea lucrărilor începute și aflate in diferite stadii
de execuție : © respectarea cu strictețe, de către furnizorii de uti
laje, în principal întreprinderile ..Vulcan" și I.M.G.B., a termenelor
de livrare a întregii furnituri stabilite de ultimul program ; • asi
gurarea materialelor dc construcții in cantitatea și sortimentația so
licitată ; • repartizarea utilajelor tehnologice pentru construcții in stare
tehnică corespunzătoare : O o mai bună organizare a activității pe șan
tier prin întocmirea programelor de urmărire zilnică a lucrărilor ; •
aprobarea, definitivarea și predarea documentației de execuție a magis
tralei de alimentare cu căldură a municipiului Slatina, precum și pentru
alimentarea cu gaz metan a termocentralei.

Planul valoric - îndeplinit, stadiile
fizice - mult rămase în urmă
In articolul „Revirimentul este pe
deplin posibil", publicat în ziarul
nostru din 26 iulie 1989, se arăta că
la lucrările de construcții-montaj de
pe șantierul întreprinderii de Scule,
Subansamble și Accesorii Rădăuți se
înregistrau însemnate restanțe față
de grafice. Și aceasta datorită neeliberării la timp a amplasamentului
pentru efectuarea lucrărilor în sec
ția de prelucrări mecanice, neaprovizionării»corespunzătoare cu prefa
bricate, precum și datorită greutăți
lor intîmpinate in asigurarea cotelor
de carburanți pentru funcționarea la
.întreaga capacitate a utilajelor de
pe șantier. Cum la data respectivă
o parte din greutățile întimpinate
erau în curs de rezolvare și se adop
taseră o serie de programe de mă
suri în vederea soluționării rapide și
eficiente a tuturor problemelor, se
aprecia că prin eforturile conjugate
ale constructorului și beneficiarului
se va putea accelera ritmul de lucru
pe șantier, astfel incit restanțele să
fie grabnic recuperate, iar graficele
de execuție stabilite să fie riguros
respectate.
Ce s-a realizat în perioada de timp
care a trecut de atunci ? Constructo
rul — brigada nr. 1 a Antreprizei
de Construcții Industriale Suceava —
a recuperat, intr-adevăr, restanțele
înregistrate in ce privește planul
valoric. Se apreciază că pină la sfirșitul anului planul va putea fi chiar
depășit. Totodată, implicat activ și cu
forțe sporite in activitatea de pe
șantier, beneficiarul a preluat exe
cuția confecțiilor metalice pentru
chesoanele de la ciocanele matrițoare și de forjare, chesonul de la
cuva pentru tratamente termice
secundare, precum și o parte din
confecțiile metalice pentru închi
deri. Totuși, respectarea termenului
de punere în funcțiune — 30 martie
1990 — este încă sub semnul între
bării. Și aceasta deoarece stadiile
fizice sînt „Ia zi" doar la stația de
transformare de 110 kV, unde con
structorul a executat 90 la sută din
volumul de lucrări prevăzut. La
celelalte obiective principale se în
registrează insă mari rămîneri în
urmă față de grafice. Hala forjă-debitare, de exemplu, conform grafi
celor de execuție, trebuia să fie aco
perită și complet închisă. în această
perioadă fiind prevăzută realizarea
în ritm intens a fundațiilor pentru
utilaje și a pardoselilor. Planificare
realistă la prima vedere, întrucît în
luna iulie aici se înregistra un oare

Ne-am aflat în aceste zile printre
constructorii de nave din DrobetaTurnu Severin. în secțiile și atelie
rele de producție ne-am convins că
obiectivele stabilite de Congresul al
XIV-Iea al partidului au generat o
puternică și patriotică angajare in
muncă. Realizările din actualul cinci
nal trebuie să se constituie — așa
cum și-a propus acest destoinic co
lectiv — într-o bază trainică menită
să asigure realizarea, cu un. tot mai
înalt grad de eficiență și rentabili
tate, a prevederilor din cincinalul
1991—1995. Sarcini care vor fi, se în
țelege, mult sporite. Adică pe mă
sura dotării tehnice moderne a în
treprinderii.
Argumente
care să
susțină aceste afirmații ? Multe și
convingătoare. Altfel spus, argumen
tele sint rezultatele muncii, ale unui
efort tot mai susținut de gindire și
acțiune, prin care se ating, la toate
fazele de producție, ritmuri de lucru
dintre cele mai ridicate. Realizînd in
avans prevederile de plan pe cei 4
ani ai cincinalului, navaliștii de aici
vor obține, pină la finele acestui an,
un spor la producția-marfă de peste
95 milioane lei.
— La ora actuală — ne spune in
ginerul Stelian Stăncioiu, directorul
întreprinderii — am onorat integral
toate contractele pe anul 1989 la pro
ducția pentru export. Obținînd acest
avans, am trecut deja, în ritm susți
nut, la realizarea producției pentru
export cu termen de livrare in pri
mul semestru al anului 1990. Avind
contracte încheiate pentru întreaga
producție de export din ultimul an al
actualului cincinal, pe baza expe
rienței dobindite, ne-am organizat în
așa fel activitatea, incit să mărim cit
mai mult posibil avansul in onorarea
obligațiilor contractuale. Aceasta ne
dă posibilitatea, să asigurăm o apro
vizionare ritmică cu materii prime și
materiale și, în același timp, să folo
sim eficient, ritmic întreaga bază
tehnico-materială de care dispunem.
Formațiile de lucru care execută

In secția prelucrări mecanice a întreprinderii de Scule și Elemente Hidraulice din Focșani
Foto : Eugen Dichîseanu

învățătură pentru recolte mari!
(Urmare din pag. I)

nologii depășite, cum s-a mai lntîmplat in anul trecut nu în puține uni
tăți agricole, cînd există tehnologii
moderne intensive, care, adaptate la
condițiile concrete ale unităților, pot
contribui la obținerea producțiilor
planificate ? Se impune să fie
combătută practica unor lectori de a
ține lecțiile în fugă, citind materia
lele întocmite în grabă, care uneori
nu sint pe înțelesul cursanților. Tre
buie arătat că nu întotdeauna orga
nele agricole județene, consiliile
agroindustriale au intrat în atribu
ții, punind accentul pe analiza criti
că și autocritică in cadrul învățămîntului agrozootehnic a stărilor de lu
cruri negative din unitățile cu pro
ducții și rezultate economice neco
respunzătoare, pentru a se putea ac
ționa în scopul înlăturării neajun
surilor din organizarea producției și
a muncii, pentru creșterea răspunde
rii și a disciplinei în muncă, efec
tuarea la timp și de bună calitate a
lucrărilor. Cu atit mai mult, datoria
conducătorilor de unități, a lectorilor
este să stabilească pentru fiecare
cerc o tematică strins,legată de spe
cificul activității fermei sau forma
ției de lucru, avînd, totodată, grijă
ca noile tehnologii să se împletească
organic cu elemente de eficiență
economică.
Scopul final al învățămîntului
agrozootehnic fiind convingerea oa
menilor asupra răspunderilor ce revin
tuturor și fiecăruia in parte pentru
a se pune in valoare intreg poten
țialul productiv din unitate, se cere
ca lectorii să apeleze cît mai mult la
comparații intre unități, ferme și for
mații. la demonstrații practice, folosindu-se filme, planșe, diapozitive,
grafice, desene la tablă și orice alte
mijloace. în acest an, lectorii au la
dispoziție pentru pregătirea proprie
și desfășurarea lecțiilor un material
didaetic bogat, cu ajutorul căruia pot
înfățișa cele mai bune experiențe
din tbate domeniile de activitate.
Avînd în vedere necesitatea înlătu
rării neajunsurilor și cerința ca în
treaga activitate de perfecționare a
pregătirii profesionale a lucrătorilor
din agricultură să se ridice la cote
superioare de eficientă, sarcini spo
rite în această privință revin cu
deosebire organizațiilor comunale de
partid, care au datoria să se implice

direct în organizarea și desfășurarea
diferitelor forme de învățămînt. O
primă obligație ce le revine este să
asigure cuprinderea în activitatea de
perfecționare profesională a tuturor
țăranilor cooperatori, a mecanizatori
lor și muncitorilor din I.A.S., din uni
tățile aparținind ministerelor indus
triei
alimentare și contractării și
achiziționării produselor agricole, să
contribuie la organizarea diferitelor
cercuri, să mobilizeze oamenii la
cursuri, în sfirșit, să creeze o stare
de interes pentru a învăța, parti
ciparea directă la aceste acțiuni fiind
una din căi.
Faptul, că uneori în cadrul cursu
rilor n-a fost pusă în lumină relația
dintre nivelul recoltelor, cîștigurile
oamenilor și pregătirea profesională,
a făcut să scadă interesul cursanților,
participarea. Explicațiile însoțite de
exemple concrete sînt în măsură să-i
lămurească pe deplin pe cursanți,
arătîndu-le clar ce au de făcut.
Pentru a se crea condiții optime de
însușire a cunoștințelor, în progra
mul privind organizarea învățămintului agrozootehnic de masă se pre
cizează caracterul permanent al pre
gătirii. Pină la sfîrșitul lunii februa
rie, se vor prezenta și dezbate 10—12
teme însoțite de demonstrații practice
și schimburi de experiență. Incepind
din luna martie, se va trece la in
struirea practică în cimp, la fermele
zootehnice și la celelalte locuri de
producție a tuturor participanților la
lucrările agricole. Pentru a face mai
interesante și mai atractive lecțiile,
programul are in vedere imprimarea
unui puternic caracter de dezbatere,
în care oamenii să-și exprime des
chis, critic și autocritic, părerile cu
privire la toate problemele fermei
sau unității respective, să vină cu
propuneri. Pentru însușirea temei
nică a metodelor avansate de îngri
jire și furajare a animalelor de că
tre îngrijitorii din toate fermele
zootehnice, ca o modalitate nouă de
cunoaștere directă a experienței
înaintate, anul acesta și în anul
viitor vor fi trimiși la specializare in
unitățile agricole socialiste fruntașe
și stațiunile de cercetări care au fer
me bine organizate și care obțin an
de an producții mari, pe timp de
1—2 săptămîni, unii muncitori din
întreprinderile agricole de stat și
cooperatori din unitățile cu rezulta
te de producție și economice slabe,

în așa fel incit, pină la finele anului
1990, să existe in toate fermele
zootehnice un număr cit mai mare
de îngrijitori pregătiți pe această
cale.
O atenție sporită se cere acordată
perfecționării modalităților de pregă
tire a mecanizatorilor, a lucrătorilor
din sistemele de irigații. Pornindu-se
de la neajunsurile constatate in acti
vitatea desfășurată pină acum, atît in
producție, cit și in anul de invățămînt trecut, in aceste sectoare este
necesar să se insiste cu deosebire
asupra însușirii unor cunoștințe re
feritoare la aplicarea strictă a teh
nologiilor de lucru, a reparării, ex
ploatării și întreținerii utilajelor
din dotare, dar și să dobîndească
cunoștințele agrotehnice absolut ne
cesare pentru înțelegerea proceselor
care se petrec în viața biologică a
plantelor și a pămintului. Mecaniza
torii de astăzi, o dată cu cerința de a
fi buni cunoscători ai mașinilor agri
cole, tot mai complexe și mai diver
se, trebuie să fie și buni agronomi.
Prin rolul și răspunderea ce o au in
obținerea recoltelor, ei sînt chemați
să fie purtătorii a tot ce este nou și
avansat in agricultura noastră. Iar
pentru a-și
îndeplini cu
succes
această îndatorire este necesar ca în
toate unitățile să se acționeze pen
tru pregătirea lor corespunzătoare.
învățămîntul
agrozootehnic
de
masă a inceput. Ceea ce se cere
în primul rind în toate unitățile agricole este participarea la cursuri
a tuturor cooperatorilor, mecanizato
rilor și a celorlalți oameni ai muncii
din agricultură. Tocmai de aceea. în
fiecare județ a fost stabilită o zi
anume consacrată învățăturii, zi in
care activitatea principală trebuie s-o
constituie pregătirea
profesională.
Prezența activă a membrilor birou
rilor comitetelor comunale de partid,
a cadrelor din consiliile agroindus
triale. precum și de la organele agri
cole județene la această acțiune deo
sebit de importantă este de natură
să asigure buna organizare și desfă
șurare a cursurilor, să-i sprijine pe
lectori să orienteze lecțiile și de
monstrațiile practice spre problemele
de cel mai mare interes — condiții
esențiale pentru acumularea de cu
noștințe absolut necesare obținerii
de producții la nivelul noii revoluții
agrare.
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cu cerințele furajării optime a fie
cărei specii de animale. Sporirea
randamentelor la hectar, atît la plan
tele de nutreț cultivate, cit și pe
pajiștile naturale, prin extinderea
lucrărilor ameliorative specifice pe
asemenea suprafețe,, folosirea in to
talitate a furajelor grosiere și a pro
duselor secundare și ridicarea va
lorii lor nutritive prin procedee de
acum bine cunoscute
reprezintă
principalele căi de acțiune stabilite
de lege pentru a se asigura o bună
furajare a. tuturor speciilor de ani
male.
Complexitatea proceselor din agri
cultură reclamă mai mult ca oricind
implicarea mai puternică a științei
și cercetării agricole in activitatea
productivă, creșterea. contribuției
sectorului de cercetare științifică
fiind decisivă pentru realizarea pro
ducțiilor mari stabilite, pentru re
alizarea procesului de modernizare
și dezvoltare intensivă a
întregii
noastre agriculturi. Corespunzător
îndeplinirii acestei cerințe majore
in cele mai bune condiții, o secțiune
specială a legii prevede in mod ex
pres ca, sub conducerea directă a
Consiliului Național al Științei și
învățămîntului, toate organele agri
cole centrale să se ocupe in cel mai
înalt grad de creșterea
aportului
cercetării științifice la realizarea
programelor de dezvoltare a agriculturii, la obținerea produc
țiilor mari stabilite pentru anul
viitor și în perioada de perspectivă.
Unitățile de cercetare agricolă vor
urmări cu precădere elaborarea de
tehnologii noi pentru refacerea și
creșterea capacității de producție e
tuturor categoriilor de soluri și, în
special, a celor degradate, perfecțio
narea metodelor de fertilizare
crearea de noi soiuri și hibrizi, d«
semințe și material săditor cu carac
teristici superioare, realizarea de
metode și tehnici -de combatere in
tegrată a bolilor și dăunătorilor
ameliorarea genetică a animalelo:
pentru creșterea potențialului pro
ductiv al acestora.
Corespunzător sarcinilor de pro
ducție stabilite pentru anul viitor
prin lege se asigură în mod optln
mijloacele tehnice, materiale și fi
nanciare necesare înfăptuirii lor îi
cele mai bune condiții. Problem:

centrală o constituie utilizarea ci
maximă răspundere a puternice
baze tehnico-materiale și financiarrepartizate dc societate pentru dez
voltarea acestei ramuri de bază ,economiei naționale. Obiectivul d

importanță strategică stabilit în aces
sens de conducerea partidului, per
sonal de secretarul său genera
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
est
sporirea eficienței economice in toa
te sectoarele din agricultură, pentr.
desfășurarea unei activități renta
bile, cu rezultate financiare pozitiv*
condiții esențiale pentru Înfăptuire
reală a autoconducerii, autogestiun
și autofinanțării tuturor unitățile
agricole, de stat și cooperatist.
Aceasta presupune o atenție sporit
pentru creșterea mai accentuată
productivității muncii și reducere
costurilor de producție, respectare
fermă a normativelor economico-fi
nanciare și a haremurilor de cheltv
ieli pe produs, utilizarea cu rands
ment maxim a tuturor resurselor d
care dispun unitățile. Firește, înfăj:
tuirea tuturor acestor obiective est
nemijlocit legată de perfecționare
organizării producției și a munci
de aplicarea fermă a acorduli
global și, mai ales, de mobilizarea
participarea la muncă a tuturor h
crătorilor de pe ogoare, de întărire
ordinii și disciplinei și creșterea ră:
punderii în muncă in vederea re;
pectării riguroase a tehnologiilor c
producție și executării la timp și
un înalt nivel calitativ a tutur.
lucrărilor agricole.
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CONGRESUL MARILOR VICTORII SOCIALISTE
în conștiința țării, în istoria con
temporană a patriei, lucrările Con
gresului al XIV-lea al Partidului
Comunist Român s-au gravat adine
ca un moment de excepțională în
semnătate ; în cadrul acestora s-a
realizat o amplă și aprofundată ana
liză științifică a stadiului actual de
dezvoltare socialistă a României,
s-au stabilit orientări cu valoare
programatică pentru cincinalul vii
tor și pentru o lungă perioadă isto
rică. Prin hotăririle pe care le-a adoptat, prin spiritul profund demo
cratic in care s-a desfășurat, prin
orizonturile noi pe care le-a des
chis muncii și vieții poporului, Con
gresul al XIV-lea a ilustrat uriașa
forță politico-organizatorică a parti
dului, capacitatea sa de a îndeplini
cu succes misiunea istorică pe care
și-a asumat-o, de a conduce pro
cesul transformărilor revoluționare
din societatea românească, de a sta
bili o strategie politică larg-cuprinzătoare, în măsură să asigure unirea
și mobilizarea energiilor creatoare
ale națiunii și a ridica patria socia
listă pe trepte tot mai înalte de
progres și prosperitate.
CONGRESUL AL XIV-LEA AL
PARTIDULUI
COMUNIST
RO
MAN — EVENIMENT EPOCAL ÎN
ISTORIA MILENARA A POPORU
LUI ROMAN. In centrul dezbateri

lor marelui forum comunist s-a aflat
Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, magistral docu
ment programatic care înfățișează,
într-o viziune unitară, atotcuprinză
toare, drumul străbătut de poporul
român în edificarea noii orînduiri,
caracteristicile stadiului actual de
construcție
socialistă,
orientările
strategice ale înaintării patriei spre
viitorul comunist. Sintetizînd in
chip strălucit experiența partidului
și poporului nostru, concluziile des
prinse din practica socială, Raportul
formulează răspunsuri
clare, de
mare valoare principială și practi
că, la numeroase probleme de strin
gentă actualitate, fundamentînd în
mod științific
direcțiile prioritare
ale acțiunii partidului și poporului
nostru in perioada următoare. Con
gresul a dat o înaltă apreciere
ideilor și tezelor noi, de mare în
semnătate. înmănuncheate in Ra
port, l-a aprobat în unanimitate, insușindu-și pe deplin aprecierile acestuia, și a hotărît ca Raportul să
devină programul de muncă și de
luptă al partidului, al poporului, să
stea la baza activității tuturor organelor și organizațiilor de partid pen
tru unirea și mobilizarea energiilor
și puterilor creatoare ale tuturor
oamenilor muncii din țara noastră
în vederea înfăptuirii neabătute a
prevederilor programelor de dezvol
tare economico-socială. În consens
cu gindurile și voința întregului
partid, ale întregului popor. Con
gresul al XIV-lea a dat o înaltă
apreciere
Expunerii
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din 24—25 oc
tombrie 1989. adoptind-o ca program
al
partidului
privind activitatea
ideologică, teoretică și politico-educativă, pe baza căruia să se desfă
șoare întreaga activitate in acest do
meniu pină la următorul congres al
partidului. A fost, de asemenea,
aprobat Programui-Directivă pri
vind dezvoltarea economico-socială
• României în cincinalul 1991—1995
și orientările de perspectivă pină in
anii 2000—2010.
Raportul cuprinde un impresio
nant tablou al înfăptuirilor obținute
de poporul român în anii făuririi
noii orînduiri, subliniindu-se faptul
că aceste realizări dovedesc cu pu
terea de netăgăduit a realităților
forța și vitalitatea socialismului,
faptul că numai socialismul a putut
asigura într-o perioadă istorică
scurtă dezvoltarea multilaterală a
patriei, progresul său accelerat în
toate domeniile. S-a reafirmat ast
fel, și cu acest prilej, marea încre
dere a partidului nostru, a secreta
rului său general in potențialul de
progres al socialismului, convin
gerea că acesta reprezintă viito
rul luminos al întregii omeniri.
Hotăririle și documentele adop
tate de Congres oferă, dintr-o per
spectivă autentic revoluționară, răs
punsuri limpezi la problemele con
temporaneității și deschid noi ori
zonturi muncii și vieții poporului
român, conferind recentului forum al
comuniștilor români semnificația
unui eveniment cu adevărat epocal,
care va Inriuri hotărîtor, intr-o largă
aerspectivă istorică, întreaga operă
ie făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
•) Tema consultației : Importan
ța istorică a Congresului al
XIV-lea al partidului — Congresul
marilor victorii socialiste, al afir
mării depline a independenței șl
suveranității României, al înain
tării ferme a patriei noastre spre
comunism.

’Urmare din pag. I)

iele", trebuie să vedem conținutul
eal al acestora, să le supunem la
>roba decisivă a adecvării la realiățile patriei. Ea, patria, interesele
i, progresul ei neîntrerupt, indelendența și demnitatea sa — acestea
înt marile comandamente ce ne
ălăuzesc.
Patria și Istoria ei, acest binom de
nimă și cuget nu și-a putut afla
devărata-i înțelegere decît după
Congresul al IX-lea al Partidului
'omunist Român. Iubirea de patrie
ste, firește, o permanență a suflerlui națiunii, dar patriotismul adeărat și profund implică o cunoaș
te, la fel de adevărată și profundă,
istoriei naționale. Dogmatismul nu
utea să ofere o astfel de cunoaște3. Nu numai că, prin caracterul său
:hematic, rigid și aprioric, el săra
ca istoria de suflul ei de viață, dar
ogmatismul estompa pină la anuire sentimentul patriotic, pe care,
riar dacă-1 menținea în vocabula11 său, îl golea, practic, de orice
mținut.
Congresul al IX-lea al Partidului
omunist Român a lichidat deplin
definitiv atitudinea de subordona• a valorilor naționale față de un
nodel unic", inadecvat realităților
>ecifice ale societății românești,
stfel cum ea fusese plămăItâ de-a lungul mileniilor de
torie. „A fost — sublinia tovaișul Nicolae Ceaușescu — lichidată
itudinea de ploconire față de tot
iea ce era străin și s-au redat
artidulul și poporului încrederea in
irțele lor, în capacitatea lor de
ndire și acțiune. sentimentul de
;mnitate patriotică și revoluonară".
Fără acest sentiment al demnităpatriotice și revoluționare, redat
î istoricul Congres din 1965, nu
>tea să se nască acel avînt al mun
ți creației, care a făcut din anii
au urmat perioada cea mai fe

REALEGEREA
TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN FUNC
ȚIA SUPREMA DE SECRETAR
GENERAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN — EXPRESIE A
VOINȚEI NESTRĂMUTATE A ÎN
TREGULUI PARTID ȘI POPOR. La

24 noiembrie 1989, Congresul al
XIV-lea al partidului a ales în una
nimitate în funcția de sepretar ge
neral al Partidului Comunist Român
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu,
materializîndu-se astfel hotărirea
unanimă a întregului partid, a în
tregului popor, exprimată în cadrul
adunărilor și conferințelor de dare
de seamă și alegeri ale organiza
țiilor de partid, in forurile sistemu
lui democrației muncitorești-revoluționare instituționalizat in țara
noastră.
S-a dat expresie astfel
înaltei
stime și prețuiri față de eroica și în
delungata activitate revoluționară a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, față
de prezența sa, în primele rînduri,
în focul unor mari bătălii revolu
ționare, față de modul strălucit în
care a condus și conduce, de
aproape un sfert de veac, partidul
și poporul, toate marile realizări ale
acestei perioade fiind indisolubil le
gate de gîndirea sa cutezătoare, de
vasta sa activitate politico-organiza
torică. Prin votul său de la 24 no
iembrie 1989, cel mai înalt for de
partid a confirmat linia politică ge
nerală elaborată șl înfăptuită cu
consecvență în perioada inaugurată
de Congresul al IX-Iea al partidului,
linie politică întemeiată pe cunoaș-

târea profundă a realităților și as
pirațiilor poporului, a comandamen
telor fiecărui moment istoric, carac
terizată prin atașament nestrămutat
față de principiile socialismului ști
ințific, prin efortul constant de apli
care creatoare a legităților generale
la condițiile specifice țării noastre.
Totodată, votul unanim al recentului
forum comunist a ilustrat faptul că
partidul și poporul văd în prezența
tovarășului Nicolae Ceaușescu în
suprema funcție de conducere în
partid, la cîrma destinelor naționale
chezășia unor noi și mărețe împli
niri socialiste, a înfăptuirii cu succes
a Programului partidului de făurire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate șl inaintării patriei spre
comunism.

DEZBATEREA
DOCUMENTE
LOR PENTRU CONGRESUL AL
XIV-LEA AL PARTIDULUI — CEA
MAI LARGA DEZBATERE DE
MOCRATICA
DIN
ÎNTREAGA
ISTORIE MODERNA A ROMÂ
NIEI. Dezbaterile
desfășurate in

plen și pe secțiuni, în cadrul Con
gresului al XIV-lea, s-au impus
prin înaltul lor nivel politic, ideo
logic,
științific,
demonstrind,
așa
cum
sublinia
tovarășul
Nieolae Ceaușescu la încheierea lu
crărilor, creșterea puternică a nive
lului politico-ideologic, care consti
tuie forța partidului și poporului.
Lucrările forumului comunist au
încununat amplele dezbateri care
au avut loc in întregul partid, în
organismele democrației muncitorești-revoluționare, cu întregul po
por pe marginea Tezelor din apri
lie 1988, a documentelor înaltului
forum democratic din noiembrie
1988, a Tezelor și Programului-Directivâ pentru Congresul al XIVlea. Angrenind practic pe toți co
muniștii, pe toți oamenii muncii
din patria noastră, aceste dezbateri,
desfășurate vreme de peste un an
și jumătate, au constituit cea mai
largă dezbatere democratică din
întreaga perioadă a construcției so
cialiste, practic din istoria modernă
a țării, ceea ce ii conferă caracte
rul unei autentice exprimări la
scară națională a gîndurilor, aspi
rațiilor și voinței întregului nostru
popor. Așa cum se subliniază în
Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in cadrul acestei
dezbateri democratice unice în fe
lul său s-a analizat pe baza con
cepției revoluționare despre lume
și viață, in spirit critic și autocritic
întreaga activitate desfășurată de
poporul român în anii construcției
socialiste, subliniindu-se că, într-o
perioadă istoricește scurtă, poporul
român a străbătut un lung și glorios
drum, a parcurs mai multe etape is
torice — de la orînduirea burghezo-

cundă în grandioase înfăptuiri din
întreaga noastră istorie — „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Ea, această epocă, se integrează
organic și necesar procesului de evo
luție istorică a societății din cele
mai vechi timpuri. Nu există în is
toria universală multe exemple de
o atît de perfectă continuitate de
dezvoltare a unui popor în același
mare perimetru al vetrei strămo
șești. De cind ființează ca neam, de
la înaintașii geto-daci și apoi din
fuziunea daco-romană, românii s-au
aflat mereu în acest spațiu străjuit
de Carpați, Dunăre și mare. Noi
n-am fost, ca alte popoare, în situa
ția de a avea patrii succesive — azi
într-un loc, mîine într-altul — și
nici nu ne-am cucerit-o cu armele,
supunind sau alungind pe autohtoni.
Sîntem cu adevărat oamenii pămintului, adine împlîntați in această
Terra care, pentru noi, a devenit
țară. „Pentru a exista țara — scria
Nicolae Iorga — pămîntul a trebuit
să-și dea toate comorile. Pentru a
exista patria, a trebuit o sforțare
comună de mai multe secole".
Sforțarea evocată de marele isto
ric a cerut încordarea tuturor forțe
lor poporului român. Pămîntul
acesta, în care noi am făurit Cana
lul Dunăre—Marea Neagră, pe care
l-am împodobit cu așezări moderne
și i-am sporit bogăția prin mari
centre economice, pămîntul acesta
a fost fertilizat istoricește de sîngele
vărsat spre apărarea lui de înain
tași. Cronicarul Miron Costin, omul
care avea atît de acut în sine senti
mentul istoric, a rostit acele memo
rabile cuvinte ce relevă legătura
dintre glia patriei și jertfa strămo
șilor : „Să nu dăm locul, că pămîn
tul acesta este frămîntat cu sîngele
moșilor șl a strămoșilor noștri 1“
Ce minunată pildă de iubire de
patrie ne oferă acești înaintași ! De
la hotărirea geto-dacilor, din anul
514 l.e.n., de a înfrunta invazia per

moșierească la societatea socialistă
multilateral dezvoltată, tare se fău
rește în prezent. Exprimarea adeziu
nii unanime a comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii la marile idei
pe care le înmănunchează documen
tele supuse dezbaterii publice atestă
unitatea de gindire, de voință și ac
țiune a întregii națiuni, încrederea
cu care aceasta urmează și înfăp
tuiește politica partidului.
EDIFICAREA ORÎNDUIRII SO
CIALISTE — CONTINUARE LE
GICA A PROCESULUI ISTORIC
DE FORMARE ȘI AFIRMARE A
POPORULUI ROMAN. Prin idealu

rile pe care le împlinește, prin
modul înalt în care pune in valoa
re capacitatea creatoare a poporu
lui nostru, făurirea orînduirii noi,
socialiste, constituie o continuare
legică a procesului istoric de for
mare și afirmare a poporului și na
țiunii române, a luptei necurmate
pentru independență și unitata
națională, pentru progres economic
și social. Subliniind aceste adevă
ruri, Raportul, celelalte documente
ale Congresului al XIV-lea relevă
rădăcinile adinei ale poporului ro
mân în vatra pe care trăiește și
muncește și astăzi, forța sa de crea
ție istorică, statornicia și continui
tatea sa neîntreruptă pe pămîntul
străbun. în ciuda a nenumărate vi
tregii ale istoriei. Cu mai bine de
2060 de ani în urmă, aici s-a consti
tuit statul dac centralizat și inde
pendent condus de Burebista, fapt
ce atestă tradițiile puternice, înde
lungate ale organizării de stat pe a

ceste meleaguri. Așa cum se subli
niază in Raport, strămoșii daci au
intrat în fertile raporturi și con
tacte cu marile civilizații ale epocii,
afirmîndu-se ca un popor demn și
mindru al antichității. Din convie
țuirea lor cu romanii s-a plămădit
poporul nostru, care a păstrat și
dezvoltat ceea ce era mai bun în
felul de a fi, de a simți și a gîndi
al strămoșilor, și înainte de toate atașamentul față de glia țării, dra
gostea de dreptate și libertate, vo
cația păcii și înțelegerii. Nici un fel
de furtuni ale istoriei n-au dislocat
poporul român de pe aceste melea
guri, el îndeplinind aici un glorios
și zbuciumat destin istoric. Greu
tățile cu care
l-au
încercat
vremurile i-au oțelit conștiința,
voința de a fi și a rămîne el însuși,
hotărirea de a trăi liber, de-sinestătător, l-au determinat să găseas
că forme și căi de acțitine In măsură să garanteze dezvoltarea sa,
păstrarea obiceiurilor și datinilor
străbune. Migrațiile popoarelor, iar
mai apoi dominația .străină au
frînat pentru un timp procesul
de formare a poporului și na
țiunii române, au împiedicat multă
vreme făurirea statului național unitar, dar n-au putut opri procesul
legic al împlinirii idealurilor și de
zideratelor supreme. în acest cadru.
Raportul subliniază că poporul ro
mân a fost nevoit să lupte cu arma
în mină pentru a asigura existența
și ființa sa de neam, dezvoltarea sa
liberă. în acest context, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a adus un vi
brant omagiu poporului, adevăratul
făuritor al istoriei, cel care a ținut
mereu sus steagul luptei, cîteodată
cu grele pierderi, făcînd totul pentru
a asigura viitorul demn al urmașilor.
FĂURIREA ORÎNDUIRII SOCIA
LISTE — CERINȚA OBIECTIVA A
DEZVOLTĂRII
SOCIETĂȚII RO
MANEȘTI, a asigurării viito
rului LUMINOS AL POPOARE
LOR. Avînd în vedere problemele

complexe ale vieții mondiale actua
le, discuțiile privitoare la căile de
dezvoltare a societății omenești, care
se desfășoară în lume, Raportul sub
liniază că istoria omenirii a cunos
cut mai multe orînduiri sociale : co
muna primitivă, sclavagismul, feu
dalismul, capitalismul și socialismul.
Aceste orînduiri au existat perioade
îndelungate, dar o dată cu dezvol
tarea forțelor de producție ele au
fost înlocuite de orînduiri ce și-au
propus și au asigurat progresul economico-social. Ca urmare a dezvol
tării societății capitaliste, pe scena
istoriei a apărut și s-a afirmat clasa
muncitoare, în fața căreia s-a pus
misiunea istorică de’a înlătura orîn
duirea împărțită în clase antagonis
te, in asupriți și asupritori, de a

sană, Istoria noastră a fost o perma
nentă luptă de apărare a pămîntului strămoșesc. De cele mai multe
ori forțele pe care românii au tre
buit să le înfrunte erau superioare
în efective și tehnici de război. în
tipologia conflictelor contemporane
există conceptul de război asimetric,
pentru a caracteriza o confruntare
militară între forțe disproporționate.
Noi, românii, avem una dintre cele
mai bogate istorii în conflicte asi
metrice. Regatele și imperiile care
au voit să ne supună, să ne robeas-

realiza o societate nouă, fără clase
exploatatoare, fără asupritori, în
care popoarele să devină cu adevă
rat egale și libere, in care să fie
lichidate orice inegalitate și orice
asuprire, asigurîndu-se rinduieli so
ciale noi, întemeiate pe egalitate și
dreptate socială, pe libertatea de
plină a popoarelor și a oamenilor.
Congresul a subliniat importanța
deosebită a aprecierii tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la ro
lul și misiunea istorică ce revin cla
sei muncitoare, la capacitatea aces
teia de a asigura lichidarea orîndui
rii capitaliste și făurirea societății
socialiste — cerință legică a dezvol
tării societății.

PRINCIPALELE
ETAPE
ALE
PROCESULUI REVOLUȚIONAR DE
FĂURIRE A SOCIALISMULUI ÎN
ROMANIA. Congresul al XIV-lea al

partidului și-a desfășurat lucrările
in anul în care s-au împlinit patru
decenii și jumătate de la declanșa
rea revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944, moment
care a deschis calea marilor trans
formări revoluționare din societatea
românească, a făuririi orînduirii so
cialiste în patria noastră. înfățișînd
bilanțul drumului străbătut de po
porul român în acest răstimp, Ra
portul relevă faptul că pentru înțe
legerea dimensiunii prefacerilor pe
trecute în România este necesar să
se analizeze situația în care se gă
sea țara noastră în urmă cu 45 de
ani.
Timp de sute de ani, poporul ro
mân a cunoscut, sub o formă sau
alta, dominația imperiilor străine,
care a ținut în loc dezvoltarea acestuia, a împiedicat multă vreme
împlinirea legitimelor sale aspirații
naționale. A avut loc, vreme de
multe secole, stoarcerea nemiloasă
a unor mari avuții ale poporului ro
mân, asuprirea străină determinînd
efectiv în anumite momente secă
tuirea economică a țărilor române,
în unele teritorii românești, domi
nația străină a urmărit chiar ani
hilarea ființei etnice a neamului
nostru, dorind astfel să legitimeze
perpetuarea stăpînirii sale. O dată cu
trecerea Ia dezvoltarea capitalistă a
României, penetrația masivă a capita
lului străin in economia națională a
fost urmată de o gravă spoliere a bo
gățiilor naționale in folosul mono
polurilor străine, numai în perioada
interbelică acestea acumulînd pe
seama muncii poporului nostru și
transferînd în afara hotarelor ‘țării
aproape o sută de miliarde de do
lari. Toate acestea au făcut ca in
anii 1944—1945 România să continue
să fie o țară slab dezvoltată din
punct de vedere economic, a cărei
situație era agravată de consecin
țele războiului și jafului hitlerist,
de grelele condiții de armistițiu im
puse țării noastre. în atare împre
jurări, partidul, poporul și-au asu
mat misiunea de a asigura într-o
perioadă istorică scurtă dezvoltarea
forțelor de producție și ridicarea ni
velului de civilizație al întregii țări.
România a parcurs, în acest răs
timp, mai multe etape istorice de
dezvoltare. După rezolvarea unor
sarcini general-democratice în pri
mii ani postbelici, s-a trecut la con
struirea societății socialiste, asigu
rîndu-se in mai puțin de două de
cenii organizarea pe baze socialiste
a industriei, agriculturii, a tuturor
sectoarelor de activitate,. generali
zarea noilor relații sociale. Cu toate
realizările acestei prime perioade a
construcției socialiste, România a
continuat să rămînă o țară slab dez
voltată. Retrospectiva istorică înve
derează, totodată, faptul că în această perioadă s-au produs abuzuri
și ilegalități, s-au manifestat con
cepții străine spiritului socialismu
lui, tendințe de preluare mecanică a
unor modele și practici din afară,
ceea ce a adus mari prejudicii edi
ficării noii orînduiri.
Este meritul istoric al CONGRE
SULUI AL IX-LEA de a fi pus ca
păt acestor stări de lucruri, de a fi
înlăturat cu curaj și cutezanță re
voluționară tot ceea ce înăbușea
gîndirea vie, creatoare, de a fi re
dat clasei muncitoare, poporului ro
mân sentimentul demnității, încre
derea în forțele proprii. S-au pus In
lucrare cele mai cutezătoare progra
me de dezvoltare economico-socială
din întreaga noastră istorie, țara
înaintînd cu pași mari și repezi pe
calea progresului multilateral. Așa
cum se subliniază în Raport, „fără
hotăririle Congresului al IX-lea al
partidului, fără această nouă orien
tare revoluționară, care presupune
aplicarea fermă a principiilor socia
lismului in toate domeniile de acti
vitate, nu am fi putut obține marile
realizări pe care le avem astăzi, nu
am fi putut înfăptui cu succes so
cialismul și trece la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate
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o performanță a istoriei universale,
provocind prin acest singur eveni
ment, într-un răstimp de cîteva zile,
pierderea unor întinse zone în Eu
ropa de sud-est și a unor numeroase
efective de către Germania nazistă
și determinînd, astfel, o scurtare a
celui de-al doilea război mondial cu
cel puțin 200 de zile.
Sint cîteva exemple din Istoria
patriei, revelatoare pentru capacita
tea poporului nostru de a da piept
cu adversitățile și a le birui. în fi
lozofia istoriei, Arnold Toynbee a

Teatrul Național din Craiova

MISIUNEA
Argumentul vechimii, susținut de
cel, hotărîtor, al prestigiului dobindit
in timp, conferă teatrelor naționale o
pondere deosebită in viața spirituală
a multor țări. Ajunse, unele, la vîrsta
de un secol și jumătate (cele din Iași
și din București), 140 de ani (Craio
va), teatrele naționale românești se
individualizează chiar intr-un con
text european prin misiunea pe care
și-au asumat-o, încă de la origini, și
pe care au susținut-o cu gravitate' și
răspundere, misiune ce a generat și
a prezidat etapele cele mai rodnice
ale afirmării, ale devenirii lor.
îndreptarea năravurilor („prin el
năravuri îndreptați" — îndemnau ver
surile lui Iancu Văcărescu), stimu
larea complexității, intensității și su
pleței gindirii („dați ascuțiri la min
te"), cultivarea limbii („podoabe lim
bii voastre dați, cu românești cuvin
te"), iată, în fond, concretizate unele
dintre cele dinții țeluri, și care, tot
odată, au rămas de, domeniul perma
nenței. ale unui program izvorît din
conștiința acută a îndatoririlor pa
triotice. Un program ce definește tea
tru! ca o instituție fundamentală în
cadrul culturii și civilizației româ
nești. ca un factor de menținere vie
în ginduri și în inimi a ideii și
sentimentului identității și uni
tății naționale, un factor al luptei
pentru drepturi naționale, pentru
emancipare social-politică. Și. intere
sant. atît întemeietorii lui, cit și ani
matorii lui celebri de mai tîrziu, vor
bind despre scenă ca despre o „școa
lă" și o „tribună", nu au ezitat nici o
clipă, atît in anii începuturilor, cit și
mai tîrziu, să afirme supremația în
datoririlor tivice și politice ale insti
tuției. Ceea ce nu înseamnă nici
decum că, în interiorul ei, mari talen
te și, totodată, mari conștiințe nu au
adus contribuții artistice de relief,
afirmîndu-se prin creații de neuitat,
plămădite deopotrivă din talent și
credință în ceea ce urmau să comu
nice semenilor. Afirmîndu-se și definindu-se într-un anume moment
istoric, conceptul de teatru național
nu a rămas unul „datat", ci a evo
luat, conservarea neștirbită a unor
trăsături individualizante îmbinindu-se cu unele noi, rezultate din sin
cronizarea instituțiilor respective cu
„vremea", cu cerințele stimulării spi
ritualității naționale în fiecare etapă
a devenirii poporului nostru. Astfel,
la cultivarea și stimularea ofertei dramaturgice românești, naționalele au
adăugat exemplare deschideri în uni
versalitate — pe scenele lor jucîndu-se in spectacole de referință marii
clasici universali și, uneori, extrem
de prompt față de momentul afirmă
rii. mari dramaturgi pentru a căror
consacrare s-au dus „bătălii" chiar în
țările lor de origine : Cehov, Ibsen,
O’Neill. Așa îneît interpreți iluștri au
^rămas în memorie prin compoziții
deopotrivă incitante în Hamlet și
Ștefan cel Mare, Vlaicu Vodă și
Richard al III-lea, Harpagon și Trahanache.
Pe firul amplu, generos al acestei
moșteniri, teatrelor naționale le-a re
venit și in anii noștri un rol deosebit
in viața teatrală. Aceasta — atit în
virtutea tradiției pe care, cu deosebi
re după Congresul al IX-lea, au fost
chemate să o activizeze și să o valo
rifice, dar și sub aspectul înnoirii
creatoare și al implicării în prezent,
in actualitate — în sensul relaționării artei teatrale cu realitățile, cu
idealurile, cu stările de conștiință
contemporane. Există, desigur, prin
tre îndatoririle de azi ale națio
nalelor, cîteva fundamentale — cum
ar fi cele de a acorda în continuate
atenție piesei clasice și marelui re
pertoriu patriotic, de a stimula con
deiul autorilor români preocupați de
reflectarea problematicii actualității,

de a menține punți solide către valo
rile perene și, totodată, actuale, ale
repertoriului universal. Fără îndoială,
unele din aceste comandamente se re
găsesc și în cerințele puse in fața
altor instituții de spectacole, numai
că. în cazul primelor scene, ele au ca
racter cu deosebire angajant. Totodată
— cerințe, ca cele amintite nu exclud
necesara suplețe a finalizărilor in
funcție de tradiția culturală a zonei
în care ființează, de structura socioprofesională a publicului căruia se
adresează, de posibilitățile concrete,
reale ale fiecărei trupe. Atare opțiuni,
care individualizează un teatru națio
nal sau altul, s-au făcut simțite și în
„Săptămina teatrelor naționale*1*i,3
', ini
țiată de către Teatrul Național din
Cluj-Napoca, pentru a marca șapte
decenii de viață teatrală românească
(instituționalizată) la Cluj. Desfă
șurată între 1—7 decembrie, ma
nifestarea a reunit, într-o participare
semnificativă, spectacole ale tuturor
naționalelor din țară, în marea ma
joritate realizări edificatoare pentru

oștile marilor regate și imperii,
hotărîte să cucerească acest pămînt.
Și totuși, este de ajuns să citim un
letopiseț, un document evocator al
acelor vremuri pentru a înțelege ce
forță uriașă a însemnat patrimoniul
înaintașilor noștri, care, prin trudă
și jertfă, au rămas statornici în
vatra străbună, au apărat-o și ne-au
transmis-o. în fața vitregiilor și a
urgiilor, n-au dezertat, nici nu s-au
lamentat ; cu hotărîre și curaj au
înfruntat furtunile istoriei și au scris
prin faptele lor o minunată istorie,

a dat tăria de rezistență : „Vom fi
ce-am fost și mai mult decît atît",
aceste cuvinte ale lui Petru Rareș
au exprimat convingerea, de atîtea
ori dovedită în trecutul nostru, că
nu ne sperie greutățile și că în fața
lor nu ne plecăm, nu dezertăm, ci
le învingem.
Cînd „sfidările" istoriei s-au abătut
asupră-ne, n-am alergat să căutăm
altă patrie „mai chipoasă" — pen
tru a relua cuvîntul lui Nicolae
Iorga — ci am rămas aici să o
apărăm pe unica și adevărata patrie,
care este aici, în pămîntul strămoșesc.
Pentru că patria este una singură și
aceeași pentru totdeauna ; ea nu se
schimbă ca un veșmînt, cum nu pot
fi schimbați nici părinții. Cei care
își părăsesc patria, cînd ea le cere
un efort, un sacrificiu, cei care, mai
cumplit, uneltesc împotriva ei, aceia
nu mai sint rodul pămîntului stră
moșesc, cu rădăcina adine împlîntată în el, ci o pleavă purtată de vînt
pe meleaguri străine.
Socialismul a lichidat orice formă
de exploatare și de discriminare.
Azi, toți cetățenii României socialiste
au aceleași drepturi și îndatoriri.
Patria socialistă este casa tuturor
și a fiecăruia, o casă pentru a cărei
zidire, în pas cu exigențele lumii
contemporane, toți trebuie să pună
umărul. Istoria a sudat pe pămîntul
românesc o comunitate de voință și
aspirații care unește poporul român
și naționalitățile conlocuitoare. Pen
tru toți există o singură patrie și
aceea e România.
Luminați de facla veșnic vie a
trecutului nostru, sîntem astăzi an
gajați în construirea celei mai drepte
orînduiri — socialismul și comu
nismul. în acest nobil efort, urmăm
calea noastră astfel cum ea s-a
deschis din multimilenara istorie a
patriei. Și tot așa, cum în trecut
poporul a știut, de fiecare dată, să
găsească soluțiile adecvate locului și
timpului, tot astfel, astăzi, făurește
socialismul potrivit necesităților și
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că sau să ne jefuiască patria au
dispus de mijloace militare cu mult
mai puternice decît cele ale înainta
șilor noștri. Mihai Eminescu a dat
expresia artistică confruntării asi
metrice dintre Mircea cel Mare și
Baiazid, încheiată prin marea biru
ință de la Rovine, care avea să joace
un rol hotărîtor în stabilirea ulte
rioară a statutului de autonomie al
Principatului Țării Românești în ra
port cu Poarta otomană.
Făurirea statului național unitar
român a fost însoțită de numeroase
situații în care românii au avut de
înfruntat opoziția marilor puteri
față de aspirațiile lor de indepen
dență și unitate națională. în 1859,
Unirea Principatelor moldovean și
muntean s-a făcut prin actul de
curaj și inteligență politică al ro
mânilor, care au pus marile puteri
europene în fața faptului împlinit ;
în 1918 s-a realizat Marea Unire
prin luptele și jertfele întregii na
țiuni române ; la 23 August 1944,
prin revoluția noastră, s-a înscris

formulat o teorie potrivit căreia în
dezvoltarea unui popor (societate)
apar „sfidări" ale istoriei, cărora
respectiva comunitate trebuie să le
dea răspuns pentru a supraviețui.
La o sfidare de aceeași natură —
clima, spre pildă — vechii egip
teni au răspuns
printr-un amplu
sistem de irigație ce a făcut din
Egiptul antic un dar al Nilului.
în trecutul poporului român, sfi
dările istoriei au fost multe și grele.
Nu intenționăm — nu am avea nici
spațiul necesar — să le enumerăm
pe toate. Să amintim doar de mi
leniul migrațiilor și de consecințele
așezării noastre „in calea răotăților", după formula știută a lui
Grigore Ureche. Poate că astăzi ne
este greu să ne imaginăm ce au în
semnat cei o mie de ani cînd pă
mîntul românesc a fost străbătut de
populațiile nomade, aducătoare de
moarte și distrugere ; poate că
astăzi ne este greu să ne imaginăm
ce au însemnat secolele cînd pă
mîntul românesc a fost călcat de
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care este o mare lecție de patrio
tism, de dăruire generoasă pentru
binele și propășirea patriei.
între cugetările lui Nicolae Iorga
sint două ce se cuvin citate pentru
a ilustra sensul patriotismului, ast
fel cum el se modelează în și prin
istorie : „O țară se poate moșteni.
Dar nu și puterea de a o lăsa moște
nire urmașilor" și „Acel ce-și pă
răsește țara pentru una mai înainta
tă seamănă cu omul care și-ar alege
altă mamă printre femeile chipoase".
Două cugetări cu valoare emblema
tică, cu funcție de coordonate ale
istoriei naționale. Prin statornicie și
luptă, românii au dovedit, de-a
lungul istoriei, puterea de a lăsa
moștenire urmașilor, din generație
in generație, marele patrimoniu na
țional, un patrimoniu teritorial și
cultural care, micșorat vremelnic, in
perioade de vitregie, s-a refăcut și
consolidat prin strădania pătrunsă
de încrederea în dreptatea cauzei.
Cind negurile istoriei au coborît
peste pămîntul românesc, optimismul

Semnificații ale unei
ample manifestări
culturale
orientările repertoriale și performan
țele atinse pe scenele respective.
„Săptămina" a fost inaugurată de
premiera teatrului-gazdă cu „Ia'șii în
carnaval", de Vasile Alecsandri, fapt
ce ne reamintește că prezența piesei
clasice pe scenele naționalelor ar tre
bui să fie și mai susținută, că, alături
de opera lui Caragiale, intens abor
dată. își așteaptă rîndul și „Occisio
Gregorii... și primii noștri drama
turgi" (reeditați, atît de concludent,
nu de mult!) și capodoperele lui B.P.
Hasdeu, Al. Davila, B. Șt. Delavrancea, ca și operele majore ale autori
lor perioadei interbelice (prezenți pe
afiș doar prin „Act venețian" de Că
rnii Petrescu, ofertă a Naționalului
bucureștean — singurul, după știrea
noastră, unde figurează în această
stagiune și „Jocul ielelor" și unde,
de altfel, am dori să revedem „Dan
ton"). Continuînd „să privim" afișul
„Săptăminii" clujene, am spune că
nu este deloc intîmplător că Teatrul
Național din Timișoara și Teatrul Na
țional din Craiova au venit cu piese
românești, semnate de doi prestigioși
autori contemporani, ambele distingîndu-se și în anii din urmă prin
strădaniile depuse pentru consacrarea
unor dramaturgi și, mai ales, prin
premiere absolute — strălucite 1 — ale
unbr scrieri substanțiale și grave
semnate D. R. Popescu, Teodor Mazilu. Paul Everac, Tudor Popescu,
I. D. Sîrbu, Ecaterina Oproiu, Dina
Cocea ș.a., ca și ale unor drame is
torice semnate de Valeriu Anania,
Marin Sorescu ș.a.
Aliniind la rampă montări după
piese de Vasile Alecsandri, Camil
Petrescu, D. R. Popescu, Paul Everac,
apoi Shakespeare, Pirandello, „Săptă
mina..." a delectat in chip superior
publicul clujean. I-a oferit spectacole
cuceritoare prin imaginea complexă
despre om, exprimată de operele se
lectate, de viziunea regizorală, sceno
grafică și interpretativă a montărilor;
spectacole incitante prin tensiunea
ideilor puse în dezbatere,< intensita
tea emoțiilor recreate și induse, ori
ginalitatea tulburătoare a unor solu
ții estetice, creatoare de sens. I-a
oferit spectacole substanțiale, grave
(și atunci cînd activizau valori ale
comediei), vădind lecturi aprofunda-

te, propuneri înnoitoare de descifra
re a textelor și transpuneri scenice
mature ce atestau preocuparea pentru
impactul formativ în actualitate, pen
tru virtuțile educative ale actului sce
nic. Iată atitudini și iată performanțe
artistice ce s-au regăsit și in fructifi
carea formulei de „teatru în teatru"
propus de Alecsandri în „Iașii în car
naval", sau de Luigi Pirandello în
„Șase personaje în căutarea unui
autor", ca și în descifrarea lui Ibsen
(„Rața sălbatică" — Teatrul Național
din Tîrgu Mureș), ori în tălmăcirea
lui Shakespeare („Antoniu și Cleopa
tra" — pusă în scenă la Cluj-Napoca),
Este interesant de observat — fapt
care ne individualizează in raport cu
teatrele similare ale altor țări — că
naționalele românești și-au integrat
experimentul, ele devenind, nu o
dată, laboratoarele unor incitante,
dar și mature și (prin aceasta) exem
plare căutări înnoitoare. Pilduitoare
sint, astfel, minunatele montări ale
colectivului .din Craiova cu „Unchiul
Vanea" și „Piticul din grădina de
vară" (în regia lui Mircea Cornișteanu și Silviu Purcărete), montările cu
„Mobilă și durere", „Dalbul pribeag"
și „Regele L,car“ de la Timișoara (re
gia : Ioan Ieremia), „Vassa Jeleznova“ și „Moștenirea" (Naționalul din
București), „Șase personaje în căuta
rea unui autor" și „Tatăl" de A.
Strindberg — la Iași, mai vechi mon
tări cu piese de A. P. Cehov, Romulus
Guga și, recent, cu „Rața sălbatică"
de H. Ibsen — la Tg. Mureș, ce pro
pun deschideri incitante și, totodată,
. valori estetice și formative deosebite.
Și este, de asemenea, interesant de
relevat că naționalele românești re
unesc, integrează, armonizează con
tribuția cîtorva generații, că în ca
drul lor, pe aceeași scenă, experiența
unor artiști se împletește cu vigoarea
tinereții altora, cu toții comunicînd
sub semnul aceleiași căutări creatoa
re, al aceluiași efort de autodepășire. Mai mult chiar, contribuția noilor
generații la viața naționalelor româ
nești are o pondere fără precedent în
istoria acestor instituții și, totodată,
putem afirma, fără egal în lume.
Căci, iată, referindu-ne numai la se
lecția clujeană, regizorii și scenogra
fii naționalelor, azi, sint maeștri ca
Dan Alecsandrescu, ori ca Emilia Jivanov și Mihai Mădescu, directori
și scenografi de scenă cu experiență,
ca loan Ieremia, Cristian Hadjiculea, Traian Nițescu, Viorel Penișoară-Stegaru, dar și mulțl crea
tori tineri și chiar foarte tineri, ca
Mihai Măniuțiu, Victor loan Frunză,
Irina Popescu-Boieru, recenta absol
ventă a I.A.T.C., scenografele Ștefania Cenean, Adriana Grand și Rodica
Arghir ș.a.
Și iată că în același spectacol își
dau replica cunoscuta Melania Ursu
și tînăra Lucia Wanda Toma, ori ab
solventele Liliana Hodorogea și Anda
Chirpelean („Iașii în carnaval"), Dionisie Vitcu, Adrian Tuca, Emil Coșeru și Radu Duda, ori Doina Deleanu („Cartea lui Ioviță"), Larisa Stase
Mureșan și Ion Haiduc („Dalbul pri
beag"), Ilie Gheorghe și Valentin
Mihali („Mobilă și durere"). Ion Săsăran și Florentina Mocanu, încă stu
dentă („Rața sălbatică"), Gina Patri
ciii, Anton Tauf, Miriam Cuibuș șî
Marius Bodochi („Antoniu și Cleopa
tra “).•
Flacăra. tradiției este astfel trans
misă firesc noilor serii de creatori,
integrați astfel organic demersurilor
creatoare, eforturilor de a face din
arta seculară a teatrului o artă cu un
puternic impact în mase din ce în
ce mai largi de spectatori, o artă cu
un autentic ecou modelator.

Natalia STANCU

tradițiilor proprii. Desigur, o aseme
nea optică nu include dispensarea de
experiența celorlalți — preocupați și
ei de propășirea patriilor lor — dar
se bazează pe convingerea că istoria
națională este depozitara unei mari
experiențe proprii, este o excelentă
sursă de învățăminte și îndemnuri.
De Ia ea izvorăște o mare lecție ce
trebuie mereu însușită. Sint cunoscu
te obiectivele, este cunoscut drumul,
sint cunoscute puterile ; modelul este
în experiența proprie a poporului,
nu în afară, iar pentru realizarea
telurilor propuse, așa cum ele sînt
definite in documentele Partidului
Comunist Român, în opera secre
tarului general, este firesc, este
necesar ca fiecare să dăruiască pa
triei tot ceea ce are mai bun, după
exemplul înaintașilor.
Patria nu este un cuvînt desuet,
depășit de realitățile contemporane
— cum susțin unii „teoreticieni" im
provizați, cane ar voi să îndrepte
omenirea spre abolirea statelor na
ționale șl a conștiințelor naționale.
Patria, națiunea sînt elemente de
bază ale lumii de azi. Consolidarea
și progresul lor, conlucrarea în spi
ritul deplinei egalități și al respec
tului reciproc sînt tot atîtea condiții
ale instaurării unui climat de pace,
securitate și cooperare, spre care
năzuiesc, astăzi, toate popoarele
lumii.
In patria română, socialismul se
construiește cu poporul, pentru
popor și, astfel, se împlinește visul
luptătorilor pentru independența na
țională și echitate socială, care, ca
și Tudor Vladimirescu, vedeau în
patrie numai norodul, nu și pe îm
pilatorii lui. Patria este, astăzi, na
țiunea română, unită în jurul cen
trului ei vital, Partidul Comunist
Român, al secretarului său general,
este patria născută și apărată prin
istorie de /un popor brav, rămas
statornic în vatra străbună.

Florin CONSTANTINIU
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La întreprinderea
„Mondiala"
din Satu Mare :
Sarcinile pe întregul an
realizate în devans

„ZIUA TIPOGRAFILOR"

CUV1NT CĂTRE
CULEGĂTORII
DE CUVINTE
In clipa în care ați primit acest ziar și 1-ați r>dicat pentru a-1 desface
i-ați și trimis tipografului,
prin simplul gest al atin
gerii hirtiei tipărite, o sim
bolică stringere de mină,
azi, de „Ziua tipografu
lui", ca în fiecare zi. Pen
tru că ei, muncitorii si
specialiștii poligrafi, cu
multitudinea lor de califi
cări clasice (zețari, linotipiști, paginatori, zincografi, gravori,
mașinisti.
rotari, legători etc.), dar
și din profesii noi caro
preiau munca în tipografii
,_______ a o transmuta în
pentru
tehnici poligrafice moder
ne (electroniști, informaticieni, specialiști in meca
nică fină ș.a.), însoțesc
nevăzuți viața noastră ne
tot parcursul zilei și zi de
zi. Ei sînt aceia care rea
lizează „minunea" transpu
nerii scrisului în text ti
părit.
Iar textul tipărit
face acum parte din exis
tenta noastră ca necesita
te vitală, nici una dintre
activitățile umane primor
diale nemaiputînd fi con
cepută în absența cunoaș
terii. a circulației infor
mațiilor, al căror princi
pal mijlocitor este (încă
mai este !) cuvîntul tipă
rit. Cartea, ziarul, revista,
cu multitudinea lor de ex
presii grafice și profiluri
tematice, reprezintă, au re
prezentat întotdeauna, dar
astăzi mai mult ca ori
cînd, combustia unei ex
traordinare vieți spiritua
le, suportul creșterii com
petenței pe care se înte
meiază progresul științei,
al tehnicii, al culturii și
artei, al tuturor activită
ților participante la actul
dezvoltării economico-sociale. Tiparul este, în ace
lași timp, acela care confe
ră expresie materială și
putere de circulație docu-

mentului politic de partid,
act esențial in raporturile
de strinsă și permanentă
conlucrare dintre poporul
român și partidul
său
conducător, înlesnind operativa cunoaștere și studiere a marilor idei
si
concepții politice ce guvernează mersul societății
noastre spre iîmplinirea
idealurilor sale comuniste.
Toate acestea sînt mai
întîi filă de manuscris și
numai după ce au trecut
prin miinile meșterului
și artistului poligraf dobindesc
forța răspindirii
în masă, în marțiale, ele
gante. incintătoare forme
grafice. Capătă — altfel
spus
— autoritatea cuvîntului tipărit. De aceea
tipograful, care trece prin
miinile lui și prin sufle
tul său incomensurabilele
valori ale scrisului.
ale
științei și culturii, ale cu
noașterii pentru a le în
zestra cu aripile zborului
spre milioanele de conștiințe, a fost mereu și
este, astăzi mai mult ca
oricînd,
un anonim dar
pasionat participant la actul civilizator, la progres,
la istorie.
Cinstindu-1 de ziua lui,
așa cum societatea noas
tră
ii cinstește pe toți
destoinicii oameni ai mun
cii din toate domeniile
pentru efortul lor la ac
tul construcției socialiste,
tipograful (miile de mun
citori și specialiști din
întreaga noastră industrie
poligrafică) primește oma
giul de suflet pe care il
merită cu prisosință pen
tru osirdia sa de harnic
mijlocitor al răspindirii
valorilor spirituale pe care
le produce. astăzi mai
mult ca oricînd, poporul
român.
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19,00 Telejurnal
19,25 Ctitorii ale Epocii de Aur
Pe
magistralele metroului bucureștean. Reportai
19,45 Direcții ale dezvoltării cercetări^
științifice în lumina hotărîrilor
Congresului al XIV-lea al parti
dului
20,10 Tezaur folcloric în concert
20,40 Puternică mobilizare pentru în
deplinirea exemplară a planului
pe luna decembrie și pe întregul
an
21,00 Din lumea capitalului. Docu
mentar
21,15 Democrația muncitorească, revo
luționară în acțiune
21,35 Ce-ți doresc eu ție, dulce Româ
nie ! Versuri și cîntece patrioti
ce, revoluționare
21,50 Telejurnal

Lărgirea bazei energetice și de materii prime
minereurilor, in unele bazine minieTe construindu-se alte uzine noi. Con
cludent în acest sens este faptul că,
în actualul cincinal, ramurile indus
triei extractive, împreună cu secto
rul energiei electrice și termice de
țin o pondere de aproape 30 la sută
din volumul total al investițiilor.
Esențial este ca acum, pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite de
Congresul al XIV-lea al partidului,
toată această bază materială, puter
nică, modernă, să fie utilizată
din plin printr-o bună organi
zare a muncii și a producției, prin
întărirea ordinii și disciplinei, promovarea unor soluții tehnice și tehnologice eficiente, prin dezvoltarea
continuă a răspunderii în ce privește folosirea cu indici superiori a
capacităților de producție.
Răspunderi mari în ce privește
dezvoltarea bazei proprii de mate
rii prime revin în 1990 și în viito
rul cincinal cercetării geologice, cer
cetării științifice în general. Para
lel cu acțiunile practice ce se cer
întreprinse în scopul descoperirii
unor noi zăcăminte, atragerii loiBjin
circuitul economic, trebuie perfec
ționate în continuare
tehnologiile
de extracție și preparare. Cercetarea
științifică este chemată să își spo
rească contribuția la amplul proces
de restructurare și înlocuire a teh
nologiilor
energointensive.
Prin
înlocuirea acestor tehnologii cu al
tele mai eficiente, pentru anul 1995
se preconizează o reducere a consu
murilor energetice pe unitatea de
venit național cu cel puțin 20 la sută
fată de realizările din 1990. Pe de
altă parte, cercetarea trebuie să re
zolve o serie de probleme care pri
vesc extinderea utilizării cărbunilor
inferiori, intensificarea recuperării
resurselor energetice refolosibile,
promovarea unor tehnologii noi, care
să asigure în toate ramurile redu
cerea substanțială a consumurilor.
în vederea atingerii obiectivelor
stabilite, o importanță deosebită o
are înfăptuirea programelor de mo
dernizare.
Prin promovarea unor
tehnici și tehnologii moderne, prin
reproiectarea și creșterea randamen
telor de prelucrare, diversificarea
fabricației și chimizarea avansată
vor putea fi reduse consumurile
specifice, va spori coeficientul de
scoatere a metalului, va crește in
dicele de utilizare a acestuia, se va
adinei deci procesul de valorificare
superioară a petrolului, gazelor na
turale, a altor materii prime și ma
teriale, precum și a subproduselor
tehnologice.
Tuturor oamenilor muncii trebuie
să le fie limpede că în domeniul asigurării bazei de materii prime, mai
ales în acest domeniu, în întreaga
perioadă următoare trebuie să pre
valeze factorii calitativi, preocupă
rile muncitorilor și specialiștilor
fiind concentrate în acest sens, deo
potrivă, asupra sporirii materiilor
prime furnizate, unităților prelucră
toare, cit și asupra creșterii continue
a eficienței economice, prin reali
zarea unor consumuri reduse, spo
rirea productivității muncii, aplica
rea unor tehnologii de mare randa
ment, a unor soluții organizatorice
adecvate cerințelor actuale.
Sînt desigur multe întreprinderile
miniere care își fac un titlu de cin
ste din a livra beneficiarilor numai
cărbune de cea - mai bună calitate.
La fel de adevărat este însă și fap
tul că, in alte întreprinderi, proble
ma răspunderii, cu totul deosebită,
ce se cere față de calitatea cărbu
nelui nu a fost soluționată cores
punzător, expediindu-se în conti
nuare spre cocserii și termocentrale
cantități importante de cărbuno
care nu numai că determină randa
mente scăzute în exploatarea insta
lațiilor, dar generează și defecțiuni
ale mașinilor și agregatelor. Iar
toate aceste neajunsuri se regăsesc.
In ultimă instanță, în producții di
minuate de cocs și energie. Iată de
ce, departe de a fi o problemă a
unui colectiv sau a altuia, asigura
rea unei înalte calități în industria

minieră este o cerință a întregii eco
nomii. Și, cu siguranță, experiența
bună a numeroase colective din
acest domeniu va cîștiga teren, vor
fi extinse in continuare tehnologiile
avansate, metodele moderne de or
ganizare, care să permită un control
riguros asupra modului în care sint
respectate cerințele în domeniul ca
lității.
Potrivit prevederilor ProgramuluiDirectivă, o atenție deosebită trebuie
acordată in continuare dezvoltării
producției de energie. Și acest do
meniu economic dispune de o bază
modernă, care va fi dezvoltată în
permanență. Astfel, prin punerea în
funcțiune a unor noi hidrocentrale
aflate în construcție pe rîurile inte
rioare ale țării, în 1990 economia
noastră va dispune de o putere in
stalată, în centrale care folosesc energia apei, de peste 6 000 MW. Vor
fi perfecționate, de asemenea, insta
lațiile pentru creșterea randamente
lor energetice și reducerea consumu
rilor specifice în termocentrale, luîndu-se măsurile care se impun
acoperirea necesarului de
pentru
energie, prin intensificarea folosirii
resurselor energetice recuperabile și
a surselor neconvenționale. Și în
acest domeniu capătă o importanță
primordială înțelegerea majoră a
răspunderilor ce revin tuturor lu
crătorilor din sectorul energetic în
ce privește exploatarea rațională, în
deplină siguranță a instalațiilor, în
treținerea și repararea la timp a
acestora, folosirea cu randamente
superioare a capacităților de pro
ducție.
Din nou, în Raportul tovarășului
Nicolae Ceaușescu prezentat mare
lui forum comunist al țării, în
Programul-Directivă al Congresului
al XIV-lea al partidului, in Legea
Planului național unic de dezvoltare
economico-socială a țării pe 1990 se
acordă o atehție deosebită cerinței
majore de a se asigura valorificarea
superioară și economisirea riguroasă
a resurselor energetice și de materii
prime. Practic, se poate spune că
nu există întreprindere, nu există
ramură care să nu dispună de re
zerve însemnate privind reducerea
consumurilor de materii prime și
energie. Mai mult, intr-un șir de
unități, aceste consumuri se situează
Ia un nivel încă ridicat, depășindu-se nivelul atins la producții si
milare pe plan mondial. Iată de ce
una din problemele prioritare care
trebuie înscrisă pe agenda de lucru
a tuturor oamenilor muncii o con
stituie analiza riguroasă a normelor
de consum nu numai pe fiecare pro
dus, ci și pe fiecare reper, evaluîndu-se sistematic, cu exigență posi
bilitățile de diminuare a lor în cel
mai scurt timp, acționindu-se con-

teatr
• Teatrul Național
(14 7171, Sala
mare) ; Hagi Tudose — 11; Bădăranii
— 18; (sala Amfiteatru) : Cineva te
Iubește — 11; Vassa Jeleznova — 18;
(sala Atelier) ;
Ultimul set — 11;
Autograf — 19
„George
Enescu"
@ Filarmonica
Român), .: „Valori
(15 68 75, Ateneul
camerale românești". Serafim Antro
pov, Pascal Bentoiu, George Enescu.
Interpretează Anda Petrovici — vioa
ră, Nicolae Licareț — pian — 18
«t Opera Română (13 18 57) : Motanul
încălțat — 11; Romeo și Julieta — 17
© Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30;
Secretul lui Marco Polo — 18'
«ț Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra *
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Amintiri — 10,30; Privind în jur cu
ochi fără lumină — 13
Pluralul
ffl Teatrul Mic (14 70 81) :
englezesc — 10: Maidanul cu dragoste
— 14.30: Cameristele — 19,30
O Teatrul Foarte Mic ‘(14 09 05) :
Lewis și Alice — 19
© Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Pachetul cu acțiuni — 18
a Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Intr-o
dimineață — 10:
Ultimul bal — 18;
(sala Studio) :

11,30 Lumea copiilor © Ecran de va
canță. Recital în grădina cu Pi
tici. Producție a Casei de filme
unu. Premieră TV.
Sub tricolor, la datorie 1
Viața satului
Telex
Album duminica!
închiderea programului
Telejurnal
Cîntarea României e Omagiul
țării conducătorului iubit. Emi
siune realizată în colaborare cu
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al
județului Botoșani
20,25 Film artistic. ..Racolarea". Pro
ducție a Casei de filme unu
21,50 Telejurnal

LUNI, 18 DECEMBRIE
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Mihai CARANFIL

(Urmare din pag. I)

Desfășurîndu-șl întreaga activi
tate sub semnul mobilizatoarelor
hotărîri adoptate de înaltul forum
ăl comuniștilor români, colectivul
întreprinderii
„Mondiala" Satu
Mare raportează îndeplinirea pla
nului la producția-marfă pe în
tregul an, în condițiile onorării in
tegrale a tuturor comenzilor pen
tru export, succes care-i va per
mite să realizeze peste prevederi,
pînă la finele anului, o producție
suplimentară de 105 milioane lei.
In perioada parcursă din acest an.
prin optimizarea fluxurilor tehno
logice într-o serie de ateliere, productivitatea muncii a crescut cu
9 la sută și s-au: economisit
48 000 metri țesături. îndeplinind
încă la 20 octombrie planul pe
4 ani din cincinal, prestigiosul co
lectiv de aici va realiza suplimen
tar pînă la sfîrșitul anului, cumu
lat pe perioada celor 4 ani, o pro
ducție suplimentară în valoare de
267 milioane lei. (Octav Grumeza).

secvent pentru aplicarea neîntîrziată a noilor tehnologii, a tehnicilor
și soluțiilor moderne, originale exis
tente in fiecare întreprindere, fie că
este din domeniul industriei constructoare de mașini, din metalurgie
sau din chimie.
Aceste tehnologii
sînt elaborate
pe baza cercetării originale, și deci
pentru dobîndirea lor nu s-au alo
cat resurse valutare. Firesc este,
deci, ca în continuare consiliile oa
menilor muncii, celelalte organisme
de conducere a activității din între
prinderi, centrale industriale, minis
tere să acționeze cu mai multă hotărîre pentru depistarea tehnolo
giilor celor mai moderne existente
în țară, pentru adaptarea acestora
și aplicarea lor neintîrziată în pro
ducție. Cîștigul de timp în genera
lizarea tehnologiilor moderne se va
concretiza, în fiecare caz în parte,
în însemnate cîștigurl materiale și
financiare pentru fiecare colectiv de
muncă, pentru întreaga economie.
în această perioadă, cind sectorul
energetic național este solicitat din
plin, răcirea vremii determinînd
consumuri energetice sporite, o atenție deosebită trebuie acordată
pretutindeni asigurării tuturor con
dițiilor necesare bunei funcționări a
termocentralelor, producerii ener
giei planificate. Pe de altă parte,
trebuie întărită răspunderea în ce
privește folosirea rațională a ener
giei, prin organizarea mai bună a
întregii activități productive, echi
librarea încărcării consumatorilor pe
paliere orare și aplatizarea vîrfurilor de sarcină, dezvoltarea spiritului
gospodăresc în utilizarea combusti
bilului și energiei, înlăturarea ori
căror surse de risipă.
Se înțelege, traducerea in viață a
acestor sarcini impune o puternică
mobilizare a tuturor muncitorilor și
specialiștilor, a capacității de creație
a celor ce muncesc în sectorul ener
getic, practic in întreaga economie,
în așa fel incit să se asigure redu
cerea efortului valutar necesar im
portului de resurse, precum și o pu
ternică bază energetică proprie, ca
pabilă să susțină și să asigure fău
rirea unui complex economic națio
nal armonios dezvoltat, echilibrat,
apt să contracareze eventualele in
fluențe perturbatoare ale crizei energetice mondiale. Se va demon
stra și în acest fel, în continuare,
forța și vitalitatea economiei noas
tre socialiste, justețea politicii adop
tate de partid în domeniul energetic,
al asigurării resurselor materiale
necesare dezvoltării producției ma
teriale, Înfloririi pe mai departe a
patriei, a vieții pe întreg pămintul
României.

Nicolae M1L1TARU
Cuibul — 10,30; Craii de Curtea Veche
— 18,30
e Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 11; Și
totuși Eminescu — 18; (în foaier) :
Pasărea măiastră — Maria Tănase
— 18,30; (sala Giulești, 18 04 85) : Cocoșelul neascultător — 11; Bărbierul
din Sevilla — 15: 18
Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy,
Savoy — 10,30: Belmondo al II-lea
— 18; (sala Victoria, 50 58 65) : Ca
valcada rîsului — 18
A Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11; Plai românesc, ritm strămoșesc
— 18; (la Palatul sporturilor și cultu
rii) : Rapsodia vă invită — 11; 15: 19
(?) Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Cenușăreasa — 10.30
Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 11: (sala Cosmonauților, 11 12 04) :
Punguța cu doi bani — 11.30: Dialo
guri muzicale cu Alifantis și Andrieș
— 17; 19,30

cine

a

O Mircea : PATRIA (11 86 25) — 9; 12;
16: 19
O Există joi î SCALA (11 03 72) — 9;

INFORMAȚII SPORTIVE
campiona
tului balcanic de handbal masculin
ce se desfășoară Ia Atena, selecțio
nata României a întrecut cu scorul
de 29—20 (14—11) formația Bulga
riei. Intr-un alt joc, reprezentativa
Iugoslaviei a dispus cu 27—19 (13—9)
de echipa Turciei.
TENIS. După două zile, in finala
competiției internaționale de tenis
„Cupa Davis", ce se desfășoară, la
Stuttgart, între selecționatele R.F.
Germania și Suediei, scorul este 2—1
în favoarea jucătorilor vest-germani.
In partida de dublu, perechea
Becker, Jelen a întrecut cu 7—6,
6—4, 3—6, 6—7, 6—4 cuplul Gunarsson, Jarryd.
ȘAH. Cu o rundă înainte de în
cheierea turneului internațional de
șah de la Palma de Mallorca, în
fruntea clasamentului se menține
maestrul sovietic Boris Ghelfand cu
7 puncte (din opt posibile), urmat de
King, Gurevici, Milos, Makaricev,
Romanișin, Todorcevici, Balașov, Malaniuk, Dreev, cu cite 6 puncte fie
care. Campioana mondială Maia
Ciburdanidze, care participă la acest
turneu „open", l-a invins în runda
a 8-a pe islandezul Olafsson și a
acumulat 5,5 puncte. Primii 8 cla
sați la acest concurs se califică pen
tru cea de-a doua ediție a „Cupei
mondiale" la șah.
BIATLON. „Cupa mondială" Ia
biatlon a programat la Obertilliach
(Austria) o probă masculină de 20
km ciștigată de Andre Semisch (R.D.
Germană), cu timpul de 54’58” și
zero puncte penalizare. L-au urmat
concurenții sovietici Valeri Medvetsev (55’22") și Serghei Bulighin
(56’48”).' în proba feminină de 15 km
victoria a revenit sovieticei Elena
Golovina (50’51”).
BASCHET. • La Madrid, în meci
contînd pentru turneul final al „Cu
pei campionilor europeni" la baschet
feminin, echipa locală Banco a în
trecut cu scorul de 81—80 (după pre
lungiri) formația Steaua Roșie Bel
grad ® Rezultate înregistrate in
turneul final al „Cupei campionilor
europeni" la baschet masculin : Lech
Poznan — Maccabi Tel Aviv 73—86
(37—45) ; C.S.P. Limoges—Den Helder (Olanda) 112—80 (51—46) ; B.C.
Barcelona—Aris
Salonic
90—56
(43—25) ; Philips Milano—Jugoplastik-a Split 73—84 (36—45). în clasa
ment conduc echipele Jugoplastika
Split și C.S.P. Limoges, cu cite 4
puncte.
HOCHEI. La Katowice s-a dispu
tat meciul internațional amical de
hochei pe gheață dintre selecționa
tele Poloniei și R.D. Germane.
Hocheiștii polonezi au obținut vic
toria cu scorul de 5—1 (2—1, 2—0,
1-0).
HANDBAL. în cadrul

11; 13; 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
A Cei care plătesc cu viata : COTROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
© Rochia albă de dantelă : AURORA
(35 04 66) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
te Un studio in căutarea unei vedete
— 10; 12,15;
14,15,
Gala
filmului
studențesc din I.A.T.C. — 17,30 :
STUDIO (59 53 15)
a Un comisar acuză :
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
© Revanșa: LIRA (317171) — 9; 11;
13; 15: 17; 19
• Enigmele se explică în zori : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15:
17; 19
a Nea Mărin miliardar: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 10
© Vînătorul de senzații : FESTIVAL
(15 63 84) — 9: 11 : 13; 15: 17: 19
© Program special pentru copil șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13;
15: 17; 19
© Fără prieteni : TIMPURI NOI
(1561 10) — 9; 12: 15; 18
ft Potopul (III—IV) : UNION (13 49 04)
— 9; 11.30: 14; 16.30; 19
© Miss Arizona : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17: 19
te O seară de iarnă la Gagra : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
A Ultima ninsoare :
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17: 19

IRAN

„Deceniul construcției și independenței economice"
Situat in regiunea Asiei de sudvest, unde in decursul vremii au
înflorit strălucite civilizații. Repu
blica Islamică Iran este păstră
toarea unor admirabile vestigii ale
trecutului, care pot fi întîlnite in
milenarul Persepolis, cu coloanele
vechilor sale palate țîșnind din de
șert, ori în Shirazul învăluit de
parfumul stihurilor lui Saadi și
Hafez. Faima lor este egalată de Te
heranul de azi, cel mai mare oraș
al sud-vestului asiatic. Capitala ira
niană este, de fapt, o localitate
multiseculară. Ea a fost fondată în
veacul al XII-lea, într-o zonă situa
tă la, 100 km . distanță de Marea
Caspică, și a cunoscut o puternică
dezvoltare în secolul nostru, cind a
căpătat înfățișarea unei adevărate
metropole. Dacă în preajma anului
1900 populația sa era de aproxima
tiv 600 000 de oameni, în prezent se
apropie de 7 milioane. Locul vechi
lor străzi înguste și al punctelor de
popas al caravanelor a fost luat de
bulevarde largi, mărginite de edi
ficii moderne, cu nenumărate pa
late, parcuri și muzee, mărturii ale
unor admirabile realizări ale po
porului iranian. S-a extins consi
derabil activitatea economică și cul
turală. Datorită muncii perseverente
a locuitorilor săi, orașul, dominat de
culmile
înzăpezite ale
munților
Elburz, este astăzi si principalul
centru industrial al țării.
în decursul frămîntatei sale exis
tențe, Teheranul a fost, de aseme
nea, martorul multor momenta de
seamă din istoria țării, care au
exercitat o adîncă înrîurire asupra
existenței poporului
iranian. Un
asemenea eveniment de largă rezo
nanță l-a constituit revoluția islami
că din 11 februarie 1979, care, sub
conducerea aiatolahului Khomeini, a
dus, după cum se știe, la înlătura
rea regimului monarhic și a inaugu
rat o etapă de semnificative prefa
ceri politice, economice și sociale.
Aceste schimbări au început prin
proclamarea, la 1 aprilie același an,
a Republicii Islamice Iran, fiind
urmate de un șir de măsuri menite
să pună pe baze noi economia ira
niană. Astfel, autoritățile centrale
au hotărît trecerea resurselor natu
rale sub controlul statului, au pro
cedat la naționalizarea băncilor,
companiilor de asigurări și trans
porturilor și au realizat reforma
agrară.
Măsurile amintite au avut și au o
însemnătate deosebită în viața po
porului iranian, știut fiind că Ira
nul (suprafața — 1 648 000 kmp ;
populația — 55 milioane de locuitori)
este o țară cu imense bogății natu
rale. Potrivit datelor furnizate de
Societatea de stat „Național Iranian
Oil Co" (N.I.O.C.), rezervele certe de
țiței se ridică la 93 miliarde barili,
iar rezervele probabile depășesc 113
miliarde barili (1 baril — 158,9 li
tri). Petrolul constituie principala
sursă de încasări din export. Pen
tru anul în curs se estimează că
valoarea tranzacțiilor petroliere va
ajunge la circa 12 miliarde dolari.
In subsolul țării se găsesc, de ase
menea, imense rezerve de gaze na
turale, cupru (locul al doilea in lu
me), minereu de fier, crom, man-
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Nicolae N. LUPU

Vedere din Teheran

Informații de la Inspectoratul General al Miliției —
Direcția circulație

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 17 decembrie (ora 20) — 20 de
cembrie (ora 20). In țară : Vremea va
fi caldă, cu deosebire in regiunile ves
tice și estice, mai ales in prima parte
a intervalului. Cerul va fi schimbător
la început, apoi va deveni mai mult
noros in jumătatea de nord a țării.
Vor cădea precipitații sub formă de
ploaie in prima parte a Intervalului,
pe alocuri, in
regiunile
nordice și
izolat in restul teritoriului. In a doua
parte a intervalului, precipitațiile, sub
formă de ploaie, se vor semnala pe
arii extinse in jumătatea de nord a
țării, iar apoi, spre sfîrșitul interva
lului, trecător, în nordul extrem, se
vor semnala și precipitații sub formă
de lapoviță și ninsoare.
In celelalte
regiuni, ploile vor rămîne izolate. Vintul va sufla slab pînă la moderat, cu
unele intensificări in regiunile vestice
și estice, cu viteze intre 40 și 60 kilo
metri la oră, iar la munte pînă la
100—120 kilometri la oră. Temperaturile
minime vor fi cuprinse intre 2 șl 12
grade, mal coborite spre sfirșitul in
tervalului, iar cele maxime intre 8 șl
18 grade, in primele zile, apoi, in ge
neral. intre 4 șl 14 grade. In București :
Vremea va fi caldă, mai ales în prima
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii slabe de scurtă
durată spre sfirșitul intervalului. Vintul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 6 si
10 grade, iar cele maxime intre 11 și 15
grade.

La

investițiilor într-o serie de sectoarecheie ale economiei naționale. Mi
nistrul petrolului, Gholamreza Aqazadeh, a relevat că planul prevede
investiții in valoare de 8,4 miliarde
dolari în industria petrolieră, de 3
miliarde dolari in industria petro
chimică și de 2 miliarde dolari în
industria gazelor naturale. O aten
ție deosebită se acordă reconstruc
ției rafinăriilor distruse de război
și construirii de rafinării noi.
Succesele obținute de poporul
iranian pe calea dezvoltării econo
mico-sociale și a consolidării inde
pendenței sînt urmărite cu simpatie
și prietenie de poporul român. Co
operarea româno-iraniană își găsește
elocvente mărturii în
construirea
în Iran a unor importante obiective
industriale și agrare, în creșterea
volumului schimburilor comerciale,
ca și in intensificarea contactelor
între factorii de răspundere ai celor
două țări. Cu prilejul întîlnirii din
februarie a.c. dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și fostul pre
ședinte iranian, Seyyed Aii Kha
menei, astăzi conducător spiritual
al Iranului, succesor al defunctului
aiatolah Khomeini, s-a convenit
dezvoltarea pe mai departe a co
operării in multiple domenii, inten
sificarea schimburilor pe plan cul
tural și științific, continuarea con
tactelor la nivel parlamentar.
Cursul pozitiv al relațiilor românoiraniene urmează să cunoască o
treaptă nouă de dezvoltare o dată
cu vizita oficială de prietenie pe care
o efectuează în Iran președintele
Nicolae Ceaușescu, la invitația pre
ședintelui Aii Akbar Hashemi Raf
sanjani. Inscriindu-se ca un nou șl
important moment în cronica ra
porturilor bilaterale, apropiatul dia
log la nivel înalt va contribui, fără
îndoială, la adîncirea conlucrării re
ciproc avantajoase, marcind, totoda
tă, un aport de seamă la cauza păcii,
înțelegerii și colaborării internațio
nale.

BULETIN RUTIER

vremea

În curînd

gan, plumb etc. Sub impulsul mă
surilor de reorganizare a economiei,
acțiunea de valorificare a resurse
lor naturale a luat avint. In ultimii
ani, pe harta țării au apărut noi
obiective economice, ca marele com
plex de extracție și prelucrare a
cuprului de la Kerman, combinatul
petrochimic de la Arak, complexul
siderurgic Mubarekah, noi rafinării;
s-a Înregistrat o creștere de an
samblu a producției industriale ; au
fost introduse in circuitul agricol
noi suprafețe de pămînt. In ultimii
trei ani, agricultura a înregistrat o
creștere anuală de cinci la sută.
Anul trecut, recolta de grîu a fost
de peste opt milioane tone. Proclamînd drept sarcină prioritară satis
facerea necesarului de produse ali
mentare din resurse proprii, guver
nul de la Teheran a sporit aloca
țiile destinate acestui sector, ceea
ce a avut efecte imediate. In pre
zent, din cele 15 milioane de hec
tare, la cit se ridică suprafața agri
colă a țării, 28 la sută sînt irigate,
un rol determinant în atingerea pa
rametrilor respectivi avîndu-1 cele
circa 20 de baraje construite în ul
timul deceniu. Cel mai mare dintre
obiectivele hidrotehnice, care va
intra în curînd în funcțiune, este cel
de la Karkheh-Sefr, Barajul său,
înalt de 130 metri, va duce la for
marea unui lac de acumulare cu o
capacitate de șapte miliarde metri
cubi de apă. Complexul hidroener
getic va permite asigurarea unei
puteri instalate de 600 MW și adu
cerea în circuitul agricol' a 185 000
hectare de teren arabil.
Preocuparea pentru accelerarea
dezvoltării economico-sociale a de
venit și mai evidentă după înce
tarea războiului îndelungat purtat
cu țara vecină. Irakul, soldat cu
pierderi însemnate pentru ambele
părți. Referindu-se la situația crea
tă în urma încetării luptelor (au
gust 1988), președintele Republicii
Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi
Rafsanjani, a declarat că a început
perioada denumită „deceniul con
strucției și independenței economi
ce", avînd ca deviză
„mai multă produc
ție pentru indepen
dența economică". In
acest
scop, parla
mentul iranian (Majlisul) a adoptat cîteva măsuri de în
semnătate deosebită
pentru noua etapă'
în care a intrat Ira
nul. In luna ianua
rie, forul legislativ
a alocat suma de 500
milioane de dolari
pentru reconstruirea
obiectivelor econo
mice
distruse în
timpul războiului și
150 milioane dolari
pentru
refacerea
centrelor
sanitare,
școlilor și obiective
lor agricole. In pre
zent sînt dezbătute
obiectivele planului
de cinci ani 1989—
1993, punîndu-se ac
cent pe orientarea
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Viteza, ceața și poleiul
In aceste zile, ceața își face frec
vent apariția, îndeosebi seara și di
mineața, fiind adeseori însoțită de
polei. In asemenea
împrejurări,
cind vizibilitatea și aderența sînt
mult diminuate, maniera de condu
cere a autovehiculelor trebuie per
manent adecvată împrejurărilor, ast
fel incit condițiile de rulaj mai difi
cile să nu afecteze siguranța depla
sărilor rutiere. Imprudența cu care
un automobilist a apăsat pedala de
accelerație pe o porțiune de drum
cu gheață în localitatea Valea Călu
gărească, județul Prahova, s-a sol
dat cu pierderea controlului mași
nii și accidentarea gravă a unui pa
sager.
Dificultățile deplasărilor pe șosele
cu aderență redusă sint mai mari
pentru începători și pentru automobiliștii care, deși posedă permis de
mai multă vreme, nu au suficientă
experiență la volan. Acestora li se
recomandă ca în condiții meteorutiere dificile să evite deplasările pe
distanțe lungi, mai ales noaptea, și pe
trasee cu frecvente porțiuni de drum
în pantă și cu succesiuni de curbe,
unde pericolul derapării este mai
mare. Automobiliștii trebuie să cu
noască manevrele ce se impun pen
tru redresarea autovehiculului, în si
tuația pierderii controlului acestuia,
să anticipeze asemenea situații și să
ia din vreme măsurile de precauție
necesare, iar in condițiile unui tra
fic intens să-și asigure in perma
nență spațiul de manevră necesar
evitării coliziunilor. Precauția cu
care conducătorul autovehiculului
21-CJ-701 a pătruns intr-o intersec
ție din orașul Gherla, județul Cluj,
i-a permis să evite coliziunea cu
autoturismul 2-CJ-8 924, al cărui pi
lot a fost surprins de o porțiune de
polei situată în pantă și nu a mai
putut opri în siguranță pentru a
acorda prioritate de trecere. Ori da
cite ori observă porțiuni de drum alu
necos, automobiliștii trebuie să fie
pregătiți să facă față oricăror situa
ții neprevăzute, mai ales dacă în
preajmă se află alte autovehicule
sau pietoni. Pe o stradă din Capi
tală, șoferul autovehiculului 31-BH1 738, circulind cu viteză neadecvată
pe o porțiune de drum cu gheață,
a fost surprins de traversarea ne
regulamentară a unei persoane în
vîrstă și nu a mai putut opri în
siguranță, accidentînd-o grav.
Un fenomen bine cunoscut automobiliștilor în conducerea de noap
te ori pe ploaie, ceață sau ninsori
abundente îl reprezintă dificultățile
de percepere a formelor și culorilor.
In localitatea Lucieni, județul Dîm
bovița, un automobilist începător nu
a sesizat prezența unui atelaj care
se deplasa în aceeași direcție de
mers și l-a tamponat In spate, accidentînd grav pasagera din dreapta.
In circulația nocturnă, ori în condi
ții de ceață sau ninsori, în cazul or
birii cu faza lungă ori cu faza scurtă
dereglată a unui alt autovehicul care
circulă din sens opus, perioada de
redobîndire a acuității vizuale este
de circa două ori mai mare.
Mai sînt automobiliști care nu
aprind luminile de întilnire pe

ceață,
ninsori sau la lăsarea
serii și în primele ore ale dimine
ții, ori staționează cu autovehicule
le nesemnalizate pe partea carosabi
lă, constituind astfel veritabile cap
cane pentru partenerii lor de drum.
Așa, de pildă, la Galați, conducăto
rii autoturismelor 1—GL—4 166 și
2—VN—3 488 circulau in condiții de
ceață fără nici un fel de lumini, iar
la Zalău, conducătorul autoturismu
lui 1—SJ—733 se deplasa avînd gra
ve defecțiuni la sistemul de ilumi
nare. Obligația de a-și semnaliza
prezența pe carosabil revine tuturor
participanților la trafic, în scopul
prevenirii accidentelor. Pe o șosea
din județul Gorj, autocamionul
32—B—2 199, aparținind întreprinde
rii de Foraje și Lucrări Geologice
Speciale, coloana Dîmbovița, stațio
na în pană pe partea carosabilă, ne
semnalizat. O împrejurare in care
conducătorul autovehiculului 21—
GJ—3 055, neobservîndu-1 la timp,
l-a tamponat în spate, accidentind
grav un pasager aflat în cabină. La
Rogova, județul Mehedinți, șoferul
autovehiculului 21—MH—3 245, răminînd în pană, a abandonat mașina,
fără nici un fel de semnalizare, pe
partea carosabilă, punînd în pericol
securitatea deplasării celorlalți con
ducători auto.

Copiii și traficul rutier
Vacanța de iarnă va atrage nu
meroși copii la locurile de joacă.
Beneficiind de mai mult timp liber,
ei își vor petrece multe ore in aer
liber, unii dintre ei cu săniuțe,
schiuri sau patine, de multe ori in
vecinătatea periculoasă a drumu
rilor. Pe o stradă din municipiul
Cluj-Napoca, un copil de nouă ani,
care se juca nesupravegheat cu să
niuța pe o porțiune de drum in
pantă, a intrat sub roțile unui au
tobuz, pierzîndu-și viața. La Tîrgu
Mureș, un alt copil,, jucîndu-se ne
supravegheat cu sania pe un derdeluș improvizat in apropierea păr
ții carosabile, a apărut brusc înain
tea autoturismului 1—MS—5 363 și
numai precauția celui de la volan,
care, sesizind pericolul, a redus vi
teza și a oprit, a făcut posibilă evi
tarea accidentului. Prezența copiilor
in vecinătatea drumurilor trebuie să
constituie pentru automobiliști un
avertisment în sensul reducerii sub
stanțiale a vitezei, astfel incit, la
nevoie, autovehiculele să poată fi
oprite în deplină siguranță. Cei mai
expuși pericolului accidentelor sînt
copiii de vîrstă fragedă, care reali
zează mai puțin pericolele străzii.
Părinții care îi lasă fără supra
veghere în vecinătatea părții caro
sabile îi supun unor riscuri con
siderabile deoarece în orice moment
joaca se poate prelungi pe partea
carosabilă. Ei trebuie să prevadă si
tuațiile de risc pe care cei mici nu
au cum să le realizeze și să urmă
rească îndeaproape ca locurile ’ de
joacă să fie situate cit mai depar
te de șosea. Această îndatorire re
vine tuturor persoanelor adulte, care,
atunci cind observă copii jucîndy;-se
în locuri unde sint expuși risgBlui
accidentelor, trebuie să is atifcfriine și să-i îndepărteze de rona res
pectivă, ocrotindu-le viața.

i

LA NAȚIUNILE UNITE

România, președintele Nicolae Ceaușescu
acționează ferm pentru triumful cauzei socialismului,
păcii și independenței popoarelor
Relatări și comentarii ale presei de peste hotare
Activitatea amplă desfășurată pe
multiple
planuri în țara noastră în direcția aplicării isto
ricelor hotărîri ale Congresului al XlV-lea al
partidului, dezbaterile recente, în acest sens,
ale forurilor supreme de conducere politică și
economică sînt reflectate pe larg de mijloacele
de informare de peste hotare.
Sub titlul „Au fost adoptate pro
iecte importante", ziarul sovietic
.„PRAVDA" a prezentat lucrările
Plenarei comune a Comitetului
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a Biroului Permanent și bi
rourilor secțiunilor Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și
Sociale, desfășurată sub președin
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Luînd cuvîntul la această plenară
— evidențiază „Pravda" —, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a arătat
că, după achitarea datoriei externe,
în țara s-a creat o situație finan
ciară bună. România avînd de în
casat din creditele acordate peste
două miliarde de dolari și 1,4 mi
liarde ruble.
Tovarășul Nioolae Ceaușescu —
informează ziarul — a subliniat ne
cesitatea de a se organiza, în cel
mai scurt timp, o consfătuire la
nivel înalt a țărilor socialiste pen
tru dezbaterea în comun a proble
melor legate de dezvoltarea con
strucției socialiste din aceste țări.
El a confirmat hotărîrea României
■de a participa la organizarea unei
dlpnferințe a partidelor comuniste
și muncitorești.
De asemenea, agenția T.A.S.S. re
liefează necesitatea exprimată de
tovaîțășul Nicolae Ceaușescu de a
se organiza, în cel mai scurt timp,
o asemenea consfătuire.
Hotărîrea Partidului Comunist
Român, a României socialiste de
a acționa pentru dezvoltarea rela
țiilor ctf toate țările socialiste, pen
tru întărirea unității, solidarității
și colaborării lor atît în construc
ția socialistă, cit și în lupta pen
tru dezarmare, colaborare și pace
— arată agenția sovietică — a fost
reafirmată și la ședința Comitetur
lui Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.
în cadrul ședinței Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
— menționează T.A.S.S. — a
fost prezentată o informare cu
privire la întîlnirea dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mihail Gorbaciov și cu
privire la întîlnirea conducătorilor
statelor participante la Tratatul de
la Varșovia, care a avut loc la
Moscova.
T.A.S.S. arată, în continuare, că
a fost aprobată poziția exprimată
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în
cadrul întilnirii conducătorilor sta
telor participante la Tratatul de
la Varșovia, subliniind că ea co
respunde întru totul orientărilor
stabilite de Congresul al XlV-lea
al
partidului,
intereselor
și
aspirațiilor poporului român, cau
zei generale a socialismului și
păcii în lume.
Președintele Româ
niei. Nicolae Ceaușescu, a făcut
un bilanț optimist al situației eco
nomiei naționale și construcției so
cialiste în România — relevă, la
rîndul său, agenția PRENSA LA
TINA.
In cuvîntarea rostită la încheie
rea lucrărilor Plenarei comune a
Comitetului Central al P.C.R., a
Biroului Permanent și birourilor
secțiunilor Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și Sociale,
subliniază agenția cubaneză, pre
ședintele României a arătat : In acest cincinal, am avut în fiecare an
un buget excedentar, iar pentru
anul 1990 se prevede o creștere im
portantă a excedentului bugetar,
ceea ce are o mare importanță pen
tru stabilitatea activității financiare,
stabilitatea economiei, pentru în
treaga noastră activitate.
Subliniind că România dispune de
însemnate rezerve valutare sub
diferite
forme,
președintele
Nicolae Ceaușescu a relevat că se
are în vedere dezvoltarea și conso
lidarea acestora, ca o necesitate a
stabilității economiei și asigurării
condițiilor înfăptuirii programelor
de dezvoltare economică și socială
a patriei.
într-o altă relatare, referitoare Ia
ședința Comitetului Politic Execu
tiv, „Prensa Latina" pune in eviden
ță hotărîrea reafirmată de Partidul
Comunist Român, de România so
cialistă de a acționa pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate țările socia
liste, pentru întărirea unității, so
lidarității și colaborării lor atît în
construcția socialistă, cit și în lupta
pentru dezarmare, colaborare
și
pace. Se arată, în context, că a fost
subliniată necesitatea de a se or-

Sînt, totodată, reliefate realizările de seamă
ale poporului nostru în toate domeniile de ac
tivitate, îndeosebi în cei 25 de ani de cînd la
conducerea destinelor țării se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, căruia cel de-al XlV-lea
Congres al Partidului Comunist Român i-a în
credințat din nou înalta funcție de secretar ge
neral al partidului.

consfătuire la nivel înalt a țărilor
socialiste, în vederea discutării în
comun a problemelor legate de dez
voltarea construcției socialiste în
aceste țări.
în cuvintarea rostită la încheie
rea lucrărilor Plenarei comune a
C.C. al P.C.R., a Biroului Permanent
și birourilor secțiunilor Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economice și
Sociale — relevă agenția A.D.N. din
R.D. Germană
—, președintele
Nicolae Ceaușescu a arătat necesi
tatea ca alegerile de deputați in
Marea Adunare Națională și în con
siliile populare, care se vor desfă
șura la 11 martie 1990, să constituie
o puternică manifestare a democra
ției muncitorești-revoluționare, dar
și o puternică manifestare a unită
ții întregului popor, în cadrul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, sub conducerea partidului
comunist, aceasta reprezentînd ga
ranția mersului înainte și'a ridicării
țării pe noi culmi de progres și ci
vilizație.
Președintele Nicolae Ceaușescu

Activitatea ihternațională constructivă desfă
șurată cu perseverență de România socialistă
vizind edificarea unei lumi a păcii și înțelegerii,
care să asigure progresul fiecărei țări, dezvol
tarea liberă, independentă a tuturor popoare
lor, este, de asemenea, oglindită de ziare și
reviste de pe diferite meridiane.

constantă a întregii sale activități
externe, a formulat teza potrivit
căreia problematica
dezarmării
trebuie abordată într-o viziune
globală, într-o concepție unitară,
de
ansamblu,
relevă ziarul
„DAILY NEWS", din Pakistan, în
articolul „Inițiative in favoarea
dezarmării".
Subliniind prioritatea absolută a
renunțării la arsenalele nucleare și
la doctrinele bazate pe existența
acestor arsenale, concepția pro
movată de România, de președin
tele Nicolae Ceaușescu nu limitea
ză esența noii gîndiri politice nu
mai la acest aspect, neîndoielnic
extrem de important, ci pledează
pentru o ințelegere mai largă, mai
complexă, în sensul de a include și
renunțarea completă la calea militară de soluționare a diferendelor
și litigiilor dintre state, a tuturor
problemelor deschise, care trebuie
să-și afle rezolvarea numai prin
mijloace politice, la masa tratati
velor — scrie, în continuare,
cotidianul, punind accentul pe con-

® Activitatea multilaterală pentru tra
ducerea în viață a istoricelor hotărîri
ale Congresului al XlV-lea al P.C.R.
® Strategia efortului propriu în strînsă
îmbinare cu o largă colaborare egală
în drepturi cu toate statele planetei
® „Dezarmarea prin fapte“: expresie a
unei atitudini de înaltă răspundere
față de soarta umanității
s-a pronunțat, totodată, pentru or
ganizarea unei conferințe a parti
delor comuniste și muncitorești,
care, în actualele împrejurări inter
naționale, cons.tituie o necesitate
atît pentru forțele progresiste șicare se pronunță pentru socialism,
cit și pentru politica de dezarmare,
de pace, de egalitate între toate
națiunile lumii, evidențiază A.D.N.
Revista „NUOVA EPOCA", din
Italia, a publicat un articol în care
se arată că vitalitatea politicii ex
terne a României, înfăptuită in de
plină concordanță cu politica inter
nă și în conformitate cu obiectivele
strategiei dezvoltării multilaterale a
țării, este în mod elocvent confir
mată de dezvoltarea relațiilor di
plomatice, economice și culturale,
de numărul important de acorduri
bilaterale semnate de țara noastră,
în afara dezvoltării relațiilor bila
terale cu cea mai mare parte a sta
telor lumii, România acordă o im
portanță deosebită cooperării multi
laterale în cadrul diferitelor organi
zații și conferințe internaționale, se
arată in continuare, punindu-se în
evidentă opțiunea politică clară
a României pentru colaborarea in
ternațională, pornind de la faptul
că fiecare țară este vital interesată
să-și extindă participarea la schim
bul de valori materiale și culturale,
să edifice o lume mai bună și mai
dreaptă, o lume a păcii și colabo
rării.
Participarea activă a României ia
viața politică mondială, se sublinia
ză, este reliefată și de frecventele
întilniri și convorbiri ale președin
telui Nicolae Ceaușescu cu condu
cători de stat și de guvern, dialogul
la nivel înalt fiind o trăsătură dis
tinctivă a politicii externe românești
de astăzi ; semnificația acestor ac
țiuni' depășește domeniul strict al
relațiilor bilaterale, contribuind la
crearea unei atmosfere de ințelegere
și cooperare internațională.
In încheiere, articolul reliefează
sprijinul ferm și constant al Româ
niei pentru triumful unui nou tip
de relații internaționale, care să
implice participarea activă și res
ponsabilă a tuturor statelor, fără
deosebire de mărime, nivel de dez
voltare sau sistem social, unite in
tr-un efort comun în scopul edifi
cării unei lumi mai prospere, pașniefe pentru generațiile prezente și
viitoare.
România, care a înscris înfăptui
rea dezarmării ca o preocupare

trlbUțla adusă de glndirea politică

românească la elucidarea proble
maticii vaste a păcii șl dezarmării,
la fundamentarea necesității vitale
de a se pune capăt cursei spre su
premația militară.
„Dezarmarea prin fapte" — aceasta a fost din primul moment
chemarea pe care România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au adresat-o cu atîta consecvență și o
adresează în continuare popoarelor
și statelor lumii, iar istoria vre
murilor noastre va consemna că
România a fost prima țară din Eu
ropa care a redus, în mod unilate
ral, cu 5 la sută armamentele și
efectivele convenționale și, prac
tic, cu 10 la sută cheltuielile mili
tare, după ce anterior, ani în șir,
înghețase aceste cheltuieli, subli
niază ziarul pakistanez, reliefind.
în încheiere, valabilitatea tezei
susținute neabătut de țara noas
tră cu privire la necesitatea
unirii mai strînse, a mobili
zării și mai energice pentru ca
dezbaterile din diferite foruri în
problemele dezarmării să intre pe
făgașul concretizărilor cit mai ra
pide, spre a crea condițiile dezvol
tării pașnice și înfloririi neîntre
rupte a civilizației la nivelul în
tregii planete.
Subliniind rolul esențial și con
tribuția remarcabilă ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în trasarea
drumului României către înfăptui
rea țelului visat de marii săi îna
intași — o viață demnă, o deplină
independență și un proces de con
tinuă prosperitate —, cotidianul „LA
TERCERA", din Chile, evidenția
ză, în articolul „România : strate
gia efortului propriu" : Pentru rea
lizarea uriașelor transformări eco
nomice, politice și sociale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a înlă
turat conceptele închistate despre
dezvoltare, imobilismul, conserva
torismul și șabloanele în gîndirea
politică și economică, a redat po
porului român increderea în for
țele proprii. Semnificativ în acest
sens este succesul istoric obținut
de poporul român în lichidarea
datoriei externe, în condițiile ac
tuale, cînd majoritatea țărilor se
confruntă cu fenomene de rece
siune, inflație și șomaj.
Articolul prezintă in continuare
tabloul progresului înregistrat de
poporul român pe baza aplicării
strategiei dezvoltării prin eforturi
proprii. Valorificarea deplină a bo
gățiilor naturale și a marii capa

cități creatoare a poporului român,
prin efort propriu și în condițiile
unei ample cooperări internațio
nale, politice, economice, tehnicoștiințifice și culturale, a permis
României o remarcabilă dezvoltare
industrială, progresul agriculturii,
concomitent cu asigurarea accesu
lui întregului popor la știință, învățămint și cultură, la gratuitatea
ocrotirii sănătății — se relevă în
articol.
In încheiere, ziarul pune In relief
faptul că România este capabilă, in
momentul de față, să realizeze orice
fel de produse, puține țări puțind
să prezinte lumii o creștere de
135 de ori a producției industriale
din 1945 și pină în prezent, din
care un spor de peste 120 de ori
s-a realizat din 1965.
Articolul „România : Prin dezvoltarea și modernizarea economiei
spre o amplă cooperare economică
internațională", publicat in Ziarul
„AL BAATH", din Siria, analizea
ză modul cum a rezolvat România
problema acumulării, a repartizării
mai raționale a venitului național,
ceea ce a permis o puternică dez
voltare a industriei și agriculturii.
Ramurile de bază ale unei economii
moderne au căpătat o dezvoltare
deosebită. Industria, cu deosebire,
a cunoscut progrese remarcabile.
Dezvoltarea și modernizarea eco
nomiei — evidențiază ziarul sirian
— au făcut ca România să-și cîștige o solidă reputație de exportator
de uzine, echipamente și utilaje,
reputație de. important partener în
domeniul tehnico-științific.
Publicația „TERCEIRO MUNDO"
— editată în limbile portugheză,
spaniolă și. engleză, în Brazilia —
a dedicat un număr SDecial Româ
niei. Apărută în condiții grafice de
osebite, publicația se deschide
cu portretul președintelui
Nicolae Ceaușescu. Revista conține,
de asemenea, fotografii înfățișind
realizări de seamă în diferite do
menii ale poporului român, cu pre
cădere din perioada de cind în
fruntea destinelor- țării se află
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Referindu-se, intr-un prim arti
col, la momentul de seamă din isto
ria României reprezentat de revo
luția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă. publicația pune accentul pe fap
tul că aceasta a fost o încununare
a luptelor multiseculare ale po
porului pentru libertate șl dreptate
socială, pentru progres.
Prin deschiderile realizate de
Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român, de cind la cirma
țării se află președintele
Nicolae Ceaușescu —se subliniază
într-un alt articol —, a fost creată
și dezvoltată o puternică industrie,
promovindu-se cele mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii, a fost asigu
rată o creștere constantă a produc
ției agricole, România devenind o
țară industrial-agrară in plină dez
voltare. Obiectivul pentru anul 1990
— se relevă — este de a trece la un
nou stadiu, cel de țară socialistă
mediu dezvoltată, avînd la bază ni
velul ridicat atins de industrie, ști
ință, invățămînt și cultură, de agri
cultură.
Revista rezervă un capitol aparte
dezvoltării științei în patria noastră,
creației științifice puse in slujba
propășirii întregii economii națio
nale, a progresului economico-social al României, a promovării idea
lurilor de pace și amplă colabora-,
re, subliniind contribuția esențială
adusă în acest domeniu de acade
mician
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu.
Articole ca „Pacea șl dezarma
rea — obiective fundamentale ale
politicii externe românești", „Inde
pendența — coordonată de bază a
politicii românești de pace și cola
borare", „Noua ordine politică și
economică — propunere româneas
că pentru o nouă gindire și abor
dare a problemelor politicii inter
naționale", „Politica externă — orientare principală, de largă conlu
crare cu toate statele, fără deose
bire de orinduire socială", „Româ
nia și țările in curs de dezvoltare"
evidențiază preocuparea permanen
tă a țării noastre, a președintelui
Nicolae Ceaușescu de a acționa
neabătut pentru o largă colaborare
între toate statele lumii, pentru
salvgardarea păcii și rezolvarea
constructivă a ansamblului proble
melor majore ce confruntă ome
nirea.
(Agerpres)

Domnului general ALI SEIBOU
Președintele Republicii Niger

Adoptarea unor proiecte
de rezoluție
in problemele dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 16 (Ager
pres). — Adunarea Generală a
O.N.U. a trecut <la adoptarea unui
pachet cuprinzător de rezoluții in
problemele dezarmării și securității
internaționale. Prezentind documen
tele. raportorul Comitetului nr. 1
pentru probleme politice și de secu
ritate a declarat că a fost acordată
prioritate aspectelor preîntimpinării
războiului nuclear, dezarmării nu
cleare, creării unor zone denuclearizate.

RELUAREA LUCRĂRILOR
CONGRESULUI
EXTRAORDINAR AL P.S.U.G.
BERLIN 16 (Agerpres). — Sîmbătă au fost reluate, la Berlin, lucră
rile Congresului extraordinar al
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. Au loc dezbateri pe marginea
noului program și a noului statut,
ale căror proiecte au fost date pu
blicității in cursul acestei săptămîni,
și urmează să fie stabilite sarcini
le pentru perioada Următoare, in
clusiv în ceea ce privește pregătirea
viitorului congres, ordinar, al parti
dului.
Prima parte a congresului ex
traordinar a avut loc in zilele de
8—9 decembrie.

G.A.T.T. critică politica

comercială protecționistă
a Statelor Unite
GENEVA 16 (Agerpres). — în
tr-un raport elaborat de secretaria
tul Acordului General pentru Ta
rife și Comerț (G.A.T.T.) cu privire
Ia modalitatea în care părțile con
tractante au contribuit la liberaliza
rea comerțului internațional sint
criticate diferite aspecte ale politicii
comerciale a Statelor Unite. Ra
portul relevă intensificarea măsuri
lor protecționiste ale Statelor Unite
și subliniază temerea partenerilor
S.U.A. în ce privește multiplele mo
dificări ale legislației comerciale
americane, care reprezintă un obsta
col în calea comerțului. Raportul
menționează că o serie de produse,
mai ales provenind din țările în
curs de dezvoltare (produse lactate;
zahăr, textile, confecții și oțel), sint
supuse limitărilor la import.

PANAMA

Apel la crearea unui front
unit pentru apărarea
independenței țării
CIUDAD DE PANAMA 16 (Ager
pres). — Adunarea Națională a Re
prezentanților Magistraturilor din
Panama (for cu atribuții legislati
ve) l-a desemnat pe comandantul
forțelor de apărare panameze, ge
neralul Manuel Antonio Noriega, în
funcția de șef al guvernului, cu
împuterniciri extraordinare de ur
gență pentru asigurarea apărării te
ritoriului național față de agresiu
nile externe — informează agențiile
Prensa Latina și Efe.
Adunarea Națională a declarat
țara' in stare de război, care va fi
menținută atit timp cit persistă
agresiunile economice, politice și
militare ale Administrației S.U.A.
împotriva Republicii Panama.
Intr-o alocuțiune rostită după nu
mirea sa, generalul Noriega a lan
sat un apel la crearea unui front
unit al forțelor patriotice panameze
împotriva imixtiunilor S.U.A. și
pentru apărarea independenței și
suveranității țării.

REPUBLICA SUD-AFRICANĂ

Contacte politice in vederea
finalizării campaniei
antiapartheid
PRETORIA 16 (Agerpres). — Nel
son Mandela, lider al Congresului
Național African, aflat in închi
soare, iși continuă contactele poli
tice după întrevederea cu președin
tele regimului de la Pretoria, Frederik de Klerk, care, sub presiunea
opiniei publice sud-africane, se ve
de nevoit, în prezent, să permită,
cel puțin formal, activitatea unor
conducători ai populației de culoare,
majoritare. Astfel. Mandela se va
întîlni în două runde cu membri ai
conducerii Congresului sindicatelor
sud-africane (COSATU). Un pur
tător de cuvint al marii centrale
sindicale a declarat presei că agen
da. convorbirilor cu. liderul A.N.C.
este deschisă oricăror probleme de
interes general, în prim-plan figu
rină insă actuala situație din țară,
organizarea unei conferințe pentru
un viitor democratic al Africii de
Sud, desfășurarea și finalizarea cam
paniei antiapartheid.

NIAMEY
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Niger, tmf este deosebit de plăcut
să vă adresez calde felicitări împreună cu cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de progres.și prosperitate poporului prieten din țara
dumneavoastră.
Sînt încredințat că relațiile de prietenie ți cooperare statornicite intre
Republica Socialistă România și Republica Niger se vor dezvolta continuu,
în interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
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partidului

Un editorial din ziarul „Rude Pravo"
PRAGA 16 (Agerpres). — Ziarul
„Rude Pravo“ consacră un editorial
sarcinilor ce stau în fața Partidului
Comunist din Cehoslovacia in preaj
ma Congresului extraordinar al
partidului. In articol se arată, prin
tre altele : toate partidele politice
și inițiativele cetățenești sînt in
competiție pentru influența lor po
litică asupra proceselor în curs. Un
rol important în această competiție
trebuie să-l joace P.C. din Ceho
slovacia.
Conferințele extraordinare raiona
le ale partidului — scrie ziarul —
au arătat că partidul: trăiește, că în
majoritatea lor comuniștii vor să
devenim un partid care să-și păs
treze un loc însemnat in societate,
să exprime și să apere interesele
muncitorilor și celorlalți oameni ai
muncii, intelectualității, tineretului.
Este vorba despre țin asemenea, par
tid care să promoveze reforme eco
nomice și sociale, fără a pierde insă
din vedere că aceste reforme nu se
pot realiza în detrimentul cetățeni

lor cinstiți, al intereselor ți garan
țiilor lor de viață.
Peste citeva zile — la 20 și 21 de
cembrie — se va Întruni Congresul
extraordinar al partidului și este
bine că majoritatea conferințelor
raionale au determinat comitetele
raionale sau comitetele de acțiune
provizorii, nou formate, să între
prindă măsuri concrete pînă la Con
gresul extraordinar. Chiar dacă pro
blema activității organizațiilor de
partid la locul de muncă va fi exa
minată de Congresul extraordinar,
este necesar, încă de pe acum, în
funcție de împrejurări, să se creeze
condiții pentru ca membrii de partid
să mențină un contact cotidian strîns
și să nu-și piardă influența politică.
Mulți vorbitori la conferințele ra
ionale au atras atenția și asupra
faptului că se înmulțesc atacurile la
adresa unor cadre de conducere ca
pabile și cinstite pentru apartenen
ța lor la partidul comunist. în ase
menea cazuri este necesar să Ie
sprijinim pe deplin autoritatea, să
respingem categoric incitările — se
arată In articolul din „Rude Pravo".

POLONIA

îngrijorare față

de

ocuparea

proiectul de lege

forței

VARȘOVIA 16 (Agerpres) — Con
siliul de Miniștri al R.P. Polone a
examinat, recent, mai multe proiec
te de lege, intre care și pe cel pri
vind ocuparea forței de muncă.
După cum informează agenția polo
neză P.A.P., în acest proiect de lege,
intre alte elemente hol, se recu
noaște oficial „statutul de șomer" —
aspect primit cu îngrijorare, apre
ciază observatorii, de cercuri largi
ale populației, deși s-a anunțat și
crearea unui „Consiliu pentru ocu
parea forței de muncă".
L. Walesa, intr-o declarație, și-a
confirmat sprijinul pentru șeful gu
vernului, T. Mazowiecki, dar a

de

privind

muncă

exprimat, totodată — potrivit agen
ției P.A.P. — „marea îngrijorare in
legătură cu faptul că populația incă
nu trăiește mai bine și, probabil,
încă o perioadă de timp, va trăi și
mai rău".
Secretariatul Comitetului Executiv
al înțelegerii Naționale a Sindicate
lor — anunță P.A.P. — a dat publi
cității o declarație in care respinge
propunerea lui L. Walesa de a se
acorda
guvernului
împuterniciri
extraordinare, apreciind că aceasta
constituie un fel de „stare de ase
diu" in economie, „un atentat fără
precedent la libertățile democra
tice".

BRAZILIA

Scrutinul prezidențial
în faza decisivă
Brazilienii participă astăzi la cea
de-a doua fază, decisivă, a alegeri
lor la care sint chemați să desem
neze prin vot direct — pentru prima
oară în ultimii 29 de ani — pe viito
rul președinte al țării. Ultimele ale
geri pe baza sufragiului universal
s-au desfășurat in octombrie 1960,
cind președinte a devenit Janio
Quadros. Acesta a demisionat insă
după șapte luni, funcția fiind pre
luată de Joâo Goularț, pe atunci
vicepreședinte. în 1964 a intervenit
lovitura de stat militară și de
atunci președinții, generali „cu patru
stele", au fost desemnați dc cinci
ori. la rînd, in cercul restrîns al
comandamentului militar suprem.
Procesul desemnării viitorului pre
ședinte prin votul direct al corpu
lui electoral a început acum o lună,
cu participarea a 21 de candidați.
Intrucit însă nici unul nu a întru
nit majoritatea absolută, acum are
loc al doilea tur de scrutin între
primii doi candidați, în ordinea vo
turilor obținute, respectiv Fernando
Coilor de . Mello, reprezentant al
Partidului de Reconstrucție Națio
nală, și Luis. Inăcio da Silva, repre
zentant al Partidului Muncitorilor.
S-au confirmat astfel previziunile
de polarizare a tendințelor electo
rale, dat fiind că primul dintre can
didați este socotit exponentul unui
partid conservator, chiar de dreap
ta — sprijnit acum și de alte for
mațiuni similare —, iar celălalt re
prezintă un partid de stingă, căruia
adversarii îi atribuie tendințe radi
cale, sprijinit practic de toate parti
dele progresiste, de la comuniști la
social-democrați (aceștia din urmă
situîndu-se pe locul al treilea la pri
mul tur de scrutin).
Performanțele electorale ale am
bilor candidați au constituit o sur
priză, cu atit mai mult dacă se are
în vedere traiectoria lor politică ne
obișnuit de scurtă. Coilor de Melio
este prezentat in presa braziliană ca
un politician cu tentă populistă, ca
pabil să găsească auditoriu in rîndurile păturilor marginalizate, fiind,
în același timp, puternic susținut de
păturile înstărite. La- rindul său, Ig
nacio da Silva, fost lider sindical,
cu aureolă de proscris sub fostul re
gim militar, este socotit ca expo
nentul aspirațiilor de echitate so
cială.
De altfel, în aceste zile, ziarul „O
Globo" relata despre neliniștea unor
cercuri conservatoare, inclusiv din

sfera militară, în fața perspectivei
de victorie a candidatului stîngii,
înregistrîndu-se chiar declarația unui
grup de latifundiari in sensul că se
vor împotrivi cu armele în cazul
cind s-ar încerca aplicarea reformei
agrare preconizate de acesta, ca și
a altor reforme. Neliniștea conser
vatorilor. este cu atît mai mare cu
cit ultimele sondaje de opinie indi
că o creștere a preferințelor pen
tru candidatul stingii, care s-ar afla
acum la egalitate cu adversarul său.
Intrucit. creșterea a fost foarte ra
pidă, unii se întreabă dacă respec
tivele sondaje nu urmăresc stimu
larea unei „psihoze electorale", care
in cele din urmă să-l dezavantajeze
pe candidatul stingii. Deplasările in
tervenite în tendințele electorale,
respectiv slabele performanțe ale
unor partide „tradiționale", și pro
pulsarea altora create recent sînt
explicate de analiști prin sentimen
tul dezamăgirii care i-a cuprins pe
alegători față de eșecul „miracolu
lui" promis de foștii guvernanți mi
litări, a căror orientare socială adus
de fapt lâ situația în care unu la
sută din populație concentrează în
mîihile sale o optime din venitul
național, tot atît cît 50 la sută din
populația țării reprezentînd păturile
sărace. Se adaugă faptul că încer
cările repetate de a stăvili inflația
cu ajutorul unor „pachete de mă
suri" special elaborate nu au- avut
succes. Inflația a rămas practic la
același nivel astronomic — 1 100 la
sută în ultimul an —, cu efecte ne
faste asupra dezvoltării economice,
și cu deosebire asupra nivelului de
trai al populației. Tendințele de
stagnare din economie s-au făcut se
rios simțite în ultima vreme, iar
problemele nesoluționate alimentea
ză încordarea pe plan social și con
flictele de natură politică. Pe fun
dalul acestor realități apar și mai
limpezi consecințele extrem de no
cive pe care le are asupra orga
nismului național datoria externă —
de 108 miliarde dolari, cea mai
mare din America Latină și din lu
mea a treia in general.
Observatorii consideră că, oricare
din cei doi candidați ar cîștlga ale
gerile, viitorul guvern va trebui să
procedeze la o drastică ajustare eco
nomică, premisă inevitabilă a dori
tei stabilități sociale și politice.

V. OROS
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Reprezentanți din numeroase țări
africane au participat la un semi
nar desfășurat la Accra, consa
crat metodelor de realizare a trans
ferurilor de tehnologie. Desfășura
tă sub egida Organizației Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială (U.N.I.D.O.), intilnirea a
stabilit modalități de pregătire a
unor specialiști pentru negocierile

redacția

și achizițiile de tehnologie din ță
rile dezvoltate.
PROTOCOL. La Ankara a fost
semnat protocolul guvernamental
dintre Turcia și Albania privind
cooperarea bilaterală în domeniul
transportului rutier internațional.

POLITICA
INTERNA ȘI EX
TERNA A INDIEI. Primul-minis-

tru al Indiei, Vishwanath

Pratap

Singh, s-a referit, vineri, la liniile
de bază ale politicii interne și ex
terne a țării sale. Reafirmind apartenența Indiei la mișcarea de
nealiniere, ca o consecință a inte
reselor majore ale poporului in
dian, el a subliniat, totodată, do
rința guvernului Indiei de a întări
relațiile de prietenie și înțelegere
cu țările vecine. Pe plan intern.
India va acorda atenție unității na
ționale, prioritatea avind-o, în această etapă, soluționarea situației
din statele Punjab, Jammu și
Kashmir.
SPRIJIN. Emirul Bahreinului,
șeicul Isaa Bin Salman AI-Khalifa, a reafirmat sprijinul țării sale
pentru eforturile depuse de Liga
Arabă în diferite direcții, în spe

cial In ce privește sprijinirea
poporului palestinian și consoli
darea revoltei populației palesti
niene din teritoriile ocupate. în
tr-o alocuțiune rostită sîmbătă cu
prilejul Zilei naționale a Bahreinu
lui, el a reafirmat, de asemenea,
ajutorul pe care il acordă țara sa
eforturilor Comitetului tripartit al
Ligii Arabe pentru a se pune ca
păt crizei din Liban și pentru
apropierea punctelor de vedere ale
Iranului și Irakului.
„GRUPUL ANDIN". în orașul
ecuadorian Guayaquil au început
lucrările reuniunii miniștrilor re
lațiilor externe din țările Grupului
Andin — informează agenția Pren
sa Latina. Participanții vor analiza
și aproba documentele ce urmează

să fie prezentate întilnirii la nivel
înalt a celor cinci state membre
— Bolivia, Columbia, Ecuador,
Peru și Venezuela —, programată
să înceapă astăzi.
CONVORBIRI. Președintele Gabonului, Omar Bongo, l-a primit,
la Libreville, pe adjunctul secre
tarului de stat al S.U.A. pentru
problemele africane, Herman Co
hen. în centrul convorbirii s-a si
tuat problema datoriei externe a
Gabonului, care, ca și alte țări
africane, întimpină mari dificultăți
pe plan economic, din pricina
rambursării sumelor împrumutate
în condiții inechitabile.

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL
ITALIEI a aprobat emiterea de

bancnote de 500 000 de lire și ba
terea de monede de 1 000 lire. Mă
sura a fost justificată prin nece
sitatea înlesnirii traficului mone
tar. în acest fel, proiectele pri
vind reforma monetară prin care
valoarea lirei să fie mărită de o
mie de ori a fost amînată.
IN URMA UNEI ACȚIUNI CO
MUNE a vameșilor britanici și so

vietici a fost descoperit un canal
prin care drogurile pătrundeau din
Asia în Europa. în cadrul operațiu
nii au fost confiscate 3,5 tone de
canabis prelucrat, în valoare de 3,5
milioane lire sterline.
O MARE DIVERSITATE DE FE
NOMENE METEOROLOGICE se

Înregistrează în Europa : în timp

ce In landul vest-german Schles
wig-Holstein și în Danemarca a
reizbucnit iarna, cu căderi de ză
padă șl frig, in zona Alpilor nu
ninge aproape deloc, iar în țara
Bascilor este secetă. în nordul
R.F.G., iarna I-a surprins pe con
ducătorii auto, provocind mari
perturbări ale traficului rutier. în
Alpî, temperaturile primăvăratice
au provocat topirea zăpezii.
SATELIT. în Uniunea Sovietică
a fpst lansat satelitul de comunica
ții „Raduga", avînd la bord apa
ratură pentru asigurarea legături
lor telegrafice-telefonice-radio și a
programelor televiziunii centrale
sovietice.
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