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o Înaltă eficiență economică 
In agricultură

Creșterea eficienței producției agri
cole a constituit dintotdeauna si cu 
atît mai mult constituie astăzi unul 
din factorii fundamentali ai progre
sului acestei ramuri de bază a eco
nomiei naționale.

Numai asigurînd în permanentă o 
eficientă ridicată în fiecare unitate 
agricolă pot fi obținute beneficii și 
acumulări bănești mai mari. în mă
sură să asigure resurse crescînde 
pentru reluarea lărgită a procesului 
de reproducție, să asigure. în fond, 
o bază mai puternică pentru sporirea 
producției agricole. Preocuparea stă
ruitoare spre laturile calitative ale 
activității este determinată și de fap
tul că în agricultură problema reali
zării unei eficiente economice înalte 
este mai complexă decit in orice altă 
activitate economică, ținind seama 
că in acest domeniu acționează o se
rie de factori care nu întotdeauna 
depind de munca oamenilor, ceea ce 
nu înseamnă însă că ei nu pot fi 
stăpiniți de om. Dimpotrivă, acțio- 
nind cu chibzuință, dind dovadă de 
spirit de inventivitate, acești factori 
restrictivi _ pot deveni în anumite 
condiții pirghiile cele mai dinamice 
în progresul unei unități sau alteia. 
Aceasta impune însă un mod de a 
gîndi economic îTi adevăratul sens 
al noțiunii, presupune acel spirit gos
podăresc fără de care nu ar fi fost 
posibil progresul unităților fruntașe 
ale agriculturii noastre. A gîndi dez
voltarea normală, sănătoasă a activi
tății în agricultură înseamnă a chib- 
zui profund și temeinic înainte de a 
porni la fapte, înainte de a angaja 
o lucrare, de a investi.

Desigur, există o multitudine de 
factori care condiționează realizarea 
unei eficiente înalte a activității 
agricole. Pornind însă de la conse
cințele negative pe care le are asu
pra dezvoltării producției agricole un 
anume mod defectuos de gospodărire 
ce continuă să se mențină în unele 
unități agricole, în rîndurile ce 
urmează vom insista asupra aspec
telor legate de importanța, de locul 
pe care trebuie să-I ocupe, in acti

vitatea curentă și de perspectivă, 
urmărirea costurilor de producție și 
îndeosebi a cheltuielilor materiale, 
subliniind cerința imperioasă ca in 
toate unitățile agricole, și ne vom 
referi in mod special la cooperativele 
agricole, să se instituie un sistem 
clar, ordonat de analiză. Un sis
tem care pe baza normativelor finan
ciare în vigoare să permită o funda
mentare și dimensionare corectă a 
costurilor de producție, o analiză te
meinică a eficienței in timp pe fie
care produs în parte. Așa cum în 
domeniul agrotehnicii ciclurile de 
producție se desfășoară pe baza unor 
rigori foarte clare și stricte, tot așa 
în domeniul activității economico- 
financiare trebuie instituit un sistem 
precis de identificare operativă a 
cauzelor care duc la depășirea chel
tuielilor pentru a se elimina cu desă- 
virșire acele situații nefirești din 
unele unități agricole care continuă 
să înregistreze pierderi chiar și la 
acele produse care în unitățile frun
tașe se realizează în cond|tii de ren
tabilitate ridicată. O asemenea ana
liză. pentru a fi eficientă, ar trebui 
operată lunar (și nu numai la sfîrși- 
tul anului, la încheierea bilanțului, 
cum se întîmplă adesea), ea devenind 
în acest fel un instrument economic 
de cea mai mare utilitate în stabi
lirea .măsurilor ce se impun pentru 
diminuarea cheltuielilor neeconomi- 
coase. Este de datoria organelor agri
cole si bancare să acționeze pentru 
crearea în cadrul consiliilor de con
ducere a unui climat care să stimu
leze dezvoltarea spiritului gospodă
resc. să determine fiecare specialist 
si cadru de conducere să înțeleagă 
răspunderea ce le revine în așezarea 
întregii activități pe temelia înaltului 
randament economic.

Costul de producție este oglinda în 
care se reflectă totul : calitatea 
muncii și nivelul conducerii, realiză
rile si deficientele, lipsa de răspun
dere vădită și ascunsă. El este rezul
tatul unei gîndiri de anticipație și al 
acțiunilor practice ce se întreprind 
pentru materializarea acestei gindiri.

Iată de ce astăzi, cînd în agricultură 
amenajarea unui sistem de irigații, 
înființarea unei plantații viticole sau 
pomicole, construirea unui complex 
zootehnic costă milioane sau zeci de 
milioane de lei, angajarea unor ase
menea fonduri uriașe impune analize 
minuțioase, calcule riguros făcute 
pentru fundamentarea soluțiilor con
structive, dar mai ales pentru ex
ploatarea noilor obiective. Numai in 
cincinalul trecut agricultura a bene
ficiat de peste 132 miliarde lei pen
tru dezvoltarea și modernizarea bazei 
sale tehnico-materiale. Aceste inves
tiții au condus la sporirea randa
mentelor. la obținerea în unele com
plexe și sisteme de irigații a unor 
indicatori tehnico-economici superiori 
parametrilor proiectați. Nu in toate 
cazurile însă cheltuielile făcute cu 
realizarea acestor obiective au avut 
ca efect o creștere corespunzătoare a 
randamentelor. In unele situații pro
ducțiile și cu deosebire eficiența a- 
cestora sînt, chiar, inferioare celor 
obținute pe terenurile neirigate sau 
în sisteme gospodărești de creștere 
a animalelor.

Este firesc ca în condițiile intensi
ficării agriculturii să se producă o 
creștere permanentă a volumului to
tal al cheltuielilor de producție. A- 
ceastă sporire a cheltuielilor trebuie 
să se concretizeze însă intr-o creș
tere și mai rapidă a producției agri
cole. astfel incit ponderea cheltuieli
lor materiale în producția globală să 
scadă. Or, trebuie spus că în pofida 
progreselor înregistrate în ultimii ani 
în această direcție, in activitatea 
practică se înregistrează mari dis
crepante între mărimea cheltuielilor 
din unitățile gospodărite necores
punzător și cele fruntașe. Aceste dis
crepante. ce se manifestă adesea in
tre unități agricole vecine, cu con
diții pedoclimatice identice, pun in 
evidentă concepții diferite de a gîndi 
și gospodări avuția obșteasca, ele a- 
ducînd în discuție însuși modul defi
citar de a gîndi dezvoltarea în per
spectivă a unei unități sau alteia. 
Pentru înlăturarea unor asemenea

stări de lucruri nefirești, este absolut 
obligatoriu ca pretutindeni să fie 
promovat un regim sever de econo
mii. să fie instituite ordinea și dis
ciplina riguroasă in folosirea resur
selor materiale și bănești, astfel ca 
activitatea fiecărei unități agricole să 
se înscrie pe coordonatele reproduc
ției de tip intensiv. Aceasta presu
pune ca, mai mult decit pînă acum, 
în fiecare cooperativă agricolă, în 
fiecare unitate agricolă de stat să fie 
analizată aprofundat oportunitatea 
fiecărei cheltuieli, atît sub raportul 
criteriilor de eficiență economică, cit 
și al posibilităților de a fi raționali
zată, redusă la minimum sau chiar 
evitată.

Cerința acută a creșterii eficienței 
economice în agricultură pune cu 
toată seriozitatea problema rolului 
pe care il au sau mai exact spus ar 
trebuie să-l aibă economiștii, și cu 
deosebire contabilii din cooperativele 
agricole, in gospodărirea avuției uni
tăților agricole. Ușii dintre aceștia 
nu au o imagine clară a ceea ce în
seamnă urmărirea evoluției costuri
lor de producție, randamentul rapor
tat la fondul de investiții, beneficiul. 
Adesea activitatea contabililor se re
zumă la tinerea la zi a evidenței, 
consemnînd date și cifre care stau 
la baza întocmirii bilanțurilor lunare. 
Or, este de neconceput desfășurarea 
unei activități eficiente atît timp cît 
aceste cadre se rezumă doar să înre
gistreze fără să aibă un rol activ ia 
gospodărirea avutului obștesc, fără să 
aibă capacitatea și autoritatea de a 
spune cu precizie cit trebuie să se 
cheltuiască, cînd și în ce anume îm
prejurări să se pună capăt unor chel
tuieli. Nu este mai puțin adevărat 
că în multe unități există o înțele
gere greșită a rolului pe care trebuie 
să-1 aibă economistul, contabilul din 
cooperativa agricolă în procesul dez
voltării unităților agricole. Munca 
economistului prin natura ei este o 
activitate creatoare, o activitate care 
trebuie să îmbine spiritul gospodă-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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ANGAJARE PLENARĂ A SINDICATELOR 
IN AUTOCONDUCEREA MUNCITOREASCĂ

Ce trebuie 
întreprins 

pentru afirmarea 
unei idei tehnice 

valoroase
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PROPRIETATEA SOCIALISTĂ
- temelia marilor realizări ale prezentului, 
certitudinea dezvoltării multilaterale a patriei

„Viața, realitățile au confirmat cu puterea fapte
lor că numai pe baza prop rietății comune a oamenilor 
muncii, a proprietății de stat și cooperatiste, se poate 
asigura dezvoltarea puternică a forțelor de producție, 
ridicarea gradului de civilizație, de bunăstare a poporu
lui, înaintarea pe calea socialismului, spre comunism“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Viața României socialiste, realizările prestigioase 

care ii împodobesc chipul sînt intim legate de o reali
tate fundamentală a orînduirii noastre : instaurarea 
proprietății socialiste, valorificarea avantajelor acestei 
proprietăți în vastul proces constructiv ce se desfă
șoară în țara noastră. Folosindu-se posibilitățile supe
rioare ale proprietății socialiste, s-au putut orienta 
eforturile națiunii, mijloacele sale materiale și umane 
în direcții prioritare, de interes hotărîtor pentru pro
gresul patriei. Așa au putut apărea primele mari 
construcții din anii de început ai edificării socialiste. 
Așa au apărut marile citadele industriale, vastele 
sisteme de irigații, modernele cartiere de locuințe, 
mărețele ctitorii ale epocii inaugurate de Congresul 
al IX-lea - „Epoca Nicolae Ceaușescu". Pe baza pro
prietății socialiste s-au putut înfăptui aspirații secu
lare cum ar fi dreptatea, (egalitatea socială, s-a ac
celerat dezvoltarea patriei, România devenind în scurt 
timp o țară cu o industrie modernă, cu o agricultură 
în plin avînt.

Concepția partidului nostru despre proprietate s-a 
edificat pornind de la aprecierile clasicilor socialis
mului științific, de la cuceririle științei economice în 
general, precum și de la cercetarea realității econo
mice nemijlocite, de la experiența celorlalte țări so
cialiste, și mai ales a propriei noastre experiențe in 
edificarea noii orînduiri. Din această perspectivă, 
partidul nostru apreciază că proprietatea socialistă, 
dezvoltarea și perfecționarea ei permanentă consti
tuie condiția fundamentală pentru progresul României 
de azi, pentru înfăptuirea mărețelor obiective ale 
etapei actuale. „înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
Xlll-lea, a Programului partidului - sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - crearea condițiilor pentru afir
marea principiilor comuniste in toate domeniile de 
activitate impun ca o necesitate obiectivă perfecțio
narea și dezvoltarea continuă a proprietății socia
liste".

Superioritatea proprietății socialiste nu se afirmă 
de la sine. Mediul prielnic de afirmare și materiali
zare a acestei superiorități — istoricește atestată - îl 
constituie răspunderea, competența, chibzuință cu care 
este gospodărită, priceperea și angajarea cu care se 
acționează pentru dezvoltarea ei. Tocmai de aceea 
ancheta de față își propune să reliefeze importan
ța acestor factori în materializarea superiorității pro
prietății socialiste.

PAGINA A IV-A

ISTORICĂ VICTORIE A POPOROLOI IN LUPTA
PENTRU TRANSFORMAREA REVOLUȚIONARA 

A SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI
în urmă cu 41 de ani, la 6 martie 

1945, poporul român înscria in ma
rea, în neasemuita carte a istoriei 
sale naționale, o nouă și strălucită 
biruință politică in necurmata sa 
luptă pentru împlinirea idealurilor 
dreptății și libertății sociale, ale ne- 
atirnăfii și demnității suverane a 
țării și a națiunii : instaurarea gu
vernului revoluționar democratic, cu 
un pronunțat caracter . muncitoresc- 
țărănesc, condus de dr. Petru Groza. 
Prin izbînda obținută în acel început 
de primăvară, poporul român așeza 
trainice temelii continuării procesu
lui revoluționar declanșat in augustul 
de foc al anului 1944, urcării unor 
trepte noi, tot mai înalte, pe făgașul 
spre cucerirea deplină a întregii 
puteri politice de către oamenii 
muncii, pentru edificarea unei noi 
societăți; mai bune și mai drepte, 
pe pămîntul patriei. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„crearea guvernului revoluționar de
mocratic de la 6 martie 1945 a con
stituit un moment de importantă is
torică pe calea instaurării puterii 
muncitorești-țărănești, a marcat tre
cerea la profunde transformări de
mocratice, revoluționare, care au 
deschis drumul înfăptuirii revolu

ției socialiste și edificării cu succes 
a noii orinduiri in patria noastră".

Aniversăm 41 de ani de la eveni
mentele din martie 1945 în condi
țiile in care întregul nostru popor 
se pregătește să cinstească cu gînd 
înalt de recunoștință, cu fapte de

41 de ani de la instaurarea 
guvernului revoluționar 

democratic de la 6 martie 
1945

muncă harnică, cu noi înfăptuiri so
cialiste, împlinirea a 65 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român, prilej de a reliefa încă o 
dată cu deosebită putere uriașa ca
pacitate politico-organizatorică a 
partidului, modul strălucit in care 
și-a îndeplinit și își îndeplinește 
rolul de conducător politic, de or
ganizator și dinamizator al ener
giilor națiunii noastre în lupta pen

tru propășire și progres social-eco
nomic.

Intr-adevăr, partidul nostru co
munist a fost forța politică de a 
cărui amplă activitate teoretică și 
organizatorică este nemijlocit legată 
strălucita victorie de la 6 martie 
1945. Călăuzit statornic de adevărul 
că împlinirea marilor idealuri ale 
poporului, transformarea revoluțio
nară a societății românești trebuie 
să fie opera proprie a poporului, ro
dul luptei sale, partidul nostru co
munist a elaborat o linie politică 
suplă, realistă, în consens cu co
mandamentele vremii, întemeiată pe 
analiza raporturilor de forțe din so
cietatea românească, a articulat un 
program care incorpora cerințele e- 
sențiale ale maselor largi populare, 
a fundamentat o strategie aptă să 
conducă la biruință. S-a dovedit, încă 
o dată, în acele 195 de eroice zile 
dintre 23 August 1944 și 6 martie 
1945, nu numai consecvența gindu- 
lui și faptei partidului — închinate 
bunăstării, demnității, libertății po
porului din sinul căruia se înăl
țase ca un viguros și înalt stejar — 
ci și uriașa forță de iradiere a liniei 
sale politice, a chemărilor și lozin-
(Continuare în pag. a V-a)

Sindicatele, importantă forță socia
lă a sistemului democrației muncito
rești, revoluționare din țara noastră, 
trăiesc o perioadă de puternică efer
vescență, marcată de pregătirile în 
vederea Congresului U.G.S.R., care 
va avea loc în luna aprilie din acest 
an, moment de bilanț și analiză, de 
noi deschideri în perfecționarea în
tregii lor activități, în creșterea 
aportului lor la înfăptuirea marilor 
obiective ale actualei etape de dez
voltare economico-socială a țării, 
configurate în documentele Con
gresului al XIII-lea al partidului;

în pregătirea acestui eveniment, 
în primele două luni ale acestui an 
au avut loc, în întreprinderile și in
stituțiile din toate domeniile de ac
tivitate economico-socială, adunări 
sau conferințe de dare de seamă și 
alegeri. Acțiune de amploare în plan 
organizatoric, al vieții interne a or
ganelor și organizațiilor sindicale, 
momentul are și profunde rezonanțe 
în viața politică și socială a țării ; 
caracterul lor de organizație a oa
menilor muncii, în tripla lor calitate 
de proprietari, producători și bene
ficiari ai avuției naționale, conferind 
sindicatelor un rol și atribuții de 
mare importanță în întreaga operă 
de construcție socialistă a țării.

Este meritul istoric al secretarului 
general al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de a fi în
lăturat, cu spiritul său creator, știin
țific, viziunea învechită, închistatoa- 
re care atribuia sindicatelor rolul de 
simplă curea de transmisie intre 
partid și masele muncitoare și de a 
fi stabilit, pe baza realităților și ce
rințelor evoluției societății socialis
te românești, rolul nou, revoluționar, 
sarcinile de răspundere și atribuțiile 
de amploare ale acestei organizații 
de masă chemate să asigure cadrul 
de organizare și înfăptuire de către 
clasa muncitoare, sub conducerea 
partidului, a misiunii sale de clasă 
conducătoare în societate, de parti
cipare a oamenilor muncii la condu
cerea unităților, a economiei națio
nale, a întregii societăți, de unire și 
mobilizare a eforturilor creatoare 
ale tuturor oamenilor muncii la în
făptuirea politicii Partidului Comu
nist Român. In cadrul sistemului

original, specific românesc al auto- 
conducerii și autogestiunii muncito
rești — înfăptuire de importanță 
istorică a perioadei inaugurate de 
Congresul al IX-lea al partidului — 
sindicatele au fost investite cu atri
buții și răspunderi de mare impor
tanță politică și socială in toate do
meniile construcției socialiste a ță
rii. Sindicatele au reprezentanți cu 
drept deliberativ in toate organele 
de conducere colectivă din întreprin
deri, centrale industriale, ministere, 
alte organe centrale și pînă în gu
vern, precum și în Consiliul Națio-

Din activitatea 
organizațiilor 

sindicale

nai al Oamenilor Muncii. Președinții 
sindicatelor din unitățile economico- 
sociale sînt și președinți ai adunări
lor generale ale oamenilor muncii, 
forumurile supreme ale autocondu- 
cerii muncitorești la aceste niveluri.

Din aceste înalte învestituri decurg 
cerințele de ordin calitativ superior 
privind îndatorirea sindicatelor de 
a asigura participarea largă a clasei 
muncitoare, a oamenilor muncii la 
dezbaterea și înfăptuirea planurilor 
de dezvoltare economico-socială a 
țării, de a milita pentru valorifica
rea deplină a capacității tehnice, 
profesionale a fiecărui om al muncii, 
pentru afirmarea puternică a răspun
derii ce o are în exercitarea statutu
lui de proprietar, producător și be
neficiar al avuției naționale. Prin 
prisma și în lumina acestor îndato
riri majore, a programului de mă
suri al Biroului executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R., s-a des
fășurat momentul de bilanț și pros
pectare al întregii activități a sindi-

(Continuare in pag. a V-a)

catelor, prilejuit de adunările și
conferințele de dare de seamă și
alegeri.

Să ne oprim Ia grupele sin-

dicale — verigile de bază ale 
mișcării noastre sindicale. Sînt 
164 920, cuprinzînd pe cei peste 7,3 
milioane de membri ai sindicatelor, 
ele avînd menirea de adevărate 
școli ale muncii și educației, de se
siuni permanente între adunările 
forurilor autoconducerii muncitorești. 
Grupele sindicale activează în mie
zul fierbinte al vieții microcolecti- 
velor de muncă din întreprinderi și 
instituții, acolo unde se hotărăște 
soarta îndeplinirii planului de pro
ducție, a oricăror sarcini specifice 
diferitelor unități. Dacă aici, în nu
cleul de bază al sindicatelor, este 
bine înțeles comandamentul general 
al progresului economic și social al 
țării, așa cum este el gîndit și stipu
lat în hotărîrile de partid și de stat, 
în planurile de producție, dacă aici 
se acționează ferm, cu dăruire și 
răspundere patriotică, revoLuționară, 
nici o greutate nu este de neînfrînt 
și sarcinile de producție, cu reversul 
lor în planul ridicării gradului de 
civilizație materială și socială — al 
fiecăruia și al întregii societăți, își 
vor găsi neabătută împlinire.

De altfel, în acest spirit de exi
gență și răspundere muncitorească 
s-au desfășurat adunările de dare 
de seamă și alegeri în grupele sin
dicale de la locurile de muncă, ca 
și la celelalte niveluri ale structurii 
organizatorice a sindicatelor. Bene
ficiind de sprijinul și îndrumarea 
directă a organelor și organizațiilor 
de partid, acțiunea — încheiată de 
curînd, urmînd să înceapă conferin
țele la nivelul organelor sindicale 
teritoriale și ale comitetelor uniuni
lor pe ramuri de activitate — s-a 
constituit intr-un prilej de întărire 
a capacității politico-organizatorice a 
sindicatelor, de puternică angajare a 
oamenilor muncii, membri ai sindi
catelor, in înfăptuirea exemplară, ca 
răspuns la înflăcăratele chemări ale 
secretarului general al partidului, a 
sarcinilor de plan și a programului 
suplimentar de producție pe anul 
1986, a obiectivelor actualului cinci-

Ioan MOJA

Cu ceva timp In urmă 
am făcut o anchetă. La 
Brașov, București și Vaslui 
am rugat pe inginerii-șefi 
din trei întreprinderi să 
răspundă la întrebările : 
Care sînt primele trei ca
lități pe care le apreciat! 
la un maistru ? Dc ce ? 
Răspunsurile au fost diferi
te ca formulare, dar in esen
ță vizau aceleași exigențe 
fată de maistru. La Bra
șov : 1. prestigiul profesio
nal, pentru că din el de
curge autoritatea : 2. obiec
tivitatea, pentru că lucrea
ză direct cu oamenii, de el 
depind retribuțiile oameni
lor. tot el corectează, dacă 
este cazul, și timpul de 
lucru pentru fiecare reper 
în parte și una e ca pe 
cineva «atent» cu tine să-1 
normezi mai larg, și cu 
totul altceva ca pe un oa
recare «nesuferit» să în
cerci să-1 cumințești cu o 
normă mai strînsă, așa. ca 
să te memoreze o viață. 
Chiar mașina pe care-1 
pune să lucreze pe om tot 
de maistru depinde. Deci, 
obligatoriu, maistrul tre
buie să fie obiectiv și 3. 
exigent, să nu treacă cu 
vederea nici o abatere, dar 
nici să umble permanent 
cu sancțiunea... la brîu. La 
București : 1. pregătire
profesională foarte bună ; 
2. capacitate de a conduce 
dovedită cu rezultate obți
nute in producția materia
lă și 3. corectitudine și 
cinste. De ce așa ? Pentru 
că altfel nu se poate ! La 
Vaslui : 1. să știe meserie ; 
2. să vrea s-o facă ; 3.

să-și creeze condiții ca să 
poată s-o facă.

De ce am amintit răs
punsurile de mai sus ? 
Pentru că ele evidențiază 
trăsăturile ce trebuie să-1 
caracterizeze pe unul din
tre principalii coordonatori 
ai proceselor de pro
ducție, pe omul aflat per
manent în viitoarea de la 
confluența teoriei cu prac-

munca trebuie organizată 
mai riguros ca oricînd, iar 
calitatea produselor trebuie 
să devină cheia de boltă a 
întregii activități — rolul 
maistrului trebuie să creas
că și mai mult. în repetate 
rînduri, acest deziderat a 
fost formulat de însuși to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului : „De multe ori

— ca să spun așa — este 
legată de nivelul tehnic. 
Democrația o dictează ce
rințele realizării calitative 
și tehnice a producției sta
bilite. In numele democra
ției nu se poate accepta re
butul, nu se poate accepta 
calitatea proastă a produc
ției ! Organizația de partid, 
organizația de tineret, sin
dicatul, Organizația Demo-

Să văd cum lucrezi 
ca să-ți spun... ce maistru ai
tica, pe cel care trebuie să 
știe totul și încă multe al
tele pe deasupra. Deloc în- 
timplător, nu sînt puțini 
aceia care — parafrazînd o 
binecunoscută zicere — a- 
firmă : „Să văd cum lu
crezi ca să-ți spun... ce 
maistru ai". Totdeauna a 
fost important rolul mais
trului în procesele produc
tive. Acum însă, la începu
tul și pe parcursul acestui 
cincinal în care productivi
tatea muncii trebuie să fie 
practic dublată fată de 
cincinalul recent încheiat, 
acum, cînd pretutindeni ca
pacitățile de producție tre
buie utilizate cu randa
mente superioare, valorifi- 
cîndu-se eficient toate re
sursele materiale, cînd

maistrul este hotărîtor 
pentru buna desfășurare a 
producției, pentru calitatea 
producției, pentru nivelul 
tehnic. Maistrul trebuie sa 
vegheze — să nu plece 
produsul din fabrică sau 
din secție dacă nu este 
realizat in condiții cores
punzătoare. Dacă in execu
ție constată că undeva lu
crurile nu merg cum tre
buie, să o întrerupă și să 
ia măsurile corespunzătoa
re. Să acționăm cu toată 
hotărirea ca in procesul de 
producție structura organi
zatorică să funcționeze in 
mod corespunzător. Ordi
nea, disciplina, răspunderea 
tehnică sînt esențiale pen
tru o producție de calitate I

In producție, democrația

crației și Unității Socia
liste, fiecare om al muncii 
trebuie să înțeleagă că pro
blema disciplinei și ordinii, 
a executării întocmai, con
form cerințelor tehnice, a 
lucrărilor este esențială. In 
această privință maistrul 
hotărăște și indicațiile lui 
trebuie executate. Desigur, 
in adunarea generală se 
discută problemele, se dis
cută cUm să organizăm 
munca, dar pe locul de 
producție nu putem discuta 
hotărîrile maistrului". Cu 
alt prilej, evidențiind ri
goarea care trebuie să gu
verneze procesele produc
tive și rolul pe care trebuie 
să-1 aibă maistrul în 
acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îl com

para cu „plutonierul major 
al companiei, cel care să 
asigure, de fapt, condu
cerea și instruirea directă, 
realizarea producției de 
bună calitate. Deci maistrul 
trebuie să-și capete rolul 
ce i se cuvine și să-l înde
plinească in mod corespun
zător".

Ca de fiecare dată, indi
cațiile și orientările secre
tarului general al partidu
lui, și în această direcție, 
vizează fondul problemei. 
Cîndva, un foarte bun 
maistru era acela care știa 
să lucreze orice piesă pe 
orice mașină din sectorul 
lui. Cind un muncitor ve
nea și-i spunea „meștere, 
piesa asta nu se poate face 
pe mașina asta, iar pe 
deasupra nici timpul de 
normare nu e bun", mais
trul interpelat îl dădea la o 
parte și-i demonstra ace
luia că piesa se poate exe
cuta exact pe respectiva 
mașină și încă într-un timp 
eventual mai mic decît cal
culase normatorul. Maistrul 
era ceea ce am numi un 
model de profesionist, iar 
atunci asta era suficient. 
Astăzi nu mai e. De ce ?

Din cel puțin două mo
tive. O dată pentru că exis
tenta umană se complică 
inevitabil prin însuși gra
dul de complexitate cres- 
cîndă a obiectelor pe care 
le producem. Altfel spus, 
gradul de dificultate pe 
care-1 presupune perma-

Mircea BUNEA
(Continuare în pag. a Il-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA — joi 6 martie 1986

FEMEILE
- o prezență marcantă în viața societății noastre

Harnice cooperatoare, bune soții și mame
Poate că elementul mai puternic 

de statornicie și continuitate a tot 
ce este mai valoros in tradiția satu
lui românesc este reprezentat de fe
mei. Bărbații mai pleacă pe șantiere, 
in .industrie, copiii pe la școli, dar 
ele rămin, ca pe vremuri înaintașele 
lor, spre „a păstra caldă cenușa din 
vatră" și a menține viu „sufletul" 
casei. Ele au un rol important în 
activitatea economică, în cea ob
ștească, făcînd dovada hărniciei și 
destoiniciei in muncă, fiind, totodată, 
exemplare gospodine, soții și mame.

De aceea, nu ne-am mirat cind, în 
comuna Costești din județul Vaslui, 
ni s-a vorbit în termeni elogioși dar 
reali, fără 6 „politețe de circumstan
ță", despre contribuția mare pe care 
femeile o aduc în toate împlinirile, 
in tot ce se realizează cu temei spre 
bunăstarea comunei, a oamenilor.

Mărturii obiective despre munca 
sătencelor. Din modestie, femeile nu 
prea ne-au vorbit de ele însele. In 
schimb, le-au lăudat alții. „Femeile 
dețin importante funcții de condu
cere, ne spune tovarășul Toader 
Molodoi, secretar adjunct al comite
tului comunal de partid. Primar este 
o femeie — Ghilița Moruza. (N-am 
putut să o cunoaștem ; tocmai se 
afla la maternitate unde aștepta să 
nască. Se va înregistra astfel cel 
de-al 984-lea copil al comunei, luind 
în calcul numai pe cei sub 16 ani. 
n.n.). Vicepreședinte la consiliul 
popular — tot o femeie — Maricica 
Serafim ; din cei 17 membri ai con
siliului popular, 7 sînt femei. Orga
nizația de partid din cooperativa 
agricolă a ales-o pe Aurica Helgiu 
ca secretar. (Nici pe ea nu am în- 
tîlnit-o — era la București, la Ple
nara Consiliului Național al Agricul
turii, in calitate de membră a aces
tui mare for democratic, n.n,). în 
consiliul de conducere al cooperati
vei — unitatea economică de bază a 
comunei — sînt alese 11 femei, una 
fiind vicepreședintă ; din 26 de 
echipe, 22 sint conduse de femei. 
S-au impus nu numai datorită nu
mărului — din 4 100 locuitori, 2 400 
sînt femei, — ci prin hărnicia și de
votamentul în munca pentru obște. 
Din 1979 încoace, comuna noastră a 
fost distinsă de patru ori cu „Ordi
nul Muncii" 1 Rezultatele pe 1985 ne 
dau dreptul să sperăm, din nou, la 
un loc fruntaș. Iar acestea nu pot fi 
concepute fără contribuția femeilor, 
prezente la orice acțiune întreprinsă 
în comună".

Tovarășul Gheorghe Cristea, pre
ședintele cooperativei, este și el un 
martor obiectiv, nepărtinitor, al hăr
niciei femeilor. „Ele asigură majori
tatea forței de muncă. Dacă recoltele 
noastre sint bune, dacă producțiile 
zootehnice sînt mulțumitoare, aceas
ta se datorește, în mare parte, mun
cii femeilor în toate sectoarele. Sînt 
19 ani de cind am fost ales, prima 
oară, președinte și niciodată nu am 
fost nevoit să bat în poarta vreuneia 
să iasă la lucru. Cele care lucrează 
la cultura mare știu, ca inginerii 
agronomi, ce nevoi are pămîntul, 
cum să-1 lucreze, cind e vremea pra- 
șilei sau a recoltatului. Avem un pu
ternic parc de mașini agricole, dar 
sint lucrări — sau împrejurări — 
cînd munca omului este de neinlo- 
cuit. Iar tărăncile cooperatoare știu 
acest lucru. Ca să nu mai vorbim de 
ferma legumicolă, unde 40 de hec
tare produc de la primele verdețuri 
pînă la cele mai tîrzii. Dar cită mun
că migăloasă cer ! în zootehnie, din 
36 de oameni care lucrează in acest 
sector, 24 sînt femei. Și e bine așa, 
căci ele sînt mai blînde cu animalele, 
dar mai aprige cînd e vorba de cu
rățenie și disciplină. Iată de ce acest 
sector de „foc continuu" este mai 
mult în seama lor. Pot afirma că ne 
bizuim, cu toată nădejdea, pe price
perea și puterea lor de muncă. 
Acum, continuînd o tradiție, organi
zăm o excursie pentru fruntași. 
Printre aceștia, 27 sint femei".

Pentru a fi mai convingător, pre
ședintele scoate un carnet, de care 
nu se desparte niciodată, din care 
extrage următoarele cifre privind 
rezultatele anului agricol trecut : 
6114 kg porumb știuleți la hectar 
(de pe 563 de hectare neirigate), 
2 220 kg floarea-soarelui, 38 500 kg 
cartofi la hectar ; în fermele zooteh- 

nice se găsesc 1 100 taurine, 5 000 de 
oi, 6 000 de păsări ; produse anima
liere : 7 700 hl lapte de vacă, față de 
7 500 hl plan, 720 hl lapte de oi, 
față de 700 hl plan. Ce s-a predat la 
fondul centralizat al statului ? 4 800 
tone de porumb (erau planificate 
3 400 tone), cantități importante de 
cartofi și alte legume, cu 700 hl mai 
mult lapte, cu două tone mai multă 
lină. Mai notăm o producție globală 
de 34 milioane lei, din care 46 la 
sută o deține zootehnia, ceea ce a 
permis construcția unei maternități 
pentru vaci, a unui saivan.

...Și vom privi cu alți ochi aceste 
cifre, dacă vom preciza că C.A.P, 
Costești era, nu cu mulți ani în urmă, 
una dintre cele mai slabe din județ, 
că aceste recolte au fost obținute 
intr-un an agricol nefavorabil și pe 
un sol de gradul III ca fertilitate, 

® Aprecieri elogioase, fără „politețe de cir
cumstanță" ® Roadele pămîntului sînt boga
te și prin munca și destoinicia țărăncilor 
cooperatoare • „Secretul" unor reușite 

școlare ale copiilor

porumbul și cartofii fiind cultivate 
pe niște coline al căror pămînt mai 
mult aduce a piatră.

Și în secția de prefabricate din be
ton lucrează femei — ceea ce s-ar 
putea vedea și după elementele de 
estetică, de frumos, introduse chiar 
și într-un domeniu atît de... arid. 
Căci ele au creat frumoase modele, 
inspirate din motivele populare lo
cale, pentru garduri. Tot pe price
perea cooperatoarelor se bizuie și o 
altă „secție" : popasul „Stîna", așe
zat într-o cotitură a șoselei. Șase fe
mei — gospodine neîntrecute, 
după cum ne sînt descrise — servesc 
„non stop" mincăruri țărănești pre
parate din produsele cooperativei, 
iar ceaunul de mămăligă fierbe fără 
răgaz. Deși singura băutură ce se 
servește e... apa de izvor, popasul 
este foarte rentabil (aviz multor 
unități de alimentație publică 1), 
foarte căutat de cei ce trec pe șosea, 
inclusiv turiștii străini, pentru am
bianța plăcută și gustul mincărurl- 
lor. în 1985, activitatea culinară a 

celor șase țărănci-bucătărese a adus 
cooperativei un milion și jumătate 
de lei venituri 1

In vizită pe „ulița fruntașilor". 
Așa ar trebui să se numească 
această uliță pe care locuiesc multe 
familii de cooperatori fruntași. în- 
tr-o zi de februarie cu ninsoare, am 
intrat în citeva gospodării pentru a 
consemna și ce spun femeile des
pre... ele insele. Ivoneta Serafim 
tocmai țesea în război un covor, care 
se adaugă altora păstrate în lada de 
zestre, chiar dacă in casă nu sini 
fete. în Costești și băieților li se pre
gătește zestre. Nu ca pentru fete, to
tuși...

Nu luăm în seamă scuzele gazde
lor că nu sint pregătite pentru a 
primi oaspeți. Soba caldă, mirosul 
plăcut al celebrelor plăcinte cu brîn- 
ză moldovenești, amestecat cu acela 

specific țesăturilor țărănești din lină 
din încăpere creează atmosfera pro
pice dialogului cu gospodina casei (și 
cu gospodarul ei, mindru că nevasta 
are cu ce se lăuda). Aflăm că sîn- 
tem în casa familiei care încheie, de 
regulă, cele mai valoroase contracte 
cu statul din comună : 35 000 lei în
casați în 1985 (doi tăurași, un porc, 
40. de păsări, doi miei și două oi, 
400 litri lapte, 150 kg miere). In 
acest an s-au angajat să predea o 
vacă, un vițel, 11 kg lină, doi miei. 
Au și predat carnea de pasăre, fa
solea, cartofii. „Nu ne place să ne 
știm datori, adaugă gospodina. Mulți 
dintre noi au copii prin școlile sau 
prin uzinele de la oraș. Cine să le 
asigure cele de trebuință, dacă nu 
noi, cei de la țară ?“

„Greutățile te îndîrjesc să Ie 
birui". Brigadiera Veronica Stra- 
tulat are, in formația de lucru 
pe care o conduce, 100 de coope
ratori, din care 70 de femei, cu care 
— împreună — are de lucrat o im
portantă suprafață de pămînt. Are și 

ea gospodărie, copii, greutăți ce, nu 
o dată, o copleșesc, „Dar soțul meu ce 
credeți că îmi spune ? „Dacă nu ești 
în stare să duci o răspundere, du-te 
și spune-o oamenilor ! Să nu mai 
pună bază pe tine !“ Sigur că mă în
dîrjesc, pînă la urmă găsesc soluția. 
Dar și satisfacțiile sînt mari : 
1985 a fost, pentru brigada noastră, 
un an de producții înalte. Am între
cut celelalte brigăzi, conduse de băr
bați. cu cel puțin 10 la sută".

Cele mai multe din femeile aflate 
în brigada Veronicăi au și ele dife
rite probleme, sint mame, uneie 
chiar bunice, toate au gospodării de 
ținut. Emilia C. Munteanu are patru 
copii, Aneta Neștian are 5 copii, și 
amîndouă mai cresc și cite un ne
pot, Elena Gh. Haba are patru copii. 
Nici una însă nu a venit să ceară 
„scutire" de muncă. Vin la lucru 
nechemate, din convingere, uneori 
chiar exagerînd. De pildă, au fost 
cazuri cînd, din proprie inițiativă, 
s-au apucat să culeagă porumbul 
noaptea, la lumina lunii. De ce atita 
zel ? Chiar ele explică : „Toamna, 
zilele frumoase sînt mai puține. Și 
dacă nu le folosim cum trebuie, se 
pierde recolta — și nu-i păcat 7 ! Nu 
uităm că s-a întîmplat să culegem 
porumbul pe ploaie, cu sacii in cap 
și să-l scoatem la capătul ariei cu 
căruciorul, pentru că mașinile se îm
potmoleau în noroi".

Cea mai bună lecție de viață 
pentru copii : munca alături de 
părinți. Cum împacă ele intere
sele cooperativei cu treburile din 
gospodăria personală ? La Costești, 
treburile „de femeie" și cele „de 
bărbat" nu sînt strict împărțite. Toți 
membrii familiei, inclusiv copiii mai 
mărișori, ies la cîmp, toți poartă 
răspunderea treburilor casnice. Aca
să la brigadieră s-a instituit un 
obicei : cine ajunge primul acasă — 
soțul sau vreunul din copii — acela 
pune masa, încălzește mîncarea, îi 
așteaptă pe ceilalți. Trufia bărbatu
lui de a fi servit, chiar dacă femeia 
a muncit cot la cot cu el, nu am 
întîlnit-o in această comună. Nici 
copiii nu știu ce-i lenea văzînd în 
jur că toți muncesc.

Georgeta Smîntînă este țărancă 
cooperatoare. Soțul ei — mecaniza
tor. Au o casă cu cinci copii, o gos
podărie pe care, ca să o ții bine pe 
picioare, trebuie să muncești, nu 
glumă. Cu toții muncesc în curte — 
cresc o vacă și doi, viței, doi porci, 
păsări, iepuri. Vâra, în vacanță, 
copiii mai mari ajută și la cîmp. 
Lecția muncii a dat roade. Fiul cel 
mare, Ion, e student în anul I 
la Facultatea de silvicultură din 
Brașov. A intrat fără nici un fel de 
meditator, învățînd singur, din răs
puteri. Prima sesiune de examene 
i-a adus de trei ori nota 10 („Mamă, 
după ce l-am luat pe primul 10, 
mi-am zis că nu am voie să-1 stric 
punind alături un 8 !“). Anul acesta 
vine rîndul lui Iulian să-și încerce 
puterile la facultate. Urmează apoi 
Gheorghe, Luminița și mezina fami
liei — Lăcrămioara, aflată abia in 
clasa I.

— Se spune despre copii că sînt 
oglinda familiei. In această „oglin
dă" privim zilnic, ne spune învăță
toarea Maria Sacaliuc, președinta co
mitetului comunal al femeilor. Fap
tul că ei vin la școală îngrijit îmbră- 
cați, curați, cu pachețele de mîncare 
în ghiozdan, că au cu toții rechizi
tele necesare spune multe despre ni
velul de viață al țăranului de azi. 
Dar, cred eu, înfățișarea și educația 
copiilor din primele clase sînt me
ritul mamei. De la ele învață ei, de 
timpuriu, că odihna urmează numai 
efortului, că satisfacțiile, bucuriile 
nu vin niciodată din senin, fără 
muncă, fără strădanie. De aceea, 
mulți din copiii comunei răzbesc în 
școli, chiar superioare, în număr 
mai mare decit in alte părți.

...O comună ca multe altele. Fapte 
ce, intr-o ipostază sau alta, se regă
sesc în toate așezările rurale ale 
țării, ca argumente ale contribuției 
de mare însemnătate pe care femeile 
o au în înfăptuirea revoluției agrare, 
în ridicarea gradului de civilizație al 
localităților, in păstrarea celor mai 
frumoase tradiții ale poporului 
nostru.

Rodica SER BAN

Noi construcții de locuințe, cu spații comerciale la parterul blocurilor, in municipiul Suceava
Foto : E. Dichiseanu

PRIN SCRISORI SI AUDIENTE, 
un dialog constructiv cu cetățenii

Tn anul 1985, Comitetului munici
pal de partid Tulcea, organizațiilor 
de masă și obștești din acest oraș 
li s-au adresat, prin scrisori și au
diențe, 1 980 cetățeni, cu 223 mai pu
țin față de anul anterior — redu
cerea numărului datorîndu-se și fap
tului că un șir de probleme ale ce
tățenilor sint soluționate direct, pe 
teren. în cadrul contactelor frecven
te ale activiștilor de partid și re
prezentanților organelor de stat cu 
cetățenii. Se cuvine insă subliniat 
faptul că activitatea de soluționare 
a problemelor ridicate de oamenii 
muncii în scrisori și audiențe re
prezintă o preocupare de seamă a 
organizației municipale de partid, a 
activiștilor cu munci de răspundere. 
Reține atenția faptul că se tine o 
evidență precisă, întocmită pe par
cursul cîtorva ani, a corespondente
lor pe unități economice, cît și a 
problemelor ridicate. „Modul acesta 
de lucru — ne spunea tovarășul 
Costache Ancuta, secretar al comi
tetului municipal de partid — ne 
oferă o imagine clară a modului în 
care organizațiile de partid, cadrele 
de conducere soluționează probleme
le ridicate de cetățeni și în ce do
meniu sînt de înlăturat aspectele 
negative".

In cadrul măsurilor aplicate tre
buie relevat că secretariatul comi
tetului municipal de partid este in
format zilnic de conținutul scrisori
lor sosite, dispunîndu-se apoi, în 
mod operativ, modalitățile de solu
ționare. S-au înregistrat importante 
progrese calitative și în ceea ce pri
vește verificarea faptelor sesizate, 
în ultimul timp, la această acțiune 
participă frecvent cadre cu munci 
de răspundere, care se deplasează la 
fața locului, în întreprinderi, exa- 
minînd cu atenție problemele sesi
zate și stabilind, cînd este posibil 
chiar pe loc. măsurile ce se impun.

In legătură cu experiența acumu
lată, se poate menționa că. pentru 
cercetarea unor scrisori cu un con
ținut mai deosebit, care sesizează 
probleme de o mai mare însemnă
tate sau de un larg interes, sînt 
frecvent constituite colective spe
ciale, cu o componentă complexă, 
formate din activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor de masă, co
ordonate de membri ai biroului comi
tetului municipal de partid, iar pe 
baza concluziilor formulate de aceste 
colective se elaborează măsurile de 
îndreptare a stărilor de fapt. Pro
blemele mai importante, de interes 
general, sint analizate sistematic in 
ședințe de birou sau in plenare ale 
comitetului municipal de partid, 
adoptindu-se astfel măsurile necesa
re pentru îmbunătățirea activității 
în domeniul în care s-au sesizat 
neajunsuri. Așa au stat, de pildă, 
lucrurile cu privire Ia sprijinirea în
treprinderilor de alumină, de indus
trializarea peștelui, de reparare a 
navelor și utilajelor pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor de plan, 
întreprinderii de construcții de nave 
și utilaj tehnologic pentru creșterea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, a combinatului metalurgic in 
vederea recuperării și introducerii în 
circuitul productiv a resurselor ma
teriale și energetice refolosibile.

Pentru preintîmpinarea unor ne
ajunsuri datorate necunoașterii de 
către cetățeni a reglementărilor le
gale în vigoare, comitetul municipal 
de partid a aplicat o serie de mă
suri privind popularizarea hotăririlor 
de partid și de stat și a legilor nou 
apărute, aprofundarea lor în cadrul 
adunărilor de partid și ale organiza
țiilor de masă, la „Tribuna democra
ției", acordarea de consultații juri
dice, atît în mod direct în unitățile 
economice, cît și prin intermediu] 
stațiilor de radioficare.

De menționat este și contribuția 
adusă de cele peste 100 comisii de 
oameni ai muncii pentru scrisori și 
audiențe de pe lingă organele și or
ganizațiile de partid, comisii pentru 
care se organizează consfătuiri și 
schimburi de experiențe în vederea 
creșterii eficientei activității lor. 
Departe de a avea o existență for
mală. „scriptică", acestea acționează

Din experiența Comitetului 
municipal Tulcea al P.C.R.

efectiv în sprijinul soluționării res
ponsabile a scrisorilor. Ca urmare, 
un șir de asemenea comisii, cum sînt 
cele de la întreprinderile de alumi
nă, de confecții, de producere și in
dustrializare a legumelor și fructe
lor „Dunăreană" și altele, se disting 
printr-o activitate rodnică, consecin
ța directă a acestor preocupări fiind 
oglindită în scăderea, de la an la an, 
a numărului scrisorilor adresate or
ganizației municipale de partid, pre
cum și în mutația tematicii lor spre 
problemele de ordin general pentru 
mai buna organizare a producției și 
a muncii, a gospodăririi materiilor 
prime, întărirea ordinii și disci
plinei.

Un accent mai mare se pune In 
prezent pe soluționarea cererilor la 
nivelul unităților economice. La în
treprinderea de alumină, de exem
plu, numărul scrisorilor adresate co
mitetului de partid, consiliului oa
menilor muncii sau comitetului mu
nicipal de partid este foarte mic, 
doar 10—15 pe an, în schimb anuî 
trecut au fost înscriși în audiență 
aproape 200 oameni ai muncii. „In 
marea lor majoritate aceștia au dis
cutat probleme de interes general —■ 
ne spunea tovarășul Vasile Ursu, 
secretarul comitetului de partid din 
această unitate. S-au făcut propu
neri pentru modernizarea unor in
stalații și utilaje în vederea crește
rii productivității muncii, pe baza 
sugestiilor făcute am trecut la 
realizarea unor instalații de recu
perare a energiei termice la cuptoa
rele de calcinare și a condensului 
din instalațiile de evaporare. Su
gestiile celor prezenti la audiențe 
au devenit faptă prin forța unită a 
întregului colectiv. O atenție deo
sebită acordăm și soluționării cores
punzătoare, în conformitate cu le
gea, a diverselor probleme de or

din personal — cereri de locuințe, 
de schimbare a locului de muncă, 
de acordare a unor drepturi etc.“.

Asemenea exemple pozitive pot fi' 
găsite în majoritatea unităților eco
nomice ale municipiului de la por
țile Deltei Dunării. Trebuie subliniat 
faptul că anul trecut problematica 
scrisorilor și audientelor, precum șl 
modul de lucru in dialogul cu cetă
țenii au făcut obiectul a două ana
lize in cadrul plenarelor comitetului 
municipal de partid și în două se
siuni ale consiliului popular muni
cipal. De asemenea, lunar, în ședin
țele de birou și ale comitetului exe
cutiv sînt prezentate rapoarte și 

(informări despre modul cum sint so
luționate solicitările adresate de oa
menii muncii. Colective de la nive
lul municipiului controlează, siste
matic, modul de rezolvare a sesiză
rilor și desfășurarea audiențelor în 
unitățile economice și instituții. 
Acest mod responsabil de acțiune a 
determinat cetățenii municipiului să 
vină cu propuneri judicioase de îm
bunătățire a activității economice șl 
sociale în localitatea in care trăiesc 
și muncesc. Astfel, cele 133 de pro
puneri formulate de tulceni în scri
sori sau la audiente privind înfru
musețarea orașului, amenajarea 
unor baze sportive, a spatiilor de 
joacă pentru copii și-au găsit rezol
varea. Plaja de pe malul Dunării, 
de exemplu, a fost extinsă la peste 
3 hectare ; în curînd vor fi finali
zate lucrările în parcul din cartierul 
Podgoriilor ; se vor da în folosință 
noi terenuri de tenis în zona sălii 
sporturilor.

Sînt însă și unele organizații de 
partid sau conduceri de unități eco
nomice. ca acelea de la combinatul 
metalurgic, întreprinderea de gos
podărie comunală și locativă, an
trepriza de construcții industriale, 
care nu acordă atenția cuvenită re
zolvării propunerilor și sesizărilor 
oamenilor muncii formulate în scri
sori și la audiențe ; ca urmare, cel 
ce muncesc aici sînt nevoiti să 
se adreseze comitetului municipal de 
partid pentru a rezolva anumite 
probleme care sînt de competența 
organizațiilor de partid sau a cadre
lor de conducere din unitățile res
pective. Nu este întîmplător și nu 
este o coincidentă faptul că tot Ia 
aceste unități se întîlnesc adeseori 
răspunsuri superficiale, birocratice, 
la scrisori — ceea ce determină re
veniri și reexaminări ulterioare a si
tuațiilor sesizate.

Ca urmare, se poate aprecia că 
mai sînt destule de făcut pentru îm
bunătățirea muncii in acest dome
niu. In mod concret este vorba de 
respectarea mai riguroasă a terme
nelor legale de soluționare, de ca
litatea cercetărilor întreprinse, de 
tinerea unei evidențe clare la toate 
nivelurile a scrisorilor și propuneri
lor. Rezultatele obținute pînă acum 
de comitetul municipal în acest do
meniu oferă însă premise certe pen
tru soluționarea operativă și serioa
să a acestor aspecte.

Neculai AM1HULESE1 
corespondentul „Scînteii"

Semnătura pe lucrul bine și frumos făcut Să văd cum lucrezi...
— Eram nouă copii Ia 

părinți : cinci fete și patru 
băieți. Satul nostru era 

■ aproape de Orșova și țin 
minte că, mai in fiecare an, 
venea o mașină de la fa
brică prin sate și aduna 
oameni, că era tot timpul 
nevoie de mină de lucru. 
Acum 33 de ani — țin 
minte de parcă ar fi fost 
ieri — am așteptat și eu, 
cu bocceluța gata pregăti
tă, mașina fabricii. Una din 
surori, cea mare, Ecate- 
rina, lucra mai demult aici. 
Alta — Aneta — m-a ur
mat la scurt timp. Am 
fost, de atunci, tot timpul 
și surori bune, și prietene, 
și tovarășe de muncă.

Interlocutoarea noastră, 
Gheorghița Costescu, este 
ajutor de maistru la între
prinderea textilă „Cazane" 
din orașul mehedințean 
Orșova. De 33 de ani în 
fabrică, de mai bine de 30 
de ani membră de partid, 
ea este, pentru multe 
dintre tovarășele ei de 
muncă, un model demn de 
urmat. Model de pricepere 
și hărnicie.' Model de 
cinste, de abnegație, de cu
raj. Model, ca soție și 
mamă — are fiice și are 
nepoți cărora le dedică cu 
bucurie o bună parte din 
timpul ei.

— Se spune că la locul 
de muncă sînteți foarte 
exigentă.

— Vedeți, între obliga
țiile pe care le am este și 
aceasta că fără să văd eu 
și să semnez nu iese 
bucățică de pînză din țesă- 
torie. Intîi văd țesătura,
pe urmă, dacă e bună,
semnez, dacă nu, o trimit 
înapoi. Prietenia e priete
nie, iar sarcinile profesio
nale sînt altceva. Dar să 
știți că rar se întîmplă să 
trimit ceva înapoi. Avem 
un colectiv foarte conștiin- 

? cios, cu o tradiție de a

proape 60 de ani — între
prinderea a luat ființă în 
1928 — și condiții de mun
că dintre cele mai bune. 
Nu intimplător toată pro
ducția noastră este solici
tată la export.

— Cum se lucra pe vre
muri în această întreprin
dere ?

— Fusese la început un 
atelier cu 20 de războaie 
manuale, cărora li s-au tot 
adăugat altele și altele, 
ajungind în 1960 la vreo 
200. Meseria se învăța mai 
pe furate, mai pe apucate. 
Din întreprinderea de altă
dată, ce am mai păstrat 
este doar numele — „Ca
zane" — și tradiția, expe
riența. In rest, totul este 
nou, aici, totul este mo
dern, după cum vă puteți 
convinge.

Și ne-am convins, stră- 
bătind împreună secțiile 
de producție, de acolo de 
unde fibra devine fir și, în 
continuare, pe drumul fi
rului imaculat spre țesătu
ră. Războaielor manuale de 
pe vremuri le-au luat locul 
altele, modeme, o bună 
parte construite la Cluj- 
Napoca. Capacitatea de 
producție s-a triplat, față 
de 1960, iar producția fizică 
a crescut de șapte ori. Din 
vechea fâbricuță au rămas, 
cum bine spunea textilista 
Gheorghița Costescu. doar 
numele și tradiția. Și ex
periența celor ce au lucrat 
acolo.

— După Congresul al 
IX-lea al partidului, avea 
să ne spună tovarășul 
Alexandru Daia, primarul 
Orșovei — orașul nostru a 
trăit o veritabilă renaște
re : în 1966, în primăvară, 
se strămuta prima casă din 
vechea Orșovă, pentru a 
face loc apelor dătătoare 
de energie. Era începutul. 
Intr-un timp relativ scurt, 
întregul oraș a fost stră

mutat, renăscînd la altă 
scară, la dimensiunile 
acestui prezent dinamic. 
Totul este nou și modern 
în Orșova ; și întreprinde
rile industriale, și obiecti
vele social-culturale, și 
cele peste 3 500 de aparta
mente, și noile case... Prin 
tot ce are și prin felul cum 
arată. Orșova pare un ade
vărat oraș-stațiune. De 
fapt, este un oraș modern, 
in care pulsează o viață 
economică puternică. Nu 
intimplător ne-am propus 
și am și trecut la aplicarea, 
în fiecare întreprindere, a 
unor măsuri vizînd dubla
rea, pînă la sfirșitul aces
tui nou cincinal, a produc
tivității muncii. Și fiindcă 
ne aflăm la „Cazane", 
vreau să vă spun că vechea 
tradiție moștenită aici este 
sporită, de la an la an, 
prin eforturile acestor țe
sătoare neîntrecute. Pe 
vremuri, aici se teșea 
pînză obișnuită. Un singur 
tip de produs, cel mai 
simplu de realizat cu pu
tință. Acum șe lucrează 
zeci de sortimente, dintre 
care citeva doar puține 
fabrici din tară s-au încu
metat să le asimileze in 
fabricație.

— Curaj ? Ambiție ?
— Și una, și alta, și ceva 

în plus — răspunde Gheor- 
ghita Costescu. Cunoaște
rea și valorificarea posibi
lităților textilistelor noas
tre. Fără această cunoaș
tere, dar și fără ambiție și 
curaj nu ne-am fi încume
tat la multe lucruri cu care 
acum ne mîndrim.

— Eu zic că și recunoș
tința pentru cîte s-au făcut 
și se fac pentru noi este 
un argument...

Iulica Stoica o fi știind 
ea de ce spune acest lucru 1 
S-o ascultăm, așadar :

— Păi să vă spun de 
ce : aici, la „Cazane", 
aproape trei sferturi din
tre muncitoare sîntem ti
nere. Am avut șansa să 
facem primii pași în me
serie într-o unitate moder
nă, să beneficiem de grija 
stăruitoare a partidului și 
statului nostru pentru a 
ne împlini atît profesional, 
cit și pe plan obștesc și al 
vieții de familie. Pe de o 
parte, profesional, s-au 
creat condiții să fie pre
gătită forța de muncă aici, 
în Orșova. Și eu, care am 
făcut școala profesională 
tocmai la Lugoj, știu ce 
înseamnă pentru orșoven- 
ce și pentru alte fete din 
județ posibilitatea de a 
învăța „acasă" meseria în
drăgită. Pe de altă parte 
sint mamă, am copii — și 
voi mai avea, că doar 
n-am decît 34 de ani ! — 
și ce bine este că atît 
creșa cît și grădinița sint 
aici, la doi pași ! Vii, di
mineața, o dată cu copiii ; 
dacă | vrei, în pauză, dai o 
fugă să-i vezi ; la plecare, 
îi găsești jucîndu-se. sub 
ochii de mamă ai educatoa
relor. Vezi că sînt hrăniți 
cum trebuie, sînt îngrijiți, 
învață lucruri frumoase... 
Cum să nu fii mulțumită 
și cum să nu te simți da
toare față de atita grijă cu 
care te simți permanent 
înconjurată ?

Tînăra muncitoare și 
altele ca ea ne-au mai 
vorbit despre condițiile 
bune de muncă, despre 
răspunderea de a suprave
ghea mai multe mașini, 
despre bucuria pe care ți-o 
poate oferi sentimentul a- 
partenenței la o mare fami
lie cum este colectivul de 
la „Cazane", un colectiv în 
care bucuriile uneia sînt 
ale tuturor, iar succesele, 
prestigiul și faima de care 

se bucură produsele între
prinderii constituie. într-un 
anume fel, succesul, pres
tigiul și faima profesiona
lă a fiecărei muncitoare. 
Este frumos și este firesc 
să fie așa, fiindcă, din 1928 
încoace, de cînd primele 
fire de tort s-au întrețesut 
în pînză, inaugurînd 
„vîrsta industrială" a unei 
străvechi îndeletniciri pe 
aceste meleaguri, fetele de 
Ia „Cazane" au amestecat, 
printre firele lor, în urzea
la și bătătura pinzei ima
culate. bucuria lor de a 
ridica pe noi trepte o me
serie vecină cu arta. Că au 
gindit și au simțit acest 
lucru ne-o spun și inter
locutoarele noastre și o de
monstrează, convingător, 
faptele lor : sarcinile de 
plan — îndeplinite la zi. 
Producția „acoperită" cu 
contracte, iar contractele 
onorate, ca totdeauna, la 
termen și Ia nivelul calita
tiv cerut.

— Semnificativ — este 
de părere directorul între
prinderii, tovarășul Vasile 
Dîu — e că aici, în fabrică, 
pe flux, se știe că această 
lucrare, această operație a 
fost făcută de cineva 
anume : de Maria Petres
cu. de Ana Keberle, de 
Ecaterina Kristoff, de Ioa
na Vițel, de Iulica Stoica... 
Dar cînd iese pe poarta fa
bricii, semnătura devine 
una singură „Cazane" — 
Orșova. O semnătură co
lectivă care onorează, fi
indcă, zi de zi și ceas de 
ceas, este onorată de fie
care dintre harnicele, des
toinicele femei ale între
prinderii cu toată răspun
derea și dăruirea.

Anica FLORESCU 
Virqll TATARU 
corespondentul „Sein

(Urmare din pag. I)
nenta înnoire și reînnoirea 
produselor, creșterea per
manentă a parametrilor lor 
calitativi se reflectă și se 
transferă vrînd-nevrînd in 
relațiile interumane. O pie
să complexă n-o poate 
realiza decît un om com
plex pregătit, iar relațiile 
între astfel de oameni, toc
mai din această cauză, nu 
pot fi decit... complexe. Ca 
maistru, a fi model de pro
fesionist a rămas și astăzi 
obligatoriu, dar nu-i su
ficient.

Cîndva, pe majoritatea 
maiștrilor — bineînțeles că 
au existat și excepții — 
nu-i interesa ce gindesc 
despre ei oatnenii din sub- 
ordinga lor. nici nu-i obli
ga să se «perfecționeze. Cei 
care doreau s-o facă „fu
rau" meseria, dacă puteau. 
Un astfel de „modei" as
tăzi este de neconceput și 
de neacceptat, tocmai pen
tru că. de peste două de
cenii încoace — și acesta 
este al doilea motiv — in
dustria noastră s-a dezvol
tat enorm. Dar, prin forța 
lucrurilor, o industrie care 
s-a dezvoltat în numai 
cîțiva ani este o industrie 
nouă, iar trăsăturile pro
prii clasei muncitoare, se 
știe, nu se grefează, ci se 
cresc : ridicarea nivelului 
de pregătire profesională, 
calificarea deci, trebuie o- 
bligatoriu însoțite de o vie 
activitate de educație pol’- 
tică. Și cine dacă nu 
maistrul — în calitatea lui 
de profesionist model de 
conducător și organizator 
al producției si de om po
litic — trebuie să facă a- 
ceastă educație ? Asta cu 
atît mai mult cu cit el 
este — trebuie să fie — 
permanent și cel mai a- 
proape de omul care pro
duce efectiv. Dar. ca să-i 
poți educa pe alții trebuie 
să fii tu însuți bine edu

cat. Partidul, secretarul său 
general au atras de nenu
mărate ori atenția asupra 
„educării educatorilor" ca 
proces permanent, ca linie 
politică consecventă și de 
importantă primordială. 
Insă ca să-i educi pe edu
catori — in cazul de fată 
pe maiștri — trebuie să-i 
cunoști. Legea privind ro
lul și atribuțiile maistrului 
în producție stabilește că 
un maistru este un condu
cător de producție cu sar
cini clare.

Laboratorul de speciali
tate al unei mari intre- 
prinderi bucureștene a 
efectuat în cincinalul pe 
care tocmai l-am înche
iat un studiu psihosocio
logic. întrebările la care 
s-a cerut răspuns au fost : 
are ori nu are maistrul ca
pacitatea de a conduce o 
formație de lucru ? ; este 
inteligent, înțelegător, bun 
coleg, exigent, bun orga
nizator, știe să pună omul 
potrivit la locul potrivit, 
are o bună atenție distri
butivă, știe să lucreze cu 
mina lui, poate să înlocu
iască pe cineva care lip
sește de la banda de lucru, 
deci, cum este maistrul ? 
Au fost luate în considera
ție încă multe alte între
bări..

Rezultatul testului ? 8 la 
sută dintre maiștri au fost 
cotați ca slabi, 44 la sută 
— medii, 40 la sută — buni 
și 8 la sută — foarte buni. 
Din același studiu a reieșit 
că mulți maiștri nu știu să 
lucreze cu oamenii, că prea 
mult din timpul maistrului 
este ocupat cu activități 
nespecifice Iui șl că o mul
țime dintre verigile de con
trol nu-și prea dovedeau 
eficienta, motiv pentru 
care, la o primă analiză, 
aproape 250 de persoane au 
fost trecute să lucreze di
rect în producție, iar sar
cinile avute de aceștia, 
conform legii, au fost pre

luate de maiștri. Și încă : 
Testele au impus concluzia 
că nu-i defel important 
dacă maistrul este bărbat 
ori femeie, ci dacă este ori 
nu persoana potrivită la 
loc potrivit.

La o întreprindere din 
Tirgoviște am întrebat cum 
pot unii ajunge maiștri 
dacă n-au aptitudinile ne
cesare. Mi s-a răspuns : 
„Prin... forțarea miinii. A 
fost o perioadă cînd X sau 
Y. slab pregătiți, veneau și 
cereau recomandare ca să 
urmeze cursul seral al șco
lii de specialitate. Eu, în
treprinderea, îi explicam 
că nu-i cel mai indicat și 
că nici măcar n-am nevoie. 
Atunci el îmi punea pe 
masă demisia și mă anun
ța că «cei la care mă voi 
duce nu se calicesc la o 
biată recomandare». Știam 
că-i chiar așa, dar nouă ne 
ardea buza de meseriașul 
care era el, așa cum era, 
nu tocmai bun profesionist 
și cam șantajist. Fiindcă 
dacă azi ii dai drumul a- 
cestuia, miine altuia, cu 
cine-ti mai îndeplinești 
planul de producție ? Cel 
puțin așa gindeam atunci... 
Deci acceptam, ii dădeam 
recomandarea mai ales că 
el, de cele mai multe ori, 
se arăta dispus chiar să 
semneze o hirtie prin care 
se angaja ca la absolvirea 
cursurilor, deși va avea di
plomă de maistru, nu va 
cere să-1 treci pe un astfel 
de post. Timpul a trecut, 
unii s-au ținut de cuvînt, 
alții nu și iată care-i ex
plicația că am «fericit» 
economia națională cu un 
maistru mai mult cu nu
mele. Cei testati ca slabi in 
întreprinderea noastră au 
parvenit prin astfel de 
mijloace...".

Cum trebuie procedat cu 
astfel de persoane ? Cît se 
poate de sever : fără com
promisuri, acolo unde mai 

sînt, trebuie înlăturați 
maiștrii plafonați ori aceia 
care au ajuns în astfel de 
funcții pe baza unor crite
rii mai puțin principiale. 
Și în acest caz grija fată 
de om trebuie să se mani
feste punindu-1 pe fiecare 
exact la locul la care-i dau 
dreptul pregătirea și apti
tudinile sale, dar ambele 
probate in practică și apre
ciate riguros din punct de 
vedere moral și politic. 
Trebuie făcute cunoscute 
pînă in cele mai mici amă
nunte atribuțiile maiștri
lor. In acest sens, o bună 
experiență are întreprin
derea „Dacia" din Pitești. 
Printre altele, acolo a fost 
editat un «Carnet al mais
trului». în care accentul 
este pus pe stilul de mun
că. Sint subliniate trăsătu
rile personale ale maistru
lui, comportarea lui fată 
de muncitori. regulile 
practice de urmat la pri
mirea unui nou sosit in 
formația de lucru, cum tre
buie lucrat cu muncitorii 
tineri, cum trebuie promo
vați oamenii și altele. To
tul este descris sistematic 
și în amănunt, pe baza 
unei experiențe economice 
și psihosociologice remar
cabile. însușirea conținutu
lui unor astfel de reco
mandări îi poate ajuta pe 
maiștrii autentici să poată 
tine pasul cu rigorile revo
luției tehnico-ștlintifice ac
tuale. îi poate ajuta să-și 
consolideze autoritatea. 
Pentru că este bine de re
ținut : autoritatea unui 
maistru (și nu numai) nu 
se creează șl nici nu se con
solidează din afara persoa
nei sale. Autoritatea Iul 
există ori nu există și nu 
neapărat în funcție de ex
periența căpătată o dată cu 
trecerea timpului. Pentru 
că și în funcția de maistru 
valoarea nu așteaptă nu
mărul anilor.
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IN INVESTIȚII

intreaga industrie la indicația

UN EXCELENT COMBUSTIBIL ÎN CURSA PENTRU PROGRES.
Revenim asupra unei probleme de maximă importanță pentru econo

mia noastră : cum este popularizată și generalizată experiența valoroasă 
afirmată intr-un domeniu sau altul de activitate. în numerele din 11 și 
23 februarie ale vScinteii“ au fost înfățișate unele implicații pe care Ie 
are insuficienta cunoaștere a experienței înaintate, preocuparea scăzută 
pentru generalizarea ei, in fiecare ramură și la nivelul întregii economii, 
pledind, totodată, la instituirea unui sistem ordonat de informare și ge
neralizare a tot ceea ce se realizează bun pe plan tehnic, tehnologic și 
organizatoric in întreprinderi. Fără să considerăm problema soluționată 
ne propunem ca, sistematic, să supunem atenției alte și alte experiențe 
depistate, de valoare economică deosebită, experiențe card pot și trebuie 
să se transforme intr-un excelent combustibil in cursa pentru progres.

Generalizarea experienței inaintate trebuie să sc constituie intr-o com
ponentă a întregii acțiuni de perfecționare a organizării și modernizării 
producției desfășurate in prezent în

tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, acțiune menită să asigure ridicarea 
in ansamblu a industriei, a economiei la un nivel superior de eficientă.

Și in continuare ziarul va,urmări prezentarea și a altor cîtorva tehnici 
și tehnologii moderne de mare eficiență cu efecte economice deosebite 
asupra creșterii productivității muncii și calității produselor, reducerii 
consumurilor de materii prime, materiale și combustibil. Este vorba de 
tehnologia de detensionare prin vibrații, a celor de turnare în vid, de 
turnare de precizie, posibilitatea utilizării și extinderii produselor din 
bazalt ca inlocuitori de metale feroase și neferoase, de generalizare a uti
lizării fontelor nodulare etc.

în ancheta de astăzi ne oprim la noul procedeu de realizare a roți
lor dințate, conceput și aplicat de specialiștii întreprinderii brașovene 
„Hidromecanica", procedeu ce ar putea fi extins cu rezultate deosebit de 
bune, pe planul creșterii productivității muncii și al calității produselor, 
in zeci și zeci de întreprinderi din țară.

Drumul anevoios spre afirmare 
al unei idei tehnice valoroase

profilul 
fără tatonări și 
De menționat că, 
în sistemul clasic, 
calculator de 

proiect

ficat, cea care determină 
sculei. Si aceasta, 
încercări repetate, 
dacă s-ar fi lucrat 
folosind totuși un 
zunar. un asemenea 
realiza în aproape un an de 
Prin metodologia pusă la punct 
noi, reușim să executăm proiectele, 
în funcție de complexitatea sculei și 
performantele calculatorului utilizat, 
in citeva minute pină la cel mult o oră.

In felul acesta colectivul ingine-

Cum a „căzut" o teorie 
veche de zeci de ani. Este u?or 
de presupus, chiar și de un nespe- 
cialist, că execuția unei roți dințate 
nu este o treabă prea ușoară. Mai 
ales cind este vorba de roți dințate 
foarte dure, cu geometrii și profile 
complicate, cerute de utilizări spe
ciale, cum este cazul transmisiilor 
hidromecanice realizate de întreprin
derea „Hidromecanica" din Brașov. 
La scurt timp după asimilarea în fa
bricație a acestor produse de com
plexitate tehnică deosebită Întreprin
derea brașoveană trebuia să facă 
fată unei situații dificile : să-si rea
lizeze singură sculele de danturat 
roțile dințate care, la început, se im
portau. Operație deloc simplă, intru- 
cit sculele de danturat roți dințate 
(freze disc sau melc, șevere, broșe, 
cuțite pieptene etc.) sînt poate cele 
mai complexe și pretențioase scule 
așchietoare. Așa se explică de ce o 
freză melc, cîntărind- numai o sută 
de grame, costă 
greutatea ei în

— Dată fiind 
asemenea scule, 
Metea, directorul intreprinderii, 
considerat că execuția acestora nu se 
putea realiza la un nivel ridicat de 
exigență și productivitate prin obiș
nuitul sistem de organizare a activi
tății de proiectare și exebuție. 
Ne-am dat seama, de la bun început, 
că apelind la baza teoretică clasică 
de calcul al profilelor de scule, fun
damentată cu 30—40 de ani în urmă, 
și de atunci neadusă „la zi" ori pusă 
de acord cu tehnica avansată din do
tare (mașini specializate de inaltă 
precizie și tehnica de calcul) nu vom 
putea atinge obiectivul propus : rea
lizarea unor scule de danturat de 
mare precizie. Actualul procedeu de 
execuție a acestor scule, aplicat încă 
în întreprinderile din țară, presu
pune tatonări repetate, din aproape ces-de execuție a roților dințate, 
în aproape, ceea ce îl face să fie 
deosebit de costisitor, cu consum de 
oțel și manoperă ridicate și deci, pro
ductivitate scăzută. în plus, nici nu 
se poate obține o mare precizie a 
sculelor. Iată de ce am considerat că 
singura soluție era să încredințăm 
această problemă unui colectiv de 
specialiști din întreprindere, format 
din cadre tehnico-inginerești și in- 
formaticieni care s-o rezolve temei
nic, sistemic, in toată complexitatea 
ei, începind de la faza de concepție 
și pînă la execuție.

Inginerie tehnologică pe 
calculator — o realitate. Este’ 
fără îndoială, un mod nou, original 
și îndrăzneț de a aborda această 
problemă, concentrînd întreaga acti
vitate în „mina" unui grup de spe
cialiști în danturare, care oferă ca
drul organizatoric optim desfășurării 
unei activități care să iasă din tipa
rele obișnuite. în ce a constat aceas
tă „ieșire" ne-a spus ing. Alexandru 
Tudor Vasu, coordonatorul acestui 
colectiv.

— Am început cu ceea ce se im
punea de urgentă : stabilirea unei 
bazei noi teoretice de calcul a profi
lelor sculelor de danturare. Cu aju
torul calculatorului Felix M 18, pe 
care îl avem în dotare și care nu 
este încă din clasa celor mai perfor
mante. am reușit să realizăm pro
gramele destinate proiectării cu mare 
precizie a profilului pietrei de recli-

aproape tot atit cit 
aur !
complexitatea unor 

ne spune ing. Viorel 
am

bu- 
s-ar 
zile.

de

Este bună experiența, 
dar nu se aplică singură ! 
Avînd în vedere toate aceste avanta
je. este firesc să ne întrebăm în ce 
măsură noua metodă poate fi pre
luată spre generalizare și de alte 
unități industriale.

— N-am putea spune că nu au 
fost mulți cei care s-au interesat de 
această tehnologie — ne spune ing. 
T. Vasu, mai ales că ea a făcut 
obiectul Unui schimb de experiență

Putem construi MAI REPEDE
Putem construi MAI IEFTIN

0 creștere de 17 ori 
nu este suficientă 

forurile de resort să 
tehnologică de

a productivității muncii 
pentru a determina 
generalizeze o soluție 
mare eficiență ?

rului Tudor Vasu a reușit, pentru 
prima dată in tară, să utilizeze calcu
latorul electronic pentru proiectarea 
și execuția sculelor de danturat roți 
dințate. pentru proiectarea si verifi
carea roților dințate, pentru proiec
tarea de profile necesare sculelor de 
ordinul 2 (cu care se execută sculele 
propriu-zise). De altfel, calculatorul 
mai este utilizat și la asigurarea 
unui reglaj corect al mașinilor- 
unelte speciale și chiar la simularea, 
pe display, a angrenării roților din
țate și a generării danturii de către 
sculă.

Citeva avantaje economi
ce considerabile. utilizarea 
tehnicii de calcul’ nr complexul pro-

organizat de Ministerul Muncii și de 
Consiliul General al Sindicatelor, la 
care au participat specialiști din di
ferite întreprinderi din țară. Reac
țiile față de noua metodă au fost 
însă diferite. Unele întreprinderi, ca 

Sf.
Bucu- 
ne-au 
pen- 
dan- 
pro-

începind cu proiectarea rotii pro- 
priu-zise, cît și a sculei necesare 
prelucrării și pină la obținerea ei pe 

căreia 
! ne- 

da
mașina-unealtă respectivă. i 
i-au fost prevăzute corecțiile 
cesare, tot cu ajutorul tehnicii 
calcul, constituie o realizare de rea
lă valoare și interes nu numai pen
tru întreprinderea brașoveană, ci si 
pentru alte unități industriale 
țară. Avantajele economice 
de această tehnologie sînt 
poate de semnificative. în 
rînd, crește de aproape 17 
ductivitatea muncii pentru 
ciclu de execuție a roții 
Această performanță se 
atit prin scurtarea timpului de exe
cuție a sculelor de danturare. cît 
mai ales prin faptul că. dată fiind 
precizia mare în execuția sculei, 
profilul roții dințate se realizează de 
la inceput cu abateri minime față de 
cota finală. Se elimină astfel com
plet operațiile laborioase de .rectifi
care a danturării roții care, în unele 
cazuri, se efectuau in 8—10 ore. Acum 
cu o simplă șeveruire (netezire fină) 
a piesei, efectuată pe mașini obiș
nuite. se pot obține precizii de nu
mai cîțiva microni în execuția celor 
mai pretențioase roți dințate. Creș
terea calității roților și prin aceasta 
a produselor care le înglobează — 
bunăoară a cutiilor de viteze pen
tru autocamioane, tractoare, strun
guri etc. — constituie un alt avan
taj extrem de important pe care îl 
generează ■ utilizarea acestei tehno
logii.

„Strungul“-Arad, I.M.A.S.A. 
Gheorghe, „23 August" din 
rești, „Nicolina“-Iași etc., 
trimis de îndată comenzi 
tru execuția unor scule de 
turare sau pentru livrarea 
gramelor de realizare a acestora. 
Trebuie să se înțeleagă însă că noi 
nu sîntem profilați și nici nu avem 
capacitate pentru execuția acestor 
scule. Și nici unitate de calcul nu 
sîntem pentru a putea comercializa 
programe. De altfel, asemenea soli
citări nu pot rezolva radical greu
tățile ivite în execuția eficientă a 
roților dințate în întreprinderile 
respective. Pentru cei ce doresc asi
milarea tehnologiei noastre nu există 
decît o singură soluție : preluarea

integrală a întregii metode, a între
gului lanț de activități, începind cu 
proiectarea sculelor, executarea lor, 
realizarea corecțiilor la mașinile- 
uneltc din dotare și pină Ia execuția 
propriu-zisă a roții dințate. Pentru 
aceasta, pot să-și trimită la noi oa
meni pe care să-i specializăm, să-i 
instruim temeinic pentru lucru cu 
calculatorul, spre a putea adapta 
programele concepute de noi la con
dițiile concrete de dotare teh
nică și de activitate. Unele între
prinderi, cum ar fi cea de avioane 
din Bacău, S.A.R.O. Tîrgoviște, „Au
tomatica" din București — au și 
procedat astfel și, ca atare, preluarea 
tehnologiei s-a făcut integral și in 
cele mai bune condiții.

Stadiul de extindere al tehnologiei 
de proiectare și execuție a roților 
dințate, cît și a sculelor de 
precizie necesare operației de turare. — -;•■* —... _____
electronic, nu este incă satisfăcător. 
Motivul ? Mulți mai sînt cei care 
manifestă indiferență față de noua 
tehnologie, deși aceasta poate concura 
la realizarea sarcinilor deosebite 
care revin întreprinderilor indus
triale in direcția modernizării pro
ducției și creșterji calității produ
selor. Totodată, unii doresc ca totul 
să le fie oferit „pe tavă", dacă se 
poate fără nici un fel de efort, ca 
și cind o experiență înaintată s-ar 
aplica de la sine, singură.

De acest.fapt trebuie să fie con
știente in primul rînd cadrele de 
specialitate din Centrala industrială 
pentru autocamioane și tractoare în 
subordinea căreia intră întreprin
derea „Hidromecanica" din Brașov. 
După cum am aflat, centrala nu s-a 
interesat de extinderea acestei teh
nologii, cu toate că cea mai mare 
parte a unităților industriale din ca
drul ei»ar putea-o prelua și aplica. 
O dovadă clară că realizarea de la 
„Hidromecanica" . nu preocupă res
pectiva centrală este faptul că a- 
ceasta nici nu figurează pe lista teh
nologiilor propuse spre generalizare, 
care a fost cerută de către Ministe
rul Construcțiilor de Mașini.

înaltă 
dan- 

cu ajutorul calculatorului

nerealizării producției 
si 

înde-
unor
fon-

activitatea lor se desfășoară lntr^o 
strînsă succesiune. Mai exact, închi
derile laterale și acoperișul halei 
respective sînt executate numai după 
montajul utilajelor de gabarite 
foarte mari. Bineînțeles, la lucrările 
de izolații termice și hidrofuge, 
realizate, așa cum este și firesc, 
ultimele, se înregistrează cele mai 
mari intîrzieri.

Asemenea aspecte, ca și altele, 
pledează — potrivit părerii multor 
specialiști — pentru adoptarea de 
măsuri efective, menite să ducă la 
întărirea răspunderii ce revine facto
rilor din domeniul investițiilor, la 
introducerea unei severe discipline 
de plan. Cu atit mai mult cu cît, 
intr-un număr destul de mare de ca
zuri, prevederile Legii investițiilor nu 
sînt respectate în spiritul și litera 
lor. Dimpotrivă, sînt chiar eludate, 
datorită unui stil de muncă defec
tuos, a unor practici greșite, dar 
conservate cu stăruință.

Unul din neajunsuri constă în 
faptul că beneficiarii nu predau con-

mentațiilor, pentru a se stabili dacă 
aceasta este în concordanță cu suc
cesiunea prevăzută a lucrărilor și cu 
graficele de execuție.1

Lipsa de disciplină în asigurarea 
proiectelor duce chiar la deschiderea 
finanțării unor lucrări înainte de a 
fi asigurată măcar documentația pe 
obiecte separate. Nu o dată, proiec- 
tanții predau devize fără să predea 
documentația aferentă sau. pur șt 
simplu, predau documentații făcute 
în grabă, nefundamentate, revenind 
asupra lor, pe parcursul lucrărilor, 
cu numeroase schimbări.1 Conductele 
tehnologice de la o nouă capacitate 
de la Combinatul chimic din Dro- 
beta-Turnu Severin au ajuns la a 

Adică, la al 11-lea 
dura

din 
generate 
cit se 
primul 

ori pro- 
intregul 
dințate, 

realizează

Așadar, iată-ne din nou în fața unui caz de întîrziere a aplicării 
unei valoroase experiențe tehnologice conturate și finalizate cu bune re
zultate in întreprinderea brașoveană. Cine să se ocupe de generalizarea 
acestei experiențe, ce trebuie să se întreprindă pentru preluarea ei ne- 
întirziată de către zecile de întreprinderi interesate ?

Iată un punct de vedere al direcției tehnice a M.I.C.M. care, la fel 
ca toate direcțiile tehnice din ministere, potrivit sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului, are sarcina să se ocupe de preluarea in vederea 
generalizării a tot ceea ce se realizează nou, avansat in domeniul lor 
de activitate :

„Avînd în vedere efectele economice deosebit de bune ale tehnologiei 
realizate la „Hidromecanica"-Brașov. ne spune tovarășul ing. Ilie Năstasc 
— director adjunct al Direcției tehnice — concretizată în primul rînd 
printr-o creștere de 15—17 ori a productivității muncii prin înlocuirea ope
rației de rectificare cu cea de șeveruire la execuția roților dințate, apre
ciem ca oportună extinderea și generalizarea ei fără întîrziere. Pentru 
aceasta este necesar ca Institutul central pentru construcții de mașini, în 
colaborare cu institutele specializate în fabricația de scule să aprofun
deze și să perfecționeze metoda de proiectare a sculelor de înaltă preci
zie și a execuției roților dințate cu ajutorul calculatorului. Această teh
nologie, la fel ca și altele, se va situa de acum în atenția noastră pentru 
a fi preluată și extinsă de unitățile industriale interesate".

Cu siguranță că ar fi bine venită desemnarea unei Întreprinderi care 
să asimileze, după această tehnologie, fabricarea tuturor tipurilor de 
scule de inaltă precizie necesare danturării roților dințate. Considerăm 
că în acest fel toate unitățile industriale din țară, și nu doar cele apar- 
ținînd Ministerului Construcțiilor de Mașini, vor putea beneficia de 
avantajele economice deosebite pe care le oferă această modernă și 
valoroasă tehnologie.

Vlaicu RADU 
Nicolae MOCANU

Analizînd cauzele care duc la 
prelungirea exagerată a dura
telor de execuție, numeroși 
specialiști evidențiază faptul 

că acestea se circumscriu, de regulă, 
unui neajuns mai amplu : pregă
tirea necorespunzătoare a investi
țiilor. O serie întreagă de lucrări 
sint începute înainte de a fi so
luționate aspecte importante pen
tru desfășurarea lor in ritmuri 
rapide — în principal, proiecte, 
amplasamente și utilaje tehnolo
gice. Construcția noilor capacități 
de uree și amoniac de la Combina
tul de îngrășăminte azotoase din 
Slobozia sau a primelor două hidro
centrale din cadrul Uzinei electrice 
Slatina a „demarat" tocmai în ase
menea condiții precare. Ceea ce a 
dus, în scurt timp, la slăbirea rit
mului de execuție și chiar la sis
tarea temporară a unor lucrări. 
Eventuale reprogramări ulterioare 
ale termenelor de punere în func
țiune nu pot „acoperi" pierderile 
reale suportate de economia naționa
lă, datorită 
planificate 
imobilizării 
lungate a 
importante
duri de investiții.

O statistică. în
tocmită pentru 
citeva zeci de o- 
biective. în prin
cipal din sectorul 
energetic, indus
tria chimică 
metalurgie, 
termene 
expirate 
termene 
diare 
scoate în eviden
tă. în primul rind, faptul că depășirea 
duratelor de execuție nu este deloc 
neînsemnată, ajungind, în anumite 
cazuri; pînă la o treime din durata 
stabilită. De altfel, există obiective 
productive la care termenele actuale 
de realizare sint chiar de 2—3 ori 
mai mari decît termenele pentru 
investiții similare, construite numai 
cu cîțiva ani in urmă.

In al doilea rind, indiferent de 
modul de manifestare — lipsa utila
jelor tehnologice, a unor materiale 
de construcții și documentații, de
ficiențe în organizarea lucrărilor — 
neajunsurile de pe șantiere derivă, 
într-o proporție considerabilă, din 
pregătirea necorespunzătoare a lu
crărilor de investiții.

In al treilea rind, la depășirea du
ratelor de execuție contribuie prac
tic toți factorii angajați in procesul 
de realizare a investițiilor — titulari 
și beneficiari, proiectanți, furnizori 
de utilaje și producători de materia
le, constructori și montori.

— Partea fiecăruia de răspundere 
diferă ca pondere, deoarece neajun
surile semnalate într-o anumită eta
pă de realizare a unui nou obiectiv 
se propagă nu numai „în lanț", ci, 
de multe ori, și în proporție geome
trică, precizează ing. Constantin 
Chitic, directorul Antreprizei pentru 
lucrări speciale și izolații tehnologice 
din București. De pildă, pe șantierele 
unor fabrici de zahăr, de la Lechin- 
•ța. Călărași, Fălciu, Trușești etc., 
lipsa unor utilaje importante, livra
rea altora fără respectarea ordinii 
stabilite au obligat pe montori, dar 
și pe constructori, să amine lucră
rile la corpul principal de fabricație, 
deoarece la acest gen de investiții

si 
cu 

finale 
sau cu 

interme- 
depăsite.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
ORGANIZATĂ EXEMPLAR!

IALOMIȚA: Recepția

utilajelor — sub 

semnul exigenței 
împreună cu tovarășul Constan

tin Tănase, inginer-șef în cadrul 
Trustului pentru mecanizarea agri
culturii județului Ialomița, facem 
o scurtă trecere in revistă a pregăti
rii tractoarelor și utilajelor pentru 
campania de 
20 februarie, 
la tractoarele 
gumicole au 
schimb, din
A-l 800 au fost reparate doar 150. 
La fața locului ne-am convins că 
mecanicii din atelierele 
au făcut tot ce a depins 
tru repararea acestora, 
pieselor solicitate face 
punerea lor în funcțiune.
de arbori motor, seturi _____ __
zineți și pompe de injecție. în ce 
privește seturile de mașini agricole 
folosite Ia campania de primăvară, 
reparațiile s-au încheiat de la 15 fe
bruarie, fiind gata 
în brazdă.

în ultima parte a 
în toate secțiile de 
județul Ialomița, cele șase comisii 
ale trustului au participat la re
cepțiile finale, controlînd cu exi
gență calitatea reparațiilor. împreu
nă cu comisia condusă de inginerul 
Ion Matei, am urmărit modul cum 
au fost recepționate tractoarele și 
mașinile agricole din secțiile de me-

primăvară. încă de Ia 
reparațiile prevăzute 
universale și cele le- 

fost încheiate. în 
cele 235 tractoare

specializate 
de ei pen- 
dar lipsa 
imposibilă 

Este vorba 
motor, cu-

pentru a intra

Iunii februarie, 
mecanizare din

canizare aparținînd S.M.A. An- 
drășești.

La C.A.P. Gheorghe Doja, recep
ția a inceput cu verificarea la rece 
a fiecăruia din cele 27 de tractoare. 
Rînd pe rind, au fost pornite, iar 
apoi au fost cuplate cu semănători, 
grape cu disc și alte utilaje pentru 
verificarea in condiții de lucru. în 
procesul verbal, comisia specifica : 
„reparațiile fiind de bună calitate 
asigură nu numai buna funcționare, 
dar și forța de rezistență necesară 
solicitărilor în sarcină". La o mașină 
de erbicidat neconcordanțele de Ia 
distribuție și pompă au fost înlătu
rate pe loc. în aceeași zi, la C.A.P. 
Gheorghe Doja s-a trecut la pregă
tirea și formarea agregatelor.

Comisia de recepție a verificat ca
litatea reparațiilor și la secțiile de 
mecanizare de Ia cooperativele agri
cole din Andrășești, Albești, Buiești, 
Ciochina și Bordușelu, unde s-au a- 
cordat certificate pentru participarea 
la campanie tuturor tractoarelor pla
nificate (U-650, U-800 și UVL). în 
schimb, din cele 22 tractoare A-l 800 
au fost reparate doar 7. Celelalte 
mașini agricole sînt în perfectă stare 
de funcționare. După ce comisia a 
scos in evidență unele defecțiuni, 
mici de altfel, s-au făcut pe loc re
medierile. Recepțiile efectuate la 
tractoarele și mașinile agricole din 
secțiile de mecanizare din județul Ia
lomița s-au făcut sub semnul exigen
ței, dar toți au fost unanim de acord 

. că, înainte de intrarea în brazdă, va 
mai fi necesară o ultimă verificare, 
prilej cu care se vor efectua probe 
cu sămînță.

BACAU: Grădinarii

Mihai VISO1U 
corespondentul „Scinteii

pun baze viitoarei 

recolte de legume
Producerea răsadurilor constituie 

acum principala preocupare a legu
micultorilor din, județul Bacău. Am 
urmărit cum se lucrează în acest 
sens în citeva unități. în serele de 
la Borzești și Comănești. bunăoară, 
au fost însămînțate toate suprafețe
le planificate pentru răsadurile de 
roșii, ardei si vinete, care vor fi 
cultivate în solarii. Tot aici au fost 
realizate răsadurile de varză si sa
lată pentru culturile asociate, pre
cum si cele aproape 12 milioane fire 
de varză si conopidă timpurie care 
vor fi plantate în cîmp pe cele 165 
de hectare planificate. Toate aces
te răsaduri sint repicate in cuburi 
și ghivece nutritive.

în fermele legumicole de la He
meiuși, Fărăoani, Traian, Tamași, 
Prăjești, Letea Veche, grădinarii re
pară solariile. amenajează răsadnițe, 
transportă amestecuri de pămint si 
biocombustibilul necesar. Se preve
de ca pe cele 20 ha de solarii si în 
răsadnițe să se realizeze circa 100 
milioane de răsaduri de legume. Tot
odată. vor fi produse mari cantități 
de răsaduri pentru gospodăriile 
populației. Pînă la această dată au 
fost reparate răsadnițe în suprafa
ță de peste 60 000 mp din cele 70 000 
mp existente. în fermele legumico
le de la Gîrleni si Bijghir, unde s-au

Azi, despre pregătirea 
temeinică a lucrărilor
de construcții-montaj

Ilfov, se
lioane fire

pregătesc 5 mi- 
Foto : Agerpres

La întreprinderea de sere Popești, sectorul agricol 
de răsaduri

structorilor intreaga documentație de 
execuție cu 6 luni înaintea începerii 
perioadei de plan, ci mult mai tirziu 
după aceea. Fapt care provoacă difi
cultăți in fundamentarea necesarului 
de materiale și în derularea acțiunii 
de contractare cu furnizorii. prin 
frecvente reveniri asupra specifica
țiilor inițiale.

O serie de unități de construcții- 
montaj sc văd puse în situația de a 
folosi metode empirice de calcul al 
necesarului de materiale, apelind Ia 
indicatori orientativi ori la expe
riența anterioară. Ceea ce nu cores
punde însă cu structura reală a lu
crărilor diferită de la un an la al
tul. Pot fi, oare, stabilite cu exac
titate tipul și cantitățile de mate
riale necesare pentru executarea 
unei anumite lucrări, din moment ce 
lipsesc proiectele — jaloanele fun
damentale pe baza cărora sînt an
gajate fondurile materiale și finan
ciare investite ? Se recunoaște, cu 
ușurință, că acest mod de lucru des
chide „cale liberă" aprovizionării 
peste sau sub necesități 
stocurilor supranormative, 
risipei.

— Practica de a raporta 
cente gradul de asigurare 
mentațiilor nu este concludentă, 
uneori deformează realitatea, puțind 
duce la concluzii și decizii eronate, 
ne-a spus ing. Alexandru Popescu- 
Craiova, directorul Antreprizei de 
construcții industriale Brăila. 80—90 
la sută din documentația primită este 
considerată în general o situație sa
tisfăcătoare. Dar dacă 15 la sută 
din ea se referă la lucrări ce nu pot 
fi executate decît mult mai tirziu și, 
dimpotrivă, cele 10 sau 20 la sută din 
proiectele care lipsesc împiedică rea
lizarea altor 10—20 Ia sută din pro
iectele primite ? Așa că, în realitate, 
constructorii dispun cîteodată numai 
de 50—60 la sută din documentația 
de care au nevoie. Nu pledez pen
tru renunțarea la acest indicator, 
dar consider că, neputînd reflecta cu 
fidelitate o stare de fapt, trebuie 
analizată riguros și structura docu-

formării 
apariției

in pro- 
a docu-

obtinut anul trecut recolte mari de 
legume, au fost reparate toate răsad
nițele si înmulțitoarele îngropate. De 
asemenea, solariile au fost revizui
te. reparate si pregătite, pentru a 
fi acoperite. în prezent, aici oame
nii pregătesc amestecul de pămint si 
biocombustibilul. Inginerul Silviu 
Bondor, directorul Asociației econo
mice intercooperatiste de cultivare a 
legumelor Hemeiuși. spunea că in 
răsadnițele de la fermele Girleni. Le- 
tea Veche, Hemeiuși au fost trans
portate peste 10 000 tone de biocom- 
bustibil. adică exact cit este nece
sar pentru a se obține 
bilit de răsaduri.

Pentru obținerea de 
de legume, o atenție
cordă fertilizării terenurilor cu 
grăsăminte naturale. Cele 60 ha 
solarii, care vor fi cultivate cu 
gume timpurii, de exemplu, au fost
fertilizate cu cite 100 tone gunoi la 
hectar. La Sascut. Orbeni. Cașin. 
Bogdănesti și în alte unități culti-

numărul sta-

recolte mari 
aparte se a-, 

în
de 
le-

legume, 
agricole

vatoare de 
nerativelor .... _______ _
chine speciale care transportă guno
iul de graid pe terenurile destina
te acestor culturi. Din evidenta e- 
xistentă la Trustul județean de 
horticultură rezultă că de la începu
tul lunii ianuarie au fost transpor
tate in grădinile de legume peste 
40 000 tone de îngrășăminte natura
le. cantitate suficientă pentru a fer
tiliza intreaga suprafață de 825 ha 
planificată. în toamnă, ne o supra
față de aproape 600 hectare de gră
dină. gunoiul a 
sol. Transportul 
tinuă. Această 
tensificată însă 
rativele agricole Valea Seacă. Tirgu 
Trotuș. Pincești. Blăgești. 
care, deși au de cultivat 
însemnate cu legume, nu 
portat decît cantități mici 
de grajd.

conducerile coo- 
au organizat e-

si fost încorporat m 
Îngrășămintelor con
lucrare trebuie in- 
indeosebi în'coone-

Filipesti 
suprafețe 
au trans- 
de gunoi

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii

11-a „revizie", 
rînd de modificări ! Cît vor 
efectiv aceste lucrări, lată o între
bare la care răspunsul este greu 
de dat.

De asemenea, greutăți provoacă și 
faptul că situația utilajelor și echipa
mentelor tehnologice nu este întot
deauna clar prevăzută în proiectele 

predate. Deși Le
gea investițiilor 
precizează clar a- 
ceastă condiție ! 
Ce sanse are, a- 
tunci, un obiectiv 
de investiții 
fi terminat 
repede sau 
car la 
dacă lucrările sînt 
începute fără să 
fie contractat un 
important volum 
de utilaie Si. une
ori. nu se cunosc 
încă viitorii furni
zori ? Este, prin- 

instalației de puri- 
fosforic din cadrul

de a 
mai 
mă- 
timp

tre altele, cazul 
ficare a acidului 
Combinatului de îngrășăminte chimi
ce din Năvodari. Instalația are sta
bilit termenul de punere în func
țiune peste 4 luni, dar și acum e- 
xistă utilaje necontractate. Un caz 
izolat 7 Nicidecum, în aceeași nedo
rită situație se află un număr mult 
mai mare de investiții care trebuie 
să producă în cursul acestui an.

în sfîrșit, în urmărirea respectării 
termenelor contractuale și graficelor 
stabilite pentru livrarea utilajelor 
tehnologice și materialelor de con
strucții nu sint folosite cu suficientă 
convingere și fermitate pirghiile 
oferite de Legea investițiilor și Le
gea contractelor economice. Motiv 
pentru care indisciplina unor furni
zori a devenit un fapt Obișnuit. 
Lista lor este destul de lungă și, 
din acest punct de vedere, nesemni
ficativă, pentru a insista asupra ei.

Și dacă prevederile legii sînt 
încălcate cu atîta ușurință, se ape
lează la fel de ușor și la reeșalo- 
narea unor termene de livrare, ur
mată inevitabil de refacerea gra
ficelor de execuție pe șantiere. 
„Fără să se țină seama că, o dată cu 
trecerea timpului, posibilitățile de 
scurtare a duratelor de execuție de
vin din ce în ce mai limitate, ne-a 
spus ing. Dumitru Panaite,' șef de 
brigadă complexă. Normal și oportun 
ar fi să se acționeze in vederea re
ducerii termenelor de punere în 
funcțiune, printr-o prealabilă si 
aprofundată analiză a tuturor rezer
velor disponibile și, nicidecum, 
atunci cind se intră în „criză de 
timp", cînd a mai rămas de executat 
un volum apreciabil de lucrări de 
construcții, de montaj, de instalații 
și de izolații, care. în plus, se con
diționează reciproc".

Cum în cursul anchetei a fost evi
dențiat rolul deosebit ce revine be
neficiarilor de investiții și furnizori
lor de utilaje tehnologice, il vom 
analiza intr-un număr viitor.

Cristian ANTONESCU

o Înaltă eficienta economica In AGRICULTURĂ
(Urmare din pag. I)
resc cu cel de inventivitate, activita
tea lui trebuie orientată cu precădere 
spre problemele de prognoză și ana
liză economică. Prin natura atribuții
lor sale, el trebuie să vegheze Ia fo
losirea rațională, economică a mijloa
celor financiare, să administreze in 
asa fel avuția unității incit nu numai 
să nu se risipească nimic, ci să vină 
cu propuneri judicioase pentru sti
mularea factorilor de dezvoltare și 
a celor de eficiență pentru ca aceas
tă avuție să crească continuu. Refe- 
rindu-se la răspunderea pe care o 
poartă personalul care lucrează în 
sectoarele economico-financiare, se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, sublinia în 
cuvîntarea rostită la Plenara comună 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale din 19 
iunie 1985, că din punct de vedere 
economic și material nimic
poate întîmpla în întreprindere fără 
avizul directorului economic, al con- 
tabilului-șef. Prin lege, aceste cadre 
poartă întreaga răspundere a felului 
în care se fac cheltuielile, dacă aces
tea se încadrează în prevederile1 le
gilor. dacă sînt economicoase sau nu. 
iar dacă constată că nu se încadrează 
în prevederile legale să refuze să 
facă plățile și să semneze. Aceste 
recomandări sînt pe deplin valabile 
si pentru economiștii și contabilii din 
agricultură. Cu atît mai mult cu cit 
în acest sector este necesară chiar o

nu se

reconsiderare a ordinii economico-fi- 
nanciare. Trăgînd învățămintele din 
activitatea de pînă acum, preluînd 
și extinzînd metodele de gospodărire 
aplicate în unitățile fruntașe, orga
nele agricole și bancare au datoria 
să pună ordine în sistemul de gospo
dărire a unităților agricole, să acțio
neze pentru ca pretutindeni să fie 
aplicate cu fermitate legile in dome
niul economico-financiar, astfel incit 
sistemul financiar din agricultură să 
devină un sistem modern, un sistem 
care să se caracterizeze prin disci
plină, prin răspundere inaltă față de 
fiecare leu cheltuit, față de eficiența 
economică maximă ce trebuie obți
nută de pe urma fiecărei investiții. 
Numai in acest fel economiștii, con
tabilii din agricultură vor demonstra 
că își îndeplinesc răspunderile ce le 
revin în buna gospodărire a mijloa
celor încredințate de obște, de so
cietate.

îndeplinirea acestor obligații de
pinde in mare măsură de atitudinea 
consiliilor de conducere față de a- 
ceastă activitate, de măsurile prac
tice 
care 
colă 
mul 
ducție, să fie eliminate consumurile 
exagerate de materiale și combusti
bil. cheltuielile neeconomicoase, orice 
formă de risipă, asigurîndu-se pe a- 
ceastă cale sporirea producției nete, 
a beneficiului, deci a resurselor de 
dezvoltare a unităților agricole, a 
agriculturii în ansamblul ei.

pe care le iau pentru ca in fie- 
unitate, in fiecare fermă agri
șă funcționeze fără cusur siste- 
de urmărire a costurilor de pro-
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PROPRIETATEA 
SOCIALISTĂ 

-temelia marilor realizări
ale prezentului, certitudinea dezvoltării multilaterale a patriei

Această problemă de mare actualitate, proprietatea 
socialistă, fără de care nu pot fi concepute azi, în socie
tatea noastră, nici dezvoltarea puternică a forțelor de pro
ducție, nici ridicarea gradului de civilizație, de bunăstare, 
nici înaintarea spre comunism, constituie tema anchetei 
de opinie pe care o publicăm în pagina de față.

Participant! : Maria Baș, cooperatoare la C.A.P. Sîntandrel, județul 
Bihor, Gheorghe Marinică, primarul municipiului Constanța, prof. univ. 
dr. Petre Mâlcomete, Gheorghe Tirpe, director al întreprinderii 
I.A.E.M. Timișoara.

Superioritatea relațiilor 
de producție socialiste

RED. : Vă propunem să subliniem, 
succint. în ce constă superioritatea 
noilor relații de proprietate atît in 
plan social-politic, cit si economic. 
Cu deosebire am dori să relevăm ce 
arată experiența construcției socia
liste din patria noastră în această 
privință.

PETRE MÂLCOMETE : Fiecare 
orinduire socială se bazează și-și de
finește trăsăturile, în primul rind, 
prin forma de proprietate asupra 
mijloacelor de producție. Subli
niind acest lucru, tovarășul 
Nicolae Ceausescu arăta că proprie
tatea socialistă pe care o realizează 
noua orinduire socială este una din 
legitățile sale obiective fundamen
tale. Ea determină schimbări calita
tive profunde în viața economică, 
politică și juridică, în Întregul sis
tem al organizării sociale. în gin- 
direa și comportarea oamenilor.

Toate implicațiile pe care proprie
tatea socialistă asupra mijloacelor 
de producție le are asupra tuturor 
structurilor noii societăți rezultă din 
rolul și funcțiile sale, care-i definesc, 
superioritatea fată de proprietatea 
privată, in primul rînd cea capita
listă. pe care o Înlocuiește.

Instaurarea proprietății socialiste 
pune capăt pentru totdeauna bazei 
economico-sociale a inegalității so- 
cial-economice și politice Si a ex
ploatării omului de către om. ine
galitate care, timp de milenii, a fost 
generată de proprietatea privată 
asupra mijloacelor de producție. Ea 
creează condițiile egalității econo
mice și sociale ale membrilor socie
tății și asigură posibilitatea exerci
tării de către toți oamenii muncii a 
drepturilor și libertăților democra
tice. stimulează inițiativa lor crea
toare. permite dezvoltarea multilate
rală a personalității umane.

în documentele partidului nos
tru. in opera secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, avlnd în vedere 
rolul fundamental al proprietății so
cialiste. instaurarea acesteia este 
definită drept cucerirea economică 
esențială, hotărîtoare a luptei clasei 
muncitoare Și a celorlalți oameni ai 
muncii pentru construirea socialis
mului și comunismului. Prin instau
rarea proprietății socialiste in socie
tatea românească nu mai există cla
se Si categorii sociale lipsite de mij
loace de producție, nevoite să-și 
vindă forța de muncă unor proprie
tari particulari. Producătorii de bu
nuri materiale au și calitatea de 
proprietari ai mijloacelor de pro
ducție și beneficiari ai rezultatelor 
muncii prestate. Prin aceasta, pro
prietatea socialistă garantează drep
tul la muncă al fiecărui cetățean, 
dar implică, in același timp, obli
gația de a munci a fiecăruia și con
feră tuturor, în calitate de copro
prietari și beneficiari, dreptul de a 
participa la însușirea avuției create, 
potrivit principiilor socialiste ale 
retribuirii după muncă și rezultate
lor obținute.

Superioritatea proprietății socialis
te se manifestă și prin faptul că ea 
face posibilă o organizare si condu
cere superioară a întregii activități 
economico-sociale. Prezenta proprie
tății socialiste a transformat econo
mia națională într-un organism uni
tar, atît în privința structurilor eco
nomice, cit și a celor sociale. Pe 
această bază au devenit posibile co
ordonarea planificată a vieții econo
mico-sociale si armonizarea intere
selor diferitelor clase și categorii 
sociale. întărirea unității și coeziunii 
societății noastre socialiste. Așa cum 
a subliniat, în repetate rîndurl, to
varășul Nicolae Ceaușescu, proprie
tatea socialistă asupra mijloacelor de 
producție a fost aceea care a pus 
In slujba poporului Întregul poten
tial al tării șl, prin condițiile create 
pentru coordonarea conștientă a pro
ceselor economice și sociale, a asi
gurat dezvoltarea complexă si multi
laterală a întregii economii naționa
le. constituind temelia progresului 
neîntrerupt al patriei noastre.

Cadrul optim pentru promovarea 
progresului tehnic

RED. : Superioritatea proprietății 
socialiste se exprimă, între altele, și 
prin capacitatea ei de promovare a 
progresului tehnic, forța propulsoa
re a societății moderne. V-am pro
pune, de aceea, să insistăm asupra 
acestei relații fundamentale : pro
prietatea socialistă — progres teh
nic.

GHEORGHE TIRPE: In cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu din 
28 ianuarie a.c. se sublinia : „Numai 
și numai pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, numai 
înfăptuind noua revoluție tehnico- 
științifică vom putea realiza hotărî- 
rile Congresului al XlII-lea, Progra

Toate implicațiile pe care le are 
proprietatea socialistă asupra dezvol
tării socialiste a tării infirmă tezele 
care circulă în literatura economică 
și social-politică din unele țări, in 
care se fac încercări de susținere a 
evoluției spontane a proceselor Și 
fenomenelor economice, prin dimi
nuarea rolului proprietății socialiste 
Si stimularea unor forme de proprie
tate particulară. Poporul nostru, care 
a cunoscut ce a însemnat proprieta
tea privată pentru condițiile social- 
economice ale oamenilor muncii si 
pentru situația generală a tării, res
pinge asemenea teze. Muncitorii, ță
ranii și intelectualii din patria noas
tră manifestă un puternic atașament 
fată de proprietatea socialistă. înțe- 
legind că instaurarea și dezvoltarea 
ei reprezintă condiția esențială a ri
dicării nivelului de trai si sporirii 
prestigiului tării în rîndul națiunilor 
lumii.

GHEORGHE MARINICĂ ; Apre
ciez dezbaterea pe marginea acestei 
teme ca foarte actuală. Municipiul 
și județul Constanta au cunoscut din 
plin binefacerile proprietății socia
liste. Pentru noi, aceasta are semni
ficații profunde, întrucît, așa cum se 
cunoaște, ca pretutindeni în țară, 
anii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea, de cînd în fruntea parti
dului și a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ctitorul Româ
niei moderne — au constituit și 
pentru județul și municipiul Con
stanța o adevărată epocă de puter
nică dezvoltare și înflorire fără pre
cedent a forțelor de producție și a 
relațiilor sociale și de producție so
cialiste.

Sentimentul pe care îl trăim, toți 
locuitorii acestor meleaguri, în fața 
uriașelor înfăptuiri și transformări 
revoluționare edificate în această 
milenară vatră strămoșească, sub 
directa conducere a iubitului condu
cător al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
acela de puternică mîndrie și de 
înaltă responsabilitate patriotică.

Secole la rînd, generații după ge
nerații, nu numai că vor evoca cu 
recunoștință și vor valorifica inten
siv mărețele ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" : Canalul Du
năre — Marea Neagră, canalul Poar
ta Albă — Midia, uriașul sistem de 
irigații, noile porturi de la Constan
ța, Mangalia și Midia, cele de pe 
traseul canalului, frumusețile con
struite la fiecare pas pe litoralul 
Mării Negre, ci pe această bază pu
ternică vor putea adăuga noi și noi 
valori materiale și spirituale operei 
colective a poporului.

Combinatele chimice și petrochimi
ce, șantierele navale, întreprinderile 
constructoare de mașini, unitățile in
dustriei ușoare, industriei alimenta
re, transporturile și altele au fost 
dotate cu instalații, mașini și apara
tură de nivel mondial. Flota comer
cială făurită în acești ani numără 
azi peste 240 nave de mare capa
citate.

După cum se știe, în literatura 
de specialitate, inclusiv cea- care 
apare in țări socialiste, se poartă 
vil discuții în legătură cu proprieta
tea socialistă, formulîndu-se diverse 
opinii. In această privință, partidul 
nostru, secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — au for
mulat aprecieri foarte clare care 
trebuie să călăuzească activitatea 
organelor și organizațiilor de partid. 
Proprietatea nu este, cum se mai 
înțelege uneori, un obiect, ci o re
lație. Noi trebuie să urmărim și să 
analizăm permanent elementele ce 
pot contribui la funcționarea optimă 
a acestei relații — cerință care so
licită o cunoaștere profundă a reali
tăților, un efort stăruitor în vede
rea perfecționării muncii. Strîns 
legat de proprietatea socialistă noi 
trebuie să ne preocupăm de aseme
nea aspecte cum sînt: funcționarea 
mecanismului economico-financiar, 
dezvoltarea democrației economice, 
utilizarea corespunzătoare a dotării 
existente, valorificarea avantajelor 
acestei proprietăți In accelerarea 
dezvoltării economico-sociale etc.

mul partidului, vom asigura ridicarea 
patriei noastre la un nivel tot mai 
înalt în dezvoltare în toate sec
toarele".

Traduclnd tn fapte indicațiile 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, colecti
vul de oameni ai muncii de Ia 
I.A.E.M. a acționat cu consecvență 
in direcția înnoirii produselor, a mi
niaturizării șl electronizării lor. 
Drept rezultat, circa 82 la sută din 
volumul producției-marfă s-a reali
zat pe seama produselor noi și mo
dernizate in cincinalul trecut.

De remarcat că produsele noi in
troduse în fabricație, tehnologiile 

noi aplicate înglobează și rezultatul 
celor 67 de invenții și 287 de inovații 
înregistrate pe cincinal. Practic, nu 
există produs cu marca I.A.E.M. care 
să nu fi beneficiat de cel puțin o 
invenție sau inovație.

A promova progresul tehnic nu în
seamnă doar a importa tehnica nouă, 
ci mai ales a o produce cu forțe 
proprii. Iar pentru aceasta ai nevoie 
de cadre temeinic calificate. In 
această direcție ne-am concentrat cu 
deosebire eforturile. Colectivul este 
format din aproape 5 000 de oameni 
ai muncii, din care 550 sînt cadre cu 
pregătire superioară, iar peste 3 800 
au o pregătire medie de profil, com
pletată de o specializare în profe
siile de bază ale întreprinderii : 
electrotehnică, electronică, mecanică 
fină, sculărie, prelucrări convențio
nale și neconvenționale, metrologie, 
deformări plastice și multe altele. 
Procesul de specializare, perfecțio
nare șl policalificare este un pro
ces continuu, mereu adaptat la ce

rințele tehnice șl tehnologice ale 
perioadei pe care o parcurgem.

Marea majoritate a cadrelor cu 
studii superioare muncesc în dome
niul creării de produse noi, a mo
dernizării. miniaturizării si electroni
zării produselor, precum și în do
meniul modernizării tehnologiilor, al 
proiectării și implementării de noi 
tehnologii, cu eficiență sporită. In 
același timp, avem contracte de co
laborare privind introducerea pro
gresului tehnic cu mai multe insti
tute de cercetare-proiectare, de ingi
nerie tehnologică și de învățămînt 
superior din Timișoara, București, 
Cluj-Napoca, Iași, Craiova și Pitești.

De pe aceste baze abordăm, cu 
eforturi sporite și concentrate, sar
cinile deosebite care ne revin în 
noul cincinal, începînd cu primele 
luni ale anului 1986.

Răspunderea in muncă 
îndatorire de onoare a fiecărui 

membru al colectivului
RED. : Vorbim în mod îndreptățit 

de superioritatea proprietății socia
liste avind în vedere posibilitățile 
acestei proprietăți de a orienta în
tr-un mod coordonat, unitar efor
turile în direcții prioritare. Un rol 
deosebit în afirmarea superiorității 
proprietății socialiste are răspunde
rea cu care este gospodărită. De 
aceea, v-am ruga să insistăm asupra 
acestei relații de cea mai mare sem
nificație și actualitate.

GHEORGHE MARINICĂ : Colec
tivele de oameni ai muncii dispun 
de un ipstrument esențial pentru 
buna gospodărire, pentru dezvolta
rea continuă a proprietății socialiste 
— anume autoconducerea muncito
rească și autogestiunea economică 
financiară. Iată de ce răspunderea în 
gospodărirea proprietății socialiste 
îmbracă în principal forma răspun
derii cu care sint aplicate și 
promovate instrumentele autocon- 
ducerii și autogestiunii, care, 
așa cum sublinia recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înseamnă o bună 
gospodărire de către fiecare colectiv 
de oameni ai muncii, de către fie
care unitate teritorială a mijloace
lor încredințate în administrare. 
Autogestiunea, autogospodărirea, au
toconducerea presupun ca fiecare 
colectiv, adunarea generală, consi
liul de conducere să facă totul pen
tru ca mijloacele încredințate de 
popor să contribuie Ia creșterea mai 
rapidă a avuției generale a țării, a 
venitului național, deoarece numai 
pe această bază se asigură întărirea 
patriei, ridicarea bunăstării gene
rale a poporului.

Trebuie deci să acționăm pentru 
buna înțelegere și aplicarea fermă a 
autoconducerii, autogestiunii. a nou
lui mecanism economic. Dacă ne re

MARIA BAȘ : Ce semnifică pentru 
noi proprietatea socialistă? Pămîn- 
tul, animalele, mașinile agricole, roa
dele muncii. Astea toate. Pămintul 
este însă marea noastră avuție. Avu
ția națională a întregului popor, indi
ferent că el este folosit într-un mod 
sau altul de proprietate, cum cu în
dreptățire preciza secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvintarea 
rostită de curînd la Plenara lărgită a 
Consiliului Național al Agriculturii. 
Nu trebuie cine știe ce analize pen
tru a înțelege că proprietatea coope
ratistă este mult mai puternică azi 
decît cea cu care am pornit la drum. 
Zestrea cooperativei noastre a sporit 
de la an la an. Avem azi la secția 
de mecanizare un parc de tractoare 
și combine mai mult decît dublu față 
de cel de acum 10 ani. Dar nu numai 
modernizarea dotării în acest sector 
a asigurat întărirea cooperativei. 
Mai cu seamă rezultatele din ultimii 
ani ne-au arătat convingător eă. fără 

fl ține pasul cu noul, cu tehnica agri
colă avansată, nu poți obține produc
ții mari. Progres tehnic a însemnat 
întîi și întîi organizarea „ca la car
te" a terenurilor de către specialiști 
în sole și parcele care să fie mai 
ușor și mâi eficient de controlat la 
executarea tuturor lucrărilor agrico
le. Dar tot de progres tehnic țin și 
soiurile alese. Nu mai cultivă fiecare 
ce vrea și mai ales ce există. In lo
turile demonstrative sînt verificate 
anual minimum 20 de soiuri si hi
brizi de griu si porumb, fiind 
alese și introduse în cultură cele mai 
productive. De pildă, hibrizi de po
rumb care suportă densități foarte 
mari și „părăsesc" terenul repede ca 
să putem însămința toamna din vre
me griu. Pentru că noi nu semănăm 
niciodată porumb după porumb sau 
griu după griu. Rotația culturilor 
este o lege de aur la noi.

ferim la capacitățile de producție, 
ca o componentă principală a 
obiectului proprietății socialiste, se 
impune menționat ca element nou 
dezvoltarea în primul rind intensivă 
a obiectului proprietății, prin moder
nizarea, ridicarea nivelului tehnic, 
calitativ al capacităților de producție 
deja existente, prin valorificarea 
maximă a potențialului productiv 
existent. Oamenii muncii care lucrea
ză în unitățile constănțene, dintre 
care mulți au contribuit la construi
rea lor, știu bine că înălțarea și în
zestrarea cu tehnică modernă a 
acestora au presupus eforturi uriașe 
din partea clasei muncitoare, a în
tregului popor, minunate acte de 
eroism individual și colectiv. Ca ur
mare, simt, realmente, marea răs
pundere ce le revine în procesul 
muncii pentru folosirea eficientă, 
dezvoltarea, apărarea și gospodă
rirea lor la nivelul cerințelor 
actuale.

Rezultatele obținute în producție, 
climatul de angajare muncitorească, 
revoluționară, participarea cu cote 
sociale la dezvoltarea unităților de
monstrează dezvoltarea puternică a 
conștiinței de producători și proprie
tari a oamenilor muncii, înțelegerea 
clară a faptului că prosperitatea fie
căruia în parte se leagă de prosperi
tatea generală In mod direct.

Este elocventă, in acest sens, pre
ocuparea majoră a unităților de con
strucții hidrotehnice și a celor por
tuare pentru valorificarea milioane
lor de tone de pămint și rocă excava
te din Canalul Dunăre — Marea Nea
gră la umpluturile prin care se smulg 
mării peste 1 000 hectare în vederea 
construirii portului liber Constanta 
Sud — Agigea. a digurilor si cheiuri- 
lor pentru terminalul feribotului 

etc,, proces în cadrul căruia se redă 
circuitului agricol o însemnată su
prafață de teren de-a lungul nod 
artere albastre.

Mi se pare, de asemenea, semni
ficativ modul în eare colectivul mun
citoresc și de conducere, cadrele teh
nice de la întreprinderea de con
strucții navale Constanta au reușit 
ca. într-un timp scurt, să ridice ni
velul organizării producției si a mun
cii, ordinea și disciplina la Fabrica 
de construcții și reparații nave din 
Mangalia, astfel încît în anul trecut 
aici au fost lansate trei nave de 
mare capacitate, reușindu-se adevă
rate performante în scurtarea timpu
lui de montaj în doc. Climatul nou 
de muncă și de responsabilitate fată 
de calitatea produselor, fată de avu
tul obștesc constituie premise pu
ternice pentru sporirea eficientei în
tregii activități.

MARIA BAȘ î Superioritatea pro
prietății socialiste este dată de mo
dul cum o gospodărești. Și am să 

revin din nou Ia pămînt, eu fiind 
și șefa unei echipe din sectorul ve
getal. Cooperativa din Sîntandrel n-a 
fost dintotdeauna printre fruntași. 
Se înțelege, n-a fost din cauza rezul
tatelor. Iar rezultatele modeste erau 
puse de regulă pe seama pămintului. 
„E pămintul rău", ziceau unii. Au 
trecut cițiva ani, s-au mai schimbat 
și specialiștii pînă să ne convingem 
că la noi, de fapt, nu există pămînt 
rău și pămînt bun. Oameni harnici 
și mai puțin harnici, da. Și apoi pă- 
mîntul este cit este și cum este. Tre
buie ajutat să producă^ mai mult. 
Specialiștii noștri îl bat in fiecare an 
cu pasul clnd încă nici n-a început 
să se simtă primăvara, luînd probe 
pentru a-1 cunoaște cît mai amănun
țit. Abia apoi „îl însănătoșim" cu tot 
ce-i lipsește pentru a da pro
ducțiile planificate. E o știință 
azi să lucrezi pămintul. Și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus deseori în 
cuvintările sale acest lucru. La 
Sîntandrel n-avem decît jumătate 
pămînturi dintre cele mai bune. Ce
lelalte sînt reci, acide, cum le spun 
inginerii. De vreo trei ani însă 
această aciditate a celor aproape
1 000 de hectare a fost înlăturată pe 
jumătate din suprafață. Ce-i drept, 
am aplicat mari cantități de Îngră
șăminte organice și amendamente. 
Totul sub un control riguros al spe
cialiștilor. Că trebuie să spunem, 
ne-am obișnuit să ne bazăm pe sfa
tul specialistului, nelăsînd să se facă 
nimic la voia întîmplării. Nu o dată 
ne-au demonstrat că vom ciștlga mai 
mult numai dacă de pe fiecare bu
cată de pămint vom stringe roade 
mai bogate. Și apoi, scoatem produc
ții bune, pentru că respectăm cu 
strictețe tehnologiile, avind cu ade
vărat culturi intensive cum cere 
noua revoluție agrară. Saltul e cu 
adevărat nevisat. Din darea de seamă 
prezentată la recenta adunare gene
rală, am reținut că, dacă în 1981, 
cooperativa realiza la hectar 3 300 kg 
grîu, 3 885 kg orz și 6 250 kg porumb, 
4 800 kg cînepă, în 1985 nivelul pro
ducțiilor s-a situat la 8 095 kg griu, 
6 060 kg orz, 8 805 kg porumb boabe, 
6 140 kg cînepă. Pe această bază au 
fost livrate fondului de stat aproape
2 000 tone cereale peste prevederi și 
trebuie făcută neapărat mențiunea 
că producțiile acestea s-au obținut pe 
terenuri neirigate și în condiții de 
secetă. Dacă există un secret, mun
ca făcută bine și pînă la capăt, de la 
semănat la recoltat — acesta este 
secretul realizărilor noastre. Spu
neam că numai din mult se poate 
ciștiga mult. Tot din darea de seamă 
am reținut că în anul trecut benefi
ciul obținut a fost de 706 lei pe tona 
de grîu, 190 lei la orz, 139 lei la po
rumb și 634 lei la cînepă. Numai 
pentru aceste culturi, valoarea pri
melor încasate de cooperativă a de
pășit 3 300 000 lei.

Și atunci, ne putem tntreba : s-a 
schimbat pămintul pe care-1 deți
nem? Nici vorbă. Și totuși s-a 
schimbat. S-a însănătoșit, i-am sporit 
puterea, l-am lucrat și noi grădină- 
rește, E o dovadă că am înțeles și 
noi că proprietatea cooperatistă, ave

rea noastră sporesc pe măsura con
tribuției noastre.

GHEORGHE TIRPE : Adîncirea și 
consolidarea noului mecanism eco
nomico-financiar bazat pe autocon- 
ducere muncitorească, autogestiune 
si autofinanțare conduc Ia crește
rea răspunderii fiecărui colectiv în 
obținerea de rezultate suplimentare 
și,.pe această bază, de venituri su
plimentare. Astfel, colectivul de 
oameni ai muncii de la I.A.E.M., 
realizînd și depășind sarcinile de 
plan pe cincinalul 1981—1985, reali
zînd și depășind planul de beneficii, 
a constituit, în baza drepturilor ofe
rite de noul mecanism economico- 
financiar. fondul de dezvoltare care 
depășește o sută milioane lei, fon
dul de participare a oamenilor mun
cii la beneficii care se ridică la 
aproape 17 milioane lei. Și celelalte 
fonduri — cum ar fi cel de con
strucții de locuințe, pentru mijloace 
circulante, pentru acțiuni sociale — 
se ridică la zeci de milioane de Iei. 
Aceste fonduri au putut fi constituite 
ca rezultat direct al eficienței acti
vității întreprinderii, concretizată în

Fiecare trebuie să îngrijească 
avuția țării ca pe propria sa avuție

RED : Dezvoltarea proprietății so
cialiste depinde în mod fundamen
tal de modul cum fiecare se rapor
tează la ea, cu alte cuvinte de con
știința de proprietar a fiecăruia, 
de hatărîrea cu care se acționează 
pentru prosperitatea acestei surse de 
prosperitate a tuturor, de forța cu 
care acționează în viață îndatoririle 
ce decurg din statutul de proprietar. 
Ce rol apreciați că revine conștiinței 
de proprietar în materializarea su
periorității proprietății socialiste ?

PETRE MÂLCOMETE : Făurirea, 
dezvoltarea, apărarea și utilizarea 
proprietății socialiste sînt rezultatul 
acțiunii conștiente a maselor de oa
meni ai muncii, ceea ce leagă direct 
toate aceste procese de nivelul con
științei socialiste. Mai. ales în sta
diul actual de dezvoltare a socialis
mului în țara noastră, prin aplica
rea noului mecanism economico-fi
nanciar bazat pe autoconducerea 
muncitorească și autogestiunea eco- 
nomico-financiară, cerințele acțiunii 
conștiente și participării în cunoștin
ță de cauză și cu înaltă competență 
a tuturor oamenilor muncii repre
zintă condiții de bază ale înfăptuirii 
cu succes a tuturor obiectivelor con
strucției socialiste.

Se impune, în primul rînd, con
știentizarea tuturor cetățenilor pa
triei în sensul înțelegerii profunde 
a conținutului și rolului proprietății 
socialiste. Din definiția dată de 
secretarul general. al partidului pro
prietății socialiste, ca proprietate ce 
aparține poporului, decurge ideea de 
cea mai mare însemnătate cu pri
vire la faptul că oamenii muncii 
dintr-o unitate sint singurii proprie
tari ai întreprinderii și, în consecin
ță, au dreptul și poartă întreaga 
răspundere pentru folosirea eficientă 
a mijloacelor de producție de care 
dispun, pentru păstrarea, apărarea 
și dezvoltarea unității lor. Pe aceas
tă linie, a dezvoltării sentimentului 
și datoriei de proprietar, pentru a 
lega mai strins pe fiecare om al 
muncii de unitatea in care lucrează 
și pentru cointeresarea mai accen
tuată a personalului muncitor in 
obținerea unor rezultate economice 
superioare de către unitate, a fost 
instituit și sistemul de participare a 
oamenilor muncii la constituirea 
fondului de dezvoltare a întreprin
derilor. Părțile sociale constituie o 
formă de realizare directă a calității 
de proprietar asupra părții din pro
prietatea întregului popor pe care 
colectivul fiecărei unități o are spre 
gestionare și dezvoltare. Prin aceas
ta, părțile sociale întăresc răspunde
rea oamenilor muncii pentru obține
rea unor rezultate economice superi
oare, p'entru creșterea beneficiului 
fiecărei întreprinderi și le sporește 
grija pentru întreținerea, apărarea și 
folosirea cu grijă a întregului patri
moniu al unității.

MARIA BAȘ : Am făcut multe lu
cruri bune în ultimii ani. Si poate 
cel mai important este că ne între- 
cem cu noi înșine. Nu cu mult timp 
în urmă multi ziceau ; „Dacă pro
duc atît cît îmi trebuie e de ajuns". 
Unitatea nu era înglodată in datorii, 
dar nici beneficiile nu ne dădeau 
afară. Dar oare mai este azi sufi
cient să producem fiecare pentru 
sine ? Ne-am convins repede că 
producînd mai mult, cîștigăm mai 
mult. Mai greu a fost cu cei din bri
găzile și echipele care obținuseră 
rezultate bune, dar care trebuiau să 
crească, în continuare, producția. 
„Nu se poate !“, erau primele vorbe, 
în acest caz. Se înțelege, nu este 
ușor să faci saltul de la o cultură 
bună la una foarte bună. Dar toc
mai aici este tot secretul, aici e iz
vorul bunăstării și întăririi proprie
tății. In fapt, alta e valoarea pă
mintului acum. Dacă altădată 
pierdeam recolta de pe un hectar nu 
era nici un sfert decit am pierde 
acum. Nici in zootehnie lucrurile 
n-au decurs de la sine. Ajunsesem 
la un moment dat să avem o fermă a 
vacilor tarate. O „zestre" ce nu ne 
făcea defel laudă. Noul nostru pre
ședinte, ing. Ioan Pop, tinăr și am
bițios, știa bine tradiția satului de 
buni crescători de animale. A re
împrospătat efectivul din chiar gos
podăriile populației, pornind la drum 
cu cei mai buni gospodari. Avem un 
sector zootehnic nu numai apreciat 
ci si eficient, care asigură Și îngrășă
minte naturale pentru fertilizarea 
pămintului. Cooperativa e un tot, și 
fiecare parte trebuie gospodărită cît 
mai cu folos. De aceea zic eu că 
fiecare trebuie să privească proprie
tatea socialistă ca pe propriul său 
bun. Adieă să caute din toate pute

realizarea planului de beneficii pe 
cincinal, în valoare de aproape un 
miliard de Iei, și depășirea planului 
de beneficii cu peste 100 milioane 
lei.

Constituirea fondului de dezvoltare 
a creat condiții pentru dezvoltarea 
capacităților de producție, pentru 
procurarea de utilaje și tehnologii 
noi, ceea ce a condus la creșterea 
productivității muncii și a eficienței 
activității din întreprindere. Fondul 
pentru construcții de locuințe ne-a 
dat posibilitatea realizării a 172 de 
apartamente de serviciu ale între
prinderii, care au fost repartizate 
celor mai merituoși membri ai co
lectivului. Fondul de participare a 
oamenilor muncii la beneficii și fon
dul pentru acțiuni sociale au contri
buit Ia creșterea cîștigurilor și a ni
velului de trai.

în același timp, an de an, a crescut 
retribuția medie lunară a oamenilor 
muncii, de la 2 565 lei în 1981 la 3 198 
lei în 1985, nivelul de autogestiune 
și bună gospodărire a patrimoniului 
din dotare reflectîndu-se în indica
torii calitativi de eficiență.

rile să o facă mai puternică, să o 
gospodărească cu cit mai multă chib
zuință. Aceasta cred eu că înseamnă 
cu adevărat conștiința de proprietar.

GHEORGHE TÎRPE : Cu toate re
zultatele obținute pină in prezent, 
mai avem surse insuficient valorifi
cate și care pot conduce la creșterea 
și consolidarea proprietății socialiste, 
ia mai buna valorificare și gospo
dărire a bunurilor încredințate. Dacă 
ne referim numai la timpul neuti
lizat de personalul muncitor din în
treprindere din alte motive decit 
concediile de odihnă sau medicale, 
s-ar fi putut obține, la nivelul anu
lui 1985, o producție suplimentară 
de 16,0 mii. lei, un beneficiu supli
mentar de 4,1 mii. lei și o retribuție 
suplimentară de 2,5 mii. lei. Exem
ple similare se pot da și în privința 
rezervelor existente, pe seama folo
sirii mai bune a mașinilor și utila
jelor, a S.D.V.-urllor, pe seama in
troducerii la termenele planificate, 
fără decalări, a măsurilor din pro
gramul de reducere a costurilor ma
teriale, de creștere a productivității 
muncii sau de ridicare a calității 
producției.

De aceea, comitetul de partid, con
siliul oamenilor muncii au între
prins măsuri concrete politico-edu
cative de formare la fiecare om al 
muncii a conștiinței de proprietar 
asupra mijloacelor încredințate. Au 
fost organizate acțiuni prin care s-a 
demonstrat concret oamenilor muncii 
cum se poate ciștiga și de unde vin 
pierderile, atit la nivelul colectivu
lui, cît și individual. Ample acțiuni 
sint purtate la nivelul fiecărui om 
al muncii, fiecărei formații de lucru 
pentru însușirea și aplicarea măsu
rilor tehnice și' politico-organizatori- 
ce privind creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor de 
materiale, realizarea de economii.

Am arătat concret, cu cifre, că re
ducerea cu 1 la sută a consumurilor 
de materiale aprobate înseamnă o 
economie anuală in valoare de 3,3 
mii. lei, că nefuncționarea unui uti
laj de bază pe perioada unui schimb 
poate conduce la nerealizarea unei 
producții fizice de 800 mii lei, că 
mărirea productivității muncii Ia 
fiecare loc de muncă este o condiție 
de bază a realizării planului și eîș- 
tigurilor pentru toți oamenii muncii 
din întreprindere.

Colectivul de oameni ai muncii de 
la I.A.E.M., conștient de sarcinile 
deosebite pe care le are in acest 
cincinal, este mobilizat șl orientat 
pentru dezvoltarea, pentru mai buna 
folosire a proprietății socialiste, con
vins fiind că, pe această bază, va 
obțjne ridicarea eficienței întregii 
activități din întreprindere, precum 
si ridicarea bunăstării celor care 
compun acest tinăr colectiv.

GHEORGHE MARINICA : Auto
conducerea și autogestiunea munci
torească se afirmă ca o puternică 
forță motrice a dezvoltării econo
mico-sociale tocmai prin participarea 
largă și conștientă a maselor de 
oameni ai muncii la conducerea tre
burilor de stat și obștești, la apli
carea noului mecanism economico- 
financiar. Eficiența educativă, for
mativă a acesteia se materializează 
tot mai mult in creșterea continuă a 
spiritului de inițiativă, a creativi
tății maselor, in afirmarea unei pu
ternice opinii combative față de fe
nomenele negative care atentează la 
integritatea averii obștești.

Răspunderea fată de buna gospo
dărire și valorificare a materiilor 
prime, materialelor, energiei și com
bustibililor, pentru recuperarea ma
terialelor refolosibile devine și în 
unitățile din municipiul nostru o 
constantă a conștiinței de proprietar 
și beneficiar a oamenilor muncii, un 
criteriu prioritar al eficienței muncii 
politico-educative.

Este evident că mai sînt încă 
multe de făcut pentru lichidarea 
unor mentalități consumatoriste, a 
unor deprinderi necorespunzătoare tn 
gospodărirea bunurilor materiale, a 
unor tendințe de a produce cu orice 
preț, fără o preocupare majoră față 
de eficiența și competitivitatea pro
duselor.

Poziția producătorilor de bunuri 
materiale ca proprietari și beneficiari 
colectivi a devenit însă o realitate 
puternică și profundă a vieții eco- 
nomieo-sociale din patria noastră, a 
relațiilor noi de producție, care ri
dică pe o treaptă superioară demo
crația muncitorească.

Anchetă de opinii realizată de 
Paul DOBRESCU
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST PORTUGHEZ
Dragi tovarăși,
Aniversarea a 65 de ani de existență a Partidului Comunist Portughez 

ne oferă plăcutul prilej de a vă transmite cele mai calde felicitări și urări 
de noi succese în activitatea consacrată înfăptuirii aspirațiilor de libertate 
și bunăstare ale oamenilor muncii portughezi.

înaltul prestigiu de care se bucură Partidul Comunist Portughez este 
Indisolubil legat de lupta sa eroică, plină de sacrificii, împotriva dictaturii 
fasciste, de responsabilitatea cu care acționează pentru promovarea intere
selor clasei muncitoare și ale poporului portughez, de contribuția sa activă 
la întărirea forțelor progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, la cauza 
păcii și înțelegerii între toate popoarele lumii.

Partidul Comunist Român, întregul nostru popor urmăresc cu viu interes 
șî sentimente de solidaritate activitatea pe care o desfășoară partidul dum
neavoastră pentru transformări înnoitoare în viața societății portugheze, 
pentru democrație și progres social.

Subliniem cu deosebită satisfacție relațiile bune, de prietenie, colaborare 
și solidaritate existente între partidele noastre, la care o contribuție însem
nată au adus-o întîlnirile și convorbirile fructuoase dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și tova
rășul Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez.

Ne exprimăm convingerea că aceste relații vor continua să se dezvolte 
și în viitor, în interesul celor două partide, țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj de fe
licitări primit cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a zilei noastre naționale. 
La rindul meu, am plăcerea să adresez excelenței voastre și poporului ro
mân prieten sincere urări de fericire.

Cu cea mai înaltă considerație,
JABER AL-AHMAD AL-SABAH

Emirul Kuweitului

Istorică victorie a poporului
(Urmare din pag. I)
cilor sale. S-a ilustrat cu deose
bită tărie puterea partidului de a 
descătușa amplele energii revolu
ționare care sălășluiau în sinul 
clasei noastre muncitoare, țărăni
mii, intelectualității progresiste, 
altor categorii de oameni ai muncii, 
de a le inmănunchia într-un unic 
și de nestăvilit șuvoi popular, pe 
care nu puteau să-l oprească din 
mersu-i avîntat nici un fel de ză
gazuri, de împotriviri ale cercuri
lor reacționare interne și externe. 
S-a dat atunci o nouă expresie 
unui adevăr de esență al istoriei 
noastre contemporane : partidul era 
urmat cu adîncă încredere de toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, care vedeau in el pe 
conducătorul încercat și clarvăzător 
al luptei lor.

S-a afirmat cu justețe că izbînda 
de la 6 martie 1945 a încununat cea 
mai efervescentă perioadă politică pe 
care o străbătuse pînă atunci țara 
în îndelungata sa istorie. Din per
spectiva anilor se poate aprecia că 
a fost și una dintre cele mai com
plexe și mai grele etape, energiile 
naționale fiind puternic solicitate în 
multiple domenii. Pe întregul cuprins 
al țării, în confruntare cu greutăți 
fără număr, se înzeceau eforturile 
pentru ca rănile, cumplitele răni 
ale războiului, provocate de co
tropitorii hitleriști și horthyști, să 
se vindece, ca viața să-și intre 
pe făgașul ei firesc. Dar mai 
presus de toate se înălța glasul ho- 
tărit al țării, voința sa fermă ca lu
mea postbelică românească să fie 
așezată pe alte temelii, să se dez
volte pe alte temeiuri decit îna
inte. Din această uriașă voință 
s-au născut toate acele semne 
ale noului timp pe care îl trăia țara: 
comitetele muncitorești în întreprin
deri, prin care cuvîntul muncitoresc, 
spiritul muncitoresc se făceau tot 
mai limpede auzite și simțite în or
ganizarea producției și gospodărirea 
zestrei materiale ; comitetele sătești, 
prin care in viața satului românesc 
se impunea o nouă forță : cea a lu
crătorilor ogoarelor, a celor ce aveau 
să devină în curînd și stăpînii lor de 
drept și de fapt ; marile manifestații 
și adunări, acele uriașe revărsări de 
mulțimi pe străzile orașelor, al că
ror rezultat a fost schimbarea in nu
mai cîteva luni a vechilor autorități 
cu altele noi, oglindind mai fidel 
voința populară, speranțele și nă
zuințele celor multi. încununarea 
acestui proces a reprezentat-o instau
rarea guvernului revoluționar-demo- 
cratic, avînd în fruntea sa pe omul 
politic patriot dr. Petru Groza.

Documentele vremii atestă că su
tele și sutele de mii de participant! 
la adunările entuziaste, care au sa
lutat înfăptuirea de la 6 martie 1945, 
au înțeles că în viața tării se petre
cuse în acea zi nu o obișnuită în
locuire a unei echipe ministeriale, 
ci o schimbare de esență în însuși 
conținutul puterii politice : la con
ducerea treburilor tării fusese impus 
prin luptă revoluționară un guvern 
care reprezenta cu preponderentă 
clasa muncitoare și pe aliații săi, des- 
chizîndu-se astfel calea pentru apli
carea unei noi politici menite să 
dea curs celor mai înalte idealuri 
ale acestora. Perioada care a urmat 
a confirmat pe deplin asemenea spe
ranțe, procesul revoluționar traver- 
sînd etape noi, stadii tot mai înalte, 
concretizate în 
puteri politice de către clasa mun
citoare în alianță cu țărănimea 
muncitoare, cu alte categorii de oa
meni ai muncii, in instaurarea unor

cucerirea întregii

c i n a
• Colierul de turcoaze : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Racolarea : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; .17; 19.
• Vară sentimentală : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; Ii; 13; 15; 17; 19,
PACEA (71 3085) — 15; 17; 19.
• Secretul iui Bacchus : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Fata fără zestre: STUDIO (59 53 15)
— 10; 13; 16; 18,45.
• Preria : FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
II; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 4945)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aventuri in Ontario : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 11; 13; 15.
• Hello, taxi !: SALA MICĂ A PA
LATULUI — 17,15; 19,30.
• Ultimul mohican: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,.ARTA (213186) 
__ 9’ 11’ 13* * 15’ 17*  19.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
micâ) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 17,30; (sala Atelier): Dl. Cehov 
e Îndrăgostit — 18.
• Filarmonica „George
(15 68 75, Ateneul Român) :

• Ne trebuie’ o solistă : LUMINA 
(14 74 16) — 11; 13; 15; 17; 19.
• Program special pentru Ziua In
ternațională a Femeii : LUMINA — 
9; UNION — 9.
• Epoca Îndepărtată : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Sindbad marinarul — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, Sarea e mai prețioasă decît 
aurul — 19: DOINA (16 35 38).
• Berlin kaputt : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marele premiu — 15; Cobra se în
toarce — 17; 19: MUNCA (21 50 97).

tovarășului 
la conducerea

relații noi de producție și sociale, în 
făurirea economiei socialiste unitare, 
în dezvoltarea puternică, neconteni
tă a forțelor de producție ale socie
tății românești.

Pe acest drum de muncă, de crea
ție, de împliniri, în acest proces re
voluționar unic și continuu ascen
dent. Congresul al IX-lea al parti
dului, alegerea 
Nicolae Ceaușescu 
destinelor naționale, au reprezentat 
momente hotărîtoare ale istoriei 
contemporane a țării, ale operei de 
edificare a noii orînduiri în Româ
nia. Prin ampla și aprofundata ana
liză a stadiului construirii socialis
mului în România, prin larga des
chidere spre nou și înnoire, prin 
așezarea rigorii științifice, a princi
pialității comuniste, a spiritului re
voluționar la baza vieții și muncii 
poporului, prin cutezătoarele per
spective deschise dezvoltării tării, 
Congresul al IX-lea se constituie ca 
temelia trainică pentru cea mai 
rodnică etapă constructivă pe care a 
cunoscut-o țara. Cei aproape 21 de 
ani care au trecut de atunci au fost 
marcați de o devoltare fără prece
dent a forțelor de producție, de o 
creștere economică alertă, de o con
siderabilă, spectaculoasă sporire a 
bogăției naționale, de grija pentru 
înflorirea fiecăruia dintre județele 
patriei. In toți acești ani, au fost 
așezate cu consecventă neabătută în 
centrul strategiilor de dezvoltare 
social-economică știința, progresul 
tehnic, factorii calitativi ai dezvol
tării ; se încrustează ca o efigie de
finitorie a acestor ani preocuparea 
pentru perfecționarea relațiilor so
ciale, a formelor de organizare și 
conducere a societății. Una dintre 
cele mai mîndre ctitorii ale acestui 
răstimp, concretizare a concepției 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. despre 
legătura indisolubilă dintre socia
lism și democrație, este făurirea 
unui cadru organizatoric-instituțional 
profund original, care asigură acce
sul larg al tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de naționalitate, 
la conducerea treburilor societății, la 
elaborarea strategiilor de dezvoltare 
a patriei, la înfăptuirea întregii po
litici interne și internaționale a 
partidului nostru. Un cadru organi
zatoric ale cărui virtuți, ale cărui 
valențe trebuie în continuare. _ așa 
cum sublinia recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mai deplin valo
rificate, asigurindu-se astfel punerea 
în operă a marilor resurse de iniția
tivă civică, spirit gospodăresc ale 
milioanelor de oameni ai muncii — 
uriașă resursă de progres a societă
ții noastre.

Tara se află acum la 
unei noi etape de muncă, de crea
ție. în marea

începutul

tie. în marea sa lucrare pentru 
România comunistă de mîine. O lu
crare care cere din partea fiecăruia 
dintre fiii patriei angajarea cu înal
tă dăruire, cu supremă responsabili
tate a priceperii, energiei si puterii 
lor creatoare, acțiunea hotărîtă pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan, implicarea activă, 
profundă în viața social-politică. 
asumarea integrală a răspunderilor 
ce decurg din calitatea lor de pro
prietari, producători și beneficiari ai 
roadelor muncii lor. Acționînd astfel 
vom înălța patria scumpă pe noi 
culmi de prosperitate și frumuseți. 
Împlinind astfel înaripatele vise ale 
celor ce ne-au premers, între care și 
luptătorii, care, prin izbînda de la 
6 martie 1945. au așezat trainic fun
dament cursului nou, socialist, al de
venirii României.

• Raidul vărgat : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Dublă depășire : DACIA (50 35 94) 

9*  11*  13’ 15*  17’ 19.
• Nu te’voi’uita’ niciodată: DRUMUL 
SARI! (312813) — 15; 17; 19.
• Potopul (seriile I—II) : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 14; 17,30.
• Intrusul : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
• Copie ia indigo: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, CULTU
RAL (83 50 13) — 10; 12,15; 14,30;
16,45: 19.
• Războiul lui Murphy : CAPITOL 
(16 29 17) — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 
19,45.
• Superman : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 12; 15; 18.
• Contrabandiștii din Santa Lucia : 
POPULAR (3515 17) - 15; 17; 19.
• Pilot de formula 1: LIRA (317171)
— 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Clinele : FLOREASCA (33 29 71) — 
11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Toată lumea este a mea : FLA
CĂRA (20 33 40) — 14,30; 17,30.
• Avertismentul : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 18.

teatre

Enescu"
. ____  ______,, . Concert

simfonic. DirijorMircea Cristescu.

Domnului INGVAR CARLSSON
Președintele Partidului Muncitoresc Social Democrat din Suedia

Alegerea dumneavoastră tn funcția de președinte al Partidului Mun
citoresc Social Democrat din Suedia îmi oferă prilejul de a vă adresa 
cordiale felicitări împreună cu cele mai bune urări de succes în activita
tea de mare răspundere consacrată promovării aspirațiilor de progres ale 
oamenilor muncii suedezi.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și conlucrare din
tre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Social Democrat, 
dintre România și Suedia, se vor dezvolta, în continuate, în interesul re
ciproc al popoarelor noastre, al cauzei păcii, destinderii și colaborării in
ternaționale.

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;

CONVORBIRI ROMÂNO-VIETNAMEZE
Tovarășul Gheorghe Oprea, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri 
după-amiază, pe tovarășul Tran 
Quynh, membru al C.C. al P.C. din 
Vietnam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste Vietnam, care conduce delegația 
țării sale la lucrările celei de-a 
VIII-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare economi
că și tehnico-științifică româno-viet- 
nameză ce se desfășoară la Bucu
rești.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, i-au fost 
transmise un cald salut, urări de să
nătate și succese în întreaga activi
tate din partea tovarășului Le Duan, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Vietnam.

Tovarășul Gheorghe Oprea a mul
țumit și a transmis tovarășului Le

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de la intrarea României
in „Grupul
a 10 ani de la 
„Grupul celor 
de dezvoltare

Cu ocazia împlinirii 
intrarea României în 
77“ al țărilor în curs ________
și de conlucrare activă cu țările din 
grupul regional latino-american, la 
Asociația de Drept Internațional și 
Relații Internaționale a avut loc, 
miercuri, o masă rotundă. Au parti
cipat reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, cadre 
didactice, cercetători în domeniul re
lațiilor internaționale, ziariști.

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București ai 
Braziliei, Columbiei, Costa Ricăi, 
Cubei, Ecuadorului, Mexicului, Peru
lui, Venezuelei și Uruguayului.

Cu acest prilej au fost prezentate 
comunicări privind concepția Româ
niei, a președintelui Nicolae Ceaușescu 
referitoare la lichidarea subdezvol
tării și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, la dezvol
tarea relațiilor de colaborare dintre 
România și țările latino-americane.

Masa rotundă a prilejuit evi
dențierea propunerilor și iniția
tivelor românești, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind soluționa
rea globală a problemelor care con
fruntă țările în curs de dezvoltare, 
îndeosebi cele privind desfășurarea 
de negocieri între țările în curs de 
dezvoltare și cele dezvoltate, organi
zarea, sub egida O.N.U., a unei con
ferințe în cadrul căreia să se exa-

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Dominâre aproape con

tinuă a echipei bucureștene, în pri
ma partidă dintre Steaua și Kuusysi 
Lahti, din sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". Ju
cătorii noștri au avut numeroase si
tuații favorabile la poarta adversă, 
dintre care cel puțin trei ocazii nete 
de a înscrie. Totuși, scorul a rămas 
0—0 pînă la finele partidei, poate și 
pentru faptul că unii dintre jucătorii 
bucureșteni au acționat precipitat, 
sub nivelul posibilităților, mai ales 
in ultima treime a meciului. Pe 
de-altă parte, echipa finlandeză a 
făcut și la București dovada calită
ților fizice deosebite și a puterii de 
luptă, care i-au asigurat anterior 
victorii asupra campioanelor Iu
goslaviei și U.R.S.S. Se impune ca 
pentru meciul-retur de la Helsinki, 
din 19 martie, echipa Steaua să fie 
pregătită la adevăratul ei potențial 
tehnic si tactic, fizic și sufletesc, iar 
toți jucătorii să acționeze cu ambi
ție și hotărire spre a răspunde astfel 
încrederii pe care o nutresc amato
rii de fotbal față de campioana 
României.
• Rezultate înregistrate în sfertu

rile de finală ale „Cupei Cupelor'*  
la fotbal : Steaua Roșie Belgrad — 
Atletico Madrid 0—2 (0—1) ; Dynamo 
Dresda — Bayer Uerdingen 2—0 
(0—0) ; Dukla Praga — Benfica Li
sabona 1—0 (1—0).

(Agerpres)
BOX. Rezultate ale boxerilor cu

banezi la turneul ..Strandiata**  de la 
Sofia : au cîștigat la opt din cele 12 
categorii ; la patru categorii au ieșit 
învingători pugiliști bulgari. Dintre 
cei șase boxeri din lotul nostru re
prezentativ care au luat parte Ia 
acest turneu, numai doi (I. Cernat — 
60 kg. și M. Marcu — 81 kg) au 
cîștigat cite o întilnire, ceilalți pa
tru fiind eliminați după prima 
partidă.

Solistă Maria Dormus-Szmyd (R.P. 
Polonă) — 18; (sala Studio) : „Trep
tele afirmării artistice". Adriana 
Winkler — vioară — 17,30.
• Teatrul de operetă 
Mam’zelle Nitouche — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu,
Luna dezmoșteniților ____
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Răceala — 
17,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mielul 
turbat — 19.
• Teatrul 
Atenție, se filmează
• Teatrul 
Pețitoarea — 17,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Rls și pHns — 17,30; 
(sala Studio) : Acești Îngeri triști
- 17.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18,30; 
(sala Giulești. 18 04 85) : Serenadă 
tîrzie — 18,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Gong *86
— 18; (sala Victoria, 50 58 65) : Eu vă 
fac să ridețl — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La popasul drumeției — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 17,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tlnăr printre alții — 9; Cenușă
reasa — 15; Mary Poppins — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 15: (sala

Lungul

Bulandra" 
. 14 73 46) :
17,30; (sala

Foarte Mic (14 09 05) i 
19,30.

de comedie (16 64 60) :

Cosmonauților, 11 12 04) : 
nasului — 15.
A Estrada Armatei (sala 
Start la varietăți — 18.
• Studioul de teatru 
(15 72 59) : Rosencrantz și 
stern — 18,30.

C.C.A.) :

T.A.T.C 
Guiiden-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Duan, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un salut căl
duros și cele mai bune urări.

în timpul întrevederii, au fost evi
dențiate bunele raporturi de prie
tenie și colaborare existente între 
cele două țări, apreciindu-se, tot
odată, că sînt posibilități pentru di
versificarea și dezvoltarea în con
tinuare a conlucrării și cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice în do
menii de interes comun, precum și 
pentru creșterea volumului schimbu
rilor comerciale dintre România și 
Vietnam, în spiritul înțelegerilor 
convenite la nivelul cel mai înalt 
S-a subliniat rolul Comisiei gu
vernamentale în amplificarea cola
borării româno-vietnameze.

La întrevedere a participat tova
rășul Ludovic Fazekas, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului.

A fost de față ambasadorul R. S. 
Vietnam la București, Pham Duy 
Toan.

celor 77"
mineze căile șl modalitățile necesare 
in acest sens.

S-a subliniat, de asemenea, impe
rativul întăririi solidarității și uni
tății de acțiune a țărilor în curs de 
dezvoltare, al creșterii rolului lor pe 
plan internațional, fiind evocată 
propunerea președintelui României 
privind organizarea unei conferințe 
la nivel înalt a țărilor în curs de 
dezvoltare care să dezbată și să sta
bilească modalitățile de intensificare 
a cooperării economice între ele și 
să definească o strategie comună 
pentru negocierile economice cu ță
rile dezvoltate.

S-a relevat' faptul că intrarea 
României în „Grupul celor 77“ a 
reprezentat un moment politic im
portant în extinderea colaborării 
României cu aceste țări, care a în
cununat o îndelungată și activă con
lucrare în organismele internaționa
le, în primul rînd în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite. Cei zece ani 
care au trecut oferă un tablou eloc
vent al bogatei și fructuoasei conlu
crări dintre România și statele latino- 
americane, căreia întîlnirile și con
vorbirile la nivel înalt, vizitele făcute 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
în țări de pe acest continent, precum 
și vizitele unor personalități din 
America Latină în România i-au 
conferit noi valențe, stabilitate și 
perspective. (Agerpres)

Fotografia de mai sus, transmisă de agenția M.T.I., înfățișează unul din 
noile cartiere ale orașului Miskolc, din nordul R.P. Ungare

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea In economie
20,35 Amfiteatrul artelor. Revistă TV a 

„Cîntărli României"
21,00 Memoria documentelor. 6 martie 

1945 — moment istoric In afir
marea puterii revoluționare mun- 
citoreștl-țărănești. Documentar

21,15 Invitație în studiourile Radiotele- 
viziunii (color). Concert al tineri
lor soliști laureați cu premii na
ționale și internaționale

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ANGAJARE PLENARĂ A SINDICATELOR
(Urmare din pag. I) 
nai. Prezența la adunările și confe
rințele sindicale a membrilor birou
rilor organizațiilor de bază, ai comi
tetelor de partid din întreprinderi, 
ai birourilor și comitetelor județene, 
municipale și orășenești de partid — 
expresie a atenției și preocupării 
organelor și organizațiilor de partid 
față de activitatea sindicatelor — a 
constituit un imbold în desfășurarea 
acestora într-un climat de înaltă 
exigență, de analiză critică și auto
critică, de răspundere și angajare 
fermă în ridicarea întregii activități 
a sindicatelor la înălțimea cerințelor 
actualei etape de dezvoltare econo- 
mico-socială pe care o parcurge țara 
noastră.

Numai la dezbaterile de Ia nivelul 
grupelor sindicale și organizațiilor 
de secție, uzină, fabrică și similare 
au luat cuvîntul 1 145 236 oameni ai 
muncii, care au făcut 527 591 propu
neri. La aceasta se adaugă alte zeci 
de mii de persoane care au ținut 
să-și spună părerea și să facă pro
puneri în cadrul conferințelor și 
adunărilor de alegeri ale comitetelor 
sindicatelor pe întreprinderi și in
stituții.

Dînd dovada înțelegerii profunde a 
îndatoririi primordiale a sindicatelor, 
aceea de unire și mobilizare a efor
turilor oamenilor muncii pentru în
deplinirea planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a țării, 
în condițiile accentuării factorilor 
intensivi ai creșterii economice, ale 
realizării unei noi calități în toate 
sectoarele de activitate pentru creș
terea avuției țării, a venitului națio
nal —- temelie sigură a progresului 
economico-social ai țării, a ridicării 
continue a bunăstării materiale și 
spirituale a fiecărui om al muncii 
și a întregii societăți — în centrul 
dezbaterilor s-a situat activitatea 
desfășurată de sindicate în acest 
sens. Avînd ca punct de referință 
aprecierile, orientările și indicațiile 
cuprinse in cuvîntările rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu în fo
rumurile de conducere ale partidului, 
la Congresul științei și învățămîntu- 
lui, Ia plenarele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și Consiliului 
Național al Agriculturii, participanții 
Ia dezbateri au pus în evidență îm
plinirile, au analizat cu exigență 
neajunsurile ce mai există in activi
tatea unor întreprinderi, au formulat 
propuneri, soluții, măsuri menite să 
confere o eficiență crescîndă acțiu
nilor desfășurate de organele și or
ganizațiile sindicale în domeniul 
economic, să sporească aportul lor 
la buna pregătire și desfășurare a 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii și întărirea rolului acestor

R.P. UNGARA

Ca peste tot în lume, șl în Ungaria 
micile orașe au un farmec aparte ; 
le unește un aer mai puțin colorat, 
mai puțin viu. poate, decît al me
tropolei. dar care, tocmai el. dă lu
mina aceea tihnită, blîndă ce învă
luie. la oricare ceas al zilei, străzile, 
casele, oamenii. Prinse, ca si marile 
orașe. în procesul industrializării si 
urbanizării, ele știu, poate mai bine 
— si mai ușor... — decît cele mari 
să-si păstreze farmecul, personali
tatea.

...Szentendre este un orășel aflat 
nu departe de Budapesta, la vreo 
douăzeci de kilometri. Si totuși, me
tropola nu a acționat asupra lui ca 
un magnet, nu l-a atras si nu l-a 
înghițit — spiritualicește, vorbind. 
Ba. poate, dimpotrivă, l-a îndîrjit, 
l-a făcut să-și apere si să-si dezvolte 
personalitatea, notele care fac din 
el un oraș unic în Ungaria. Căci 
Szentendre trăiește prin si pentru 
artă. Cîteva edificii din secolele al 
XVII-lea si al XVIII-lea atrag mul
țimea multicoloră a turiștilor — dar 
nu ele sint partea cea mai fermecă
toare a orașului, ci străduțele în 
pantă, casele vechi, cu pridvoare 
lungi, cu ferestre mici, cu pereți vă- 
ruiti in albastru sau în galben, pră
vălioarele cu uși strimte. în care 
trebuie să te apleci ca să intri. Și mai 
sint muzeele — fiindcă aici. Ia 
Szentendre. este, de mai bine de un 
veac, capitala plasticii ungare ; pic
tori si ceramisti. gravori și sculptori, 
generație după generație. Dină as
tăzi. au pus si continuă să pună 
însemnele artei într-un orășel cu 
vreo zece mii de locuitori, de ne 
malul Dunării. în amonte de Buda
pesta. N-are nici un rost să repro
duc aici o listă fastidioasă de nume și 
de opere ; se cuvine consemnată 
însă grija cu care sînt păstrate ex
ponatele. voința marcată de a face 
din fiecare muzeu nu doar un de
pozit — fie el Si elegant — de ope
re. cit un spațiu de cultură contem
poran. destinat contemporanilor. 
Care se simt fermecat! după un ceas 
sau două petrecute în orașul-muzeu. 
orasul-atelier de 
Szentendre.

...La Veszprem 
doctor. 11 cheamă 
este președintele cooperativei agri- 

artă care este

am cunoscut un 
Zoltân Varga Și

mecanism econo-

spunea în cuvîn- 
Matei Bănică, de 

oțeluri speciale

forumuri în viața unităților, la afir
marea mai puternică a sindicatelor 
în autoconducerea și autogestiunea 
muncitorească, în aplicarea fermă a 
principiilor noului 
mico-financiar.

„Noi, la ajustaj, 
tul său lăcătușul 
la Combinatul de . .... 
Tîrgoviște, putem realiza în acest an 
o valorificare superioară a țaglelor 
laminate și obține pe această cale 
economii care să depășească cele 4,5 
milioane lei realizate în 1985 prin 
recuperarea, recondiționarea și refo- 
losirea țaglelor și pieselor de 
schimb".

„In condițiile progresului tehnic, 
buna pregătire profesională este 
condiția esențială a unei munci de 
calitate. De aceea, trebuie să avem 
permanent în vedere ridicarea pre
gătirii profesionale a muncitorilor 
noștri", arăta Ion Spătăceanu, con
trolor de calitate la secția șasiu din 
cadrul întreprinderii „Tractorul" — 
Brașov.

„Lucrăm cu clor, propilenă, abur, 
energie electrică și multe altele, dar 
nimic nu se poate face fără o ma
terie primă de bază — disciplina 
muncii", sublinia, în adunarea gru
pei sindicale, operatorul Gheorghe 
Diaconu, de la Combinatul chimic 
din Giurgiu.

Referindu-se la cerințele noii re
voluții agrare, la creșterea răspun
derii pentru obținerea unor recolte 
sporite, constante, maistrul mecanic 
Ion Iloiu, de la S.M.A. Urziceni, 
punea în atenția conferinței sindica
tului : „Trebuie să întărim în primul 
rînd ordinea și disciplina, să dezvol
tăm puternic spiritul gospodăresc, 
să nu admitem lucrări care nu în
trunesc normele de calitate".

„Bilanțul întrecerii socialiste din 
Ianuarie și februarie este bun, spu
nea maistrul Vasile Rudăreanu, de 
la întreprinderea minieră Bocșa. 
Vom pune în continuare pe prim 
plan întărirea ordinii și disciplinei 
muncitorești, a spiritului de abnega
ție și dăruire pentru ridicarea efi
cienței autoconducerii muncitorești, 

cere tovarășulașa cum ne-o 
Nicolae Ceaușescu**.

„Neajunsurile din 
tră de anul trecut 
învățăm că trebuie 
mai mult de oameni, să-i stimulăm 
în afirmarea capacității lor profesio
nale, a inițiativei lor creatoare. Or- 
ganizînd zile, săptămîni, decade de 
producții record, am găsit calea spre 
dorința oamenilor muncii din uzină 
de a-și dovedi priceperea și inventi
vitatea. în perioada ce a trecut din 
acest an, asemenea acțiuni organi
zate de sindicatul nostru au contri
buit la realizarea unei producții su-

activitatea noas- 
ne-au făcut să 
să ne apropiem

tară : pe lingă fermele 
pe lingă crescătoriile de 
păsări, pe lingă păduri, 

mai are un sector de

cole „Dozsa". în iudet mai sint încă 
trei doctori în științe președinți de 
cooperative. La cooperativa agricolă 
lucrează o bună parte din populația 
activă a orașului Veszprem ; are 
peste 6 000 de hectare : la producția 
de lapte ocupă constant locurile II 
sau III pe 
de cereale, 
vaci si de 
cooperativa __ ____ ___
construcții (muncitori, tehnicieni, in
gineri care lucrează în toată tara), 
o carieră de piatră si o fabrică tex
tilă. Media de vîrstă a cooperatorilor 
este de 35 de ani.

Dună o oră de convorbire despre

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

cooperativă. îi atrag atentia lui 
Zoltăn Varga, zlmbind, că a pronun
țat de vreo cinci ori cuvîntul „inte
ligentă" si cam de tot atitea ori cu
vîntul „intelectual". îmi răspunde 
serios :

— E normal. în lume se vorbește 
desore agricultură ca o variantă a 
muncii industriale : ei bine, eu cred 
că pentru a fi cu adevărat eficiente 
si cu adevărat umane, ambele tre
buie să devină variante ale muncii 
intelectuale. Avem 35 de cadre cu 
studii superioare Si 120 de bacalau- 
reati. Jumătate din cooperatori sînt 
muncitori specialiști ; mecanizatorii 
fac în fiecare an trei luni de cursuri. 
Asta, ca să vorbesc doar despre 
pregătire : dar nu putem să lă
săm la o parte faptul că munca 
în orice sector cere inteligență, 
cere capacitate promptă de deci
zie, judecată limpede, conștiin
ciozitate, acuratețe — caracteris
tici ale muncii intelectuale. Sau. hai 
să dau alt exemplu : credeți că fără 
cunoștințe de psihologie animală se 
pot obține 7 000 de litri de lapte de 
Ia fiecare vacă — cît obținem noi ? 
Pe scurt : in era revoluției științi- 
fico-tehnice agricultura nu se poate 
face decît științific si tehnic.

Am încercat să ghicim oe străzile 
orașului Veszprem, in magazinul 
universal. în galeria de artă cine 
sint „ruralii", agricultorii, adică. Im- 

plimentare de 6 milioane lei, pe 
baza creșterii productivității muncii", 
preciza Mihai Floare, președintele 
comitetului sindicatului de la între
prinderea mecanică din Mîrșa.

Dezbaterile, propunerile și măsu
rile preconizate în conferințe și adu
nări — din care am spicuit doar 
cîteva — îmbrățișează o paletă lar
gă de preocupări avînd ca direcție 
principală, prioritară înfăptuirea 
exemplară a planului și programului 
suplimentar pe 1986, cu deosebire a 
producției fizice și exportului, a pro
gramelor privind dezvoltarea bazei 
de materii prime și energetice, creș
terea mai puternică a productivită
ții muncii, ridicarea continuă a nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor, reducerea mai substanțială a 
consumurilor, a cheltuielilor mate
riale de producție, sporirea mai ac
centuată a eficienței întregii activi
tăți economice. Realizării acestor 
obiective și programe prioritare i-au 
fost subsumate numeroase propu
neri vizind mai buna organizare a 
producției și a muncii, folosirea in
tegrală a capacităților de producție 
și a timpului de lucru, moderniza
rea proceselor tehnologice, perfec
ționarea pregătirii profesionale a 
personalului muncitor, dezvoltarea 
mișcării inovatorilor și inventatori
lor, a creației tehnice de masă, ge
neralizarea și aplicarea fermă a sis
temului de organizare și retribuire a 
muncii în acord global.

Concluzii și învățăminte prețioase 
au desprins organele sindicale nou 
alese în ce privește intensificarea 
acțiunilor organizatorice și politico- 
educative pentru buna organizare șl 
desfășurare a întrecerii socialiste — 
pe baza cunoașterii de către fiecare 
om al muncii, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, a 
sarcinilor de plan ce-i revin zilnic, 
săptămînal, lunar, a consumurilor 
cu care trebuie realizate produsele ; 
amplificarea preocupărilor pentru 
generalizarea efectivă a unor iniția
tive muncitorești de reală eficiență, 
cum ar fi „Contul de economii al 
grupei sindicale", în care sînt cu
prinse în prezent peste 80 la sută din 
grupe și care s-au angajat în reali
zarea unor economii de 1300 lei 
anual de către fiecare om al muncii. 
O extindere mult mai largă vor cu
noaște, în spiritul cerințelor expri
mate și al angajamentelor luate în 
adunări, Inițiativele : „Fiecare cadru 
tehnico-ingineresc să rezolve anual 
cel puțin o problemă tehnică sau de 
organizare a producției în afara sar

cinilor de serviciu" și „Cercul cali
tății", inițiative menite să servească 
introducerii mai largi și mai opera
tive în producție a progresului teh
nic, a rezultatelor activității de cer- 

posibil. în mica localitate de lîngă 
lacul Balaton, toți, dar absolut toți, 
erau orășeni.

„Am văzut orașul Kecskemăt în- 
tr-o duminică. Ceasul de toamnă 
tîrzie îl îmbrăca in aur și ara
mă, pe străzile sale trecea doar 
arareori un automobil, oamenii nu 

> se prea vedeau nici ei — într-un 
cuvînt. o liniște mai mult decît pa
triarhală pusese stăpînire ne așeza
re. Aici. în inima pustei, s-a ridicat 
o localitate purtind puternic am
prenta întinderilor nemărginite care 
o înconjoară : parcă o revoltă a ver
ticalului împotriva orizontalului, zi
duri înalte, muchii ascuțite ; dar 
pusta nu s-a dat învinsă nici ea ; 
străzi largi, mai largi decît ar fi 
firesc, piețe așijderea compun un 
oraș cu o fizionomie aparte, incon- 
fundabil.

Kecskemet este un oraș al mu
zeelor. Primul în care pătrundem, 
amenajat într-o clădire datînd din 
secolul trecut, impozantă prin pro
porții. adăpostește o seamă de re
produceri după Michelangelo. Ală
turi. o clădire si mai impunătoare 
este închinată muzicii, lui Kodâly 
și Bărtok. Muzeul de artă plastică 
este dedicat pictorilor originari de 
ne aceste meleaguri sau care le-au 
zugrăvit. Pînzele lor se scaldă în 
culoare, înoată în soare, sînt ade
vărate manifeste ale bucuriei de 
a picta. Muzeul, frumos, renovat nu 
demult, spațios, este în permanență 
plin de vizitatori — ne spun gaz
dele.

Alături, un muzeu ia care Intri si 
n-ai mai pleca : al artiștilor naivi. 
E atîta curățenie în pînzele lor. atîta 
credință în pictură, atîta sinceritate... 
Iar unii rămin de neuitat — ca acel 
pictor naiv genial, plecat dintre cei 
vii acum cîțiva ani, ale cărui tablouri, 
absolut personale, nesemănînd cu 
nimeni și cu nimic, se vindeau pe 
zeci de mii de forinți ; dar el a re
fuzat. oină în ultima clină a vieții, 
să plece din modesta lui casă. Sau 
ca femeia în vîrstă de aproape opt
zeci de ani care desenează, cu fer
voarea unei fetite care abia a desco
perit culorile, scene de... război cu 
totul și cu totul fantastice.

La muzeul jucăriilor, copiii se 
joacă — cu jucăriile, dar și de-a 
viața. Alături, un muzeu al farma
ciei. o Istorie vie a acestei arte. Pe 
nici un kilometru pătrat, undeva. în 
pusta ungară. într-un oraș de pro
vincie. cîteva muzee oferă localni
cului si vizitatorului ceasuri de tih
nă si de bucurie. Toate la un loc 
mărturisesc despre voința de a acor
da un spațiu culturii în spațiul ce
tății. despre respectul pentru artă 
Si pentru cunoaștere ne care locui
torii micilor orașe îl au în comun 
cu cei ai metropolelor.

...La Szentendre s-a stabilit de
mult unul dintre poeții de seamă ai 
Ungariei contemporane : Istvăn Vas. 
Mi se pare mai mult decît natural 
să închei aceste scurte însemnări 
despre orașele mici ale tării vecine 
cu o strofă a sa. scrisă în micul și 
frumosul oraș de pe Dunăre :
Miezul
De ici

nopții. Fereastră deschisă. E 
vară, 

și de colo camera mea 
primește camere 

Proiecția lor in spațiuVechi.
Și in timp se încrucișează.
Singur. In noaptea ce crește.

Nimic nu împiedică un oraș mic 
să găzduiască un poet mare.

Georqe-Radu CHIROV1C1

cetare științifică și dezvoltare tehno
logică, a cuceririlor revoluției teh
nico-științifice contemporane.

De bună seamă, în cadrul dărilor 
de seamă și al dezbaterilor din adu
nări și conferințe s-a pus un accent 
important pe modul in care s-au 
ocupat organele sindicale de înfăp
tuirea politicii sociale, înalt uma
niste a partidului și statului nostru, 
a măsurilor privind îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și 
viață din unități, respectarea legis
lației, buna funcționare a creșelor 
și grădinițelor pentru copii, întărirea 
și consolidarea familiei, asigurarea 
petrecerii timpului liber de către oa
menii muncii în mod plăcut și in
structiv. Cîmp larg de manifestare a 
inițiativelor organelor și organizații
lor sindicale în afirmarea valențelor 
activității politico-educative și cul- 
tural-artistice de masă au cerințele 
subliniate în dezbateri privind in
tensificarea muncii de formare a 
omului nou, cu o înaltă conștiință 
politică, cu o temeinică pregătire 
tehnico-profesională, pătruns de spi- 

r: ' "__ _.*  în întreaga-i viațărit revoluționar 
și activitate.

Alegerea sau 
nele sindicale a 
partid, alături de alți oameni ai 
muncii, membri ai O.D.U.S., cunos- 
cuți și stimați de colectivele de 
muncă pentru exemplul lor înaintat 
în producție, în familie și societate, 
cu prestigiu și autoritate în mase, 
constituie o chezășie că sindicatele 
își vor îndeplini în tot mai bune con
diții sarcinile și răspunderile încre
dințate de partid.

Subsumate ariei și cerințelor ac
tuale ale afirmării puternice a auto- 
conducerii muncitorești, cu suportul 
ei material — autogestiunea ecopo- 
mico-financiară și autofinanțarea 
unităților — toate aceste domenii de 
activitate analizate în adunările și 
conferințele sindicale confirmă par
ticiparea largă, directă a sindicate
lor Ia întreaga viață economico-so- 
cială a țării. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, „nu exis
tă domeniu în care sindicatele, ca 
organizații ale oamenilor muncii, să 
nu-și exercite rolul și atribuțiile de 
mare însemnătate ce Ie revin in 
măreața operă de făurire a socia
lismului".

Este o înaltă cinste, o mare răs
pundere pe care sindicatele, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, se simt datoare și sint 
hotărîte să le onoreze printr-o acti
vitate tot mai vie, mai dinamică și 
mai eficientă in slujba înfăptuirii 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului, a edificării societății 
socialiste și comuniste pe pămîntul 
României.

realegerea în orga- 
numeroși membri de



ANUL INTERNATIONAL 
...- AL PĂCII

Premierul Noii Zeelande reafirmă politica antinucleară 
sale ta țării

TOKIO 5 (Agerpres). — Noua 
Zeelandă nu intenționează să 
examineze cu Washingtonul pro
blema modificării politicii sale pri
vind armele nucleare a declarat 
primul ministru neozeelandez, Da
vid Lange, intr-un interviu acordat 
ziarului nipon „Asahi". Apele tării 
vor fi inchise pentru orice navă 
americană despre care există si 
cea mai mică bănuială că ar avea 
arme nucleare la bord. In curind,

a spus Lange, parlamentul Noii 
Zeelande va adopta legea cores
punzătoare în această privință, 
pentru care se pronunță marea ma
joritate a populației țării. Sintem 
convinși că armele nucleare nu ne 
pot asigura securitatea. Lange a 
făcut apel si la alte țări din re
giune să adopte măsuri eficiente in 
direcția preîntâmpinării pericolului 
nuclear.

Rolul important al femeii în lupta pentru pace
/ VIENA 5 (Agerpres). — La Viena
I s-au încheiat lucrările celei de-a

31-a sesiuni a Comisiei O.N.U. pen
tru condiția femeii. Comisia a 
adoptat proiectul de rezoluție inti
tulat „Participarea femeii la men-
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tinerea păcii si cooperării interna
ționale". Este subliniat rolul im
portant al femeii în lupta pentru 
încetarea cursei înarmărilor, pen
tru succesul manifestărilor care au 
loc in cadrul Anului Internațional 
al Păcii.

Peninsula Iberică — zonă lipsită de arme nucleare 1
LISABONA 5 (Agerpres). — Ro

lul tinerei generații in lupta pen
tru pace și dezarmare s-a aflat in 
centrul dezbaterilor desfășurate in 
orașul Porto din inițiativa organi
zației locale a Tineretului comu
nist din Portugalia. Participanta 
au relevat că sarcina principală a 
tineretului este participarea la 
mișcarea antirăzboinică și împotri
va armelor nucleare. Ei s-au pro-

nunțat pentru declararea Peninsu
lei Iberice drept zonă lipsită de 
armele nucleare, împotriva plana
rilor guvernului de a se începe 
construirea in localitatea Almodo
var a unei stații de urmărire a sa
teliților. Totodată, s-a cerut revi
zuirea acordurilor in baza cărora 
pe teritoriul tării se află baze mi
litare străine.

Pentru lichidarea armelor de distrugere în masă 1
TOKIO 5 (Agerpres). — Consi

liul japonez pentru interzicerea ar
melor atomice și cu hidrogen a 
prezentat peste 1,5 miliqane de 
semnături pe declarația in care se 
cere lichidarea armelor nucleare 
înaintată forului legislativ suprem 
de la Tokio. In cadrul ceremoniei 
predării declarației către parlamen-

tul nipon, reprezentanții Consiliu
lui japonez pentru interzicerea ar
melor atomice si cu hidrogen au 
subliniat necesitatea participării fo
rului legislativ la eforturile între
prinse pe plan internațional in ve
derea interzicerii tuturor armelor 
de nimicire in masă.

NU - rachetelor cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul Belgiei!

BRUXELLES 5 (Agerpres). — 
Cele două partide ecologiste bel
giene (valon și flamand) au adre
sat guvernului belgian chemarea 
de a „îngheța" numărul rachetelor 
nucleare americane de la baza mi
litară americană de la Florennes, 
iar ulterior să ia măsuri pentru în
lăturarea completă a unor aseme-

nea rachete de pe teritoriul țării. 
In mesaj se relevă că deputății 
celor două partide in parlament au 
primit indicația de a depune în fo
rul legislativ suprem un proiect de 
rezoluție privind înlăturarea rache
telor nucleare de pe teritoriul bel
gian.

In favoarea înlăturării pericolului unei catastrofe 
atomice

La 
a 

in 
al 
de 

reuniuni

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — 
Varșovia a avut loc o reuniune 
Comitetului pentru marcarea 
Polonia a Anului International 
Păcii. A fost prezentat planul 

. activitate, cuprinzind iîHihiuh 
ț științifice. întâlniri ale tineretului și 
i altor categorii sociale, concursuri 
’ de desene și fotografii, expoziții și 
i alte manifestări avind ca temă ac- 
1 țiunile in sprijinul păcii, dezarmă- 
\ rii, înlăturării pericolului unei ca- 

tastrofe nucleare.
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PHENIAN 5 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc prima ședință a 
Comitetului de organizare pentru 
marcarea in R.P.D. Coreeană a 
Anului Internațional al Păcii, trans
mite agenția A.C.T.C. Exprimin- | 
du-și sprijinul față de hotărîrea : 
O.N.U. de a declara 1986 — An In- 1 
ternațional al Păcii. participanta ț 
s-au angajat să acționeze in ve- i 
derea menținerii si consolidării pă- ’ 
cii in întreaga lume. ț

Sesiunea ministerială a O.U.A.
ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — 

In capitala Etiopiei s-au încheiat lu
crările celei de-a 43-a sesiuni minis
teriale a Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.), prin adoptarea unor 
documente privind problemele eco
nomice și politice cu care se con
fruntă țările continentului african. 
Majoritatea documentelor evidențiază 
responsabilitatea ce revine țărilor 
africane in vederea depășirii puter
nicei crize economice manifestate în 
zonă, care a fost agravată și de 
deteriorarea termenilor în schimbu
rile economice internaționale în 
defavoarea „lumii a treia".

într-o rezoluție privind evoluțiile 
din sudul Africii se relevă că statele 
africane adresează un apel popoare
lor Iurtiii, în special celor din S.U.A.. 
Marea Britanie și R.F. Germania, în 
vederea impunerii de sancțiuni efi
ciente împotriva regimului rasist din 
Republica Sud-Africană. Se reafir
mă. totodată, întregul sprijin al 
țărilor africane pentru Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) în lupta ei dreaptă 
pentru independența poporului na- 
mibian.

COPENHAGA MOSCOVA SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GHANA

Manifestare consacrată
țării noastre

COPENHAGA 5 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a 15-a aniversări a 
creării Asociației Danemarca-Româ- 
nia, la Copenhaga a fost organiza
tă o adunare festivă la care pre
ședintele asociației, Bent Ramsdal- 
Knudsen, a evidențiat bunele rela
ții de prietenie și stimă existente 
intre popoarele român și danez. 
Vorbitorul a evocat importanța vi
zitei efectuate în Danemarca în 1980 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru evoluția relații
lor bilaterale.

A fost prezentat un program de 
muzică și dansuri populare româ
nești, interpretat de grupul „Her- 
stpdernes Folklore Ensemble".

Cu același prilej, au fost organi
zate gale de filme artistice româ
nești, precum și o expoziție docu
mentară de fotografii care prezintă 
marile realizări ale poporului român 
în anii construcției socialiste și fru
musețile țării noastre.

Pentru asigurarea 
accesului la independență 

al
LONDRA 5 (Agerpres). — Organi

zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) — singurul repre
zentant legitim al poporului nami- 
bian — denunță încercările regimu
lui sud-african de a tergiversa acor
darea independenței Namibiei, impu- 
nînd condiții ce nu au nici o legătură 
cu această problemă, a declarat, la 
Londra, agenției Reuter, un purtător 
de cuvînt al S.W.A.P.O. Pronunțîn- 
du-se pentru îndeplinirea programu
lui O.N.U. privind asigurarea accesu
lui la independență al Namibiei, pur
tătorul de cuvînt a menționat că în
treaga responsabilitate pentru neres- 
pectarea prevederilor respective re
vine regimului de la Pretoria.

UNITE 5 (Agerpres). 
Națiunilor Unite se

NAȚIUNILE
— Organizația 
opune oricărei condiționări a acor
dării independenței Namibiei, 
clarat un purtător de cuvînt 
cretarului general al O.N.U., 
Perez 
tarului 
ceastă
menționat purtătorul de cuvînt.

de Cuellar. Poziția 
general al O.N.U. 
problemă este

a de
al se- 
Javier 
secre- 
în a-

clară.

JAMAHIRIA LIBIANA

MOSCOVA 5 (Agerpres). — M. 
Coruț și M. Chebeleu transmit : 
Miercuri s-au încheiat, la Kremlin, 
dezbaterile asupra raportului cu pri
vire la Direcțiile principale ale dez
voltării economice și sociale a Uniu
nii Sovietice in perioada 1986—1990 
și pînă in anul 2000, prezentat Con
gresului al XXVII-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice de 
N. I. Rîjkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. In luările lor de cuvînt, 
delegații la congres, reprezentanți ai 
cpmuniștilor din 
dustriale, unități 
torul științific și 
de activitate au 
tea prevederilor 
bătute pentru desfășurarea cu succes 
a. construcției socialiste și comunis
te. Ei au exprimat angajamentul de 
a depune eforturi susținute pentru 
aplicarea consecventă în viață a ho- 
tăririlor congresului, a prevederilor 
privind dezvoltarea economică și so
cială a Uniunii Sovietice în perioada 
viitoare.

întreprinderi . in- 
agricole, din sec- 
din alte domenii 

relevat însemnăta- 
documentelor dez-

Congresul a aprobat în unanimita
te Direcțiile fundamentale ale dez
voltării economico-sociale a U.R.S.S. 
in actualul cincinal și, in perspec
tivă, pină în anul 2000, luind în con
siderare propunerile și modificările 
aduse documentului în cadrul dez
baterilor. A fost adoptată o hotări- 
re in acest sens.

Delegații au fost informați că pe 
adresa Secretariatului congresului 
s-a primit un foarte mare număr de 
scrisori și telegrame din partea unor 
comuniști, organizații 
lective de oameni ai 
tot cuprinsul țării în 
mă sprijinul față de 
dului și sînt abordate probleme le
gate de accelerarea dezvoltării țării. 
Congresul 
Central să 
xaminare 
primite, în

țn continuarea lucrărilor sale, con
gresul a trecut, anoi. la Dunctul ur
mător de De ordinea de zi — ale
gerea organelor centrale ale parti
dului.

de partid, co- 
muncii de pe 
care se expri- 
politica parti-

a însărcinat Comitetul 
continue activitatea de e- 
a conținutului mesajelor 
vederea soluționării lor.

Activități ale delegației P.C.R.
la Congresul P.C.U.S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — M. Co
ruț și M. Chebeleu transmit : 
Membrii delegației P.C.R. care parti
cipă la Congresul a! XXVII-lea al 
P.C.U.S. au făcut o vizită, la Kiev, 
capitala R.S.S. Ucrainiene. Aici, a 
fost vizitat Institutul de sudură elec
trică „E. O. Paton" — centru știin
țific cu un rol de prim ordin in pro
movarea tehnologiilor moderne in 
industria sovietică. Potențialul știin
țific a! complexului tehnico-științi- 
fic, unde lucrează peste 2 100 de per
soane, puternica bază experimen
tală și de producție de care dispune 
creează condiții pentru îmbinarea cer
cetărilor fundamentale cu 
cătive.

Cu prilejul vizitei 
P.C.R., a fost organizat un
prieteniei româno-sovietice.

Delegația română a fost salutată de 
membri al conducerii institutului.

Luînd cuvîntul la miting, tovară
șul Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R,. prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat colectivului institutu-

Lucrările Congresului General Popular
Cuvîntarea rostită de

TRIPOLI 5 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la Congresul General 
Popular, a cărui sesiune a avut loc 
la Benghazi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie al Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare 

Socialiste. Moammer El Geddafi, a 
arătat că revoluția a ' reprezentat un 
mijloc pentru descătușarea și pu
nerea in valoare a potențialului țării, 
următoarea etapă reprezentind o pe
rioadă de decizie și edificare — re
latează agenția libiană JANA. El a 
relevat faptul că cetățenii țârii tră
iesc astăzi în libertate și egalitate. 
Relevînd că hotărîrile poporului li
bian. luate prin Congresele Populare 
de Bază, trebuie puse în aplicare cu 
conștiinciozitate, vorbitorul a subli
niat rolul important al muncii fiecă
ruia.

Moammer El Geddafi a abordat, de . 
asemenea, problema unității țărilor 
arabe, reafirmînd. totodată, solidari
tatea Jamahiriei Arabe Libiene cu 
poporul palestinian; El s-a referit, de 
asemenea, la probleme ale vieții in-

Moammer El Geddafi
ternationale și la evoluții de pe piața 
mondială a petrolului, relatează 
JANA.

Congresul General Popular, infor
mează agenția JANA, a aprobat o 
serie de rezoluții, adoptate de Con
gresele Populare de Bază, în dome
niile politic, militar, economic și so
cial-cultural.

TRIPOLI 5 (Agerpres). — Congre
sele Populare de Bază din Jamahi- 
ria 
tă.
ră 
de 
tuatiei interne si internaționale ac
tuale. A fost lansat. între altele, un 
anei la transformarea Mediteranei in
tr-o zonă a păcii, lipsită de flote si 
baze militare străine.

Congresele Populare de Bază au 
salutat atitudinea de solidaritate a ță
rilor. organizațiilor, mișcărilor de e- 
liberare si partidelor progresiste fată 
de amenințările la adresa Jamahiriei 
Arabe Libiene.

Arabă Libiană Populară Sociâlis- 
intrunite în sesiune extraordina- 
la Benghazi, au adoptat o serie 
rezoluții privind probleme ale si-

Excelenței Sale Domnului locotenent de aviație 
JERRY JOHN RAWLINGS

Președintele Consiliului Provizoriu al Apărării Naționale
al Republicii Ghana

Cu prilejul celei de-a XXIX-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Ghana, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul 
ghanez prieten. '

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre ță
rile și popoarele noastre vor cunoaște o tot mai mare dezvoltare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

lui un cald salut și cele mai bune 
urări din partea delegației P.C.R. la 
Congresul P.C.U.S., personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din România.

Vorbitorul a adresat, de asemenea, 
colectivului institutului urarea de a 
înfăptui cu succes sarcinile ce-i 
revin din hotărîrile Congresului al 

, XXVII -lea al P.C.U.S.

La 6 martie, poporul 
ghanez sărbătorește 
împlinirea a 29 de ani 
de la proclamarea in
dependentei tării, evo- 
cind cu acest prilej 
unul dintre cele mai 
importante momente 
ale istoriei sale națio
nale. încununind o 
îndelungată luptă pen
tru libertate, actul din 
1957 a pus capăt do
minației coloniale și a 
deschis calea unor a- 
dînci prefaceri econo- 
mico-sociale. Ghana, 
căreia i se spunea 
..Coasta de Aur", da
torită însemnatelor ei 
resurse naturale, a 
trecut la valorificarea 
De scară largă a aces
tor resurse, obtinînd o 
serie de succese oe li
nia făuririi unei in
dustrii proprii si a ri
dicării la o viată nouă 
a diferitelor regiuni. 
Astfel, la Tema. Se- 
kondi. Kumasi. Ako- 
sombo au fost înălța-

te unități de prelucra
re a metalelor, țițeiu
lui si lemnului, iar hi
droenergetica a luat o 
deosebită dezvoltare 
prin punerea in valoa
re a potențialului flu
viului Volta. La 
începutul anului 198b. 
în zona acestui curs de 
apă s-au încheiat lu
crările de construcție 
a barajului Akosom- 
bo. al cărui lac de a- 
cumulare. cu o supra
față de 9 000 kmp. este 
printre cele mai mari 
din lume. Eforturi . 
deosebite se depun, de 
asemenea, pentru dez
voltarea agriculturii, 
sector in care lucrea
ză majoritatea popu
lației Ghaneî. înfrun- 
tind seceta din ultimul 
deceniu, tînărul stat 
de oe coasta de vest 
a Africii, a reușit să 
obțină, doi ani la rînd. 
o recoltă bună la di
verse culturi, inclusiv 
la cacao, care furni-

zează 40 la sută din 
Venitul național. Pla
nul de dezvoltare e- 
■conomică oe perioada 
următoare prevede a- 
locarea unor fonduri 
importante în dome
niul industriei, agri
culturii. transporturi
lor. învătămîntului și 
asistentei medicale.

In spiritul politicii 
sale de solidaritate 
activă cu tinerele sta
te ale Africii, poporul 
român urmărește cu 
simpatie realizările 
obținute de poporul 
ghanez pe calea dez
voltării economice si 
sociale, a consolidării 
independentei. Intre 
Republica Socialistă 
România si Republica 
Ghana s-au statorni
cit relații de prietenie 
si colaborare, care se 
extind continuu în in
teresul celor două țări 
si popoare, al cauzei 
păcii si înțelegerii in
ternaționale.

delegației 
miting al

cele apli- AGENȚIILE DE PRESA
scurt

TlRGUL INTERNATIONAL DE 
LA TRIPOLI. In capitala Jama
hiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste s-a. deschis cea de-a 21-a 
ediție a Tirgului internațional de 
la Tripoli, la care participă firme 
din 23 de țări ale lumii. România 
participă cu un bogat sortiment de 
produse și utilaje reprezentative 
ale industriei constructoare de ma
șini, petrochimice și ușoare. Cu 
prilejul inaugurării oficiale, pavi
lionul românesc a fost vizitat de 
Fawzi Shakshuki, secretarul Comi
tetului Popular pentru Planificare, 
de alte persoane oficiale libiene.

secetei care a afectat cîțiva ani 
regiunea.

circă 11 000 victime, cutremurul din 
Mexic, soldat cu 5 000 morți. în 
sectorul aviației.
aparate de zbor 
semenea. cu un 
victime.

prăbușirea unor 
s-a soldat, de a- 
mare număr de

Intr-o declarație

PREZIDIUL C.C. AL U.C.I. a 
elaborat proiectul de concluzii pri
vind sarcinile comuniștilor în în
făptuirea rolului tinerei generații 
în societate, ce urmează să fie exa
minat la plenara C.C. al U.C.I., 
la 28 martie — relatează agenția 
Taniug. Prezidiul a propus ca acest 
document să fie supus dezbaterii 
publice de partid ca proiect de re
zoluție specială al celui de-al XIII- 
lea Congres al U.C.I.

SESIUNE. La Addis Abeba s-au 
deschis lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a Conferinței specialiștilor 
africani în domeniul planificării și 
statisticii. In cuvîntul său, Ade- 
bayo Adedeji, secretar executiv al 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
Africa, a subliniat că dezvoltarea 
agriculturii țărilor de pe 
nent constituie o 
ră a revitalizării 
a arătat că țările 
să resimtă încă

conti- 
condiție priorita- 
economiei lor. El 
africane continuă 
puternic efectele

AUTORITĂȚILE DIN ORAȘUL 
CLERMONT au încercat să impie-, 
dice buna desfășurare a Marșului 
păcii care a pornit din Los Ange
les. După trei zile de Ia începerea 
acestei mari manifestări pentru 
pace, participanta la marș urmau 
să organizeze o tabără la intrarea 
in Clermont. însă nu au primit au
torizația pe motiv că nu au 
plătit asigurările, suma cerută ri- 
dicîndu-se la milioane de dolari. 
Numeroși locuitori ai orașului, din 
spirit de solidaritate cu cauza pen
tru care militează aceștia, au ofe
rit participantilor Ia mars adăpost.

30 000 DE PERSOANE au parti
cipat. miercuri, la un miting de 
doliu pe stadionul din Alexandra, 
așezare urbană de lingă 
burg. în memoria celor 
ale poliției sud-africane, 
terVenit cu brutalitate 
înăbuși demonstrațiile ______
theid. Numărul persoanelor omorî- 
te în cursul ciocnirilor dintre de
monstranți si politie din ultimele 
cinci zile se ridică la 22.

Johannes- 
17 victime 
care a in- 
nentru a 
antiapar-

BILANȚ. Potrivit unui studiu e- 
fectuat de o societate de asigurări 
din Elveția, catastrofele naturale 
produse anul trecut în lume s-au 
soldat cu un număr record de vic
time. Intre aceste evenimente ra
portul menționează erupția vulca
nului din Columbia, soldată cu 
23.000 morți. furtuna din golful 
Bengal, care a făcut în Bangladesh

DECLARAȚIE.
dată publicității de un mare număr 
de lideri reprezentind diferite cul
te religioase din Statele Unite se 
arată că, urmărind să obțină apro
barea de fonduri pentru forțele an- 
tisandiniste. S.U.A. au prezentat 
tendențios situația din Nicaragua, 
relevă agenția U.P.I. In consecință, 
ei cer să se pună capăt ajutorului 
acordat forțelor contrarevoluționa
re din această țară, pentru a se 
evita noi distrugeri și pierderi de 
vieți omenești. In acest sens, se 
menționează că presa americană a 
înfățișat eronat acțiunile forțelor 
antisandiniste, care comit sistema
tic atrocități împotriva unor per
soane civile nevinovate.

„BIG BEN" — AFECTAT DE 
GER. Frigul prelungit din februa
rie a determinat înghețarea unor 
părți ale mecanismelor ce asigură 
funcționarea cunoscutului orologiu 
„Big Ben" de la Londra, provocînd 
o modificare a „glasului" său, fe
nomen care nu s-a mai înregistrat 
din 1947. Londonezii speră că încăl
zirea treptată a vremii va pune ca
păt inconvenientelor create, astfel 
incit „glasul" acestuia va răsuna 
așa cum s-a păstrat, nealterat, de-a 
lungul timpului.

CEAȚĂ PE „AUTOSTRADA 
SOARELUI". Ceața foarte densă, 
care a redus vizibilitatea aproape 
la zero, a provocat o ciocnire în 
lanț a peste 70 de autovehicule pe 
„Autostrada soarelui", în apropie
re de Milano. Numeroase persoane 
au fost rănite. 17 dintre ele grav.

*

a

Dezarmarea -
esențială a

1986, proclamat de O.N.U, Anul 
Internațional al Păcii, trebuie să 
deschidă calea eliberării omenirii de 
coșmarul distrugerii nucleare. să 
marcheze trecerea la măsuri reale 
de dezarmare, de salvare a păcii pe 
întreaga planetă : aceasta este marea 
speranță a popoarelor de pretutin
deni, a forțelor social-politice celor 
mai largi, pentru care apărarea pă
cii. a vieții constituie supremul 
deziderat. în condițiile cînd situația 
internațională continuă să se menți
nă deosebit de gravă, ca urmare a 
escaladei înarmărilor, îndeosebi nu
cleare, a politicii imperialiste de for
ță și amestec în treburile interne 
ale altor popoare, problema fun
damentală a contemporaneității este 
și rămîne, mai mult ca oricînd, 
așa cum subliniază cu neabătută 
consecvență partidul și statul nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare, de 
lichidare a arsenalelor nucleare, 
salvgardarea dreptului suprem al oa
menilor și popoarelor la pace, la 
existență, Ia viață liberă și demna.

Interesele vitale ale umanității im
pun să se manifeste răspundere, lu
ciditate. spirit constructiv. în vederea 
realizării unor înțelegeri menite să 
înlăture primejdia unui război, care 
ar duce la dispariția a însăși exis
tenței popoarelor, să elimine armele 
nucleare și rachetele de transporta
re a lor la țintă, să favorizeze ini
țierea unui proces treptat, dar con
tinuu de dezarmare ca unică temelie 
a asigurării unei păci trainice. Si 
este firesc ca propunerile și inițiati
vele care se înscriu pe linia acestui 
mare imperativ să găsească un larg 
ecou pozitiv in rîndul opiniei publi
ce internaționale, al popoarelor.

O însemnătate deosebită în acest 
sens au propunerile cuprinse în 
programul de măsuri de dezarmare 
prezentate la 15 ianuarie de secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., to
varășul Mihail Gorbaciov, și reafir
mate în Raportul politic expus la 
Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S. 

I

Așa cum se știe, aceste propuneri 
vizează încetarea cursei înarmărilor 
și a experiențelor nucleare, oprirea 
militarizării Cosmosului. reducerea 
generală a pericolului de război, 
creșterea încrederii și întărirea secu
rității internaționale. Din ansamblul 
propunerilor prezentate se desprin
de, în mod special, prin însemnăta
tea sa, programul global prevâzind, 
pe baza unor înțelegeri reciproc ac
ceptabile și sub un control strict, li
chidarea completă, în etape succe
sive, a arsenalelor nucleare, mai 
întii ale celor două mari puteri — 
într-o primă etapă urmînd să aibă 
loc o reducere cu 50 la sută — iar 
apoi și ale celorlalte puteri nucleare, 
astfel ca pînă la sfîrșitul secolului, 
aceste arsenale să dispară cu totul. 
Totodată, sînt prevăzute și alte mă
suri, cum ar fi cele îndreptate spre 
lichidarea armei chimice, reducerea 
armamentelor convenționale și a 
forțelor armate. Uniunea Sovietica 
adoptind. în același timp, hotărirea 
de a prelungi cu incă trei luni mo
ratoriul unilateral asupra oricăror 
experiențe nucleare, moratoriu, care 
va putea rămîne în vigoare și în 
continuare dacă S.U.A. vor adopta, 
la rîndul lor, o hotărîre corespun
zătoare.

După cum este cunoscut, partidul 
nostru. România socialistă au salu
tat și salută aceste' propuneri, își 
manifestă sprijinul față de ele, ca 
un fapt pozitiv în direcția dezide
ratelor popoarelor, ilustrare a dorin
ței de a contribui la eliminarea pe
ricolului unei conflagrații distrugă
toare. La recența ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat semnificațiile acestor pro
puneri, arătind că ele au un rol im
portant în viața internațională. in 
lupta pentru dezarmare și pace. In 
cuvintarea rostită de la tribuna 
actualului Congres al P.C.U.S.. ca Și 
în cuvintarea la intilnirea cu oame
nii muncii de la Uzina de linii 
automate „A 50-a aniversare a 
U.R.S.S.", din Moscova, precum 
și in cadrul întîlnirii priete

nești pe care a avut-o cu to
varășul Mihail Gorbaciov, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
această poziție, apreciind ca deose
bit de important accentul pus în 
Raportul la Congresul al XXVII-lea 
al P.C.U.S. pe necesitatea dezarmă
rii, în primul rînd nucleare, a asi
gurării păcii, avind în vedere că în 
situația internațională de astăzi pro
blema păcii constituie obiectivul 
fundamental al țărilor socialiste, al 
întregii omeniri.

„Salutăm și sprijinim pe deplin 
inițiativele și propunerile Uniunii 
Sovietice în direcția reducerii cu 50 
la sută a armelor nucleare, a încetă
rii experiențelor nucleare și opririi 
militarizării Cosmosului — a arătat 
secretarul general al partidului nos
tru, președintele Republicii. Apre
ciem ca deosebit de important 
programul propus de Uniunea Sovie
tică privind lichidarea, pină la 
sfîrșitul acestui secol, a întregului 
arsenal de arme nucleare și consi
derăm că nu trebuie precupețit nici 
un efort pentru realizarea lui".

Nu o dată conducătorul partidu
lui și statului nostru a scos în evi
dență deosebirea radicală între ar
mamentul nuclear și celelalte arma
mente cunoscute pină acum : nu este 
vorba de faptul că armele nucleare 
au o putere de distrugere mai 
mare, ci, pur și simplu, de faptul 
că prin utilizarea lor ar dispărea în
săși condițiile menținerii vieții pe 
planeta noastră. Un conflict mondial 
s-ar transforma, inevitabil. intr-o 
catastrofă nucleară, în carq nu ar 
exista învingători de o parte și în
vinși de alta. învinsă ar fi întreaga 
omenire, condamnată la dispariție. 
Acestea sînt considerentele în te
meiul cărora România a militat si 
militează cu energie și perseverentă 
pentru înlăturarea armamentului 
nuclear, cu întreg arsenalul de ra
chete. Avînd în vedere că în Euro
pa se află cea mai mare concentrare 
de arme nucleare, țara noastră con
sideră necesar să se facă totul pen
tru a se ajunge la eliminarea rache

telor nucleare cu rază medie de ac
țiune, in primul rind de pe acest 
continent, dar și in alte părți ale lu
mii. In același timp. România se 
pronunță pentru oprirea acțiunilor 
de extindere și în Cosmos a cursei 
înarmărilor. Și tocmai în acest spi
rit țara noastră a salutat și sprijină 
activ noile propuneri ale Uniunii 
Sovietice.

După cum se știe, în aceste zile, 
președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a răspuns la propunerile de dezar
mare formulate de U.R.S.S. In răs
puns sînt remarcate o serie de ele
mente constructive ale propunerilor 
sovietice, precizîndu-se. în același 
timp, că numeroase aspecte de de
taliu privind anumite faze cuprinse 
în propunerile sovietice nu pot fi 
luate în considerare, in prezent, de 
către S.U.A. și formulîndu-se un șir 
de propuneri proprii.

Poporul nostru — ca si celelalte po
poare ale lumii — așteaptă ca S.U.A. 
și aliații lor din N.A.T.O. să adopte 
o atitudine realistă, astfel incit să se 
poată trece, pe baza propunerilor 
prezentate de ambele părți, la reali
zarea unor acorduri corespunzătoare 
pentru înlăturarea primejdiei unui 
război nuclear și oprirea militarizării 
spațiului cosmic. Este convingerea 
fermă a României socialiste, reafir
mată cu toată limpezimea de pre
ședintele ei în aceste zile, că un e- 
chilibru de forte între cele două părți 
trebuie înfăptuit nu ne calea mă
ririi arsenalelor militare, a produ
cerii de noi arme, ci pe calea redu
cerii înarmărilor la cel mai scăzut 
nivel posibil. Aceasta si numai a- 
ceasta este singura orientare care co
respunde intereselor tuturor popoare
lor. intereselor păcii si securității in
ternaționale.

Evidențiind necesitatea de a se 
face totul pentru reducerea și elimi
narea armelor nucleare, ca princi
pală problemă care confruntă întrea
ga umanitate, România socialistă 
consideră, in același timp, necesar, 
așa cum a arătat din nou tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să se acționeze 

cu toată hotărîrea pentru reducerea 
armamentelor asa-zis „clasice", ca si 
a armelor chimice, arme extrem de 
nocive, cu consecințe din cele mai 
grave asupra vieții si sănătății oa
menilor : concomitent se impune să 
se intensifice eforturile pentru re
ducerea efectivelor și cheltuielilor 
militare — toate acestea constituind 
pași pe calea realizării. în etape 
succesive, a obiectivului final, dezar
marea generală si totală, ca moda
litate radicală de înlăturare a ori
cărui pericol de război, de întărire 
a încrederii între state, de instaura
re â unui climat trainic de destin
dere. colaborare si pace în lume.

In condițiile cînd, datorită perfec
ționărilor tehnice continue, puterea 
de distrugere și precizia armelor cla
sice cresc neîntrerupt, cînd armele 
chimice devin tot mai ucigătoare, se 
impune să se procedeze, pe baza 
unor măsuri concrete, și la diminua
rea arsenalelor de asemenea arme. 
De altfel, cum se știe, România mi
litează ferm pentru crearea în Bal
cani a unei zone lipsite nu numai de 
armele nucleare, dar și de cele chi
mice, sprijinind totodată crearea u- 
nor astfel de zone în nordul și cen
trul Europei, ca și în alte regiuni ale 
lumii.

în repetate rînduri, partidul nos
tru, Secretarul său general au pus in 
lumină legătura nemijlocită dintre 
problemele dezarmării și cele ale 
dezvoltării. Relevind din nou, cu 
prilejul participării la lucrările Con
gresului P.C.U.S., faptul că progra
mele de dezvoltare economică și so
cială . a tuturor statelor se pot realiza 
numai în condiții de pace, de redu
cere radicală a cheltuielilor militare 
— care in prezent se apropie de cifra 
incredibilă de 1 000 miliarde de dolari 
pe an — tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat necesitatea de a se acționa 
pentru ca imensele fonduri ce se 
irosesc astăzi pentru înarmări să fie 
canalizate in vederea soluționării 
unor nevoi sociale acute, resimțite 
practic de toate statele, fără excep
ție, desigur in mod deosebit de țările 
in curs de dezvoltare.

Problemele dezarmării formează, 
cum este știut, obiectul dezbaterilor 
unui șir de foruri internaționale — 
la Stockholm, la Viena, la Geneva — 
și prin glasul președintelui țării, 
România socialistă a reafirmat în
semnătatea pe care o prezintă inten
sificarea eforturilor pentru încheie
rea cu rezultate pozitive a lucrări

lor acestor foruri, ceea ce, desigur, 
ar contribui la înseninarea orizon
tului politic, la întărirea încrederii 
și securității, la afirmarea destinde
rii și colaborării in întreaga lume.

Concomitent cu măsurile de im
portanță vitală pe linia dezarmării, 
România consideră necesar să fie 
sporite acțiunile îndreptate spre so
luționarea grabnică, pc calea tratati
velor, a conflictelor existente in di
ferite regiuni ale lumii, a tuturor 
problemelor litigioase dintre state, 
pentru renunțarea la forță și ame
nințarea cu forța în relațiile inter
naționale, pentru încetarea oricărui 
amestec din afară în treburile inter
ne ale altor țări. Tocmai aceste mari 
deziderate constituie esența Apelului 
solemn adoptat. anul trecut,, la ini
țiativa țării noafetre, de către. Aduna
rea Generală a O.N.U., ca și a An
gajamentului solemn corespunzător 
al statelor membre, și neîndoios 
transpunerea în faptă a ideilor cu
prinse in aceste documente ar con
stitui un mare cîștig al păcii, ar 
curma suferințe, distrugeri și mari 
vărsări de sînge, ar contribui, în 
mod însemnat, la ameliorarea clima
tului politic general.

Reafirmînd, în aceste zile, obiecti
vele cardinale, problemele funda
mentale ale umanității de a căror 
rezolvare depinde soarta păcii, a ci
vilizației, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat din nou, cu toată tăria, 
că realizarea de progrese in direcția 
unui curs nou in viața internațională 
spre dezarmare, destindere, colabo
rare și pace impune, mai mult ca 
oricînd, intensificarea luptei unite 
a tuturor popoarelor, a forțelor îna
intate de pretutindeni. Prjn glasul 
reprezentantului său cel mai autori
zai, România și-a exprimat și de a- 
ceastă dată încrederea fermă că po
poarele lumii, în rindurile cărora po
poarele țărilor socialiste ocupă un 
loc de frunte, vor reuși să impună 
pacea, să salveze omenirea de un 
război nimicitor. în acest spirit, con
ducătorul partidului și statului nos
tru a subliniat hotărîrea neclintită a 
P.Q.R., a României socialiste ca, în
tărind solidaritatea cu toate țările 
socialiste, cu forțele iubitoare de 
pace de pe toate meridianele, cu 
toate popoarele, să își aducă și de 
acum înainte întreaga contribuție la 
lupta pentru dezarmare, in primul 
rînd nucleară, pentru o lume fără 
arme și războaie, o lume a păcii, în
țelegerii și conlucrării pașnice între 
națiuni.

Romulus CAPLESCU

ORIENTUL MIJLOCIU
Scrisoarea reprezentantului 

Siriei la O.N.U. adresată 
președintelui Consiliului 

de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres)

— Reprezentantul Siriei la Națiunile 
Unite, Dia El-Fattal, a adresat pre
ședintelui în exercițiu al Consiliu
lui de Securitate o scrisoare în care 
denunță practicile represive ale for
țelor israeliene de ocupație din zona 
Golan împotriva populației locale. 
Printre aceste acțiuni se numără și 
arestarea, recent, a 45 de sirieni re- 
zidenți în zona menționată. în fața 
acestei situații, Siria își rezervă 
dreptul de a solicita o reuniune de 
urgență a Consiliului de Securitate, 
se arată în document.

DAMASC 5 (Agerpres). — Evolu
ția situației din Liban s-a aflat în 
centrul discuțiilor purtate la Damasc 
de vicepreședintele Siriei, Abdel 
Halim Khaddam, pe de o parte, și 
liderul organizației politice libaneze 
Amal, Nabih Berri, și președintele 
Partidului Socialist Progresist din 
Liban, Walid Joumblatt, pe de altă 
parte, Jnformează agenția U.P.I.

în ultimele zile, politia israeliană 
a arestat zeci de locuitori arabi din 
teritoriile ocupate. Potrivit agențiilor 
internaționale de presă, la Nablus. 
Ramallah. El Khalil. Gaza si in alte 
orașe au fost înființate tribunale mi
litare. în nunieroase localități au fost 
instituite restricții de circulație, au 
fost închise instituțiile, școlile, ma
gazinele si a fost întreruptă aprovi
zionarea cu electricitate si apă po
tabilă. Soldați israelieni operează cu
rent percheziții si efectuează inte
rogatorii in cartierele dens populate 
si in zonele rurale. (Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Primul ministru in exercițiu al 
Kuweitului, seicul Sabah Al-Ahmed 
Al-Jaber. a adresat secretarului ge
neral al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, o scrisoare prin care il in
formează asupra evoluțiilor recente 
din regiune. în special cu privire Ia 
războiul dintre Iran si Irak. Șeful 
executivului kuweitian a exprimat 
preocuparea guvernului tării sale cu 
nrivire la escaladarea acestui con
flict. El a subliniat că este deose
bit de important ca secretarul ge
neral și O.N.U. să continue efortu
rile de căutare a unei soluții pașni
ce la disputa dintre cele două țări.
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