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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 24 februarie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut — ca un prim punct pe 
ordinea de zi — raportul privind utilizarea 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor din in
dustrie, construcții și transporturi în anul 
1983. Analiza a relevat că indicele de utili
zare prevăzut în planul național unic pe 
1983 a crescut la unele grupe de mașini- 
unelte de bază pentru prelucrarea metalelor, 
precum și la o serie de utilaje și instalații 
tehnologice specifice unor ramuri industria
le. S-a constatat însă că la o serie de între
prinderi din industrie și, îndeosebi, din con
strucții și din transporturi s-au manifestat, 
în continuare, deficiențe și lipsuri serioase 
în folosirea mașinilor, utilajelor și instala
țiilor, a navelor și altor mijloace de trans
port, ceea ce a făcut ca gradul de utilizare 
a acestora să se situeze sub nivelul plani
ficat. Criticînd această situație, Comitetul 
Politic Executiv a cerut ministerelor, cen
tralelor industriale și întreprinderilor să ia 
măsuri hotărîte pentru a asigura creșterea 
substanțială, în acest an. a indicilor de utili
zare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor în 
toate întreprinderile și în toate ramurile eco
nomiei naționale. în același timp, s-a indicat 
să se procedeze neîntîrziat la redistribuirea 
sau transferarea mașinilor și utilajelor nefo
losite din unele întreprinderi, pentru a fi 
reintroduse în circuitul productiv al altor 
unități. S-a subliniat, totodată, necesitatea 
de a se acționa cu toată energia pentru reali
zarea la timp a reparațiilor curente și capi
tale, respectarea graficelor de revizie și în
treținere, de exploatare cu maximum de 
randament a mașinilor, utilajelor și instala
țiilor. Comitetul Politic Executiv a cerut gu
vernului să raporteze, pînă la sfîrșitul lunii 
martie, cum au fost duse la îndeplinire mă
surile de utilizare la capacitatea maximă a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor din do
tare de către fiecare minister și fiecare ra
mură economică.

Comitetul Politic Executiv a analizat în 
continuare raportul privind îndeplinirea 
consumurilor normate de materii prime, ma
teriale, combustibili, energie electrică și a 
normativelor de valorificare a acestora în 
anul 1983. S-a subliniat că, în cursul anului 
trecut, au continuat acțiunile pentru folo
sirea rațională a resurselor de materii prime, 
materiale și energie, pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate în acest sens de Conferința 
Națională a partidului. Totodată, s-a men
ționat că, în realizarea unor produse, s-au 
înregistrat o serie de depășiri de consumuri 
energetice și de materii prime, datorită 
neajunsurilor existente în activitatea de mo
dernizare a unor procese de fabricație, în 
gospodărirea resurselor, în respectarea dis
ciplinei tehnologice. Pornind de la această 
situație, Comitetul Politic Executiv a cerut 
întreprinderilor, centralelor și ministerelor 
să ia măsuri ferme pentru a se încadra cu 
cea mai mare strictețe în normele de con
sum stabilite, să acționeze cu toată fermi
tatea pentru realizarea programelor, a sarci
nilor de plan pe anul 1984 privind reducerea 
consumurilor specifice de materii prime, 
materiale și energie, pentru identificarea de 
noi posibilități de reducere suplimentară a 
acestor consumuri. S-a cerut ca, în acest 
sens, Comitetul de Stat al Planificării și Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe să 
adîncească în continuare analiza ' situației 
din acest domeniu și să prezinte, în termen 
de 10 zile, măsuri concrete de îmbunătățire 
radicală a muncii.

în continuare, în cadrul ședinței Comite
tului Politic Executiv a fost examinat ra
portul privind nivelul stocurilor existente la 
1 ianuarie 1984 Ia principalele materii pri
me și materiale. Datele prezentate relevă 
că, la cea mai mare parte a materiilor prime 
și materialelor, stocurile existente se înca
drează în nivelurile planificate, ceea ce 
creează premise pentru îndeplinirea ritmică 
și în bune condiții a prevederilor planului 
pe anul în curs. S-a arătat, totodată,' că la 
unele materii prime și materiale se înregis
trează stocuri excedentare, în timp ce la al
tele stocurile sînt mai mici decît cele pla
nificate. în vederea eliminării deficiențelor 
care se manifestă în acest domeniu, Comi
tetul Politic Executiv a cerut ca, pe par
cursul execuției planului, ministerele produ
cătoare, împreună cu Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe și Comitetul de 
Stat al Planificării să efectueze operativ 
adaptarea stocurilor și a programelor de fa
bricație și de livrare a materialelor în
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funcție de nevoile economiei naționale. în 
acest scop, Comitetul Politic Executiv a ce
rut Ministerului Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe și Comitetului de Stat al Pla
nificării să acționeze pentru reducerea stocu
rilor de materii prime și materiale la care 
volumul existent depășește nivelurile plani
ficate, eventual să asigure exporturi supli
mentare din aceste stocuri pentru a conso
lida, pe această cale, fondul de marfă intern, 
în același timp, s-a cerut să se ia măsuri 
ferme pentru a se evita orice importuri su
plimentare de materii prime și materiale, 
față de ceea ce este stabilit în plan. în acest 
spirit, guvernul, Comitetul de Stat al Plani
ficării și Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi Fon-- 
durilor Fixe vor revedea și vor prezenta Co
mitetului Politic Executiv întreaga situație 
din acest domeniu, indicînd, totodată, mă
surile concrete care s-au întreprins.

în cadrul ședinței a fost analizat, de ase
menea, raportul privind asigurarea și con
trolul calității produselor și activitatea de 
metrologie în anul 1983. S-a apreciat că 
elaborarea, din inițiativa și sub directa în
drumare a secretarului general al partidului, 
a Programului privind îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ al produselor în pe
rioada 1983—1985 și pînă în 1990 a creat 
un cadru superior activității de asigurare a 
calității și de metrologie, ceea ce a condus, 
în mod practic, la creșterea calității și a ni
velului tehnic al unor produse, la sporirea 
competitivității unor produse românești pe 
piața mondială. în același timp, s-a men
ționat că, într-o serie de unități, au fost 
realizate unele produse cu abateri de la 
condițiile de calitate, pentru a căror reme
diere s-au cheltuit importante fonduri su
plimentare.

Examinînd atît rezultatele bune obținute, 
cît și cauzele deficiențelor semnalate, Co
mitetul Politic Executiv a cerut ministere
lor, centralelor și unităților economice, In
spectoratului general de stat pentru contro
lul calității produselor să acționeze cu în
treaga răspundere în vederea înfăptuirii ri
guroase a Programului privind ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produselor, a 
sarcinilor trasate de conducerea partidului 
și statului, a prevederilor legislației calității 
și metrologiei.

S-a subliniat că problema calității este o 
problemă fundamentală pentru întreaga 
noastră dezvoltare economică — atît pentru 
realizarea exportului, cît și pentru asigura
rea pieței interne cu produse corespunzătoa
re din punct de vedere calitativ. în strînsă 
legătură cu aceasta, s-a hotărît ca, odată 
cu măsurile tehnice și organizatorice care 
vor fi luate în continuare în acest domeniu, 
să fie intensificată și perfecționată activita
tea de ridicare a calificării profesionale a 
muncitorilor, maiștrilor și inginerilor, pu- 
nîndu-se un accent deosebit pe buna orga
nizare și desfășurare a cursurilor de ridicare 
a calificării din întreprinderi, precum și pe 
perfecționarea activității de reciclare a ca
drelor tehnice, antrenîndu-se larg în această 
direcție sindicatele, organizațiile de tineret 
din unitățile economice. S-a pus, de aseme
nea, un accent deosebit pe creșterea rolului 
maistrului, al inginerului, al cadrelor teh
nice în asigurarea și controlarea calității 
producției, pe întărirea răspunderii fiecărui 
muncitor și tehnician pentru respectarea 
disciplinei tehnologice și realizarea de pro
duse de bună calitate. Comitetul Politic 
Executiv a stabilit să elaboreze o hotărîre 
specială în această privință, cuprinzînd 
sarcini și măsuri concrete de creștere a cali
tății, inclusiv de ridicare a calificării, care 
să fie larg dezbătută în fiecare întreprin
dere, în fiecare centrală și minister, în toate 
organele și organizațiile de partid, sindicale 
și de tineret, în toate colectivele de oameni 
ai muncii.

în cadrul ședinței a fost examinat apoi 
raportul privind îndeplinirea planului pro
ductivității muncii în industria republicană, 
construcții-montaj și transporturi în anul 
1983. A fost evidențiat faptul că circa 70 la 
sută din sporul producției-marfă realizat, 
față de anul 1982, pe ansamblul industriei 
republicane s-a obținut ca urmare a crește
rii productivității muncii. S-a subliniat că 
productivitatea muncii în aceste importante 
sectoaro ale economiei naționale a înregis
trat, anul trecut, o creștere, dar că, în acest 
domeniu, au continuat să se manifeste încă 
serioase neajunsuri.

Comitetul Politic Executiv a cerut minis
terelor, centralelor și întreprinderilor să ac- 
ționezo cu cea mai mare energie pentru asi
gurarea tuturor condițiilor de care depinde
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a primit delegația Confederației Generale a Muncii din Israel

înfăptuirea integrală a sarcinilor ce revin 
fiecărui colectiv din Programul privind creș
terea mai accentuată a productivității mun
cii, a orientărilor și indicațiilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în scopul creș
terii substanțialo a productivității muncii în 
toate ramurile economiei naționale, respec
tării riguroase a tuturor prevederilor și sar
cinilor prevăzute în acest program, în pla
nul de stat pe 1984.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a analizat raportul privind evoluția prețuri
lor practicate și a cantităților de produse 
agroalimentare vîndute pe piața țărănească 
în anul 1983. S-a subliniat că, datorită apli
cării ferme a prevederilor legale și stabilirii 
în mod operativ de prețuri maximale de 
mercurial la toate produsele agroalimen
tare, în cursul anului trecut, aceste prețuri 
au scăzut, pe ansamblu, cu 16,4 la sută față 
de 1982, iar în ultimul trimestru al anului 
— cu peste 40 la sută. Comitetul Politic 
Executiv a cerut comitetelor județene de 
partid, consiliilor populare să asigure în con
tinuare un control riguros al respectării pre
țurilor de mercurial, să nu admită, sub nici 
un motiv, majorarea peste aprobări a aces
tora, să acționezo cu toată fermitatea pentru 
combaterea și sancționarea oricăror tendințe 
de speculă.

Comitetul Politic Executiv a examinat, în 
continuare, evoluția populației și a princi
palelor fenomene demografice în anul 1983. 
Potrivit datelor statistice, populația Repu
blicii Socialiste România era, la 1 ianuarie 
1984, de 22 593 720 locuitori.

Reliefînd importanța deosebită a facto
rilor demografici în dezvoltarea generală a 
societății românești. Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat consiliilor populare să acorde 
cea mai mare atenție problemelor care pri
vesc întărirea familiei și creșterea natalității. 
Totodată, s-a cerut să fie perfecționată ac
tivitatea unităților din sistemul medico-sa- 
nitar, să fie întărită răspunderea tuturor ca
drelor din acest domeniu, în vederea crește
rii continue a sporului natural al populației, 
în primul rînd pe calea sporirii natalității, 
pentru ridicarea stării de sănătate a întregii 
populații. S-a cerut să se acționezi? cu cea 
mai mare hotărîre pentru a se pune cu de- 
săvîrșire capăt practicilor nejustificate și 
abuzive privind întreruperile de sarcină. S-a 
indicat, totodată, să se ia măsuri ferme pen
tru întărirea muncii de educație în acest do
meniu, pentru dezbaterea largă, în fiecare 
județ, a problemelor legate de creșterea na
talității.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a examinat raportul privind activitatea de 
rezolvaro a propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor muncii în 
anul 1983 — și a hotărît ca el să fie pus în 
dezbaterea plenarei Comitetului Central al 
partidului.

în cadrul ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv, secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolao Ceaușescu, subliniind o serie 
de realizări în domeniile discutate, a criticat, 
în același timp, unele ministere și organe 
economice centrale pentru stările negative 
de lucruri existente în activitatea lor, pentru 
lipsurilo și neajunsurile manifestate în apli
carea prevederilor legale și a sarcinilor sta
bilite în aceste domenii — și a cerut să se 
acționeze cu cea mai mare fermitate pentru 
respectarea riguroasă a prevederilor legii, 
pentru introducerea unui înalt spirit de răs
pundere, de ordine și disciplină în toate sec- 
toarelo de activitate, în toate ministerele și 
unitățile economice și sociale.

în legătură cu toate aceste probleme care 
s-au aflat pe ordinea de zi a ședinței, Co
mitetul Politic Executiv a cerut guvernului, 
ministerelor, organelor colective de condu
cere din întreprinderi, organelor și organi
zațiilor de partid, sindicatelor, organizații
lor de tineret și celorlalte organizații de 
masă și obștești să dezbată larg, cu răspun
dere și exigență maximă, situația existentă 
în fiecaro domeniu de activitate și, în spiri
tul sarcinilor și indicațiilor date de secreta
rul genețal al partidului, să ia toate măsuri
le pentru unirea forțelor și mobilizarea 
largă a colectivelor de oameni ai muncii din 
întreprinderi, în vederea lichidării, într-un 
timp cît mai scurt, a lipsurilor manifestate 
și îmbunătățirii radicale a întregii activități, 
pentru realizarea în cele mai bune condiții 
a tuturor sarcinilor - și obiectivelor stabilite 
în programele speciale și în planul de stat 
pe anul 1984 și pe întregul cincinal, a hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat, precum și ale activității 
internaționale a țării noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
după-amiază, delegația Confederației 
Generale a Muncii din Israel, con
dusă de Yeruham Meshel, secretar 
general al confederației, membru al 
parlamentului israelian și al Secre
tariatului Partidului Muncii din 
Israel, care, la invitația Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, a făcut o vi
zită în țara noastră.

Cu prilejul convorbirii, care a avut 
loc intr-o atmosferă cordială, șeful 
delegației Confederației Generale a 
Muncii din Israel a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut și cele mai bune urări din 
partea președintelui Partidului Mun
cii din Israel, Shimon Peres. Tot
odată, el a exprimat mulțumiri pen
tru primirea acordată, pentru posi
bilitatea oferită de a vizita România, 
de a avea convorbiri cu șeful statu
lui român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, Ia rîndul său, 
președintelui Partidului Muncii un 
salut călduros și urări de succes în 
activitatea' pe care o desfășoară.

în cadrul convorbirii au fost a- 
bordate probleme privind relațiile 
româno-israeliene și au fost evi
dențiate largile posibilități existente 
pentru dezvoltarea acestora, în fo
losul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii, destinderii, coope
rării și înțelegerii internaționale. 
S-a relevat, totodată, însemnătatea 
dezvoltării legăturilor dintre sindi
catele din România și Israel, subli- 
niindu-se că aceasta reprezintă o 
contribuție importantă la întărirea 
relațiilor de colaborare româno-is
raeliene. în acest context a fost 
exprimată hotărîrea de a se acționa 
în continuare în vederea întăririi re
lațiilor dintre organizațiile sindicale 
din cele două țări.

Au fost abordate, totodată, unele 
probleme internaționale actuale, 
relevîndu-se rolul sindicatelor, al 
clasei muncitoare în lupta pentru 
dezarmare, pace și colaborare, pen
tru soluționarea conflictelor dintre 
state pe cale pașnică, pentru înlă
turarea din relațiile internaționale 
a politicii de forță și dictat, pentru 
respectarea în raporturile dintre 
state a principiilor suveranității,

independenței și egalității în drep
turi.

Șeful delegației a evidențiat apor
tul României, al președintelui Nicolae 
Ceaușescu la soluționarea globală a 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
exprimînd aprecieri la adresa efor
turilor președintelui României depu
se pentru rezolvarea pe cale pașni
că, prin tratative, a problemelor din 
această zonă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, cu acest prilej, poziția 
României față de conflictul din 
Orientul Mijlociu, subliniind că o 
pace globală justă și durabilă 
în această zonă impune retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate, rezolvarea problemei pa
lestiniene prin recunoașterea drep
turilor poporului palestinian la au
todeterminare și la crearea unui 
stat palestinian propriu și indepen
dent, asigurarea securității, inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor din zonă.

La primire a luat parte tovarășul 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

A fost prezent Zvl Brosh, amba
sadorul Israelului la București.
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Acțiuni mai hotărîte pentru sporirea 

productivității muncii 
în fiecare întreprindere, în fiecare județ!

Prin planul național unic de dez
voltare economică și socială ne-am 
propus ca in anul 1934 — anul celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și al ce
lui de-al XlII-lea Congres al parti
dului — să realizăm ritmuri superi
oare de creștere a producției ma
teriale in condițiile dezvoltării inten
sive a economiei, accentuării latu
rilor calitative ale întregii activități 
productive. In acest cadru, o sarci
nă de importanță fundamentală o 
constituie creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, sarcină subli
niată din nou in ședința de ieri a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

La recenta Consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, menționind că nu 
putem fi mulțumiți cu ceea ce am 
realizat in 1983 in privința creșterii 
productivității muncii, a subliniat că 
pentru înfăptuirea sarcinilor mari in 
acest domeniu din acest an trebuie 
să se ia măsuri hotărite de utilizare 
mai bună a capacităților de produc
ție, de creștere mai substanțială a 
indicilor de utilizare a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, de perfec
ționare și modernizare a tehnologiilor 
do fabricație, de organizare superioa
ră a producției, de folosire judicioasă 
a forței de muncă, de întărire a or
dinii și disciplinei in toate sectoarele, 
în toate întreprinderile. Sînt direcții 
majore de acțiune desprinse din Pro
gramul privind creșterea mai accen
tuată a productivității muncii și per
fecționarea organizării și normării 
muncii, elaborat din inițiativa și sub 
îndrumarea secretarului general al 
partidului, program pentru a cărui 
înfăptuire trebuie să se acționeze cu 
stăruință în toate întreprinderile, in 
fiecare județ, in fiecare ramură a 
economiei naționale.

Practica a dovedit că prin crește
rea puternică a productivității mun
cii putem realiza sporirea producției 
fizice și a eficienței economice in 
toate întreprinderile, creind resurse 
mereu mai importante pentru creș
terea avuției naționale și ridicarea 
pe această bază a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. în acest an, o

serie de colective muncitorești au 
obținut succese de prestigiu in creș
terea productivității muncii. Bună
oară, in perioada care a trecut din 
acest an, in două județe — Bihor 
și Vîlcea — pe seama creșterii pro
ductivității muncii s-au obținut pes
te prevederi producții-marfâ de 31,4 
milioane lei și, respectiv, 100 mili
oane lei. Demn de remarcat este 
faptul că această producție supli
mentară s-a concretizat în produse 
deosebit de utile economiei națio
nale : aproape 800 tone de țiței și 
4 milioane metri cubi gaze asociate, 
40 milioane kWh energie electrică, 
cărbune și alte produse. După cum, 
prin introducerea unor noi și efi
ciente tehnologii de fabricație, mai 
buna organizare a muncii și utiliza
rea la maximum a timpului de lucru, 
27 de unități industriale din județul 
Vaslui au depășit, pe ansamblu, cu 
2.5 la sută planul la productivitatea 
muncii. Și asemenea exemple pot 
continua.

condiții pentru sporirea in ritm sus
ținut a productivității muncii, la 
nivelul sau chiar peste nivelul sar
cinilor de plan. Sarcini deloc ușoa
re, însă pe deplin realizabile. De pil
dă, in cele mai multe unități din in
dustria constructoare de mașini se 
prevede creșterea cu 10—15 la sută 
a productivității muncii, deci intr-un 
ritm superior celui pe ansamblul 
economiei. Dar oricit de mari ar fi 
aceste sarcini, ele trebuie raportate 
în permanență, în fiecare întreprin
dere sau sector al economici națio
nale, la condițiile concrete tehnice 
și organizatorice existente, la exi
gențele înalte puse de conducerea 
partidului în domeniul creșterii pro
ductivității muncii. Or, în acest sens, 
se poate spune, că nu există județ, 
ramură sau întreprindere in care să 
se poată afirma că resursele de creș
tere a productivității muncii au fost 
epuizate. De aceea, este de datoria 
organelor și organizațiilor de partid, 
a consiliilor oamenilor muncii ca, 
în spiritul orientărilor si indicațiilor

(Continuare in pag. a V-a)

In acest an sînt numeroase co
lectivele de oameni ai muncii care, 
aplicind cu hotărire măsurile adop
tate in adunările generale, asigură

! Pentru realizarea de produtții retord in atest an, ■ — - . — ■ - -- - - - -- - -- — .
i in toate unitățile opritele, in toate tomunele j
ICAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ: 
! - PREGĂTITA IN MOD EXEMPLAR! ! 
ț Relatări despre stadiul lucrărilor în județul Tulcea, precum și I
ț despre situația fertilizării terenurilor în mai multe județe i
ț ale țării — ÎN PAGINA A III-A
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„faceți totul, dragi tovarăși și prieteni tineri, pentru a cunoaște și stipini tot ceea ce a creat mai bun

știința in toate sectoarele de activitate, inclusiv in domeniul cunoașterii umane! Deveniți buni revoluționari, stăpinisid 

cuceririle revoluționare in știință și tehnică! Deveniți buni revoluționari, stăpinind cunoștințele sociale, politice, revoluționare!"

NICOLAE CEAUȘESCU
Brațele și mintea nu cunosc răgaz în această epocă în care, 

mereu și mereu, pe măsură ce înfăptuim programele cutezătoare 
ale partidului, ne propunem noi stadii, superioare, de progres și 
civilizație în numele prezentului socialist, al viitorului comunist. 
Brațele din uzine, de pe ogoare, de pe șantiere și din labora
toare transformă în realitate aspirațiile cutezătoare ale poporu
lui condus de partid. îngemănată firesc cu această uriașă 
energie făuritoare de istorie - mintea și conștiința specia
listului.

Niciodată ca în prezent România nu a avut și n-a avut nevoie 
de atît de mulți oameni cu pregătire temeinică, superioară, în 
toate domeniile de creație materială și spirituală. Intr-un 
singur an, cadrele cu pregătire superioară ce absolvă facultă
țile noastre se ridică la peste 35 000. O investiție uriașă făcută 
de statul nostru. O investiție în care se oglindește atît preocu
parea pentru formarea cadrelor de care societatea noastră are 
nevoie, cît și grija pentru pregătirea și afirmarea în muncă și 
prin muncă a tinerei generații.

Cum se produce integrarea în producție a acestor tineri care 
abia au părăsit băncile amfiteatrelor ? Cum se străduiesc ei să 
devină buni specialiști, buni revoluționari ?

Sint întrebări, de esență, pe care le-am pus în două mari 
unități ale unuia din marile centre industriale din țara noastră : 
Combinatul siderurgic și Șantierul naval din Galați,

Răspunderea pentru o investiție 
de mare viitor

spusele și faptele lor că au fost 
ajutați să se integreze cît mai 
rapid, că vorbesc firesc despre 
fabrica noastră, produsele noas
tre, răspunderea noastră. Cei 
din jur îi înconjoară și ei cu 
altfel de priviri, în care citești 
faptul că încrederea a fost cîș- 
tigată. Așadar, stagiarul a cres
cut, a prins rădăcini. Devine 
mai sigur, mai puternic, este la 
el acasă aici, a deprins discipli
na muncii, normele morale ale 
colectivității muncitorești. Dă 
dovadă de spirit de inițiativă, 
se simte implicat, angajat în 
rezolvarea problemelor.

— Este momentul — remar
că, în continuarea discuției 
noastre, Constantin Văduva — 
cînd mulți dintre acești tineri 
cer să fie primiți în partid aco
lo, la locul lor de muncă. Este 
momentul unei mîndrii și în
crederi reciproce : a colectivu
lui că a crescut un om atașat 
muncii, climatului de ordine, 
disciplină și răspundere ; al tî
nărului specialist care are satis
facția de a fi descoperit fru
musețea meseriei sale, frumuse
țea morală a unor oameni 
dăruiți muncii, exigenți cu ei 
și exigenți cu el, transmițîndu-i 
spiritul, vigoarea revoluționară.

standard material — mai ridi
cat — decit cei de dinaintea 
lor ?“ Cu alte cuvinte, anumite 
cerințe de bază ale existenței 
fiind satisfăcute, nu ar mai 
exista la unii motivația impe
rioasă a dobîndirii lor.

Ascultind argumentarea, un 
tînăr inginer, care a terminat 
stagiatura, Constantin Vlad, se 
înscrie în replică :

— Eu zic că orice tînăr spe
cialist trebuie pus în situația 
de a rezolva problemele pro-, 
ducției încă din anii stagiaturii. 
Mie, chiar din primul an, mi 
s-a cerut să lucrez la nava cap 
de serie de 55 000 tdw. M-am

piu absorbit de acest „vîrtej" 
al producției concrete.

Unii dintre stagiari neiau 
vorbit despre dificultatea 
schimbării ritmului — „in anii 
studenției se creează anumite 
obișnuințe de muncă, reflexe 
chiar, producția cere adaptarea 
la alte ritmuri, la o disciplină 
mai riguroasă". Nu puțini din
tre interlocutorii noștri s-au 
referit și la bariera limbajului 
specific dintr-o unitate sau 
alta, („în facultate am deșenat 
de sute de ori un inel de me
tal, dâr habar n-aveam că în 
șantierul naval, în limbajul co
mun, acestuia i „se mai spune

val din 
necesară 
gătirii.

— De 
țișul pi 
zoratuh

Galați. Ci ca o 
în desăvirșirea
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pre-
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Cu ce să compari primul pas 
în profesie al tînărului care 
abia a lăsat în urmă „alma 
mater" — amfiteatrele învăță
turii ? Poate, cu zborul dinții, 
la „simplă comandă", al viito
rului pilot. Sau cu drumul de 
început al mecanicului de lo
comotivă, cu...

Cert este că aceștia sint anii 
care nu se uită. Ei intră firesc 
în fondul afectiv, de aur, al fie
căruia. Pentru covîrșitoarea ma
joritate a stagiarilor — și mii, 
zeci de mii iau startul în di
mineața muncii în fiecare an — 
ei devin criterii de comparație 
pe lungul drum al profesiei, al 
împlinirii personalității umane. 
Unul dintre interlocutorii noș
tri asemuia întîiul pas în pro
ducție cu prima zi de școală. 
Argumentează, în această direc
ție, ing. Florin Spirescu, de la 
secția IV electrică-montaj a 
Șantierului naval din Galați :

— Anul unu de producție 
l-am început cu două probe la 
mare ale navelor construite 
aici. O dată, secondîndu-1 pe in
ginerul Iacob Romeo ; a doua 
oară, pe ing. Olga Ruse. Amin- 
doi tineri, abia terminaseră 
stagiatura. Pentru oricine, pri
ma cursă a Cinei nave înseamnă 
o experiență fără egal. Eu, per
sonal, am învățat atît de mult 
jncît la probele de mare cu car- 
goill de 55 000 ' tdw, „Brătu- 

-"l&Ști", răspunderile- pentru păr
țile electrice;.electronice mi-au 
revenit numai mie. Și abia am 
trecut în anul II de stagiatură! 
Facultatea de electronică și te
lecomunicații din București mi-a 
dat enorm. Nu a putut însă să 
mă învețe totul despre gonio- 
metre, radar, instalațiile de na
vigație prin satelit, cu micro
procesoare etc., aflate la bordul 
vaselor pe care le construim. 
Nu înseamnă toate acestea o 
enormă șansă ?

Așadar, ce anume l-a impre
sionat și I-a atras, întîi de 
toate, pe tînărul inginer în 
contactul lui de început cu pro
ducția ? Simplu și direct spus 
— tehnica nouă, făurită cu bra
țele colectivului în rîndurile 
căruia a intrat. Iar oamenii 
care sînt în măsură să reali
zeze asemenea performanțe nu 
pot decit să-ți inspire un res
pect nemărginit, să te facă să 
prețuiești munca, să te îndemne 
și pe tine să fii la înălțime. 
Sint valori morale ale timpului 
nostru socialist, deprinse cu te
meinicie, chiar de la primii pași 
în viața de producție.

în imensa lor majoritate, ingi
nerii stagiari străbat un drum 
firesc, fructuos de integrare, de 
perfecționare în profesie, de 
formare a unei conștiințe îna

intate, pe măsura înaltelor exi
gențe profesionale și etice ale 
colectivelor muncitorești care-i 
primesc în mijlocul lor. <

Alteori însă... O tînără ingi
neră — nu-i dăm numele din 
motive lesne de înțeles — își 
începe tot așa, cu gînduri mari, 
primul an de stagiatură. Aspi
rația ei cea mai fierbinte ? Să 
dovedească că și-a cheltuit cu 
folos anii de studiu, să supună 
cunoștințele dobîndite cu efort 
— și cheltuială din bugetul so
cietății ! — la proba de foc a 
practicii de producție, să-și do
vedească utilitatea, să-și afir
me, prin muncă, demnitatea. 
Iată insă că șeful ei direct 
măsoară după cu totul alte cri
terii. Cînd n-o pune să-i așeze 
„estetic" hîrtiile în dosare, îi 
acordă... răspunderea întocmirii 
unor situații anodine, la cîțiva 
stînjeni sub nivelul ei de pre
gătire. Alteori o „mobilizează" 
abraș la diferite și mărunte 
treburi administrative, cuprins 
de mirare că facultatea n-a în
vățat-o, de pildă, să bată la 
mașina de scris măcar la fel de 
repede ca o dactilografă... Iar 
deasupra tuturor acestora se 
află cea mai „calificată" sarci
nă de... serviciu : pregătirea și 
servirea cafelelor... Sînt treburi 
pe care tînăra ingineră le-a dus 
la bun sfîrșit, din politețe. Pînă 
într-o zi, cînd a văzut că nu 
are nici o șansă ca „ierarhicii" 
șă uite a le confunda pe aces
tea cu atribuțiile de... stagiar. 
Atunci ? Spre consternarea ge
nerală, într-o dimineață ibricul 
de cafea a rămas rece...

Pentru ce am juxtapus cele 
două episoade ? Oricum, nu 
pentru a da relief „pitorescului" 
(nedorit) cuprins în etapa de 
impact cu producția a tinerei 
inginere. Faptele, unele de-a 
dreptul emoționante, asupra că
rora vom stărui în continuare, 
le Înfățișăm, în egală măsură, 
atît pentru stagiari, cît și pen
tru cei care poartă răspunderea 
activității acestora. Motivația se 
află la îpdemîna oricui : orîn- 
duirea noastră investește mult 
în această... investiție cu mare 
viitor — formarea specialiștilor. 
Iar odată cu intrarea în cimpul 
muncii, datoria lor morală de a 
învăța în continuare, de a ram
bursa, e firesc și necesar să se 
conjuge cu obligația celor în- 
drituiți cu răspunderi în locu
rile respective de muncă de a-i 
ajuta. Tocmai din rațiunea de 
a grăbi conectarea acestui po
tențial de concepție la 
cerințele progresului tehnic, la 
exigențele politico-morale ale 
colectivelor de muncă unde sta
giarul a venit să se integreze, , 
să se afirme ca bun specialist, 
ca bun revoluționar.

BUN SPECIALIST, 
BUN REVOLUȚIONAR 
prețios allai uman, pe măsura timpului nostru de mari

Tinerii din fotografiile de mai sus se aflau cu puțină

Mindria de a spune: „Fabrica 
noastră, produsele noastre"

Cine cunoaște oțelăriile gălă- 
țene știe că aici nu-i cel mai 
ușor loc de muncă. Oțelul — 
oriunde — se naște din străda
nia bărbătească a unor oameni 
minunați care stăpînesc proce
sele complexe și complicate din 
cuptoare. Strădanie și confrun
tare bărbătească. Dar pentru o 
femeie 1 Reținem, în această 
direcție, un fapt emoționant în
fățișat de Constantin Zamfir, 
șeful serviciului personal, invă- 
țămint, retribuire al combina
tului :

— Anul trecut, în august, s-a 
prezentat la post inginera Vir
ginia Gavrilă. O întreb : „Ce 
specialitate aveți ?“ „Furnale- 
oțelării". „Și cum de v-ați gră
bit să vă prezentați la post ?“ 
„Am terminat de zugrăvit aca
să, la părinți, și cum în facul
tate nu am avut... convertizoa- 
re de elaborat oțelul, am venit 
mai devreme, să mă obișnuiesc 
cu ele".

Constantin Zamfir merge cu 
noua stagiară la directorul oțe- 
lăriilor. .Nu era întîiul lui drum 
de acest fel. In combinat sînt 
repartizați anual, în medie, 
circa o sută de ingineri stagiari. 
Iar pașii fiecăruia se cuvin în
drumați cu solicitudine ; facili
tarea raporturilor umane cu 
viitorii tovarăși de muncă are, 
în acest debut de profesie, va
loarea primelor și necesarelor 
rădăcini fără de care nu-i po
sibilă autentica integrare. Ciști- 
gul este de ambele părți : tînă
rul specialist trece mai ușor 
pragul familiei în care urmează 
să se formeze în continuare și 
să-și afirme posibilitățile crea
toare. în vreme ce această mare 
familie — matrice firească de 
integrare și propulsare profe
sională — își apropie un om, un 
specialist.

Discuția cu omul care răs
punde de oțelăriile gălățene s-a 
desfășurat fără menajamente 
reciproce.

— Nu-i o muncă ușoară ceea 
ce facem aici.

— Cînd vrei să faci treabă, 
orice greu devine ușor.

Directorul a ridicat recepto
rul, a format un număr :

— Alo, Chiorpec ? Avem o 
ingineră stagiară. O dăm la 
hala de pregătire a lingotie- 
relor.

— Nu m-ați înțeles, eu vreau 
să fac oțel !, a replicat apăsat

— Da ? Să știi însă că pentru 
asta mai trebuie uneori să țipi 
la cîte un moșmondit, să...

— Țip și la dv. dacă altfel nu 
se poate face oțel.

Cu cîteva zile în urmă am 
stat alături, la adunarea gene
rală a siderurgiștilor gălățeni, 
cu maistrul Constantin Văduva, 
secretarul comitetului de partid 
la uzina oțelărie — refractare. 
L-am întrebat :

— Aveți o ingineră stagiară 
la convertizoare, Virginia Ga- 
vrilă. Face față ?

— Ne dorim numai asemenea 
stagiari.

Argumentele aduse în conti
nuare de maistrul oțelar ne-au 
deschis o poartă spre înțele
gerea universului profesional și 
uman al unor asemenea tineri 
specialiști. Chiar fără să-i știi 
personal, cînd intri într-o uzină, 
îi recunoști relativ ușor. Mai 
ales cînd se află la început de 
drum — prin pasul lor mai pu
țin sigur, prin gestul lor mai 
stîngaci ; dar cu ochii deschiși 
spre realitatea din jur, lacomi 
s-o 'cuprindă, să-i descifreze 
toate necunoscutele. După o 
vreme, observi la acești tineri o 
călcătură mai sigură, simți din

**

Tinerii din fotografiile de mai sus se aflau cu puțină vreme in urmă in 
amfiteatrele studențești. învățau să devină specialiști cu o temeinică pregătire in 
profesia aleasă. învățau să devină oameni adevărați, ai timpului lor, hotăriți 
facă datoria acolo unde vor fi trimiși, 
revoluționar, cunoștințele acumulate.

Anii studenției au zburat însă, 
răspunderile specialității în care s-au 
și eficiente în activitatea productivă, 
citorești, aspirațiile profesionale, formindu-se ca buni specialiști și buni 
luționari.

Să facem, așadar, cunoștință cu acești tineri din puternica vatră de 
a Galațiului — combinatul siderurgic.

Sus : inginerii Elena Monica Ormenișan și Dorel Aurel Ormenișan, 
cocsochimică nr. 2.
Dedesubt : inginerii Virginia Gavrilă, de la oțelărie, și Eugen Marinescu, de 

la uzina cocsochimică nr. 2.
Jos, dreapta : inginerul Marcel Dobre, de la serviciul tehnic al combi

natului.

dornici să pună în operă,
să-și

cu elan tineresc,

și iată-i pe acești tineri 
pregătit. Porniți pe drumul 
implinindu-și, in mijlocul colectivelor

față in față cu 
integrării rapide 

mun- 
revo-

metal

uzina
de la
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Să înveți din experiența colectivului, 
să contribui la îmbogățirea ei

Aurel Coruleț, șeful serviciu
lui personal, învățămînt, retri
buire al Centralei industriale 
navale Galați, era supărat. Ne
cazul i se trăgea tocmai de la 
stagiari. Ce fel de necaz?

— în ramura noastră, aproa
pe unul din trei ingineri este 
stagiar. O adevărată forță. 
Avem mari răspunderi pentru 
pregătirea acesteia. De pildă : 
există obligația să-i rotim în 
sectoarele de bază ale șantiere
lor, in cei trei ani, pentru a-i 
deprinde cît mai temeinic cu 
problemele producției. Ei bine, 
unii șefi de compartimente, 
cum pun mina pe cîte un tinăr 
bun, cum nu vor să-i mai dea 
drumul. Avem ceva de furcă 
cu aceste mentalități... departa
mentale.

Cu riscul de a turna sare pe 
rană, să tot fie asemenea... ne
cazuri ! Pină la urmă se face ca 
și rotirea în cauză. Important 
este — cum ni se spune — că 
facultățile noastre scot promo
ții bine pregătite.

— Din punct de vedere teo
retic, sînt la înălțime — sub
scrie la această părere și Va- 
sile Miron, inginer avînd la ac
tiv 25 de ani de producție in 
șantierul naval gălățean. La ca
pitolul practicii însă, mai precis 
al stabilirii raporturilor cu oa
menii, mai sînt încă multe de 
făcut.

Nu-i singura remarcă de acest 
fel. Mai mult : tot un inginer cu 
îndelungată experiență de pro
ducție avansa drept soluție 
posibilă, pentru înlăturarea 
acestei lacune, inițierea unui 
„curs de relații cu oamenii" 
care să fie predat în facultate. 
Profesori la acest curs ? Cu 
pioritate, oameni ai producției. 
La prima vedere, lucrurile par 
neașteptate. La urma urmei, 
acești tineri care vin de pe 
băncile facultăților sînt oameni 
ai acestei epoci, ancorați prin 
fibra lor în problematica și 
realitatea acestui timp ! Ce 
anume să determine la unii di
ficultatea trecerii peste pragul 
adaptării, al integrării ? (Cînd 
și dacă acesta există cu adevă
rat). Cert este că chestiunea in 
discuție ridică la rîndul ei o 
altă întrebare : oare nu-i toc
mai rolul practicii de producție, 
din anii studenției, de a faci
lita acest proces de aclimati
zare, acomodare, integrare ? 
Se-nțelege că da.

Inginerul Vasile Miron își 
mai exprima dorința ca „acești 
tineri tobă de carte să se înșu
rubeze mai temeinic în viața 
de producție". Și-și punea sin
gur intrebarea : „Nu cumva 
acest lucru se produce pe ici, 
pe colo mai lent tocmai pentru 
că noii specialiști pornesc, pe 
drumul meseriei, de la un alt

simțit și onorat și oarecum 
speriat. Am trecut însă cu bine 
această probă de foc. După 
care au urmat platformele de 
foraj marin, unde sint dispecer. 
Deci iarăși lucrări de mare 
interes, care îmi solicită din 
plin dorința, nevoia de a în
văța permanent, de a mă per
fecționa. Este, după părerea 
mea, unul din cele mai ex
traordinare lucruri pentru tînă
rul specialist acest transfer 
de experiență : din tezaurul 
polectiv de cunoștințe în pro
priul tezaur. Atît de mult m-au 
prins problemele producției, 
incit a fost o lungă „lună de 
miere" cu dispeceratul, uitîn- 
du-se pur și simplu să mai fiu 
rotit. Adevărul e că au fost ani 
de acumulări — de experiență 
practică, in stabilirea unor ra
porturi trainice cu muncitorii 
etc. — și pentru că am fost pus 
în situația să mă „înșurubez", 
ca să folosesc expresia tovară
șului Miron. E posibil ca și 
standardul de viață mai ridi
cat al tinerilor de azi să aibă 
un cuvînt de spus in această 
privință. Dar elementul hotări- 
tor, cel puțin pentru mine, a 
fost că m-am trezit pur și sim-

și... «zbir». Cît despre «capla- 
ma»— o banală bucată de tablă 
cu care se acoperă o cavitate, 
n-am auzit în viața mea" — 
Eugen Rusu, stagiar, anul II, 
Șantierul naval din Galați).

■ Tinărul inginer aduce în dis
cuție „bariera" terminologiei ce 
diferă uneori de aceea clin fa
cultate. Nu-i vorba însă numai 
despre o simplă problemă de 
semantică. La urma urmer, 
„limba" unui colectiv de mun
că se învață ușor. Problema 
ce se pune este aceea a comu
nicării de fond și, implicit, a 
legăturii tînărului specialist cu 
oamenii alături de care a venit 
să muncească. Este vorba des
pre comuniunea aceea aparte, 
afectivă, morală, ce se reali
zează in procesul muncii, în ac
tivitatea obișnuită, ca și în mo
mentele „fierbinți", la necaz, ca 
și la bucurie. Momente ce ca
talizează toate energiile, în
treaga dăruire și competență 
profesională. Acest rodaj, aceas
tă fuziune de substanță cu țe
lurile și îndatoririle colectivu
lui în care se integrează, dau 
măsura profesională și umană 
a tînărului specialist, condițio
nează și ajută la formarea și 
afirmarea sa.

Conștiință, responsabilitate, 
implicare

— Cum privește stagiatura provizorat, intr-un loc provizo-
un șef de promoție 1 riu — ne răspunde Eugen Rusu,

— Oricum, nu ca o stare de inginer stagiar la Șantierul na-
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ce. ați îndreptat 
polemic împotriva 

zoratului ?
— Pentru că, gindindu-se că 

stagiatura e o etapă „provizo
rie", unii dintre colegii mei nu 
prind Tădăcini in colectivele 
unde muncesc, fac minimul din 
cît ar putea să facă. Nu lu
crează, ca să spun așa, cu „toa
te motoarele" pentru integra
rea și afirmarea lor pe măsura 
așteptărilor.

Are Eugen Rusu ascendentul 
moral pentru a 
rădăcini, despre 
are. A fost pus 
cîteva sectoare 
șantierului și a

vorbi despre 
ftfirmare ? Da, 
să lucreze în 
de bază ale 

dovedit rîvna 
necesară în acumularea expe
rienței productive. I s-a încre
dințat un calcul dificil privitor 
la picioarele platformei de fo
raj marin. Și-a îndeplinit cu 
răspundere obligația de servi
ciu, modalitatea aleasă la 
calculul cu pricina fiind soco
tită o inovație. Așadar, să-ți 
începi munca de specialist nu 
sub semnul provizoratului, ci 
al statorniciei.

în legătură cu aceeași pro
blemă, iată și opinia tînărului 
inginer Marcel Dobre, de la 
Combinatul siderurgic din Ga
lați :

— Stagiarul care vrea să facă 
într-adevăr ceva trebuie să trea
că prin școala producției. Mai 
intîlnești însă cile unul care, 
din facultate, vrea să intre 
direct în proiectare. Fără etapa 
producție, adevărata integrare 
nu se poate realiza cu adevărat.

— Care a fost etapa dv. de 
producție ?

— Oțelăria.
— Iar acum ați trecut la ser

viciul tehnic...
— Unde mă ocup, între altele, 

de noile mărci de oțeluri pentru 
industria aeronautică, pentru 
programul nuclear. Este o mare 
șansă pentru un tinăr ca mine. 
La oțelărie, după opt ore de 
muncă, mă dureau picioarele de 
alergătură. Acum, după opt ore 
de căutări, mă doare capul.

Dincolo de gluma cuprinsă In 
aceste ultime cuvinte ale inter
locutorului nostru se află o vă
dită satisfacție. Satisfacția utili
tății. Conștiința stimulatoare că 
i se așază pe umeri răspunderi 
importante chiar de la început de 
drum. Simțămintul de mîndrie 
că și ei, stagiarii, contribuie la 
lucrul temeinic făcut, eficient, 
competitiv. înmănunchind la 
scara întregii țări aceste satis
facții, avem imaginea impresio
nantă a „materiei cenușii." tine
re pusă în mișcare, însuflețită 
de spirit revoluționar, pentru 
progresul multilateral al țării, 
pentru realizarea unei noi cali
tăți a vieții și a muncii.

Unul dintre cei mai tineri in
gineri cu răspunderi la Șantierul 
naval din Galați — Ion Mocanu, 
șef de secție la 34 de ani, cu 
1 820 de oameni în subordine 
socotește, în esență, de la înăl
țimea prestigiului conferit de 
strădaniile sale, că stagiarii se 
împart în două categorii : majo
ritatea, care se adaptează rapid 
exigențelor colectivului de mun
că, și cei care trebuie ajutați cu 
răbdare în această direcție.

— Dumneavoastră de ce aju
tor v-ați bucurat ?

— Eu zic că nu-1 inginer aici, 
la șantierul naval, care să nu fi 
primit ajutor la primii pași în 
meserie. La urma urmei, ce în
seamnă integrarea specialistului 
decit implicare, angajare, conec
tarea propriei răspunderi la răs
punderile colectivului ? Am 
fost ajutați să îndrăznim

în promovarea unor tehno
logii noi, să ne spunem cu- 
vintul în treburile șantierului, 
să acumulăm, dar și să dăm ex
periență. Stagiaratul e o școală 
în meserie, desigur, dar mai în
tîi de toate e o școală a vieții 
unde se însușește spiritul mun
citoresc, se deprinde gustul ini
țiativei, se capătă conștiința de 
proprietar, producător și bene
ficiar. Numai așa devenim par
te a colectivității muncitoare, 
trăind viața colectivului, bucuria 
reușitei, strădania pentru învin
gerea greutăților, aspirația spre 
performanța neatinsă încă. Sint 
lucruri care se învață, se însu
șesc în ‘ 
este să 
rii, a

Lipsa 
întilnește, din păcate : ingineri 
agronomi dindu-se drept munci
tori necalificați pe la spații 
verzi în Capitală sau stagiari 
care încearcă tot ce le stă în 
putință să „sară" peste etapa 
producției. La furnalele gălățene 
am aflat că un stagiar cît bra
dul a venit la post de mînă cu 
mămica. „Că băiețelul e firav 
pentru o asemenea muncă, că 
nu poate sta la căminul de ne- 
familiști, că poate se află înțe
legerea necesară pentru a fi 
apropiat ceva mai mult de 
București". Cum-necum, mama 
l-a apropiat de București pe 
stagiarul-furnalist, în mai pu
țin de două luni, cu circa 180 
de kilometri. Depărtindu-1, se-n
țelege, de meserie, de drumul 
firesc croit incă din facultate.

Acest destin în profesie, în
ceput cu stingul, îl așezăm în 
opoziție cu cel al stagiarilor Do- 
rcl Aurel Ormenișan și Elena 
Monica Ormenișan, șoț și soție, 
care lucrează la uzina cocso
chimică nr. 2, la cîțiva pași de 
furnalele gălățene. 
amîndoi 
unde au 
chimie industrială — cu halate
le albe, pregătite pentru munca 
din laborator. La cocserie ha
latele le-au pus în dulap. Aici 
au îmbrăcat salopetele de 
cocsari. Au venît în brațe cu 
un copil de un an și trei luni. 
N-aveau casă. Li s-a promis că 
vor primi peste două săptămîni. 
Au fost trei luni. N-aveau ex
periență. Aici au intrat pentru 
prima dată într-a cocserie. Au 
deprins această experiență, 
muncind. Acum, în anul III de 
stagiatură, el, soțul, este șef de 
schimb, iar soția tehnolog.

„Și pentru că era mare 
nevoie de o carte tehnică in 
care să fie cuprinse tehnologia, 
caracteristicile instalațiilor de 
aici etc., mi s-a încredințat mie 
această sarcină" — ne spune, cu 
vădită satisfacție, inginera 
Elena Monica Ormenișan.

„Așa, din cînd in cînd, nu 
mai trageți cu ochii spre hala
tele albe aduse de la Timișoa
ra ?“.

„Cum să nu. Intre timp însă 
am susținut diferite comuni- 

_ cări la simpozioane științifice, 
participăm la pregătirile pen
tru aplicarea în cocserli a unor 
tehnologii de ultimă oră pe 
plan mondial și, lucru foarte 
important pentru destinul meu 
de specialist, am fost primită 
în partid chiar aici, în cocse
rie".

în esență, drumul profesional 
al acestor ingineri chimiști, 
care-și leagă acum numele de 
producerea cocsului românesc, 
este drumul unei întregi gene
rații : hotărîtă să-și afirme din 
plin potențialul novator, de 
creație, hotărîtă să-și pună 
semnătura faptei pe coloana de 
împliniri a acestor 40 de ani de 
libertate, a anilor ce vor veni.

focul muncii. Important 
existe dorința implică- 
asumării răspunderilor.
acestei dorințe se mai

Au venit 
de la Timișoara — 
făcut facultatea de

La marea universitate a producției, 
a vieții, învățătura continuă

întreprinsă în două mari uni
tăți economice — Combinatul 
siderurgic și Șantierul naval 
din Galați — investigația noas
tră privind integrarea ingineri
lor stagiari nu putea ocoli uni
versitatea de pe malurile Du
nării, unde se pregătesc mulți 
dintre cei ce ne-au fost inter
locutori. Așadar, care-i privirea 
din „alma mater" spre cei care 
își iau an de an zborul de aici ? 
Sintetizăm, în această ordine 
de idei, cîteva opinii ale unor 
cadre didactice de la Facultatea 
de mecanică :

Conf. univ. dr. Dumitru Că- 
luianu, decan : „O realitate ge
neratoare de satisfacții ; fieca
re promoție de ingineri intră in 
viața de producție cu hotărirea 
afirmării, a autodepășirii. Uni
versitatea stimulează această 
aspirație, păstrează legătura, nu 
numai afectivă, ci și de cerce- 
tare-producție, cu foștii absol
venți. Multe din contractele de 
acest fel încheiate cu unitățile 
de producție se realizează și cu 
ajutorul foștilor studenți".

Prof. dr. Ioan Bidoaie : „Sta
giatura înseamnă, neîndoios, 
perioada de descifrare a proce
selor de producție. în același 
timp, noi căutăm să le insuflăm 
viitorilor ingineri ambiția, ape
titul pentru munca de concep
ție. Fiecare să-și propună o 
problemă tehnică de rezolvat, 
cu bătaie lungă, privind perfec
ționarea tehnologică, sporirea 
productivității, a competitivită
ții produselor. Acest continuu 
antrenament îi menține în for
mă pe tinerii ingineri, le soli
cită cunoștințele acumulate, le 
oferă, neîndoios, satisfacții 
trainice".

Conf. univ. dr. Viorica Con
stantin, prodecan : „în centrul 
nostru universitar au devenit

tradiționale sesiunile științifice 
— „Tînărul navalist", „Tinărul 
metalurgist" etc. — al căror 
scop este tocmai punerea in va
loare a potențialului tinăr de 
gindire inginerească. Multe 
dintre comunicările susținute 
aici sînt ale stagiarilor. Mai e 
nevoie să subliniez infuzia de 
idei noi, faptul că efortul de 
descifrare a unor probleme 
tehnice se confundă firesc cu 
efortul lor de perfecționare ?“.

Conf. univ. dr. Nicolae 
Oancea : „Problemele integră
rii stagiarilor sînt multiple și 
ele depind de „n“ factori. In 
această privință, deosebit de 
importantă mi se pare recep
tivitatea tînărului specialist la 
problemele locului lui de mun
că. Un exemplu pentru a mă 
face mai bine înțeles : unul 
dintre inginerii pregătiți de noi 
a fost solicitat, ' 
siderurgic, să se 
draulică. Aici, 
preocupările lui 
erau cu totul 
însă, problema fierbinte era hi
draulica. Tînărul inginer a în
țeles, s-a apucat hotărît de 
treabă și azi este unul dintre 
bunii specialiști în domeniu".

Desigur, problematica specia
liștilor stagiari este mult prea 
vastă pentru a fi epuizată în
tr-o singură pagină de ziar. De 
aceea, ne oprim aici. Nu însă 
înainte de a preciza că vom 
reveni asupra ei. Că așteptăm 
și alte opinii, mai ales ale sta
giarilor. Cu scopul de a deter
mina, peste tot, o cît mai bună, 
mai firească integrare a tineri
lor specialiști în viața produc
tivă, în interesul valorificării 
depline, eficiente a potențialu
lui lor creator, în interesul eco
nomiei, al țării.

la combinatul 
ocupe de hi- 
în facultate, 
de cercetare 

altele. Acolo

Pagină realizată de Iile TĂNĂSACHE și Dan PLAEȘU
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Pentru realizarea de producții record in acest an, în toate unitățile agricole, în toate comunele

r-
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SUB SEMNUL URGENTEI
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încheierea repa
rațiilor ia tractoare 
în județele Gorj, 
Dolj, Giurgiu și 
Timiș, unde lucră
rile nu s-au înca
drat în termenul 
stabilit
Preluarea de către 
unitățile agricole 
a cantităților de se
mințe repartizate 
și depozitarea lor 
în cele mai bune 
condiții

® însămînțarea tu
turor suprafețelor 
destinate produ
cerii răsadurilor de 
legume

Lucrări de fertilizare a pășunilor In satul Podirei, județul Bistrița-Năsăud
Foto : Agerprcs

‘J

Ziua începerii însămînțărilor se apropie, 
formațiile de lucru sînt gata să iasă în cîmp

1

în județul Tulcea urmează să se 
realizeze in acest an, în sectorul ve
getal al agriculturii, aproape 900 000 
tone de cereale, 337 000 tone plante 
tehnice, 315 000 tone legume și car
tofi, la care se adaugă importante 
cantități de struguri, fructe și alte 
produse. Unitățile agricole tulcene 
dispun de o puternică bază mate
rială pentru realizarea acestor pro
ducții. O suprafață de 128 814 hec
tare este amenajată pentru irigații, 
există suficiente tractoare și mașini 
agricole cu ajutorul cărora toate 
lucrările pot fi executate în peri
oadele optime și de calitate cores
punzătoare. Cum au acționat și ac
ționează organizațiile de partid, oa
menii muncii din agricultura jude
țului pentru pregătirea și desfășu
rarea in bune condiții a campaniei 
agricole de primăvară, astfel încit 
să se obțină recolte record în 
acest an ?

„Avînd' asigurată baza materială 
pentru realizarea producțiilor pre
văzute în unitățile agricole, rezultă 
că direcția principală în care tre
buie să acționăm ferm este buna 
organizare a muncii în toate sec
toarele — ne spune tovarășul Ion 

Anastasiu, prim-secretar al comi
tetului județean de partid. De 
aceea, organizațiile de partid acordă 
o atenție sporită rezolvării proble
melor de care depind 
un plan superior a 
conducere in fiecare 
colă, buna organizare 
forței de muncă, aplicarea riguroa
să a normelor tehnice stabilite".

O concluzie se impune incă de la 
început. Pregătirile pentru declan
șarea campaniei de primăvară sint 

ridicarea pe 
activității de 
unitate agri
și folosire a

în județul Tulcea, acum accentul principal se pune 
pe organizarea judicioasă a forțelor pentru ca toate 

lucrările să se desfășoare în timpul optim

practic încheiate. Mașinile agricole 
au fost reparate în totalitate, iar în 
aceste zile se efectuează probele cu 
sămință. Au mai rămas însă de re
parat 43 tractoare A-l 800 și 21 
tractoare U-800, intrucît lipsesc o 
serie de piese de schimb. Am parti
cipat în mai multe unități la son
dajul efectuat de o comisie jude
țeană de suprarecepție a tractoare
lor și mașinilor agricole care ur
mează să lucreze in campania de 
primăvară. Dovada seriozității cu 
care s-au efectuat reparațiile și re
mediile după controalele anterioare 
este funcționarea fără reproș a tu
turor utilajelor și mașinilor agrico
le. Notăm preocuparea organelor 
agricole județene pentru asigurarea 
seminței din soiuri și hibrizi de 
mare valoare biologică. Pînă la 
această dată, unitățile au preluat 
sămînța necesară pentru toate cul
turile, cu excepția celei de in și 
sfeclă, care urmează să sosească din 
alte județe. La soia, floarea-soare- 
lui și porumb, unitățile dispun de 
700 tone de sămință 
vederi.

în întregul județ se 
aceste zile din plin la 
terenurilor cu îngrășăminte natu
rale. Prioritate au suprafețele ce se 
vor cultiva cu legume, cartofi, 
sfeclă de zahăr și cele cu porumb, 
cultură la care s-a prevăzut să se 
realizeze 20 000 kg știulcți la hectar. 
Numai in lunile ianuarie și februa
rie au fost administrate peste 
210 000 tone de gunoi, reprezentind 
96 la sută din programul pe primul 
trimestru, urmind ca în perioada ce {ăți in .asigurarea forței de muncă, cșUtatc.

peste pre-

lucrează In 
fertilizarea

a mai rămas pînă la incepdrea 
campaniei de primăvară să mai fie 
transportate in cîmp încă 150 000 

tone. Sînt unități care, folosind toa
te atelajele, au depășit cu mult 
programul de fertilizări cu îngră
șăminte organice. Este cazul coope
rativelor agricole din consiliile 
unice Somova, Mahmudia, Cerha, 
Ceamurlia de Jos.

Am urmărit în mod deosebit cum 
se acționează in unitățile agricole 
in vederea aplicării măsurilor sta
bilite de comitetul județean de 
partid pentru perfecționarea orga
nizării muncii. Trebuie arătat că 

de primăvară, fiecare 
comunei, indiferent de 
încheiat contract-anga- 
cooperativa, urmind să

în marea majoritate a unităților 
forță de muncă există. Programul 
de măsuri elaborat pune un accent 
deosebit pe găsirea modalităților de 
a antrena întreaga populație a sa
telor la efectuarea lucrărilor agri
cole. In acest scop s-a întocmit o 
balanță a forței de muncă pe loca
lități și unități agricole. Vom exem
plifica prin modul in care s-a ac
ționat în acest sens la C.A.P. Iz
voarele. Pentru realizarea tuturor 
lucrărilor prevăzute, in unitatea 
respectivă urmează să se execute 
in acest an 220 000 norme. Cei 698 
de cooperatori vor efectua fiecare 
cite 200 de norme. In perioadele de 
virf, la lucrări vor participa și cei
lalți locuitori ai satului. Cu toate că 
mai este timp pînă la începerea 
campaniei 
locuitor al 
ocupație, a 
jament cu 
presteze 40—50 de norme atunci 
cînd unitatea agricolă îl va solicita. 
Lucrind în acord global, ei benefi
ciază de aceleași drepturi ca și 
membrii cooperatori. Trebuie spus 
că în zonă, in afara celor două coo
perative, mai sînt o asociație viti
colă, una legumicolă, care au ne
voie de forță de muncă. Experien
ța anului trecut, cînd cooperatorii 
din Izvoarele au efectuat 30 000 de 
norme în aceste unități, fără să ne
glijeze lucrările în cooperativă, a- 
rată că atunci cînd munca este bine 
organizată pot fi efectuate toate lu
crările la timp și de calitate. Este 
cunoscut că unitățile agricole din 
preajma orașelor intîmpină grcu- 

intrucît numeroși locuitori ai sa
telor lucrează în întreprinderile in
dustriale. Cum vor asigura efectua-

timp a lucrărilor unitățilerea la timp a lucrărilor unitățile 
din vecinătatea orașului Tulcea ? 
Soluțiile au fost găsite. In consi
liul agroindustrial Somova, cele 
trei cooperative, situate la numai 
cițiva kilometri de Tulcea, dețin 
peste 7 000 hectare cu culturi pră
sitoare pe care trebuie să le lucreze 
cu cei 383 cooperatori. Planul de 
producție prevede recolte mari, în- 
trucit 8 500 hectare din suprafața 
unităților sînt amenajate pentru i- 
rigat. De aceea, consiliul unic a ac
ționat in vederea asigurării forței 
de muncă necesare. „Âvem o bună 
experiență în ce privește colabora
rea cu unitățile industriale din Tul
cea — ne spunea tovarășul Con
stantin Itadu, președintele consiliu
lui. Acum am încheiat angajamen
te cu fiecare locuitor al satelor res
pective, mai ales cu navetiștii, care 
cunosc de pe acum parcela pe care 
o vor lucra în acest an. Asemănă
tor am procedat și cu unele uni
tăți industriale și instituții din Tul
cea, care au încheiat contracte-an- 
gajament cu unitățile agricole pen
tru efectuarea de lucrări, precizin- 
du-se exact obligațiile și drepturile 
fiecăruia".

De calitatea și executarea la timp 
a lucrărilor răspund nemijlocit spe
cialiștii — inginerii șefi, șefii de 
fermă — care au obligația să con
ducă direct formațiile de mecani
zatori și cooperatori. In județul 
Tulcea, anul trecut specialiștii nu 
au putut organiza și controla în
tregul volum de lucrări, situație 
care nu s-a rezolvat nici pînă în 
prezent. Ca atare, din cele 220 de 
ferme vegetale, numai 75 sînt în
cadrate cu specialiști. Aceasta ca 
urmare a faptului că din absolven
ții repartizați rămîn puțini în ju
deț. Bunăoară, din cei 131 specia
liști repartizați din promoțiile 1982 
și 1983 sint prezenți in f'rmc doar 
61. Mai mult, la direcția agricolă 
sîntem informați1 că în fiecare an 
pleacă în alte județe numeroși spe
cialiști cu experiență. Este o pro
blemă care trebuie rezolvată cu 
toată responsabilitatea de către or
ganele agricole județene, spre a se 
asigura permanentizarea cadrelor 
de specialiști.

Așadar, în județul Tulcea campa
nia agricolă de primăvară a fost 
pregătită temeinic, iar măsurile vi- 
zînd buna organizare a muncii 
constituie o garanție că lucrările 
vor fi executate la timp și de bună

lucian CIUBOTARU 
Ncculai AMIHULESEI

0 lucrare de care depinde mult nivelul recoltelor:FERTILIZAREA TERENURILOR TREBUIE SĂ SE DESFĂȘOARE MAI INTENS •
Cu fiecare zi ne apropiem de mo

mentul declanșării însămînțărilor de 
primăvară. Timpul scurt care a mai 
rămas trebuie să fie folosit intens 
în toate unitățile agricole pentru 
executarea lucrărilor premergătoare 
acestei campanii de mare importan
ță pentru a pune temelii solide pro
ducției record din acest an.

în acest cadru un loc important îl 
ocupă fertilizarea terenurilor cu în
grășăminte organice — lucrare de 
mare însemnătate pentru creșterea 
rodniciei pămîntului, pentru realiza
rea de sporuri apreciabile de recol
tă. Potrivit programului stabilit de 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, in primul trimestru al 
acestui an urmează să fie transpor
tate la cîmp 9,2 milioane tone de ast
fel de îngrășăminte. Pină la 23 fe
bruarie au fost transportate 6 355 750 
tone îngrășăminte organice, repre
zentind 69 la sută din program. Uni
tățile agricole din numeroase județe, 
folosind din plin atelajele și mijloa
cele mecanice puse la dispoziție de 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii, au reușit să ducă la cîmp și 
in grădinile de legume, in livezi și 
în vii cantități apreciabile de îngră
șăminte. De exemplu, în unitățile a- 
gricole din județele Sălaj, Cluj și 
Olt programul de fertilizare pe pri
mul trimestru a fost depășit. De ase
menea, lucrările sînt avansate și în 
unitățile agricole din județele Tul
cea, Mehedinți, Galați, Alba, unde 
au fost transportate la cimp peste 
90 la sută din cantitățile prevăzute 
pe primul trimestru. In alte județe
— Călărași, Brăila, Arad, Teleorman
— cantitățile de îngrășăminte orga
nice transportate in cîmp nu repre
zintă decît 25—45 Ia sută din pro
gram.

Iată care este situația transportării 
îngrășămintelor organice, Ia data de 
23 februarie, comparativ cu prevede
rile programului trimestrial, în uni
tățile' agricole 'din județele situate în 
Transilvania, unde gunoiul de , grajd 
este absolut necesar pentru a spori 
fertilitatea pămîntului :

Cantitatea
, prevăzută Cantitatea

Județul țn programul transportată 
trimestrial (in procente) 
(in tone)

Sălaj 120 000 133
Cluj 215 000 108
Alba 140 000 94
Maramureș
Bistrița-

145 000 86

Nâsăud 135 000 82
Covasna 110 000 81
Harghita 170 000 81
Bihor 320 000 71
Hunedoara 115 000 69
Brașov 200 000 67
Satu Mare 225 000 62
Mureș 375 000 59

Diferențele care există între ju
dețe demonstrează că nu peste tot 
s-a desfășurat în ritm intens acțiu
nea de fertilizare. Pentru ca în zi
lele care au rămas din acest trimes
tru să poată fi transportate la cîmp 
aproape 3 milioane tone îngrășămin
te organice, este necesar ca această 
acțiune să fie mult intensificată, 
mai ales în județele rămase în 
urmă, folosindu-se toate atelajele 
de care dispun unitățile agricole, 
mijloacele mecanice puse la dispozi
ție de către stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii. în acest scop, 
specialiștii și cadrele de conducere 
din unitățile agricole au datoria să 
identifice toate rezervele de îngră
șăminte organice existente in unită
țile agricole și în gospodăriile popu
lației, să asigure forța de muncă ne
cesară încărcării și descărcării aces
tora.

Transportarea Ia cîmp a tuturor 
cantităților de îngrășăminte organi
ce, acum cînd timpul permite — în 
curînd, o dată cu declanșarea însă
mînțărilor, lucrările agricole se vor 
aglomera — trebuie să preocupe în 
cel mai înalt grad cadrele de condu
cere și specialiștii din unitățile agri
cole, consiliile agroindustriale. Este 
necesar ca organele și organizațiile 
de partid să analizeze sistematic sta
diul executării lucrărilor de fertili
zare, care au un rol important In ob
ținerea de recolte record în acest an.

„Gîndiți, inovați și 
organizării la

acționați pentru perfecționarea 
toate locurile de munca !“>

LUCRUL LA MAI MULTE MAȘINI, 
CU INDICI INALȚI DE UTILIZARE

Ce altă' destinație decît casarea 
poate avea un strung vechi sau 
orice alt fel de mașini-unelte uzate 
și amortizate ? Aceea de a deveni, 
cu puțină inventivitate, o mașină- 
agregat complexă care, printr-o 
singură „prindere" să realizeze mai 
multe operațiuni pretențioase. Ce 
înseamnă, practic, poliservirea ma- 
șinilor-unelte ? în nici un caz să 
lucrezi la trei strunguri și să produci 
la nivelul a două sau chiar mai 
puțin.

Asemenea răspunsuri, prin graiul 
faptelor mai ales, le va primi ori
cine s-ar Interesa la întreprinderea 
de tractoare și mașini agricole din 
Craiova despre modalitățile concrete 
de creștere a productivității mun
cii. Potrivit prevederilor de plan, in 
anul acesta productivitatea muncii 
va crește aici cu aproape 18 la sută. 
Este, desigur, o sarcină mobiliza
toare. Și nu spunem nici un. secret 
afirmînd că existau la un moment 
dat unii sceptici care considerau că 
un asemenea ritm de creștere este 
greu de atins. Important este insă 
că din capul locului adunarea gene
rală a oamenilor muncii care a 
dezbătut sarcinile de plan pentru 
anul in curs a aprobat acest nivel 
de creștere și mai ales a stabilit 
măsurile concrete ce se impun pen
tru realizarea lui.

De fapt, înseși mutațiile interve
nite in ultima vreme în uzina cra- 
ioveană sînt de bun augur în acest 
sens. Pînă și vizitatorul care a mai 
fost aici, chiar și numai cu un an 
în urmă, va avea motive să fie sur
prins de amploarea măsurilor aplica
te pentru perfecționarea organizării 
fluxurilor de producție. Bunăoară, 
secția de prelucrări mecanice este 
de nerecunoscut. Iar schimbările, 
lucru lesne de constatat, au toate 
ca efect o simțitoare creștere a pro
ductivității muncii. Privirile sînt a- 
trase mai întîi de transportoarele 
deriene ce asigură mecanizarea ope
rațiunilor de incărcare-descărcare. 
De menționat că numai anul trecut 
uzina s-a înzestrat cu patru aseme
nea transportoare, 300 de boxpalete 
și 500 <Je conteinere. în plus, prin 
dotarea cu poduri rulante și elec
tromagnet,!, transportul uzinal a 
atins un grad de mecanizare de 80 
la sută. O atenție specială merită 
însă și „familia" mașinilor-agregat, 
realizate de către specialiștii uzinei, 
prin forțe proprii. Numărul lor a 
ajuns in prezent la 40. La acestea se 
adaugă și alte mașini-agregat noi, 
făcute „de la A la Z“ tot prin auto- 
dotare.

Oricine observă apoi că gradul 
de ocupare a suprafețelor de pro

ducție a crescut. Mașinile-unelte 
sînt însă grupate acum astfel incit 
să permită nu numai poliservirea 
lor eficientă, dar și concentrarea fa
bricației (a fazelor și operațiunilor 
de prelucrare) pe familii de piese.

— Dacă pînă nu demult se rdergea 
pe linia „omul și reperul", acum 
fiecare din noi își asumă realizarea 
mai multor operații, ne spune tînăra 
Eugenia Dumitra, strungar în aceas
tă secție. N-a fost greu decît la 
început, pînă ne-am obișnuit cu 
ideea...

Numai în 1983, poliservirea s-a in

Un îndemn care prinde viață la întreprinderea 
de tractoare și mașini agricole din Craiova, 

unde productivitatea muncii trebuie să crească 
în acest an cu aproape 18 la sută

trodus Ia o serie de ntilaje pentru 
prelucrarea roților dințate, la mai 
multe mașini specializate și agregat, 
ale căror timpi tehnologici o permit.

— La noi în uzină, organizarea li
niilor tehnologice specializate, reor
ganizarea fluxurilor de producție 
s-au făcut „din mers", ne spune Du
mitru Cojocaru, inginerul-șef al uzi
nei. După stabilirea noilor ampla
samente s-au executat fundațiile, 
iar utilajele și-au reluat lucrul, 
practic, simultan cu mutarea. N-am 
întrerupt nici măcar o zi procesul 
de producție. Firește că nimeni nu 
s-a dat în lături să pună umărul...

Așa au fost reorganizate fluxurile 
tehnologice pentru producția de 
pluguri, de subansambluri sudate 
mari, de carcase diverse, cit și de 
montare a cutiei de distribuție și a 
prizei de putere pentru tractorul de 
180 CP. Dacă pînă nu demult ope
rațiunile de prelucrări, sudură și 
montaj se făceau dispersat, acum 
ele sint înlănțuite în flux continuu, 
în plus, de reținut că pentru a asigu
ra ritmicitate producției, pentru a 
evita orice „strangulări", noile linii 
tehnologice au fost organizate pe 
baza tehnologici de grup Cu utilaj 
conducător. Ce Înseamnă aceasta 7 
în funcție de utilajul conducător ce 
efectuează prima operație, sînt pro
gramate să intre „pe rol" toate cele
lalte, după un „scenariu" perfect 
pus la punct. Ca urmare, indicele de 
folosire a utilajelor prevăzut pentru 
1983 a fost depășit. Firește că, în 
funcție de îmbunătățirea tehnolo
giilor de lucru, cu tot ce a pre
supus aceasta — concentrarea pro

ducției, poliservirea etc. — au 
fost revizuite și recalculate normele 
de muncă pentru ca efectele aces
tor perfecționări să se regăsească 
in creșterea productivității muncii.

— în scopul punerii operative în 
valoare a tuturor rezervelor de 
creștere a productivității muncii, or
ganizațiile de partid și consiliul oa
menilor muncii acționează ferm pen
tru mobilizarea capacității creatoa
re, deopotrivă a muncitorilor și a 
inginerilor, a tuturor specialiștilor 
noștri, afirmă ing. Mihai Dur, di
rectorul întreprinderii. Fiecărui in

giner și tehnician, indiferent de 
sectorul în care lucrează, i s-a cerut 
să-și fructifice capacitatea tehnică, 
potrivit pregătirii sale, în interesul 
producției. Tuturor li s-a explicat 
clar că de la fiecare din el se aș
teaptă un aport sporit de creativi
tate tehnică.

în antrenarea largă a tuturor spe
cialiștilor din compartimentele teh- 
nico-productive la elaborarea do 
soluții eficiente, un rol sporit re
vine, firește, comisiei pentru creș
terea productivității muncii și orga
nizarea științifică a producției.

— Pînă acum nu putem spune că 
rezultatele- obținute pe linia intro
ducerii progresului tehnic sînt pe 
măsura potențialului material și 
uman de care dispunem, afirmă di
rectorul uzinei. Astfel, în unele sec
toare — la turnătorie sau chiar la 
montaj — se lucrează încă fără me
canizări elementare, cu* prea mulți 
oameni și cu o productivitate scă
zută.

Intr-adevăr, rezerve de creștere a 
productivității muncii mai sînt des
tule : de la mecanizarea, automati
zarea unor procese pînă la întări
rea disciplinei și ridicarea nivelului 
de pregătire profesională a persona
lului muncitor.

Desigur că, inițial, nu toată lumea 
a Înțeles caracterul imperativ al unor 
astfel de măsuri. La ora actuală 
însă, colectivul de aici dovedește din 
plin că în centrul preocupărilor 
sale se înscrie tocmai promovarea 
unor astfel de măsuri menite să asi
gure creșterea productivității mun
cii, a eficienței, în general. Ce-i 

drept, nu e la îndemîna oricui să 
realizeze o creștere de aproape 18 la 
sută a productivității muncii intr-un 
singur an. După cum s-a văzut însă, 
inginerii, tehnicienii de aici s-au 
deprins să gîndcască — tehnic și 
economic — pentru uzină, să parti
cipe efectiv la elaborarea unor so
luții de creștere a productivității 
muncii. N-a fost deloc ușor pentru 
că a trebuit învinsă o mentalitate, 
aceea că retribuția ți-o poți încasa 
cu inima împăcată, chiar dacă nu 
ți-ai solicitat deloc inteligența teh
nică, chiar dacă ai abandonat o 
idee, înainte de a o vedea finali
zată.

Pentru oricine ii cunoaște acum 
pe specialiștii de aici este clar că 
ei au învins mentalitatea potrivit 
căreia un inginer, un tehnician din 
producție e un simplu executant, care 
lasă munca de concepție, găsirea de 
soluții tehnice exclusiv pe seama 
colegilor din cercetare și proiectare.

Vorbind despre muncitorii și spe
cialiștii acestei unități', nu ne-am 
propus să înfățișăm niște realizări 
ieșite din comun. Pur și simplu, am 
dorit să demonstrăm cum, intr-un 
timp relativ scurt, un colectiv a 
putut dobîndi deprinderea de a ob
ține o eficiență mereu sporită a 
muncii sale. Ceea ce s-a schimbat 
fundamentai, aici, în ultimii ani este 
stilul de muncă — de la director și 
pînă ia muncitor. Iar la baza 
acestei metamorfoze stă o muncă 
tenace de modelare și automodelare 
a conștiințelor, de stimulare și auto- 
stimulare a creativității oamenilor.

Ioana DABU 
Nicolae BĂBA1AU

„Cîștigă întreprinderea, cîștigăm și 
noi 1“ Aceste cuvinte au fost rostite, 
zilele trecute1’, de două textiliste 
fruntașe care lucrează de vreme în
delungată cu bune rezultate la mai 
multe războaie. Una dintre acestea 
se numește Constanța Paraschiv, din 
secția țesătorie C, țesătoare care are 
în primire 12 războaie de țesut.

— Cum este munca la mai multe 
războaie ? — o întrebăm.

— Cere multă pricepere, multă 
răspundere. Trebuie să știi să te lupți 
nu numai cu minutele, ci și cu. se
cundele. Acordul global, care s-a ge
neralizat și la noi în întreprindere, 
ne stimulează și ne obligă să mun
cim mai bine, cu grijă deosebită nu 
numai pentru cantitatea, ci și pen
tru calitatea țesăturilor.

— în ce mod vă organizați activi
tatea ?

— Vin la lucru mai devreme cu un 
sfert de oră pentru a-mi lua războa
iele în primire și a-mi asigura o 
aprovizionare corespunzătoare cu 
materialele necesare în întregul 
schimb. După ce încep activitatea mă 
străduiesc nu numai să mă încadrez 
în timpii stabiliți pentru operațiile 
tehnologice, dar și să reduc duratele 
normate la bătătură, la legatul fire
lor, la pornirea și oprirea răz
boaielor.

— Rezultatul ?
— Zilnic, depășesc planul cu 10—15 

procente atît fizic, cit și calitativ. 
Astfel, realizez o retribuție lunară 
de 2 800—3 200 lei. Plus alte drepturi 
și stimulente materiale.

Aflăm de la ing. Victor Leiber, 
șeful țesătoriei, că muncitoarea Con
stanța Paraschiv nu reprezintă o ex
cepție. Practic, în secție nu mai 
există muncitoare care nu-și reali

zează planul. Ca urmare a depășiri
lor fizice și calitative ale planului 
înregistrate, ele Încasează retribuții 
sporite, precum și prime. Primele 
acordate provin din economiile rea
lizate la fondul de retribuire prin 
creșterea productivității muncii.

Pasul următor care se pregătește 
pentru sporirea productivității mun
cii este extinderea lucrului de la 12 
la 14 războaie. Pentru aceasta s-a 
acționat din timp, cu grijă și răs
pundere : s-au Îmbunătățit reviziile 
și reparațiile la războaie, o serie de 
utilaje au fost perfecționate cores
punzător tehnologiilor de fabricație 
îmbunătățite, s-au asimilat sute de

O experiență care cîștigă 
tot mai mult teren 
la întreprinderea 

de textile din Pitești

repere de piese de schimb ce se adu
ceau din import. Muncitorii rămași 
disponibili prin extinderea poliservi- 
rii au fbst trecuți pe locuri de mun
că mult mai productive.

Situații similare pot fi întilnite și 
în secția de filatură. Muncitoarea 
Valentina Crăciun, una dintre sutele 
de fruntașe, de 6 ani lucrează la 10 
carde și zi de zi depășește cu 10 pînă 
la 12 procente planul fizic și calita
tiv, ciștigind între 2 500—3 000 lei po 
lună. Cum reușește ? Respectînd și 
chiar reducînd timpul de pornire și 
curățire a mașinilor, de schimbare a 
tuburilor.

Și aici au fost mai bine puse în 
valoare rezervele de sporire a pro
ductivității muncii. Iată ce am aflat 
în acest sens de la ing. Ion Vasile.

— Vedeți această mașină ? A fost 
adusă de curînd in filatură pentru 
îmbunătățirea bătăturii și a preluat 
munca a trei muncitori, care au fost 
trecuți să lucreze mai productiv la 
alte locuri de muncă.

Mai aflăm că datorită unor îmbu
nătățiri aduse acestei mașini au fost 
reduse rebuturile. Alte acțiuni meni
te să lărgeașcă poliservirea vizează 
selecționarea muncitoarelor în func
ție de pregătire, indeminare și con
știinciozitate, precum și specializarea 
maiștrilor. Scopul : extinderea lucru
lui pină la 16 cardș.

De fapt, harnicul colectiv al între
prinderii de textile din Pitești lu
crează de mai multă vreme cu bune 
rezultate Ia mai multe războaie și la 
alte utilaje din dotare. Nimic deose
bit se poate spune, deoarece in 
întreaga industrie textilă se munceș
te la fel. E adevărat ! Esențial este 

că prin soluțiile tehnice și organi
zatorice adoptate aici productivitatea 
muncii a marcat o continuă ascen
dență. Anul trecut, bunăoară, pro
ductivitatea muncii a fost cu 14 pro
cente mai mare decit a fost planifi
cat. Ca urmare a bunelor rezultate, 
întreprinderea a reușit lună de lună 
să se situeze numai pe locuri frun
tașe in întrecerea socialistă dintre 
unitățile de profil.

— Se regăsesc in aceste rezultate 
efectele unor măsuri aplicate per
severent — a precizat economista 
Elena Dinu, șefa serviciului organi
zarea producției și a muncii. Astfel, 
gradul de calificare al muncitoarelor 
este din ce in ce mai înalt, cele ti
nere avind licee de specialitate, iar 
cele vechi au participat la dese reci
clări profesionale și testări practice. 
In aceste condiții, proporția munci
toarelor cu normele nerealizate este 
extrem de redusă in comparație cu 
alte unități din țară.

In această întreprindere organiza
țiile de partid sint promotoare acti
ve, perseverente ale acțiunilor de 
sporire a gradului de automatizare 
a mașinilor și utilajelor, de perfec
ționare a tehnologiilor de fabricație. 
S-a deschis cimp larg inițiativelor 
muncitorești pentru creșterea pro
ductivității muncii. Aproape că nu 
există cadru tehnic și muncitor care 
să nu prezinte o noutate tehnologică 
sau organizatorică in domeniul lui de 
activitate.

— în acest^-flh urmează să reali
zăm un nou spor, cu 12 la sută, al 
productivității muncii pe om și uti
laj — ne-a spus inginerul Mircea 
Sfetcovici, directorul întreprinderii. 
Măsurile pe care le-am adoptat pen
tru organizarea rațională, științi
fică a muncii ne dau garanția că vom 
îndeplini această sarcină. Astfel, ex
tindem lucrul la războaiele cu unu- 
două suluri, la mai multe părți de 
rihg în filatură, măsură prin care 
productivitatea va crește cu două- 
trei procente. Fiecărui cadru tehnic 
i s-au stabilit teme de soluționat cu 
aplicabilitate practică la locul lor de 
muncă, iar prin testări și reciclări 
profesionale raportul dintre calificați 
și necalificați in meseria de bază 
este in continuă îmbunătățire. A spo
rit exigența la recepția materiei pri
me și s-a intensificat controlul in- 
terfazic. De asemenea, s-a intensifi
cat autocontrolul prin creșterea răs
punderii fiecăruia pentru lucrul pro
dus. Se fac testări pentru așezarea 
rațională a semifabricatelor la locul 
de muncă și reducerea timpului de 
manipulare a lor. Totodată, se acțio
nează pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei la toate locurile de muncă.

Gheorqhe CÎRSTEA
corespondentul „Scinteii"
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DE PARTID • Inițiative • Fapte • Acțiuni •
Concepția P.C.R., a secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, despre realizarea unei 
concordanțe cit mai depline între dezvoltarea forțelor 
de producție și a relațiilor sociale și de producție

Făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate reprezintă un 
proces amplu și complex, cuprinzînd 
toate domeniile vieții economice și 
social-politice. El se desfășoară după 
legități și cerințe obiective, decurgînd 
din dialectica internă a dezvoltării 
economico-sociale. în acest cadru, 
un loc aparte il ocupă intercondi- 
ționarea reciprocă și legăturile 
obiective tot mai complexe și strînse 
care se statornicesc între forțele de 
producție și relațiile socialiste de 
producție, ca laturi inseparabile și 
tot mai interdependente ale modului 
de producție socialist. De aceea, re- 
ferindu-se la etapa făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
Programul P.C.R. subliniază că pe
rioada istorică următoare va marca 
amplificarea și modernizarea forțe
lor de producție, ridicarea lor la ni
velul celor din țările dezvoltate eco
nomic și, totodată, perfecționarea 
continuă a relațiilor de producție in 
vederea realizării unei concordanțe 
cit mai depline intre aceste laturi 
ale societății noastre socialiste.

Teză programatică, cu un 
bogat conținut teoretic și 
ampie implicații practice. 
Concordanța dintre forțele de pro
ducție, relațiile de producție și so
ciale reprezintă o teză programatică 
amplu analizată și fundamentată în 
documentele partidului, în lucrările 
secretarului general al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, atit, în ve
derea depășirii unor viziuni simpliste 
și a formulării unei concepții înain
tate, revoluționare asupra acestui 
proces, cît și pentru inițierea de mă
suri practice care să asigure o con
cordanță dinamică între cele două 
laturj.

în centrul concepției promovate de 
partid în acest domeniu se situează 
ideea, reafirmată cu putere de secre
tarul general al partidului la plenara 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, po
trivit căreia industrializarea țării și 
dezvoltarea celorlalte ramuri econo
mice, precum și amplasarea lor ra
ționalii pe terițpj-iulf.țăjcțij.au consti
tuit și constituia., facțorpl esențial, al 
victoriei socialismului în România, 
al trecerii la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și al 
înaintării țării spre comunism. în 
perioada care a urmat Congresului 
al IX-lea al partidului, strategia 
partidului în domeniul dezvoltării 
forțelor de producție s-a caracteri
zat prin promovarea consecventă a 
politicii de industrializare a țării în 
strinsă concordanță cu cerințele și 
tendințele revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane.

în etapa actuală, conform orientă
rilor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, creșterea _ potențialului 
economic al țării are în centrul său 
procese hotărîtoare ca : lărgirea ba
zei proprii de materii prime și ener
gie ; restructurarea industriei, prin 
creșterea prioritară a ramurilor cu 
prelucrare avansată ; modernizarea 
bazei tchnico-materiaie a agriculturii 
în concordanță cu cerințele noii re
voluții agrare; creșterea rolului 
științei și promovarea amplă a pro
gresului tehnico-științific ; ridicarea 
nivelului tehnic și a calității produ
selor ; continuarea consecventă a po
liticii de amplasare rațională pe te
ritoriul țării a forțelor de producție.

în acest spirit au fost adoptate 
ample și cuprinzătoare măsuri de 
perfecționare a relațiilor de producție 
socialiste. Un rol hotărîtor în aceas
tă direcție l-au avut măsurile de per
fecționare a formelor și metodelor 
de organizare, conducere și planifi
care hotărîte de conferințele națio
nale ale partidului din 1967 și 1972, 
precum și adoptarea noului meca
nism economico-financiar, pe baza

hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din martie 1978. Dînd expresie unei 
concepții originale și cuprinzătoare 
asupra raporturilor dintre baza teh- 
nico-materială, baza economică și 
formele de conducere a vieții socia
le, aceste măsuri au vizat, pe de o 
parte, crearea unui cadru politic și 
organizatoric care să permită parti
ciparea tot mai largă a oamenilor 
muncii la conducere, iar pe de altă 
parte, realizarea unui mecanism eco
nomic, a unor pirghii, forme și me
tode economice corespunzătoare aces
tui cadru, care să orienteze activita
tea întreprinderilor spre impulsio
narea mai puternică a laturilor ca
litative și spre ridicarea mai accen
tuată a eficienței economice.

Economia națională este un com
plex dinamic in care se interferea
ză, după o ordine și logică internă, 
obiectivă, numeroase sfere, ramuri 
și subramuri de activitate. Ca urma
re, concordanța dintre forțele de 
producție și relațiile de producție re
prezintă un proces complex, care 
cuprinde toate sferele procesului de 
reproducție și toate laturile vieții 
economico-sociale. întrucît mișcarea 
și dezvoltarea acestor componente 
nu se înfăptuiesc în același ritm în 
toate domeniile, iar adaptarea la 
noile schimbări din domeniile forțe
lor de producție se realizează în con
dițiile depășirii- contradicției obiec
tive dintre mobilitate și relativa sta
bilitate a structurilor și formelor 
economico-organizatorice,' sînt posi
bile contradicții care se cer cunoscu
te și rezolvate. Referindu-se la con
tradicția dintre cele două laturi ale 
modului de producție în etapa ac
tuală, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Societatea socialistă româ
nească s-a dezvoltat intr-un ritm in
tens și a ajuns la un nivel înalt. 
Odată cu creșterea puternică și mo
dernizarea forțelor de producție s-au 
perfecționat și relațiile de producție. 
Cu toate acestea, se poate spune că 
există o anumită contradicție între 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție și dezvoltarea relațiilor so
ciale și de producție, acestea ma- 
nifestind o anumită tendință de ră- 
mînere în urmă. Este necesar să ac
ționăm pentru realizarea unei con
cordanțe cît mai depline între .cele 
două laturi, pentru perfecționarea in 
continuare a relațiilor sociale, a for
melor de conducere și planificare, 
prin creșterea rolului maselor popu
lare în conducerea tuturor sectoare
lor de activitate".

Dezvoltarea proprietății 
socialiste — cheia de boltă a 
procesului de perfecționare 
a relațiilor de producție. Per’ 
fecționarea relațiilor de producție, și 
sociale este concepută de partidul 
nostru ca un proces amplu și de 
profunzime, menit să asigure creș
terea gradului de maturizare socia
listă și afirmarea tot mai consecven
tă a valențelor specifice noii orîn- 
duiri și amplificarea rolului lor dina
mizator in dezvoltarea forțelor de 
producție. Măsurile adoptate in acest 
scop cuprind atit bazele economice și 
principiile relațiilor de producție, cit 
și formele și metodele, cadrul juri
dic, organizatoric și social-economic 
prin care se realizează aceste rela
ții. în acest fel, formele și metodele 
de conducere și de planificare sînt 
abordate nu numai sub aspectul lor 
organizatoric, ci și ca un cadru in 
care și prin care se realizează pro
prietatea socialistă ca relație econo- 
mico-socială, atit nemijlocit în sfera 
producției sociale, cît și în cea a re
partiției, schimbului, cercetării știin
țifice etc.

Cheia de boltă a acestui proces o

reprezintă dezvoltarea și perfecțio
narea proprietății socialiste. Acest 
rol este determinat de faptul că pro
prietatea socialistă a întregului po
por și cooperatistă stă la temelia în
tregului sistem de relații de produc
ție, creînd, odată cp poziția egală a 
oamenilor muncii față de mijloacele 
de producție, și baza economică pen
tru relațiile de colaborare între 
membrii societății și pentru condu
cerea planică a activității atit la ni
vel macroeconomic, cît și la nivel 
microeconomic.

Dezvoltarea proprietății socialiste 
cuprinde mai multe momente (la
turi) esențiale, realizate în strinsă 
legătură : creșterea susținută a avu
ției socialiste, pe baza acumulării 
socialiste și a folosirii mai eficiente 
a fondului național de dezvoltare 
economico-socială, ridicarea nivelu
lui de socializare socialistă a mijloa
celor de producție și perfecționarea 
formelor de realizare și funcționare 
a proprietății ca relație socialistă de 
producție ; împletirea, cooperarea și 
apropierea celor două forme de pro
prietate socialistă — a întregului 
popor și cooperatistă.

O coordonată de bază a dezvoltă
rii proprietății socialiste în etapa 
actuală o reprezintă întărirea cali
tății și răspunderii oamenilor mun
cii de proprietari, astfel incit fiecare 
membru al societății să se raporteze 
tot mai puternic și în toate momen
tele activității sale sociale ca la pro
priul său bun. în acest sens, pre
zintă o importanță deosebită două 
grupe de măsuri adoptate în spiri
tul hotărîrilor Conferinței Naționale 
a partidului. Prima dintre ele pri
vește participarea, cu părți sociale, 
a oamenilor muncii la fondul de dez
voltare al unităților economice so
cialiste. în acest fel, pe lingă calita
tea de proprietari colectivi, oamenii 
muncii dețin în proprietate directă o 
parte din valoarea fondurilor fixe 
ale întreprinderii, ceea ce face să 
crească și mai mult sentimentul de 
stăpin al proprietății socialiste, pre
ocuparea pentru dezvoltarea unității 
socialiste. Cea de-a doua grupă de 
măsuri vizează mai ales perfecționa
rea regimului juridic al proprietății 
întregului popor, în care scop patri
moniul unităților socialiste se încre
dințează pe bază de contract oameni
lor muncii din unități, care — în ca
litatea lor de proprietari ai' mijloa
celor de producție și, in același timp, 
de producători și beneficiari — poar
tă întreaga răspundere pentru con
ducerea directă și efectivă a între
prinderii, pentru buna gospodărire 
a mijloacelor materiale și financiare 
încredințate din proprietatea între
gului popor.

Participarea oamenilor 
muncii la soluționarea pro
blemelor — latură, insepara
bilă a conducerii sociale. La 
Plenara C.C. al I^.C.R. din 1—2 iunie 
1982, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta că formele de proprietate, de 
producție și repartiție socialiste con
stituie expresia celei mai inalte de
mocrații muncitorești. De aceea, una 
din direcțiile importante în care ac
ționează partidul nostru în vederea 
perfecționării relațiilor sociale și de 
producție o reprezintă dezvoltarea 
continuă a democrației muncitorești, 
a autoconducerii și autogestiunii. 
Această formă nu se limitează la 
sfera producției sociale, ci cuprin
de toate sferele de activitate, insti
tuțiile de stat și unitățile adminis- 
trativ-teritoriale. Deși este concepu
tă, înainte de toate, ca un sistem 
de relații politice proprii orînduirii 
noastre, autoconducerea muncito
rească concretizează, totodată, și o

serie de trăsături și principii carac
teristice relațiilor economice ce se 
statornicesc intre membrii societății. 
Ea dă expresie pe un plan superior 
cerințelor asigurării concordanței 
dintre forma socială de proprietate 
și cea colectivă de adoptare a deci
ziei, de gospodărire și gestionare a 
mijloacelor de producție. Totodată, 
prin sistemul autogestiunii . econo- 
mico-financiare, ca pîrghie econo
mică a autoconducerii, se realizează 
o relație mai strinsă între rezulta
tele activității fiecărei unități econo
mice și posibilitățile de realizate, cu 
forțe proprii, a cerințelor reproduc
ției lărgite, precum și a unor cerințe 
de ordin social, așezindu-se, totoda
tă, pe baze noi, de mai multă auto
nomie, dar și de răspundere spori
tă, relațiile dintre unitățile econo
mice și societate. Autoconducerea și 
autogestiunea, ca elemente de bază 
ale ' sistemului nostru economico- 
social în etapa actuală, răspund ce
rințelor armonizării relațiilor com
plexe dintre autonomia funcțională 
a întreprinderilor, instituțiilor și uni
tăților teritorial-administrative, pe 
de o parte, și conducerea unitară a 
economiei naționale pe baza planu
lui național unic.

în etapa actuală, un proces intens 
de perfecționare cunosc relațiile de 
repartiție pe baza traducerii în via
ță a hotărîrilor și Programului 
adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 29—36 iunie 1983. Ținînd seama 
de stadiul actual al dezvoltării eco
nomico-sociale, aceste măsuri vizea
ză perfecționarea sistemului de re
tribuire a muncii și de repartizare a 
veniturilor oamenilor muncii în ase
menea direcții precum aplicarea con
secventă a principiilor socialiste de 
repartiție după cantitatea, calitatea 
și importanța socială a muncii, 
cointeresarea materială a celor ce 
muncesc pentru creșterea producției 
și mai ales pentru accentuarea latu
rilor calitative ale activității, asigu
rarea unei concordanțe mai puternice 
între sistemul de repartiție și cerin
țele noului mecanism economico-fi
nanciar, ale întăririi autoconducerii 
muncitorești și autogestjunii econo- 
mico-financiare, respectarea strictă 
a unei corelații cu caracter legic în 
domeniul repartiției, în sensul că 
ritmul de creștere- a productivității 
muncii trebuie să fie superior creș
terii veniturilor individuale și pe 
ansamblul unității. în vederea reali
zării acestor obiective au fost adop
tate principiile care stau la baza per
fecționării sistemului de retribuire 
a muncii și de repartiție a venitu
rilor, precum șj măsurile și căile de 
înfăptuire a acestui proces : majo
rarea retribuției personalului mun
citor, aplicarea generalizată a for
mei de retribuire in acord global in 
industrie, construcții, agricultură, 
transportori, cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică, proiectare și 
alte sectoare ; calcularea, eliberarea 
și controlul -utilizării fondului de re
tribuire, stimularea întreprinderilor 
și a oamenilor muncii în realizarea 
și depășirea producției pentru export.

în strinsă legătură cu dezvoltarea 
forțelor de producție și cu transfor
mările care au Ioc în societate se 
perfecționează și relațiile dintre cla
sa muncitoare, țărănimea coopera
tistă și intelectualitate, intervin mo
dificări importante în conținutul ac
tivității lor și în relațiile reciproce, 
schimbări care adincesc procesul de 
omogenizare socială. In acest fel, în
tregul sistem al relațiilor de produc
ție socialiste cunoaște un proces de 
adecvare, pe baza organizării și con
ducerii conștiente, la actualele sta
dii și structuri ale forțelor de pro
ducție, impulsionînd întreaga dez
voltare economico-socială.

Prof. univ. dr. 
Gheorghe CREȚOIU

Mărturii documentare despre 
actul istoric de la 1 Decembrie 1918
Sub genericul 1918 la români, 

Desăvîrșirca unității național-sta- 
tale a poporului român, au apărut 
de curind în Editura științifică și 
enciclopedică două volume, însu- 
mind 456 documente externe din 
perioada anilor 1879—1918, culese 
din arhivele, bibliotecile și muze
ele din Anglia, Austria, Belgia, 
Elveția, Franța, R. F. Germania,
R. D. Germană, Italia, R.S.F. Iu
goslavia, R. P. Polonă, Spania,
S. U.A., Turcia și R. P. Ungară *).

Un merit deosebit al celor care 
au realizat această culegere de 
documente îl constituie publica
rea, pentru prima dată, a unui 
apreciabil număr de mărturii ex
terne cu privire la lupta pentru de- 
săvîrșirea unității național-șțatale 
a poporului român. Prin publicarea 
și integrarea în istoriografia ,mar
xistă din țara noastră a acestor 
mărturii, autorii dau o nouă dimen
siune înțelegerii efortului și luptei 
desfășurate de poporul român pen
tru unitate și neatîrnare, de- 
monstrînd convingător că idealul 
de unitate a românilor a fost pri-

*) Volumele au fost prețjătite 
pentru tipar de un colectiv format 
din : Ion Ardeleanu, Vasile Ari- 
mia. Ileana Chirtu, Valentin Cos- 
tache, Ielifa Gămulescu, Elena 
Moisuc, Cornelia Moraru, Mircea 
Mușat, Emilia Poștăriță, Constantin 

“ Vlad. Colectivul de coordonare : 
Ion Ardeleanu, Vasile Arimia, Io-, 
nel Gal, Mircea Mușat.

vit cu simpatie și aprobare de 
conducători de state și guverne, 
miniștri, diplomați, personalități 
militare, corespondenți de presă 
etc. în același timp, documentele 
întăresc convingerea cititorului că 
dorința și lupta românilor de a 
trăi uniți in granițele unui stat 
unic, liber și independent, nu a fost 
un caz singular, că efortul po
porului român pentru unitate s-a 
integrat intr-un proces revoluțio- 
nar-democratic european, care s-a 
dezvoltat și finalizat Ia sfîrșitul 
primei conflagrații mondiale.

în deplină concordanță cu rea
litățile istorice care demonstrează 
elocvent caracterul unitar al tre
cutului nostru, documentele, publi
cate în ordine cronologică, relie
fează ecoul puternic pe care l-a 
avut, in opinia publică internă și 
internațională, unirea Moldovei și 
Munteniei in 1859, iar mai apoi 
cucerirea independenței de stat în 
1877, evenimente care au exercitat 
o puternică atracție pentru românii 
aflați sub dominația străină, tre
zind noi nădejdi, șj speranțe în 
inimile tuturor celor care aspirau 
către făurirea unei patrii unice, 
puternice și libere.

Documentele timpului atestă 
atitudinea fermă a mișcării mun
citorești și socialiste care s-a ridicat 
împotriva asupririi naționale a 
românilor din provinciile aflate 
sub stăpinire străină, afirmînd cu 
tărie crezul unității naționale și

CARTEA DE ISTORIE
statale. Această poziție — se subli
niază in partea' introductivă — 
arată că „socialiștii români, încă 
de la începutul activității lor or
ganizate în partid, abordează cu 
toată răspunderea una din pro
blemele vitale pentru, poporul ro
mân, problemă ce va sta în atenția 
lor și pentru care vor milita pină 
la rezolvarea ei in 1918“.

Cel de-al doilea volum este con
sacrat evenimentelor legate de 
primul război mondial. Mărturiile 
incluse în acest volum atestă 
realismul politicii guvernului ro
mân, care a pornit in analiza eve
nimentelor de atunci de la inte
resele majore ale țării, ale po
porului român. Este cunoscut fap
tul că guvernul — analizind con
dițiile în care s-a declarat războiul, 
precum și posibilitățile de care 
dispunea România, nivelul de pre
gătire și înzestrare a armatei — a 
proclamat la începutul conflagra
ției mondiale neutralitatea țării. 
Documentele prezentate reliefează 
că politica de neutralitate s-a 
impus cu necesitate, așa cum s-a 
impus intrarea în 1916 în război de 
partea puterilor Antantei care re- 
cunoscuseră drepturile istorice ale 
poporului român asupra teritori
ilor cotropite de Austro-Ungaria. 
Documentele însumate in volum 
atestă că, angajîndu-se cu toate 
forțele sale militare in război, 
România n-a urmărit nici stăpini- 
rea de teritorii care nu-i aparți
neați șl nici participarea la re
împărțirea sferelor de influență. 
Poporul român avea un ideal de 
realizat — unirea în cuprinsul 
statului său, a teritoriilor stră
vechi românești, un ideal pentru 
care luptase timp de secole.

Tomul redă cele mai semnifica

tive documente care ilustrează 
pregătirea și finalizarea actului 
Unirii, acesta fiind rodul luptei 
maselor largi populare, a muncito
rimii, a țărănimii, intelectualității, 
a cercurilor înaintate ale burghe
ziei, operă a întregului popor, 
a întregii națiuni.

Desigur, meritele celor două 
volume de documente externe re
feritoare la Unirea din 1918 nu au 
putut să fie relevate integral, ci 
doar selectiv. Editarea unor ase
menea culegeri de mărturii în-

Volume consacrate

Munca politică, în sprijinul sporirii 
productivității muncii

De curînd a avut loc o 
interesantă și utilă consfă
tuire cu activul de partid 
din economia județului 
VASLUI. Tema: căi și mij
loace de sporire a produc
tivității muncii. Organizată 
de comitetul județean de 
partid, consfătuirea- și-a 
propus să releve căile și 
modalitățile concrete exis
tente în județul Vaslui 
pentru transpunerea in 
practică a obiectivelor în
scrise în Programul adoptat 
de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1933 pri
vind creșterea productivi
tății muncii.

Cum s-a procedat ? Pen
tru mai buna cunoaștere a 
realității, mai multe colec
tive constituite din membri 
ai comitetului județean de 
partid, ai consiliilor oame
nilor muncii și ai activului 
de partid s-au deplasat în 
întreprinderi industriale, au 
studiat și analizat la fața 
locului situația concretă, 
punînd în evidență noi po
sibilități efective de creș
tere a acestui indicator e- 
conomic de bază. De ce s-a 
procedat așa ? Pentru ca 
abordarea multiplelor pro
bleme legate de valorifica
rea posibilităților de creș
tere a productivității mun
cii să fie făcută atît prin 
prisma factorilor obiectivi, 
condițiile tehnico-materia- 
le, cît și a muncii de par
tid, a influenței factorilor

educaționali. A rezultat ast
fel, printre altele, că la în
treprinderea de rulmenți 
din Bîrlad, prin extinderea 
la toate mașinile a proce
deului de forjare simulta
nă a două inele, este cu 
putință ca nivelul produc
tivității muncii să crească 
cu 60 la sută la operația de 
forjare. Concomitent, se pot 
economisi și însemnate 
cantități de oțel. La între
prinderea „Textila" din 
Vaslui, unitate cu noi sec
ții de țesătorie date recent 
în funcțiune, s-a constatat 
că organizația de partid și 
consiliul oamenilor muncii 
trebuie să se îngrijească ca 
cei peste 340 de lucrători 
nou încadrați să fie repar
tizați pe lingă muncitori cu 
o mai mare experiență și, 
în scurt timp, să urmeze 
cursurile de perfecționare 
a pregătirii profesionale. 
Asemenea aspecte concrete, 
ca și altele referitoare la 
utilizarea timpului de lu
cru, introducerea tehnolo
giilor noi de fabricație, fo
losirea utilajelor din dotare 
și întărirea ordinii și disci
plinei au făcut și fac în 
continuare obiectul unor 
ample și exigente analize 
în plenare ale comitetelor 
de partid și în adunările 
generale ale organizațiilor 
de bază, care acționează 
energic și consecvent pen
tru înfăptuirea măsurilor 
stabilite. (Petru Necula).

dintre cele mai bune. Aici 
s-au obținut producții re
cord de peste 24 tone căr
bune pe post. Drept urma
re,. s-a hotărit să se intro
ducă și al doilea complex 
de mare productivitate la 
același sector de producție. 
Dar rezultatele n-au mai 
fost aceleași. Din cauza 
neregularității straturilor, 
a intercalațiilor mari de 
steril sau traversării prin 
zone cu falii și ape, ran
damentul a fost mai slab.

In această situație, unii 
propuneau chiar scoaterea 
complexelor din sectorul 
II, ceea ce ar fi creat mari 
cheltuieli și reducerea sub
stanțială a producției de 
cărbune. Comitetul de 
partid și organizațiile de 
bază din schimburile „A" 
și „B“ ale sectorului n-au 
acceptat un asemenea 
punct de vedere. Hotărîrea 
lor a fost că „trebuie să 
sprijine, prin toate mijloa
cele, cele două brigăzi 
conduse de comuniștii Ilie 
Amorăriței și Petru Man-

driș, să străbată cît mai 
grabnic zona grea prin care 
se trece". Și, astfel, cei 
mai buni comuniști — mi
neri, electromecanici, maiș
tri și ingineri — au fost 
repartizați în mod cores
punzător pe toate schimbu
rile și au primit sarcini 
concrete pentru a ajuta la 
rezolvarea problemelor di
ficile.

Pe lingă instaurarea unui 
climat de ordine și disci
plină. comuniștii au con
tribuit cu succes la 
depășirea greutăților în 
lupta cu dificultățile stra
turilor. A fost nevoie de 
aplicarea unor ingenioase 
soluții tehnice, dar și de o 
muncă aspră cu stîncile. 
A fost o perioadă grea, de 
încercare a forțelor unite ale 
celor două brigăzi. Minerii 
de la cele mai mari com
plexe se află acum în plină 
activitate productivă ; ei 
extrag cărbune cocsificabil 
peste prevederile planului. 
(Sabin Cerbu).

înfăptuirea hotărîrilor - tema 
unui util schimb de experiență

Exemplul personal - argumentul 
cel mai convingător

Iată un principiu pe 
care îi aplică cu succes co
muniștii din comuna Secă- 
ria, județul PRAHOVA, în 
organizarea acțiunilor de 
contractare cu statul. Re
ținem din explicațiile to
varășului Ion Bălan, se
cretarul comitetului comu
nal de partid. S-a pornit 
de la cerința că, în primul 
rînd, membrii de partid 
trebuie să înțeleagă nece
sitatea de a crește in gos
podăriile lor cît mai multe 
animale și a le vinde sta
tului prin sistemul de con
tractare. începutul l-a fă
cut primarul. După care 
toți membrii comitetului 
comunal de partid au de
venit crescători de ani
male. Apoi ei au încheiat 
contracte cu statul, con- 
vingîndu-se statornic de 
avantajele pe care le au. 
Acestea au însemnat tot 
.atițea argumente pentru 
'a-i determina și pe cei
lalți membri de partid din 
comună să le urmeze

exemplul. La rîndul lor, 
comuniștii înarmați atît cu 
argumentele desprinse din 
documentele de partid, cît 
și cu cele ilustrate de pro
pria lor experiență au reu
șit să-i convingă pe sătenii 
din comună de avantajele 
încheierii de contracte. Fo
tografiile fruntașilor au 
apărut la gazeta de stradă. 
Tot aici au fost populari
zate și cele mai bune ex
periențe in creșterea ani
malelor, a cîștigurilor ob
ținute. Rezultatul : în pre
zent toți gospodarii sînt 
deținători de contracte. 
Dezbătînd Programul unic 
de creștere a producției 
agricole în gospodăriile 
populației, comitetul co
munal de partid, printre 
alte măsuri stabilite, le-a 
cerut comuniștilor din co
mună. să sporească numă
rul de animale. în gospo-' 
dariile lor, să valorifice 
fiecare palmă de pămînt 
de care dispun. (Constan
tin Câpraru).

Secția organizatorică a Co
mitetului județean VRAN- 
CEA al P.C.R. a inițiat în 
comuna . Cîrligele . un 
schimb de experiență pri
vind stilul și metodele de 
muncă folosite de comite
tele comunale de partid in 
activitatea de organizare, 
urmărire și ducere la în
deplinire a hotărîrilor pro
prii și ale organelor supe
rioare. Această acțiune 
și-a propus să contribuie 
la întărirea rolului organi
zațiilor de partid, la creș
terea competenței și cali
tății întregii lor activități. 
Experiența prezentată de 
comitetul comunal de 
partid Cîrligele a consti
tuit punctul de plecare al

dezbaterilor ce au avut 
loc. S-a insistat în mod 
deosebit asupra modului 
de planificare și organi
zare a muncii, de antre
nare a tuturor comuniști
lor la realizarea sarcinilor 
economico-sociale, de creș
tere a responsabilității fie
căruia in cadrul activității 
comune de îndeplinire a 
obiectivelor stabilite. Cu 
interes s-au desfășurat și 
discuțiile privind sistemul 
de evidență și de urmărire 
a sarcinilor la nivelul co
mitetului comunal de 
partid, al organizațiilor de 
bază, al unităților econo
mice și social-eulturale 
din teritoriu. (Dan Drăgu- 
lescu).

Comuniștii, în plin efort creator
„Fiecare comunist — 

realizator al unei idei 
practice a cărei valoare să 
egaleze retribuția realizată 
intr-un an de muncă" este 
inițiativa lansată la adu
narea generală a organiza
ției de . bază din secția de 
elemente și echipamente 
de automatizare a între
prinderii de produse elec
tronice BISTRIȚA. Declan
șată la 1 octombrie 1933, pe 
baza unui nomenclator cu 
tematici orientative posi
bile de finalizat în cadrul 
secției ori al ■ întregii
tăți, această inițiativă i-a 
cuprins pe toți cei 62 de 
comuniști ai organizației 
de bază, dintre care, pină 
în prezent, 15 au și pre
zentat propuneri concrete, 
unii ajungind chiar in 
faza realizării prototipuri
lor. La acest efort creator 
contribuie și .un colectiv 
de ajutor și îndrumare

format din cadre compe
tente de specialiști, colec
tiv care are menirea de a 
valida oportunitatea și efi
ciența fiecărei teme pro
puse, de a acorda, dacă 
este cazul, asistența tehni
că necesară.

Enumerarea cîtorva idei 
concrete cum sînt : „Tono- 
mat de documentare", au
tor secretarul organizației 
de partid, loan Trișcă, 
„Variator de turație la 
etuvele de emulsionare",

uni- gîndită de subinginerul

Puternic climat de disciplină 
și ordine

Nu demult, la întreprin- mecanizat 
derea minieră URICANI mare, cu 
s-a introdus pentru prima sporit în extragerea cărbu- 
oară in țară un complex nelui. Rezultatele au fost

de înălțime 
un randament

Mircea Chindca, „îmbună
tățirea funcționării siste
mului de metalografiere", 
temă semnată de ingine
rul Eugen Duminciuc, de
monstrează marile rezerve 
de creativitate existente în 
cadrul secției și, totodată, 
capacitatea organizației de 
partid de a le pune în va
loare. (Gh. Crișan).

noua țesătorie de mătase din Bistrița se acționează cu inițiativă și înaltă răspundere 
indici superiori a mașinilor, in vederea îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor

folosirea cuIn pentru
de plan 

Foto : S. Cristian^

scrie în istoriografia marxistă din 
țara noastră o contribuție dintre 
cele mai prestigioase pentru cu
noașterea luptei seculare, necurma
te împotriva dominației străine, 
pentru făurirea statului național 
unitar român. Ele constituie, în 
același timp, un instrument prețios 
pentru cercetător, prezentînd, tot
odată, un interes deosebit pentru 
publicul larg cititor.

Prof. univ. dr.
Nicolae PETREANU

luptei poporului
român pentru unitate națională

Recent a intrat în librării lucra
rea în două volume „Făurirea sta
tului național unitar român 1918", 
de academician Ștefan Pascu, publi
cată la Editura Academici Republicii 
Socialiste România. Pe parcursul a 
peste 700 de pagini sînt înfățișate 
adincile rădăcini istorice ale mare
lui eveniment de la 1 Decembrie 
1918, eveniment cu îndreptățire so
cotit de autor ca ..finalul unui sir 
de fenomene si procese istorice 
evolutiv ascendente, care îsi au în
ceputurile în trecutul îndepărtat, 
se dezvoltă mereu pînă la maturi
zare. pentru a se împlini atunci 
cînd forțele progresiste, dinăuntru 
in primul rînd. învingînd piedicile 
si împotrivirile forțelor retrograde, 
ies biruitoare".

Una din principalele probleme 
puse în evidentă în lucrare, ilus

trată cu cifre si date grăitoare, 
este aceea a legăturilor perma
nente. de tot felul — economice, 
politice, culturale etc. — între lo
cuitorii pămintului românesc. în 
pofida granițelor artificiale impu
se de condițiile istorice. Ele. așa 
cum subliniază autorul, „au con
stituit un liant puternic între oa
menii de același neam și un temei 
trainic in formarea celor mai de 
seamă caracteristici care au con
ferit. unitate puternică poporului 
român de la formarea sa : comu
nitatea. de limbă si cultură, comu
nitatea economică, comunitatea po
litică. izvorîte din profilul spiritual 
identic, solidaritatea in luptă pen
tru emanciparea socială si naționa
lă. generată de idealurile si aspi
rațiile comune-".

Aceste legături au căpătat extin
dere si intensitate din ce in ce mai

mare în cursul timpului. Mai pe 
larg sint tratate, in lucrare cele 
culturale : circulația si schimbul 
de cărți și cărturari, apariția si ac
tivitatea școlilor, rolul și contribu
ția lor la dezvoltarea conștiinței 
de neam. la.transformarea conștiin
ței de neam' în conștiință națională.

Un loc important îl ocupă. în lu
crare, „infăptuirea de o importan
ță covirșitoare in istoria poporu
lui român : cea dinții unire poli
tică a țărilor române" de către 
Mihai Viteazul și însemnătatea 
acestui act în istoria poporului 
nostru, care a constituit „un exem
plu pentru toate generațiile : căr
turari. oameni politici, țărani si 
muncitori, pentru întregul popor 
român".

Unul din capitolele lucrării este 
intitulat semnificativ : „Străduințe 
și realizări — trepte spre înfăp
tuirea unirii". Aici sînt cuprinse 
marile acțiuni ale poporului român 
în care s-au manifestat tendințe de 
unire : revoluția lui Horea, revolu
ția condusă de Tudor Vladimirescu. 
revoluția de la 1848 — momente 
care au pregătit actul unirii Mol
dovei și Munteniei în 1859. act pe 
care autorul il socotește cu îndrep
tățire treaptă hotăritoare spre 
desăvîrșirea unității naționale.

A doua jumătate a secolului al 
XlX-lea și începutul celui următor, 
se subliniază în lucrare, au înre
gistrat o puternică intensificare a 
mișcării de eliberare națională a 
românilor din Austro-Ungaria. de 
unire cu România. Au luat ființă 
și au acționat diverse așezăminte, 
asociații, societăți si organizații

îndeosebi culturale, atit in terito
riile românești aflate sub stăpinire 
străină, cit și in România de atunci, 
au apărut ziare, s-au tipărit lucrări 
care se răspîndeau in cuprinsul în
tregului teritoriu românesc etc. 
contribuind la cimentarea și mai 
puternică a conștiinței naționale, a 
unității românilor.

O pondere mare s-a acordat în 
lucrare evenimentelor ce au avut 
loc in anii 1914—1918. atunci cind 
lupta pentru unitatea tuturor ro
mânilor a intrat in faza finală. Sînt 
prezentate starea grea in care s-au 
aflat românii de sub stăpînirea 
străină, preocupările si acțiunile 
lor pentru autodeterminare si unire 
în timpul războiului de eliberare 
și întregire, evenimentele revolu
ționare din toamna anului 1918. 
pregătirea si desfășurarea adunări
lor în care s-a proclamat Unirea, 
adeziunea naționalităților conlocui
toare la măreața înfăptuire.

Pe baza tuturor acestor argu
mente. lucrarea conchide că unirea 
a fost o necesitate istorică, că ea 
a fost îndelung pregătită, cu multe, 
foarte multe jertfe si sacrificii, că 
a încununat lupta de veacuri a po
porului nostru pentru implinirca 
năzuințelor și aspirațiilor sale legi
time. Este semnificativ și valoros 
bogatul material cu care este ilus
trată lucrarea : documente, cărți, 
ziare, personalități care s-au aflat 
in fruntea luptei pentru unitate.

Prin conținutul ei. cartea se reco
mandă ca o lucrare de certă valoa
re științifică, absolut necesară unui 
istoric, ca o lucrare care face cinste 
oricărei biblioteci.

Dr. Vasile ARIMIA
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A apărut, în limbile maghiară și germană, broșura

NICOLAE CEAUSESCU9
Cuvmtare !a Consfătuirea de lucru privind acti

vitatea în agricultură, dezvoltarea mai puternică a 
producției vegetale și animale în gospodăriile per
sonale ale membrilor cooperatori și ale producăto
rilor particulari

17 ianuarie 1984
EDITURA POLITICA

Cronica zilei
La București s-au încheiat, vineri, 

convorbirile între ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, Vasile Pungan, 
și ministrul industriei și comerțului 
din Israel, Gideon Patt, care a făcut 
o vizită în țara noastră.

Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea colaborării economice 
româno-israeliene în domenii de in
teres comun, lărgirea și diversifica
rea schimburilor comerciale bilate
rale, pe baze reciproc avantajoase.

Au fost analizate, totodată, posibi
litățile extinderii colaborării între 
organizații comerciale specializate 
din cele două țări, pe terțe piețe.★

Academia „Medicis" din Florența 
a acordat premiul „Mărie Curie" — 
aflat la prima ediție — directorului 
general al Institutului național de 
gerontologie și geriatrie, acad. Ana 
Aslan, pentru contribuția adusă în

profilaxia îmbătrinirii, pentru ideile 
originale, avansate, din diversele sale 
lucrări științifice. Un alt for științi
fic italian, Centro Studi Ricerce delle 
Nazione, i-a conferit, recent, meda
lia „Personalități contemporane" — 
ediția 1984. Distincția reprezintă a- 
precierile de care se bucură, în Italia 
și în întreaga lume, remarcabilele 
realizări obținute de gerontologia și 
geriatria românească.

Tot de curind, prof. dr. doc. Ioan 
Pop D. Popa, șeful clinicii de chirur
gie cardiovasculară de la spitalul 
Fundeni, a primit diploma prin care 
i-a fost decernat titlul de membru 
al Academiei franceze de chirurgie. 
Prețuirea manifestată de prestigiosul 
for medical internațional reprezintă 
o nouă recunoaștere a contribuției 
aduse de specialistul român la per
fecționarea operațiilor pe cord des
chis.

(Agerpres)

8 Harnicii mineri de la Petrila, 
din Valea Jiului, au extras, de la 
începutul anului și pină acum, pes
te prevederile planului, 13 000 tone 
cărbune energetic. La mai multe 1

S Ca urmare a acțiunilor de re
ducere a consumului de materii pri
me, materiale, combustibil și ener
gie, întreprinse in perioada care a 
trecut din acest an, oamenii mun
cii din industria județului Buzău au 
economisit importante cantități de 
metal și combustibil convențional, 
precum și 1 400 MWh energie elec
trică.

S La Vaslui au început lucrări
le de construcție ia un nou cartier 
de locuințe - „Traian". El va a- 
vea, în final, peste 1 400 de apar
tamente in blocuri cu spații co
merciale la parter.

■ Colectivul întreprinderii minie
re din Cîmpulung a construit cu 
forțe proprii o freză care are o 
productivitate de trei ori mai mare 
față de cea folosită pină acum. 
Tot aici s-a realizat mecanizarea 
transportului pe bandă al cărbune
lui.

■ A fost dat in folosință la Că
lărași un nou dispensar medical 
pentru oamenii muncii din cadrul 
Trustului de construcții și montaje. 
Noua unitate dispune de aparatu

ră medicală modernă și de un
personal de înaltă calificare.

B Un mare magazin universal a 
fost dat în folosință în comuna Co- 
cora, județul Ialomița. Totodată, 
magazinele universale din comune
le Grivița, Fierbinți, Bordușani, Fă- 
Căeni și Căzănești au fost reame- 
najate și modernizate.

■ 250 de hectare vor fi împă
durite în apropiata campanie de 
primăvară în județul Teleorman. In 
acest scop, silvicultorii și-au asigu
rat din pepinierele proprii puieți de 
plop, salcie, stejar, frasin și pal
tin.

■ Deși e încă iarnă, în vitrine
le magazinelor din municipiul Sfin- 
tu Gheorghe o venit primăvara. 
Aici a avut loc faza zonală a con
cursului vitrinierilor din șapte ju
dețe ale țării. Toate premiile întîi 
- la toate categoriile - au fost 
cîștigate de vitrinierii din Brașov. 
Adevărații ciștigători însă vor fi 
cumpărătorii articolelor pregătite 
de pe acum pentru sezonul de pri- 
măvară-vară.

S In orașul Dr. Petru Groza a 
fost dată în folosință o modernă 
sală de sport. Ea are o capacita
te de 1 200 locuri și dispune de 
toate dotările necesare pentru des
fășurarea în condiții optime a spor
turilor de sală.

S Locuitorii municipiului 
în frunte cu deputății, au construit 
și reamenajat peste 180 de fîntîni. 
Despre vrednicia birlădenilor vor
bește și faptul că, numai în peri
oada care a trecut din acest an, 
valoarea lucrărilor gospodărești 
realizate de ei se cifrează la 
aproape 9 milioane lei.

H Consiliul popular orășenesc 
Hațeg a ajutat unitățile industriale 
să-și amenajeze surse proprii de 
apă. in felul acesta, se renunță la 
consumul de apă potabilă din sis
temul de captare al orașului.

■ Pe platforma industrială a 
Combinatului minier ol cuprului Ro
șia Poieni, județul Alba, a fost 
dată in folosință o modernă can
tină, unde pot servi masa zilnic 
1 200 de oameni ai muncii.

B In perioada care a trecut din 
acest an, colectivul Fabricii de pre
lucrări mecanice și confecții meta
lice din orașul Roșiori de Vede a 
livrat suplimentar beneficiarilor din 
țară și partenerilor de peste hota
re utilaje și instalații pentru in
dustria ușoară în valoare de peste 
un milion lei.

B In cartierul Mărăști din mu
nicipiul Cluj-Napoca au fost date 
în folosință, la parterul unor noi 
blocuri de locuințe, trei unități cu 
profil alimentar și două unități de 
alimentație publică, între care un 
restaurant cu autoservire.

B Tînărul arhitect Paul Vasilescu 
a realizat în orașul natal Giurgiu, 
moi exact în sala de căsătorii a 
consiliului popular municipal, o am
plă și frumoasă frescă reprezentind 
întemeierea familiei.

B In municipiul Turnu Măgurele, 
întreprinderea comercială de stat 
pentru mărfuri industriale a pus la 
dispoziția cumpărătorilor noi uni
tăți moderne, situate la parterul 
blocurilor din zona centrală a lo
calității.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A STATULUI KUWEIT

Alteței Sale
ȘEIC JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH

Emirul statului Kuweit
KUWEIT

Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi face o deosebită 
plăcere să vă transmit cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres, prosperitate și pace poporului kuweitian 
prieten.

Exprim convingerea că raporturile bune statornicite între Republica So
cialistă România și statul Kuweit vor cunoaște o dezvoltare continuă, în 
spiritul înțelegerilor convenite în cursul întilnirilor pe care le-am avut 
împreună la București și Kuweit, în interesul celor două popoare ale țărilor 
noastre, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu ocazia aniversării Zilei națio

nale a statului Kuweit, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o tele
gramă Alteței Sale Regale, Șeic Saad 
Al-Abdullah Al-Salem Al'-Sabah,

prim-ministru al statului Kuweit, 
prin care ii transmite cordiale feli
citări, precum și urări de fericire 
personală, de progres continuu și 
bunăstare poporului prieten kuwei
tian.

VĂ ONro&MĂM OESIPRE: 
înnoiri edilitare in Capitală

Șiruri lungi de ve
hicule venind de pe 
bulevardele 1 Mai și 
Miciurin iși continuă 
drumul pe noua ma
gistrală Turda. Ajun
se la punctul de tra
versare a mănunchiu
lui de linii ferate, se 
înscriu pe diferite di
recții ale pasajului 
Grant. Fără stagnări 
și așteptări nesfîrșite, 
fără strangulări ori 
conflicte de circulație, 
așa cum se întimpla, 
pe vechiul pod', cu 
cîțiva ani în urmă. 
Marele pasaj suprate- 
ran. una din cele mai 
reușite construcții in
ginerești de acest gen 
din țara noastră, a re
zolvat problema trafi
cului într-o zonă a 
Capitalei cu multe in
tersecții foarte aglo
merate. Și în intersec
ția Ștefan cel Mare — 
Colentina — Moșilor 
— Mihai Bravu s-a 
găsit o judicioasă mo
dalitate de reglemen
tare a circulației. Pa
sajul subteran Bucur- 
Obor asigură fluxul 
neîntrerupt al vehicu
lelor pe direcția Ște
fan cel Mare — Mihai 
Bravu. facilitînd în a- 
celași timp cursivita
tea traficului pe cele
lalte direcții și asigu- 
rind' separarea depla
sării pietonilor de cea 
a vehiculelor.

Subterane sau su- 
praterane — ne spu
neau arhitectul Radu 
Bogdan și inginerii 
Ion Dumitrescu și So
rin Cristescu din sec
ția de sistematizare a 
Institutului „Proiect"- 
București — pasajele 
denivelate au devenit, 
în condițiile în care 
intensitatea circulației 
a înregistrat o dubla
re in decurs de numai 
un deceniu, o prezen
tă deosebit de necesa
ră în toate marile ora
șe. Cele construite în 
ultimii ani pe cîteva 
artere principale bucu- 
reștene și-au demons
trat cu prisosință uti
litatea. Ele sînt efici
ente. degrevînd inter
secțiile aglomerate si 
permițînd, totodată, 
folosirea sistemului 
existent radial-inelar 
de circulație. Ele con
feră siguranță și rapi
ditate traficului, se a- 
mortizează repede. Un 
pasaj cum este Grant se 
amortizează în numai 
doi-trei ani. în acest 
calcul au fost incluse 
economiile de carbu
rant care se realizea
ză abordind noua cale 
rutieră, dar și de timn, 
în comparație cu pier
derile inevitabile de 
minute prețioase la 
stopuri, din pricina 
ocolirilor pe care le 
implica vechiul pod. 
Acum, durata de timp 
necesară pentru tra
versarea căii ferate de

la Gara de Nord s-a 
redus, în medie, cu 
opt minute. Intervine 
în acest calcul, așa 
cum se poate constata, 
pe lingă argumentul 
de ordin material și 
aspectul social al a- 
cestor investiții — îm
bunătățirea calității 
vieții oamenilor.

De curind au în
ceput lucrări de con
struire a unui nou pa
saj denivelat în inter
secția Șoseaua Mihai 
Bravu — bulevardul 
Muncii — Calea Călă
rași. Acest pasaj, ca 
și cele ce vor 'urma 
sînt componente ale 
Programului de dez
voltare și sistematiza
re a municipiului 
București, program 
deopotrivă al prezen
tului .și al perspectivei, 
conceput sub directa 
îndrumare a conduce
rii superioare de partid 
și de stat, in scopul 
soluționării, într-o vi
ziune unitară, a dez
voltării platformelor 
industriale, construcți
ei de locuințe și de e- 
dificii social-cultucale. 
a locurilor de agrement 
și circulației. Odată 
cu înlocuirea fondului 
de locuințe vechi, se 
lărgesc și se moderni
zează artere, se des
chid noi culuare. mai 
directe, pentru mijloa
cele de transport, ca
pătă amploare unele 
intersecții, se amena
jează pasaje denivela
te. Bunăoară, in Piața 
Muncii se construiesc 
un pasaj rutier subte
ran pe direcția Șoselei 
Mihai Bravu, precum 
și două pasaje pieto- 
nale ce vor subtraver- 
sa bulevardul Muncii 
și Calea Călărași. Este 
lucrarea cea mai ur
gentă și cea mai im
portantă, ținînd seama 
de însemnătatea a- 
cestei intersecții pen
tru buna desfășura
re a circulației în 
zonă. în strinsă le
gătură cu construirea 
unor stații de metrou, 
la Gara de Nord sint 
prevăzute pasaje pie- 
tonale subterane, iar 
în Piața Victoriei se 
vor construi un mare 
pasaj rutier subteran, 
între bulevardele Ni- 
colae Titulescu și Ilie 
Pintilie, precum și pa
saje pietonale. La ni
vel de studiu se află 
pasajul Hasdeu. ca.re 
va supratraversa am
bele splaiuri ale Dîm
boviței și, in continua
re, bulevardul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, 
coborînd pe strada 
Vasile Pîrvan, în apro
pierea căii Plevnei. 
S-a studiat și posibili
tatea construirii unui 
pasaj rutier pe strada 
Lujerului, care să 
subtraverseze calea 
ferată București — 
Ciorogîrla. De aseme

nea, este prevăzut un 
pasaj subteran pe Șo
seaua Industriilor, in 
zona întreprinderilor 
„Electrocablu" și „E- 
lectroizolantul", pe di
recția Șoseaua Gării 
Cățelu — strada Dru
mul între tarlale.

O altă preocupare a 
municipalității este și 
aceea a asigurării unei 
legături corespunză
toare intre marile an
sambluri de locuințe 
și principalele plat
forme industriale. în 
acest cadru semnalăm 
amenajarea, în peri
oada următoare, a pie
țelor preuzinale de 
la întreprinderile „23 
August" și „Republi
ca", unde se vor efec
tua modernizări de 
artere orășenești, pre
lungirea unor linii de 
transport în comun, 
noi pasaje pietonale. 
Există și proiecte de 
amenajare a unor 
zone de penetrație în 
oraș a autostrăzilor, 
îndeosebi București- 
Constanța și Bucu- 
rești-Craiova. în aces
te puncte se vor exe
cuta, pe lîngă alte lu
crări edilitare — cum 
ar fi lărgirea și mo
dernizarea de artere 
în scopul prelungirii 
în oraș a regimului de 
circulație mai rapid și 
de mai mare capacita
te, de pe autostrăzi — 
și construcții de pasa
je denivelate la întîl- 
nirea principalelor căi 
de acces în oraș cu 
arterele mai impor
tante sau cu liniile de 
cale ferată.

Noile pasaje, cu pre
cădere cele din car
tierele de locuințe, 
prilejuiesc și o tratare 
urbanistică adecvată a 
intersecțiilor respec
tive. Concomitent cu 
construirea pasajelor, 
se lărgesc și se siste
matizează piețele și 
arterele ce converg 
către acestea, se înal
ță noi blocuri de lo
cuințe și unități co
merciale, se asigură 
legături ale pasaje
lor pietonale cu sta
țiile metroului, se re
zolvă circulația pie
tonilor la sol, se ame
najează parcaje și 
spații verzi, se am
plasează monumente, 
ceea ce va face ca 
intersecțiile respective 
să devină și puncțe de 
larg interes și atracție. 
Fiecare nou pasaj este 
o lucrare urbanistico- 
edilitară complexă și, 
in același timp, singu
lară, care merită o re
latare de sine stătă
toare, la timpul po
trivit, pe măsură ce 
ele vor prinde contur 
în proiecte și vor de
veni obiective de lu
cru ale constructorilor 
bucureșteni.

Gabriela 
BONDOC

A apărut: 
„Era socialistă" 

nr. 4/1984
Din sumar : „Adunările generale 

ale oamenilor muncii — expresie a 
democrației muncitorești" ; „Contro
lul și autocontrolul în condițiile 
noului mecanism economico-finan- 
ciar" ; „Autoconducerea muncito
rească în procesul perfecționării re
lațiilor sociale" ; „Premise și impli
cații ale depășirii unor contradicții 
din economie".

Revista publică dezbaterile : „Ener
getica în actualul stadiu de dezvol
tare a societății românești (II) “ și 
„Rolul dreptului socialist în condu
cerea vieții social-politice (I)“.

Este prezentă și in acest număr 
rubrica de „Consultații", în cadrul 
căreia sînt publicate articolele : 
„Dezvoltarea națiunii socialiste. Re
zolvarea justă, marxist-leninistă, a 
problemei naționale in România" și 
„Necesitatea depășirii crizei econo- 
micș internaționale printr-o largă 
colaborare între toate statele lumii".

Semnalăm, de asemenea, rubricile: 
„Pagini de istorie" ; „Viața interna
țională" ;' „Confruntări ideologice" ; 
„Cercetare, dezvoltare, producție" ; 
„Cărți și semnificații".

Administrația de stat 
Loto-pronosport informează 

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „EXCURSIILOR" 
LOTO, DIN 24 FEBRUARIE 1984
FAZA I
Extragerea I : 14 85 46 36 57 53 

17 52 54.
Extragerea a Il-a : 82 67 50 62 88 

72 33 38 39.
Fond de cîștiguri : 1 412 318 Iei, din 

care 500 000 lei report la categoria 1 
și 20 370 lei report la categoria 2.

FAZA A II-A
Extragerea a III-a : 45 60. 
Fond de cîștiguri : 317 418 lei.

• SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT

După prima zi în „Cupa Davis“ la tenis

La Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală, in prezența unui nu
meros public, a început, vineri, me
ciul dintre echipele României și 
S.U.A., contînd pentru primul tur al 
competiției internaționale de tenis 
„Cupa Davis" (grupa mondială- de 
elită).

După prima zi de întreceri, scorul 
este favorabil cu 2—0 oaspeților.

în prima partidă, Jimmy Connors, 
campionul mondial al anului 1982, 
l-a întrecut cu 6—2, 6—3, 6—4 pe 
Florin Segărceanu după două ore 
de joc interesant, în care tînărul te- 
nisman român, în special în ultimul 
set, a dat o replică dîrză valorosului 
său adversar.

In cea de-a doua partidă. John 
McEnroe și Ilie Năstase au furnizat 
un joc de înaltă ținută tehnică, cu 
execuții de mare finețe, încheiat cu

rezultatul de 6—2, 6—4, 6—2 în fa
voarea campionului american.

Astăzi, cu începere de la ora 16,45, 
este programată partida de dublu, 
in care cuplul Ilie Năstase — Florin 
Segărceanu va întilni perechea John 
McEnroe — Peter Fleming.

*
• La Hradec Kralove, în meci 

pentru „Cupa Davis", echipa de tenis 
a Cehoslovaciei conduce cu 1—0 după 
prima partidă în fața formației Da
nemarcei. Tînărul jucător cehoslovac 
Libor Pimek l-a învins cu 10—8, 6—2, 
6—4 pe Michael Mortenson.

Alte rezultate : La Perth : Austra
lia — Iugoslavia 2—0 ; la Delhi : 
Franța — India 2—0; la Chrlstschurch: 
Paraguay — Noua Zeelandă 2—0 ; la 
Stuttgart : R.F. Germania — Argen
tina 0—1.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• În sferturile de finală ale tur

neului internațional de box de Ia 
Zvetozarevo (Iugoslavia), pugilistul 
român Relu Nistor (categ. cocoș), l-a 
învins la puncte pe iugoslavul De- 
mirov, iar la categoria grea, Petre 
IJornescu l-a întrecut prin K.O. teh
nic în repriza a doua pe Drașkovici 
(Iugoslavia). în turneul de la Val- 
jevo, la categoria pană, Marian Ro
tarii a câștigat la puncte în fața lui 
Barcici (Iugoslavia), în timp ce la ca
tegoria semigrea, Mihai Vasilache a 
cîștigat, de asemenea, la puncte, me
ciul cu iugoslavul Djokici. La aceste 
turnee, organizate de revista specia
lizată in box din Belgrad, participă 
pugiliști din România, Cuba, Bulga
ria, Italia și țara1 gazdă.

• Din bogata paletă â competiții
lor sportive desfășurate in cadrul 
ediției de iarnă a „Daciadei" în așe
zările sucevene, de o deosebită popu
laritate se bucură „Cupa Suhard" de 
la Iacobeni — Vatra Dornei. Ajunsă 
Ia a zecea ediție, manifestarea din 
acest an a reunit peste 500 de concu- 
renți din bazinul Domelor, elevi de 
la școlile din Iacobeni, Poiana Ne
gri, Cîrlibaba, Dorna Cândrenilor, 
Ciocănești și Vatra Dornei.

După consumarea probelor înscrise 
în program (schi, sanie, șah și tenis 
de masă), cei prezenți au luat parte 
la un antrenant și atractiv spectacol 
cultural-artistic.

cinema
© Ringul: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,45; 
18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
© Un petic de cer : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, ARTA
(213186) — 9; 11: 13: 15; 17.15; 19.30. 
© Nea Mărin miliardar : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Dragostea și revoluția — 19,30,
Capcana mercenarilor — 15,30; 17,30 : 
BUZEȘTI (50 43 58).
© Bocet vesel ; FLOREASCA (33 29 71)
— 8,30; 10,15; 14; 16; 18; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20. 
0 Haiducii lui Șaptecai : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.

© Lovind o pasăre de pradă — 17; 19, 
Pasărea de foc spațială — 15 : FLA- 
CARA (20 33 40).
0 Ultimul cartuș : MUNCA (21 50 97}
— 15,30; 17,30.
0 Miezul fierbinte al plinii : MUNCA
— 19,30, DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 
19,30.
® Camionul de cursă lungă î DRU
MUL SĂRII — 15.30: 17,30.
@ Scuzați, dv. vedeți fotbal ? : VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20.
O Gară pentru doi: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17.30; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,30; 16; 19.
0 Salamandra : SALA MICA A PA
LATULUI — 17.15; 20, CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
CULTURAL (83 50 13) - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 
8; 12; 14; 16; 18; 20.
® Păianjenul de apă — 9; 11; 13; 
17,15, Nu pot să-ți spun „adio“ — 
15,15 19.15: DOINA (16 35 38).

Toate unitățile turistice din ju
dețul Iași, amplasate în zone de un 
pitoresc aparte, oferă posibilități 
de cazare și masă dintre cele mai 
bune în orice perioadă a anului. 
Astfel, cabana „Codrii Pașcanilor" 
este situată intr-un cadru natural 
liniștit, în mijlocul unei păduri, la 
9 kilometri de Pașcani. Ea dispune 
de camere de cazare confortabile 
și de un restaurant în care se pot 
servi preparate culinare specifice 
bucătăriei locale tradiționale. Ha
nul „Tîrgu Frumos" are 42 locuri 
de cazare, un restaurant cu terasă, 
cramă, cofetărie și un restaurant 
cu autoservire. In orașul Hîrlău, 
funcționează hotelul „Rărcșoaia" cu 
54 locuri de cazare în camere con
fortabile și un restaurant unde se 
pregătesc specialități ale casei.

O altă unitate care se bucură de 
aprecierea vizitatorilor este hanul

„Trei iazuri", amplasat la margi
nea localității Miclăușeni (pe dru
mul național Săbăoani — Tîrgu 
Frumos — Iași), pe malul unor ia
zuri. Unitatea are locuri de cazare 
in camere și în căsuțe, precum și 
un restaurant cu specific pescă
resc.

Informații și rezervări de locuri 
se pot obține de la agenția „Coop" 
din București, strada 13 Decem
brie nr. 26 (in holul casei de bilete 
nr. 2 a Sălii Palatului, telefon 
14 52 09), la agențiile UJECOOP din 
Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timi
șoara, precum și de la Uniunile 
județene ale cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor (UJECOOP) din cele
lalte județe, prin responsabilii de 
turism din cadrul acestora.

In fotografic : hotelul „Răreșoala" 
din llirlău.

SPORIREA
(Urmare din pag. I)
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al sarcinilor subliniate în 
ședința de ieri a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., să mo
bilizeze puternic colectivele de mun
citori și specialiști la desfășurarea 
de acțiuni energice, perseverente 
pentru creșterea substanțială a pro
ductivității muncii în acest an.

Care sint principalele direcții in 
care trebuie să se acționeze ?

Principala cale o reprezintă înnoi
rea și modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, în vederea asigurării-unui 
înalt grad de mecanizare și automa
tizare a producției. Sînt de relevat 
progresele înregistrate în ultima vre
me, practic în fiecare întreprindere, 
în extinderea mecanizării, automa
tizării și cibernetizării unor procese 
de muncă. Dar fiecare muncitor sau 
specialist cunoaște faptul că într-o 
serie de secții, la unele locuri de 
muncă se recurge încă la munca fi
zică obositoare și de slab randament. 
Iată un domeniu in care este nece
sar să se afirme cu toată vigoarea 
ingeniozitatea și creativitatea tehni
că ale fiecărui colectiv de oameni ai 
muncii.

Pe același plan ca Importanță se 
situează acțiunile vizînd folosirea cu 
indici superiori a mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor, mai buna orga
nizare a producției și a muncii. Un 
flux de 'producție bine gîndit, în 
care materiile prime și materiale
le sosesc ritmic, se asigură încăr
carea optimă a capacităților de pro
ducție, eliminîndu-se „timpii morți" 
și staționările inutile, este de natură 
să permită un înalt ritm de fabri-

0 Vraciul: UNION (13 49 04) — 10;
13; 16; 19.
0 Fără panică, vă rog : COTR0CENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
0 Ultimul tren — 15,30; 17,30, Punga 
cu libelule — 19,30 : POPULAR
(35 15 17).
0 Cînd o să vină tata : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Zică ce vor zice : SCALA (II 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GLORIA (17 46 75) — 
8.30; 10,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30.
0 Afacerea Pigot : GRIVITA (17 08 58)
— 8,30; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,
COSMOS (27 54 95) - 9,30; 11,30;
13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
© Imperiul contraatacă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45 11,30; 14,15; 17; 
19,30, FEROVIAR (50 51 40) — 8,45;
11,30: 14,15; 17; 19,30.
0 Evadați din viitor : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Strada Hanovra : CENTRAL

(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20, LIRA (317171) — 15,30; 17,30.; 19,30. 
0 Naufragiul : DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
G Domnișoara Noorie : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,1a; 13,30; 15,45; 18; 
20, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 13; 20,15.
0 O afacere murdară : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Despărțire temporară : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
0 Lanțul amintirilor : VIITORUL 
(11 48 03) — 10; 13; 16; 19.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mlcă> : Ploșnița — 14,30; Titanic vals

— 10,30; (sala „Ioh Vasilescu") : Co
medie de modă veche — 19; (sala 
Atelier) : Act venețian — 15; Fata din 
Andros (amînat din 7 II) — 19,30; 
(sala Batiștei) : Intre patru ochi (B)
— 19.
O Opera Română (13 18 57): Tannhliu- 
ser — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 18.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 15; Amintiri — 
19; (sala Grădina Icoanei, (12 44 16) : 
O zi de odihnă — 15; Anecdote pro
vinciale — 19.
0 Teatrul Mie (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
0 Teatrul de comedie (18 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 
16; 19.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,

La 25 februarie, po
porul emiratului Ku
weit sărbătorește îm
plinirea a 23 de ani 
de la memorabilul act 
al proclamării , inde
pendenței, care, pli
nind capăt lungii pe
rioade de dominație 
colonială, a deschis o 
nouă pagină in istoria 
țării. Devenit stăpin 
pe propriile-i destine, 
poporul kuweitian s-a 
angajat cu toate for
țele pe calea valorifi
cării în folosul pro
priu a principalei bo
gății naționale, petro
lul, reușind in mai 
puțin de un sfert de 
veac să transforme 
Kuweitul (suprafața 
— 17 818 kmp ; popu
lația — 1 500 000 locui
tori) intr-unui din 
principalii producători 
de „aur negru" ai 
lumii.

O ilustrare elocven
tă a succeselor Înre
gistrate în anii inde
pendenței o oferă în
săși înfățișarea pe 
care a căpătat-o ca
pitala statului. Mica 
localitate de odinioa
ră, care număra doar

50 000 de locuitori, s-a 
transformat intr-unui 
dintre cele mai fru
moase orașe ale O- 
rientului Mijlociu, cu 
clădiri impunătoare, 
cu o intensă acti
vitate economico-co- 
mercială. Populația a 
crescut de peste 20 
de ori, ajungînd la 
peste 1 mliion de lo
cuitori. în același 
timp, la sud și la 
nord de orașul Ku
weit au luat ființă o 
serie de noi localități 
cu caracter industrial. 
Astfel, la 45 km de ca
pitală, spre sud, între 
apele albastre ale 
Golfului și întinderile 
gălbui ale deșertului, 
a fost construită 
platforma industrială 
Shuaiba — Ahmadi, 
cuprinzînd rafinării, 
instalații de prelucra
re a gazelor naturale, 
o mare uzină de de
salinizare a apei de 
mare, fabrici de ma
teriale de construcții 
și de produse alimen
tare.

Prieten apropiat și 
statornic al popoare

lor arabe, poporul 
român urmărește cu 
intdres și simpatie 
succesele obținute de 
poporul kuweitian pe 
calea dezvoltării e- 
conomice și sociale. 
Intre Republica So
cialistă România și 
statul Kuweit s-au 
statornicit relații de 
prietenie și colabo
rare, care cunosc un 
curs ascendent. Mo
mente de cea mai 
mare însemnătate in 
această direcție le-au 
constituit întilnirile la 
nivel înalt din Ku
weit și de la Bucu
rești, care au prilejuit 
de fiecare dată rodni
ce schimburi de ve
deri, de natură să 
dea un puternic im
puls conlucrării ro- 
mâno-kuweitiene. Ex
tinderea în continua
re a acestei colaborări 
în diverse sectoare de 
activitate corespunde 
întru totul intereselor 
reciproce, constituind, 
în același timp, o con
tribuție marcantă la 
cauza păcii și înțele
gerii internaționale.

tv
PROGRAMUL 1

13,00 Telex
13,05 Kuweit. Reperele progresului. Do

cumentar
13.15 La sflrșit de săptămînă (parțial 

color)
16.15 împliniri -Șl. perspective. Azi, ju-, 

dețul Bihor
16,40 Februarie — cronica evenimentelor 

politice
17,00 Tenis. România — S.U.A. în „Cupa 

Davis" — meciul de dublu. Trans
misiune directa de la Palatul spor
turilor și culturii

19,00 Telejurnal (parțial color) 0 Sport 
1.0,20 Teleenclclopedia
19,50 Film serial : „Jean Christophe" 

(color). Episodul 4

20.45 Cascadorii rlsulul
21.05 Varietăți... la Hanul Ancuțel
21.55 Telejurnal (parțial color) 0 Sport
22.10 Meridianele cîntecului și dansului
22,25 Nocturna melodiilor
23,00 Includerea programului

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal 0 Sport
10,20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor. Iacob Ne- 

gruzzl
, 20,10 Seară de muzică românească. Cîn- 

tece de Nicolâe Brelan
20.35 De pretutindeni. Din tainele na

turii — vulcanii
20,50 Film serial : „Vîntul fierbinte". 

Episodul 3
21.45 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți 1 (I)
21.55 Telejurnal 0 Sport
22.10 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți 1 (II)
23,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 25 

februarie, ora 20 — 28 februarie, ora 
20. în țară : Vremea va fl închisă și în 
general umeda. Vor cădea precipitații 
locale, mai ales sub formă de burniță 
și ploaie, în vestul și sudul țării și sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare 
în rest. Vîntul va sufla slab, pînă la

moderat. Temperaturile maxime vor fl 
cuprinse între minus 2 șl plus 8 grade, 
mai ridicate în primele zile, iar cele 
minime vor oscila noaptea între minus 
5 și plus 5 grade, izolat mai coborîte. 
In București : Vremea va fi în general 
închisă, temporar va burnița sau va 
ploua slab. Temperatura aerului ya 
urca pînă la valori cuprinse între piua 
1 grad și plus 4 grade și va coborî 
noaptea pînă la minus 1 și plus 3 gra
de. Ceață dimineața și seara, (Elena 
Mibăilă, meteorolog de serviciu).

PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
cație, o productivitate ridicată a 
muncii.

De bună seamă, a munci cu ran
dament mai mare, la nivelul tehni
cii de care dispunem, nu înseamnă 
de fapt a munci mai mult, ci a des
fășura o activitate superior califi
cată. Or, in nu puține unități, gra
dul de calificare într-o serie de me
serii este inferior categoriei de lu
crări ce trebuie executate, aceasta 
repercutîndu-se atit asupra produc
tivității muncii, cit și asupra nive
lului calitativ al producției. Tocmai 
de aceea este necesar ca în fiecare 
unitate să se organizeze acțiuni stă
ruitoare pentru ridicarea calificării 
profesionale a muncitorilor, maiștri
lor și inginerilor, punîndu-se un ac
cent deosebit pe buna organizare și 
desfășurare a cursurilor de ridicare 
a calificării, precum și pe perfecțio
narea activității de reciclare a cadre
lor tehnice.

De asemenea, nu o dată s-a dove
dit însemnătatea cu totul deosebită 
a disciplinei în producție pentru uti
lizarea cu randament superior a 
mijloacelor tehnice, a timpului de 
lucru.' Anul acesta, valoarea unui 
minut echivalează în industrie cu o 
producție de peste 3 milioane lei. 
lată de ce, în nici o unitate econo
mică, la nici un loc de muncă nu 
trebuie să fie risipit nici un minut 
din_timpul de producție. în acest 
sens, întărirea ordinii și disciplinei 
în muncă trebuie să reprezinte una 
din preocupările de prim ordin ale 
organizațiilor de partid.

în fiecare întreprindere trebuie să 
existe programe de măsuri precise, 
judicios fundamentate, elaborate în

spiritul și litera Programului privind 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii și perfecționarea or
ganizării și normării muncii. De a- 
semenea, odată cu generalizarea in 
întreaga economie a organizării și 
retribuirii muncii în acord global 
s-a asigurat legarea nemijlocită a 
veniturilor tuturor membrilor forma
țiilor de lucru și ale fiecărui om al 
muncii in parte de realizarea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor de 
producție, de rezultatele obținute in 
creșterea productivității muncii și 
economisirea resurselor materiale și 
energetice. Acordul global întărește 
răspunderea în muncă, stimulează 
creativitatea, spiritul de inițiativă, 
de buni gospodari ale oamenilor 
muncii.

Există un adevăr economic de ne
contestat : numai creșterea mai ra
pidă a productivității muncii în ra
port cu retribuția poate asigura te
melia trainică pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai. De aceea, 
trebuie bine înțeleasă de către fie
care colectiv de întreprindere ne
cesitatea de a acționa permanent, 
stăruitor pentru înfăptuirea inte
grală a sarcinilor ce ii revin din Pro
gramul privind creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, pen
tru valorificarea intensă a tuturor 
resurselor de care dispune în acest 
domeniu. Orice inițiativă, orice so
luție valoroasă in acest domeniu 
este binevenită și trebuie aplicată 
operativ. în interesul producției, al 
sporirii eficienței economice, al creș
terii avuției naționale, al ridicării 
bunăstării poporului.

Comeliu CARLAN

sala Magheru) ; Karamazovii — 16,30; 
(sala Studio) : Trăsura la scară — 15; 
Zig-zag — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 15; 
19,30; (sala Giulești, 18 04 85) : Hotel 
„Zodia gemenilor" — 1.0.
0 Teatrul satirlc-muzica! „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 16; 19,30; (sala Victoria,
50 58 65) ; Frumosul din pădurea zăpă
cită — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) ; Cint de drag și voie bună 
— 19.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros Saga — 18,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Dana și leul — 17.
• Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 16; 19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) ; Joia dulce — 19.

NICOLAE MATEI
în ziua de 23 februarie 1984 a în

cetat din viață Nicolae Matei, mem
bru al Comisiei Centrale de Revizie 
a C.C. al P.C.R., membru de partid 
cu stagiu din ilegalitate.

Tovarășul Nicolae Matei a acțio
nat cu energie și spirit de răspun
dere pentru înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român, a înde
plinit cu abnegație și devotament 
sarcini de răspundere în organele 
centrale și locale ale partidului, a- 
ducindu-și contribuția la construcția 
socialismului în țara noastră.

Amintirea lui Nicolae Matei va 
rămine vie în memoria tovarășilor 
săi de muncă, a tuturor celor cars 
l-au cunoscut.



OSLO : MM fe mesaje Io nine! inalt bruxelles, Președintele P.C. din Belgia 
a primit delegația P. C. R.

OSLO 24 (Agerpres). — Din partea 
I tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre- 
I ședințele Republicii Socialiste Româ- 
I nia, s-au transmis regelui Olav al 
i V-lea al Norvegiei un călduros me- 
I saj de salut, urări de sănătate și fe- 
; ricire personală, de pace și prosperi

tate pentru poporul norvegian prie
ten. Totodată, s-a transmis un cordial 
salut primului ministru norvegian, 
Kaare Willoch.

Exprimînd deosebite mulțumiri, 
primul ministru a rugat să se trans
mită șefului statului român, în nu
mele regelui Olav al V-lea, al său 
personal și al guvernului, călduroase 
urări de sănătate și fericire perso
nală, împreună cu urări de progres 
și bunăstare pentru poporul român 
prieten.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii delegației parlamen- 

' tare române, condusă de tovarășul 
I Nicolae Giosan, președintele Marii 
! Adunări Naționale, de către primul 
[ ministru al Norvegiei.
I Apreciindu-se pozitiv evoluția con

tinuu ascendentă a relațiilor de 
!■ prietenie și colaborare dintre cele 
i două țări și popoare, de ambele părți 
: a fost relevată importanța deosebită 
i a vizitei de stat efectuate în Norve- 
’ gia, în 1930, de tovarășul Nicolae- 

Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, vizită care a stimu
lat puternic lărgirea și diversificarea

r

ViENA; Apel în sprijinul luptei de eliberare

de sub dominația colonialistă și neocolonialistă
VIENA 24 (Agerpres). — La Vlena 

s-au încheiat lucrările seminarului 
organizat sub auspiciile O.N.U., la 
care au participat reprezentanți ai 
unor organizații neguvernamentale 
din Europa pentru problemele deco
lonizării, precum și ai Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia, ai Comite
tului special al O.N.U. împotri
va apartheidului și ai Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). A fost examinat un 
larg cerc de probleme legate de ne
cesitatea intensificării eforturilor or
ganizației mondiale in vederea li
chidării ultimelor vestigii ale colo
nialismului, rasismului și apartheidu
lui. Colonialismul, sub toate formele 
sale de manifestare, reprezintă un 
pericol real la adresa păcii și secu
rității popoarelor, este unul din fac
torii ce contribuie la înrăutățirea 
climatului internațional, la declan

WASHINGTON

0 declarație a președintelui S.W.A.P.O.
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Săra Nujoma, președintele Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), s-a întilnit la Wa
shington cu Chester Crocker, asis
tent al secretarului de stat al S.U.A. 
în problemele Africii. Intr-o decla
rație pe care a făcut-o presei, după 
întrevederi, liderul S.W.A.P.O. a re
levat că au fost discutate probleme 
privind recenta întîlnire de la Lusa
ka a reprezentanților Angolei, S.U.A. 

raporturilor româno-norvegiene pe 
plan bilateral și internațional, in in
teresul celor două popoare, al cauzei 
păcii și securității in Europa și in 
lume. în context, a fost reliefat rolul 
contactelor bilaterale pe plan parla
mentar, guvernamental și la alte 
niveluri.

★
Delegația parlamentară română a 

avut întrevederi cu Per Hassing- 
Dahl, președintele Stortingului, și cu 
alți deputați, cu conducători ai unor 
partide politice. Delegația a avut, 
de asemenea, o întîlnire cu Svenn 
Stray, ministrul de externe al Norve
giei.

în cadrul schimburilor de opinii, 
care au avut loc cu acest prilej, a 
fost evidențiat rolul forurilor,, legis
lative în amplificarea raporturilor de 
colaborare dintre cele două țări, în 
domenii de interes comun, îndeosebi 
pe plan economic.

Abordîndu-se aspecte ale actualei 
situații internaționale, au fost subli
niate înaltele răspunderi ce revin 
parlamentelor și parlamentarilor in 
direcția opririi cursei înarmărilor si 
trecerii la măsuri efective de 
dezarmare, în primul rînd nucleară, 
pentru înlăturarea pericolelor care 
amenință pacea și însăși existența 
popoarelor continentului și din în
treaga lume.

șarea de conflicte armate, s-a rele
vat în cadrul dezbaterilor.

Documentul final condamnă pozi
ția R.S.A. in problema Namibiei, 
încercările de a condiționa accesul 
la independență al poporului nami- 
bian. Totodată, el conține un apel 
adresat statelor lumii, inclusiv orga
nizațiilor neguvernamentale din Eu
ropa, de a sprijini mișcările de eli
berare a popoarelor împotriva colo
nialismului, a neocolonialismului.

NEW YORK 24 (Agerpres). — Co
mitetul special al O.N.U. împotriva 
apartheidului a hotărît convocarea, 
în acest an, la New York, în cadrul 
celui de-al doilea „Deceniu al luptei 
împotriva rasismului și discriminării 
rasiale", a unei conferințe regionale 
care va analiza situația din sudul 
Africii.

și R.S.A. Pacea în regiune, a subli
niat el, poate fi obținută doar prin 
aplicarea rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate care stipulează desfă
șurarea de alegeri. libere, juste și 
democratice în Namibia, sub con
trol O.N.U. Totodată, el a spus că 
S.W.A.P.O. respinge orice încercare 
a autorităților de ocupație de a or
ganiza o farsă electorală în Namibia, 
manevră destinată să permanentize
ze ocuparea țării.

BRUXELLES 24 (Agerpres). — De
legația Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., care 
efectuează o vizită în Belgia, s-a în
tilnit cu Louis Van Geyt, președin
tele P.C. din Belgia, și Jan Debrou- 
were, secretar național al P.C.B.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, au fost transmise un salut căl
duros, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și succes președin
telui Partidului Comunist din Belgia, 
precum și urări de noi realizări în 
activitatea partidului consacrată 
promovării intereselor oamenilor 
muncii belgieni.

Spre elaborarea unui „Tratat de pace 
în America Centrală"

CIUDAD DE PANAMA 24 (Ager
pres). — Miniștrii de externe din ță
rile Grupului de la Contadora — Co
lumbia, Mexic, Panama și Venezuela 
— urmează să se reunească, în zilele 
de 27 și 28 februarie, la Ciudad de 
Panama, pentru a-și continua efor
turile consacrate realizării unui ade
vărat climat de pace, securitate și 
cooperare în America Centrală — 
transmite agenția Prensa Latina.

în paralel, miniștrii adjuncți de 
externe din țările amintite, împreu
nă cu cei reprezentînd Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua și 
Salvador, vor dezbate, în comisii de 
lucru, problemele politice, social-e- 
conomice și de securitate ale regiu
nii, care vor constitui, totodată, arti- 
colele-cheie ale „Tratatului de pace

în pofida protestelor

populației din Sicilia 

Aplicații cu lansatoare 
de rachete nucleare 

la Comise
ROMA 24 (Agerpres). — în pofi

da largului protest manifestat de 
populație în nenumărate rinduri, in 
zona bazei militare de lingă loca
litatea Comiso, din Sicilia, persona
lul militar al N.A.T.O. a efectuat 
„un exercițiu" cu lansatoare și 
transportoare de rachete nucleare de 
tip „Cruise" — informează agenția 
United Press International, citind 
surse oficiale ale armatei. Patrule 
militare și trupe ale poliției locale 
au blocat căile de acces către zona 
aplicațiilor, la care au participat mi
litari italieni și americani.

Agențiile de presă reamintesc că, 
în Italia, la Comiso, urmează să 
fie amplasate, conform planurilor 
N.A.T.O., 112 rachete americane cu 
rază •• medie de acțiune de tip 
„Cruise".

Louis Van Geyt a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul său cordial, îm
preună cu urări sincere de sănătate 
și fericire personală, prosperitate și 
succese tot mai mari poporului ro
mân in construcția socialismului.

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă privind 
activitatea și preocupările actuale ale 
celor două partide, subliniindu-se de 
ambele părți dorința de a extinde 
și aprofunda raporturile de prietenie 
dintre P.C.R. și P.C. din Belgia, in 
scopul dezvoltării bunelor relații in
tre cele două popoare, precum și 
conlucrarea in lupta pentru progres 
social și pace. Totodată, au fost a- 
bordate aspecte ale situației interna
ționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

în America Centrală", aflat în curs 
de elaborare.

CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — Luni se vor deschide, la 
Ciudad de Mexico, lucrările Comi
tetului de acțiune al Sistemului Eco
nomic Latino-American (S.E.L.A.) 
pentru dezvoltare economică și so
cială a statelor centroamericane — 
transmite agenția mexicană de știri 
Notimex. Comitetul a fost creat, la 
inițiativa Mexicului, în decembrie 
1983, el urmărind să sprijine efor
turile ce se fac în America Cen
trală pentru depășirea dificultăților 
social-economice ale țărilor din re
giune.

PRIMIRE. Jănos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., l-a 
primit vineri pe Javier Perez de 
Cuellar, secretarul general al 
O.N.U., aflat în R.P. Ungară intr-o 
vizită oficială, anunță agenția 
M.T.I. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme actuale ale situației in
ternaționale și rolului O.N.U. în 
menținerea păcii în lume.

PLENARA C.C. AL P. C. ITA
LIAN. La încheierea lucrărilor ple
narei C.C. al P. C. Italian a fost 
dat publicității un comunicat in 
care se arată că toate organizațiile 
partidului și toți comuniștii sint 
chemați să se angajeze în susține
rea acțiunilor întreprinse de oame
nii muncii pentru apărarea dreptu
rilor lor, în favoarea utilizării for
ței de muncă, pentru un nou tip de 
dezvoltare economico-socială, pre
cum și în campania generală de 
luptă pentru pace — transmite a- 
genția A.N.S.A.

DEVALORIZARE. Banca Centra
lă a Braziliei a anunțat devaloriza
rea monedei naționale — cruzeiro 
— cu 2,13 la sută, transmite agenția 
Associated Press. în cele 11 devalo
rizări succesive de la 1 ianuarie, 
moneda braziliană a fost devalori
zată cu 16,75 la sută, iar in ultimele 
12 luni cu 67,73 la sută.

Pentru o nouă ordine 
în domeniul informațiilor

DAKAR 24 (Agerpres). — La Da
kar se desfășoară lucrările Consi
liului Interguvernamental al Agen
ției Panafricane de Informații 
(P.A.N.A.).

Directorul general-adjunct al 
UNESCO, Gerald Bollo, a subliniat 
rolul important ce revine Agenției 
Panafricane in eforturile vizînd insti
tuirea unei noi ordini internaționale 
în domeniul informațiilor.

Deschiderea lucrărilor 
Congresului Partidului 

Democrat-Creștin Italian
ROMA 24 (Agerpres). — Vineri 

după-amiază s-au deschis, la Roma, 
lucrărjle celui de-al XVI-lea Congres 
al Partidului Democrat-Creștin Ita
lian. Raportul la congres, în care se 
reafirmă sprijinul democrat-crești- 
nilor față de guvernul de coaliție 
pentapartită condus de Bettino Craxi 
(socialist), a fost prezentat de secre
tarul general al P.D.C., Ciriaco de 
Mita.

Democrat-creștinii fac parte din 
coaliția guvernamentală constituită în 
august anul trecut, alături de socia
liști, socialist-democratici, republi
cani și liberali.

La congres sint prezente numeroa
se delegații străine care reprezintă 
partide, organizații și mișcări demo
cratice din cele cinci continente, 
precum și organizații politice inter
naționale.

Din țara noastră participă o dele
gație condusă de Tamara Dobrin, 
președinte executiv al Consiliului 
Național al F.D.U.S.

RAVAGIILE FOAMETEI. La fie
care două secunde moare de foame 
cîte un copil în lume, se arată in
tr-un raport dat publicității la Ma
drid — transmite agenția E.F.E. 
Documentul precizează că peste 200 
de milioane de copii între 6 și 11 
ani nu urmează nici un proces de 
instruire, iar alte milioane sint 
obligați să muncească, inclusiv in 
exploatări miniere.

POPULAȚIA CAPITALEI JAPO
NIEI era la sfirșitul anului trecut 
de peste 11 754 000 locuitori — in
formează statisticile publicate de 
municipalitatea din Tokio. în 1983, 
numărul tokioților a sporit cu 71 000 
persoane. Din totalul populației din 
capitala niponă, numărul bărbaților 
era anul trecut de 5,929 milioane, 
iar cel al femeilor de 5,825 mili
oane.

BILANȚ AL LUPTELOR DIN 
SALVADOR. în cursul ultimilor 
trei ani, efectivele Frontului Fara- 
bundo Marti pentru Eliberare Na

ORIENTUL MIJLOCIU
© O nouă ședință a Consiliului de Securitate consacrată 
situației din Liban © Pentru o reglementare pe baza 
respectării independenței și integrității teritoriale a Libanului 
® Majoritatea israelienilor — in favoarea retragerii de pe 

teritoriul libanez
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a 
întrunit intr-o nouă ședință consa
crată analizării propunerii Franței 
de a înlocui actualele contingente ale 
Forței multinaționale de la Beirut cu 
trupe ale O.N.U., care să acționeze 
în maniera forțelor U.N.I.F.I.L. din 
sudul Libanului.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul Libanului, am
basadorul Rachid Fakhoury, a rele
vat că țara sa „aprobă, în principiu, 
trimiterea de forțe sau observatori ai 
O.N.U. pentru restabilirea securității 
și stabilității în Liban, precum și a 
controlului din partea autorităților 
libaneze asupra întregului teritoriu al 
țării, în cadrul frontierelor recunos
cute pe plan internațional". El a pre
cizat insă că, dacă propunerea refe
ritoare la amplasarea unei asemenea 
forțe în zona Beirutului este „o 
acțiune pozitivă", ea rămîne, totuși, 
„parțială și limitată". Delegatul liba
nez a adăugat că eventualele trupe 
ale O.N.U. ar trebui să dețină mij
loacele și capacitatea de a-și înde
plini sarcina pe întregul teritoriu li
banez — relatează agențiile Reuter 
și France Presse.

La rindul ei, delegația franceză a 
depus un text revizuit de rezoluție 
referitor la inițiativa întreprinsă de 
Franța, în care se ține seama de re
marcile exprimate de alte delegații.

TRIPOLI 24 (Agerpres). — Comu
nicatul comun dat publicității la 
Tripoli, Ia .încheierea vizitei in Ja- 
mahiria Libiană a președintelui Con
siliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, Milka Planinț, eviden
țiază dorința celor două țări de a 

țională (F.M.L.N.) din Salvador au 
scos din luptă peste 18 000 de com
batanți ai armatei salvadoriene — 
a declarat, potrivit agenției Prensa 
Latina, Schafik Jorge Handal, mem
bru al Comandamentului general al 
F.M.L.N. în același timp, forțele 
insurgente au capturat numeroase 
arme de la inamic și au ocupat 
aproximativ o treime din terițoriul 
Salvadorului.

CONVORBIRI ITALO—VEST- 
GERMANE. Cancelarul R.F. Ger
mania, Helmut Kohl,, și președin
tele Consiliului de Miniștri al Ita
liei, Bettino Craxi, care a efectuat 
o vizită oficială la Bonn, au abor
dat problemele cu care se confrun
tă Piața comună, în special ches
tiunile legate de prețurile la pro
dusele agricole, schimburile comer
ciale dintre R'.F.G. și Italia, ches
tiuni monetare. Au fost, de aseme
nea, evocate relațiile Est-Vest și 
problemele dezarmării, precum și 
alte chestiuni internaționale de in
teres reciproc. 

extinde și adînci relațiile bilaterale 
pe diverse planuri.

Cele două părți și-au exprimat în
grijorarea față de agravarea situației 
internaționale — menționează agen
ția Taniug, adăugind că, referitor la 
situația din Orientul Mijlociu, comu
nicatul subliniază importanța res
pectării drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian, sub condu
cerea Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, singurul său reprezentant 
legitim. în acest context este reafir
mată necesitatea reglementării si
tuației din Liban prin respectarea 
independenței și integrității terito
riale a acestei țări. Documentul 
menționează rolul pozitiv al mișcă
rii de nealiniere in soluționarea pro
blemelor cu care se confruntă ome
nirea.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — Un 
sondaj efectuat de ziarul „Maariv" 
și dat publicității Ia Tel Aviv arată 
că majoritatea israelienilor se pro
nunță în favoarea retragerii totale a 
Israelului din Liban, inforrpează a- 
genția U.P.I. Doar 10,2 la sută din 
persoanele consultate s-au opus unei 
reîntoarceri a trupelor israeliene in 
interiorul granițelor naționale.

RIAD 24 (Agerpres). — în cursul 
unei conferințe de presă pe care a 
ținut-o în capitala Arabici Saudite 
la sfirșitul vizitei sale oficiale în 
această țară, președintele Turciei, 
Kehan Evren, a apreciat că sint ne
cesare retragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate șl recunoaș
terea dreptului poporului palestinian 
la un stat propriu, independent.

MENGELE SUB URMĂRIRE. Un 
nou mandat de arestare împotriva I 
criminalului nazist Josef Mengele 
a fost lansat de justiția paraguaya- 
nă. Precedenta măsură luată în a- i 
cest sens datează din 1981 și ea a 
răspuns unei cereri de extrădare I 
formulate de autoritățile vest- 
germane.

ÎMPOTRIVA PLOILOR ACIDE. 
Guvernul Canadei a transmis Ad- I 
ministrației Statelor Unite o notă 
diplomatică protestînd în legătură *
cu tergiversările acesteia în adop- .
tarea unor măsuri concrete pentru I 
a lupta împotriva ploilor acide, a î 
anunțat ministrul canadian de ex
terne, Allan MacEachen. El a pre- j 
cizat că țara sa a decis cu cîteva 
luni în urmă ca, pină la sfîrșitul 
deceniului, să reducă cu 25 la sută . 
emisiunile de sulf și de oxizi de 
azot care dau naștere la ploi acide. |

INUNDAȚII IN PERU. Cel puțin 1 
7 copii și-au pierdut viața, zeci de | 
persoane au fost date dispărute și 
sute de familii au rămas fără adă- | 
post în urma puternicelor inunda
ții care s-au înregistrat in apro- ’
piere de Lima, în jungla peruană .
și în zona lacului Titicaca. Apele 
umflate ale fluviului Rimac au dis- | 
trus 1 000 locuințe din apropierea 
capitalei, iar cele ale riului Ucayali I 
— afluent al Amazonului — au 
inundat largi suprafețe de teren.
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Promovarea și consolidarea solidarității și colaborării intre țările în curs de dezvoltare
- componentă importantă a edificării noii ordini economice internaționale

„Considerăm că se impune ca țările în curs de dezvoltare să-și întărească solidarita
tea și colaborarea, să acționeze mai unite în vederea stabilirii unei strategii comune în 
negocierile cu țările dezvoltate, pentru soluționarea problemelor subdezvoltării, reducerii 
dobînzilor și a datoriilor, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale bazate pe 
deplina egalitate și echitate, pe avantajul reciproc - aceasta constituind condiția funda
mentală pentru depășirea crizei economice și dezvoltarea generală a activității economice, 
pentru stabilitatea economiei mondiale, pentru politica de pace în lume”.

NICOLAE CEAUȘESCU

In ansamblul gîndirii teoretica și activității practice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un loc important ii ocupă problematica noii ordini 
economice internaționale și, în acest cadru, rolul țărilor in curs de dez
voltare în viața politică și economică internațională. Viața însăși dove
dește că noua ordine economică internațională nu poate fi un „dar" 
al nimănui, dimpotrivă, ea poate și trebuie să fie construită prin con
tribuția și acțiunea generală a tuturor statelor, inclusiv a țărilor în curs 
de dezvoltare, care, departe de a avea un rol minor, sint chemate să-și 
sporească in continuu ponderea în eforturile pentru dezvoltarea gene
rală a societății umane, pentru depășirea crizei economice și stabilita
tea economiei mondiale, pentru asigurarea păcii in lume.

Deschizător de drumuri în acest domeniu, președintele României are 
meritul larg recunoscut de a fi fost promotorul ideii desfășurării unei largi 
conlucrări între statele în curs de dezvoltare, în vederea depășirii, prin 
eforturi unite, a dificultăților cu care sint confruntate, a înfăptuirii pro
gramelor lor de dezvoltare economică și socială.

Realitățile actuale, evoluțiile din ultimii ani în viața economică in
ternațională demonstrează pe deplin justețea și însemnătatea majoră a 
concepției, considerentelor și pozițiilor președintelui Nicolae Ceaușescuj 
a politicii țării noastre în această direcție.

Realitățile economiei mon
diale și necesitatea dialo
gului Sud — Sud. Agravarea 
situației economice a majorității ță
rilor lumii a treia ca urmare a evo
luției economiei mondiale din ultimii 
ani a făcut să crească rolul și Impor
tanța acțiunilor comune ale țărilor 
în curs de dezvoltare, in cadrul unei 
colaborări reciproc avantajoase. Pen
tru că este o realitate faptul că sem
nele de redresare ă economiilor în 
principalele state industrializate nu 
se înregistrează și în economiile 
imensei majorități a țărilor în curs 
de dezvpltare. Mai mult decît atît, se 
constată că fenomenele de redresare 
economică a unor state dezvoltate au 
loc pe fondul înrăutățirii situației 
economice a țărilor în curs de dez
voltare.

Dealtfel, această realitate era re
cunoscută de principalele șapte state 
industrializate încă la întîlnirea de 
Ia Williamsburg, declarația dată pu
blicității cu acel prilej arătind că 
„povara recesiunii lovește foarte dur 
țările in curs de dezvoltare". Ultime
le statistici ale Băncii mondiale nu 
fac decît să confirme acest lucru. 
Creșterea economică a țărilor în curs 
de dezvoltare a atins cel mai scăzut 
nivel după cel de-al doilea război 
mondial ; în 1983 indicele de creștere 
economică nu a fost decît de 1 la 
sută, iar pentru perioada 1980—1984 

nu va depăși 2 Ia sută, în medie. 
Aceste cifre capătă relevanță dacă 
reamintim că în anii ’70 ritmul de 
creștere era de 5,6 la sută, iar în de
ceniul anterior de 5,9 la sută. In 
aceste condiții, un număr din ce în 
ce mai mare din aceste țări acuză 
marile greutăți pe care le provoacă 
datoria externă, care a trecut de la 
766 de miliarde dolari în 1982 la peste 
810 miliarde în 1983. Unul dintre cele 
mai reputate centre de cercetări ști
ințifice nipone, Institutul Nomura, 
arăta că la sfîrșitul anului 1982 țări
le în curs de dezvoltare ar fi trebuit 
să plătească circa 300 de miliarde de 
dolari pentru rambursarea cotelor 
din datoria externă și a dobînzilor. 
Ceea ce, în condițiile încetinirii creș
terii economice, a reducerii comerțu
lui mondial, nu s-a întîmplat, 30 de 
țări obținînd reeșalonarea unor plăți 
în valoare totală de 100 de miliar
de dolari. Experții Băncii mondiale 
apreciază că, in 1984, 18—20 de țări 
în curs de dezvoltare vor cere o 
nouă reeșalonare a datoriei lor ex
terne. Povara datoriei externe, agra
vată de politica dobînzilor înal
te, a dus, în multe cazuri, la para
lizarea programelor de dezvoltare, 
în care se aflau angajate țările 
respective, adincind fenomenele de 
criză, diminuînd ritmurile de crește
re și, implicit, ponderea acestor state 
în producția mondială, în schimbu
rile economice internaționale. Sint 
realități care demonstrează încă o 

dată oportunitatea și justețea propu
nerilor României de a se statornici 
dobinzile practicate pe plan interna
țional la niveluri rezonabile, ceea ce 
ar corespunde nu numai intereselor 
țărilor în curs de dezvoltare, ci și 
intereselor unei dezvoltări stabile a 
întregii economii mondiale.

în fața situației create în prezent, 
la care se adaugă lipsa de voință po
litică a statelor industrializate de a 
angaja un veritabil dialog Nord-Sud, 
prin lansarea negocierilor economice 
globale, sub auspiciile O.N.U., pro
movarea unui dialog Sud-Sud, prin 
intensificarea colaborării multilate
rale intre țările în curs de dezvol
tare și întărirea solidarității și uni
tății lor de acțiune s-a impus obiec
tiv, ca una dintre căile și modalită
țile de soluționare, cu forțe unite, a 
problemelor dezvoltării, de depășire 
a actualelor dificultăți cu care se 
confruntă, dînd, totodată, o pondere 
sporită capacității lor de negociere 
cu statele industrializate avansate.

Inițiative, proiecte, acțiuni 
COmune PreocuParea tot mai ac
centuată a țărilor în curs de dezvol
tare pentru extinderea și intensifi
carea colaborării dintre ele se regă
sește într-o serie de acțiuni, inițiati
ve și platforme comune. Declarația 
și Programul de acțiuni privind 
instaurarea unei noi ordini econo

mice internaționale adoptate de 
O.N.U. în 1974 au subliniat necesita
tea unei complexe cooperări între 
statele în curs de dezvoltare. O ex
presie concretă a acestei cerințe o 
constituie Programul complex de 
cooperare economică între țările in 
curs de dezvoltare, formulat în ca
drul „Grupului celor 77", în 1976 la 
Ciudad de Mexico, program ce a că
pătat un contur mai precis prin Pla
nul de acțiune de la Arusha, adoptat 
trei ani mai tirziu, și prin Programul 
de acțiune de la Caracas, adoptat în 
1981, stabilindu-se ca domenii prio
ritare ale cooperării industria, teh
nologia, agricultura, energia, comer
țul, relațiile financiare și altele.

Viabilitatea acestor inițiative, pro
iecte și acțiuni se întemeiază pe for
ța economică în creștere a majori
tății acestor țări, pe considerabilul 
lor potențial economic, tehnologic și 
cultural. într-adevăr, între 1950—1980, 
produsul intern brut a sporit de a- 
proape 5 ori, producția industrială 
înregistrînd în perioada 1960—1980 
un ritm mediu anual de 7,3 la sută, 
ceea ce a făcut ca ponderea țărilor 
în curs de dezvoltare în producția 
industrială mondială, neglijabilă în 
1950, să ajungă la peste 9 la sută în 
1980. Acest amplu proces a produs 
mutații de substanță în economiile 
țărilor respective, în structura rela
țiilor lor economice internaționale, 
pe listele de exporturi figurînd din 
ce în ce mai multe produse prelu- 

erate, ca o expresie a diversificării 
și modernizării economiilor, a sec
toarelor industriale complexe create.

Interese și aspirații ase
mănătoare — economii com
plementare. Desi§ur’ nu se Poa
te vorbi despre o dezvoltare omoge
nă a întregului grup, existind, cum 
o arată realitățile, o pronunțată ete
rogenitate intre aceste țări in ceea 
ce privește situarea geografică, tra
dițiile istorice, potențialul economic, 
nivelul de dezvoltare atins, progre
sul tehnic acumulat, resursele finan
ciare disponibile.

Dar, dincolo de asemenea deose
biri, aceste țări au preocupări simi
lare privind creșterea potențialului 
lor productiv, depășirea răminerilor 
în urmă, modernizarea aparatului 
industrial, lichidarea decalajelor și 
creșterea nivelului de trai. Toate 
acestea reprezintă interese comune 
de însemnătate precumpănitoare, 
care formează o bază stabilă, obiec
tivă pentru intensificarea cooperării. 
Faptul că multe dintre aceste țări, 
tocmai datorită eterogenității au 
economii cu caracter complementar 
permite o mai bună satisfacere re
ciprocă a cerințelor și necesităților 
fiecăreia, o mai bună valorificare a 
diviziunii internaționale a muncii, 
în sfîrșit, prin însăși natura lor, 
aceste țări, care au cunoscut din 
propria lor experiență tragică ur
mările nefaste ale dominației străi
ne, ale inechității și spolierii, dez
voltă între ele relații bazate pe prin
cipii de egalitate și avantaj reciproc, 
ceea ce asigură cadrul propice unei 
largi colaborări, intensificării schim
burilor economice și comerciale, 
amplificării fluxurilor de capital, de 
tehnologie și cadre tehnice.

Obiectivele concrete propuse spre 
realizare în scopul intensificării co
laborării între țările în curs de dez
voltare constau în crearea unui sis
tem global de preferințe comerciale 
între ele, menit să favorizeze extin
derea schimburilor comerciale, rea
lizarea unei cooperări între organis
mele de stat comerciale din aceste 
state, constituirea unor întreprinderi 
mixte ca formă modernă de coope
rare economică directă.

Desigur, extinderea și intensifica
rea relațiilor de conlucrare intre 
țările în curs de dezvoltare nu im
plică reducerea raporturilor lor cu 
statele industrializate avansate — 
dimpotrivă, cerințele obiective ale 
dezvoltării întregii economii mon
diale impun o largă colaborare in
ternațională, așezată pe o bază nouă, 
echitabilă, recioroc avantajoasă am
belor grupuri de țări.

România și țările în curs 
de dezvoltare — o amplă și 
fructuoasă colaborare. Con_ 
stituie un merit istoric al președin
telui României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a fi evidențiat, 
încă in urmă cu aproape două dece
nii, necesitatea stabilirii și dezvoltă
rii unor raporturi multiple de soli
daritate și amplă cooperare între 
țările în curs de dezvoltare, pentru 
asigurarea progresului lor economic 
și social mai rapid, pentru conso
lidarea poziției lor in raporturile cil 
statele industrializate avansate.

In deplin acord cu această con
cepție profund științifică, originală, 
P.C.R. a stabilit ca o orientare fun
damentală a politicii externe a 
României socialiste dezvoltarea in- 

• tensă a relațiilor de prietenie, soli
daritate militantă și colaborare mul
tilaterală cu țările în curs de dez
voltare. în stabilirea acestei orien
tări o importanță deosebită au avut-o 
Congresele al IX-lea, al X-lea, al XI- 
lea și al XII-lea, ca și Conferințele 
Naționale ale partidului, care, ridicind 
pe o treaptă superioară ansamblul 
politicii externe a României, au pus 
un accent special pe extinderea re
lațiilor politice, economice și cultu
rale cu țările în curs de dezvoltare, 
relații puternic stimulate de itine
rarele istorice întreprinse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
aceste țări, de documentele de mare 
însemnătate semnate cu aceste pri
lejuri. Ca urmare, ponderea țărilor 
în curs de dezvoltare în comerțul 
exterior românesc a sporit de la 4,9 
la sută în 1964 la peste 30 la sută 
în 1983, acest grup de state situîn- 
du-se pe locul al doilea în raportu
rile economice externe ale Româ
niei.

în spiritul acestei orientări pro
gramatice, România socialistă a des
fășurat, în același timp, o politică 
activă, constructivă și perseverentă, 
atît în cadrul O.N.U., cît și al altor 
grupuri și organisme internaționale, 
inclusiv in cadrul „Grupului celor 
77", din care face parte, în sprijinul 
promovării unei largi colaborări 
între țările în curs de dezvoltare.

In spiritul orientărilor programatice ale Congresului al XII-lea, al 
Conferinței Naționale a P.C.R., al concepției și considerentelor secretaru
lui general al partidului, președintele Republicii, România socialistă, ea 
însăși țară în curs de dezvoltare, va milita statornic pentru extinderea 
continuă a raporturilor de solidaritate și cooperare dintre țările in curs 
de dezvoltare cu statele nealiniate, pornind de la convingerea că aceasta 
corespunde intereselor poporului român și ale popoarelor din aceste 
state, cauzei păcii și progresului tuturor națiunilor lumii.

Pornind de la complexitatea actua
lelor evoluții din economia mon
dială — arată secretarul general al 
partidului, președintele Republicii — 
în condițiile cind criza economică 
mondială, politica dobînzilor înalte, 
ca și alte instrumente pe care sta
tele industrializate ld-au folosit și 
le folosesc pentru apărarea interese
lor lor (măsuri protecționiste, ba
riere discriminatorii etc.) au dus la 
accentuarea' decalajelor economice 
existente, ca și în condițiile lipsei 
de rezultate în tratativele Nord-Sud, 
se impune ca o necesitate vitală în
tărirea solidarității și colaborării 
între țările in curs de dezvoltare. 
Ele trebuie să acționeze înt.r-0 uni
tate strînsă pentru depășirea difi
cultăților cu care se confruntă, pen
tru obținerea rezultatelor dorite in 
tratativele cu statele dezvoltate,, 
pentru instaurarea unor relații noi, 
a unei noi ordini economice și po
litice internaționale, bazate pe echi
tate, egalitate și avantaj reciproc, 
acestea constituind condiția funda
mentală pentru depășirea crizei e- 
conomice, pentru stabilitatea econo
miei mondiale.

Pentru o conferință la ni
vel inalt acest sens. România 
a propus convocarea unei conferin
țe Ia nivel inalt a țărilor in curs 
de dezvoltare, organizată in strînsă 
conlucrare cu mișcarea statelor ne
aliniate, pentru a stabili o strategie 
comună. Fără îndoială, conferința ar 
aduce o contribuție importantă la 
dezbaterea și soluționarea probleme
lor cu care se confruntă aceste sta
te, la întărirea solidarității și unității 
de acțiune, la promovarea interese
lor lor economice comune funda
mentale, la cauza colaborării econo
mice internaționale. în interesul e- 
ficienței activității „Grupului celor 
77", România a propus constituirea 
unui grup de coordonare și operati
vitate, care să contribuie la întări
rea conlucrării cu Biroul de coor
donare al statelor nealiniate, la lăr
girea cooperării dintre mișcarea de 
nealiniere și ansamblul țărilor în 
curs de dezvoltare, la consolidarea 
colaborării și unității țărilor în curs 
de dezvoltare.

Valentin PĂUNESCU
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