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la baza activității pentru creșterea
puternică a producției agricole

RĂSPUNDERE SPORITA
IN UTILIZAREA MUL O A CEL OR

Aceasta este, /n 1986, obligația lucrătorilor din sectorul legumicultorii, 
stabilită prin PROGRAMUL PRIVIND PRODUCȚIA, EXPORTUL Șl EFICIENTA 

ECONOMICĂ A CULTURILOR DE LEGUME

TEHNICE Șl MATERIALE!
în actualul, cincinal în care, potri

vit hotăririlor Congresului al XIII- 
lea ai partidului, se pune un accent 
deosebit pe laturile calitative, inten
sive ale activității economice, o mare 
însemnătate au gospodărirea judi
cioasă a mijloacelor tehnice și mate
riale ale economiei, funcționarea ri
guroasă a mecanismului relațiilor 
economice dintre întreprinderi. Pen
tru cei care lucrează în unitățile eco
nomice este evidentă legătura de 
cauzalitate dintre producție și apro
vizionare, dintre realizarea ritmică 
a producției fizice, in structura sor
timentală și calitativă prevăzută în 
plan, pe de o parte, și derularea con
tinuă a aprovizionării și desfacerii 
ca formă practică de manifestare a 
comenzii sociale, pe de altă parte. 
Desigur, realizarea și livrarea pro
ducției fizice corespunzător prevede
rilor de plan și obligațiilor asumate 
prin contractele economice încheiate 
reprezintă sîmburele material al pro
cesului de aprovizionare tehnico-ma
terială.

In ultimii ani, ca urmare a indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, au 
fost luate o serie de măsuri pentru 
perfecționarea mecanismului aprovi
zionării tehnico-materiale. Astfel, a 
fost mult lărgită baza normativă a 
planului de aprovizionare și desfa
cere, înțelegînd prin aceasta o funda
mentare riguroasă a consumurilor, 
creșterea continuă a gradului de va
lorificare a resurselor materiale, de 
recuperare, recondiționare și reci
clare a materialelor refolosibile ; tot
odată, au fost așezate pe noi temelii 
relațiile economice și contractuale 
dintre întreprinderile furnizoare și 
beneficiare, s-a creat o structură or
ganizatorică adecvată a sistemului 
aprovizionării tehnico—materiale.
Toate aceste măsuri au asigurat con
diții ca mecanismul aprovizionării 
tehnico-materiale să-și aducă o con
tribuție de substanță la funcționarea 
întregului angrenaj economic, la 
creșterea mai puternică a eficienței 
întregii activități economice.

Dezvoltarea continuă și în ritmuri 
înalte a economiei naționale, condi
țiile noi ce apar în fiecare etapă in 
dinamica vieții societății noastre . 
impun însă necesitatea adaptării per
manente și perfecționării acestui 
mecanism. în acest sens, recent, 
printr-un Decret al Consiliului de 
Stat, au fost adoptate o serie de mă
suri pentru perfecționarea mecanis
mului economico-financiar, care pri
vesc și' îmbunătățirea mecanismului 
aprovizionării tehnico-materiale, sub 
aspectul desfășurării relațiilor con
tractuale dthtre întreprinderi și al sta
bilirii răspunderilor materiale ce revin 
colectivelor de oameni ai muncii 
pentru neîndeplinirea obligațiilor 
asumate prin contracte, perfecționă
rii in continuare a activității de nor
mare a consumurilor materiale și 
de tipizare a produselor, îmbunătăți
rii calității produselor și utilizării in
tensive a capacităților de producție 
din economie.

Astfel, în domeniul relațiilor eco
nomice dintre întreprinderi, pornin- 
du-se de la măsura deja statuată 
conform căreia planul trebuie să se 
bazeze pe contracte, noul decret cu-

privință două 
Prima dintre

prinde în această 
prevederi esențiale, 
acestea are în vedere faptul că pro
ducția destinată consumului intern 
trebuie să fie practic contractată in
tegral pină la definitivarea planului 
pe anul următor. Cu alte cuvinte, in 
perioada de elaborare a planului 
este necesar să se desfășoare o acti
vitate susținută, un dialog intens in
tre parteneri, prin care obligațiile re
ciproc asumate să se integreze în 
parametrii planului de producție, să 
asigure încărcarea completă a capaci
tăților productive, în condițiile folo
sirii lor intensive, creșterea continuă

dereglări în mecanismul echilibrat al 
planului atrag după sine perturbări 
in lanț la un număr mare de între
prinderi. Deseori, însă, penalitățile 
și daunele ce trebuie să le suporte 
în acest caz furnizorul nu pot acoperi 
pierderile mari pe care le înregis
trează beneficiarul, cum sînt cele le
gate de utilizarea incompletă a ca
pacităților de producție, a forței de 
muncă, creșterea stocurilor de ma
terii prime și producție neterminată, 
apariția unor greutăți financiare.

Spre a se elimina aceste neajun
suri și a se întări răspunderea per
sonală și colectivă pentru respec-

a eficienței economice. Consecința : 
la definitivarea planului pe anul ur
mător, toate aceste elemente conținu
te in contractele economice vor fi in
cluse ca sarcini concrete de produc
ție. Tot atit de important este și fap
tul că această activitate de perfecta
re a contractelor desfășurată în pe
rioada elaborării planului este de na
tură să asigure și informațiile ne
cesare și să determine precizarea în 
detaliu a modului în care se va des
fășura aprovizionarea cu materii pri
me, materiale, energie și combusti
bili, creînd certitudine în asigurarea 
bazei materiale a producției.

O a doua prevedere a noilor regie? 
mentări se referă Ia stabilirea concre
tă, precisă a termenelor de încheiere a 
contractelor economice dintre între
prinderi. Departe de a reprezenta 
numai un aspect organizatoric, înca
drarea în anumite termene-limită a 
activității de încheiere a contractelor 
ține seama de faptul că producția in
ternă trebuie să fie integral contrac
tată pînă la definitivarea planului. 
Este o măsură legislativă izvorită 
din necesități practice, întrucît, așa 
cum viața a dovedit, lăsind' la voia 
părților alegerea termenului de în
cheiere a contractelor economice 
se poate ajunge la situația în care o 
întreprindere furnizoare să nu dispu
nă din prima zi a anului de portofo
liul de comenzi și contracte și deci 
să nu poată introduce în fabricație 
volumul de producție necontractat, 
iar întreprinderea beneficiară să nu 
aibă asigurate integral resursele ma
teriale necesare desfășurării procesu
lui de producție.

Un accent deosebit se pune în 
noile prevederi pe răspunderea ce 
revine oamenilor muncii 
realizarea necorespunzătoare 
gațiilor contractuale, precum 
tru recuoerarea pagubelor 
intreprinderii din această 
După cum se știe, orice nerealizări 
sau întîfzieri în executarea contrac
telor economice privind livrarea 
unor materiale sau produse, orice

pentru 
a obli- 
și pen- 

aduse 
cauză.

MEHEDINȚI : Din subteran, cantități tot mai mari 
de cărbune

Prin rezultatele obținute în pro
ducție. in perioada care a trecut 
din acest an minerii de la Zegujani 
se situează în fruntea întrecerii în
tre colectivele de muncă din bazi
nul carbonifer al Mehedințiului. 
In luna ianuarie, de exemplu, pre
vederile de plan au fost depășite 
cu pes'e 12 000 ton ' cărbune. în 
luna februarie, desfășurîndu-și ac
tivitatea in condiții mai anevoioa
se determinate de ninsorile abun
dente din u’tima perioadă, minerii 
de la Zegujani s-au mobilizat și 
mai puternic, reușind zi de zi să-și

depășească sarcinile de producție. 
Astfel, planul pe această lună a 
fost îndeplinit cu nouă zile mai 
devreme, avansul dobîndit urmînd 
a se materializa într-o producție 
suplimentară de peste 10 000 tone 
cărbune. La baza acestor succese 
au stat ordinea și disciplina în 
producție, folosirea la indici supe
riori a combinelor de abataj, reali
zarea unor randamente înalte de 
extracție pe fiecare schimb. (Virgi- 
liu Tătaru, corespondentul „Scin
teii").

CLUJ : Producție
fizică peste prevederi

ai 
in- 
au 
în

Colectivele de oameni 
muncii din întreprinderile 
dustriale ale județului Cluj 
obținut în luna ianuarie și
prima jumătate a lunii februa
rie realizări remarcabile, reu
șind. printr-o mai bună organi
zare a activității de producție 
si prin aplicarea unor noi me
tode și procedee tehnologice 
moderne, să realizeze și să li
vreze economiei naționale can
tităti importante de produse fi
zice peste prevederi. Este vorba 
de otel aliat, oțel-beton. produ
se ale industriei electrotehnice, 
mijloace de automatizare ele - 
tronice. produse de mecanică 
fină, optică, echipamente 
draulice, 
pentru 
utilaje 
utilaje 
dustria
și silvicultură, produse chimice, 
prefabricate din beton armat, 
ciment, plăci din faianță, pro
duse de sticlărie și altele. De
pășirile la producția fizică sînt 
rezultatul măsurilor întreprin
se pentru creșterea productivi
tății muncii. (Marin Oprea, co
respondentul „Scinteii").

hi- 
utilaje tehnologice 

metalurgie, mașini si 
pentru industria ușoară, 
tehnologice pentru in- 
alimentară. agricultură

Le-am întîlnit pe Valea 
Vaserului și la Borșa, sus, 
în Maramureș și pe trama 
canalului Dunăre — Marea 
Neagră ; la Dăbuleni, în 
lanurile cîmpiei de nisipuri 
ale Olteniei și pe Obcina 
Mare a Bucovinei : la Gi- 
lău, Tarnița și Mărișelu, 
pe drumurile constructori
lor de hidrocentrale de pe 
Someș și la exploatările de 
sulf din Masivul Călimani- 
lor ; la Cimpul lui Neag 
pe Valea Jiului, in Bazinul 
Rovinarilor și la Filipeștii 
de Pădure, în carierele 
menite să asigure indus
triei țării 
toate zilele 
la Roșia Poenl, pe fostele 
drumuri ale „cărelor Ian- 
cului" ; la Moldova Nouă 
și la Berzasca. pe Dunăre, 
schimbînd fața lucrurilor 
cu una nouă, in numele și 
pentru împămintenirea ci
vilizației socialiste. Sub 
marca «Promex», le-am 
admirat pornind străluci
toare și victorioase pe dru
murile exportului, 
că s-au numit 
P-401. P-600,
S-7 001, ESE... — sigle indi- 
cînd tipuri, variante, desti
nații. clase și puteri —, 
pentru noi au semnificat 
totdeauna EXCAVATO
RUL ROMANESC.

pîinea cea de
— cărbunele ;

Si fie 
S sau 

S-3 600.

tarea strictă a disciplinei contrac
tuale, s-a stabilit ca pagubele cauzate 
unităților socialiste prin plata de pe
nalități și despăgubiri ca urmare a 
încălcării obligațiilor asumate prin 
contracte să se recupereze de la per
soanele 
pagubele 
persoane

'de 60 la
pare a oamenilor muncii ]a realizarea 
producției, a beneficiilor, și la îm
părțirea beneficiilor, iar 40 la sută 
din ' “- -
sau 
rea

O
deplină concordanță cu principiul 
autogestiunii economico-financiare, 
este de natură să întărească disci
plina de plan și contractuală, să asi
gure respectarea normelor de etică 
socialistă în onorarea obligațiilor pe 
care fiecare colectiv de oameni ai 
muncii le are față de alte colective, 
față de alte întreprinderi.

în același timp, în ansamblul mă
surilor de perfecționare a mecanis
mului economico-financiar se acordă 
o atenție deosebită utilizării judici
oase, cu înalt spirit de răspundere și

vinovate. în cazul în care 
nu sînt imputabile unor 

se vor suporta în proporție 
sută din fondul de partici-

beneficiul total al întreprinderii 
centralei, înainte de determina- 
beneficiului de repartizat, 
asemenea măsură, adoptată în

cu eficiență ridicată a resurselor 
materiale, reducerii necontenite a 
cheltuielilor materiale, necesitate 
obiectivă pentru realizarea unui ve
nit național cit mai ridicat. în aceas
tă privință se cuvin menționate trei 
prevederi noi, esențiale. Una din 
acestea are in vedere ca normele de 
consum și sarcinile de tipizare a 
produselor să se stabilească cu un an 
inaintea anului de plan, pentru a sta 
la baza întocmirii planului de dez
voltare economlco-socială al anului 
următor, ținînd seama și de concre
tizarea pe sortotipodimensiuni a pro
ducției in perioada încheierii con
tractelor economice dintre întreprin
deri. Totodată, stabilirea cu un an 
mai devreme a normelor și norma
tivelor de consum dă posibilitate în
treprinderilor, centralelor, ministere
lor ca, împreună cu institutele de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică, cu specialiștii din uzine, să 
analizeze și să stabilească toate mă
surile tehnice, tehnologice, organiza
torice ce trebuie luate din vreme 
pentru a se asigura încadrarea in 
normele de consum stabilite încă din 
primele zile ale noului an de plan, 
utilizîndu-se strict volumul resurse
lor materiale și energetice alocat 
pentru realizarea sarcinilor aprobate.

O altă măsură se referă la cerința 
reducerii costurilor de producție și 
îndeosebi a cheltuielilor materiale, 
prin determinarea pe repere, semi
fabricate și produse, pe baza norme
lor de consum stabilite, a cheltuieli
lor pentru materii prime, materiale, 
combustibili și energie, ținindu-se 
seama de folosirea tehnologiilor 
avansate, utilizarea integrală a ca
pacităților de producție, gospodă
rirea cu maximă eficiență a resurse
lor materiale ; totodată, se are in ve
dere ca prin plan să se stabilească, 
pe unitatea de produs, la principalele 
resurse materiale și energetice, atit 
consumul total, cit și cantitățile mi
nime de resurse refolosibile ce vor 
fi utilizate in cadrul consumului to
tal. A acționa in spiritul și litera 
acestei prevederi legale înseamnă a 
asigura pregătirea temeinică a reali
zării planului în toate compartimen
tele lui, detalierea dip timp pe fie-

Prof. dr.
Dumitru FUNDATURA

Printre programele adoptate la recenta plenară lăr
gită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor este și 
cel privind producția, exportul și eficiența economică 
a culturilor de legume. Preocuparea conducerii parti
dului, personal a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea pu
ternică a producției de legume, pentru îmbunătățirea 
calitativă a acesteia și diversificarea sortimentelor și 
mai ales pentru realizarea unor cantități mai mari de 
legume timpurii exprimă grija pentru a asigura con
diții tot mai bune de aprovizionare, pe tot parcursul 
anului, a populației din abundență cu un aliment de 
bază cum sînt legumele în stare proaspătă și con
servele, precum și pentru asigurarea materiei prime 
necesare industriei prelucrătoare și crearea unor dis
ponibilități pentru export.

Pornind de la aceste necesități, Programul privind 
producția, exportul și eficiența economică a culturi
lor de legume are ca obiectiv fundamental creșterea 
substanțială a producției de legume. Experiența ce
lor-mai bune ferme legumicole demonstrează convin
gător că posibilitățile de creștere a producției de le
gume sînt foarte mari. De altfel, așa cum pe bună 
dreptate sublinia secretarul general al partidului în 
cuvîntarea rostită la recenta plenară lărgită, produc
țiile obținute Iq hectar in legumicultura sînt mici, mult 
sub posibilitățile de care dispune agricultura noastră, 
lată de ce realizarea unor producții de 8 milioane 
tone de legume în acest an este o sarcină de mare 
răspundere a consiliilor populare, a organelor agrico
le, a tuturor lucrătorilor din acest sector și tocmai 
de aceea este datoria lor să acționez? cu toate for
țele pentru îndeplinirea exemplară a tuturor preve
derilor cuprinse în program.

In grădinile de legume se desfășoară în aceste zile 
o activitate susținută pentru pregătirea noii producții. 
Acum se produc răsadurile, se pregătesc spațiile pen
tru legumele foarte timpurii, se execută fertilizările, 
celelalte lucrări de sezon. Conducerile și specialiștii 
din unitățile agricole, organele agricole județene au 
datoria să acționeze stăruitor pentru a asigura exe
cutarea acestor lucrări in condiții de calitate deo
sebită, să urmărească respectarea întocmai a tehno
logiilor stabilite pentru fiecare lucrare, spre a se asi
gura astfel condițiile necesare obținerii unei recolte 
record în acest an.

IN PAGINA A III-A A ZIARULUI prezentăm prin
cipalele prevederi ale Programului privind producția, 
exportul și eficiența economică a culturilor de legume, 
precum și citeva din măsurile ce trebuie luate pen- 

^tru realizarea lui.

migala,acumîngrijite
cresc sub cupcla de sticlă

Produse cu pricepere și 
milioanele de răsaduri ce 
a întreprinderii de Sere Oradea așteaptă să fie plan

tate în parcelele anume pregătite
Foto : Sandu Cristian^

(Continuare în pag. a Il-a)

Mașina MSD-180, unul dintre modernele utilaje multifuncționale realizate într-o întreprindere brăileană cu nume 
de simbol — „Progresul-" Foto : Eugen Dichiseanu

1
Indiferent unde 

România anului 
viți pe fereastră, ori re
memorați drumul dumnea
voastră de acasă și pînă la 
locul de muncă. Este im
posibil să nu observați un 
șantier de construcții, după 
cum la fel de imposibil 
este să nu observați măcar

trăiți în 
’86 : pri-

• reportaje • însemnări •

excavatoare dintre cele 
care au luat premiul I și 
medalia de aur la Kolin 
(Cehoslovacia), „mențiu
nea de onoare" — unică pe 
tirg — la Izmir (Turcia), 
iar în Olanda, cu prilejul 
unor demonstrații, despre 
excavatorul S 601 s-a scris 
că este „un utilaj de mare

'brăilene. Și, mai ales, cîtă 
deosebire între cei care 
le-au realizat și condițiile 
în care s-a muncit atunci 
și acum...

Citez : „In ziua de 26 
aprilie, mașina gata, fru
mos vopsită, a fost scoasă 
in curte pentru probă. In 
timpul celor citorva curse,

PROGRESUL
acasă la „ Progresi i 1“ - Brăila
un excavator. Priviți in
scripția de pe brațul port- 
cupă : „România, I.U.G. 
«Progresul» — Brăila". Nu, 
nu sînt excavatoare oare
care, ci dintre acelea care 
au făcut să fie numite „ve
deta", ori „numărul 1". sau 
„fenomenul" esplanadelor 
expoziționale de la Tripoli 
și Milano, Poznan și Bu
dapesta. Dar-es-Salaăm și 
Sidnev. Munchen si Salo
nic, Kiev, Brno, Santiago 
de Chile, Lagos și Bagdad, 
New Delhi, Teheran... Sînt

rezistență și manevrabili
tate uimitoare". Cine nu 
știe cit de nemaipomenit 
de greu este să-ți atragi 
elogiile concurenței...

Evocarea nu e intîmplă- 
toare. Zilele trecute, de pe 
banda de montaj a între
prinderii de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila a 
ieșit excavatorul cu numă
rul 22 000 1 Dar cită deose
bire este intre acel „nr. 1“ 
și ultimul 
nu și cel 
„născut" al

— dar evident 
din urmă — 
întreprinderii

zeci de ochi o cercetau și 
o admirau ca pe un obiect 
de mare preț. Mai ales 
bucuria tinerilor lăcătuși 
nu cunoștea margini..." 
(Ziarul „Viața nouă" nr. 
2 315 din 30 aprilie 1952).

— Așa-i ziceam noi ex
cavatorului : mașina, ne 
plăcea s-o numim așa. Nu 
semăna cu nimic din ceea 
ce făcusem pînă atunci. Și 
era primul. Era premisa 
puterii și încrederii noas
tre. în ziua aceea n-am 
lucrat deloc. Tropăiam cu

galenții după ea (da. mulți 
dintre noi încă mai pur
tam galenți cu talpă de 
lemn). Au oprit-o în față 
la mecanica grea și acolo 
a răm^> pînă a doua zi : 
s-o vadă toate schimburile.

Omul care mi-a relatat 
cele de mai sus nii-i altul 
decît unul dintre „tinerii 
lăcătuși" despre a căror 
„bucurie" scria ziarul de 
acum 34 de arii că „nu cu
noștea margini" : Eugen 
Savin. Numai că acum to
varășul Savin și-a rotunjit 
virsta la cifra unei jumă
tăți de secol. Iar viața a 
potrivit lucrurile in așa fel 
incit ziua în care a împli
nit 50 de ani să coincidă 
cu data la care ieșea de 
pe banda de montai exca
vatorul cu nr.

Am acasă, 
cumentele la 
mod deosebit, 
Pe manșeta 
scris : „24 iulie 1978. orele 
11 și treizeci de minute. 
Excavatorul ESE-8 001 cu 
cupa de 8—10 m.c. este 
inaugurat cu... șampanie". 
(Exact ca la vapoare). Răs
foiesc notesul profesional 
și sub data aceea citesc

22 000.
printre do
care țin in 

o fotografie.
ei albă am

Mircea BTJNHA

(Continuare in pag. a V -a)

VASLUI : Producție suplimentară
Răspunzînd prin fapte îndemnu

rilor și orientărilor conducerii de 
partid și de stat de a realiza încă 
din primele luni cantităti supli
mentare de producție pentru înde
plinirea înainte de termen a pla
nului pe acest prim an al actua
lului cincinal, oamenii muncii din 
industria municipiului Vaslui ra
portează noi și edificatoare succe
se în activitate. Printr-o mai bună 
aprovizionare tehnico-materială. o 
organizare superioară a muncii si 
introducerea unor noi tehnologii

de lucru, ei au reușit să depășeas
că indicatorul de productivitate a 
muncii cu 794 lei de fiecare om 
al muncii. Aceasta le-a permis să 
obțină și să livrezo suplimentar e- 
conomiei naționale, de la începu
tul anului pînă acum. însemnate 
cantităti de produse de mecanică 
fină, optică, echipamente hidrau
lice, utilaje pentru metalurgie, fire 
poliesterice, produse hidroizolatoa- 
re. aparate de măsură și control, 
și altele. (Petru Necula, corespon
dentul „Scinteii").

Rădăcini adinei
Vorbea ca unul care 

știa sigur tot ce tre- ' 
buie făcut pentru că el 
cunoaște bine tot cim- 
pul, parcelă cu parce
lă... Iar oamenii din 
sală îl ascultau in li
niște și cu luare a- 
minte, toate privirile 
erau ațintite asupra 
lui, nu era nici o in- 
doială, pentru nimeni, 
că ceea ce spunea re
prezenta punctul de 
vedere cel mai judi
cios. Tinăr, chiar foar
te tinăr agronomul ! 
Clnd a avut timp să-și 
clădească in ochii a- 
cestor oameni o atit 
de clară autoritate 
profesională 1

— Griul și orzul au 
intrat bine in iarnă. 
Răsărire foarte bună, 
înfrățit 80 la sută... Si
tuație excelentă pînă ■ 
acum... Trebuie să ne 
mai ocupăm de ceva 
îngrășăminte. De în
grășăminte va trebui 
să ne ocupăm, mai 
ales, pe terenurile 
pentru prășitoare. în
grășăminte chimice 
avem puține, avem in 
schimb rezerve de gu
noi de grajd. In iarna 
asta va trebui să-l du
cem pe cimp, cum om 
ști, cum om putea; cu 
atelajele, cu săniile, 
cu tot ce avem. Pentru 
că pămintului nostru 
ii trebuie îngrășămin
te naturale mai intii 
pentru a compensa 
ceea ce am luat din 
sol, apoi pentru a i se 
reface structura. Avem 
mult de lucru in iar
na asta, dacă vrem să 
nu mai avem neca
zuri. întregul inven
tar tehnic pentru iri
gații va trebui să-l re
vizuim și să-l repa
răm cu mare grijă 
pentru că nimic nu 
poate să-i dăuneze pă
mintului mai mult de- 
cit o conductă care 
varsă apa in neștire 
intr-un singur loc, iar 
în altele apa nu mai 

'^ajunge...

Și tot astfel, ingine
rul cel foarte tinăr, cu 
o meticulozitate de 
om matur a înșirat, 
metodic și apăsînd pe 
importanța 
verigi din 
complicatul 
tehnologiilor 
toațe cite și 
pentru a le face înțe
lese ca fiind condițiile 
de bază ale îndeplini
rii planului pe 198G al 
cooperativei.

Era în adunarea ge
nerală a cooperatorilor

fiecărel 
lungul și 
lanț al 
agricole, 

le notase

Un
o semnificație

din comuna Indepen
dența — județul Tul- 
cea.

El, agronomul, Va- 
sile Florea, inginer-șef 
al cooperativei, venise 
aici, cu un aer nesi
gur, acum cițiva • ani, 
ca absolvent. Se pre
zentase la direcția a- 
gricolă din Tulcea, cu 
repartiția in mină, 
lntllnise pe coridor un 
om. „Pe cine căutați?" 
a întrebat omul. „Eu 
sînt repartizat la In
dependența și aș vrea 
să mi se dea un dele
gat ca să mi instaleze 
acolo". „Delegat ? De 
unde ? Vino aici, la 
hartă ! Vite, comuna 
e acolo. Te duci, iei 
autobuzul și te pre
zinți la post. Ești aș
teptat". „Ei, cu dum
neata văd că nu mă 
înțeleg. Mă duc la di
rectorul general !" 
„Eu sînt directorul ge
neral, 
ți-am 
și eu 
dența

Directorul 
de cuvlnt, intr-adevăr. 
L-a vizitat deseori pe 
tinărul agronom. Și 
l-a observat, l-a aju
tat... După un an l-a

Și fă așa cum 
spus. O să trec 
pe la Indepen- 
in curind".

s-a ținut

chemat și i-a spus : 
„N-ai vrea să fii ingi- 
ner-șef acolo ?“ „Eu ? 
Păi, aș putea ? Nu 
prea am curaj..." „Mai 
gindește-te“. S-a gin- 
dit. Și-a spus, in cele 
din urmă. că. în fond, 
școală a făcut, profe
sia de agronom o stu
pine ște, pămintul co
operativei ii este, de 
asemenea, cunoscut, 
știe ce e de făcut. S-a 
dus și a spus „da". Di
rectorul i-a dat atunci 
o mulțime de sfaturi. 
„Și uite — i-a mai 
spus directorul — iți 
repartizăm, de aici, de 
la direcție, pe un in
giner mai vîrstnic și 
cu multă experiență in 
conducerea unor uni
tăți agricole, să țină 
legătura cu voi și să ai 
cu cine te sfătui. Ape
lează la el de cite ori 
ai să simți nevoia". 
Nu prea a apelat la 
ajutorul inginerului 
de la direcție. Că n-a 
fost nevoie.

— Am descoperit că 
mă pot descurca și 
singur, că am in 
jurul meu oameni 
de ispravă. ■ harnici și 
pricepuți. Puțin curaj, 
ceva mai multă mun
că, foarte mult simț 
de răspundere și trea
ba a început să mear
gă... M-am așezat aici 
temeinic, m-am și în
surat cu o fată din 
sat, avem și un copil, 
sînt acum al satului 
acesta, trăiesc și mun
cesc pentru el. După 
trei ani, sînt aici parcă 
dintotdeauna...

Mult după ce 
despărțit de 
tinărul agronom 
gindit la el, la 
ritatea pe care
dat-o contactul nemij
locit cu marile răs
punderi, atmosfera de 
muncă stăruitoare in 
care s-a integrat din 
prima clipă.

m-am 
foarte 
m-am 
matu- 

i-au

Mihai CARANFIL^/
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate in concordanță eu legile larii, cu principiile 
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii fală de om 

SPRIJIN SUSȚINUT CADRELOR TINERE DIN CONDUCEREA COMUNEI

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
premisă esențială a dezvoltării intensive, 
condiție majoră a progresului economic

Din comuna Goștinu, județul 
Giurgiu, o scrisoare adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu susținea 
că în conducerea activității politice 
și economico-sociale a localității 
s-ar petrece o serie de nereguli, 
față de care comitetul comunal de 
partid ar manifesta o slabă com
bativitate. în același t context se 
afirma că adunările generale ale 
organizațiilor de partid nu s-ar 
ține cu regularitate, iar primarul 
comunei ar avea un stil de muncă 
necorespunzător.

Scrisoarea a fost cercetată de 
activiști ai Comitetului Central, ai 
Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare, Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție și Comitetului jude
țean de partid Giurgiu. După cum 
rezultă din raportul de cercetare 
al secretarului C.C. al P.C.R. 
și prim viceprim-ministrului de 
resort al guvernului, care, așa 
cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au coordonat 
activitatea colectivului de cerceta
re, faptele sesizate corespund 
doar în parte realității, iar cele re
feritoare la munca primarului co
munei nu sint în nici un caz reale.

S-a confirmat faptul că anul 
trecut comitetul executiv al consi
liului popular a hotărît ca o su
prafață de 27 hectare, din cele 35 
pe care le deține, să fie cultivate 
cu porumb de către cetățeni care 
au contractat cu statul 186 porci și

SOLICITUDINE FAȚĂ DE CEREREA
Mai mulți cetățeni din satul Va

lea Pojarului, comuna Bustuchin, 
Gorj, au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o scrisoare în 
care, la început, subliniază că „în 
anii care au urmat după Con
gresul al IX-lea al P.C.R. și care 
au marcat o nouă etapă în isto
ria României, pe harta scumpei 
noastre patrii s-au înălțat ctitorii 
de epopee, mărturii elocvente ale 
activității creatoare, revoluționare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu11. 
Totodată se exDrimă hotărîrea de a 
contribui la înfăptuirea grandioase
lor obiective de dezvoltare a pa
triei noastre, configurate în do
cumentele Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. Autorii scrisorii arată că 
cei 800 de locuitori ai satului Valea 
Pojarului — țărani cooperatori, 
muncitori, mineri, petroliști — au 
înțeles repetatele chemări ale 
secretarului general al partidului 
ca fiecare cetățean să participe ac
tiv la viața socială, să militeze 
pentru rezolvarea treburilor ob
ștești. In acest sens, ei au lucrat 
la modernizarea drumului ce lea

FERMITATE FAȚĂ Of CE[ CE NU-ȘI FAC DATORIA

într-o scrisoare sosită din comu
na Niculești — Dîmbovița — adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se menționa că sarcinile planu
lui economic în profil teritorial 
nu se realizează, iar în munca de 
educație comunistă și cetățenească 
persistă un sir de neajunsuri. Au
torul scrisorii arăta că de această 
situație se face-vinovat, în primul 
rînd, primarul comunei și alte ca
dre cu munci de răspundere pe plan 
local, aducind in sprijinul celor 
afirmate o seamă de date și fapte.

în referatul de cercetare al Co
mitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R. — căruia i s-a încredințat 
sesizarea spre cercetare și luarea 
măsurilor ce se impun — se pre
cizează că un colectiv de activiști 
de partid și de stat a efectuat un 
control complex în comuna respec
tivă. cercetindu-se cu prioritate a- 
firmațiile din scrisoare. Referin
du-se la activitatea secretarului co
mitetului de partid, primarul co
munei. retine atenția faptul preci
zat în răspuns că o perioadă de 
timp după numirea sa în această 
funcție a muncit bine, iar rezulta
tele erau corespunzătoare. Pe 
parcurs însă a început să se abată 
de la „exigența și regulile de com
portare ce trebuie să caracterizeze 
un activist de partid11. Ca rezultat, 
autoritatea i s-a diminuat, a slăbit

Cura balneară prin oficiile județene 
de turism

Agențiile și filialele oficiilor ju
dețene de turism si ale I.T.H.R. 
București oferă in această perioa
dă locuri pentru cură balneară ii 
stațiunile Felix. Herculane. Geoa- 
giu, Moneasa. Sovata, Singeorz-Băi. 
Vatra Dornei, Slănic-Moldova, Lacu 
Sărat. Călimăneștl-Căciulata. Olă- 
nești. Govora. Eforie Nord. Man
galia și altele.

Se acordă reduceri de 20—40 la 
sută la tarifele de cazare si masă 
si 25 la sută la transportul pe 
C.F.R.

Durata perioadei de ședere și 
data plecării in stațiune pot fi 
stabilite de solicitant!. 

aproape 37 000 litri lapte. Este ade
vărat că în anul trecut organele 
de control financiar și bancar au 
găsit o lipsă în gestiune de aproa
pe 29 000 kg grîu, dar s-a luat po
ziție fermă față de aceasta : pre
ședintele C.A.P. a fost scos din 
muncă, iar după definitivarea cer
cetărilor va fi pus în discuția or
ganizației de partid. S-a confirmat 
faptul că mai mulți cetățeai dețin 
suprafețe de teren în curți mai 
mari decît prevederile statutului 
C.A.P. Consiliul de conducere al 
C.A.P. a încasat însă contravaloa
rea producției ce trebuia realizată 
pe terenurile respective.

Referindu-se la stilul și metode
le de lucru ale primarului, in ra
portul de cercetare se arată că 
acesta respectă principiile muncii 
și conducerii colective, se consultă 
cu membrii comitetului de partid 
și ai comitetului executiv al consi
liului popular comunal în luarea 
deciziilor. In ce privește afirma
țiile în legătură cu viața de partid, 
în raportul de cercetare se preci
zează că în ultimii doi ani numai 
intr-o singură lună nu s-a desfă
șurat adunarea generală a organi
zației de partid de la C.A.P. De 
asemenea, din cele 15 sesiuni, care 
s-au țintit în ultimii trei ani, nu
mai în două cazuri acestea au fost 
comune cu plenarele comitetului 
de partid, la ordinea de zi fiind 
probleme referitoare la desfășura
rea campaniilor agricole.

gă satul de centrul comunei, însă 
resimt nevoia • unui sprijin din 
partea organelor județene ; tocmai 
datorită lipsei unui asemenea spri
jin, drumul a devenit impractica
bil pentru mijloacele de transport, 
mai ales în zilele, ploioase, creîn- 
du-se adeseori situații destul de 
critice, ca în cazurile cje îmbolnă
viri sau nașteri, cind este necesară 
asistență medicală de urgență.

Așa cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, scrisoarea a 
fost dată spre rezolvare viceprim- 
ministrului de resort al guvernului. 
In raportul de cercetare, pornin- 
du-se de la faptul că populația sa
tului este în continuă creștere și 
beneficiază de un fond construit 
bun de locuințe și dotări social- 
culturale, se apreciază că există 
condiții de dezvoltare a activităților 
economice prin folosirea mai bună 
a resurselor locale existente, situa
ție care justifică menținerea sa în 
perimetrul construibil. Satul se 
află la o distanță de circa 8 km 
de șoseaua principală modernizată, 
iar drumul comunal existent, cu o 

și controlul asupra activității celor
lalte cadre de răspundere din co
mună. In loc să se ocupe de buna 
desfășurare a vieții interpe de 
partid, să asigure ținerea cu" regu
laritate a plenarelor comitetului de 
partid, a ședințelor de birou și a- 
dunărilor generale ale organizații
lor de bază, să stabilească sarcini 
concrete pentru cadrele de condu
cere. să asigure îndrumarea cores
punzătoare a organizațiilor de masă 
și obștești — domenii unde s-au 
constatat neajunsuri — el s-a an
trenat în relații neprincipiale cu 
unii gestionari din comună, cu care 
participa la chefuri ; așa a ajuns să 
comită și unele ilegalități și să to
lereze cele săvirșită de alții, de 
pildă neluînd măsuri împotriva ce
lor ce au sacrificat ilegal animale.

Se pune însă în mod firesc între
barea : ceilalți membri ai biroului, 
ni comitetului comunal de partid, 
activiștii de la comitetul județean 
care aveau sarcini privind controlul 
și îndrumarea comunei n-au văzut, 
n-au constatat aceste lipsuri, n-au 
luat cunoștință de comportarea 
secretarul comitetului comunal ? In 
referatul de cercetare se arată că 
unii dintre aceștia „au cedat și ei 
din exigență11. Astfel, vicepreședin
ta biroului executiv al consiliului 
popular, care s-a dovedit necores
punzătoare pentru această funcție.

Cazarea, masa si procedurile me
dicale se asigură, de regulă, in 
complexe balneare modeme cu un 
ridicat grad de confort.

Personal medical cu înaltă cali
ficare asigură efectuarea unor tra
tamente balneare de mare efi
ciență. bazate pe factorii naturali 
de cură existenți in stațiuni.

în toate stațiunile se organi
zează manifestări cultural-artistice 
atractive si excursii la obiectivele 
turistice din împrejurimi.

Biletele se procură de la toate 
unitățile de turism si comitetele 
sindicatelor din întreprinderi.

După ce se arată că și alte afir
mații la adresa primarului nu iși 
găsesc confirmare, se subliniază că, 
împreună cu secretariatul comite
tului județean de partid s-au luat 
unele măsuri. Astfel, direcția agri
colă județeană și U.J.C.A.P. vor 
urmări respectarea prevederilor 
privind atribuirea și deținerea te
renurilor în folosință personală ; 
consiliul popular și cooperativa 
agricolă din Goștinu vor prelua 
toate suprafețele deținute de acei 
cetățeni care nu lucrează în coo
perativă sau care nu și-au înde
plinit normele stabilite de aduna
rea generală ; neregulile constata
te în legătură cu gestionarea griu
lui vor fi cercetate de organele da 
stat în vederea stabilirii răspun
derilor materiale și penale ce re
vin persoanelor vinovate. S-a sta
bilit organizarea unei dezbateri in 
organizația de partid asupra în
tregii activități a cooperativei, in- 
cluzind adoptarea unor măsuri po
litice și organizatorice care să asi
gure lichidarea neajunsurilor ma
nifestate.

întrucît primarul comunei și 
noul președinte al C.A.P. sint cadre 
tinere, cu mai puțină experiență 
în muncă, a fost desemnat un 
membru al biroului comitetului 
județean de partid, care răspunde 
de C.U.A.S.C. Frățești, să spri
jine și să îndrume cu priorita
te activitatea comitetului de partid, 
a consiliului popular comunal și a 
C.A.P. Goștinu.

SĂTENILOR
lățime carosabilă de 3 m, necesită 
lucrări de lărgire, consolidare și 
modernizare pe o porțiune de 5,1 
km, lucrări ce se vor executa în 
etapa următoare, pe baza aprobă
rilor legale.

Pină în prezent organele locale 
au luat măsuri de balastare a plat
formei carosabile existente, lucrări 
ce vor fi continuate și în acest an, 
asigurîndu-se mijloacele de trans
port a pietrișului din zona Socu- 
Tîrgu Cărbunești, cea mai apropia
tă sursă de astfel de materiale din 
zonă.

împreună cu organele locale, co
mitetele de cetățeni și deputății 
consiliului popular, s-a stabilit să 
se treacă la executarea șanțurilor 
și repararea podețelor din zona 
drumului, în vederea scurgerii 
apelor, astfel incit să se asigure 
condițiile necesare pentru buna 
desfășurare a transportului și cir
culației pe plan local.

în încheierea raportului de cer
cetare se precizează că locuitorii 
satului s-au declarat mulțumiți cu 
modul de soluționare a scrisorii 
lor.

„a creat discuții neprincipiale în ca
drul colectivului de muncă11, iar 
președintele cooperativei de pro
ducție, aprovizionare și desfacere a 
mărfurilor din comună „avea o po
ziție de respingere a observațiilor 
critice, o comportare morală neco
respunzătoare și nu lua parte acti
vă la viața de partid11. Din păcate, 
în referat nu se spune nimic despre 
răspunderea activiștilor de la co
mitetul județean de partid fată de 
situațiile menționate. Este adevă
rat că, după controlul efectuat in 
această comună, a fost organizată 
o plenară a comitetului comunal de 
partid în care s-au dezbătut lipsuri
le constatate și căile de înlăturare 
a lor. Cu acest prilej s-a hotărît 
sancționarea pe linie de partid si 
eliberarea lui Nae Ion din funcția 
de secretar al comitetului de partid 
și primar al comunei ; scoaterea 
din comitetul comunal de partid și 
eliberarea din funcția de vicepre
ședintă a Ioanei Tomescu ; a fost 
sancționat ne linie de partid și eli
berat din funcția de președinte al 
C.P.A.D.M. Anghel Stefan. De ase
menea, secretariatul comitetului ju
dețean de partid a stabilit o seamă 
de măsuri concrete care să ducă la 
îmbunătățirea muncii de partid, a 
activității economice și politice in 
comună.

Necuial ROȘCA

RĂSPUNDERE SPORIEĂ ÎN
(Urmare din pag. I)

care loc de muncă, echipă și atelier 
a măsurilor de diminuare a consu
murilor specifice materiale și ener
getice, urmărirea strictă, organizată 
a înfăptuirii lor, care să pună în evi
dență situațiile în care apar abateri 
de la normeie de consum, ce trebuie 
operativ corectate.

în sfirșit, o a treia prevedere are 
in atenție acțiunea de tipizare 'a 
produselor. Este știut că restrînge- 
rea gamei sortimentale a produselor 
și trecerea la un nomenclator de 
produse tipizate creează condiții 
pentru utilizarea superioară a capa
cităților de producție și a timpului 
de lucru al mașinilor, precum și 
pentru reducerea numărului de teh
nologii de fabricație. De asemenea, 
devin posibile creșterea seriei de 
fabricație a pieselor și subansamble- 
lor, aplicarea unor tehnologii supe
rioare de • fabricație și montaj. 
Totodată, trebuie relevat că tipiza
rea oferă posibilitatea elaborării 
undr norme de consum riguroase, 
strict dimensionate, pe baza cărora 
se asigură diminuarea consumurilor 
materiale. Avantaje notabile pentru 
producători rezultă și din simplifi
carea operațiunilor tehnologice și 
reducerea timpului de întreținere și 
reparații a mașinilor. Nu mai puțin 
important este și faptul că tipizarea 
determină restrîngerea numărului 
de furnizori, fapt ce contribuie la 
simplificarea relațiilor economice 
de aprovizionare și desfacere, la 
stabilirea unor legături comerciale 
permanente, la creșterea certitudinii 
și operativității în aprovizionare.

De bună seamă, o însemnătate cu 
totul deosebită au noile reglemen
tări referitoare la întărirea spiritu
lui de răspundere in gospodărirea 
fondurilor fixe. In acest scop se pre
vede ca dotarea cu noi mașini, uti
laje și instalații, înscrierea lor in

După cum se cunoaște, potrivit indicațiilor tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, a sarcinilor stabilite de conducerea partidului, 
in întreaga economie se desfășoară o amplă acțiune de perfecționare a 
organizării și modernizare a producției. Așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului, un rol deosebit in desfășurarea acestei importante 
acțiuni revine organelor locale de partid, comisiilor județene constituite 
în acest scop, care poartă răspunderea coordonării și urmăririi aplicării 
pină la capăt, pină la obținerea eficienței scontate a tuturor măsurilor 
stabilite în unitățile economice din raza teritorială respectivă. Cu deo
sebire, în această perioadă organele și organizațiile de partid trebuie să 
desfășoare o susținută activitate organizatorică și polltico-educativă pen
tru mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din fiecare 
intreprindere, pentru stimularea spiritului lor creator, de inițiativă in 
vederea adoptării și punerii neintirziate în practică a celor mai potri
vite măsuri și soluții.

In legătură cu acțiunile care se întreprind in unitățile economice din 
Capitală în vederea îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului în direcția perfecționării organizării și moderni
zării producției am avut o convorbire cu tovarășul Gheorghe Marinoiu, 
secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., care, la început, 
ne-a spus :

— Amploarea deosebită a progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială și urbanistică a Capitalei, înca
drate armonios in obiectivele stabili
te de Congresul al XIII-lea al parti
dului pentru progresul multilateral 
al țării, impun o mobilizare deosebită 
a resurselor tehnice și umane de care 
dispunem, astfel incit, realizînd 
exemplar sarcinile deosebite ale 
acestui an și pe întregul cincinal, să 
ridicăm activitatea la nivelul înalte
lor exigențe formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a indicat ca 
întreprinderile din București să 
devină un model din punct de ve
dere al organizării, al nivelului teh
nic și al eficientei producției.

Pe baza indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a criteriilor 
orientative aprobate de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
s-a trecut la elaborarea programelor 
de organizare și modernizare a în
treprinderilor din municipiul Bucu
rești. care vor fi modernizate 
prin forte proprii, pină la sfirși- 
tul semestrului I al acestui an. 
S-au cristalizat. totodată. pro
gramele de modernizare a 16 mari 
întreprinderi cu o pondere deosebită 
in industria Capitalei, desemnate 
drept etalon, în cadrul acestei ample 
acțiuni care va cuprinde toate unită
țile industriale, de construcții și 
transporturi, ca și unitățile din alte 
sfere de activitate, astfel incit, pină 
la Conferința Națională a partidului 
din 1987, să se încheie, in linii mari, 
procesul de ridicare pe o treaptă su
perioară a gradului de modernizare 
a intregii vieți economico-sociale a 
celui mai mare oraș al țării.

— Care sint obiectivele acțiunii de 
organizare și modernizare a produc
ției in unitățile industriale ale Ca
pitalei ?

— Obiectivul general al acestei ac
țiuni ii constituie promovarea in 
practică a căilor și modalităților con
crete prin care se realizează o dez
voltare intensivă și o nouă calitate, 
superioară în toate domeniile pro
ducției materiale. Apreciind resurse
le mari, încă nefolosite, existent» in 
industria Capitalei, secretarul gene
ral al partidului ne-a trasat sarcina 
să dublăm productivitatea munc’i, 
pentru a obține pe această bază, la 
nivelul anului 1990. o producție de 
cel nu țin 280—300 miliarde lei.

Prin prevederile lor și măsurile 
concrete cuprinse, programele de or
ganizare și modernizare a proceselor 
de producție au drept scopuri prin
cipale tocmai sporirea producției și 
a productivității muncii prin perfec
ționarea sistemelor de depozitare în 
scopul îmbunătățirii folosirii supra
fețelor existente, mecanizării opera

Aspect de muncă la marea unitate economica întreprinderea de mașini 
grele București

UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE 51 MATERIALE!
planiil de investiții se pot face 
numai în condițiile în care la cele 
existente se asigură realizarea para
metrilor tehnico-economici prevăzuți 
In cărțile tehnice. Totodată, dezvol
tarea și modernizarea capacităților 
în funcțiune urmează să se asigure 
în primul rînd prin mai buna am
plasare a mașinilor și utilajelor în 
spațiile și pe suprafețele existente, 
economisindu-se astfel fonduri de 
investiții.

Cerința utilizării cu eficiență ridi
cată a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor impune menținerea perma
nentă in funcțiune a acestora, pc 
toată durata existenței lor. De aceea, 
în întreprinderi vor trebui luate 
măsuri severe de executare a lucră
rilor de întreținere și reparații la 
toate mijloacele fixe, asigurîn
du-se funcționarea lor in condiții de 
deplină siguranță și cu randament 
maxim. în strinsă legătură cu ampla 
acțiune de perfecționare a orga
nizării producției care, se desfășoa
ră în întreaga economie trebuie pusă 
și noua prevedere legală ca o dată 
cu reparațiile capitale să fie efec
tuate și lucrările de modernizare a 
utilajelor, în vederea îmbunătățirii 
performanțelor tehnico-economice, 
reducerii consumurilor specifice de 
combustibili și energie, sporirii pro
ductivității muncii și îmbunătățirii 
calității produselor.

Evoluția rapidă a progresului teh
nic in condițiile vieții contemporane 
implică și apariția unor mașini, uti
laje și instalații cu performanțe su
perioare. De aceea, se are in vedere 
ca duratele de serviciu normate ale 
fondurilor fixe să se reexamineze 
sistematic, îndeosebi la acelea la 
care dinamica progresului tehnic este 
mai accelerată, luindu-se măsuri de 
modernizare și dotare cu scule, dis
pozitive și verificatoare care să de
termine prelungirea duratei de fo
losire si reducerea cheltuielilor cu 

țiilor de manipulare și asigurare a 
operativității în livrarea mărfurilor ; 
optimizarea transporturilor prin 
mecanizarea operațiilor de încărcare-

in industria Capitalei — obiectivul urmărit:
DUBLAREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

descărcare a materiilor prime și ma
terialelor, reducerea muncii indirect 
productive ; raționalizarea debitării 
și pregătirii materialelor ; moderni
zarea fluxurilor tehnologice de fa
bricație. a controlului de calitate și a 
mijloacelor de control ; perfecțio
narea activității de organizare a pro
ducției, a muncii și pregătirii cadre
lor ; creșterea mai accentuată a efi
cientei economice. ,

In desfășurarea procesului de mo
dernizare o atenție deosebită , vom 
acorda întreprinderilor din ramura 
construcțiilor de mașini, preponde
rentă în industria Capitalei. In spi
ritul indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe baza expe
rienței dobîndite la întreprinderea „23 
August11, ne propunem să intensifi
căm acțiunea de modernizare a sec
toarelor calde, în care se localizează 
încă mari consumuri energetice și de 
manoperă. Se urmărește organizarea 
secțiilor specializate pentru eboșarea 
și grunduirea pieselor in sectoarele 
calde la „Vulcan11, întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița roșie11, între
prinderea de mașini grele.

La întreprinderile de mașini grele, 
„23 August11, „Vulcan11,, „Semănătoa
rea11, „Republica11, de utilaj chimic 
„Grivița roșie11 se va extinde folo
sirea arzătoarelor recuperative. In 
vederea creșterii coeficientului de 
scoatere a metalului și îmbunătățirii 
calității pieselor se vor extinde teh
nologiile de turnare în forme meta
lice, in forme vidate, matrițarea la 
cald și semicald. La întreprinderile 
„Aversa11, „Vulcan11, „Grivița roșie1* 
vă crește aria de utilizare a mediilor 
sintetice de călire a amestecurilor de 
formare autoîntăritoare la rece.

In sectoarele prelucrătoare, în 
scopul îmbunătățirii parametrilor 
tehnico-funcționali ai produselor și 
reducerii continue a consumurilor se 
urmărește mecanizarea și automati
zarea fluxurilor tehnologice, introdu
cerea celulelor flexibile și a robo
ților la întreprinderile „23 August1*, 
„Semănătoarea11. „Aversa11, utilizarea 
unor scule de inaltă productivitate.

amortizarea. în acest fel se asigură 
o utilizare mai bună a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor aflate în 
funcțiune, precum și o mai judi
cioasă gospodărire a fondurilor de 
investiții pentru noi dotări, cores
punzător principiului autogestiunii 
economico-financiare.

în contextul cerințelor calitativ 
superioare care se pun în domeniul 
gospodăririi fondurilor fixe, in 
lumina recentelor reglementări le
gale sarcini noi sînt prevăzute pen
tru Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe, îndeosebi în 
privința controlului pe care trebuie 
să-l exercite in întreaga economie în 
legătură cu folosirea deplină și în 
condiții de siguranță a fondurilor 
fixe, exploatarea, întreținerea și re
pararea corespunzătoare a acestora, 
înzestrarea cu piese de schimb, întă
rind, îndeosebi, controlul asupra pre
gătirii reparațiilor și reviziilor, reali
zării acestora la termenele planifi
cate și in condiții de calitate care 
să asigure menținerea parametrilor 
funcționali. în acest sens, un accent 
important trebuie pus pe întărirea 
disciplinei tehnologice in întreprin
deri, la toate locurile de muncă, pc 
creșterea răspunderii întregului per
sonal muncitor in legătură cu modul 
cum sint exploatate, reparate și în
treținute mașinile, utilajele și insta
lațiile.

Se poate, așadar, trage concluzia 
că, în ansamblul lor, noile reglemen
tări legale sint de natură să asigure 
perfecționarea continuă a mecanis
mului aprovizionării tehnico-mate- 
riale, întărirea spiritului de răspun
dere în utilizarea mijloacelor teh
nice și materiale ale economiei, con
tribuind la buna funcționare a între
gului mecanism economico-financiar. 
la eforturile generale pentru spori
rea producției și eficienței econo
mice.

Pe baza prevederilor din progra
mele întocmite, în numeroase unități 
constructoare de mașini, printre care 
întreprinderea de ventilatoare, între
prinderea „Timpuri noi1*, întreprin
derea de motoare diesel ș.a., se va 
extinde aplicarea tehnologiilor ne
convenționale.

— Secretarul general al partidului 
a subliniat necesitatea de a trece 
hotărit, in toate sectoarele, la înfăp
tuirea programelor de modernizare. 
Ce rezultate concrete s-au obținut 
pină acum in cadrul acestei acțiuni ?

— Trebuie să arăt că stadiile de 
îndeplinire a măsurilor cuprinse in 
programele de organizare și moder
nizare a producției sint urmărite 
săptămînal. prin analize la nivelul 
sectoarelor teritoriale, si lunar. în bi
roul comitetului municipal de partid. 
Dintre rezultatele acțiunii menționez 
doar cîteva. Pină in prezent s-au 
modernizat 6 cuptoare la I.M.G.B., 
„23 August11 și „Vulcan11 prin adap

tarea arzătoarelor regenerative recu
perative concepute la Institutul de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru sectoare calde din 
București.

La toate aceste cuptoare s-a re
dus consumul de gaz metan cu 25 
la sută, în condițiile înregistrării 
unor parametri la nivelul celor mai 
bune realizări pe plan mondial. La 
întreprinderea de pompe s-au expe
rimentat tehnologiile de elaborare și 
turnare a pieselor din oțeluri crioge- 
nlce ; la întreprinderea de mecanică 
fină s-a extins procedeul de ștan- 
țare de precizie pentru repere de 
orologerie ; la întreprinderea de apa
rate electronice de măsură și in
dustriale, echiparea unor freze cu 
dispozitive de debitare de preci
zie, de măsură și afișare meca
nică au asigurat un spor de produc
tivitate de 10 la sută ; la întreprin
derea textilă „Dacia11 modernizarea 
tehnologiei de indeiere a firelor a 
dus la o reducere cu 30 la sută a 
unor consumuri de materiale. Un în
semnat spor de productivitate se ob
ține la întreprinderea de confecții și 
tricotaje prin ridicarea capacității in
stalației automate de ambalare a 
produselor. La întreprinderea de pre
fabricate „Militari11 s-a trecut la mo
dificarea tehnologiei de utilizare a 
plaselor sudate la panourile de fațadă 
care determină și o îmbunătățire a 
calității produselor respective. Aces
te exemple vin să pună in evidență 
că, în general, în programele de mo
dernizare sînt cuprinse măsuri cu 
efecte importante asupra îmbunătă
țirii activității de producție.

Aș dori să subliniez că atingerea 
cu succes a obiectivelor stabilite să 
le realizăm prin modernizare depin
de atît de înfăptuirea măsurilor, 
foarte importante propuse de co
lectivele de specialiști din produc
ție si cercetare, cit si de modul in 
care vor fi antrenați la această ac
tivitate toți oamenii muncii.

Așa cum s-a subliniat și in plenara 
comitetului municipal de partid, ur
mărim ca acțiunea să vizeze nu nu-

Un semna! de ne șantierul întreprinderii 

de articole tehnice din cauciuc Tîrou Jiu

Livrați urgent 
utilajele tehnologice!
Pe latura sudică e întreprinderii 

de articole tehnice din cauciuc și 
cauciuc regenerat din Tirgu Jiu, in 
vecinătatea halelor secțiâi de benzi 
transformatoare, se află în construc
ție secția de recondiționat benzi de 
transport și tamburi cu învelișuri de 
cauciuc.

— Este un obiectiv deosebit de 
important — ne explică Alexandru 
Volvovicz, iriglnerul-șef al în
treprinderii — ce se realizează 
pe baza indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, cu prilejul vi
zitelor de lucru în bazinul carbonifer 
al Olteniei. După cum se știe, în uni
tățile miniere se folosesc mari can
tități de benzi transportoare din cau
ciuc, care după un anumit grad de 
uzură devin inutilizabile. Dar și în 
aceste condiții, ele păstrează în struc
tura lor inserții textile, corzi de oțel, 
cauciuc, alte materiale și substanțe 
valoroase, unele procurate din im
port. Punerea în funcțiune a instala
țiilor prevăzute în cadrul noii secții 
va determina recuperarea acestor 
materiale in proporție de 70 la sută 
și prelungirea cu încă 50 la sută a 
duratei de utilizare a benzilor de 
transport și tamburilor cauclucați. 
Trebuie spus însă că realizarea insta
lației pentru recondiționat benzi con
stituie un unicat, fiind prima capa
citate de acest fel care se execută în 
țară. Iată de ce a fost necesar un 
anumit timp pentru elaborarea pro
iectelor de utilaje, precum și a teh
nologiei de recondiționare a benzilor. 
Pe măsura perfectării acestora, con
tractăm utilajele cu diverși producă
tori, asigurăm condiții pentru con
struirea și montarea utilajelor, in 
vederea punerii in funcțiune, cit mai 
rapid posibil, a acestui nou obiectiv.

Elaborarea proiectelor, a tehnolo
giei și documentației de execuție a 
fost încredințată Institutului de in
ginerie tehnologică și proiectare pen
tru industria chimică și Institutului de 
cercetări pentru prelucrarea cauciu
cului și maselor plastice, ambele din 
București. Beneficiarul a încheiat 
contracte pentru podurile rulan
te si alte utilaje cu diferite uni
tăți industriale. La celălalt obiec
tiv ;— secția de recondiționat tamburi 
— utilajele sînt comandate și parțial 
contractate, dar cu termene de li
vrare necorelate cu cel de punere în

mai aspectul general a! unității, ci 
să cuprindă toațe secțiile și atelie
rele, acționind astfel incit fiecare loc 
de muncă să devină un model de 
desfășurare a procesului de produc
ție, bazat pe principiile moderne de 
organizare. J

— Care este contribuția specialiș
tilor din unitățile de cercetare și din 
invățimintul superior la realizarea 
obiectivelor organizării și moderniză
rii producției.

— In concepția secretarului general 
al partidului nostru, promovarea 
progresului tehnic in toate sectoarele 
economiei naționale, modernizarea 
proceselor de producție și creșterea 
mai puternică a productivității mun
cii se realizează prin afirmarea vi
guroasă a revoluției tehnico-științi- 
fice, valorificarea; în producție și in 
organizarea muncii a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii. Im
plicarea puternică a cercetării știin
țifice și a invățămintului în acțiunea 
de perfecționare a organizării și mo
dernizare a întreprinderilor este re
zultatul creșterii considerabile a 
aportului acestor domenii la progre
sul tehnic, care, sub îndrumarea de 
inaltă competență și autoritate știin
țifică a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, au dobin- 
dit un loc de primă însemnătate in , 
dinamizarea eforturilor creatoare ale 
întregului nostru popor.

Practic, toate unitățile de cercetare 
și de invățămînt superior participă 
la soluționarea unor probleme de 
mare complexitate din programele B 
de organizare și de modernizare a i 
proceselor de producție, iși aduc o 
prețioasă contribuție la introducerea |i 
mai accentuată a progresului tehnic l; 
în întreprinderi, la aplicarea unor 
forme și metode noi, eficiente de 
organizare a producției și a muncii, 
la perfecționarea pregătirii profesio
nale a personalului. In cadrul comi
siilor de la nivelul Capitalei și al sec
toarelor. al colectivelor constituite in 
întreprinderi sint cooptați specialiști 
cu o inaltă competentă profesională, 
care sint implicați direct în rezolva
rea practică a modernizării unități
lor. Recent. în catedre din învăță- 
mintul superior tehnic s-au început o 
serie de cercetări fundamentale care 
să asigure o parte a suportului de 
concepție al produselor peste nivelul 
mondial, care trebuie să ajungă la 
cel puțin 3—5 la sută pe ansamblul 
Capitalei la sfirșitul cincinalului.

Acest an este hotăritor pentru des
fășurarea cu rezultate optime a pro
cesului de modernizare. De aceea, 
organele si organizațiile de partid din 
Capitală ii acordă o atentie prioritară 
in întreaga activitate politico-ideolo- 
gică și organizatorică, aceasta fiind 
o coordonată esențială a îndeplinirii 
și depășirii planului pe acest an, a 
înfăptuirii angajamentului asumat 
de organizația municipală de partid 
București.

Colectivele de oameni ai muncii 
din Întreprinderi și celelalte uni
tăți, din institutele de cercetare și in
stitutele de invățămînt superior iși 
concentrează eforturile pentru a asi
gura promovarea susținută a pro
gresului tehnic, ridicarea pe o treap
tă superioară a organizării produc
ției și a muncii, direcții hotăritoare 
de acțiune pentru soorirea contribu
ției Capitalei la infăntuirea hotărîri- 
lor Congresului al XIII-lea al parti
dului, în vederea înaintării neconte
nite a patriei pe calea edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. •

Dan CONSTANTIN

funcțiune. Bunăoară, utilajul princi
pal, strungul normal greu tip SN- 
2 500, are stabilit termenul de livra
re abia în trimestrul IV. Celelalte 
două utilaje de bază, autoclava și 
instalația de sablat, au fost coman
date mai tîrziu din cauza nepredării 
la timp a documentației. Există prin 
urmare destul de multe probleme 
care trebuie urgent rezolvate.

Este de la sine înțeles că respecta
rea termenului de punere in funcțiu
ne a unui obiectiv de asemenea im
portanță necesită o strinsă conlucra
re intre toți factorii cu răspunderi 
directe în acest domeniu. Avem in 
vedere nu numai problema asigurării 
utilajelor, ci și aceea a definiti
vării tehnologiei de recondiționare a 
benzilor. în acest scop, în cadrul în
treprinderii a fost creat un colectiv 
de cercetare, care a și obținut unele 
rezultate promițătoare in activitatea 
sa. „In paralel cu proiectarea și rea
lizarea utilajelor, ne-a spus inginerul 
chimist Florin Anglițoiu, am început 
să elaborăm tehnologia de fabricație. 
Testările făcute și experimentarea u- 
nui tronson de bandă recondiționată 
cu inserție textilă pe transportoarele 
de cărbune de la cariera Girla au 
evidențiat că aceasta se comportă 
foarte bine și că, deci, ne aflăm pe 
drumul cel bun. In aceste zile veri
ficăm, de asemenea. In condiții nor
male de producție, un alt tronson de 
bandă recondiționată, cu corzi de 
oțel11.

Cum evoluează lucrările pe șan
tier? Constructorii din cadrul Antre
prizei de construcții industriale Tir
gu Jiu iși desfășoară in ritm susținut 
activitatea, cu hotărîrea de a finali
za chiar în primul trimestru al aces
tui an lucrările de construcții Ia noua 
secție și de a pregăti condițiile pen
tru începerea montajului. Se mun
cește energic la executarea platfor
mei și drumurilor de acces, la săpa
rea fundațiilor și turnarea betoane- 
lor. Totuși, pentru finalizarea la ter
menul stabilit a acestui nou obiectiv 
este necesar ca factorii angajați in 
executarea acestei investiții să-și 
concentreze eforturile, să conlucreze 
mai îndeaproape și cu toată răspun
derea pentru rezolvarea cit mai grab
nică a problemelor Încă nesoluțio- 
nate.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scinteli"
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OPT MILIOANE TONE DE LEGUME!
■ ■

PROGRAMUL PRIVIND
ECONOMICĂSI EFICIENTA

PRODUCȚIA, EXPORTUL 
A CULTURILOR DE LEGUME

CREȘTEREA PRODUCȚIEI
DE LEGUME

— mii' tone

« Cu o lună de zile

Programul privind producția, ex
portul și eficiența economică a cul
turilor de legume, dezbătut și apro
bat de plenara lărgită a Consiliu
lui Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor cuprinde un 
ansamblu de măsuri menite să ducă 
la îmbunătățirea radicală a activi
tății in acest sector chemat să-și 
sporească considerabil contribuția 
la buna aprovizionare a populației 
cu produse agroalimentare, precum 
și la crearea unor importante dis
ponibilități pentru export. Pornind 
de la indicația formulată la recen
ta plenară lărgită de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a asigura, 
încă din anul viitor, ’ _
250—30(1 kg de legume pentru fie
care cetățean al țării, programul pe 
1986 are ca obiectiv esențial reali
zarea unei producții record dc 8 
milioane tone legume, adică cu 
aproape 2 milioane tone mai mult 
decît s-a obținut in anul 1985. A- 
ceastă producție suplimentară ur
mează a se realiza și pe seama 
creșterii suprafeței totale ce ur
mează a fi cultivată cu legume și 
cu deosebire pe seama suprafețelor 
de legume cultivate intercalat, dar 
mai ales prin mărirea randamente
lor la hectar. Și in continuare to- • 
matele, ardeiul? varza, castraveții, 
ceapa, mazărea, fasolea, _ rădăci- 
noasele și verdețurile rămîn cultu
rile de bază în cadrul legumicul
turii noastre, dar Programul pe 1986 
acordă o atenție deosebită sporirii 
producției la unele specii deficita
re și cu valoare alimentară ridica
tă, cum sint vinetele, conopida, us
turoiul, bârnele, dovleceii, guliile, 
țelina etc., culturi a căror produc
ție totală și cu deosebire livrările 
la fondul de stat vor depăși de 
4—5 ori nivelurile 
trecut.

Dintre măsurile 
tehnice stabilite pentru realizarea 
Programului producției de legume 
se desprind cele referitoare la or
ganizarea intregii activități pe baza 
unor programe speciale, întocmite 
pentru fiecare cultură. Atît la ni
vel central, cit și la nivel județean 
aceste programe sînt coordonate de 
colective de specialiști care poartă 
întreaga răspundere pentru înfăp
tuirea lor.

în lumina indicațiilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aceste programe au ca prioritate 
absolută realizarea producțiilor de 
legume timpurii, într-o gamă spo
rită de sortimente, astfel incit să se 
asigure o mai bună eșalonare în 
aprovizionarea populației cu legu
me în stare proaspătă, inclusiv cu 
verdețuri. Producția propriu-zisă 
de legume timpurii se prevede a fi 
realizată pe cele 4 000 hectare pro-

tovarășul
cel puțin

in funcție de zona de cultură și 
specia cultivată, să se treacă la 
acoperirea acestora în vederea 
plantării in perioada optimă prevă
zută prin tehnologiile de cultivare. 
Programul prevede termene preci
se privind înființarea culturilor, 
densitatea plantelor, perioadele de' 
executare a lucrărilor de întreți-

• Realizarea unei cantități cît mai mari de le - j) 
) gume timpurii — obiectiv prioritar al intregii activități, 
i • Toate culturile de legume să fie amplasate in 

perimetre cu surse sigure de irigare, unde există toate 
ț condițiile pentru producții mari.

I

*

ț
ț revin privind asigurarea foliei de polietilenă, a altor t 
ț materiale, a îngrășămintelor și substanțelor chimice. ' 
ț • Eficiență înaltă în fiecare fermă prin livrarea ’ 
ț timpurie, de calitate superioară a prod'ucției și prin ’ 
ț reducerea cheltuielilor. J

tejate cu folie de piolietilenă, dar 
mai ales în cadrul grădinilor de 
legume prin extinderea suprafețe
lor plantate cu răsaduri. In acest 
scop urmează să fie produse în 
această iarnă 13,5 miliarde răsaduri, 
o bună parte din aceistea urmînd a 
fi realizate în răsadnițe cu încăl
zire biologică de către fermele le-

!

i

i ț 
ț

• Consiliile populare, unitățile agricole sînt obli
gate să respecte cu strictețe structura sortimentală, 
cultivarea integrală a suprafețelor stabilite.

• Amenajarea solariilor, a serelor și preg ătirea 
răsadurilor trebuie încheiate fără întirziere pentru ca 
înființarea culturilor, atît în spațiile protejate cit și în 
cimp să se facă la termenele stabilite prin program.

• Colectivele de specialitate de la direcții ie agri
cole, conducerile de unități sînt obligate să contro
leze pe fiecare fază a procesului de producție aplica
rea strictă a normelor tehnologice și să analizeze 
săptămînal stadiul îndeplinirii lucrărilor.

• îndeplinirea integrală și la termen de către 
toate organismele și întreprinderile a obligațiilor ce le l

mai devreme

2517 3583

decit alții
Un loc distinct îl ocupă în cadrul 

programului măsurile și acțiunile 
ce se cer întreprinse pentru asigu
rarea necesarului de semințe din 
soiuri și hibrizi cu un potențial ri
dicat de producție. în acest scop, 
producția semințelor de legume va 
fi organizată în 153 unități specia
lizate, care vor cultiva in total o su
prafață de 38 000 hectare. In aceste 
unități urmează să fie produsă în
treaga cantitate de semințe necesa
ră pentru sectorul socialist și gos
podăriile populației, precum și o 
rezervă de șemințe de 25—30 la sută 
pentru fiecare specie.

Un element calitativ nou care stă 
la baza organizării producției de 
legume il reprezintă accentuarea 
procesului de concentrare a acesto
ra in unități cu condiții pedoclima
tice favorabile, pe suprafețe coma
sate in cadrul unor perimetre care 
au asigurată irigarea din surse si
gure de apă pe toată perioada ve
getativă și unde există condiții 
pentru valorificarea superioară a 
producției, urmărindu-se cu deose
bire reducerea distanței de trans
port pentru a se evita pierderile de 
recoltă, precum și cheltuielile nee- 
conomicoase. în cadrul bazinelor 
legumicole urmează să fie organi
zate în acest an 
specializate, care 
sută din fondul 
gume al statului, 
plasarea fiecărui 
față de principalii beneficiari, dar 
și de nivelul de organizare și de 
calificare a forței de muncă s-a 
trecut la profilarea unor ferme 
pentru aprovizionarea populației cu 
legume in stare proaspătă, ferme 
pentru producerea legumelor desti
nate industrializării, precum și 
me specializate pe producerea 
legume pentru export.

Subordonate direct sarcinilor 
bilite prin programele de autoapro- 
vizionare. în . cadrul județelor pro
ducția de legume este organizată 
astfel în<?it să asigure necesarul de 
consum din producția proprie atit 
pentru legumele în stare proaspătă, 
cit și materia primă pentru unită
țile industriale existente. Pentru 
aprovizionarea Bucureștiului sînt 
nominalizate 7 unități mari produ
cătoare de legume, anume organi
zate în zonele limitrofe Capitalei, a 
căror producție totală de aproape 
170 000 tone va fi livrată direct ma
gazinelor specializate. De aseme
nea, pehtru realizarea sarcinilor de 
export la legume în stare proaspă
tă au fost nonrnalizate unități spe
cializate, în județele cu condiții fa
vorabile și cu tradiție în legumicul
tura, care să realizeze producții de 
legume competitive pe piața exter
nă. sub toate aspectele, inclusiv al 
randamentelor și calității.

y

Experiența unei ferme
in producerea

legumelor timpurii

peste 1 600 ferme 
vor asigura 90 la 
centralizat de le- 
în funcție de am- 
bazin legumicol

Unul din obiectivele esențiale ale 
programului producției de legume 
pe 1986 îl constituie realizarea unei 
eficiențe sporite la fiecare sorti
ment in parte și pe ansamblul sec
torului. în acest sens trebuie ac
ționat mai ferm și mai perseverent 
pentru sporirea randamentului la 
hectar și valorificarea superioară a 
producției de legume, concomitent 
cu reducerea cheltuielilor de pro
ducție și cu deosebire pentru lichi
darea cu desăvîrșire a risipei de 
legume, risipă care se face mai ales 
după ajungerea la maturitate a le
gumelor. Potrivit calculelor de fun- • 
damentare a indicatorilor de efi
ciență rezultă că. in condițiile unei

gospodăriri raționale, prin timpu
rietatea și îmbunătățirea calității 
producției este pe deplin posibil ca 
în acest an costurile de producție 
la tona de legume să fie reduse cu 
75 lei și prețul mediu de valorifi
care să fie cu 131 lei pe tonă mai 
mare comparativ cu 1985. Proble
ma eficienței producției de legume 
trebuie gîndită prin însuși modul în 
care este concepută realizarea a- 
cesteia. Pornind tocmai de la efec
tele economice pozitive ce se obțin 
prin practicarea unei legumiculturi 
intensive, programul stabilește ca 
aproape jumătate din suprafața to
tală cu legume in 1986 să o repre
zinte fie culturile succesive, fie du
ble sau intercalate.

ce tre-

I

în-
sau

vor depăși de 
înregistrate anul

organizatorice și

eficiența sectorului
mari care se

La C.A.P. Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, legumicol este asigurată mai ales prin timpurietatea și calitatea producțiilor 
realizează aici

DOUA MILIOANE DE TONE
MAI MULT

direct producătoare, 
culturilor in solarii 
ci mp se va face cit mai 

posibil, folosind cu precă- 
cuiburi 
stresul

gumicole 
ființarea 
direct în 
devreme 
dere răsaduri repicate în 
nutritive pentru a se evita 
de prindere a plantelor.

Dintre acțiunile imediate 
buie întreprinse pentru realizarea 
programului de legume timpurii se 
desprind cele privitoare la asigu
rarea condițiilor necesare pentru 
cultivarea legumelor protejate. Este, 
vorba în special de asigurarea, pînă 
Ia 1 martie, a necesarului de folie 
de polietilenă, precurti și de înche
ierea grabnică a acțiunii de revizui
re și consolidare a solariilor, astfel 
ca in perioada imediat următoare,

nere/punînd un accent deosebit pe 
generalizarea palisatului la tomate
le timpurii, pornind tocmai de la 
producțiile mari de legume ce se 
qtbțin în mod constant in fermele 
legumicole care respectă cu stric
tețe aceste norme tehnologice.

Ținînd seama de unele neajunsuri 
care s-au manifestat in respecta
rea planului de cultură, programul 
stabilește obligativitatea unităților 
agricole, organelor județene agrico
le de a respecta cu strictețe sarci
nile de plan stabilite pentru fie
care specie în parte, înlăturîndu-se 
cu desăvîrșire practica substituirii 
unor sortimente deficitare cu altele 
mai productive, mai ușor de reali-

Prin creșterea cu 83 000 hectare a suprafeței 
cultivate — mai ales pe seama culturilor interca
late, duble și succesive — și, în mod deosebit, 
prin aplicarea măsurilor de sporire a producției 
ia hectar, CANTITATEA DE LEGUME PREVĂZU
TĂ A SE REALIZA ÎN ACEST AN ESTE CU 
APROAPE 2 MILIOANE DE TONE MAI MARE 
FATĂ DE 1985.

Îmbunătățirea structurii
CULTURILOR DE LEGUME

Pentru a satisface în condiții superioare ce- ț 
rințele popula’iei pentru anumite sortimente, în ț 
acest an s-a prevăzut creșterea substanțială a su- ț 
prafețelor la un număr de culturi, între care

i Cultura 1983 față de 1985
— în procente —

Conopidă 
Dovlecei 
Gulii 
Usturoi 
Vinete 
Bame 
Țelină 

| Andive 
ț Varză roșie

421
213
402
139
154
500
187
270
198

1

în legătură' cu acțiunile imediate ce se întreprind în unitățile pro
ducătoare pentru realizarea sarcinilor stabilite prin Programul pri
vind producția, exportul și eficienta economică a culturilor de legume 
am avut o convorbire cu tovarășul Gheorghe GLAMAN, directorul 
general al Direcției generale a 
miculturii.

viticulturii, pomiculturii și legu-

în stare proaspătă 
luni pe
grăbim 

producției, ci și să

nu puține ferme, comparabile cu 
cele mai bune producții obținute 
pe plan mondial ; de asemenea, 
așa după, cum se stabilește și in 
program, întreaga suprafață culti
vată cu legume este amplasată in 
perimetre irigabile. ceea ce oferă

nîncă legume 
doar citeva 
buie deci să 
timpurietatea 
prelungim producția pînă toamna 
tîrziu. noiembrie-decembrie. Desi
gur. rezolvarea problemelor nu este 
deloc ușoară, dar avem suficiente 
argumente pentru a afirma că anul 
1986 va marca o îmbunătățiră ra
dicală in eșalonarea producției. 
Referindu-mă la timpurietate. voi 
preciza că încă din toamnă am se
mănat 23 000 hectare cu spanac.

an. Tre- 
nu numai

ducă răsadul necesar, cu prioritate 
în răsadnițe încălzite pe cale biolo
gică., Si aceasta nu numai din mo
tive 'de ordin financiar, ci mai ales 
din dorința de a realiza răsaduri 
viguroase, sănătoase, 
ranteze realizarea de 
și timpurii.

— Afirmați că la

care să 
recolte

ga- 
mari
dată 
cum 

a-
această 

toate legumele timpurii sînt, 
s-ar spune, semănate în spații 
nume pregătite. în curînd va trebui 
să se treacă la repicarea acestora 
în ghivece nutritive sau pur și sim-

piu. a fost nevoie să intervenim 
cu măsuri drastice pentru a deter- . 
mina unele unități producătoare din 
județele Călărași, Teleorman și 
Tulcea să execute semănatul pen
tru producerea răsadurilor de co
nopidă. în cazurile respective s-a 
putut interveni întrucît ele au fost 
identificate de specialiștii direc
ției generale din minister în urma 
controalelor efectuate. Dar cei da
tori să facă acest lucru sînt in pri
mul rînd factorii răspunzători de 
la nivelul organelor agricole jude-

pe

— Tovarășe director general, ori 
de cite ori discutăm despre legumi
cultura. gîndul ne poartă spre un 
sector de ■ activitate fără a căror 
produse (proaspete sau conser
vate) nu putem concepe masa 
de zi cu zi. Și aceasta pentru că 
intr-o alimentație rațională, sănă
toasă. mincărurile de legum^ tre
buie să predomine peste toate cele
lalte produse agroalimentare. Este 
in măsură legumicultura noastră să 
producă cele 8 milioane de tone, 
cit se prevede prin programul 
1986 ?

— Voi răspunde pornind de la 
ceea ce s-a realizat anul trecut 
in unitățile de frunte ale legumi
cultura noastre și nici măcar in 
bazinele consacrate, ci de la pro
ducțiile obținute pe ansamblul ju
dețului Iași, care nu dispune de 
condiții, să zicem, deosebite pentru 
dezvoltarea legumiculturii. în legu
micultura acestui județ s-a realizat 
anul trecut o producție medie la 
hectar de circa 25 tone. Este o pro
ducție de nivel mediu. Realiz'.nd 
numai această medie modestă, pe 
ansamblul 
obținem 
peste 13 
nfilipane 
prevede 
județe care au realizat anul trecut 
producții și mai mari ; Timișul, 
bunăoară, a obținut 29 tone legume 
la hectar, ca să nu mă refer la fer
me care in mod constant realizea
ză cîte 35—“ft tone legume la hec
tar. nivel de producție absolut 'nor
mal intr-o legumicultura intensivă, 
cum trebuie și poate să se practice 
în fiecare zonă a tării. Dispunem în 
acest sens de toate condițiile ne
cesare ; sub aspectul tehnologiilor 
de producție lucrurile sint clari
ficate pină in cel mai mic amă
nunt : potențialul biologic al se
mințelor de legume pe care le pro
ducem este mult superior niveluri
lor prevăzute a se realiza in acest 
an. o dovadă constituind-o produc
țiile de 40—50 tone cit realizează

nu

țării ar trebui să 
o producție totală de 

milioane tone, adică cu 5 
tone mai mult decît .se 
prin program. Sînt însă

PRODUCȚIILE MARI, COMPARABILE CU CELE MAI BUNE
(•

PIî PLAN MONDIAL, REALIZATE ÎN MULTE FERME

1)lovada marilor posibilități ale legumicultorii noastre
garanția unor recolte mari și sigu
re. Suprafața destinată culturii de 
legume a fost arată din toamnă, 
urmind ca pînă la mijlocul lunii 
viitoare să încheiem acțiunea de 
administrare a îngrășămintelor or
ganice pe suprafața prevăzută de 
61 000 hectare.

— Oricit de mari ar fi efortu
rile in vederea sporirii actualelor 
randamente, pentru buna aprovi
zionare a populației este nevoie, 
înainte de toate, să fie rezolvată 
problema timpurietătii producției 
de legume. Ce s-a 
acest sens ?

— Sarcina trasată 
cultorilor, de către 
neral al partidului 
incă din anul viitor 
250—300 kg de legume pe locuitor 
ne obligă nu numai de a accen
tua caracterul de intensivitate a 
producției, ci de a regindi însuși mo
dul de producere a legumelor. Pen
tru că oricît de multe legume am 
produce in așa-zisele perioade de 
sezon, practic este imposibil ca un 
om să poată' consuma o asemenea 
cantitate în condițiile în care el mă-

întreprins in
nouă, legumi- 
secretarul ge- 
de a asigura 

cel puțin

salată, usturoi și ceapă verde. Cul
turile fiind înființate în perioada 
optimă stabilită și beneficiind și de 
o iarnă blîndă si umedă, se pre
zintă acum' într-o stare bună. Dacă 
in următparele zile vor mai primi 
o fertilizare suplimentară sînt con
vins că in primăvară devreme vom 
avea verdețuri suficiente pe piață. 
Eforturile noastre sint concentrate 
acum spre realizarea celor 7,6 mi
liarde fire de răsaduri pentru cul
turile timpurii de tomate, ardei, 
vinete. varză. conopidă. gulii. 
Ne-am propus ca din acest an să 
extindem culturile timpurii de cas
traveți. dovlecei și salată, bineîn
țeles. tot pc calea producerii de 
răsad. La această dată toate legu
mele timpurii sint semănate. Apr 
stabilit ca peste tot. acolo unde 
există condiții, să se aplice o teh
nologie rapidă de producere a răsa
durilor. Adică semănatul să se facă 
în lădite care să fie așezate în sere 
pentru a se grăbi răsărirea plante
lor. urmind ca după aceea să se 
treacă la repicarea lor in cuiburi 
nutritive. Ca regulă generală s-a 
stabilit ca fiecare unitate să-și pro-

plu pe straturile de pămînt așezate 
deasupra paturilor biologice1 încăl
zite. Care este stadiul de pregătire 
a acestora ?

—. Pentru repicatul legumelor 
timpurii avem nevoie de o supra
față totală de 2 653 ha. Pentru a 
asigura o continuitate normală a 
procesului tehnologic este necesar 
ca aceste spații să fie pregătite cel 
tîrziu pînă la 25 februarie. Peste 
1 600 hectare din suprafața prote
jată o reprezintă solariile de tip 
tunel în răsadnițele cu încălzire 
biologică. în aceste spații pînă la 
data ultimului nostru control erau 
pregătite doar 600 hectare si aceas
ta atît datorită lipsei de folie, cit 
mai ales întirzierilor cu care se 
amenajează paturile din răsadnițe 
in unele unități agricole din jude
țele Călărași. Teleorman, Timiș, 
Prahova. Tulcea. Ialomița. Mehe
dinți. Bistrița-Năsăud si Maramu
reș. Referindu-mă la aceste neajun
suri aș mai adăuga și faptul că. 
chiar în acest început de'an există 
pe alocuri tendința de a nu res
pecta structura sortimentală a pro
ducției de legume. Așa, de exem-

tene. precum și consiliile populare 
care poartă întreaga răspundere 
pentru asigurarea cantitativă și 
sortimentală a producției de le
gume.

— Pentru că ați adus în discuție 
problema răspunderii pentru res
pectarea strictă a indicatorilor de 
plan, vă rugăm să vă referiți Ia 
modalitățile concrete în care s-a 
conceput realizarea producției de 
legume în acest an.

— Măsurile organizatorice adop
tate cu mai multi ani in urmă 
ne-au permis să realizăm o con
centrare corespunzătoare a produc
ției de legume sau mai exact spus 
o dimensionare a fermelor legumi
cole aproape, de cerințele actuale. 
S-a ajuns astfel la revitalizarea 
unor bazine tradiționale care prin 
specificul lor au fost profilate pe 
producerea legumelor destinate 
consumului în stare proaspătă. Așa. 
bunăoară, un sfert din suprafața 
totală de verdețuri este amplasată 
în bazinele limitrofe Capitalei. Ti- 
nînd seama de efectele economice

pozitive ale specializării fermelor 
legumicole, încă prin plan s-a asi
gurat o structură sortimentală re
dusă, in unele cazuri (mai ales la 
legumele destinate industrializării) 
acestea cultivînd doar cite un sor
timent sau cel mult două. în ca
drul fermelor se va trece la orga
nizarea terenului în sole de cîte 
20—25 hectare, urmînd ca ele să 
fie împărțite in parcele de dimen
siuni mici, de la 1 la 5 hectare, in 
funcție de specia cultivată și mo
dalitățile de organizare a muncii in 
acord global. Această formă de or
ganizare a teritoriului va permite 
generalizarea sistemului de irigare 
a culturilor pe brazdă. metodă 
care trebuie reconsiderată în în
treaga legumicultura. Toate aceste 
măsuri au fost stabilite încă din 
toamnă, iar pe parcursul iernii au 
fost asigurate condițiile tehnice și 
materiale pentru concretizarea lor 
practică. Ultimele verificări făcute 
de către specialiștii direcției noas
tre intr-un număr de unități din 
31 de județe vin să confirme răs
punderea cu care s-a acționat și 
continuă să se acționeze pentru a 
realiza în acest an saltul calitativ 
pe care ni-1 cere cu atîta insistentă 
secretarul general ' al partidului. 
Sîntem hotăriți 
lucrăm cu toată 
derea necesară 
punct cu punct 
gramului producției de legume a- 
doptaț de recenta plenară lărgită, 
conștienți de importanta vitală pe 
care o are acest sector în ' asigu
rarea hfanei poporului. Pe baza a 
ceea ce am făcut pînă acum avem 
deplina garanție că vom livra în 
perioada necesară cantitățile de 
verdețuri stabilite, urmînd ca din 
15—20 mai să ajungă pe piață pri
mele cantități de varză timpurie, 
apoi cele de castraveți, dovlecei, 
tomate, ardei gras si vinete, astfel 
incit incepînd cu 15 iunie și mai 
ales după 15 iulie să asigurăm o 
abundentă de legume pe piață din 
toate sortimentele, ceea ce ar cores
punde cu o timpurietate de cel 
puțin 25 de zile fată de anul trecut.

și' ne angajăm să 
puterea și răspun- 
pentru a îndeplini 

prevederile pro-

Legumicultorii de la C.A.P. Maia, 
județul Ialomița, s-au impus in 
ultimii ani prin producțiile mari 
obținute la unitatea de suprafețe, 
dar mai ales prin livrarea la fon- . 
dul de stat și la export a unor im
portante cantități de legume tim
purii.

Obținerea unor randamente la 
hectar care au ajuns la peste 40 
tone ardei gras, 38 tone gogoșari. 50 
tone tomate, 30 tone vinete, 52 tone 
varză timpurie s-au realizat con
comitent cu creșterea de la un an 
la altul a cantităților de legume 
timpurii, care au fost valorificate 
in mod-avantajos, atît prin livrarea 
lor în stare proaspătă la piață pen
tru aprovizionarea populației, cit și 
la export.

Din cele 6 000 tone legume, pe 
care cele două ferme le realizea
ză în medie pe an. peste 2 500 tone 
le reprezintă legumele timpurii. 
Cum s-a ajuns la asemenea pon
dere a legumelor timpurii, ne-am 
putut convinge și acum, în plin 
februarie, cînd legumicultorii din 
Maia fac ca activitatea din grădina 
lor să fie asemenea uneia dintr-o 
adevărată uzină cu foc continuu. 
Cu mult mai devreme decît în alți 
ani și cu mult înaihtea grădinari
lor care respectă așa-zisele tradi
ții cu privire la înființarea cultu
rilor de legume, la această unitate, 
la 15 februarie era încheiat repica
tul celor 1,5 milioane fire de varză 
timpurie. în acest fel s-au ciștigat 
aproape două săptămîni, devans cu 
care de fapt se va ieși și în cimp. 
Repicarea s-a realizat in patru zile, 
la efectuarea ei participînd 300 de 
cooperatori, zi de zi, lucrind cîte 
12 ore. Cele 20 de hectare prevă
zute cu varză timpurie au fost ara
te, fertilizate cu 
turale și chimice 
delate pentru ca 
sadul în perioada 
mă. Plantarea în
tua între 10 și 15 martie și la reali
zarea ei vor participa alături de 
membrii celor două ferme și coope
ratorii din alte sectoare. Pentru a 
preintîmpina consecințele unor 
eventuale temperaturi scăzute, ră
sadul a fost „călit" pentru a rezis
ta la acestea, fiind acum viguros. 
Pentru 50 la sută din' suprafața 
prevăzută cu varză timpurie s-a 
confecționat deja structura de re
zistență și pereții tunelelor. acestea 
fiind făcute din nuiele și răchită 
peste care se va pune folia de poli
etilenă folosită, și în anii trecuți la 
solarii. Procedînd in acest fel, pes
te 90 ia sută din cantitatea de varză 
ce se va obține va fi livrată pină 
la șfîrșitul lunii mai, în condiții de 
valorificare foarte avantajoase.

ne spune tovarășul 
președintele C.A.P.

în ultimii ani s-a ajuns ca 
pe un hectar de varză timpurie 
obținem un venit intre 120 000 

150 000 lei. In 1986, ținînd cont 
această cultură a fost pregătită 
maximă răspundere, scontăm să

îngrășăminte na- 
din toamnă, mo- 
să primească ră- 
cu adevărat opti- 
cîmp se va efec-

a

— La noi 
Iulian Diriu, 
Maia 
de 
să 
Și 
că 
cu
realizăm un venit total de 3,5 mi
lioane lei. în ce privește tomatele 
timpurii și ardeioasele, care vor fi 
cultivate în solarii, pentru acestea 
am produs 280 000 de răsaduri care 
vor fi repicate în aceste zile. Ma
joritatea răsadurilor se produc în 
gospodăriile cooperatorilor, chiar și 
răsadurile pentru legumele de cimp 
care însumează aproape 30 milioa
ne fire de ardei gras și kapia, go
goșari, tomate și vinete. Preocu- 
pîndu-ne în mod deosebit de pro
ducerea răsadului, noi începem 
plantatul în cimp mai devreme cu 
10—15 zile față de alții și de aici 
rezultă valorificarea ' timpurie 
unor mari cantități.

Tehnicianul Răducanu Stancu, 
șeful fermei nr. 2, care în ultimii 
ani s-a situat de trei ori pe primul 
loc în țară pentru producțiile ob
ținute și calitatea acestora. dar 
mai ales pentru cantitățile de le
gume timpurii valorificate, remar
ca : „Cele 200 hectare pe care le 
cultivăm cu legume nu cunosc 
efectul erbicidelor. Totul se reali
zează cu sapa, dar mai ales cu un 
fel de prăsitoare manuală, făcută 
pe un cadru de bicicletă. Plantînd 
devreme și îngrijind culturile, 
plantele se dezvoltă viguros, astfel 
incit vîrful de valorificare a pro
ducției de tomate, vinete. ardei 
gras este devansat cu o lună față 
de alții. în perioadele în care va
lorificăm noi, preturile sînt de 
două-trei ori mai mari decît in se
zonul cu abundență de legume pe 
piață. Ba, mai mult, producînd le
gume timpurii de calitate, am pu
tut livra la export cantități, tot mai 
mari de ia un an la altul".

într-adevăr, de la 100—150 tone 
legume timpurii, cit realizau coope
ratorii de la Maia în 1975. în anul 
1985 ei au livrat peste 2 500 tone 
legume timpurii, din care 800 tone 
la export. Prin valorificarea legu
melor timpurii unitatea a reușit 
să-și rotunjească veniturile la pes
te 10 milioane lei. sumă care con
tribuie decisiv la dezvoltarea aces
tei cooperative. (Mihai Vișoiu, co
respondentul „Scînteii").

Pagină realizată de Florea CEAUȘESCU și Iosif POP
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- permanent ancorat în actualitate, 
cu înaltă eficiență formativă

Cincinalul actual se desfășoară 
sub imperativul realizării unei noi 
calități in intreaga activitate econo- 
mico-socială. Aceeași înaltă exigență 
o pune partidul nostru și în fața 
organelor și organizațiilor de partid 
în ce privește munca politico-educa- 
tivă. în acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia in 
Raportul prezentat la Congresul al 
XlII-lea al partidului că „trebuie ac
ționat pentru ridicarea nivelului și 
eficienței invățămintului politico- 
ideologic de masă, care trebuie să 
înarmeze pe comuniști, pe toți oa
menii muncii cu principiile funda
mentale ale partidului, obiectivele și 
sarcinile ce revin fiecărui domeniu 
de activitate, să asigure dezvoltarea 
conștiinței revoluționare, însușirea 
trăsăturilor moral-politice ale omu
lui nou, participarea activă a mem
brilor de partid, a celor ce muncesc 
Ia înfăptuirea Programului parti
dului".

în lumina acestor cerințe am des
fășurat investigația de față în maț 
multe cercuri de invățămint din ju
dețele Tulcea, Teleorman și Botoșani.

Prezent la cercul politico-educativ 
din cadrul atelierului mecanic al 
întreprinderii de alumină din Tulcea, 
corespondentul nostru. Neculai Ami- 
hulesei a remarcat că dezbaterile 
au loc intr-o sală bine amenajată, 
care găzduiește, de fapt, punctul de 
documentare politico-ideologică din 
această secție. Cu un sfert de oră 
înaintea începerii dezbaterilor, pro
pagandistul cercului, ing. Stoian 
Vîlcu, face prezența. Toți cel 40 de 
cursanți se aflau in sală. După 
anunțarea temei supuse dezbaterii și 
a planului tematic, care fuseseră 
prezentate cursanților în urmă cu o 
lună, se trece la dezbateri. Maistrul 
Gheorghe Doseanu abordează partea 
teoretică a temei „Statul și funcțiile 
statului socialist — stat al democra
ției muncitorești, revoluționare". 
Prezintă principalele elemente ale 
teoriei socialismului științific . pri
vind evoluția statului de-a lungul 
timpului, elementele definitorii ale 
statului democrației muncitorești, re
voluționare, cuprinse în documentele 
partidului nostru. La rîndul lui, 
muncitorul Alexandru Militaru vor
bește despre funcțiile statului, amin
tește prevederile documentelor Con
gresului al XlII-lea al partidului 
despre stat și rolul său în societatea 
noastră in etapa actuală. Alți cîțiva 
cursanți completează cele spuse, iar 
propagandistul recapitulează pe 
scurt citeva idei importante plivind 
rolul și funcțiile statului. Trecînd la 
partea a doua a dezbaterii, propa
gandistul face precizarea necesară 
că este vorba de abordarea proble
mei participării maselor la actul de 
conducere, la luarea hotărîrilor în 
societatea noastră, ceea ce înseamnă 
afirmarea inițiativei și a spiritului 
de răspundere ale oamenilor muncii.

Propagandistul orientează firul 
dezbaterii în direcția abordării reali

tăților concrete din secție. „Din per
spectiva democrației noastre munci
torești, să discutăm despre răspun
derile ce ne revin în realizarea sar
cinilor — atrage el atenția cursanți
lor. Cum se manifestă inițiativa 
noastră în rezolvarea unor probleme 
cu care ne confruntăm ?“.

Primul care s-a înscris la cuvînt 
a fost maistrul Anghel Stănciulescu, 
care a spus că „răspundere și ini
țiativă trebuie să avem atît la adu
narea generală a oamenilor muncii 
sau la adunarea de partid atunci 
cind participăm la luarea unor de
cizii, cît și la aplicarea acestora în 
viață. Noi am hotărît mai demult să 
reducem rebuturile la turnătorie. Am 
stabilit și unele măsuri în acest sens. 
Numai că cei care lucrează acolo nu 
își fac datoria, iar rebuturile în loc 
să scadă cresc. Cred că nu ar fi 
lipsit de importanță ca oțelarul 
Radu Mărăcine, prezent la această 
dezbatere, să spună ce trebuie făcut 
acolo pentru a pune capăt acestei 
risipe".

Pornind de lă această propunere, 
dezbaterea a îmbrăcat o formă foarte 
concretă. Inginerul Olimpiu Vasilov, 
maistrul Alexe Militaru și oțelarul 
Radu Mărăcine au făcut propuneri 
concrete de îmbunătățire a activi
tății la turnătorie. S-a discutat și 
despre alte probleme care au strînsă 
legătură cu înalta eficiență. Dezba
terile au durat aproape două ore, cu 
mult mai mult decît era programat 
inițial. S-au găsit insă soluții la 
unele probleme cu care se confruntă 
colectivul de muncă din această 
secție.

însușirea principiilor fundamenta
le ale teoriei revoluționare a parti
dului nostru s-a împletit, așadar, in 
mod fericit cu manifestarea spiri
tului de inițiativă a cursanților în 
soluționarea unor probleme concrete 
ale producției.

Un mod asemănător de desfășu
rare a invățămintului de partid a 
consemnat si corespondentul Stan 
Ștefan că este propriu si pentru 
majoritatea covîrșitoare a cercurilor 
politico-educative de la întreprinde
rea de ' rulmenți din municipiul 
Alexandria. S-a relevat cu această 
ocazie, o dată mai mult, rolul im
portant pe care îl are buna pregătire 
a propagandiștilor în ridicarea efi
cienței invățămintului politico-ideo
logic.

Secretarul comitetului de partid, 
Dode Tincu, subliniind că, in spiri
tul Cerințelor formulate la Congre
sul al XlII-lea, se urmărește ca 
eforturile propagandiștilor să fie ca
nalizate în direcția conturării cît mai 
exacte a sferei de probleme Care 
urmează să fie abordate în discuții, 
înarmării lor cu argumentele prin
cipiale. dar si practice, concrete de 
la locul de muncă în vederea susți
nerii tezelor, a ideilor promovate 
de partidul nostru.

Pe baza datelor puse la dispoziție 
de compartimentele funcționale ale

întreprinderii, propagandiștii au po
sibilitatea să imprime dezbaterilor 
un caracter concret, viu, dinamic, 
acestea soldîndu-se de regulă cu im
portante propuneri privind creșterea 
productivității muncii, diminuarea 
consumurilor de materii prime și 
energie electrică, sporirea parame
trilor tehnici și de calitate ai rul
menților, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație. La organizația de 
partid strungărie C, la unul din 
cercurile politico-educative, propa
gandistul ing. Viorel Mija, înainte 
de a începe convorbirea propriu-2isă. 
a înfățișat pe scurt, în citeva minute, 
obiectivele prioritare ale dezbaterii, 
astfel incit luările de cuvirțt să be
neficieze de un fir conducător, de 
orientări precise. Ulterior, partici
pant» la dezbateri au reușit să co
releze aspectele generale, principiale 
ale temei, cu referiri la posibilitățile 
existente, pentru a îndeplini în con
diții optime planul ce revine secției, 
a obține inele de rulmenți de calita
te superioară. S-a izbutit deopotrivă 
evitarea abordării abstracte, teoreti- 
zante a temei, ca și alunecarea spre 
un mod de dezbatere propriu unei 
ședințe de producție. Majoritatea 
celor care au luat cuvîntul au îmbi
nat analiza principială a probleme
lor referitoare la dezvoltarea forțe
lor de producție cu accentuarea 
principalelor sarcini ce revin între
prinderii și mai ales secției In acest 
an. Este semnificativ pentru spiritul 
exigent în care s-au desfășurat dez
baterile faptul că, deși secția ișl 
depășește lună de lună sarcinile de 
plan la inelele exterioare și interi
oare ale rulmenților, discuțiile au 
fost axate spre relevarea unor 
neajunsuri, spre precizarea moda
lităților concrete privind dezvol
tarea Secției în perioada ime
diat următoare, reducerea conti
nuă a consumului de metal, ridi
carea pregătirii profesionale a în
tregului personal muncitor de aici.

Demn de relevat este și faptul că 
în atenția comitetului de partid s-au 
aflat și alte metode capabile să în
lesnească aprofundarea teoretică, tn- 
susirea conținutului de idei al do
cumentelor de partid. De pildă. Ia 
dezbaterile din cadrul temei „Rolul 
și funcțiile statului nostru socialist 
— stat al democrației muncitorești, 
revoluționare", au fost invitați și ju
riști care au vorbit despre legali
tate și democrație, dezvoltarea și 
perfecționarea activității organisme
lor democrației socialiste, contribuind 
astfel la lărgirea orizontului proble
matic al temei, la înțelegerea de 
către fiecare cursant a evoluției Sta
tului si a funcțiilor sale, a respon
sabilităților multiple ce revin fie
cărui cetățean în exercitarea prero
gativelor largi ,ale democrației noas
tre socialiste.

Investigația desfășurată de Cores
pondentul nostru. Silvestri Ailehei, 
pe parcursul a două ședințe ale în- 
vățămintului politico-ideologic al ca

drelor didactice din municipiul I'o- 
țoșani, s-a soldat de asetftenea cu 
o seamă de constatări imburăirătoaf 
între care se remarca, pe t*r.gă pr< - 
zența foarte bună a cursanților, us"> 
interes deosebit pentru a confer 
dezbaterilor o ținută de calitate, o 
inaltă eficiență lh plănui desfășură
rii procesului de invățămint. S-a vă
dit cu acest prilej preocuparea de 
a integra „la zi", în planul tematic 
al dezbaterii, tezele și ideile pro
movate în cele mai recente docu
mente ale partidului. L.-i Cercul pd- 
litico-educativ al personalului didac
tic de la liceul industrial din Bo
toșani, de exemplu, Care a dezbă
tut tema „Rolul și funcțiile statu
lui nostru socialist — stat al de
mocrației muncitorești, revoluționa
re". participant» au făcut largi refe
riri la cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv din 6 fe
bruarie a.c. și la Plenara lărgită a 
Consiliului Național al Agriculturii.

Din păcate, corespondentul nostru 
a constatat, in citeva împrejurări, O 
practică, cel puțin ciudată, de des
fășurare a dezbaterilor. în cercu
rile cadrelor didactice de la Liceul 
industrial de construcții. Școala ge
nerală nr. 12 și grădinițele cuprin
se între numerale 14 și 25. dezba
terile se realizează pe baza unei „de- 
falcări" prealabile a ideilor pe 
cursanți, flecare dintre ei abordind 
—- de fapt citind din diferite bro
șuri — doar un capitol al subiectu
lui.

O manieră de dezbatere care nu 
poate fi sustrasă de sub incidența 
formalismului șl bUchefismului. Toc
mai din această cauză, în aceste 
cercuri s-a „scăpat din Vedere" ne
cesitatea integrării in dezbatere a 
ideilor cuprinse in documentele noi. 
recent apărute, nu S-au făcut refe
riri la modul in care acestea pot fi 
transmise mai ușor elevilor. Rele- 
vind aceste neajunsuri tovarășei 
Ahica Huțanu, Secretar pentru pro
blemele de propagandă al comitetu
lui municipal de partid, corespon
dentul nostru ă reținut că „vor fi 
atenționate organizațiile de bază din 
școlile și liceele in care se manifestă 
asemenea fenomene, că vor fi elabo
rate planuri tematice în vederea 
completării bibliografiilor indicate 
cit documentele nou apărute, vor îi 
organizate simpozioane metodologice 
la care să participe toți propagan
diștii, se vor controla concret și vor 
fi sprijinite aceste Cercuri de invă
țămint să-și perfecționeze activita
tea, modul de desfășurare â dezba
terilor".

întradevăr, exigențele pe care le 
implică aceasta deosebit de impor
tantă activitate consacrată pregătirii 
politico-ideologice a membrilor de 
partid reclamă o intervenție neintjr- 
ziată a organului municipal de par
tid și, în orice caz, măsuri de măi 
mare anvergură și cu o sporită forță 
de înrîurire.

CHIPUL LUMINOS AL MAMEI
un mare model al literaturii române

Ctitorii de pace,
Poate „Oda bucuriei" a 

lui Schiller ar fi rămas un 
poem obișnuit dacă nu s-ar 
fi înfrățit cu tulburătoarea 
melodie beethoveniană — 
și, vai,... atît de simplă și 
adincă. îneît ne vine a 
spune că titanul de la Bonn 
a fost primul muzician al 
lumii care a înțeles cît de 
terestru este sensul lumi
nos al scrierilor străvechi 
despre pacea lumii. Era fi
resc ca un popor ca al 
nostru, care a suferit atît 
de mult de pe urma răz
boaielor de cotropire și 
care s-a apărat împotriva 
furtunilor istoriei cu o 
demnitate tulburătoare, să 
iubească pacea și să con
sidere că armonia planetei 
semnifică chezășia fericirii, 
la fel cum apa vie și în
miresmată îngemănată cu 
lumina vivifiantă întrețin 
delicata existentă a flori
lor. „Mitul lui Orfeu tra
cul" este poate cel mai im
presionant mit al antichită
ții deoarece el simbolizea
ză mitul înțelepciunii, mitul 
apolinicului, mitul înfrățirii 
dintre oameni, în ambian
ța unei naturi grele de 
viață. în cintecele noastre 
populare, nu o dată ideea 
păcii se reliefează, imprl- 
mind un plus de noblețe 
creațiilor respective. Ce 
altceva sînt elegiacele cin- 
tece de cătănie decit tăl
măcire! intr-un discurs so
nor plin de farmec a do
rinței de conviețuire paș
nică între toate făpturile 
pămintului ? Despre aceas
tă temă majoră s-a scris 
mult ; nici artele plastice 
și nici cinematografia nu

s-au lăsat mai prejos în 
acest context spiritual, plin 
de seninătate. în calitate 
de slujitor al Euterpei pot 
spune din inimă Că în 
anii României socialiste, 
dar mai cu seamă în 
ultimele decenii, în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", s-a 
născut o adevărată simfo
nie a păcii. Ne-au fost 
oferite nenumărate cîntece 
de masă, mobilizatoare și 
dătătoare de încredere în 
Viitor. Cantate și oratorii 
valoroase au fost genera
te? urmind creator pilda 
enesciană, sau, altfel spus, 
s-a continuat estetica „Sim
foniei a III-a“ a Orfeului 
moldav, concepută în anii 
intunecoși ai primului 
război mondial, conținutul 
ei, mai cu seamă in finalul 
extatic, identificindu-Se 
unei eufonii a fraternizării 
între toate neamurile globu
lui pămintesc. Octogenarul 
Zeno Vancea este autorul 
unei profunde cantate pen
tru pace, Ion Dumitrescu 
ne-a lăsat moștenire un 
„Cvartet închinat păcii", din 
care se desprinde poetica 
parte lentă, un emoționant 
imn al firescului și al con
cordiei, în timp ce Gheor
ghe Dumitrescu izbutește 
să îmbine lupta poporului 
pentru libertate și dreptate 
socială cu aceea pentru ob
ținerea mult doritei fericiri 
terestre, în climatul liniș- 
tei și al ideilor fecunde, 
în aproape toate viguroa
sele sale opusuri. Mai pot 
fi amintiți și compozitorii 
din generația ajunsă în 
plină maturitate, in frunte 
cu Anatol Vieru, Ștefan

cîntece
Niculescu, Theodor Grigo- 
riu, Wilhelm Berger, Du
mitru Capoianu, Tiberiu 
Olah, Cornel Tăranu, Mir
cea lstrate, regretații Mihai 
MoldoVan șl Liviu Glodea- 
nu, ca realizările lor lim
pide să fie preluate de pe 
poziții novatoare de tinerii 
Liana Alexandra, Doina 
Rotaru-Nemțeanu, Șerban 
Nichifor, Sorin Lerescu, 
Adrian Iorgulescu, Adrian 
Pop, Cristian Alexandru 
Petrescu — și enumerarea 
poate continua.

Ne bucuram că majorita
tea opusurilor din „Sim
fonia păcii" au fost pre
zentate cu măiestrie în să
lile de concerte, apoi în
registrate convingător și 
adesea scoase pe disc de 
Către Electrecord, nemai- 
Vorblnd de numeroasele 
emisiuni de radio și de te
leviziune în care respecti
vele realizări solare au fost 
popularizate. Dacă în tre
cut nu se putea vorbi de o 
înflorire a genului vocal- 
simfonic, în ultimele două 
decenii putem spune că 
s-au scris mai multe can
tate Șl oratorii decit — o 
spunem fără exagerare... 
— în toată istoria muzicii 
românești, iar sub acest 
aspect evidențiem tema 
bunei înțelegeri intre oa
menii de pretutindeni, in 
climatul moralizator al 
unei munci cinstite, al 
dragostei în sensul noble
ței lui Eminescu sau Bla- 
gâ. dar mai ales în sem
nificația sublimă a dualis
mului dragoste de țară — 
dragoste de bine, adevăr 
și frumos. în felul acesta.

de pace 
variatele stiluri și tempe
ramente artistice sînt uni
te precum munții prîh 
ecourile care îi inconjoaiă 
sau, cu alte cuvinte, varie
tatea stilistică presupune 
Unitatea de conținut, avind 
ca fond comun o estetică a 
unui nou umanism, ale că
rui rădăcini Se pierd in ne
gura veacurilor, intr-un 
folclor de o expresie răsco
litoare, născut o dată cu 
poporul român.

Este îmbucurător faptul 
că acea nedorită angoasă, 
care nu o dată predomină 
peisajul artistic al vestului 
european, nu face casă 
bună cu acel clasicism 
structural al artistului de 
pe veăhiul pămint daco
român. într-o epocă in 
care poporului postru i 
s-au pus la dispoziție ope
rele lui Eminescu, ale lui 
Enescu, ale lui Brâncuși, 
într-o epocă în care cultu
ra este accesibilă Oricărui 
cetățean al tării, o estetică 
ă încrederii In forțele bi
nelui s-a născut și s-ă con
solidat in tot ceea ce Sem
nifică suflet românesc. Sub 
cerul senin al patriei doi
nesc rapsozii și cin tarea 
lor dezmiardă lanurile de 
griu sub soare, dealurile 
albastre de doruri multe și 
munții Cărpaț.i, semeți și 
nepăsători în fata urîciuni- 
lor istoriei. Poporul tb- 
măn este puternic și ex
presiv și fiindcă, deși a su- 

. ferit, a știut să învingă du
rerile crude, să muncească 
și să înalțe cîntece de pace, 
ctitorii de pace.

Doru POPOV1CI

Noi filme pentru cei 
mai tineri spectatori
Studioul „Animafilm" a. pregătit 

pentru cel mai tineri spectatori noi 
episoade din serialele „Vreau să știu" 
și „Temerarii", creații cu mesaj in- 
strUctiv-educatfv ce stimulează ima
ginația și cultivă gustul pentru fru
mos. Episodul 11 al serialului „Vreau 
să știu", intitulat „Soarele" (scenariul 
și legia Tatiana Apahideanu) are că 
temă o nouă călătorie imaginară in 
Cosmos, prilej de a afla date intere
sante despre apariția și evoluția sis
temului solar, despre unele fenome
ne astronomice. O incursiune in 
timpuri străvechi, în China secolului 
VI, clnd abia era inventată placa de 
lemn gravată, deschide cel de-ai 13- 
lea episod al aceluiași serial, suges
tiv intitulat „Tainele tiparului" (sce
nariul și regla Virgil Mocanul. Ima
gini și comentarii pe înțelesul copii
lor dezvăluie acestora importanța 
descoperirii literelor mobile de către 
Gutenberg — cel care a deschis dru
mul tiparului modern — rolul deose
bit al cărții în viața omului. Deose
bit de antrenantă este și incursiunea 
„Prin istoria aparatelor de măsurat 
timpul", adevărată lecție cinemato
grafică despre timpul cosmic și bio
logic, oferită de episodul 14 al seria
lului „Vreau să știu", scenariul și re
gia George Sibianu.

Peripețiile protagoniștilur din „Te
merarii" sînt continuate de episoade
le 5 („O hartă eu bucluc") și 6 („Un 
telefon neobișnuit") recent termina
te, filme realizate în regia lui Zaha- 
rla Buznea și, respectiv. Ana Măriâ 
Buznea. Școlarilor mai mari 1! se 
adresează un nou film al regizorului 
Adrian Petringenaru — („Perpetua 
renaștere") — creație ce cultivă, prin 
intermediul desenului animat, al di
feritelor sale compoziții artistice, 
ideeă de demnitate și înțelegere 
umană.

vre mea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 februarie, ora 20 — 23 fe
bruarie, ora 20. In țară : vremea în 
răcire inceptnd din regiunile norci-ves- 
tlce. Cerul va fi mai mult noros. Se 
vor semnala precipitații temporare sub 
formă de ploaie, lapovlță și ninsoare 
in toate zonele țârii, dar cu o frecven
ță mal mare la începutul intervalului 
In regiunile estice, apoi spre sflrșltul 
intervalului în cele sudice. Izolat, can
titățile de apă pot atinge 15 litri pe 
metrul pătrat in 24 de ore. Vîntul va 
sufla moderat cu intensificări la în
ceputul intervalului în estul țării, pre- 
dominind din sector’ nordic, apoi spre 
sflrșltul intervalului in regiunile su
dice, predomlnind din sector estic. Cu 
viteze pină la 60 km pe oră. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 7 și '3 grade, mai coborite în 
nordul, vestul șl centrul țării pină la 
minus 12 grade, iar cele maxime între 
minus 3 șl plus 5 grade. In București : 
Vremea in răcire ușoară cu cerul mal 
mult noros. Vor cădea precipitații tem
porare la începutul intervalului sub 
formă de ploaie, apoi lapovlță și nin
soare. Vintul va sufla moderat cu unele 
intensificări din sector estic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 3 și plus un grad, iar maximele 
Intre un grad și 3 grade.

cinema
• Vară sentimentală s FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 10. ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Marele premiu : LIRA (31 71 71) — 
15; 17; 19. PROGRESUL (23 91 10) — 15; 17; 19.
• Racolarea t PACEA (71 30 85) — 15; 
17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13; 15; 17: (9.
• Nea Mărin miliardar : MUNCA (21 50 97) - 15; 17; t9.
• Nu te voi uita niciodată : SCALA 
(11 03 72) - 9; 11; 13; 15: 17,15; 19,30.
• Aventuri in Ontario : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;17; 19.
0 Sarea e mai prețioasă decit aurul: 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; tt; 13; 13; 17; 19.
0 Alice: STUDIO (59 53 15) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12)— 11; 13; 15.
0 Râm ii, fericire : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19.
0 Fata fără zestre : POPULAR 
(35 15 17) — 11; 15! 18.
0 Hallo, taxi I: CIULEȘTI (17 55 46)— 9; 11; 13; 15; 17; 19. FLOREAS^a 
(33 29 71) — 11 ; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11: 13; 15: 17; 19. 
0 Vinătortil de căprioare : FEREN
TARI (89 49 85) — 15; 17: 19. VIITORUL (10 67 40) — 15; 17: 19.
0 Program special pentru copii —

9; 11; 13: 15; 17, Prietenul nostru TU
— 19 : DOINA (16 35 38).
0 Ultimul mohican : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Adio, domnule Chips : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12: 15; 18.
0 Clinele : PATRIA (11 86 25) -- 9; 11.30; 14; 16,30; 19, BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,36; 19. FA
VORIT. (45 31 70) - 9: 13; 15; 17; 19.
0 Cobra se întoarce : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, COTROCENI (49 48 48) — 13; 
17; 19.
0 Pilot de formula 1: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19. CULTURAL (83 50 13) — >0;
12,15: 14,30; 16,45; 19.
0 Cei șapte fantastici : BUZfeȘTl
(50 43 58) — 14.30; 16,30: 18,30.
0 Lupii mărilor : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA
(79 71 26) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Avertismentul : F L A C A R A
(20 33 40) - 13,39; 16; 18,15.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Intre patru ochi (B) — 17; 
(sala Atelier) : intre cîncî și șapte — 
17,30.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 63 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihal Brediceanu. 
Solistă : Cristina Anghelescu — 18.

0 Opera Română (1318 St) : Seară vienezâ — 18.
0 Teatrul de Operetă (14 80 11) i Liliacul — 17,30.
0 Teatrul „Lucia Stufdza Bulnndra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 48) : Romeo și .Juliets la stirșit de noiem
brie — 17,30; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Menajeria de sticlă — 17,30. 
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ;Atenție, se filmează — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 84 60) : 
Pachetul cu acțiuni — 17,30.
0 Teatrul ,,C. T. Nottara" (59 31 03. 
sala Magneru) : Micul infern — 17,30; 
(sala Sudlo) : Trăsura la scară — 18. 
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34) : cursa de Vieba — 18; (sâla 
Giulești. 18 04 85) : Bărbierul din Sevilla — 18.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tăna- se“ (Sală SaVoy, 15 56 73) : Belmondo 
al H-Iea — 18: (sala Victoria, 50 58 63): Eu vă fac să rldeți — 18.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00): Lă popasul drumeției — 18. 
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : Se caută o stea — 17,30.
0 Teatrul „ion Creangă" (50 26 S3) ; 
Un tinăr printre alții — 9; Cenușă
reasa — 15; Mary Poppins — 18.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Elefănțelui curios — 10; 15; (sala
CosmonaUților, 11 12 04) : Lungulnasului — 15.
0 Circul București (10 41 95) : Lă circ ca-n filme — 18.
0 Estrada Armatei (13 60 84) : Start 
Ia... varietăți — 18.

Arii fost, cu cîțiva ani în 
urmă, martorul unei scene 
copleșitoare prin sim'plitâ- 
tea emoției : Nichita Stă- 
nescu, om ir, deplina forță 
a celor aprot pe 30 de ani, 
poet incunun; t cu lauri in 
țară și peste hotare, pri
mea, de la celălalt capăt al 
firului telefonic, sfaturi, 
îndemnuri, învățăminte... 
Am deslușit de îndată: vor
bea cu Mama st. In picioa
re, iii fața receptorului, 
poetul exprima o copilă
rească bucurie, micșorat 
parcă din statura lui masi
vă, sub cuvintele pilduitoa
re ale Mamei. Ds\ la Plo
iești, prin cabluri și bu
toane veneau alte \și alte 
îndemnuri de Inimă, tar 
poetul, un copil de! cinci 
decenii, le primea cu tre
murări și suavitate în .glas, 
răspunzind : „Bine, matriâ 
scumpă și iubită. Auzi, 
mama? Fii atentă, că noi 
doi avem un pact. Atîta 
titap cit dumneata trăiești, 
eu nu mor"..., ca apoi să 
improvizeze un cintec, un 
ritual și minunat cintec, în 
care două Versuri născute 
din veche și Veșnic proas
pătă dragoste, sfredeleau 
ca o obsesie :
Mamă, hiamă, te iubim, 
Alta nu găsim...
Mamă, mamă, te iubim, 
Alta nu găsim...

Și cintecul acesta ar fi 
putut dura pe calea cablu
rilor și a butoanelor, ca un 
nesfirșit imn al bucuriei...

Cercetasem, îndelung,. în
treaga literatură româneas
că, din care am extras pa
ginile el cele mal fascinan
te pentru antologia Gin- 
diri închinate mamei, pri
mită cu căldură și bucurie 
îndeosebi de tinerii cititori 
și . „Bibliotecii scola-u’ui". 
Da" in clipa aceea, alături 
de Nichita Stănescu. reve
lația devenise certitudine. 
Sentimentul dragostei de 
mamă era cu mult mai pu
ternic în viața creatorilor 
decit, poate, reușiseră unii 
din ei să a exprime in 
opere. Ei, poeții și poves
titorii. au lăsat pagini tul
burătoare despre Mamă, 
mulți scriind cu majuscule 
cuvintul dătător de viață, 
ca și cuvîntul Tară — cel 
care dă temeinicie Vieții 
individuale și colective. 
Pentru ' Că Mamă și Țară 
Sînt constantele străvechi 
ale simțămintelor omului 
de la Carpați și Dunăre, 
ele au străluminat fapte și 
durata acestui popor, iar 
sufletul lui artistic le-a 
înmlădiat in vers și cintec, 
un poet al împerecherii de 
vorbe românești așterhîh- 
du-le alături în chiar titlul 
unei poeme : Mamă țară.

Ele au fost scrijelite în 
pietre de rtiormînt și in 
cele dinții slove de româ
nească, iar cu 465 de ani în 
urmă, in învățăturile Iui 
Neagoe Basarab către fiul 
său Teodosie, intilnim a- 
Ceste adeveritoare rîhduri 
care formează cei dinții 
imn cunoscut în limba cU- 
vintului mamă : „O, maica 
mea și dulceața inimii 
mele... Cită dosadă (= în
tristate) ăl avut pentru 
fniiie, fiind multă vreme 
Sătcinată cu mihe, ziua și 
noaptea, și încă nu numai 
Ziua și noaptea, ci în toată 
vremea și in tot ceasul... Și 
nu pociu să socotesc și să 
ntimăr ostenințele tale, 
cîte-ai ostenit pentru 
mine... Iar eu intrai cu dor 
și dragoste în inima ta. Și 
de atunce ai luat alte oste
neli mai mari și mai multe. 
Că eu eram înaintea ochi
lor tăi mai luminat deci,t 
razele Soarelui și niciodată 
n-ai avut înaintea ochilor 
tăi altă lumină mai lumi
noasă decit pre mine, nici 
inima ta n-a avut altă avu
ție măi dragă decit pre 
mine".

Aidoma acestor gînduri, 
întreaga noastră literatură, 
incepind cu doinele, bala
dele și basmele populare și 
Continuind cu scrierile is
torice și cronicărești și cu 
creația modernă, este un 
imn adus cuvîntului „sa
cru — mamă", cum îl de
numește Victor Eftimiu. 
Fiindcă, „cea mai mare

parte din comoara sensibi
lității imaginației poeților 
este moștenirea directă a 
sufletului delicat, blind și 
iubitor al mamelor — apre
cia, la începutul acestui 
veac, Cincinat Pavelescu. 
Dar care poet, cît de necu
noscut, sau literat, cît de 
modest, nu simte în ochii 
iul, arzînd, o lacrimă de 
emoție și de recunoștință 
cind, pronunțind cuvintul 
Mamă, evocă ființa iubită 
ce se apleacă înfrigurată 
de griji peste leagănul co
pilului sau peste nădejdile 
adolescentului !

O dată cu Frunză verde, 
Foaie verde și Du-te dor 
unde tc mii, motive relua
te permanent din gură in 
gură, și în cintecele de dor, 
și în doine, și în balade, 
mânia reprezintă in folclo
rul nostru permanența, 
perpetuarea, bucuria exis
tenței pe „o gură de rai"

Mama de George Coșbuc. 
„Iubește (...) pe mama, că 
vezi că eu nu sînt lingă 
voi", transcrie, cutremurat, 
Caragiale, dorința tatălui 
său, ca un indemn către 
toți copiii, dar și ca model 
pentru scriitori. Și exem
plele ar trebui să Cuprindă 
sute și mii de titluri, dar 
ni se pare suficient să a- 
iirmâm că opere funda
mentale ale scriitorului ro
mân șint determinate sau 
înfățișează nepieritoarea 
imagine ft mamei : opere 
fără de care nu ne putem 
închipui peisajul multi
form al literaturii naționa
le : Baltagul, Anii dc uce
nicie șl Frații Jderi de Sa- 
doveanu, Ion și Pădurea 
spinzurațiior de Liviu Rn- 
breanu, La vulturi de 
Gala Galaction, Pulul de 
I. Al. Brătescu-Voinești, 
După furtună de Jean Bart, 
Hronicul șl cintccul virste- 
lor de Lucian Blaga, Un

Desen de Tia PELTZ

și în „codrul frate cu 
românul". Poetul popu
lar se destăinuiește bra
zilor, munților, florilor, 
codrului, dar cea mai 
trainică legătură o are 
cu Mama, cate este „mâi- 
că-măiculița mea", „maică- 
fericirea mea". Pentru că' 
tatăl pleca, adesea, fie la 
oaste, pentru a apăra „să
răcia și nevoile și neamul", 
fie în plaiuri, cu „miorițe
le", pentru a agonisi exis
tența zilniță, fie împreună 
cil „doi juncani / Că doi 
cîrlani" să cultive pămîntul 
din care răsărea „spicul cit 
porumbul". Mama răminea 
acasă, ihgrijea de treburile 
gospodăriei, creștea prun
cii, pregătindu-1 pentru a 
deveni alți tați cutezători și 
alte mame, care să perpe
tueze existența neamului, 
veac de Veac.

în poezia poeziilor româ
nești, Miorița, dragostea 
pentru Mamă atinge cul
mea cea mal inaltă a senti
mentului : „lăr la cea măi
cuță / Să nu spui drăguță, / 
Că la nunta mea / A căzut 
o stea / C-am avut nun
tași / Brazi și păltinași...".

La începuturile liricii 
modeme, ia A. Mureșanu, 
D. Boiintineanu, V. Alec- 
sandri și ceilalți creatori, 
poezia era menită șă evoce, 
preluind unele episoade de 
la cronicari, mărețele fi
guri ale matnelor din isto
ria națională ca exemple 
în lupta pentru constituirea 
unei patrii libere și demne, 
unite și independente.

„O mamă, dulce mamă..." 
picură fiorul liric emines
cian, după care în limba 
cuvîntului mamă apar ca
podopere care se numesc 
Doamna Chiajna de Al. 
Odobescu, Mara de loan 
Slavici, Amintiri din copi
lărie de Ion Creangă,

om intre oameni de Camil 
Petrescu, Moromeții de 
Marin Preda, Ce mult 
te-am iubit de Zaharia 
Stancu, pentru a marca 
doar citeva creații în pro
ză. Dar tabloul trebuie 
nuanțat și îmbogățit eu 
încă alte numeroase nume 
ale unor personalități ar
tistice reprezentative în 
această privință : Șt. O Io
sif, Elena Farago, Panait 
Cerna, Tudor Ărghezi, Ion 
Pliat, Victor Eftimiu, Wi
chita Stănescu, Otilla Ca- 
Zimir, Emil Botta. Magda 
Isanos, Maria Banuș, Vio
leta Zamfirescu, Radu 
Cârneci, Alexandru Andri- 
țoiu. Ion Brad. Nicolae La- 
biș, Gheorghe Tomozei, 
Marin Sorescu, loan Ale
xandru, Ana Blandiana, 
Adrian Păunescu... și nici 
o dată o asemenea mențiune 
nu poate fi întregitoare. 
Căci, Mama și Tara mode
lează cîntecul nepieritor al 
fiecărui creator ; cite opere 
bune s-au scris în litera
tura noastră sînt in atin
gere cu glia-țară și cu 
mama, dătătoarea vieții de 
neam și de năzuințe spre 
viitorul lui minunat. Iar 
toate aceste scrieri mai 
vorbesc de liniște, de pace, 
de bucurie, de înțelegere, 
de fericire.

Scriind aceste rînduri am 
în față două cărți repre
zentative : Descriptio Mol- 
daviae, cea dinții geogra
fie națională, alcătuită de 
un savant și un scriitor in 
același timp, Dimitrie Can- 
temir, și o impresionantă 
sinteză de „chipuri, datine, 
fapte, mărturii" intitulată 
Femeile in viața neamului 
nostru de Nicolae Iorga, 
datată 1911.

Reconstituind trecutul ro
mânesc, constatăm că fe
meile, aproape egale la nu

măr CU bărbații, au fost 
mereu alături de tații, soții 
și fiii lor în întreaga dez
voltare istorică a poporu
lui, la muncă și la luptă 
împotriva împilării sociale 
și naționale, în ridicarea la 
lumină și 1a 6 viață mai 
bună. In același timp, ma
mele au „consolidat nea
mul prin fiii și fiicele lor", 
cum scria Iorga, dovedind 
sănătate, robustețe șî cu
tezanță alături de toate ce
lelalte caracteristici una
nim apreciate acestui po
por. Trecutul este trainică 
temelie și dovadă pentru 
înfăptuirile noastre. Dimi
trie Cantemir, cu 270 de 
ani în urmă, năzuia spre 
creșterea seminției moldo- 
valahilof. ceea ce, cu alte 
cuvinte. înțelegea și Eh? • 
chițâ Văcărescu prin „Cf 
terei limbii româneșt 
care implica, pe lingă înă. 
țarea ei creatoare, un po
por bogat numericește, pu
ternic și liber, așa cum îl 
va visa și Bălcescu.

Timpul a trecut peste cu
getări și năzuințe, dar abia 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" 
a înscris intre legile dura- 

' tei și grija permanentă 
pentru prospețimea și vi
goarea națiunii, pentru co
pii, cei prin care vom fi 

/ mereu un popor Cu tine
rețe fără bătrir.ețe. Iar 
întregul edificiu de Via
ță materială si spiritua
lă este proiectat,. în chip 
magistral, de secretarul 
general al partidului, acor- 
dîndu-se femeii un rol de 
frunte in viața social-poli- 
tică, economică, științifică 
și cultural-artistică a țării, 
in viața de familie, în creș
terea și educarea Copiilor.

„în calitate dc mame și 
educatoare — aprecia to
varășul Nicolae Ceaușescu
— femeilor le revine un 
rol esențial in formarea și 
educarea tinerelor vlăstare 
aie patriei. întotdeauna, 
chiar in vremurile de res
triște, femeia a îndeplinit 
nobila misiune de a trans
mite noilor generații înal
tele virtuți ale poporului 
nostru, tradițiile Sale îna
intate, dragostea înflăcă
rată pentru patrie, senti
mentul demnității, al drep
tății și adevărului. Poporul 
român a acordat și acordă 
o profundă cinstire femeii- 
mame ;' literatura și arta, 
folclorul nostru i-au închi
nat nenumărate pagini,, 
i-au cintat cu căldură 
chipul luminos".

Socialismul a creat cele 
mai bune condiții femeii- 
mame în societate, legisla
ția apărind familia, spriji
nind sporirea populației și 
creșterea unui număr mai 
mare de copii. Astfel incit 
statutul etic al femeii- 
mame este pe măsura epo
cii pe care o trăim — Epo
ca de „Roșu vertical" — 
cum o metaforiza Nichita 
Stănescu, poet al Tării și 
al Mamei. Căci, reintoreîn- 
du-ne la acest mare liric 
contemporan, în opera lui 
Mama este mereu reche
mată în ipostaze variate, 
întru liniștea, bucuria, fe
ricirea și nădejdea zilei de 
miine. într-o poemă a sa 
descoperim și aceste sen
suri, atît de semnificative 
in momentul de încordare 
care planează asupra pla
netei i
„Nu, nu, nu,
Striga în dureri mama mea, 

născindu-mă, 
nu, nu, nu,
Striga ea năseîndu-mă ; — 
Viața nu e pentru ucidere 
Viața nu e pentru ucidere!"

Și, continuă poetul — cum 
strigă orice mamă, gindin- 
du-se la copilul ei, cum 
meditează qfeatorit, scriind
— cu profundă îngrijorare 
despre viața mamelor și a 
copiilor lumii: „Viața nu e 
făcută pentru a fi ucisă / 
nu, nu, nu ! — / Striga 
mama mea, născîndu-mă“. 
Este aici, condensat tulbu
rător, un Nu hotărit spus 
morții în numele Vieții, in 
numele unei țări și-al unei 
societăți care fac clin 
Mamă o imagine simbolică 
a lumii și a idealurilor lor.

Victor CRĂCIUN
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PENTRU TINE, PENTRU ȚARĂ! Viața economico-socială

Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 
de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 

de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!

a localităților patriei
IN ÎNTlMPINARBA MARELUI EVENIMENT DIN VIAȚA POPORULUI SOVIETIC:

Contractele bunilor gospodari reflectă
posibilitățile axime ale gospodăriilor
Primarul comunei Cetate, tovarășa 

Aurelia Macavei, ne-a surprins oare
cum cu afirmația : „Realizările obți
nute in actualul an la contractările 
de produse agroalimentare pentru 
fondul centralizat al statului au la 
bază strădaniile întreprinse încă în 
1984. Iar dacă veți răsfoi teancul de 
înscrisuri de pe masă, o să dați și 
peste contracte cu scadența in 1987“ !

calcul și celelalte surse de venituri 
de care dispun.

Amil acesta - mai mult 
ca în 1985, anul viitor 
- mai mult ca în 1986

Exemplul bun aduce 
alte exemple bune

...Era ora 16,30. Convorbirea a fost 
întreruptă. în biroul primarului au 
intrat doi cetățeni. Vasile Tiniș și 
Vasile Gaftone. Vecini, din locali
tatea Satul Nou. Primul de 33 de 
ani. iar celălalt de 39. Am aflat că 
și-au durat fiecare gospodării noi și 
că veniseră să semneze contracte 
pentru valorificarea cu statul a mie
ilor șl a linii, după ce în prealabil 
făcuseră același lucru pentru porci
ne. lapte de vacă, carne de pasăre, 
ouă.

— Numai pe cei doi tăurașl predați 
anul trecut am primit 12 mii 
Cum s-ar zice, țigla de pe casă 
lor. glumește Vasile Gaftone.

— Am cîștlgat și eu bapi buni

— V-ati putut convinge pe loc de 
spusele anterioare, a continuat pri
mărița. Acțiunea de contractare nu 
trebuie privită simplist. Ea are — și, 
mai ales, trebuie să aibă — un tre
cut. un prezent și un viitor. Pentru 
că nu hîrtiile contează în fond, ori- 
cîte semnături și ștampile ar avea, 
ci baza materială. Deci, cum ai pre
gătit producția, așa poți contracta

însemnări din județul 
Bistrița-Năsăud

tăm că, pentru 1986; la capitolul por
cine, bovine și lapte de vacă, nivelu
rile stabilite au fost îndeplinite și 
chiar depășite; și acțiunea nu se con
sideră încheiată deoarece, așa cum am 
putut constata pe viu, marea majo
ritate a cetățenilor iși cunosc bine 
îndatoririle și, mai ales, își dau sea
ma că un contract încheiat nu re
prezintă un simplu înscris, ci, înainte 
de orice, o oglindă adevărată a vred
niciei gospodărești, a conștiinței ce
tățenești — ceea ce presupune valo
rificarea rezervelor fiecărei gospo
dării. Dar am mai constatat și alt
ceva. Nu-i destul să te evldențiezi 
un an, ci e firesc si topic să te gin- 
dești si la viitor. Or. la Cetate, pu
tem afirma cu certitudine că 8e 
muncește și se gindește cu seriozi
tate pentru sporirea continuă, an de 
an. a contribuției cetățenilor la crea
rea fondului centralizat și a celui de 
autoaprovlzionare. la fluenta fireas
că, la niveluri tot mai înalte, a schim
bului de bunuri materiale dintre sat 
și oraș.

IAȘI : Producție fizică 
suplimentara

Oameni! muncii din indus
tria județului Iași reușesc să 
obțină zi de zi însemnate spo
ruri de producție. Astfel, in 
perioada care a trecut de la 
Începutul anului, colectivul de la 
întreprinderea metalurgică a reali
zat in plus aproape 1 500 tone țevi 
sudate din oțel și 327 tone profile 
îndoite formate la rece din benzi 
de oțel, in condițiile reducerii con
sumurilor de materii prime pe uni
tatea de produs, precum șl a celor 
energetice și de combustibil. De 
asemenea, chlmiștii dâ la Combi
natul de fibre sintetice au obținut, 
peste prevederi, mai bine de 200 
tone fire și fibre poliesterice. 
Realizări deosebite raportează în
treprinderea de antibiotice și în
treprinderea de confecții din Iași, 
întreprinderea de scule și accesorii 
speciale din Pașcani și altele. 
(Manole Coreaci).

✓ CONGRESUL AL XXVII-LEA AL P.C.U.S.

Realizări marcante,
sub semnul muncii creatoare

lei. 
e a

din 
munca prestată ia I.A.S., continuă 
Vasile Tiniș. Dar la temelia casei 
noi ce mi-am ridicat-o. mare folos 
mi-au adus animalele valorificate la 
contract. Au tras greu la cîntar, dar 
au adus greu și in pungă...

Din vorbă în vorbă, am aflat că 
cei doi. familiști mai tineri, încă nu 
se pot măsura cu Grigore Luca din 
satul Ragla ori cu familia lui Mihai 
și Floarea Suciu, chiar din așezarea 
lor. Sînt gospodari mai virstnici. dar 
sînt și demne exemple de urmat. Fac 
treabă bună în cooperativa agricolă 
de producție, au și acareturi de toa
tă mindretea. La rîndul lor, au luat 
exemplu de la alți ..mari lăptari" ai 
comunei : Florica și Florean Halăs 
(din Budacu de Sus). Saveta și Ni
colae Breșfelean, precum și Florica 
și loan Aluaș.țdin satul Pietriș). Dacă 
aduni laolaltă anii acestor familii 
aproape septuagenare faci aproape 
cinci veacuri. Numai că in șiștare 
ei nu adună timp, ci mai bine de 12 
mii litri lapte predati pe bază de 
contract, an de an. doar de la 8 vaci. 
Numai cu veniturile obținute pe lap
te cele trei familii și-ar asigura un 
trai îndestulat, fără a mai lua în

azi sau mîine. Cînd oamenii au ani
male și păsări, nu le tin numai spre 
fala ogrăzii, le valorifică. Ba unii, 
parcă prea grăbiți, ar valorifica tot 
ce au. pină la ultimul animal...

— Si nu ar fi bine ?z
— Nu cred să fi văzut o mieluță 

care să dea lapte. Ea trebuie lăsată, 
așteptată să crească 
ani. Șeptelul se cere 
pătat. Tocmai pentru 
consiliu popular noi 
exactitate, pe fiecare 
mișcarea biologică în zootehnie, vă 
vorbeam atît de anul 1984, cît și de 
1987. Trebuie să știți că pină nu s-a 
trecut la o muncă organizată în acest 
domeniu, despre comuna noastră nu 
s-au auzit prea multe vorbe bune. 
Fruntea contractantilor se situa sub 
Țibleș. Telciu, Zagra sau Ilva Mare 
— pentru zona necooperativizată — 
iar pentru cea cooperativizată, din 
care facem și noi parte, laudele po
poseau la Teaca, Sieu și în alte părți. 
Dar a venit și rîndul nostru, al 
de sub Călimani. $1 acesta e 
începutul.

...Anul trecut, gospodăriile

Și totuși, se poate 
mai bine I

BACĂU : O nouă 
capacitate de producție 
La întreprinderea mecanică din 

Bacău a fost construită șl pusă 
în funcțiune o nouă capacitate de 
producție : linia tehnologică de 
zincare la cald a organelor de a- 
samblare pentru liniile electrice de 
invită tensiune șl industria de au
toturisme. Această nouă și mo
dernă linie tehnologică a fost rea
lizată cu forțe proprii în cadrul 
acțiunii de autodotare. Prin In
trarea sa în funcțiune, capacita
tea de producție a secției de aco
periri metalice de la întreprinde
rea băcăuană crește de aproape 
două ori. (Gheorghe Baltă).

INFORMAȚII SPORTIVE
SCHI. • Proba feminină de 5 km 

din cadrul Balcaniadei de schi, ce se 
desfășoară la Bansko (Bulgaria), a 
fost ciștigată de compatrioata noas
tră Elena Lagusis-Beit, cu timpul de 
16’03”2/10, urmată de Vida Bestan- 
celi (Iugoslavia) —16'25”2/10 și Mar
garita Veizova (Bulgaria) — 16'26’ 9/10. 
In proba masculină de 15 km, pe 
primul loc s-a situat iugoslavul 
Iani Krusinar — 43'04”8/10. ® „Cupa 
Europei" la sărituri a programat pe 
trambulina de la Matrahazn (Un
garia) un concurs, în care viețoria a 
revenit bulgarului Petar Breicev, cu
204.5 puncte (sărituri de 81 m și
79.5 m).

ÎNOT. în prima zi a campionatelor 
de natație ale U.R.S.S. la care par
ticipă ca invitați și sportivi din alte 
țări, înotătoarea româncă Eniko 
Palencsar s-a situat pe locul doi in 
proba de 400 m liber, cu timpul de 
4T8’’92/100, urmată de Ania Klessim 
(R.D. Germană) — 4’24”25/100. Pe pri
mul loc s-a clasat Elena Dedenbero- 
va (UlR.S.S.) — 4T7”28/100. în proba 
masculină de 50 m liber victoria a 
revenit lui Serghei Korbatov 
(U.R.S.S.) — 23”19/100. Ionut Musat 
(România) a realizat timpul de 24”.

SANIE. Campionatele republicane 
de sanie s-au încheiat pe pirtia de 
la Sinaia cu proba masculină, în 
care victoria a revenit lui Ion Apos
tol (A.S.A. Brașov), cronometrat in 
trei manșe cu timpul de 2'28”26/100. 
L-au urmat D. Comșa (Tractorul 
Brașov) — 2’28”72/100 și Al. Comșa 
(Tractorul) — 2’31”68/100. în proba
de dublu, pe primul loc s-a situat 
echipajul I. Apostol — L. Bălănoiu 
(A.S.A. Brașov) — l’32”98/100.

HOCHEI. Patinoarul' „23 August" 
din Capitală va găzdui la sfîrșitul 
acestei săptămîni întrecerile celei 
de-a 27-a ediții a tradiționalei com
petiții internaționale de hochei pe 
gheață „Cupa federației". La turneu 
vor participa formația sovietică 
Avtomobilist Sverdlovsk, echipele 
Bulgariei, României și selecționata 
de tineret a Cehoslovaciei.

ȘAH. între 11 și 26 martie se va 
desfășura la Băile Herculane cam
pionatul european de șah pentru ju
nioare (jucătoare pină la 20 de ani). 
Printre șahistele care și-au anunțat 
participarea se numără maestrele 
Svetlana Matveeva (U.R.S.S.), Vera 
Peiceva (Bulgaria), Ildiko Madl, 
Erica Sziva (Ungaria), Johana Strzal- 
ka (Polonia), Ana Maria Botsari 
(Grecia) și Allison Coull (Scoția). 
Tara noastră va fi reprezentată de 
tinerele maestre Cristina Bădulescu 
și Smaranda Boicu.

BASCHET. în meci tur pentru se
mifinalele „Cupei Cupelor" la bas
chet masculin, echipa italiană Sca- 
volini Pesaro a învins p« teren pro
priu, cu scorul de 109—100 (57—55), 
formația spaniolă Juventud Bada- 
lona. La Barcelona, în cealaltă semi
finală. B.C. Barcelonă a întrecut cu 
101—83 (47—35) echipa Ț.S.K.A, Mos-

■ cova.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosnort 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 19 FEBRUARIE 1986

EXTRAGEREA I : 41 44 2 23 1 42.
EXTRAGEREA A II-A : 6 38 15 

12 5 27.
Fond de cîștiguri : 1 184 378 lei.

minimum doi 
mereu împros- 
că la nivel de 
urmărim cu 

gospodărie.

celor 
doar

țăra- 
nilor> cooperatori din cele șase sate 
și două cătune ce formează comuna 
Cetate au livrat, pe bază de 
contract : 426 capete bovine. 300 ca
pete porcine. 788 miei și oi, 5 177 hl 

•de lapte de vacă și oaie, precum și 
alte produse agricole. Numai la car
ne, bunăoară, planul a fost depășit 
cu peste 35 tone. E momentul să ară-

Ridicindu-ne la scara întregului 
județ Bistrița-Năsăud, e de remarcat 
faptul că programul de contractări 
pe anul in curs prevede sporuri sub
stanțiale iată de realizările anului 
trecut la porcine, ovine, lapte de 
vacă, lapte de oaie și alte produse 
agroalimentare. Pentru laptele de 
vacă, deși creșterea este de aproape 
82 mii hl, activitatea de contractare 
a și fost finalizată. într-un stadiu 
avansat se află contractările la por
cine și bovine, după cum în plină 
desfășurare — în pas cu sezonul — 
este cea pentru oi și miel, ca și pen
tru alte produse, ceea ce denotă că 
în aceste ținuturi trăiesc gospodari 
harnici și conștienți de menirea lor. 
Iar aceste atribuții sînt oglindite în 
predările realizate pe parcursul lunii 
ianuarie, cînd s-a înregistrat numai 
la carne, și evident numai de la gos
podăriile populației, un spor tată de 
sarcinile planificate cifrat la 221 
tone. Ce-i drept, sînt și unele res
tante la celelalte produse. Deci, loc 
pentru mai bine există încă destul. 
Creșterea constantă a efectivelor în 
ultimii 3—4 ani, la toate speciile, 
constituie însă argumentul că ele'pot 
fi recuperate.

CONSTANȚA: Nove 
maritime moderne

în dotarea flotei maritime co
merciale românești au intrat, de la 
începutul anului și pină in pre
zent. trei noi nave de diferite to
naje și destinații, realizate, în șan
tierele navale românești.' Astfel 
cargoul multifuncțional „Posada", 
de 15 000 tdw, și nava „Nicorești", 
destinată transportului mărfurilor 
generale, au fost construite la șan
tierul naval din Galați, iar mi
neralierul „Baraolt". de 65 000 tdx, 
constituie ultima realizare a nava- 
liștilor din Mangalia. (George 
Mihăescu).

INFORMAȚII
Prin contul curent personal Casa 

de Economii si Consemnațiuni pune 
la dispoziția populației un instru
ment modern de păstrare a eco
nomiilor bănești si de plăti perio
dice și ocazionale.

Titularii de conturi curente per
sonale beneficiază de avantaiele 
generale ale economisirii la C.E.C. 
si anume : garanția statului asu
pra sumelor depuse, păstrarea se
cretului depunerilor și al operații
lor efectuate, imprescriptibilitatea 
depunerilor etc. Pentru sumele de
puse în conturile curente perso
nale. titularii beneficiază si de o 
dobîndă anuală.

Din dispoziția titularilor de con
turi curente personale. Casa de E- 
conomii si Consemnațiuni efec
tuează în mod gratuit. în limita 
sumelor din cont, diferite plăți pe
riodice către unitățile prestatoare 
de servicii, ca : plata abonamen
tului de telefon, radio, televizor, 
costul consumului de energie elec
trică si de gaze, chiria, costul unor 
prestații etc.

In acest scop titularii trebuie să 
se adreseze in scris organizațiilor 
socialiste beneficiare, cărora le so
licită să remită documentele de

Gheorqhe CRISAN 
corespondentul „Scînteli

DE LA C.E.C
plată unității C.E.C. la care au 
conturile curente personale deschi
se. Cererile adresate organizațiilor 
socialiste se vizează în prealabil de 
unitățile C.E.C. la care se află des
chise conturile curente personale.

Pentru plățile periodice de im
pozite • si prime de asigurare ce
rerile se adresează direct unități
lor C.E.C.

Pe lîngă plățile prin virament e- 
numerate. titularii conturilor cu
rente personale pot efectua și plăti 
in numerar din cont prin inter
mediul. carnetelor de cecuri, care 
se pun la dispoziția fiecărui titu
lar la deschiderea contului. De a- 
semenea titularilor de conturi li se 
pot elibera, la cerere, carnete de 
cecuri cu sumă limitată, cu aju
torul cărora pot efectua plata 
mărfurilor cumpărate de la unele 
unități comerciale stabilite sau a 
unor prestații de servicii efectua
te de organizații socialiste. Tot pe 
baza carnetelor de cecuri cu sumă 
limitată, titularii conturilor cu
rente personale sau beneficiarii 
cecurilor (pe numele cărora a fost 
emis cecul) pot face restituiri la 
oricare upitate C.E.C. din tară.

DROBETA-TURNU 
SEVERIN : Vagonul 
de marfa 75 000

Constructorii de vagoane din 
Drobeta-Turnu Severin au consem
nat în cronica muncii 
deosebit. Este vorba de 
vagonului de marfă cu nr. 75 000. 
Fiecare vizită de lucru 
șului Nicolee Ceaușescu in mijlocul 
acestui destoinic colectiv a însem
nat o nouă și importantă etapă în 
dezvoltarea șt modernizarea aces
tei întreprinderi, care realizează 
vagoane de marfă cu caracteristici 
tehnice și funcționale superioare, 
solicitate și în numeroase țări ale 
iumii. (Virgiliu Tătaru).

un succes 
realizarea
a tovară-

RÎMNICU V1LCEA: Noi 
ansambluri de locuințe

Zestrea edilitară a municipiului 
Rimnicu Vilcea s-a îmbogățit cu 
două noi și cocțiete ansambluri de 
locuințe 
Vodă — fiecare dintre ele dispu- 
nînd de cite 700 apartamente. La 
parterul blocurilor din aceste zone 
au fost date în folosință 14 uni
tăți comerciale și secții de pres
tări servicii către populație. Cu 
cele 1 200 de apartamente pe care 
lucrătorii din cadrul întreprinderi’ 
antrepriză de 
le vor mai i 
fondul 
așezări 
mente, 
zate in 
ciu).

jchete ansi_____
Rimnic Sud și Știrbei

Piața Roșie pare mai animată ca 
de obicei în după-amiezile din 
aceste zile geroase de februarie : 
grupuri tot mai numeroase de oa
meni de pe tot cuprinsul Uniunii 
Sovietice, turiști, oaspeți de pe di
ferite meridiane inundă imensa 
Piață la semnalul inconfundabil al 
străvechiului orologiu al Kremli
nului. marcind momentele solemne 
aie ^schimbării gărzii la mausoleul 
lui Lenin. Imensele placarde din 
perimetrul Kremlinului vestesc a- 
propierea marelui eveniment din 
viata comuniștilor sovietici si a 
țării întregi — cel de-al XXVII-lea 
Congres ai P.C.U.S. însemnele 
Congresului pot fi intilnite pretu
tindeni pe marile magistrale ale 
Moscovei. însoțite de angajamente 
și chemări ce ornează fațadele în
treprinderilor și instituțiilor capi
talei sovietice. Aici, in Piața Roșie, 
încărcată de istorie, ele împrumu
tă semnificații în plus, fac șl mai 
deplin ințelese sensurile politice 
majore ale apropiatului eveniment.

Au mai răirias doar citeva zile 
pînă cînd delegații aleși vor lua 
loc in marea Sală a Congreselor, 
ca mesageri ai milioanelor de co
muniști. ai oamenilor muncii so
vietici din toate domeniile de aer 
tivi ta te, pentru a adopta documen
te de cea mai mare importantă — 
Programul P.C.U.S.. orientările 
fundamentale care vor jalona dez
voltarea economică si socială a 
Uniunii Sovietice pe perioada vii
torului cincinal și in perspectiva 
anului 2000.,

întreaga activitate politică, eco
nomică și socială se află de mai 
multe luni sub semnul Congresu
lui. în succesiunea lor. adunările 
de dări de seamă și alegeri, con
ferințele de partid orășenești, raio
nale și regionale, congresele parti
delor comuniste din republicile u- 
nionale au oferit cadrul unei am
ple dezbateri a documentelor celui 
de-al XXVII-lea Congres al 
P.C.U.S.. întregită de dezbaterea 
publică, deschisă tuturor oamenilor 
muncii, din presa scrisă, de la ra
dio și televiziune, prilejuind zeci 
și sute de mii de observații, pro
puneri. inițiative — toate subsuma
te dorinței de a da viață progra
melor de profundă semnificație 
înnoitoare ce vor fi adoptate de 
marele for al comuniștilor.

Discutăm la ziarul „Pravda". la 
„dispeceratul" creat special în urmă 
cu citeva luni pentru a sintetiza 
ideile Si propunerile pe marginea 
proiectului de document privind 
dezvoltarea economică și socială în 
noul cincinal și pe perioada pînă 
in anul 2000. sinteză ce va fi îna
intată Congresului. Din noianul de 
scrisori pe această temă — peste 
200 zilnic — se desprinde ca o tră
sătură comună preocuparea de a 
asigura dezvoltarea mal accelerată 
a operei de construcție socialistă 
și comunistă. Si nu este vorba doar 
de dorința subiectivă, firească de 
mai bine, ci propunerile făcute 
pornesc de la realitatea obiectivă 
a marelui potențial industrial creat, 
de la rezervele materiale uriașe de 
care dispune în prezent Uniunea 
Sovietică, cit și de la potențialul 
uman existent, a cărui valoare este 
dată in primul rind de cadrele de

specialiști formate de-a lungul 
anilor. în documentele supuse dez
baterii si — ca o expresie a ecou
lui generat — în scrisorile oame
nilor muncii se evidențiază, pe 
lingă necesitatea introducerii mai 
rapide a progresului tehnico-știin - 
tific. importanta deosebită a fac
torului uman, valorificarea plena
ră a factorului uman devenind un 
imperativ de prim ordin in actua
lele condiții. O asemene^ direcție 
de acțiune — cum sugestiv se ara
tă într-una din scrisori — nu pre
supune investiții, ci doar ordine, 
disciplină, mai buna organizare a 
muncii. „Ne aflăm acum — scrie 
într-un editorial ziarul „Pravda" 
— la începutul unui drum lung, al 
unei activități complexe, al unor 
schimbări mari, care necesită o și 
mai mare perseverentă și dăruire, 
respingerea categorică a tot ceea ce 
și-a trăit veacul, a inerției in gin- 
dire, refuzul de a accepta schemele 
obișnuite, azi inutile. Mai mult ca

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

aricind înainte, ne sint necesare si 
munca creatoare, și intransigența 
față de lipsuri, și sprijinul hotărit 

de tot ce este nou si înaintat". 
această notă de înțelegere

responsabilă a semnificației direc
țiilor de dezvoltare viitoare ce ur
mează a fi adoptate de forumul 
suprem al partidului s-a desfășu
rat și întrecerea socialistă in în- 
timpinarea Congresului. Zeci de 
mii de colective de oameni ai mun
cii din toate regiunile Uniunii So
vietice s-au angajat să-și îndepli
nească sarcinile de plan pe primul 
trimestru al acestui an pînă la 25 
februarie — ziua deschiderii Con
gresului. Materializarea acestui an
gajament își găsește multiple și 
sugestive forme de expresie.

Paginile ziarelor oferă grăitoare 
secvențe ale unei acțiuni de amplă 
rezonanță la scară 
„Subotnicul comunist" 
Congresului. Tradiția 
comuniste, inaugurată 
cenii și jumătate în 
găsit de această dată 
strălucită actualizare 
parea a peste 150 milioane de oa
meni.

...Sîmbătă, 15 februarie, ora 7,00 
dimineața, urmînd ordinea fuselor 
orare, zeci și sute de mii de co
lective de oameni aî muncii de pe 
tot cuprinsul Uniunii Sovietice 
și-au început activitatea după gra
ficul normal, ziua de muncă pa
triotică fiind dedicată în întregime 
Congresului... Iată o secvență 
muncă de 
constructorii 
au lansat la 
morabilă, o 
lună mai devreme față de terme- 

. nul prevăzut... în Extremul Orient, 
pe Amurul inferior, unde recent 
s-a pus piatra de temelie a unei 
uzine de îngrășăminte chimice, 
muncitorii au turnat fundația pri

națională : 
închinat 

Subotnicelor 
cu șase de- 
urmă, și-a 
o nouă și 

prin partici-

de 
pe malurile Neve! ; 
de nave leningrădeni 

apă, in această zi me- 
nouă motonavă, cu o

mulul bloc de locuințe al viitorului 
oraș a! cărui nume deocamdată nu 
.se cunoaște...

Și iată o avalanșă de știri din 
Moscova : pe porțile uzinelor con
structoare de mașini au ieșit, in 
această zi de simbătă a muncii pa
triotice, 1 250 de camioane și auto
turisme ; s-au fabricat mil de fri
gidere, televizoare, aparate de ra
dio, milioane de metri pătrați de 
țesături, sute de garnituri de mo
bilă; succese importante au rapor
tat constructorii de locuințe ; lu
crări însemnate, cu participarea 
largă a cetățenilor, s-au întreprins 
la obiectivele social-culturale. în 
total, în contul noului cincinal, 
Moscova urmează să depună din 
munca acestui „Subotnlc" 27,1 mi
lioane ruble.

Și încă un fapt din Moscova ce 
se înscrie în suita numeroaselor 
realizări închinate Congresului al 
XXVII-lea al P.C.U.S. Cine coboa
ră în aceste zile in metroul mos
covit va. observa că rețeaua subte
rană de transDort s-a îmbogățit în 
ultimele săptămîni cu încă 
stații : Borovițkăia și 
urmind ca in curînd 
li se adauge o a 
kovskaia.

„Țara întreagă 
de-al XXVII-lea ______
P.C.U.S.". Despre gindurile și sen
timentele cu care oamenii muncii 
din toate colțurile Uniunii Sovie
tice așteaptă marele eveniment 
stau mărturie și cele peste 2 009 
de lucrări de pictură, artă grafică 
și sculptură din cadrul expoziției 
deschise zilele trecute în cunoscuta 
sală „Manej" sub genericul „Con
struim comunismul". Itinerarele ce
lor circa 1 000 de artiști care exoun 
aici au traversat marile șantiere 
de construcții, uzinele, fabricl’e, 
cîmoiile necuprinse, laboratoarele' 
științifice. Aceste itinerare au fur
nizat emoționante subiecte de viață 
transpuse pe pinză. in granit sau 
in marmură. O secțiune aparte io 
cadrul expoziției este dedicată afi
șului oolitic, lucrările fiind reunite 
sub titlul : „Voința unanimă a po
porului — Pacea".

...Moscova, Piața Roșie. în aju
nul marelui eveniment, in nerime- 
tru! Kremlinului iși va redeschide 
porțile Muzeul Revoluției, după o 
întrerupere de patru ani, necesitată 
de importante lucrări de restaura
re. Printre primii vizitato-i ai noii 
expoziții: „Ideile lui Octombrie tră
iesc și înving" se vor număra dele
gații și invitați la Congres. Multe 
din exponate vor fi prezentate pen
tru prima dată. Iar toate la un loc — 
de la „Decretul păcii" al lui Le
nin și pînă la macheta reactorului 
atomic cu neutroni rapizi — pun 
în evidență marile realizări ale 
popoarelor sovietice pe drumul 
deschis de Revoluția din Octom
brie. Incursiunea în trecut este în
tregită de filmele documentare ce 
vor rula în sălile muzeului, in- 
fățișînd înfăptuirile din perioada 
premergătoare Congresului, ca o 
sugestivă prefață la marea dezba
tere asupra programelor de dez
voltare viitoare pe drumul spre co
munism.

două 
Polianka, 

acestora să 
treia — Tretia-

intimpină cel
Congres al

Dumitru ȚINU

t

(Urmare din pag. I)
observațiile prilejuite de 
momentul inaugural : Con
structorii de mașini grele de 
la „Progresul" sînt autorii 
unei noi și prestigioase 
creații tehnice : ccl mal 
mare excavator produs 
vreodată in România. Azi, 
în uzină, cînd s-au încheiat 
cu succes probele finale, 
colectivul muncitoresc a 
trăit firești sentimente de 
mîndrie, emoție șl încre
dere. Mîndrie pentru că, 
iată, după aproape un an 
de cînd secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a trasat 
constructorilor de mașini 
brăileni sarcina de a exe
cuta puternicul utilaj, 
acesta a și devenit reali
tate. O nouă și strălucită 
dovadă a capacității crea
toare a clasei noastre 
muncitoare. Emoție pen
tru că s-a consumat o au
tentică premieră tehnică 
națională : excavatorul e- 
lectric ESE — 8 001 cu 
cupa de 8—10 m.c. este de 
aproape 34 de ori mai marc 
decit primul excavator 
românesc fabricat in 1952 
(imaginați-vă o cupă cit 
volumul camerei de baie a 
apartamentului dv. !) Emo
ție și mîndrie — pentru că 
proiectul este în întregi
me românesc ; pentru că 
toată partea mecanică a 
fost executată aici, la „Pro
gresul" Brăila ; pentru că 
marea majoritate a com
ponentelor părții electrice 
au fost produse în țară.

în ziua aceea, la unul 
dintre pupitrele de co-

mandă al excavatorului 
s-a aliat tot... Eugen Savin. 
Acum, după opt ani, îl în
treb :

— Ce s-a întîmplat apoi 
cu „nr. 1“ ?

— Păi, l-am 
(altminteri nu 
transportat) și l-am mon
tat în carieră la Anina. Nu 
numai eu, ci și Ionel 
Gheorghe, • Aurel Oceanu, 
Iancu Lupașcu, Constantin 
Oțelea, Tudor Neagu, Ionel 
Neagu... Apoi am făcut 
altele pentru Canalul Du
năre — Marea Neagră... 
Tot noi le-am remontat și 
pe locurile de. producție. 
Zilele astea mă pregătesc 
să plec în Egipt, ca să 
asamblăm cele trei exca
vatoare exportate acolo.

demontat 
poate fi

capacitatea 
de a răs- 

minim sar
de condu-

— Care considerați că 
este principala caracteris
tică a colectivului dv. ? — 
l-am întrebat pe maistrul 
Vasile Calu, secretar-ad- 
junct al comitetului de 
partid pe întreprindere. A 
răspuns :

— Suplețea, 
de organizare, 
punde în timp 
cinilor trasate
cerea partidului. Știți în 
cît timp am realizat drag
lina gigant ? Nici n-o să 
vă vină să credeți... Dar 
mai bine discutați cu oa
menii și veți înțelege cum 
de e posibil...

...Maistrul Stan Gheor- 
ghiță a aflat totul de la 
radio, chiar în ziua respec
tivă. La programul de sea
ră a auztt că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. aflîn- 
du-so într-o vizită de

! construcții-montaj 
realiza în acest an. 

locativ al acestei pitorești 
va ajunge la 35 000 aparta- 
aproape toate fiind reali- 
ultimii 20 de ani.flon Stan-

20,09 Telejurnal
20.20 Actualitatea In economie
20,35 Amfiteatrul artelor (color). Revista TV a „Cîntării României" 
21,03 Pentru vigoarea și tinerețea na

țiunii noastre. Reportaj.
21.20 Invitație in studiourile Radiotele- 

viziunii (color).21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Unul din noile cartiere ale Moscovei

lucru pe șantierul Canalu
lui Dunăre—Marea Neagră, 
le-a trasat sarcină con
structorilor de mașini să 
realizeze o draglină cu un 

' braț lung de 35 metri.
După două săptămîni, șeful 
secției a venit cu un de
sen și i-ar fi zis : „la-1 și 
vezi cum te mobilizezi !“ 
Era... draglina.

Cu inginerul Ștefan

calcule de rutină... în două 
săptămîni proiectul a fost 
dat gata !“

A urmat „asaltul". Au 
urmat nopțile tîrzii ale zi
lelor trăite în încordări în
treite. Au Urmat săptămâ
nile fără duminici. Maistrul 
Gheorghlță și-a ales oa
menii : întîi pe lăcătușii 
Dinu șl Nicolae State 
(frați, ambii cu vechime

pină la orele două dinspre 
ziua următoare. Practic, îți 
era rușine să te duci să te 
invoiești pentru două ore 
chiar1 dacă programul de 
muncă se terminase".

Cînd lucrul propriu-zis 
a fost încheiat, n-au mai 
plecat pentru ca să poată... 
asista la probele și regla
jele executate de colegul 
lor Vasile Cojocaru. pri

vale și miniere. Executăm 
și macarale speciale pentru 
industria construcțiilor și 
pentru agricultură. Tot noi 
realizăm și complexul de 
mașini pentru săpat, fini
sat și betonat canalele de 
irigații.

— Excavatoarele le opriți 
la... nr. 22 000 ? Doar ele 
v-au făcut faima !

— Nici gînd, dar să știți

PROGRESUL

Aramă — șeful proiectului 
— lucrurile au stat și mai 
sîmplu. I s-a spus : „Faci 
draglina de 360 CP în 120 
de 2ile“. întîi s-a speriat. 
„Cit ?“ Apoi șl-a adunat 
oamenii din echipa de cer
cetare : ingineri, matema
ticieni, 
cieni.
acum 
„Pînă
lume .... ___ . - -
draglină cu acțiune hidrau
lică. Noi am făcut-o. îm
bunătățiri am adus și la 
realizarea săgeții. Cea «cla
sică- este confecționată din 
grinzi cu zăbrele și din 
tronsoane. «Ce ar fi să o 
facem cu braț telescopa- 
bil 7 Economisim și vreo 
2 tone de material». Două 
zile am 
pe față 
de zile

, subingineri. tehni- 
Notez ce-mi spune 

Ștefan Aramă : 
atunci, nimeni în 
nu realizase o

întors ideea asta 
și pe dos. Restul 

au fost simple

mare în fabrică) ; tot ca 
lăcătuși i-a luat și pe Ion 
Sălceanu și pe Costică 
Lungu, iar ca sudori pe 
Ichim Ghionea, Costică 
Costian și Alexandru Calu. 
Materiale au luat dintre 
cele economisite (neflind 
planificată în acel an, nu 
fuseseră prevăzute mate
rialele necesare...). Către fi
nal, parcă intraseră zilele 
în sac. Directorul general 
venea în secție de trei ori 
pe lumină și o dată pe 
noapte. Proiectanții nu 
s-au mai dezlipit de hala 
mecanică a fabricii de uti
lai industrial. Maistrului 
Mihai Pelin i s-a încre
dințat soarta montajului 
general. îmi spune lăcătu
șul montator Aurel Ocea- 
nu : „Nu-mi venea să mai 
plec. Nici ceilalți nu mai 
plecau acasă. Se lucra și

mul care s-a urcat pe o 
dragllnă românească acțio
nată hidraulic și cu un braț 
de 35 m. Nimeni n-a avut 
odihnă timp de 106 zile (cu 
14 zile mai devreme declt 
se planificare).

— Asemenea performan
țe nu-s deloc rare la noi, 
îmi spune acum Mihai Si- 
mlonescu, inginerul-șef al 
LU.G. „Progresul". între 
timp, lista produselor noas
tre a crescut considerabil. 
Ca dăruire în efort, „po
vestea" fiecărui nou utilaj 
seamănă pînă la identitate 
cu efia a excavatorului 
ESE-8 001 și draglinei gi
gant. Executăm utilaje 
multifuncționale (echipate 
cu screpere, greifere, com- 
pactoare). Apoi tot ceea ce 
ține de hidraulica grea a 
programelor speciale de 
dezvoltare a utilajelor na-

că și ele sînt... altele 1 80 
la sută din producția fa
bricii de excavatoare este 
nouă. începînd cu acest 
an introducem pe liniile de 
fabricație concepția modu
lată a dispozitivelor. E cea 
mai modernă metodă de 
economisire a materialelor 
și manoperei. Am realizat 
și montat primul robot de 
alimentare a unei lini! au
tomate de prelucrat corpuri 
distribuitoare. De altfel, 
încă de la. sfîrșitul anului 
trecut, aproape trei sferturi 
din ponderea valorică a 
produselor noastre se pla
sează în grupa „nivel teh
nic și calitativ mondial ri
dicat". Să știți că la 
«Progresul» Brăila... pro
gresul este la el acasă.

— Cum ați reușit ? 
întrebarea i-am adresat-o 

inginerului Constantin Cibu.

directorul tehnic a! între
prinderii. Mi-a răspuns :

— Oamenii și tehnologii- 
, le. De fapt și tehnologiile 
sînt făcute de oameni, așa 
că răspunsul poate să-l 
constituie un singur cuvînt 
— oamenii. Perfecționîn- 
du-se pe ei, perfecționează 
totul în jur.

în monografia uzinei sînt 
citate zeci și zeci de nume 
de oameni care au făcut și 
fac in continuare cinste 
detașamentului muncito
resc al celor de la ,,Pro- 
gresul“ Brăila. E de la sine 
înțeles de ce nu-i pot cita 
pe toți, deși nedreptatea 
este evidentă. Pe cîțiva 
dintre ei îi voi aminti to
tuși : pe membrii „dinastii
lor muncitorești" Gherguș, 
Mazilu, Comoară, Popescu, 
Baștiurea. Aramă. Calu, 
Savin. Rodicenco. Simin- 
nescu... Sînt familii de 
brăileni din tată-n fiu, 
mîndri de obîrșia lor și de 
lucrul care le iese din 
mîini. De ce i-am amintit 
pe aceștia 1 Pentru că pe 
ei i-au numit — cu deo
sebită prețuire — alți doi 
oameni de bază ai între
prinderii.

Unul dintre ei este lăcă
tușul Nyako Adalbert, iar 
numele lui figurează in 
monografia citată al doilea 
pe lista fruntașilor in în
trecerea socialistă la fa
brica de excavatoare. Mi-a 
spus : „Eu sint de loc din 
Valea lui Mihai, de lîngă 
Oradea. Acolo am urmat si 
școala profesională. Lăcătuș 
ajustor sînt din 1952. Vreo 
zece ani am tot schimbat’ 
locurile de muncă : la Va-

lea lui Mihai, Unio» 
Satu Mare... Nicăieri n-am 
găsit însă oameni atît 
binevoitori ca aici. 
Brăila, unde am învățat 
este adevărata meserie 
spiritul muncitoresc, 
excavatoare lucrez de 23 de 
ani, succesele intreprinderii 
au fost și sint și succesele 
mele. Aici mi-am înteme
iat familia, aici mi s-a 
născut băiatul și... asta-i ! 
N-aș mai pleca de lîngă 
Dunăre pentru nimic în 
lume..."

Al doilea este dr. inginer 
Gavril Axinte, născut 
acum 37 de ani in Vama 
Bucovinei, dar care de 15 
ani lucrează la „Progresul" 
Brăila. Despre el mi s-a 
spus la comitetul de par
tid : „A ajuns inventatorul 
nostru nr. 1. este autor și 
coautor 
răsunet 
numit 
reunite 
proiectare". . .... ___
fost răspunsul său ? „Mi 
s-au făcut diverse propu
neri... universitare. Dar eu 
vreau să rămin aici. Am 
avut șansa să fiu reparti
zat intr-tun colectiv minu
nat și să cresc o dată cu 
întreprinderea. Datoria mea 
față de țară, față 
menii de unde vin 
de cei care m-au 
atît de bine este să 
tot ce pot să dau".

...Cu astfel de oameni a 
ajuns întreprinderea brăi- 
leană să construiască 22 000 
de excavatoare. Iar pentru 
că emblema lor este 
«Progresul», credeți că se 
vor opri aici ?

de 
la 
ce
Și 

La

la 15 brevete cu 
’ mondial și l-am 
șeful atelierelor 
de cercetare și 

Știți care a

de oa- 
și fată 
primit 
le ofer
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ANUL INTERNAȚIONAL

Problematica celei de-a 41-a sesiuni

a Adunării Generale a O.N.U. evidențiază
omiNiBi mnociu

Operațiuni israeliene 
de represalii 

in sudul Libanului
BEIRUT 19 (Agerpres) — Opera

țiunea de represalii a trupelor 
israeliene la nord de așa-zisa zonă 
<je securitate din sudul Libanului s-a 
amplificat miercuri. După cum 
transmite agenția U.P.I., purtătorul 
de cuvînt al U.N.I.F.I.L. a relevat că 
1 200 de militari israelieni, însoțiți 
de blindqte și elicoptere de luptă, au 
înaintat pînă la 25 km nord de fron
tieră, la limita riului Litani, atacînd 
aproximativ 10 sate libaneze și supu- 
nînd populația locală unor acte re
presive. Rapoarte din regiune ale 
U.N.I.F.I.L. arată că operațiunea 
israeliană de represalii este deosebit 
de violentă. Agențiile Reuter și A.P. 
afirmă că mai multe sate au fost 
complet izolate.

Postul de radio Beirut a anunțat 
că între trupele invadatoare și for
țele libaneze de rezistență au avut 
loc lupte puternice.

În pregătirea Congresului al X-lea al P.M.U.P.
proiectul Programului partidului, în 
domeniile politic, economic și social 
pentru viitorul cincinal, precum și 
direcțiile fundamentale de dezvolta
re a țării pe perioada 1986—1990. Te
zele, precizează agenția citată, ur
mează a fi supuse aprobării viitoa
rei plenare a C.C. al P.M.U.P., după 
care vor fi date publicității.

VARȘOVIA 19 (Agerpres) — La 
Varșovia a avut loc o ședință a Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, informea
ză agenția P.A.P. A fost analizat 
proiectul Tezelor Comitetului Cen
tral pentru cel de-al X-lea Congres 
al P.M.U.P. Acest document preci
zează sarcinile și obiectivele con
crete, așa cum se desprind din

Necesitatea eliminării pericolului nuclear și a reglementării 
pe cale pașnică a focarelor de încordare„Mijloacele cheltuite pentru înarmare să fie destinate
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îmbunătățirii nivelului de trai al popoarelor 1"
Inițiativa unor organizații
COPENHAGA. — Participanta la 

întilnirea internațională a repre- 
, zentanților organizațiilor sindicale 
) dintr-o serie de țări europene au i adoptat apelul „Pentru pace și 
? muncă". Nu avem nevoie nici de 
\ „războiul stelelor", nici de arme i nucleare sau de orice alte arma- 
! mente — se arată in document. 1 Continuarea cursei înarmărilor se 

răsfringe negativ asupra situației

\

■i

i

*

sindicale din țări europene
tinerei generații, privind-o de 
dreptul la muncă și de alte drepturi 
elementare. Toate organizațiile sin
dicale și de tineret sint chemate si 
desfășoare o , luptă activă împotri
va pericolului războiului nuclear, 
pentru ca mijloacele cheltuite pen
tru înarmări să fie orientate spre 
îmbunătățirea nivelului de trai al 
popoarelor, pentru crearea de 
locuri de muncă — se relevă 
apel.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Secretariatul O.N.U. a dat publici
tății lista problemelor ce urmează să 
fie incluse pe ordinea de zi a celei 
de-a 41-a sesiuni^ a Adunării- Gene
rale, care va începe la 16 septem
brie anul acesta. Ea totalizează 140 
de puncte.

Lista problemelor ce urmează să

figureze pe agendă ateștă că opinia 
publică internațională acordă o aten
ție deosebită eliminării pericolului 
nuclear, opririi cursei înarmărilor pe 
Pămînt și in Cosmos, reglementării 
pe cale pașnică *a focarelor de încor
dare, instituirii unei noi ordini eco
nomice internaționale, lichidării ra
sismului și a politicii de apartheid.

R.S.A.

Consolidarea frontului de luptă împotriva apartheidului

noi
in

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
Evoluția operațiilor militare

Partidul Social-Democrat din RJ.G. respinge 
programul de înarmări în Cosmos

BONN. — într-o declarație făcută 
la Diisseldorf, Johannes Rau, pri
mul ministru al landului Renania 
de Nord-Westf alia, candidatul 
P.S.D. la' funcția de cancelar fede
ral al R.F.G. la alegerile care vor 
avea loc în anul 1987, s-a pronun-

țat împotriva participării R.F. Ger
mania la „Inițiativa de apărare 
strategică" a S.U.A. El a arătat că 
realizarea acestui program de înar
mări în Cosmos poate aduce ome
nirii pagube ireparabile, transmite 
agenția >,Progress Presse Agentur".

Oamenii de știință se opun perfecționării armelor 
de distrugere în masă

LONDRA — La Londra s-au des
fășurat recent lucrările unei reu- 

î niuni a Biroului Executiv al Fede- 
> rației mondiale a oamenilor de 
ț știință. Participanții au adoptat o 
ț declarație în care este evidențiată

LUSAKA. — Intr-o alocuțiune 
rostită la Lusaka, ministrul de stat 
zambian pentru relații externe, 
Otema Musuka, abordînd probleme 
ale situației internaționale, a sub-

importanța ultimelor propuneri so
vietice referitoare la dezarmare. Ei 
și-au exprimat în același timp în
grijorarea în legătură cu activități
le vizînd perfecționarea armelor 
nucleare și militarizarea Cosmo
sului.

TEHERAN 19 (Agerpres). — Postul 
de radio Teheran, citat de agențiile 
Reuter și A. P„ a anunțat că forțele 
iraniene au cucerit noi poziții în 
cursul nopții de marți spre miercuri 
în cadrul unei înaintări spre vest 
in direcția portului Oum Al Qasr, 
din sudul Irakului. Postul de radio a 
menționat că un contraatac irakian 
în timpul nopții împotriva orașului 
Faw, din direcția Oum Al Qasr, a 
fost respins cu pierderi grele.

Totodată, forțele aeriene iraniene 
au întreprins mai multe misiuni de 
luptă împotriva pozițiilor Irakiene 
marți și miercuri, în ciuda condiții
lor meteorologice nefavorabile. Se 
precizează, de asemenea, că au fost 
doborîte patru avioane militare ira
kiene.

BAGDAD 19 (Agerpres). — Agen
ția I.N.A. informează, citind un pur
tător de cuvînt militar de la Bag
dad, că forțele aeriene irakiene și-au 
intensificat miercuri atacurile împo
triva concentrărilor de trupe, poziții
lor, podurilor și instalațiilor vitale 
iraniene pe frontul din sudul țării, 
efectuînd 346 misiuni de luptă. Apa
ratele irakiene au întreprins un atac 
asupra unui post de comandă avansat 
al forțelor navale iraniene situat pe 
insula Dara, la 65 km est de frontie
ra dintre cele două țări. în același 
timp a fost bombardat de aviație 
complexul petrolier iranian Gavaneh.

Forțele navale și aeriene irakiene 
au doborit miercuri două avioane 
iraniene.

Ședința Consiliului de Securitate

Pentru reducerea arsenalelor atomice
liniat că puterile nucleare trebuie 
să înceteze cursa înarmărilor și 
să-și reducă, arsenalele de arme 
atomice, să canalizeze mijloacele 
astfel eliberate in folosul dezvoltă
rii economice.

*

*
**

Chemare la lichidarea bazelor militare 
din zona Oceanului Indian

HELSINKI. — Consiliul Mon
dial al Păcii a dat publicității la 
Helsinki o declarație care cheamă 
comitetele naționale de luptă pen
tru pace să desfășoare o „Săptămî- 
nă de luptă pentru lichidarea baze
lor militare din zona Oceanului In-

dian". „Existența unor baze Și 
obiective militare străine în Ocea
nul Indian prezintă un. pericol se
rios pentru suveranitatea, indepen
dența și integritatea teritorială ale 
țărilor riverane", subliniază decla
rația.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit la cererea unui grup de 
țări arabe pentru a examina situa
ția creată prin escaladarea conflic
tului militar dintre Iran și Irak.

Deschlzînd dezbaterile, secretarul 
general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, 
a cerut Consiliului de Securitate, și 
în special marilor puteri, să între
prindă Imediat măsuri practice pen
tru a se pune definitiv capăt tuturor 
ostilităților dintre cele două țări și 
pentru realizarea unei reglementări 
cuprinzătoare a conflictului, pe baza 
principiilor dreptului internațional. 
Conflictul dintre Iran și Irak nu 
este limitat la cele două state — a 
spus vorbitorul — ci se extinde asu
pra întregului Orient Mijlociu, afec- 
tind unele interese vitale care preo
cupă intreaga comunitate internațio
nală.

Poziția guvernului irakian a fost 
exprimată in consiliu de Tariq Aziz, 
vicepremier și ministru de externe. 
Iranul nu participă la dezbateri.

Lucrările Consiliului de Securitate 
vor continua.

Apel la realizarea 
reconcilierii naționale 

în Ciad
ALGER 19 (Agerpres). — Re

luarea operațiunilor militare în Ciad 
este contrară tuturor eforturilor afri
cane -mobilizate in prezeițt pentru 
realizarea reconcilierii naționale în 
această țară și pentru a o feri de 
intervențiile străine, din cauza cărora 
poporul ciadian a suferit atît de mult 
în istoria lui, se arată într-o decla
rație a purtătorului de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Algeriei. Declarația relevă necesita
tea . creării condițiilor pentru resta
bilirea dialogului intre ciadieni.

Algeria consideră că trebuie între
prinse toate eforturile pentru ca 
luptele fratricide din Ciad să înce
teze și pentru a permite celor care 
acționează în numele Africii să asi
gure îndeplinirea mandatului lor, se 
menționează în declarație.

PRETORIA 19 (Agerpres). — în 
marile acțiuni de luptă împotriva po
liticii de apartheid sint angajate for
te sociale din cele mai diverse, pre
cum și organizații de masă. între a- 
cestea se remarcă și Congresul sin
dicatelor sud-africane (COSATU), 
înființat la 1 decembrie 1985. prin 
afilierea a 34 de sindicate, cuprin- 
zînd 500 de mii de aderenți, atît 
de culoare, cît șl albi. Revista 
„Afrique-Asie" relevă intr-un articol, 
sub titlul „COSATU — arma mun
citorilor", că apariția acestei mari 
centrale sindicale, multirasiale. sem
nifică intensificarea luptei revendi

cative a maselor muncitoare din țară 
si. în același timp, consolidarea fron
tului de luptă împotriva politicii o- 
ficiale de apartheid. înființarea 
COSATU reprezintă, totodată, un 
stadiu nou în lupta sindicală, re
primată de-a lungul anilor de re
gimul de la Pretoria. Acest stadiu 
a fost atins datorită creșterii gradu
lui de conștiință și de participare a 
oamenilor muncii la viața socială. în
țelegerii necesității luptei unitare 
pentru abolirea întregului eșafodaj al 
politicii rasiste, de exploatare și jaf, 
subliniază revista „Afrique — Asie".

12,9 milioane de șomeri in Piața comună
HAGA 19 (Agerpres) — Este nece

sar să se amelioreze situația privind 
accesul femeilor la muncă în Piața 
comună, chiar dacă legile rrjpi mul
tor state membre ridică piedici în 
calea unei evoluții pozitive — au 
apreciat, la încheierea unei reuniuni 
cu caracter de informare, desfășu
rată la Haga, miniștrii muncii și ai 
afacerilor sociale ai „celor 12". Ei 
au relevat, totodată, că în C.E.E. 
femeile sint constrinse să exercite, 
foarte adesea, profesii cu calificări 
inferioare celor ale bărbaților. Si
tuația femeilor pe piața forței de

muncă va fi abordată mai pe larg 
la 10 și 11 martie, tot la Haga, in 
cadrul unei reuniuni cu caracter de 
informare a miniștrilor din C.E.E. 
însărcinați cu problemele privind 
condiția femeii, relatează agenția 
France Presse.

Un consiliu ministerial se va ocupa 
la începutul lunii iunie de utilizarea 
forței de muncă în C.E.E. spre a 
lua unele hotărîri în această pro
blemă. în prezent, numărul șomeri
lor în Piața comună este de 12,9 mi
lioane, ceea ce reprezintă 11,3 la 
sută din forța de muncă a țărilor 
membre.

Demersuri pentru încetarea 
ostilităților în zonă

DELHI 19 (Agerpres). — India a 
chemat Iranul și Irakul să pună ca
păt ostilităților și să înceapă, în cel 
mai scurt timp, negocieri pentru re
glementarea pe cale pașnică a dife
rendului dintre ele, a declarat repre
zentantul oficial aii Ministerului de 
Externe indian. Escaladarea războiu
lui din regiunea Golfului îngrijorea
ză profund India, care întreține re
lații prietenești cu ambele țări impli
cate in conflict, a declarat el, adău
gind că țara sa, care deține pre
ședinția mișcării de nealiniere, a pre
zentat pînă acum numeroase iniția
tive in direcția încetării acestui 
război prelungit și este gata să acor
de ajutor îh continuare părților pen
tru reglementarea globală și echita
bilă a diferendului dintre ele.

1 EXPOZIȚIE ROMANEASCA. La 
Geneva a avut loc vernisajul unei

I expoziții de pictură românească 
contemporană intitulate „Rapsodia 
română". Timp de o lună, galeriile

I „Artacite", din centrul Genevei, vor 
găzdui tablouri inspirate din reali- 

' tățile socialiste ale țării noastre și 
Idin nesecatele izvoare ale artei 

populare românești. La festivitatea 
inaugurală, artistul plastic J. Mark 
Schregle a salutat prezența artei

I românești la Geneva, relevind im
portanța acesteia pentru o mai 
bună cunoaștere îhtre popoarele

. celor două țări.
ACREDITARE. Președintele sin- 

gaporez Wee Kim Wee l-a primit 
| pe Valeriu Georgescu, care Și-a 
| prezentat scrisorile de acreditare în 

calitate de ambasador al Republicii 
I Socialiste România in Republica 

Singapore.

CONVORBIRI SOVIETO-POLO-

INEZE. Mihail Gorbaciov. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., l-a pri
mit pe Zbigniew Messner, presedin- 

Itele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, care întreprinde o vizită 
oficială de prietenie la Moscova,

I relatează agenția T.A.S.S. In cadrul 
convorbirii care a avut loc cu acest 
prilej au fost abordate relațiile bi
laterale și unele aspecte ale situa
ției internaționale.

ADEVĂRURI DESPRE DREPTURILE OMULUI 
—ÎN LUMEA CAPITALULUI---------- -------------

Dramele dezrădăcinării gv)
F/ffta cotidiană a imigrantului — , 

o permanentă experiență traumatizantă

--------- -------- B'Courrier
• Intre imaginea din filme ți. reviste și trista realitate a țărilor „gazdă" - o distanță ca 
de la cer la pămint • Un mediu ambiant ostil, permanent generator de dezechilibre 
psihice și morale ® „Fiecare pas îți este controlat, te simți veșnic sub presiune"
• Unica pavăză : retragerea în propria „carapace", autoizolarea tot mai pronunțată de

cei din jur ® Permanenta nostalgie a patriei de origine

încheiem, cu numărul de față, ciclul de articole 
(vezi „Scinteia" din 5, 14 și 31 ianuarie a.c.) des
pre condiția muncitorilor imigranți, reproduse din 
publicația „LE COURRIER DE L’UNESCO". După 
visurile deșarte inițiale despre un adevărat „pă
mînt al făgăduinței", urmează trezirea dureroasă 
la realitate, cei care și-au părăsit patria pentru a-și 
căuta un rost într-o țară străină dindu-și seama că 
se află în mijlocul unui mediu profund ostil, că 
pretutindeni se manifestă fgță de ei o atitudine

de dispreț, desconsiderare și discriminare, deopo
trivă la locul de muncă, dobîndit adesea cu mul
tă trudă, în cartierul unde cu greu a putut găsi 
o locuință sau la școala unde și-a trimis copiii să 
învețe. Trăind permanent sub imperiul, incertitudi
nilor zilei de miine, imigranții se retrag tot mai 
mult in sine, duc o viață izolată, devenind ade- 
vărați „paria" ai țărilor spre care s-au îndreptat 
cu otita speranță, cu atît mai dureroasă fiind tre
zirea la realitate.

SITUAȚIA
PORT-AU-PRINCE 19 (Agerpres). 

— La Port-au-Prince și în alte orașe 
haitiene domnește o anumită tensiu
ne. Măsurile adoptate pină în pre
zent de autoritățile guvernamentale 
în direcția democratizării vieții poli
tice interne sint apreciate de forțele 
de opoziție ca nesatisfăcătoare. Au 
avut loc demonstrații în cursul căro
ra participanții au cerut îndepărta
rea din administrația de stat a tutu
ror persoanelor care aveau legături 
cu fostul regim, pedepsirea celor ce 
se fac vinovați de crime și asasinate 
politice comise în perioada dictatu
rii, instaurarea unui guvern demo
cratic, de largă reprezentare a forțe-

DIN HAITI
lor politice haitiene. Armata a folo
sit împotriva demonstranților gre
nade cu gaze lacrimogene. Școlile, 
redeschise luni, sînt relativ goale, iar 
rețeaua comercială din capitală este 
parțial paralizată. Doi elevi au fost 
uciși la liceul Petion.

Agențiile internaționale de presă 
informează, pe de altă parte, că ac
tualul Consiliu Național de Guver- 
nămînt a decretat punerea sub sta
re de sechestru și naționalizarea tu
turor bunurilor mobile și imobile a- 
parținînd fostului dictator Jean- 
Claude Duvalier, precizindu-se că 
acestea devin proprietatea inaliena
bilă a statului haitian.

E DE PRESA
scurt

ÎNTREVEDERE LA BUDAPES
TA. Janos Kâdar, secretar general 
al P.M.S.U., a avut o întrevedere 
la Budapesta cu secretarul general 
al P.C. Brazilian. Giocondo Dias. 
După cum transmite agenția M.T.I., 
în cursul convorbirii. au fost abor
date probleme ale actualității și ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

VIZITA ÎN U.R.S.S. O delegație 
chineză, în frunte cu Zhou Jinmen, 
directorul Direcției meteorologice 
de stat a R.P. Chineze, a întreprins 
o vizită în U.R.S.S., relatează 
agenția T.A.S.S. Delegația a fost 
primită de Iuri Izrael, Dreședintele 
Comitetului de stat al U.R.S.S. pen
tru hidro-meteorologie și controlul 
mediului înconjurător. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb de opi
nii privind dezvoltarea colaborării 
bilaterale în domeniile respective.

O DELEGAȚIE PARLAMENTA
RA A R.D.G., condusă de Horst 
Sindermann. președintele Camerei

Populare a R.D. Germane, a sosit 
la Bonn într-o vizită de patru zile, 
în convorbiri avute cu o delega
ție a grupului parlamentar al 
Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., condusă de Hans-Jochen 
Vogel, președintele fracțiunii P.Ș.D. 
în Bundestag, au fost abordate pro
bleme privind menținerea păcii și 
încetarea cursei înarmărilor — in
formează agenția A.D.N. Delegația 
din R.D.G. va avea convorbiri cu 
reprezentanți ai altor grupuri par
lamentare, precum și cu alte ofi
cialități.

ȘEDINȚA. La 19 februarie, la 
Geneva a avut loc ședința grupu
lui pentru armamente strategice 
în cadrul negocierilor sovieto-ame- 
ricane privind armamentele nu
cleare și cosmice, transmite agen
ția T.A.S.S.

LA ADEN a avut loc prima șe
dință a Consiliului de. Miniștri al 
R.D.P. Yemen în noua sa compo
nență, relatează agenția T.A.S.S.

Participînd la această reuniune, 
Heidar Aboubakr Al-Atts, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Socialist Yemenit, președinte
le Prezidiului Consiliului Suprem 
al Poporului, a lansat un apel la 
consolidarea unității dintre partid 
și popor, subliniind necesitatea res
pectării legalității.

MIȘCAREA DEMOCRATICA 
POPULARA DIN CHILE — alian
ță de opoziție dip care face parte 
și partidul comunist — se pronun
ță pentru realizarea unui amplu 
acord al forțelor de opoziție chi
liene în lupta pentru reinstaurarea 
democrației în țară — a arătat 
Patricio Hales, consilier național al 
M.D.P., unul dintre fondatorii miș
cării. Intr-un interviu publicat de 
revista „Cauce", el a arătat că pen
tru atingerea acestui obiectiv este 
necesară mobilizarea maselor largi 
populare, în condițiile unității de 
acțiune a tuturor forțelor progre
siste chiliene.

ÎN NORDUL GRECIEI au fost 
înregistrate două cutremure de pă
mînt, care au creat panică în rîndul 
populației din zonă. Seismele, al 
căror epicentru a fost stabilit în 
jurul orașului Salonic, au avut o 
magnitudine de 4,4 și respectiv 4,9 
grade pe scara Richter. Nu au fost 
semnalate victime.

FIECARE IMIGRANT, UN SUSPECT...

Printre multiplele șicane umilitoare la care imigranții sint supuși în per
manență se numără și repetatele controale ale permiselor de ședere și 
permiselor de lucru, așa cum arată și această imagine surprinsă in- 

tr-una din stațiile metroului din Berlinul occidental

În sprijinul progresului economic al țărilor 
în curs de dezvoltare

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres) 
— în cadrul recentei sale sesiuni 
(cea de-a șasea) desfășurate la New 
York, Comitetul consultativ pentru 
știință și tehnologie în slujba dez
voltării a adoptat raportul acestui 
organism, cuprinzînd o serie de con
cluzii și recomandări referitoare la 
mobilizarea resurselor în scopul 
progresului economic al țărilor în 
curs de dezvoltare. între principalele 
direcții de acțiune sugerate de do
cument se numără aplicarea tehnicii 
moderne pentru dezvoltarea agri

culturii, prevenirea secetei și a 
deșertificării, integrarea tehnicilor 
noi în sectoarele tradiționale, moda
lități de examinare a aplicării Pro
gramului de acțiune adoptat în 1979, 
la Viena, de Conferința Națiunilor 
Unite pentru Știință și Tehnologie în 
slujba dezvoltării. Dealtfel, comite
tul consultativ oferă Comitetului in- 
terguvernamental pentru știință și 
tehnologie în slujba dezvoltării su
gestii cu privire la mijloacele de 
transpunere în viață a prevederilor 
acestui program de acțiune.

Pentru intensificarea cooperării 
în America Centrală

Ce este in sufletul lui Joăo, care 
a fost nevoit să-și lase, din 1978, 
soția și copiii singuri, în Portuga
lia; dar în sufletul lui Mohammed, 
fost păstor, care cu un an în urmă 
a venit, in Europa occidentală, in 
căutare de lucru ? Perceoe oare la 
fel universul imigrației o imi
grantă in virstă de 25 de ani 
față de una care are aproape 40 de 
ani? Datele statistice consemnează 
dimensiunile și conturul probleme
lor cu care se confruntă în țară 
străină muncitorii imigranți, dar 
puțini sînt cei care se întreabă cum 
resimt dezrădăcinarea și despărți
rea de cei dragi oamenii care stau 
îndărătul acestor cifre.

Mai intii de toate, trebuie arătat 
că trăirile, experiența și intențiile 
de viitor ale unui imigrant, la pă
răsirea patriei sale, nu sint deloc 
aceleași ca după cinci ori zece ani 
de trai, in calitate de străin, in țară 
străină.

Sub impresia imaginii false pe 
care t-o creează diferitele „mass 
media", presa de mare tiraj, tele
viziunea. filmele etc. in legătură cu

„miracolul" prosperității din străi
nătate, candidatul la imigrare 
ajungeXSă considere „ideală" țara 
aleasă ca destinație. Constatarea 
distanței, ca de la cer la pămint, 
intre închipuita imagine a țării res
pective și trista realitate constituie 
pentru imigrant prima experiență 
traumatizantă. Răspunzătoare de 
această dezamăgire nu sînt numai 
condițiile grele de viață și de lucru, 
dar și insuficientele sale cunoș
tințe de limbă, vastitatea marilor 
ofașe industrializate, cu multiple
le lor probleme, regulamentele 
oficiale de neînțeles pentru el, dar 
mai presus de toate, atitudinea 
discriminatorie, dacă nu chiar fățiș 
rasistă, pe care o are de înfruntat, 
întrucît imigrantul se simte dezo
rientat. neajutorat și exclus din 
noul său mediu, sentimentul pro
priei sale valori. încrederea in pro
priile forțe se văd puternic zdrun
cinate.

Deși dezamăgirea, la care se 
adaugă nesiguranța zilei de miine, 
ar trebui să ducă la recunoașterea 
propriului eșec, adesea imigranții

se încăpăținează să o facă, refuză 
să vadă realitatea. Și atunci ei se 
retrag în propria „carapace" ori in 
cercul ingust al celor dezrădăcinați 
la fel ca și ei. Totodată, se poate 
constata la asemenea oameni o mai 
mare predispoziție la boli și la dez
echilibre psihice și morale, ceea ce 
înseamnă că îmbolnăvirile devin 
frecvente, că apar suferințe mani
festate prin simptome greu de ex
plicat. dar care, în final, duc la di
ferite tulburări psihice.

Și chiar atunci cînd reușesc să 
depășească dificultățile- perioadei 
de început și încearcă să se inte
greze în viața socială din țara- 
gazdă, și această nouă etapă este 
marcată, din punct de Vedere psi
hologic, de numeroase conflicte, de 
fiecare dată cînd propria compor
tare, propriile reguli de viață și 
propriul sistem de valori, adică 
propria tradiție, trebuie să se con
frunte cu cele din tara-gazdă. Pînă 
și mulțimea de acte, de formulare 
pe care trebuie să le completeze 
constituie pentru imigranți un lucru 
deloc simplu. La aceasta se adaugă

faptul că în orașele-gazdă există 
o serie de reglementări și norme 
de care muncitorul imigrant tre
buie să țină seama, pînă și între 
cei patru pereți ai propriei camere, 
și pe care le resimte ca tot atitea 
lezări la adresa propriei libertăți.

Deosebit de sever reglementat 
este timpul de lucru in industrie, 
așa că ziua „particulară" a fiecă
ruia trebuie precis împărțită, iar 
orele de masă și de odihnă — rigid 
stabilite ; altfel nu ar putea face 
față la goana cotidiană dintr-un loc 
într-altul. Din mărturisirile munci
torilor imigranți rezultă clar cît de 
greu le este acestora să se adapteze 
la noul ritm de viață. „Aici, toți 
oamenii aleargă . mereu, pînă nu 
pot să-și mai tragă sufletul", de
clară unul. „La fabrică, fiecare pas 
ți-e controlat, pină și timpul petre
cut la toaletă", afirmă altul. „Sint 
veșnic sub. tensiune,, mereu trebuie 
să fiu pe alergătură..., iar seara sint 
atît de obosit, incit, mă simt com
plet stors de putere".

Relațiile sociale cu localnicii ge
nerează tensiune și animozități. Un 
gest curtenitor al unui străin față 
de o localnică este socotit ca „neru
șinat", manifestările de simpatie 
fiind deseori greșit înțelese. După 
asemenea experiențe, urmează pre
cauție, reținere, iar imigranții com
pară mereu propria comportare cu 
comportarea celor din jur. Astfel, 
fiecare muncitor imigrant trece 
printr-un proces de transformare, 
care exercită o puternică influență 
asupra tuturor laturilor personali
tății sale. După citva timp, atunci 
cînd intilnește compatrioți recent 
imigrați, constată cit de mult s-au 
schimbat. Chiar și atunci cînd imi
granții au preluat unele comporta
mente și atitudini proprii țării-

gazdă, ei rămîn debusolați, sfîșiați 
între o persistentă dependență față 
de tara lor de origine, pe care n-ar 
vrea s-o piardă și nici s-o renege 
— și o altă dependență față de 
noile structuri, prin care speră să-și 
realizeze proiectul de „viață mai 
bună".

„Aș dori mult să mă întorc în 
patrie, dar nu am reușit să adun 
încă destui bani. Am venit la Paris 
în urmă cu 15 ani..., iar acum mă 
îngrijorează viitorul fiului șt al 
fiicei mele". Această declarație a 
unui muncitor imigrant reflectă o 
frecventă situație ce apare de fie
care dată cînd membrii fami
liei încep să nutrească, după 
citva timp, visul întoarcerii în 
patrie. Un impediment în plus 
pentru materializarea acestui vis 
este că respectivii copii vorbesc 
și scriu prost în limba maternă, 
abia dacă ii leagă ceva de propria 
patrie, plrietenii lor se află „aici" 
și nu „acolo". Această nesiguranță 
este foarte dureroasă pentru mun
citorul imigrant, care sperase că se 
va întoarce in patrie, împreună cu 
familia sa, ca un om „realizat".

Iar renunțarea la repatriere se 
transformă într-p amarnică între
bare. A rămine pe loc și a te in
tegra? Mai ales în unele țâri euro
pene occidentale, o asemenea op
țiune presupune un risc cu dezno- 
dămînt nesigur, de vreme ce mun
citorii imigranți și familiile lor au 
de înfruntat permanent atitudini 
discriminatorii, chiar agresive.

Atunci, ce e de făcut? Frămîntă- 
rile și incertitudinile de acest fel 
alcătuiesc fundalul pe care se des
fășoară viața imigranților și a co
piilor lor, victime ale debusolării, 
incertitudinilor și perpetuei dezo
rientări și sfișieri lăuntrice.

SAN JOSE 19 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la San Jose — 
unde se desfășoară în prezent reu
niunea Pieței comune centro-ame- 
ricane (M.C.C.) — președintele Re
publicii Costa Rica, Luis Alberto 
Monge, s-a pronunțat pentru inten
sificarea cooperării regionale și, in 
acest scop, reactivarea organizației 
economice din America Centrală — 
transmite agenția I.P.S. El a arătat 
că, în prezent, M.C.C. trece printr-o 
criză, existînd riscul desființării ei. 
Piața comuhă centro-americană — 
a spus Luis Alberto Monge — ar 
putea fi un mecanism capabil să ne 
ajute să depășim actualele dificultăți 
economice.

Piața comună centro-americană a 
fost creată în 1958. prin semnarea 
unui „Tratat multilateral privind 
liberalizarea comerțului regional și 
promovarea cooperării centro-ameri-

cane". Activitatea sa a început în 
1960, o dată cu semnarea „Tratatului 
general" de către reprezentanții sta
telor Costa Rica, Guatemala, Hon
duras și Salvador. Obiectivul cen
tral, stabilit atunci, era desființarea 
barierelor vamale între țările sem
natare și fixarea unei taxe vamale 
comune în comerțul cu alte regiuni 
ale lumii. Prima criză profundă a 
organizației a avut loc în 1969, cînd, 
din cauza unor dispute social-poli- 
tice și economice între Salvador și 
Honduras, acest ultim stat s-a retras 
din organizație. Apoi, după ce vo
lumul comerțului exterior în aria 
menționată ajunsese la un miliard 
de dolari în perioada 1980—1985, el 
a scăzut sub 500 milioane dolari și 
activitatea de cooperare în cadrul 
Pieței comune centro-americane a 
devenit aproape inexistentă.

Capriciile vremii
TOKIO 19 (Agerpres). — Activi

tatea in orașul Tokio și in zona în
vecinată, in care trăiesc 30 milioa
ne de locuitori, a fost in mare par
te paralizată în cursul zilei de 
marți și miercuri dimineața iu 
urma marilor căderi de zăpadă. 
Traficul aerian, feroviar și rutier a 
fost perturbat. La Tokio stratul de 
zăpadă a atins 20 de cm, iar la 
Yokohama 40 de cm. In această zonă, 
ninsorile sint un fenomen rar în- 
tilnit.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Cel puțin 10 persoane și-au pierdut 
viața in vestul Statelor Unite ca ur
mare a unor puternice uragane, inun
dații și ninsori care continuă de o 
săptămină, in primul rind fiind afec
tate statele California, Nevada și 
Utah. Mii de persoane au fost evacua
te din cauza inundațiilor și a ava
lanșelor, semnalate îndeosebi în re-* 
giunea de la est de San Francisco. 
Stratul de zăpadă a ajuns la aproa
pe trei metri.

BELGRAD 19 (Agerpres). — Ploi
le abundente au provocat inundații 
la Cetlnie (R.S. Muntenegru), echi
pele de salvare fiind obligate să 
recurgă la bărci pentru îndeplinirea 
misiunii lor, anunță agenția Taniug. 
Zona învecinată de cîmpie seamănă 
cu_un lac uriaș, fiind vizibile doar 
acoperișurile caselor și coroanele 
unor copaci. Armata a început eva
cuarea locuitorilor din această zonă. 
Alunecările de teren declanșate de 
ploile puternice și de topirea zăpe
zii au blocat o secțiune de 400 
metri a căii ferate ce leagă capitala 
iugoslavă de litoralul Adriaticii.

LIMA 19 (Agerpres). — 70 000 de 
locuitori dțn provincia andină Puno 
din Peru sint afectați de inundațiile 
provocate de revărsarea a-elor lacu
lui Titicaca, in urma ploilor abun
dente. 15 localități, precum și capita
la acestei provincii au avut de sufe
rit de pe urma inundațiilor, tn zo-a 
respectivă a fost declarată starea de 
urgență, sinistrații fiind adăpostiți 
in școli sau in alte edificii publice.
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