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LA ÎNCEPUTUL UNUI NOU TRIMESTRU, ÎN TOATE ÎNTREPRINDERILE

Organizare exemplară pentru realizarea

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 
0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

CONTRIBUȚIA LA PROGRESUL PATRIEI
criteriul suprem al judecății timpului

planului la toți indicatorii
De astăzi, intrăm în cel de-al doilea trimestru 

1 acestui prim an al cincinalului 1981—1985, 
cinai care marchează trecerea patriei noastre 

la un stadiu nou. superior, de dezvoltare eco- 
nomico-socială. In lunile ce au trecut, de la 
începutul anului, răspunzînd vibrantelor che
mări adresate de secretarul genera) al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceausescu, numeroase co
lective de oameni ai muncii au acționat cu fer
mitate și râspundere muncitorească pentru rea
lizarea ritmică, integrală, la toate sortimentele, 
a planului la producția fizică, pentru ridicarea 
calității produselor și creșterea eficienței eco
nomice. Știrile sosite în ultimele zile la redac
ție atestă că un mare număr de unități, prac
tic din toate ramurile industriale și județele, au 
obținut pînă acum rezultate superioare în reali
zarea planului la producția fizică, precum și la 
indicatorii de eficiență economică. Sînt rezultate 
care ilustrează voința de neclintit a oamenilor 
muncii de a întimpina cea de-a 65-a aniversare 
a partidului și ziua de 1 Mai cu sbccese cît mai 
mari in producție.

Rezultatele dobindite pe parcursul primului 
trimestru al anului au dovedit din nou că, acolo 
unde organizațiile de partid și consiliile oame
nilor muncii își Îndeplinesc cu exigență rolul 
și răspunderile pe care le au în conducerea și 
organizarea activității economice și acționează 
cu promptitudine pentru asigurarea tuturor 
condițiilor tehnico-organizatorice și materiale 
necesare pentru buna desfășurare a producției, 
rezultatele obținute sînt pozitive, sarcinile de 
plan la producția fizică și la alti indicatori 
fiind nu numai îndeplinite, ci chiar depășite. O 
dovadă dt se poate de concludentă în acest sens 
oferă numeroasele colective muncitorești din 
județele Suceava, Olt, din Capitală, din alte ju
dețe ale țării care au raportat realizarea inainte 
de termen a planului la producția-marfă pe 
primul trimestru al anului.

Intrind în cel de-al doilea trimestru al aces
tui an, organele și organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii din unitățile industriale

trebuie să își concentreze preocupările asupra 
problemelor majore ale activității productive, să 
dinamizeze și mai puternic eforturile și iniția
tivele creatoare ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii pentru identificarea ți punerea 
în valoare a noi rezerve de sporire a producției, 
prin folosirea cu indici superiori a mașinilor și 
utilajelor aflate in dotarea întreprinderilor, prin 
întărirea ordinii și disciplinei, prin creșterea 
productivității muncii și folosirea rațională a 
resurselor materiale și energetice disponibile.

tn spiritul inaltelor exigențe formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, realizările din pri
mul trimestru trebuie examinate și privite cu 
maximă răspundere în fiecare unitate econo
mică, trăgtndu-se concluziile și învățămintele ce 
se impun atit din experiența pozitivă acumula
tă, cit și din neajunsurile ce s-au manifestat, 
astfel ca rezultatele de nină acum să fie conso-
(Continuare in pag. a V-a)

Fapte ce pot fi cuprinse intr-un

0 PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOA TE LUCRĂRILE AGRICOLE! }

MEHEDINȚI

Cărbune peste

singur cuvint: RĂSPUNDERE!
Brigada „Scînteii" transmite din județul Călărași

:astd primăvară, unitățile agricole din județul Călărași au de 
în total cu diferite culturi 248 000 hectore. Pînă în seara zilei 
lie sțmintq a fost pusă sub brazdă pe circa 65 000 hectare. 
>nt obiectivele majore stabilite de comitetul județean de partid 
stă companie. Primul are în vedere realizarea unui ritm de 
a permită încheierea insămințărilor pînă la 20, cel tîrziu 25 
doilea, executarea lucrărilor la un înalt nivel calitativ. Putem 
'iecare unitate agricolă mecanizatorii și specialiștii sînt pre- 

pentru a înfăptui aceste obiective. Din timp au fost luate 
creat condiții pentru realizarea unor viteze la semănat 

or din anul treăut, pentru mobilizarea unui mare număr de 
ngereă resturilor vegetale, pentru organizarea temeinică a 

acest scop creindu-se un sistem de responsabilități precise, 
de parcelă, pentru toți factorii de conducere de la comune 

cile agricole.

țelor. De aeeea nu ne 
nici o clipă de răgaz".

O atitudine firească ce 
zează pe cei mai mulți 
din județ și care, cu atît 
contrastează cu starea de
din unele unități agricole. Nu mai

permitem

caracteri- 
specialiști 
mai mult, 
pasivitate

După încheierea primului tri
mestru din acest an, colectivul 
de muncă de la Zegujanl se 
situează in fruntea întrecerii 
care 'se desfășoară în bazinul 
carbonifer al Mehedințiului. 
Fată de sarcinile lunii martie, 
s-au extras peste plan 11365 
tone cărbune. în perioada care 
a trecut din 1986 s-a realizat 
o producție suplimentară de 
peste 34 009 tune cărbune. Ho- 
tărîți să obțină sporuri tot mai 
mari fie oroilucție. minerii de 
la Zegujani acționează susținut 
pentru folosirea la indici supe
riori a mașinilor și utilajelor 
din dotare, creșterea randa
mentului pe fiecare schimb, 
devansarea lucrărilor în vede
rea punerii în exploatare a noi 
abataje, întărirea ordinii și dis
ciplinei. (Virgiliu Tătaru, co
respondentul „Scînteii").

D
e aproape 21 de ani, de la Con
gresul al IX-lea al partidului, 
țara noastră parcurge o epocă 

de profunde prefaceri înnoitoare, de 
mărețe înfăptuiri. A dobîndit noi 
dimensiuni timpul istoric, necunos
cute pînă acum in România. S-a 
schimbat din temelii însăși geografia 
patriei. Au fost pornite și încheiate, 
in absolut toate județele,' impresio
nante. lucrări de construcții. Au fost 
ridicate moderne unități industriale 
și agrozootehnice, impunătoare edifi
cii științifice, de învătămînt, social- 
culturale. O întreagă rețea de canale 
de irigații a împînzit ogoarele pa
triei. Pe harta României au. apărut 
Transfăgărășanul, barajul de pe Ar
geș. monumentul hidroenergetic de la 
Porțile de Fier, metroul bucure.ș- 
tean. ..Tăiată" între Dunăre și Ma
rea Neagră, magistrala albastră va 
rămîne peste milenii mărturie a aces
tor ani de uriașe realizări 
domeniile vieții economice i

S-a afirmat cu putere, ' 
nouă epocă <______
al IX-lea, vocația de 
poporului român. Dar 
s-a construit nu ar fi 
dacă partidul, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în toți 
acești ani, nu ar fi elaborat cute
zătoare programe de investiții șl 
nu ar fi acționat continuu pentru 
integrala lor înfăptuire. Fără ma
sive investiții nu 
dezvolta industria și

■Nu s-ar fi putut 
loăceie de producție, valorificarea 
resurselor naturale, a forței de mun
că. Nu erau de conceput marile ac
țiuni pentru promovarea progresului 
tehnico-științific, pentrti ridicarea 
calității produselor și creșterea pro
ductivității muncii. De la un an la 
altul, de la un cincinal la altul s-a 
investit tot mai mult. Și a fost po
sibil să se investească tot mai mult 
pentru că de la un an la altul, de 
la un cincinal la altul, partidul, se
cretarul său general au manifestat 
fermitate și consecvență în asigura
rea' unui raport optim între fondul 
de dezvoltare și fondul de consum. 
Repartizarea unei părți importante a 
venitului național, de peste 30 la 
sută, pentru dezvoltare, menținerea 
unei rate înalte a acumulării sînt 
faptori ce s-au dovedit a fi determi
nant! pentru progresul economico-so- 
cial al României.

Am intrat într-un nou cincinal, 
într-o nouă etapă a dezvoltării so
cietății românești. Este etapa moder
nizării întregii activități productive. 
A accentuării puternice a. factorilor 
intensivi ai creșterii economice. A 
generalizării noii calități a muncii 
și a vieții. Astfel de obiective vor 
putea fi îndeplinit^ numai prin dez
voltarea în continuare a bazei mate
riale a societății, prin alocarea mij
loacelor necesare înnoirii și moder
nizării fondurilor fixe, promovării 
cu și mai mare intensitate a progre
sului tehnico-științifte. Pentru Româ
nia, care are încă de recuperat im
portante decalaje fată de alte țări

ale lumii, menținerea unei cate înal
te a acumulării constituie deci un 
imperativ vital. Așa cum a subliniat 
secretarul general' al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU,. 
„pornim in continuare da la faptul 
că alocarea unui procent important 
din venitul național pentru dezvol
tare constituie o necesitate obiectivă 
și indeplinirea răspunderii generației 
noastre față de viitorul națiunii so
cialiste românești".

O parte însemnată din venitul na
țional, de 30 Ja sută, va fi reparti
zată pentru fondul de dezvoltare, 
ltotărirea partidului nostru, care in- 

a

i 1 în toate 
și sociale, 
în această: cu putere, în această 

deschisă de Congresul 
a 
nimic di n ce 
existat astăzi

construi a

s-ar fi putut 
agricultura, 

asigura mij-

Nu-i timp
multe locuri pe unde 

evidentă grija spe-
xn c» mai i 

am tre. este ______  „__  ... .
cialiștilde a urgenta cît mai mult 
semăna. Altfel nici nu se poate 
acum, <1 mercurul termometrelor 
indică_ v>ri foarte ridicate pentru 
această ierioadă. Pe terenurile 
C.A.P. Liiseni. la ferma 3, se im
pune at<ei dintru inceput buna 
organizai a activității. Stringerea 
resturiloijgetale, erbicidarea tere- 
"ului și mănatul se fac în flux.

■ fața ului a fost adus atelie- 
mobilotat cu tot ce trebuie

de așteptat!
pentru înlăturarea operativă a de
fecțiunilor. Șeful fermei, ion Gheor- 
ghe, un băiat tînăr, iute ca argintul 
viu, este prezent peste tot. Jalonea
ză terenul pentru erbicidat, reglea
ză semănătorile și apoi verifică den
sitatea la fiecare secție. „Nu mai 
este timp de așteptat — ne spune 
acesta. Temperatura in sol a crescut 
mult și am putea însămînța și po
rumbul. Iar cine seamănă acum 
cîștigă, cît mai este umiditate pe 
adîncimea de încorporare a semin-

trunește consensul național, de

menține — și în noua etapă — o rată 
iualtă a acumulării este rezultatul 
unei opțiuni politice, economice și 
sociale fundamentale. Al unei opți
uni ce exprimă suprema răspunde
re față de ziua de mîine a pa
triei. Pentru că numai așa Româ
nia va putea să țină pasul cu 
competiția dezvoltării ce se desfă
șoară pe plan mondial. A nu tine 
seamă de această cerință.' a nu aloca 
mijloacele necesare acumulării 
dezvoltării 
riscul 
avem 
cru !“ 
ral al

Nici
acest drept, de a irosi resursele, de 
a nu' face totul pentru dezvoltarea 
forțelor de producție, a bazei teh- 
nico-materiale a societății, pentru a 
asigura viitorul patriei. Fiecare ge
nerație este judecată de viitor nu 
după cit a consumat, ci după cit a 
produs. După cît a construit. După 
moștenirea materială și spirituală pe 
care o lasă urmașilor.

R
omânia pe care au moștenit-o 
generațiile de azi era, la 23 
August 1944, rămasă in urmă 

față de multe alte țări ale lumii. 
De unde proveneau aceste di
ferente ? Care erau cauzele rămi- 
nerii în urmă? Ele silit mai multe, dar 
toate aceste cauze au un hutnîtdr 
comun : absența industriei. Istoricul

și 
înseamnă a ne asuma 

rămînerii în urmă. „Și nu 
dreptul să facem acest lu- 

— a precizat secretarul gene- 
partidului.
unei generații nu-i este dat

A. D. Xcnopol subliniase încă în 
secolul trecut că „România a pierdut 
trenul industrializării". Această frază 
a dat naștere la’discuții aprinse și la 
interpretări diferite. Unii economiști 
au acreditat ideea fatalistă că dacă... 
trenul industrializării a fost pierdui, 
ne rămîne numai șansa de a edifica 
o tară agrară puternică. Era o in
terpretare eronată atit a concepției 
economice a Iui Xenopol, cît și a rea
lităților societății românești. O cer
cetare atentă a operei lui A. D. Xe
nopol conduce însă la alte concluzii. 
Istoricul a gindit, intr-adevăr, că 
trenul industrializării fusese pierdut, 
ceea ce nu insemna insă că acest 
tren nu mai putea fi ajuns din urmă. 
Pentru că ce alt sens, decît acesta, 
puteau să aibă amplele lui referiri 
la modalitățile specifice prin care 
să se realizeze industrializarea Româ
niei ? El a arătat că răminerea in 
urmă nu poate fi recuperată prin 
dezvoltarea cu prioritate a industri
ilor mici și rudimentare. Pentru că 
țările avansate nu stau pe loc. îu 
concepția lui, se impunea dezvolta
rea cu mult curaj. a ramurilor pe 
care, azi, ie numim „de vîrf". Și re
leva in acest sens „Singura cale 
eficientă este să pornim de la cele 
mal înalte realizări".

Dar pentru a se fi pornit de la 
cele mai înalte realizări, era .nevoie 
de investiții. Era nejvoie de muncă 
pentru creșterea venitului național și 
de o politică înțeleaptă și responsa
bilă care să asigure o repartizare 

nou create pentru 
! și pentru consum. S-a 
această cerință ? La o 
î întrebare, răspunsul ar 

pină la un 
Au ințeles-o
Au 
ai

care
optimă a valorii 
dezvoltare 
înțeles i 
astfel de 
putea' fi

■ firmativ. 
tii lucizi.
politicieni
gearu. preocupat de ritmurile dez
voltării României, susținea necesita
tea 
mijloc de stimulare 
mice". In parlament, 
crări de specialitate 
fonduri de investiții 
industriale de anvergură, pentru con
strucții in toate domeniile activității 
economico-sociale. Dar cine vrea sco
pul trebuie să vada si mijloacele. 
Or, mijloacele nu erau asigurate. 
Madgearu, in cartea 
echilibrului financiar", scria că 
lumul mijloacelor financiare de care 
puterii dispune pentru punerea in 
aplicare a' unui program de inves
tita este limitat".

Resurse existau în 'ară. Iar în 
acele domenii în care s-au făcut 
eforturi pentru valorificarea lor re-

punct a- 
economiș- 

și uniiînțeles-o
vremii. Virgil Mad-

„unui program de investiții ca' 
a vieții econo- 
în presă, în lu
au fost cerute 
pentru lucrări

sa „Drumul 
„uo-

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

Eroism și dăruire

revoluționară sub steagul
(Continuare in pag. a IlI-a)

Mindria de a fi astăzi

Erbicidorea terenului - o lucrare fâcutâ cu maximo râspundere la C.A.P, Dichiseai, județul Câlârasi

de luptă al partidului
48 de ani de la cucerirea regimului politic 

în închisori pentru militanții comuniști și antifasciști 
în pagina a IV-a

rn SUB SEMNUL ANULUI INTERNATIONAL AL PĂCII, la chemarea

sprijinul dezarmării și pacii-adeziunea unanimă a poporului român
inițiativă de . pace a României 
chemare a tovarășului 

lansată in cuvintarea rostită la 
ara Consiliului Național al Frontului Democrației 

• iții Socialiste, la acțiune unită în. vederea in
curiei înarmărilor și trecerii Io dezarmare, in 

, nul rînd la dezarmare nucleară. pentru asigurarea 
unei păci 

bucură
spor. 
Oameni

și strălucită 
iste, vibranta 
ae Ceaușescu

și securități trainice în Europa și în' lume 
de adeziunea fierbinte a întregului nostru

ai muncii de cOle mai diferite categorii so-.

claie - muncitori, țărani, intelectuali, tineri și vîrstnici — 
prin scrisori adresate redacției, prin diferite luări de 
poziție dau expresie atașamentului lor deplin la po
litica de pace și largă colaborare internațională 
promovată de partidul si statul nostru, reafirmată în 
Declarația-Apel a Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, hotârîrii lor ferme de a-și aduce în con
tinuare 
pace și 
meniior

Fapte concrete în întărirea
unui angajament solemn

contribuția la triumful nobilelor idealuri de 
libertate, la apărarea dreptului suprem al oa
la independență, dreptul la viață, la pace.

Imensele resurse irosite 
pentru înarmări să fie destinate 

dezvoltării economico-sociale!
• Am urmărit cu ceb mai viu in
teres cuvintarea rostită de tovară
șul Nicolae-, Ceaușescu sub cupola 
Ateneului Rumâi, inflăcăratele 
chemări la rațiune ale secretaru- ' 
lui general -U partidului, care iși 
găsesc reflecare și in Declarația- 
A >el_ a Frontului Democrației și 
U. i tații Sociaute. Îmi exprim de
bil- a adeziune la noile inițiative 
ale președinteln țării noastre, me
nit., să dea st*tanță  Anului In
ternațional al Firii, cu convin
gerea că ele repetă aspirația cea 
mai profundă a rului nostru și 
i celorlalte po dorința lor

fierbinte de a-și asigura o viată 
demnă și liberă, bucurîndu-se de 
binefacerile unei civilizații care a 
fost obținută cu multe și grele sa
crificii.

Este incontestabil că trecerea la 
măsuri efective de dezarmare și de 
reducere a cheltuielilor militare, 
pentru care se pronunță tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constituie un 
imperativ major al epocii noastre, 
atît pentru că escaladarea înarmă
rilor sporește nemăsurat riscul 
unei conflagrații cu urmări catas
trofale, cît și datorită faptului că 
aruncă imense poveri asupra în-

tregii omeniri. Bugetele militare 
ale statelor au totalizat anul tre
cut 1 000 miliarde de dolari, «urnă 
egală cu aceea a datoriilor externe 
ale țărilor în curs de dezvoltare, 
datorii care au încetinit sau chiar 
au blocat procesul creșterii econo
mice în țările respective, în peri
metrul cărora trăiesc peste două 
treimi din populația globului.

Pe bună dreptate, în cuvîntare 
se subliniază strînsa legătură din
tre intensificarea înarmărilor și 
înrăutățirea situației economice a 
țărilor în curs de dezvoltare. Sta-

Prof. univ. dr. 
Alexandru PUIU 
rectorul Academiei
de studii economice — București

(Continuare in pag. a V-a)

Ca cetățean al României socia
liste, ca om al muncii care își de
dică întreaga activitate construc
ției pașnice, am trăit un moment 
de aleasă satisfacție și mindrie, 
prilejuit de noua și exceptional de 
importanta cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de adoptarea 
de către plenara Consiliului Natio
nal al F.D.U.S. a Declaratiei-Apel 
adresate partidelor și organizați
ilor democratice, guvernelor, tutu
ror popoarelor din țările europene, 
din Statele Unite ale Americii și 
Canada, de pe alte continente. 
Popoarelor lumii li se oferă, astfel, 
o nouă și elocventă mărturie a 
eforturilor perseverente ale țării 
noastre, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îndreptate spre 
eliminarea totală a armelor nu
cleare, ca și a celor clasice, și 
salvgardarea păcii — bunul suprem 
al tuturor oamenilor.

în calitate de coautoare a rezo
luției prin care Adunarea Gene
rală a O.N.U. a proclamat anul 
1986 ca An Internațional al Păcii. 
România, președintele ei înțeleg 
să-și întărească, astfel, prin fapte

angajamentul pe care și l-au luat 
o dată cu semnătura pusă pe acest 
document.' Propunerile cuprinse în 
cuvintarea președintelui tării se 
înscriu ca o contribuție concretă 
de cea mai mare valoare la opri
rea cursului periculos al vieții in
ternaționale, la salvgardarea desti
nelor civilizației.

Muncesc într-o întreprindere în 
care s-au investit multe milioane 
de lei, una din marile unități in
dustriale menite să contribuie la 
creșterea puterii economice a pa
triei, in vederea apropierii treptate 
de nivelul țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic. Dar 
pentru ca acest obiectiv să poată fi 
atins, avem nevoie de pace, căci 
numai în pace și liniște noi, toți 
fiii patriei, indiferent de naționa
litate, putem să ne dedicăm cum

Berekmerf MIHALY 
muncitor la întreprinderea 
„Electromureș" din Tîrgu Mure

(Continuare In pag. a V-a)
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cetățean al Reșiței
A 65-a aniversare a 

partidului prilejuiește 
evocarea grandioase
lor transformări innoi- 
toare petrecute în anii 
noștri pe toate planu
rile — in economie, ca 
și in viata politică și 
socială a tării. Străbă- 
tind orice localitate, 
acum, în preajma 
acestei glorioase ani
versări. rămîi impre
sionat de tabloul ma
rilor prefaceri edilita
re, de înfățișarea mo
dernă și prosperă a 

sau oraș, 
de locuin- 

Si fru- 
edificiile 

social-culturale ai că
ror beneficiari sînt oa
menii muncii. Una din 
așezările României so
cialiste care au cunos
cut. sub soarele socia
lismului, ample și 
profunde transformări 
este și cunoscutul cen
tru muncitoresc Reșița.

Multi dintre cei ce 
trudeau aici, la gura 
încinsă a cuptoarelor, 
pentru a îmbogăți un 
patron ce huzurea în 
străinătate s-au apro
piat. încă din anii 
aceia, de^ Partidul Co
munist 
nici să 
repede 
tării 
Idealul _______  _
exploatare, de făurire 
a unei vieți mai bune, 
de a smulge puterea 
din mîinile patronilor 
și a demonstra forța 
clasei muncitoare, ca
pacitatea ei de a con
duce. de a construi o 
prinduire cu totul 
nouă, a libertății si 
egalității între oameni, 
a găsit 
ecou în Inimile furna- 
Hștilor 
reșițeni.

O filă de 
Incredibilă 
Cu Traian

fiecărui sat 
dă blocurile 
țe trainice 
moașe, de

Român, dor- 
scuture cit mai 
povara exploa- 
și umilinței, 
dezrobirii din

un puternic

Si otelarilor

istorie, o 
realitate. 
Cercega, 

astăzi membru în 
’ tul județean 

i și deputat 
iul popular 
lui. am

co
de 
în 
al 

dat

Înapoi filele acestei 
istorii. Carnetul lui de 
partid atestă că este 
membru ai P.C.R. din 
1939.

— Cînd vorbeam. în 
ilegalitate, despre vii
tor, despre cum va 
arăta Reșița noastră 
după eliberare. nu 
ne-am putut imagina 
cît de departe si cît de 
repede vom ajunge să 
nu ne mai recunoaș
tem orașul, 
închipuirii 
erau plăpînde. pentru 
că viata noastră era 
grea, lipsită de ori
zont. în 1930. cînd am 
venit ca ucenic la 
modelărie, la U.D.R., 
locuiam într-o i " 

în gazdă. 
Un sfert 
îl dădeam 
un sfert 
un altul

Aripile 
noastre

cămă- 
trei 
din 
pe 
pe 
pe 

ma
pa tronului.

rămî- / 
bănuți

rută, 
băieți, 
salariu 
chirie, 
pîine. 
cumpărături de Ia 
gazinul 
Abia îmi mai 
neau cițiva 
pentru bocanci si îm
brăcăminte. Iar ca 
mine trăiau toti tine
rii. Nici lucrătorii eu 
experiență nu o du- 
ceau mai bine. Mai 
sî^t încă străzi în Re
șița unde vechile case, 
dintre cele mai bune 
la vremea lor. mai pot 
fi văzute. ' Cea mai 
arătoasă locuință era, 
firește, reședința di
rectorului. Iar aceste 
condiții au rămas ne
schimbate pînă în 1944. 
Iată de ce. avînd sub 
ochi o asemenea reali
tate. imaginația noas
tră era săracă și, cînd 
au apărut primele 
blocuri în Lunca Po- 
mostului (poate n-o să 
vă vină să credeți, dar 
așa a fost), m-am dus 
să le ating cu mina, 
să mă conving că sînt 
adevărate, că nu vi
sez. Astăzi, cînd trec 
pe lîngă fosta reșe
dință a directorului — 
devenită muzeu al
combinatului siderur
gic — îmi vine să
zîmbesc : fostul Gulii-

ver pare ...un pitic în 
tara uriașilor. Con
strucțiile care o în
conjoară — uzine și 
blocuri de locuințe — 
prin amploarea 
înălțimea lor. ai 
că o sufocă. ] 
noastră, de care 
atît de mindru. 
ridicat fruntea 
zgura furnalelor și. cu 
ea o dată, oamenii. 
Sînt roadele politicii 
înțelepte a partidului 
nostru, 
rului 
stimat, 
Nicolae Ceaușescu. pe 
care, în timpul vizitei 
din 1979, eu însumi 
l-am întîmpinat cu 
pîine și cu sare, după 
datină. în semn de re
cunoștință pentru gri
ja pe care o poartă 
clasei muncitoare, po
porului, propășirii tă
rii noastre.

Drumul către pre
zent — în citeva ci
fre. Saltul acestui 
vechi centru muncito
resc este relevant nu 
numai prin amintirile 
celor care au fost 
martorii creșterii lui, 
ci și prin cifre, repe
re de necontestat. Iată 
citeva dintre ele. în 
1944, populația se a- 
propia -de 20 000 de lo
cuitori, aproape jumă
tate fiind absorbiți de 
uriașele „guri" ale 
U.D.R.-ului. Cît des
pre oraș, este edifica
tor să arătăm că stră
zile nu depășeau lun
gimea de 9 km. din 
care unul singur mo
dernizat. Rețeaua de 
canalizare măsura 
ceva mai puțin de 
2 km. Sănătatea oa
menilor. atît de ame
nințată de traiul prost 
și Tumul ce înnegrea

Si 
zice 

Reșița 
i sînt 

și-a 
din

a conducăto- 
său iubit si 
tovarășul

Rodica SERBAM 
1. D. CUCU 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare %
în pag. a IV-a) 1
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Rezultatele in producție - măsura calității muncii specialiștilor,
dar și a activității consiliilor agroindustriale pentru afirmarea răspunderii și competenței lor

in

La Plenara Consiliului Național al Agriculturii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a subliniat cu deo
sebită pregnanță rolul important pe care îl are specialistul agricol, înaltele 
răspunderi ce revin acestuia ca organizator al producției agricole, ca 
promotor al înfăptuirii revoluției tehnico-științifice în agricultură, in afir
marea acestui rol, în întărirea răspunderii și competenței specialistului 
agricol pentru îndeplinirea sarcinilor mari și complexe ce îi revin, exigențe 
deosebite stau în fața birourilor de coordonare a activității politico-organi- 
zatorice de partid din consiliile unice agroindustriale, lată de ce, în ca
drul suitei de materiale la această rubrică, am pus în discuția unor 
organizatori de partid, președinți de consilii agroindustriale, modul 
care se ocupă de buna coordonate

Recoltele — criteriul cel 
mai precis de apreciere 
a răspunderii în muncă

— Avem în consiliul nostru 
peste 70 de specialiști : ingineri 
agronomi, zootehniști, medici ve
terinari, mecanizatori, economiști 
— ne spune Alexandru Pandrea, 
organizator de partid, președinte 
al consiliului unic agroindustrial 
Beclean, județul Brașov. Sigur, la 
prima vedere, aș putea spune că 
munca lor este bună. în rezulta
tele obținute de consiliul nostru 
se regăsesc și munca,_și pricepe
rea, și stăruința 
din ce unghi le 
ce le raportăm 
ținem seama că 
trebuie să facă 
demonstra capacitatea și cunoștin
țele prin producțiile și prin rezul
tatele pe care Ie obține unitatea 
în care lucrează, atunci nu mai 
putem să spunem că munca lor 
este chiar fără cusur. Si insatis
facția noastră este determinată de 
faptul că rezultatele obținute sînt 
încă sub posibilități, sub ni
velul unităților fruntașe din țară, 
sub nivelul cerințelor procesu
lui de dezvoltare a agriculturii 
noastre. In comuna Soars, din 
consiliul nostru agroindustrial, a- 
vem două cooperative agricole de 
producție. Una la Felmer, care 
anul trecut a obținut o producție 
de 3 400 kg griu la hectar, iar cea
laltă, Ia Bărcuț, care a realizat 
doar 1 600 kg la hectar. Cînd l-am 
întrebat pe inginerul-șef al coope
rativei din Bărcuț, Mircea Nea- 
goie, cum explică această mare di
ferență de recoltă, a ridicat din 
umeri. „Natura, pămintul..." — a 
replicat el. „Dar dumneavoastră 
ce rol aveți, tovarășe inginer 7“ — 
l-am întrebat. Pentru că vă ima
ginați, desigur, că în aceeași co
mună, pe pămînturi alăturate, nu 
putea fi vorba de nici un fel de 
condiții pedoclimatice diferite. Di
ferența de recoltă se datora spi
ritului de răspundere cu totul scă
zut al inginerului nostru, care, in
discutabil, nu și-a făcut datoria. 
Iată, deși lîngă grajduri erau peste 

•20 000 de tone de gunoi adunat de 
ani si ani de zile, totuși pămîntul 
era lipsit de îngrășăminte. în 

’schimb, inginerului nostru îi plă
cea să stea, să dea sfaturi mai 
mult în birou. Sigur că știam mai 
de mult că la Bărcuț lucrurile nu 
merg bine. Și vina noastră este că 
nu am luat măsuri mai din timp. 
Este drept, a fost criticat, a fost 
ajutat, am stabilit măsuri, a promis 
nu o dată că lucrurile se vor 
schimba. Dar nu s-au schimbat. 
De aceea, de data aceasta, biroul 
executiv al consiliului a hotărît să 
fie destituit din funcția de ingi- 
ner-șef al cooperativei. Și cred că 
am procedat bine — deși cam tar
div — pentru că spiritul de răs
pundere al specialistului se măsoa
ră nu după titlul sau funcția pe 
care o are, și nici după vorbele și 
angajamentele pe care și le ia, ci 
dună fapte, după rezultatele con
crete ne care le obține unitatea 
în care lucrează în realizarea

și folosire a specialiștilor, 
unor producții cît mai mari, 
mai sensibil si exact cîntar al 
telegerii profunde a misiunii

cel 
în- 

______  ____ _ pe 
care o are în dezvoltarea agricul
turii noastre.

Este suficient să fii doar 
un bun executant?

— Eu aș adăuga, pe baza expe
rienței proprii — intervine Mihai 
Petrescu, organizator de partid și 
președinte ai consiliului unic agro-

lor. Dar depinde 
privim munca, la ' 
activitatea. Dacă 
fiecare specialist 
totul pentru a-și

Industrial Băilești, județul Dolj — 
că astăzi, în condițiile actualei 
dezvoltări a agriculturii românești, 
aplicarea noilor tehnologii de lucru, 
a noildr metode și experiențe, a 
noilor cuceriri ale științei agricole 
în vederea - obținerii unor produc
ții superioare, nu mai este cu pu
tință fără manifestarea unui înalt 
spirit de inițiativă, de îndrăzneală 
și curaj în munca fiecărui specia
list. în sprijinul argumentării 
acestei idei aduc următoarele fap
te. Anul trecut, la I.A.S. Băilești, 
pe o suprafață de 5 500 hectare cu 
porumb, nu s-a mai folosit forța 
de muncă la prășit. Specialiștii 
întreprinderii au studiat compo
ziția solului și, în funcție de aceas
ta, au stabilit cele mai adecvate 
substanțe care să fie folosite ca 
erbicide, precum și modul de dis
tribuire a îngrășămintelor chimice. 
Ei au asigurat astfel o erbicidare 
perfectă, care nu a mai făcut ne
cesară executarea prașilelor. De 
aici au rezultat o importantă eco
nomie de muncă, o reducere de 
cheltuieli. Iar producția realizată 
a fost de peste 10 000 kg știuleți 
lâ hectar. Si nu este singurul e- 
xemplu pozitiv în ce privește mo
dul responsabil de acțiune și_ ini
țiativă de care dau dovadă și alți 
specialiști din unitățile consiliului 
nostru. Există însă și situații con
trastante. Mă întîlnesc cu cite un 
inginer si mă întreabă : ce ziceți, 
cînd începem semănatul ? Sau : ce 
facem cu băltirile acelea de pe tar
laua... In asemenea situații și în 
altele similare, nu poți să nu te în
trebi ce feJ de specialist e acela 
care așteaptă să i se dea. cum se 
zice. ..mură-n gură" cînd să înceapă 
să are. cînd să strîngă recolta, cînd 
și cum să facă o anumită lucrare? 
De aici rezultă că unii specialiști 
își înțeleg munca mai mult ca o 
treabă administrativă, și pe aceș
tia îi și vezi mai mult prin bi
rouri și pe ulițele comunei decît 
pe cîmp. După părerea mea, rolul 
specialistului nu trebuie să se re
zume nici chiar la aceea de a fi 
un bun, un excelent executant. Ca 
om care organizează munca și 
poartă întreaga răspundere pentru 

realizarea unor producții cit mai 
mari în unitatea în care lucrează, 
în momentul de fată i se cere mult 
mai mult. Orice decizie ne care o 
ia în ce privește alegerea soiurilor 
de semințe, modalitățile concrete 
de aplicare a tehnologiilor, stabi
lirea parametrilor calitativi de 
executare a diferitelor lucrări, in 
funcție de proprietățile fiecărei 
sole, cer spirit de răspundere și 
inițiativă, îndrăzneală și curaj, 
pasiune pentru căutarea și promo
varea a tot ce e nou în știința 
agricolă, a experiențelor și meto
delor înaintate. Asta înseamnă 
astăzi să fii cu adevărat specialist 
în agricultură.

Cu îngăduință 
și toleranță nu crește 

porumbul
— Consider că răspunderea spe

cialistului din agricultură — răs
pundere pentru organizarea mun
cii, pentru aplicarea tehnologiilor.

a cuceririlor științei și punerea cît 
mai deplină în valoare a poten
țialului productiv al pămîntului, 
într-un cuvînt pentru soarta 
producției — mai presupune ceva 
foarte impozant — este de părere 
Petre Moșu,: organizator de partid 
și președinte al consiliului unic

Cine și cum îi ajută pe specialiști ?
• Alexandru Pandrea : Un spri

jin pentru specialiștii din consi
liul nostru îl constituie faptul că 
atunci cînd în cadrul biroului 
executiv, in adunările cu activul 
discutăm planurile de muncă lu
nare sau programele de lucru ale 
fiecărei campanii, un loc special 
îl ocupă stabilirea sarcinilor con- 
cfete ce le revin acestora. Dar tre
buie să recunosc că nu am orga
nizat nici o analiză specială în ca
drul biroului de coordonare, cu 
toți specialiștii din consiliu, con
sacrată exclusiv contribuției aces
tora la dezvoltarea unui sector sau 
altul. Ia reducerea cheltuielilor de 
producție și sporirea eficienței 
economice sau ridicarea tuturor 
unităților la nivelul celor fruntașe. 
Trebuie s-o facem de acum înain
te. în interesul îmbunătățirii ge
nerale a activității unităților din 
consiliul nostru, al muncii fiecărui 
specialist.
• Mihai Petrescu : Sigur că 

trebuie să-l ajutăm pe specialist 
în informarea și cunoașterea unor 
realizări ale științei agricole, a unor 
experiențe și metode de muncă 
ale unităților agricole fruntașe, cu 
rezultate deosebite. Dar adaptarea 
și aplicarea la condițiile noastre 
locale a tot ceea ce oferă cerce
tarea agricolă și experiența prac
tică a altora ca noutate, asta tre
buie s-o facă numai specialistul. 
In 
si
pot face mai mult pentru 
formarea operativă și sistematică 
a specialiștilor asupra celor mai 
valoroase rezultate și experiențe 
existente într-un domeniu sau al
tul, la o cultură sau alta, în dife-

această privință. cred că 
direcțiile agricole județene 

in-

agroindustrial Măgurele, sectorul 
agricol Ilfov. Este vorba de spiri
tul de exigență, de intransigență 
față de lipsuri, față de dezordine 
și indisciplină. Avem în consiliul 
nostru agroindustrial un centru de 
reparare a tractoarelor. Cu vreo 
doi ani în urmă, la recepția unor 
tractoare înaintea campaniei de 
primăvară, am constatat și semna
lat inginerului mecanizator niște 
mici defecțiuni la partea electrică. 
„Lăsați-le, tovarășe președinte, că 
merg și așa“ — mi-a răspuns. 
Bineînțeles că nu le-am lăsat. A 
fost însă un prilej să discutăm în 
biroul de conducere problema 
întăririi răspunderii specialistului 
față de propria muncă, față de 
respectarea normelor tehnologice 
Stabilite, precum și pentru instau
rarea unei ordini și discipline de- 
săvîrșite, a unei atitudini de in
toleranță față de lipsuri în acti
vitatea formațiilor de lucru pe 
care le conduce. $i asta pentru că 
au mai fost și alte cazuri cînd 
unii dintre inginerii noștri, deși au 
constatat că anumiți mecanizatori 
au încălcat la unele lucrări nor
mele de calitate prevăzute în ordi
nul de lucru, că nu se respectase 
densitatea plantelor sau că prași- 
lele au fost făcute de mîntuială, 
totuși ei nu au luat o atitudine 
fermă, nu au făcut o problemă 
din aceste neajunsuri, trecîndu-le 
pînă la urmă cu vederea. Or, cu 
îngăduință și toleranță nu crește 
porumbul. iată de ce, biroul de 
coordonarea considerat necesar să 
dezbată împreună cu specialiștii 
toate aceste aspecte pentru ca ei 
să-și înțeleagă cu toată claritatea 
răspunderile mari pe care le au 
față de calitatea lucrărilor pe par
cursul întregului ciclu de produc
ție și, în același timp, să mani
feste o atitudine de intolerantă 
fată de lipsuri si neajunsuri.

să 
Si 
de

rite unități. Nu de alta, dar ca 
nu descoperim noi, după luni 
luni de muncă, de cercetări, 
eforturi, ceea ce de fapt în alte 
unități agricole din țară este cu
noscut și rezolvat de ani de zile.
• Petre Moșu : Așa cum se știe, 

secretarul general al partidului a 
formulat cerința ca specialistul să 
fie, deopotrivă, un bun profesio
nist și un bun revoluționar. Pen
tru înfăptuirea acestei sarcini con
sider că trebuie să facem mai 
mult. Trebuie să îmbunătățim 
munca organizatorică și politico- 
educativă pe care biroul de coor
donare, comitetele comunale de 
partid, organizațiile de bază o des
fășoară cu specialiștii. Pentru că 
nu sint puține acele cazuri cînd 
tocmai tovarășul inginer lipsește 
de Ia o adunare de partid, deș la 
o dezbatere a învătămintului po
litic pe motiv că nu știu ce tre
buri ..importante" are. Sau se 
întimpiă ca să »,uităm" să com
batem unele manifestări de auto- 
mulțumire, de îngăduință, de su
perficialitate, tocmai Ia unii din
tre specialiști. îmbunătățirea acti
vității noastre' politico-educative 
pentru statornicirea în munca fie
cărui specialist a unui spirit de 
răspundere cu adevărat revoluțio
nar, de înaltă exigență față de în
deplinirea sarcinilor ce-i revin 
este o datorie a noastră majoră.

Este de fapt unul din factorii de 
care depinde mult ca în activita
tea din agricultură să aibă loc în 
acest an o cotitură radicală, spre 
a se obține, așa cum ne cere con
ducerea partidului, o creștere pu- 

-ternică a producției la toate cul
turile, în toate sectoarele.

Al. PINTEA

Urbanistică modernă la Pitești Foto : Agerpres

Cititorn noștri - corespondenții noștri
Pedagogia faptei 

muncitorești
Biografiile multor oameni ai 

muncii sint adevărate oglinzi in 
care se regăsesc pagini din cronica 
transformărilor ne care le cunosc 
toate meleagurile patriei, a izbîn- 
zilor dobîndite sub încercata condu
cere a partidului, de la a cărui fău
rire sărbătorim în această primăva
ră împlinirea a 65 de ani. Un ase
menea om este si maistrul Ion Gre- 
cu de la Combinatul chimic din 
Craiova. Acum, ca întotdeauna, el 
se dovedește un neobosit meseriaș, 
un îndrumător atent al colectivu
lui pe care îl conduce, format 
din 24 de tineri muncitori din 
cadrul atelierului special sculărie. 
încă din anii uceniciei — ne poves
tește ei adesea — l-au atras teh
nica. noutățile în domeniul mese
riei. iar această pasiune caută să 
o transmită si celor tineri. Colec
tivul pe care îl conduce si-a adus 
contribuția la asimilarea unui mare 
număr de piese specifice unor uti
laje din industria chimică : pompe 
de înaltă presiune, palete de tur
bine pentru fabrica de amoniac, 
rotori pentru fabrica de acetilenă, 
componente ale mașinilor de cusut 
saci, dispozitive de turbionare 
pentru noile linii de la fabrica.de 
acetilenă.

Alături de acest inimos maistru 
si pedagog se afirmă o nouă gene
rație de buni meseriași, oameni cu 
care colectivul secției 3—6 de la 
combinatul nostru se mindreste pe 
drept cuvînt : strungarii Marin 
Bechet și Vasile Murgu, frezorii 
Alexandru Băran. Toma Stoica si 
Marin Ionescu. sculerii-matrițeri 
Ion Dinu si Stefan Marcu. precum 
si multi alții, care în preajma ani
versării partidului nostru înscriu 
în cronica întrecerii noi fapte mun
citorești.

Petre BLOJU
mecanic de locomotivă, 
Combinatul chimic din Craiova

Asimilări 
de produse noi

Fabrica de utilai complex din 
Ploiești este bine cunoscută în 
tară prin produsele ne care le rea
lizează : utilaje tehnologice, com
pensatori de diverse tipuri, insta
lații de apă grea, construcții pen
tru forajul marin, rezervoare de 
presiune s.a. Datorită prestigiului 
dobindit. acestui colectiv i s-a în
credințat sarcina ca. încenînd din 
acest an. să producă în colaborare 
cu întreprinderea ..1 Mai" utilaj 
petrolier pentru export.

Trecerea de la producția de uti
laj tehnologic la cea de subansam- 

ble pentru utilai petrolier a impus 
reorganizarea muncii, crearea de 
noi fluxuri tehnologice, perfecțio
narea calificării si policalificarea 
muncitorilor — pînă acum fiind 
deia livrate peste 1 000 de tone din 
noile produse. Colectivul de mun
citori. ingineri si tehnicieni de la 
această întreprindere este hotărît 
să întimpine cea de-a 65-a aniver
sare a partidului nostru comunist 
cu realizări cît mai prestigioase.

Ion MIREA
proiectant, Ploiești

Economisim metalul, 
energia electrică 
și combustibilul

Chemările adresate de către 
conducerea partidului privind gos
podărirea mai judicioasă a meta
lului și economisirea resurselor 
energetice și de materii prime au 
găsit un larg ecou și în rindul co
lectivului de oameni ai muncii de 
la întreprinderea de reparații auto 
„Grivița" București (I.R.A.) Prin 
autodotare și autoutilare, ne-am 
realizat bancuri și standuri de 
probă, mașini și scule necesare re- 
condiționării pieselor uzate pentru 
toate motoarele și. cutiile de viteză 
ale autocamioanelor din dotarea 
întreprinderilor și trimise nouă 
pentru reparații. La finele anului 
1985 am ajuns la circa 240 tipuri 
de repere recondiționate, realizing 
o producție fizică de 258,6 milioa
ne lei, urmînd ca, în cinstea ani
versării a 65 de ani de la făurirea 
partidului, să dobîndim noi și în
semnate realizări în această 
direcție.

O atenție deosebită acordăm re
ducerii consumurilor de energie șl 
combustibil. Prin măsurile ferme 
luate de conducerea întreprinderii 
și comisia energetică (montarea li- 
mitatoarelor de mers in gol la 
toate mașinile Care au comandă 
electrică, scoaterea din funcțiune a 
unui compresor din cele două ale 
sistemului pneumatic de la atelie
rul de tratament termic ș.a.), 
consumul planificat de energie 
pentru anul 1985 a fost redus cu 
18 la sută, iar în perioada expirată 
din acest an. cu 20 la sută. De 
asemenea, utilizînd mai rațional 
gazul metan la centrala termică 
proprie, cuptoarele de tratament șl 
forjă am realizat o economie de 
peste 5 la sută față de cotele re
partizate.

Preocupări temeinice avem șl 
pentru valorificarea resurselor se
cundare de energie. Prin montarea 
pe acoperișuP halelor a 400 mp de 
panouri solare am asigurat în pe
rioada aprilie—septembrie o canti
tate de 15 000 1 apă menajeră pe 
zi, necesară cantinei și vestiarelor. 

economisind circa 30 tone combus
tibil convențional, iar prin monta
rea recuperatoarelor de căldură Ia 
toate cuptoarele de tratament 
termic și forjă încălzim apa nece
sară pentru trebuințele menajere 
și pentru alte utilități.
Inq. Valeriu ARGĂSEAJLă 
responsabil energetic 
la I.R.A. „Grivița" — București

Practici inadmisibile
Ca turiști sau cercetători ai 

acestui cuprinzător ecosistem natu
ral. care este pădurea — sursă de 
viată, de sănătate si de bogăție 
națională — nu putem să nu ob
servăm meritoriile eforturi care se 
fac pentru protejarea si întinerirea 
naturii. As dori să semnalez însă 
unele atitudini negative.

Astfel, recoltarea rășinii — ma
terie primă a industriei chimice — 
nu se realizează numai în parche
tele de exploatare si în cele ce ur
mează a fi destinate acestui scop 
în următorii 1—2 ani. Depăsindu-se 
asemenea surse rational si ecolo
gic stabilite, se atacă adesea si 
restul pădurii, prin cioplirea tulpi
nii. pentru ca aceasta să producă 
rășină. Mii si mii de arbori falnici 
sînt astfel mutilați, sortiti degene
rării.

Cît privește lemnul de celuloză, 
este cunoscut faptul că — tocmai 
pentru a se salva suprafețe mari 
de Pădure — acesta nu mai pro
vine din parchete exploatabile. 
Cantitățile necesare din acest sor
timent lemnos se asigură din ..tăie
rile de igienizare", a căror stabi
lire revine pădurarilor. Adesea 
însă, aceștia renunță să scoată fag 
si mesteacăn de la multi kilometri 
din adincul codrului. Si atunci se 
taie, cît mai aproape de drum, ar
bori vigurosi.

Alt aspect observat se referă la 
tăierea de ramuri de mesteacăn, 
pentru mături de nuiele. Știut 
fiind că din 4 în 4 ani ramurile 
se regenerează, această tăiere n-ar 
prejudicia soarta mesteacănului 
dacă s-ar face rational, cît mai 
aproape de vîrful ramurii, la ni
velul nuielelor utile. Astfel proce
dau vechii rudari. Astăzi, din co
moditate. prea adesea se taie ra
mura aproape de truncl ; o dată 
căzută, se culeg nuielele. ar restul 
de crengi rămîn să putr iscă.

Inspectoratele si ocor> silvice
au datoria, mereu ac de r
preveni impactul nes 
asemenea practici, pe 
pădurii măreția si t 
ei socială.

Ioan DOE
Cîmpulung,

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară 

din 31 martie 1986
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1 42151 119 50 000
1 84854 112 50 000
1 98309 38 50 000
1 65477 158 50 000
1 34259 175 40 000
1 60000 132 40 000
1 49155 155 40 000
1 11214 98 40 000
1 99605 168 40 000
1 65628 64 30 000
1 96719 31 30 000
1 47755 13 30 000
1 65175 91 30 000
1 94402 174 30 000
1 74406 167 30 000
1 44961 104 20 000
1 65652 82 20 000
1 52256 . 199 20 000
1 61769 58 20 000
1 70289 97 20 0001 10404 30 20 000
1 49856

u 
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200 20 000

100 794 65 10 000
100 256 170 5 000
100 375 111 3 000
100 157 63 3 000

1 000 52 31 1 000
1 000 30 163 1 000
1 000 37 105 1 000
1 000 95 72 1 000
1000 21 27 800
1 000 25 103 800
1000 04 86 800
1000 09 22 800
1 000 15 90 800
1 000 92 124 800
1000 05 50 800
1 000 39 177 800
1000 78 116 800

13 422 TOTAL 14 020 000

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite câști
gătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
CEC
~La obligațiunile C.E.C. din seriile 

0001—099999 care au numerele cu- 
:nte cuprinse între 81—200, la con

fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

r CASA CU MULȚI COPII 1
j semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii I

Ideea documentării și redactării 
acestei anchete ne-a fost sugerată 
de vizionarea unui film realizat de 
cineclubul „Chimistul" din muni
cipiul Rm. Vîlcea. Genericul pre
zenta o mamă, alături de bărbatul 
ei, amîndoi înconjurați de șase 
copii — doi băieți si patru fete. 
Aparatul de filmat invita apoi pe 
străzile municipiului, reședință de 
județ, unde lumea mirifică a copi
lăriei era surprinsă in multe și 
elocvente ipostaze. Și, deodată, 
stop-cadru asupra unor ochi triști 
de bătrină, care tot caută ceva și 
nu mai găsesc. Taina acestei scene 
este „desconspirată" de banda so
noră a magnetofonului, care înso
țește proiecția. „Ajunsă la anii se
nectuții — auzim din difuzorul 
aparatului — această bătrînă își 
caută copiii pe care nu i-a avut 
niciodată !“.

Cineamatorii vîlceni au realizat 
acest film la inițiativa comisiei de 
femei din cadrul combinatului chi
mic.

In general însă, această comi
sie are preocupări numeroase și di
verse. Bunăoară, de mai mulți ani 
a reușit ca, prin acțiuni- specifice, 
să antreneze întreaga forță de 
muncă feminină din această. cita
delă a industriei chimice la înfăp
tuirea obiectivelor economice ale 
colectivului. Totodată. acțiunile 
educative inițiate de comisie men
țin vii în conștiințe înaltele co
mandamente și virtuți ale femeii 
— ca soție și mamă — înțelegerea 
misiunii sacre pe care, dintotdeau- 
na, o are femeia pentru dăinuirea 
națiunii, a umanității.

Președinta comisiei de femei din 
combinat, tovarășa Elena Cătăli- 
noiu, ne oferă alte exemple. In- 
tr-una din zile, aflăm că laboranta 
M.A., mamă a doi copii, se află 
în gravă suferință, viața ei atîr- 
nînd de o urgentă transfuzie de 
sînge. Apelul pe care comisia l-a 
făcut către femeile din combinat 
a avut un ecou deosebit. Nu mai 
puțin de 230 mame și fete tinere 
s-au prezentat imediat s? eze 
sînge la spitalul matern.- 
unde tovarășa și prieter

Internată. Iar rezultatul a fost că, 
prin acest gest de solidaritate 
umană, M.A. a fost nu numai sal
vată, ci și ajutată să-și păstreze 
condițiile biofiziologice, pentru a 
mai putea da naștere și altor copii.

Asemenea comisiei de femei de 
la Combinatul chimic, si alte co
misii din unitățile economice și 
instituțiile municipiului Rm. Vîlcea 
își întregesc activitatea specifică 
prin inițiative și acțiuni intere- 

FAJĂ IN FAJĂ CU 

CALITATEA DE MAMĂ
Acțiuni educative specifice, inițiate 

de comisiile de femei din Rîmnicu Vîlcea

sânte într-un domeniu căruia 
partidul, întreaga noastră societa
te îi acorțîă o maximă atenție șl 
grijă — și anume, acela al con
tribuției la creșterea natalității, la' 
îmbunătățirea Indicilor demogra
fici.

...Cooperativa meșteșugărească 
„Sîrguința" este și ea o unitate 
unde lucrează un număr mare de 
femei.

— La noi lucrează 826 de co
operatoare, din Care 751 sînt căsă
torite. 680 dintre ele au unul sau 
mai multi copii, asa încît coopera
tiva noastră „are" în prezent 1 050 
de fetite și băieți...

Toată această „expunere" de date 
este făcută de tovarășa Ioana Ră- 
dulescu, vicepreședintă a coopera
tivei, d.intr-o răsuflare.

- Dar pe municipiu cunoașteți 
menea statistici 7

întrebarea n-a fost întîmplătoa- 
re, avind in vedere că tot Ioana 
Rădulescu este și președinta Co
mitetului municipal al femeilor.

— Din păcate, nu stăm prea bine. 
Cu 15,9 nașteri la mia de locuitori, 
cite s-au înregistrat anul trecut, 
nu ne putem lăuda în nici un caz. 
Dar, comparînd cu situațiile din 
anii precedenți. se poate observa 
o evoluție pozitivă. Pentru a întări 
munca de educație pro-natalistă, 

comitetul municipal al femeilor a 
stabilit forme și direcții variate 
de acțiune.

— Pînă la acțiunile de perspec
tivă, vă propunem să insistați, to
tuși, asupra a ceea ce organizația 
municipală a femeilor întreprinde 
acum.

— în Rîmnicu Vîlcea funcțio
nează de mai mulți ani, și cu bune 
rezultate, cîte un club „Femina" 
aproape pe lîngă fiecare din cele 
peste 40 de comisii ale femeilor. 
Aici, în aceste cluburi, se desfă
șoară o largă paletă de acțiuni : 
simpozioane, schimburi de expe
riență, expuneri, mese rotunde, 
chiar unele cursuri de pregătire 
pentru viață a tinerelor mame.

— Ce reprezintă în fapt cursu
rile de pregătire pentru, viată 7

— Noi n-am dat un model, un 
etalon cu limite stricte de înca
drare, ci am lăsat cale liberă ini

țiativei fiecărei comisii de femei. 
De exemplu, la întreprinderea de 
ată și întreprinderea de textile țe
sute — unde personalul muncitor, 
predominant feminin, este foarte 
tînăr — cursurile sînt. de fapt, 
niște dezbateri pe probleme speci
fice tinerelor muncitoare, cum ar 
fi : alegerea tovarășului de viață, 
obligațiile și răspunderile derivate 
din actul căsătoriei și așa mai de
parte. In căzui altor unități, mai 
vechi, cursurile urmăresc să pună 
în dezbatere probleme privind con
secințele neglijentei în apărarea 
sănătății femeii, trăinicia familiei 
cu mai multi copii, ce trebuie să se 
Știe pentru prevenirea sterilității 
etc. — toate fiind susținute de pre
zentarea unor filme sau diapozi
tive, de organizarea unor standuri 
și expoziții de carte, ce abordează 
teme din domehiul respectiv, și 
altele.

O inițiativă pe cît de interesantă, 
pe atit de eficientă, a luat-o co
misia de femei din cadrul direc
ției sanitare, organizînd cursuri de 
Inițiere a mamelor aflate la prima 
naștere, în ceea ce privește îngri
jirea copilului.

— Alte acțiuni și preocupări ale 
comitetului municipal al femeilor 7

— Gînduri și intenții avem mul
te. Dorim, bunăoară, să organizăm 
un club „Femina" și la nivelul co
mitetului municipal, dar pentru a- 
ceasta avem nevoie de un spațiu 
adecvat De asemenea, am hotărît 
ca una dintre serele consiliului 
popular municipal s-o luăm noi în 
întreținere și să asigurăm florile. 
Care flori 7 Firește, acelea ce tre
buie să ajungă la maternitate, lîn
gă patul mamelor și al noilor năs- 
cuți. Am luat Ia întimplare numai 
două din ideile care ne preocupă 
și prin care vrem să contribuim 
la înfăptuirea obiectivului major : 
sensibilizarea femeilor. înțelegerea 
de către acestea a menirii lor so
ciale. a marilor speranțe ce se 
pun în ele pentru păstrarea con
tinuă a tinereții poporului român.

Ion STÂNCI U
corespondentul ’ „Scînteii"

VĂ INFORMĂM DESPRfe.

Pădurile acestui ar
V-ați gîndit de ce. simbolic, cînd 

se întemeiază o familie, se sădește 
un arbore 7 Pentru statornicie și 
durabilitate. De ce la nunți se joa
că bradul ? Ca o ștafetă a tinere
ții perpetue.

Atîtea simboluri se leagă de pă
dure. atîtea datini și obiceiuri care 
te duc cu gîndul la temeinicie, la 
trăinicie.

Acum, mai mult ca oricînd. ocro
tirea pădurii a devenit un obiectiv 
economico-social. dar și spiritual- 
afectiv. Asia si explică de ce s-a 
simtit nevoia ca obiectivele econo
mice ale silviculturii să fie redi- 
mensionate si amplificate în con
textul cadrului instituțional si ju
ridic apărut ca urmare a înființării 
Ministerului Silviculturii, cu patru 
ani în urmă. în acest cadru se în
făptuiește gospodărirea unitară a 
pădurilor si pășunilor din zona mon
tană si din perimetrul forestier al 
celorlalte zone. De altfel, coordona
tele dezvoltării de lungă durată a 
silviculturii au fost definite în ..Pro
gramul national pentru conservarea 
si dezvoltarea fondului forestier în 
perioada 1976—2010", aprobat prin 
Legea nr. 2 din 1976, elaborat din 
inițiativa și sub îndrumarea 
nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Program care 
statuează o serie de măsuri, prin
tre care menținerea suprafeței ac
tuale a fondului forestier, limita
rea tăierilor, îmbunătățirea tehno
logiilor de recoltare a masei lem
noase. refacerea arboretelor slab 
productive cu specii mai voloroase, 
împădurirea tuturor suprafețelor 
libere si protecția pădurilor împo
triva dăunătorilor.

Pentru a avea o Imagine clară 
asupra concretizării acestor măsuri, 
ne-am adresat inspectorului gene
ral inginer Viorel Ilampu. de la 
Ministerul Silviculturii. Practic, 
pornind de la Programul național, 
ce s-a întreprins și ce se între
prinde pentru buna gospodărire a 
fondului forestier 7

— Subliniez că, din inițiativa se
cretarului general al partidului, 
începînd cu acest an se exploa
tează pentru producția industrială 
mai puțin cu 1,4 milioane metri 
cubi lemn din pădurile mature, vo
lumul de tăiere limitîndu-se la 
20 500 000 metri cubi. In acest 
sens, s-a trecut la folosirea în 
circuitul industrial a tuturor re
surselor secundare rezultate din 
exploatarea si prelucrarea lemnu
lui. In ce privește tăierile, se vor 
aplica tehnologii de recoltare cu 

perioadă lungă de regeneP (15— 
30 ani). Practic, arborii fturi se 
vor extrage treptat din fțiunile 
destinate exploatării, gîndu-se 
dezgolirea solului pe pojni fără 
semintis viabil, asigurindțe astfel 
permanenta pădurii și ii ei de 
protector al mediului îrfijurător.

— Exisță și zone undei se vor 
opera tăieri în păduri fure ’

— Firește. Este vorbaje păr 
rile de protecție de inPs dc 
bit. iar in zonele cu i. redus de împădurire!’ 
pia Română și Dd! 
județele Galați, Brăi 
Călărași, Buzău, Prs , 
giu, Dîmbovița, Teii [ 
geș, Olt, Dolj, Mei ’ 
cea. Constanta și sg 
Ilfov, tăierile se va/ 
mai la igienizare V 
Trebuie să precizez L 
text că s-a trecut la, 
conservare a celor ' 
stejar, salcîm și tel

In momentul de ► 
plantarea tuturor g< 
tificate din fondul i 
unor terenuri excesi. 
inapte pentru agricultură, 
tă campanie de primăvară s 
vede să se realizeze circa 92 1, 
din sarcina anuală de împăd. 
Noile păduri prevăzute pe o sup. 
fată totală de 49 400 hectare. d> 
care 33 100 ha create prin reîmpă 
duriri și 16 300 ha pe cale naturală, 
sint alcătuite din specii autohtone 
valoroase — foioase și rășinoase 
în care ponderea fagului și stejar 
lui reprezintă peste 50 Ia sută • 
total.

Date fiind cerințele crescînde 
Industriei de molilă, factorii de f 
răspundere ai ministerului au pus 
accent, cum era si firesc, ne ex
tinderea paltinului, frasinultii. ci
reșului și nucului. Materialul fo
losit pentru plantat provine, in cea 
mai mare parte din semințe 
și butași selecționați, cu însușiri 
productive superioare.

Iată dar că sint erecte condiții 
ca si gospodărirea pădurilor, după 
cum ne asigura interlocutorul nos
tru. să înregistreze ui salt calita
tiv. dată fiind baza . naterială co
respunzătoare. o bogită experiență 
silvică si o serie de rezultate nota
bile în ce privește cercetarea știin
țifică. Desigur, o coitribuție impor
tantă o pot avea c4ătenii țării, ti
neretul prin partllparea la plan
tarea de puieți n cadrul „Lunii 
pădurii".

Bftrta CUIBUS

fabrica.de
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CIT COSTĂ PRODUCȚIA PE CARE O REALIZEAZĂ 
COOPERATIVA AGRICOLĂ? (II)

Fapte ce pot fi cuprinse într-un 
singur cuvînt: RĂSPUNDERE!

In continuarea analizei privind preocuparea cadrelor de con
ducere, a specialiștilor și a aparatului financiar-contabil din 
unitățile agricole de a asigura o eficiență înaltă producției 
agricole, publicăm în numărul de azi măsurile preconizate pen
tru redresarea situației economice o cooperativei agricole din 
Mălureni, județul Argeș, aducînd, totodată, în discuție însuși 
modul în care sînt fundamentate aceste programe in unele 
cooperative agricole.

Redresare economică efectivă, 
concretă, nu „redresarea" 

planurilor de la un an la altul
Problema cea mai importantă 

care se pune în cazul coopera
tivei agricole din Mălureni. ca 
și al altora aflate într-o aseme
nea situație deficitară, este ca 
eforturile de muncă și financia
re să fie îndreptate spre acele 
sectoare care, in condițiile date, 
să asigure punerea in valoare a 
tuturor resurselor de care dis
pun. Aceasta presupune o ana
liză permanentă si amănunțită 
a situației producției. promo
varea unei gîndiri economice 
sănătoase în rîndul cadrelor de 
conducere Si specialiștilor pen
tru a le da posibilitatea aces
tora de a-și forma o imagine 
clară și exactă asupra a ceea ce 
înseamnă corelația directă între 
nivelul producției — costul a- 
cesteia — beneficiu. Deficien
tele existente în acest sens tre
buie înlăturate cu desăvîrșire 
pentru a asigura pretutindeni o 
eficientă maximă investițiilor 
ce se fac pentru spdrirea pro
ducției agricole. Tocmai in a- 
ceastă idee au fost gindite pro
gramele ce s-au cerut a fi ela
borate în vederea redresării si
tuației economico-financiare a 
cooperativelor agricole slab 
dezvoltate.

Cercetăm la serviciul de spe
cialitate al Direcției agricole a 
județului Argeș modul în care 
sînt puse in evidentă si urmă
rite aspectele privind evoluția 
situației economice a diferitelor 
unități. Da, există așa ceva, 
există programe de redresare. 
Faptul dacă este bine că ele 
sint întocmite pe o perioadă mai 
lungă sau mai scurtă nu-1 dis
cutăm acum. Aducem în discu
ție insă modul în care sint fun
damentate programele, precum 
si modul în care sint urmărite 
Si realizate practic măsurile cu
prinse în aceste programe. Ce 
prevede, bunăoară, programul 
întocmit anul trecut pentru re
dresarea cooperativei din Mălu
reni ? Notăm exact din conținu
tul acestui program, incopciat 
alături de altele în dosarul aflat 
la direcția agricolă : reducerea 
cheltuielilor de producție cu 
266 000 lei ; înființarea unei ciu- 
percării din care să se realizeze 
un beneficiu de 60 000 lei ; or
ganizarea unei secții de cără
mizi care să sporească cu 100 000 
lei beneficiul cooperativei.

Revenim la discuția avută cu 
cadrele de conducere ale coope
rativei agricole din Mălureni. 
unde punem exact aceeași în
trebare : ce măsuri s-au stabilit 
pentru a asigură redresarea si
tuației economice a acestei uni- 

I ? Ni se vorbește despre... 
•=-*tia  (deci nu despre o hotă- 

i. cuprinsă într-un plan) de 
a organiza o cărămidărie. Con- 
tabilul-sef este însă foarte por
nit împotriva acestei idei (in- 
vocînd motive greu de înțeles 
și de acceptat), deși, culmea, in 
programul de redresare." întoc
mit împreună cu factorii răs
punzători din cadrul consiliului 
agroindustrial, se specifică fap

tul că de înfăptuirea acestei mă
suri răspunde contabilul-șef. 
Cert este că pină acum nu s-a 
făcut nimic, iar contabilul-șef 
rămîne ferm pe poziția inițială : 
nu ! Asupra înființării ciupercă- 
riei nu au existat divergențe de 
opinii, dar nici nu a avut cineva 
intenția să treacă la materiali
zarea ei. Cert este insă că 
ea a dispărut chiar ca idee din 
gmdirea acestor oameni. Ne 
oprim cu exemplificările, întru- 
cit măsurile preconizate pentru 
reducerea cheltuielilor s-au 
constituit în fapt in adevărate 
canale de scurgere a acestora 
pină mult sub limita admisibilă 
a eficientei. x

în legătură cu situația pre
zentată sînt de presupus două 
explicații. Intîi de toate, cei 
nominalizați să răspundă de 
aplicarea măsurilor de re
dresare economică a coopera
tivei agricole nu și-au în
deplinit sarcinile încredințate. 
Presupunere care naște la rîn
dul ei citeva întrebări : cum au

Pregătirea economică a cadrelor 
de conducere, sistemul 

informațional cer perfecționări 

structurale
Ar mai fi de adus in discuție 

însuși modul în care cadrele de 
conducere, șefii de fermă, apa
ratul contabil-financiar. în pri
mul rînd urmăresc, analizează 
și corectează pe parcurs măsu
rile care să ducă la creșterea 
eficientei economice. Relatam 
Ia începutul anchetei noastre 
despre felul în care conducerea 
cooperativei agricole din Pe- 
trești urmărește si analizează 
în permanentă situația produc
ției. evoluția cheltuielilor si a 
costurilor. La Mălureni. zadar
nic încercăm să aflăm măcar 
despre o discuție în care să fi 
fost analizate problemele de 
fond ale activității economico- 
financiare a cooperativei. Aceas
ta explică de fapt lipsa unei fun
damentări serioase in alegerea 
căilor care să asigure progresul 
economic al acestei unități. In 
loc să fie preconizate măsuri de 
revitalizare a sectorului pomi
col și a celui zootehnic, care 
dispun de cele mai mari resurse 
de dezvoltare, s-a apelat la mă
suri derizorii, lipsite de sub
stanță si deci fără puterea de a 
influenta pozitiv dezvoltarea de 
ansamblu a cooperativei agrico
le. Este un adevăr care îndeam
nă nu numai la meditație, ci 
mai ales la măsuri judicioase de 
natură să propulseze activitatea 
acestei cooperative pe drumul 
progresului, al unei înalte pro
ductivități și eficiente.

Ce anume probleme se cer re
zolvate pentru promovarea unei 

urmărit si controlat cadrele de 
Ia direcția agricolă și în primul 
rind de la consiliul agroindus
trial înfăptuirea obiectivelor 
prevăzute ? ; cum au acționat, 
pentr'u rezolvarea problemelor 
ce s-au ridicat în înfăptuirea 
acestor măsuri 7 ; ’ ce măsuri 
s-au luat pe parcurs, cînd s-a 
constatat că nu se trece la ma
terializarea investițiilor preco
nizate 7 O a doua presupunere 
este că măsurile propuse nu sint 
viabile, nu există condiții pen
tru îndeplinirea ior. Aceasta dă 
naștere la alte întrebări : pe ce 
bază au fost fundamentate mă
surile de redresare 7 ; în ce per
spectivă au fost gîndite si oe 
ce temei 7 ; cei care le-au ela
borat chiar să nu fi cunoscut 
posibilitățile reale de aici 7

Situația pune în evidență o 
problemă de fond care depă
șește cadrul cooperativei din 
Mălureni, și anume aceea a se
riozității și temeiniciei cu care 
sint elaborate aceste programe 
de redresare, a răspunderii cu 
care se trece la înfăptuirea lor. 
a eficientei controlului asupra 
îndeplinirii lor. Am răsfoit la 
întîmplare cîteva asemenea pro
grame și de la prima privire 
ne-am dat seama de modul su- 
perficial în care au fost întoc
mite, de formalismul- care se 
ascunde în spatele unei idei care 
ar trebui să devină dominantă, 
în dezvoltarea oricărei unităti 
agricole. Am putea spune chiar 
că din acest punct de vedere se 
constată chiar o slăbire a exi
gentei fată de modul in care 
sînt gîndite și fundamentate 
programele de redresare a coo
perativelor agricole.

gîndiri economice sănătoase In 
rîndul tuturor cadrelor de con
ducere din agricultură, specia
liștilor si cu deosebire în rîn
dul aparatului financiar-conta
bil din agricultură 7 Notăm în 
cele cu urmează, foarte sumar, 
cîteva din învățămintele, din 
opiniile unor cadre din agricul
tură.
• Primul lucru ce trebuie 

făcut este să se instituie in 
practica tuturor conducerilor 
unităților agricole regula de a 
analiza în mod sistematic și a- 
profundat. la perioade clar sta
bilite, pe faze ale procesului de 
producție, pe culturi, pe fiecare 
produs în parte, toate operații
le care tin de evoluția cheltu
ielilor. de eficienta economică a 
întregii activități. In această or
dine de idei se cer aduse chiar 
unele perfecționări sistemului 
informational, astfel încit aces

Problematica vizînd creșterea eficienței econo
mice în unitățile agricole, îndeosebi in cooperativele 
agricole, este, desigur, complexă, diferită de la o zonă la 
alta și chiar de la o unitate la alta și, tocmai de aceea, 
așa cum menționam la începutul anchetei noastre, publi
cată în ziarul de duminică, 30 martie, invităm cadrele de 
conducere din unitățile agricole cu rezultate remarcabile, 
specialiștii și în mod deosebit economiștii să-și împărtă
șească experiența, să-și expună punctele de vedere, su
gestiile și propunerile lor.

ta să poată reflecta în orice mo
ment si pe orice fază a pro
cesului de producție gradul de 
efectuare a cheltuielilor.

• Strîns legat de perfecțio
narea sistemului informational 
trebuie avută in vedere și obli- 
'gativitatea instituirii unei evi
dente primare la nivelul forma
țiilor de lucru, care angajează 
culturile sau animalele în acord 
global, pentru a se putea com
para în orice moment nivelul 
cheltuielilor făcute pentru exe
cutarea lucrărilor cu cele stabi
lite îh haremuri. încit. în cazul 
fiecărei culturi si fiecărei cate
gorii de animale, să se obțină 
rezultate financiare pozitive. A- 
ceastă cerință aduce în discuție 
însăși obligativitatea implicării 
mai mult a economistului in ; 
procesul de fundamentare si I 
urmărire a executării planului, 
pentru a se elimina cu desă- j 
vîrșire acele neconcordante în- | 
tre cheltuielile prevăzute in fi- I 
șele tehnologice a culturilor sau 
categoriilor de animale si cele 
care se realizează efectiv.

• Intrucît multe din cheltu
ielile neeconomicoase soldate 
cu pierderi se înregistrează la 
anumite investiții, este de dato
ria organelor agricole centrale 
să stabilească o metodologie 
clară de urmărire a eficientei 
cheltuielilor pentru realizarea ' 
investițiilor. Pe bună dreptate 
cadrele de conducere si specia
liștii din agricultură aduc nu
meroase critici actualului sis
tem de realizare a investițiilor 
în care proiectantul gîndește lu
crarea, constructorul o execută, 
banca creditează, iar beneficia
rului i se cere doar să reali
zeze indicatorii de producție si 
de eficientă.

• în legătură cu modul in 
care smt instruite cadrele din 
aparatul' contabil si financiar, 
din discuțiile avute cu mai mul
te cadre de conducere și econo
miști rezultă că această pregă
tire se rezumă mai mult la as
pectele. ce privesc tehnica de 
contabilizare și sînt extrem de 
rare situațiile în care se anali; 
zează concret modul in care 
trebuie urmărită eficienta eco
nomică. experiența bună in 
acest domeniu. în așa fel încit. 
să se înlăture situațiile in care 
cadrele contabile se rezumă 
doar la rolul de a înregistra fe
nomenele fără a gindi economic 
sau a - veni cu soluții care să 
pună în valoare posibilitățile de 
reducere a costurilor, posibili
tățile de sporire a veniturilor 
și eficientei producției.

• Atrage atenția pe de altă 
parte faptul că nu în .puține 
locuri sînt descompletate postii- i 
rile dfe economiști de fermă sau ] 
de contabili-șefi. Ar trebui ca la ’ 
nivelul organelor agricole iude- .] 
tene și centrale să fie întreprin- ' 
se acțiuni pentru depistarea ’ 
unor asemenea cadre eu pregă- ! 
tire corespunzătoare, pentru că ș 
ele există. In fond, învățămân
tul nostru a pregătit de-a lun
gul anilor un mare număr de 
economiști.

Horea CEAUSESCU 
Iosif POP

(Urmare din pag. I)
departe decit la C.A.P. Unirea, 
unitate vecină cu C.A.P. Di- 
chisent. oină la ora 12. cu două 
semănători nu se trăseseră de- 
cît două brazde. ..Sîntem la 
îneeput — se justifica Eugen 
Milea. șeful fermei, Pină ne or
ganizăm...". Este de prisos să 
continuăm cu „argumentele11, in
trucît ele nu fac decît să în
tărească părerea că in unele 
locuri nu s-a înțeles necesita
tea eliminării oricărei întîrzieri 
a semănatului. Important este 
că în alte locuri asemenea ma
nifestări de pasivita.te si-au gă
sit riposta cuvenită Inginerul-

Combustibilul asigurat ritmic,
fără întîrziere

Investigațiile întreprinse în 
mai multe unităti agricole au 
surprins în diferite ipostaze o 
situație care trebuie să-și gă
sească o soluționare rapidă din 
partea factorilor de resort. Vi
neri și sîmbătă am găsit, înce- 
pind cu ora 12, mai multe trac
toare trase la capătul parcele
lor. își încetaseră activitatea. 
Motivul? Lipsa motorinei. La 
S.M.A. Roseți. directorul unită
ții. Dumitru Serbau, ne spune: 
„Ca să lucrăm cu toate forțele 
prevăzute în campanie ne tre
buie zilnic 10 tone de moto
rină. Dar nu am primit mai 
mult de 6 tone. De luni va tre
bui să intrăm în lucru cu toate 
cele 42 de semănători pentru 
prăsitoare, ceea ce impune să 
avem asigurat întreg necesarul 
de combustibil". Practic, toate 
stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județ se aflau 
in aceeași situație. Or. evoluția 
vremii reclamă ca. Ia semănat 
să nu se piardă acum nici o 
clipă bună de lucru. ..De lu

mea trecută, temperatura aeru
lui a crescut brusc — ne spu
nea Marin Chiriac. directorul 
S.M.A. Jegălia. In numai cîteva 
zile pămîntul s-a uscat pe adin- 
cimea stratului de semănat. Ori
ce zi de întîrziere înseamnă de 
acum pierderea umidității din 
sol. cu toate consecințele ce de

Calitatea semănatului
asigură 70 la sută din producție
Pe primarul ' comuni’i Bofcea 

l-am prins, cum se spune, in
tre două drumuri. Venea din 
..balta", unde sint terenurile ce
lor trei' întreprinderi, agricole 
de stat din comună. * și mergea 
pe „terasă", unde se află pă- 
mintul celor două cooperative 
agricole.

— Sint multe de rezolvat a- 
cum, de nu știi unde să te im
parii.

— De unul singur...
— Scuzați că vă întrerup, nici 

vorbă de unul singur! La noi. 
toți membrii biroului comitetu
lui comunal de partid sint zi si 
noapte in unităti. la punctele 
de lucru. Eu încerc să rezolv 
ceea ce ei nu pot. în plus, răs
pund personal de C.A.P. Borcea 
II. care în ultimii ani ne-a 
creat cele mai serioase greutăți.

— Dar înainte de a fi ales 
primar ati fost președintele a- 
cestei cooperative agricole, care 

sef al C.A.P. Gildău nu a fo
losit primele zile bune de lu
cru. întîrziind însămîntarea 
sfeclei de zahăr, fată de cele
lalte cooperative agricole din 
consiliul agroindustrial Jegălia. 
Firesc. . conducerea consiliului 
agroindustrial i-a întocmit re
ferat de sancționare. Bineînțe
les. aceasta se impunea, dar la 
semănat intirzierea nu mai poa
te fi recuperată. De aceea, e- 
sential este ca printr-un control 
riguros al tuturor celor repar
tizați să conducă si să îndru
me activitatea, asemenea situa
ții să fie evitate, iar semăna
tul fiecărei culturi să înceapă 
la momentul optim. .

curg de aici pentru ritmul si 
calitatea lucrărilor. Si. din pă
cate. nu putem lucra cu țoale 
forțele, deoarece motorina ni 
se asigură cu țirîita".

Am adus această stare de lu
cruri la cunoștința factorilor 
de răspundere ai comitetului 
județean de partid. „Intr-ade
văr, cotele de motorină repar
tizate de Ministerul Agricultu
rii județului Călărași pentru a 
doua jumătate a lunii martie 
s-au situat sub cerințele deter
minate de condițiile*  de lucru 
pe care le-am avut — aflăm de 
la tovarășul Nicolae Zainea, 
secretar al comitetului jude
țean de partid. Intrucît în pe
rioada 1—20 aprilie avem de se
mănat peste 210 000 hectare, 
este absolut necesar ca Minis
terul Agriculturii să recalcule
ze cotele de motorină alocate 
județului Călărași, astfel încit 
să putem realiza zilnic o viteză 
la semănat de 15—17 mii hec
tare. Or. pentru aceasta avem 

■nevoie de 375—400 tone de mo
torină pe zi. Se ridică și o altă 
problemă. Deoarece cel mai 
mare volum de lucrări, din luna 
aprilie trebuie realizat pină la 
data de 20. este nevoie ca si 
cea mai mare parte din cotele 
de motorină repartizate să m 
se asigure in primele două de- 
cade ale. acestei luni".

dădea tonul producțiilor ridica
te — 10.—12 tone de porumb 
boabe stas la hectar — nu nu
mai in județ, ci și în tarii.

— Este adevărat și vrem ca 
in acest an această unitate să 
depășească producțiile de . a- 
tunci. De aceea, urmărim ca 
■semănatul să se facă la timp 
și de cea mai bună calitate. 
Dar să nu uităm un factor e- 
sențial — irigațiile. Atunci, 
cmd era vremea udatului, tot 
satul se muta la cîmp. Moto- 
pompele mergeau ziua, și mai 
ales noaptea. Anul trecut însă, 
pe o secetă acută, .motopompele 
mai mult au stat din cauza 
lipsei de motorină. Anul ăsta, 
dacă irigațiile vor merge din 
plin, comuna noastră, care are 
aproape 35 000 hectare teren a- 
rabil — cit un județ de deal — 
poate da o producție agricolă 
globală de un miliard de lei. 
Este un obiectiv pentru care

i

Exigență sporită pentru colitatea semănatului I Șeful fermei 3 a 
C.A.P. Dichiseni, Ion Gheorghe, și directorul Trustului județean 
Călărași ol S.M.A., Constantin Șandru, controlează dacă prin 

semănat se asigură densitatea stabilită

merită să faci semănatul ca lu
mea.

— Si unde merge treaba mai 
bine?

— La I.A.S. Pietroiu. Acolo 
mă duc să mă mai relaxez...

11 lăsăm pe primar cu trebu
rile si gindurile lui și trecem 
in „baltă", pe terenurile I.A.S. 
Pietroiu. Aici nu ne trebuie 
mult timp să ne dăm seama ce 
anume determină „relaxarea" 
primarului. Oamenii sint la da
torie. cu toate forțele, bine or
ganizați.

Pe directorul Întreprinderii, 
tovarășul Stefan Poienaru, 
l-am găsit la ferma nr. 1. Dis
cuta cu Ionel Vlad. șeful fer
mei. Am înțeles că nu era prea 
mulțumit. Constatase că agre
gatele de la pregătirea terenu
lui mobilizau solul ne o adîn- 
cime prea mare, ceea ce pro
voacă pierderea apei din natul 
germinativ. Pe loc. grapele cu 
discuri au fost reglate cores
punzător. reducîndu-se unghiul 
de atac de la 10 la .6 cm adin-

Inițiative menite să sporească 
mult ritmul de lucru

Pe parcursul documentării 
noastr? am avut prilejul să con
semnăm o serie de initiative. în
treprinse de Trustul S.M.A. Că
lărași. care au o largă sferă de 
aplicabilitate, determinind creș
terea substanțială a ritmului de 
executare a lucrărilor. Am so
licitat tovarășului Constantin 
Sandru, directorul trustului, să 
le prezinte pe scurt.

• Printr-o modificare ce nu 
comportă *nici  o cheltuială la 
releul si alternatorul tractoare
lor fără baterii s-a creat posi
bilitatea ca acestea să aibă lu
mină. In felul acesta au fost 
pregătite 650 de tractoare pen
tru a lucra în schimbul doi la 
pregătirea terenului, c'eea ce în
seamnă sporirea ritmului stabi
lit la această lucrare cu 30—35 
la sută.

• Pentru 295 tractoare A — 
1800 au fost alcătuite agregate 
complexe, constituite din plug, 
disc, lamă nivelatoare și trei 
corpuri de grape reglabile, care 
la o singură trecere lasă tere

cime. „Nu ne permitem nici un 
rabat de la calitatea semănatu
lui — ne spune directorul. Pen
tru noi este un lucru verificat 
că 70 la sută din producție la 
culturile prășitoare depinde de 
respectarea tuturor normelor la 
semănat. Or, aceasta este trea
ba noastră, a mecanizatorilor st 
a specialiștilor".

. Am reținut sl două măsuri 
care se aplică aici, ca de altfel 
în toate unitățile agricole din 
județ, pentru a se asigura o 
calitate înaltă la semănat. La 
toate tractoarele care lucrează 
la semănat s-au montat dispo
zitive pentru blocarea vitezelor, 
astfel încît acestea nu pot îna
inta decît cu viteza intîi. Apoi 
s-a interzis să se lucreze cu 
două sau mai multe semănă
tori una după alta. Pentru a se 
spori răspunderea mecanizatori
lor. fiecare execută semănatul 
pe cite o parqelă. pe care rea
lizează toate lucrările pină la 
recoltare.

nul gata pregătit pentru semă
nat. Aceste agregate vor fi fo
losite in luna aprilie pe cele 
20 000 hectare semănate ia 
toamnă cu ftiraje pentru masă-“ 
verde. care trebuie întoarse si 
semănate cu porumb într-un 
timp foarte scurt.

• în cadrul trustului jude
țean al S.M.A. a fost pus la 
punct un dispozitiv de pornire 
a tractoarelor și a combinelor 
cu aer comprimat. Folosirea a- 
cestuia determină eliminarea 
timpului de mers în gol al trac
toarelor. care în lipsa baterii
lor însumează peste patru ore 
pe zi la un tractor. Rezultă o 
mare economie de combustibil 
Si prelungirea vieții tractoare
lor. Pentim generalizarea dis
pozitivului este nevoie ca Mi
nisterul Agriculturii să urgente
ze omologarea lui și să asigure 
fondurile necesare.

Aurel PAPAD1UC 
Mihai DUMITRESCU

Cercetarea-în colectiv, prin afirmarea 
inteligentei tehnice proprii

în prezent, la întreprinderea 
„Steaua roșie" din Fieni se reali
zează peste 1 500 tipuri de becuri 
destinate tuturor ramurilor econo
miei naționale, precum si exportu
lui. Peste 90 la sută din pro
ducția executată este, din punct 
de vedere calitativ, la nivel mon
dial. Sint rezultate de excepție, 
cate demonstrează că. datorită cali
tății si fiabilității, becurile cu marca 
„Selum" s-au impus de multi ani 
ne Diata externă, chiar si în țări cu 
bogată tradiție în acest domeniu.

Ce stă la temelia acestor re
zultate ?

Ne răspunde tovarășul Gheorghe 
Banu. directorul 
întreprinderii :

— Dacă în mo
mentul de fată 
peste 60 la sută 
din producția 
rioastră se expor
tă. dacă becurile 
sînt 'intens soli
citate ne Diata 
engleză si ame
ricană. acest lucru se datorea
ză întregului colectiv — adică 
muncitorilor, maiștrilor și ingineri
lor care — vă rog sa subliniati — 
smt deopotrivă cercetători și reali
zatori ai produselor.

— Deopotrivă cercetători și reali
zatori este o metaforă ?•

— Nu. nu 1 Fără metafore. Este, 
fără exagerare, așa cum am spus. 
Tn procesul de concepție, cercetare 
și proiectare in domeniul becurilor 
nu a existat și nici nu există un in
stitut de specialitate. Cu riscul de a 
fi considerați lipsiți de modestie, 
trebuie.să spun că noi. la Fieni, 
n-am cumpărat șl nu cumpărăm nici 
o tehnologie, nu am primit nici un 
proiect sau altă documentație. în
tr-un cuvint. nu am apelat si nu am 
primit inteligentă tehnică din afară. 
Am gîndit. am căutat, am testat sin
guri și, de abia dună ce am avut 
certitudinea că ideile propuse sînt 
eficiente, ne-am apucat de treabă.

— Cu ce forte 7
— Cu forțele întregului colectiv, 

în ce mod 7 în treacăt fie spus, 
confecționarea unui bec este consi
derată simplă. Nu este nici foarte 
complicată, dar cel mai sim
plu bec are un filament pre
lucrat și controlat sub microscop, 
cu diametre mal mici decît cele ale 
unui fir de păr. în componenta lui’ 
intră electrozi pe care cu viteza „de 
șăgeată" se sudează filamentul. Un 

O idee 
si valoarea ei

bec mai presupune sl măiestria sti
clarilor ce plămădesc, e drept, cu 
ajutorul mașinilor; globurile de sti
clă. dar mai presupune multe altele 
Pe scurt. pentru realizarea unui 
bec sint necesare bogate cu
noștințe profesionale, finețe și 
multă migală. Dar să revin la 
întrebarea dumneavoastră. Pentru 
început, am constituit colective din 
care făceau parte cei mai priceputi, 
cei mai harnici si plini de inițiativă 
muncitori, tehnicieni si ingineri. 
Aceasta, pentru inceput. Intențio
năm. De viitor, ca fiecare inginer să 
devină realmente un cercetător. Alt
fel spus, să nu fie legat strict nu

mai de probleme
le curente, ci să 
se ocupe, deopo
trivă. si de cele 
de largă perspec
tivă. Este un o- 
biectiv căruia îi 
consacram toate 
forțele. De altfel, 
am si stabilit ca, 
îh continuare, ac

tivitatea de Cercetare să se des
fășoare direct in atelierele si sec
țiile de producție. Urmărim' ca in 
această acțiune să fie cuprinși tot-i 
oamenii muncii pentru ca activita
tea de cercetare să nu se desfășoare 
in*  cadrul unui „club" închis, ci. dim
potrivă. să fie deschisă oricui demon
strează prin fapte că este preocupat 
de nou. de modernizarea producției 
si a fabricației.

— Despre rezultatele concrete ale 
acestei orientări ce ne puteti spune ?

— Foarte multe. Notați numai atît. 
Inginerii Maria Stoleru si Miladin 
Simonoyici au duș la punct o nouă 
tehnologie privind utilizarea benzi
lor din otel nichelate in locul fire
lor de nichel aduse din import. 
Muncitorii Ion Tonescu si Gheorghe 
Matei au realizat noi „familii" de 
lămpi cu descărcări de gaze. Tehni
cianul Constantin Milicescu a pus la 
punct „seria" de becuri oglindate 
pentru export.

Da. nu este ușor, dar nici foarte 
complicat să produci la cel mai bun 
nivel mondial fără să imporți inte
ligentă de la nimeni, dacă inteli
genta lucrează în hala de producție, 
dacă lingă muncitor se află mereu 
inginerul, cercetătorul și dacă se 
tinde ca un număr mereu mai mare 
de muncitori să devină și creatori, 
inovatori, cercetători — fără ghili
mele.

Gheorqhe IONIT-A

In județul Mureș 
s-a încheiat însămînțarea 

sfeclei de zahăr
Prin organizarea exemplară a 

muncii mecanizatorilor si cooperato
rilor, care să asigure, conform pro
gramului județean, obținerea a cel 
puțin 50 000 kg sfeclă de zahăr Ia 
hectar pe jumătate din suprafața 
cultivată, oamenii muncii din agri
cultura județului Mures raportează 
încheierea insămintării acestei plan
te tehnice pe toate cele 12100 hec
tare planificate.

Acum, tini nd seama de condițiile 
climatice prielnice, specialiștii si me
canizatorii au pregătit operativ toa
te mașinile si utilajele necesare de
clanșării neintîrziate a insămintării 
porumbului. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scînteii").

De cîteva luni, la întreprinderea 
de osii și boghiuri din Balș — una 
dintre cele mai mari unităti con
structoare de mașini din județul Olt 
— se Înregistrează un progres sem
nificativ în ce privește îndeplinirea 
indicatorilor economici. Concret. în 
primele două luni ale anului preve
derile de plan au fost depășite la 
producția-marfă eu 6.2 milioane lei. 
îa producția netă — cu 1,1 milioane 
lei. iar la productivitatea muncii cu 
1,6 la sută. Dacă se au in vedere și 
rezultatele obținute in luna martie, 
se estimează că valoarea product! ei - 
marfă realizate in primul trimestru 
din acest an va fi cu 21 milioane lei 
superioară prevederilor planului. 
Practic, în luna martie planul la pro
ducția fizică a fost îndeplinit, ob- 
tinîndu-se depășiri la cîteva dintre 
sortimentele de bază. între care 250 
tone oțel. 30 osii. 10 boghiuri.

Care este „pulsul" producției în 
aceste zile ? Tovarășul Constantin 
Nicu. directorul întreprinderii, ne-a 
precizat că s-au întreprins măsuri 
energice pentru ca. în continuare, 
planul să fie realizat integral la toii 
indicatorii, și. în cel mai scurt timp, 
să fie recuperate restantele la pro
ducția fizică din primul trimestru. 
„Dacă In urmă cu cîtva timp — a- 
precia interlocutorul — nu obțineam 
mai mult de 300 tone de oțel pe zi, 
în ultima decadă a lunii martie pro
ducția zilnică a fost de 550—600 tone 
otel ; de asemenea, la osii, produc
ția zilnică a fost dublată, fabrieîn- 
du-se peste prevederi 30—40 osii. Fo
losesc și acest prilej pentru a aduce 
din partea colectivului de oameni ai 
muncii din unitatea noastră cele mai 
sincere și călduroase mulțumiri to
varășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, pentru 
sprijinul direct pe care ni l-a acor

La C.A.P. Unirea, la semănat ou fost concentrate forțe însemnate, dar ritmul lucrărilor poote spori mult în intensitate
Fotografii : A. Papadiuo

dat tn vederea redresării situației si 
realizării planului potrivit prevede
rilor stabilite. Țin să precizez că ac
ționăm cu cea mai mare exigentă 
pentru aplicarea măsurilor complexe 
cuprinse în programul de dezvoltate 
și modernizare a producției adoptat, 
program care are ca principale obiec
tive realizarea ritmică, la toate sor
timentele, si la un nivel calitativ su
perior a producției fizice, sporirea 

LA ÎNTREPRINDEREA DE OSII Șl BOGHIURI DIN BALȘ

Măsuri energice pentru realizarea sarcinilor de plan 
si recuperarea restanțelor la unele sortimente

mai puternică a productivității mun
cii. reducerea mai substanțială a con
sumurilor de energie electrică, ma
terii prime și materiale, creșterea 
mai accentuată a eficientei econo
mice".

în programul menționat, acțiunile 
concrete, pentru finalizarea cărora 
sint folosite toate resursele tehnice 
si mobilizate toate forțele umane din 
întreprindere, se grupează pe citeva 
domenii principale. Astfel, în ve
derea atingerii capacității finale la 
producția de otel lichid, la otelărie 
eforturile sînt îndreptate spre pune
rea în funcțiune a foarfecii de debi
tat și compactat fier vechi, inclusiv 
mecanizarea aferentă, realizarea in
stalației de degazare a otelului sub 
vid. executarea transportoarelor cu 
bandă si alimentare vibrante, inte

b B a b ■ ■ ■
grarea In fluxul prdductiv a două 
mașini de șarjat. La turnătorie, ac
țiunea de modernizare include fina
lizarea instalației de turnare centri
fugală. extinderea tehnologiei de 
execuție a miezurilor cu rășini tura
nice. reorganizarea fluxului de trans
portat piese în atelierul de curățăto
rie dimă turnare-dezbatere. prin in
troducerea in linie a unei mașini de 
sablat, reorganizarea fluxului tehno

logic la curățătorie prin debitarea 
rețelelor și maselotelor pe instalații 
specializate cu flacără oxigaz si cu
rățirea pieselor în poziție verticală 
pe instalații de mare productivitate. 

-Tot aici se acționează pentru reali
zarea unei linii de turnat piese mici 
cu o capacitate de 1 000 tone pe ari, 
pentru mecanizarea operațiilor de 
stocare și transport al lianților de 
formare, pentru modernizarea cup
toarelor de tratament termic și a li
niilor de turnare I și II.

De altfel, la otelărie și turnătorie, 
acțiunea de modernizare se află în
tr-un stadiu avansat. Practic, pro
gramul stabilit a inclus o parte din 
obiectivele ce se aflau în fază de fi
nalizare. precum și altele noi. me
nite să asigure condiții pentru ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 

produselor, pentru sporirea produc
tivității muncii în ritmurile prevă
zute.

Se cuvine adăugat totodată că. ac- 
ționîndu-se potrivit programului sta
bilit. s-a realizat o colaborare mai 
intensă cu furnizorii de echipamen
te. concretizată în modernizarea 
strungurilor Carusel cu comandă nu
merică si altor mașini-unelte.

Este demn de relevat că muncito

rii. inginerii și tehnicienii din între
prindere sînt angajați activ in acest 
amplu program de revigorare a pro
ducției. iar rezultatele sint deosebit 
de concludente în activitatea de zi 
cu zi. Citeva exemple sint edifica
toare : introducerea pe flux, la for
ja de osii și roti, a unei instalații 
de debitare automată cu flacără a 
capetelor de osii. prin contribuția 
tehnicianului Gheorghe Hîrcă ; re
ducerea adaosurilor de prelucrare 
prin îmbunătățirea tehnologiilor de 
forjare a roților fabricate pentru ex
port prin punerea in practică a unei 
soluții tehnologice ingenioase, iniția
te def tehnicianul Stefan Bondrea, și 
alteia. în cadrul otelăriei electrice, 
formațiile de lucru de la cuptoarele 
I—3, Ărintr-o mai bună organizare a 
producției si a muncii, si-au Aepășit

sarcinile de plan aferente perioadei 
in curs, realizînd pină la 28 martie 
o producție suplimentară de peste 
1 200 tone otel. O contribuție deose
bită la obținerea acestui rezultat au 
avut oțelarii Gheorghe Mitran, Fie
rea Nisip, Ion Meleagă, Gheorghe 
Roșianu și Costel Gheorghe. La a- 
telierul pentru prelucrarea roților, în 
această perioadă au fost strunjite su
plimentar peste 700 de roti, iar săp- 
tămîna 24—29 martie a fost declara
tă „săptămină de producție record", 
colectivul condus de maistrul Nicolae 
Marian-angajîndu-se să realizeze su
plimentar 200 roți necesare pentru 
finalizarea a 72 boghiuri.

în esență, se poate aprecia că la 
întreprinderea de osii si boghiuri din 
Bals s-a realizat — prin rezultatele 
superioare obținute în luna martie — 
un adevărat reviriment, că aici exis
tă condiții pentru îndeplinirea ritmi
că si integrală a tuturor indicatori
lor de plan, pentru recuperarea grab
nică a restantelor înregistrate la 
unele sortimente și chiar pentru de
pășirea prevederilor. Acesta este de 

- altfel angajamentul de onoare al 
oamenilor muncii din această impor- 
tantă unitate 
sînt hotărîtl

' nici un efort 
exemplară ă prevederilor planului pe 
acest an. în mod evident, eforturile 
colectivului pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare si moderni
zare a producției, pentru Îndeplini
rea riguroasă a sarcinilor de plan

industrială. Cu toții 
să nu precupețească 
pentru îndeplinirea

trebuie, sprijinite în continuare de 
furnizorii de materiale și utilaje, de 
toti factorii care au răspunderi în 
acest domeniu.

Mihai GR1GOROȘCUTA
corespondentul „Scînteii"
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Eroism și dăruire revoluționară 
sub steagul de luptă al partidului

Aniversăm, la începutul acestei 
luni, împlinirea a 48 de ani de la 
cucerirea regimului politic in închi
sori pentru militanții comuniști și 
antifasciști întemnițați. Evenimentul 
capătă semnificații deosebite, acum, 
în pragul jubileului celor 65 de ani 
de glorioasă existentă a Partidului 
Comunist Român, punind in evidență 
eroismul și abnegația comuniștilor, 
patriotismul lor înflăcărat, faptul ca 
ei nu au precupețit nici un sacrificiu 
in lupta revoluționară.

Făurit ca partid revoluționar, la 
Congresul istoric din mai 1921. Parti
dul Comunist Român a sintetizat, pe 
un plan superior, întreaga experiență 
revoluționară dobindită de mișcarea 
muncitorească și socialistă din tara 
noastră, tot ceea ce aceasta acumula
se mai bun. mai înaintat, mai trainic. 
Năzuind și luptînd pentru o lume 
nouă, lipsită de exploatare. Partidul 
Comunist Român a avut de înfruntai, 
de la bun început, imense greutăți, 
fiind confruntat in permanentă eu 
măsurile represive ale aparatului- 
de stat. încâlcind prevederile con
stituționale. regimul burghez a cău
tat să împiedice activitatea revolu
ționară a partidului comunist prin 
scoaterea sa în afara legilor : sediile 
organizațiilor comuniste și muncito
rești erau percheziționate, adesea Si
gilate. organele de presă interzise 
sau supuse unei severe cenzuri ; nu
meroși comuniști, uteciști. conducă
tori ai altor organizații politice ori 
profesionale ale clasei muncitoare, 
create, conduse sau aflate sub in
fluenta partidului comunist, au -fost 
arestați, judecați și condamnați la ani 
numeroși de temniță grea ; în închi
sori a fost instituit un regim dur. 
condițiile în care erau deținuți comu
niștii invederind. în anumite mo
mente. intenția deliberată de a-i dis
truge fizic și din punct de vedere 
moral.

în aceste condiții, lupta pentru 
apărarea militantilor deținuți a de
venit o problemă de principiu a 
Partidului Comunist Român, care se 
încadra organic in ansamblul efortu
rilor sale pentru democratizarea vie
ții politice, pentru respectarea drep
turilor constituționale și a libertăților 
cetățenești. Din ansamblul acestor ac
țiuni s-a detașat, prin însemnătatea 
sa. lupta pentru impunerea regimului 
politic in închisori. Potrivit însăși le
gislației burgheze, regimul politic tre
buia să garanteze respectarea dem
nității deținuților politici, afirmarea 
unor posibilități de informare și in
struire, dreptul de comunicare intre 
ei și cu rudele, organizarea unor 
forme adecvate de activitate in ate
liere etc. ; în practică insă, adminis
trațiile Închisorilor. în general apara
tul de stat represiv, au eludat siste
matic clauzele regimului politic. Ca
racteristică a fost, din acest punct de 
vedere, mai ales situația militantilor 
comuniști antifasciști -întemnițați la 
Doftana, concepută încă de la con
strucția sa ea închisoare centrală dis
ciplinară. dar în care au fost întem
nițați, cu precădere, luptătorii revo
luționari. Asprimea regimului la care 
erau supuși comuniștii și antifasciștii 
în celulele „H“ era recunoscută de 
Înșiși executorii „justiției" burgheze. 
Un raport al direcției închisorii con
semna în acest sens : „Se pun dețt- 
nuților lanțuri de miini fi de picioa
re. Drept hrană primesc jumătate 
din rafia Reglementară fi două zile 
pe săptămină post. Nu au voie să-fi 
îndulcească viata cu alte alimente. 
Nu au voie să scrie sau să primească 
scrisori fi nici să fie vizitați de rude. 
In celulă nu există nici un fel de 
mobilier".

Cu atît mai puternic se reliefează, 
pe fundalul acestui angrenaj al mă
surilor represive, abnegația, dirzenia 
și neînfricarea comuniștilor care, 
inarmațl cu unica armă a convingeri
lor lor revoluționare, a devotamen
tului față de patrie, față de cauza

Contribuția la progresul patriei - criteriul suprem al judecății timpului
(Urmare din pag. I)
/uitatele bune nu au intirziat să se 
arate. Au fost construite căi ferate. 
A fost durat podul de la Cernavodă, 
care a reprezentat o premieră mon- 

i . dială prin soluțiile constructive ale
se. Au fost ridicate unele fabrici 
ale căror produse au făcut să se afir
me pe plan internațional geniul teh
nic al poporului român. însă toate 
acestea erau excepții. Erau flori ce 
nu putpau să facă o primăvară. „Tre
nul industrializării", ce pornise din 
Europa de vest, către sfirșitul vea
cului al XVIIl-lea, mergea tot mai 
iute. Iar România răminea tot mai 
in urmâ. Ar fi fost nevoie de in
vestiții masive pentru o mare operă 
de industrializare a țării, pornin- 
du-se de la cele mai de seamă rea
lizări obținute in Europa și in lume. 
Dar cine să fi făcut atunci aceste 
investiții ?

S
tatul era sărac. Se resimțea tot 
mai mult nevoia unei industrii 
naționale. Se dezvolta in țară 

un curent favorabil industrializării, 
în aceste condiții specifice, nu au 
lipsit încercările statului, atit în pe
rioada de după Unirea din 1859 pină 
la primul război mondial, eît și in 
anii interbelici, de a încuraja prin 
legi deschiderea de întreprinderi in
dustriale, de a proteja fabricile ro
mânești in fața concurenței marilor 
firme din țările dezvoltate. Dar nu 
s-a avintat, așa cum ar fi fost fi
resc, așa cum ar fi fost necesar, să 
deschidă fabrici, să făurească o mare 
industrie românească. De altfel, nu 
avea fonduri. Și nici nu avea cum 
să aibă fonduri in condițiile în care, 
in perioada interbelică, rata acumu
lării in România nu a depășit in nici 
o împrejurare 4,5—5 la sută din ve
nitul național. Această rată infimă 
constituia un puternic handicap pen
tru insăși valoarea nou creată, care 
nu putea înregistra decît tot o rată 
de creștere foarte mică. Și consti
tuia un handicap fundamental pen
tru stat, care nu putea depăși rolul 
de protector al unei industrii firave. 
Un protector adeseori el însuși diri
jat de clasele exploatatoare în sco
puri potrivnice industrializării țării. 

Investiții masive ar fi trebuit să 
facă burghezia. Istoria legase desti
nul acestei clase de intensificarea 
procesului de industrializare. Dar, in 
România, se formase o burghezie de 
un fel aparte, ce nu semăna decit 
in anumite laturi cu modelele exis
tente in țările dezvoltate. Reprezen
tantul tipic al burgheziei române era 
Constantin Giurgiuveanu, din roma
nul „Enigma Otiliei". al lui George 
Xlălinescu. Este semnificativ faptul 

\ că in această carte, publicată in 1938, 

clasei muncitoare, au Izbutit să re
ziste celor mai grele încercări, să 
păstreze legături permanente cu 
partidul, militind in continuare. în 
condiții deosebit de grele, pentru îm
plinirea idealurilor de libertatesi 
prosperitate ale poporului român, 
încătușați și înfometați, izolați in 
celule umede și igrasioase, purtînd 
lanțuri la miini și la picioare, comu
niștii. militanții antifasciști nu și-au 
încetat lupta la porțile închisorii. Ne
numărate fire de legătură străbăteau 
dincolo de zidurile închisorilor, per- 
mițînd contactul și conlucrarea strîn- 
să în activitatea revoluționară între 
comuniștii întemnițați și tovarășii din 
afară. însăși cerința dobindirii re
gimului politic în închisori a fost pu
ternic susținută prin acțiunile de

48 DE ANI DE LA CUCERIREA REGIMULUI POLITIC iN ÎNCHISORI 
PENTRU MILITANȚII COMUNIȘTI SI ANTIFASCIST!

Aspect de la marea demonstrație din Capitală de la 31 mai 1936, în cadrul 
căreia s-a cerut instituirea regimului politic în închisori

sprijin și solidaritate din afara închi
sorilor, partidul mobillzînd în acest 
scop mase largi populare, opinia pu
blică democratică din țară, ca și de 
peste hotare.

în același timp. în pofida măsuri
lor ■ represive adoptate de către apa
ratul administrativ, a eforturilor de
puse de organele de Siguranță și de 
către Direcția generală a penitencia
relor, au fbst create și au ființat în 
închisori, în special. în Doftana, orga
nizații de partid și colective ale mili- 
tanților comuniști întemnițați, care au 
desfășurat. în forme specifice sub ra
port organizatoric, o susținută muncă 
politică și cultural-educativă. de or
ganizare a mișcării interne de rezis
tență contra represiunii, «pentru im
punerea și respectarea regimului po
litic. Concepute drept mijloace de 
opresiune și de izolare politică a 
luptătorilor revoluționari ai clasei 
muncitoare. închisorile regimului 
burghez au fost transformate în ade
vărate școli de educație revoluționară 
și patriotică, în care s-au format mi- 
litanți comuniști, strîns legați de 
mase, a căror activitate constituie 
exemplu de dăruire revoluționară, de 
înaltă principialitate, clarviziune po
litică și fidelitate neabătută față de 
interesele poporului român, ale pa
triei. Amintind cu emoție de grelele 
încercări pe care comuniștii le-au în
fruntat cu neabătută dîrzenie în anii 
îndelungați de detenție la Doftana si 
în alte închisori, de dăruirea și spi
ritul lor revoluționar. tovarășul 

deci in anul de maximă dezvoltare 
la care a ajuns țara noastră înainte 
de 23 August 1944, nu apar capita
liști întreprinzători, proprietari de 
mari fabrici. Pentru că ei erau foar
te puțini la noi in țară. Grosul bur
gheziei îl formau oameni de tipul 
lui Constantin Giurgiuveanu. Oameni 
bogați, foarte bogați, cum adeseori 
se amintește în carte. Dar bogâțța 
lor era statică, era inactivă. O bo
găție imobiliară. Constantin Giurgiu
veanu era proprietarul a fel de fel 
de imobile : hoteluri și restaurante, 
localuri pentru jocuri de noroc, case 
de inchiriat. El „muncea", in sensul 
că alerga să-și sporească veniturile, 
să și le adune, fiind mereu pre
ocupat să intocmească tot felul de 
polițe care să-i aducă avantaje. Se 
lăsase prins într-o ițâraie complicată, 
in care un om cumsecade, în fondul 
lui, ca „moș Costache", devenise și
ret, avar, cotradictoriu chiar în sen
timente. Lumea lui era dominată de 
hrăpăreți, de șmecheri, de indivizi 
dornici de înavuțire și el nu putea 
să fie altfel. Dar bogăția lui, activi
tatea lui, „munca" lui nu produceau 
bunuri materiale și nu conduceau 
spre progres. Era și aici o situație 
specifică, pentru că burghezia ro
mână și-a imitat modelele occiden
tale in ceea ce privește șiretenia și 
dorința de înavuțire, însă de cele 
mai multe ori a ales o cale „pro
prie". care să o ferească de investiții 
pentru industrie. Tocmai de aceea în 
atîtea rînduri a pactizat cu moșie- 
rimea.

Oamenii cei mai bogați din țară 
erau moșierii. Cu banii lor s-ar fi 
putut construi fabrici puternice și 
moderne. Dar au refuzat să inves
tească pentru industrie. Mai mult, au 
refuzat să facă investiții chiar pen
tru agricultură, iar dezvoltarea in
dustriei au boicotat-o atit cit le-a 
stat in putință. Moșierii alcătuiau o 
clasă conservatoare, minată de pre
judecăți ; o clasă reacționară și limi
tată. Ei nu făceau investiții deoarece 
nu aveau pregătirea necesară pentru 
a înțelege avantajele industrializării, 
binefacerile ei, inclusiv pentru agri
cultură. Dar și lenea lor proverbială 
le determina teama de industrie. Ca 
stăpîni ai unor întinse moșii, puteau 
să-și păstreze o poziție economică, 
politică și socială privilegiată fără 
nici un fel de eforturi, fără nici un 
fel de muncă. Banii cîștigați prin 
sudoarea a milioane de țărani, care 
trudeau pe pămînturile boierești, 
erau folosiți în exclusivitate pentru 
lux, petreceri, călătorii de plăcere in 
străinătate : deseori averi fabuloase 
erau pierdute în tripourile din (Occi
dent. Moșiile erau arendate și stă- 
pinii lor veneau aici doar ca să-și 
încaseze veniturile. Dacă ar ti con- ri'

NICOLAE CEAUȘESCU sublinia . 
„Lupta revoluționară, viața in colec
tivele din închisori și lagăre au con
stituit o inaltă școală de pregătire 
politieo-ideologică, de educare și for
mare în spiritul principiilor eticii și 
echității socialiste și comuniste. Ac
tiviștii revoluționari, comuniștii pu
neau mai presus de orice interesele 
maselor populare, lupta împotriva 
asupritorilor, ei renunțau la tot, îm
părțind de multe ori intre ei ultima 
bucată de pîine, dar finind sus stea
gul luptei revoluționare. în mod deo
sebit as dori să menționez viața or
ganizată în închisori în spiritul prin
cipiilor eticii comuniste, care au dat 
tărie și forță tuturor celor închiși să 
reziste prigoanei, înfometării, mi
zeriei și să țină sus steagul luptei 

revoluționare, să nu se plece nici un 
moment in fața claselor exploatatoare".

Un rol însemnat în întărirea vieții 
de partid în închisori — și în spe
cial la Doftana — în lupta pentru 
impunerea regimului politic 1-hu 
avut militanții comuniști și antifas
ciști arestați în anii 1934—1936, in 
contextul luptei partidului comunist 
pentru realizarea Frontului Popular 
Antifascist. în închisoarea de la 
Doftana a fost adus. în au
gust 1936, și tînărul militant comu
nist Nicolae Ceaușescu. condam
nat de Tribunalul militar al Corpu
lui 5 de Armată din Brașov la doi 
ani și jumătate de închisoare. Matu
ritatea politică, dirzenia și intransi
genta sa revoluționară — ne care le 
probase în numeroase împrejurări, 
inclusiv în fața organelor de anche
tă și a tribunalului militar — aveau 
să constituie un cîștig prețios pentru 
colectivul luptătorilor comuniști și 
antifasciști întemnițați la Doftana, in 
lupta lor permanentă contra admi
nistrației. pentru obținerea regimu
lui politic. Documentele vremii și 
deopotrivă tovarășii care l-au cunos
cut în această perioadă de detențiune 
la Doftana (15 august 1936—12 de
cembrie 1938) îi evidențiază activi
tatea intensă desfășurată în cadrul 
conducerii celulei de partid, a orga
nizației de colectiv. Tînărul luptător 
revoluționar s-a remarcat, totodată, 
printr-o activitate neobosită de 
educație revoluționară și partinică, 
în formele specifice de organizare a 

struit fabrici, nu le-ar mai fi putut 
arenda. Ar fi trebuit să se lege de 
ele, să caute și să găsească soluții 
pentru creșterea productivității mun
cii, pentru îmbunătățirea calității 
produselor, pentru consumuri redu
se, pentru că altfel ar fi ajuns la fa
liment.

Nici partidele politice „istorice" nu 
aveau, in programele lor. obiective 
prin care să promoveze o atitudine 
favorabilă creșterii investițiilor. Une
le încercări, in acest sens, aparțin 
Partidului liberal. Dar palide. Doc
trina „Prin noi înșine", lansată de 
economiștii legați de acest partid, 
avea drept scop să dea curs unei po
litici de valorificare a resurselor in
terne și de creștere a investițiilor 
pentru o industrie românească ; ur
mărind, firește, avantaje pentru 
burghezia românească. Dar a avut 
o viață scurtă. Pină la urmă a ce
dat locul unei alte doctrine, a „por
ților deschise", care dădea cale liberă 
capitalului străin înrobitor.

Situația investițiilor a cunoscut o 
ușoară ameliorare în cea de-a doua 
jumătate a deceniului al patrulea, 
către sfirșitul perioadei interbelice. 
S-a înțeles mai bine — în limitele 
epocii și urmărind în continuare 
satisfacerea intereselor claselor stă- 
ninitoare. ci nu ameliorarea vieții 
claselor producătoare — în această 
etapă, cerința industrializării țării. 
Dar investițiile făcute nu au putut să 
aibă eficienta dorită in condițiile 
economice și politice din vechea 
Românie, in care proprietatea era 
divizată, cele mai multe dintre bo
gățiile țării fiind monopolizate de 
un grup restrîns. Mai mult : au fost 
dezvoltate ramurile extractive, s-au 
construit întreprinderi prelucrătoa
re, dar o mare parte dintre aces
tea au fost acaparate de trustu
rile străine. Și, mai este încă un as
pect ce se impune a fi relevat. Așa 
cum se arată in „Enciclopedia Româ
niei", o amplă lucrare apărută în 
anul 1939, „aceste investițiuni nu 
s-au făcut in conformitate cu un 
plan bine gindit de dezvoltare a 
țării". Drept urmare — se precizează 
în lucrarea amintită — „nu au asi
gurat acea necesară unitate a siste
mului economiei naționale".

P
entru prima dată în istoria 
României, rostul investițiilor in 
viața economico-socială a țării 

a fost înțeles pe deplin de către 
partidul comunist. Și nu numai că a 
fost înțeles acest rost, dar investi
țiile au fost așezate la baza tuturor 
cutezătoarelor programe de dezvol
tare a patriei noastre pe multiple 
planuri. După deplina cucerire a pu
terii politice, la 30 Decembrie 1947, 
după ce, la 11 Iunie 1948, poporul a 

învătămîntului de partid în închi
soare. în mod deosebit s-a afir
mat contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la lupta colecti
vului de militanți comuniști și 
antifasciști întemnițați împotriva 
represiunii, a practicilor samavolni
ce folosite de administrație, pentru 
introducerea și respectarea regimu
lui politic. Atitudinea sa intransi
gentă față de maltratările și regimul 
de izolare la care erau supuși deți- 
nuții politici revoluționari iși găseau 
adeseori reflectarea în rapoartele 
gardienilor, în cererile repetate ale 
acestora de a se adopta măsuri as
pre. de represiune împotriva sa. La 
școala aspră a Doftanei, a altor în
chisori. a lagărului de la Tg. Jiu 
aveau să se desăvîrșească minuna
tele calități etice, moral-oolitice si 
patriotice ale conducătorului de azi 
al partidului si statului nostru.

Unitatea de acțiune și combativi
tate revoluționară a comuniștilor din 
închisori, solidaritatea maselor largi 
au impus claselor dominante rein
troducerea regimului politic la Dof- 
tana in primăvara anului 1938 — 
ceea ce a determinat îmbunătățirea 
condițiilor de detențiune și în cele
lalte închisori, lărgindu-se posibilită
țile de informare și educare parti
nică, marxist-leninistă, consolidin- 
du-se și mai mult legăturile luptăto
rilor revoluționari întemnițați cu cei 
din afară. Tocmai aceasta a permis 
colaborarea tot mai strînsă a cadre
lor de partid din închisori și din 
afară în elaborarea liniei politice a 
partidului, a principalelor decizii 
privind activitatea de partid. în 
ceea ce privește intensificarea mun
cii politico-educative în închisori, 
sînt semnificative înseși aprecierile 
cuprinse într-un raport al coman
dantului Doftanei către Direcția ge
nerală a penitenciarelor : „In peni
tenciarul Doftana, comuniștii, deși 
izolați in celule, duc totuși o muncă 
politică printre elementele de acolo. 
Astfel, se fin zilnic conferințe și se 
fac discuții asupra problemelor ce 
agită partidul comunist, ei fiind or
ganizați intr-un^ colectiv care înglo
bează pe toți deținuții pentru comu
nism. Afară de aceasta, există o ce
lulă comunistă alcătuită din toți 
membrii partidului comunist care de 
fapt conduce colectivul și, conform 
instrucțiunilor din afară, dau linia 
de conduită întregului colectiv".

Cucerirea regimului politic în 
închisori reflectă intransigența revo
luționară, curajul și spiritul de sa
crificiu de care au dat dovadă colec
tivele de militanți comuniști și an
tifasciști întemnițați, faptul că. în 
pofida privării de libertate, ei nu au 
putut fi izolați ; toate acestea au 
întărit prestigiul partidului comu
nist, au consolidat adeziunea de care 
se bucura politica sa în rîndul po
porului român.

Lupta dîrză și neînfricată desfășu
rată de comuniști în anii ilegalității 
a constituit o înaltă școală de pre
gătire politieo-ideologică. de educare 
și formare de cadre în spiritul prin
cipiilor eticii si echității comuniste. 
Ea constituie pentru generațiile de 
azi un mobilizator îndemn la culti
varea spiritului revoluționar și pa
triotic. la sporirea eforturilor ca 
România socialistă, pentru a cărei 
făurire au luptat cu abnegație și 
s-au jertfit atîția militanți revoluțio
nari, să devină tot mai puternică, 
tot mai înfloritoare.

Oamenii muncii din patria noastră 
se mîndresc azi. pe drept cuvînt. 
cu marile succese obținute în toate 
domeniile construcției socialiste. Ele 
sînt rezultatul nemijlocit al muncii 
poporului, condus de partid, care în 
opera de edificare a societății socia
liste a dezvoltat permanent tradițiile 
revoluționare, actionind fără preget, 
în spirit revoluționar.

Dr. Olimpiu MATICHESCU

devenit adevăratul stăpm al princi
palelor mijloace de producție, după 
constituirea proprietății de stat și a 
celei cooperatiste, au fost create po
sibilități pentru promovarea unei po
litici economice la baza căreia s-a 
situat sporirea ratei acumulării. 
Această rată a fost de 17,6 la sută in 
primul cincinal. De 16 la sută in al 
doilea cincinal. Și de 24,3 la sută in 
cel de-al treilea cincinal. In compa
rație cu trecutul, al cărui tablou nu 
reliefa nici o creștere a ratei acumu
lării de peste 5 la sută, aceste pro
cente erau, desigur, foarte mari. Dar, 
totodată, erau mai mici decit nevoile 
reale ale României, care păstra incă 
mari decalaje față de țările dezvol
tate. Calculele arată că dacă s-ar fi 
mers pe linia unor acumulări de 24 
la sută din venitul național, nivelul 
economic de azi ar fi fost atins, de 
către tara noastră, abia peste cîteva 
decenii.

Era deci nevoie de o nouă revo
luționare a concepției despre acumu
lări. La Congresul al IX-lea al parti
dului, in raportul de însemnătate 
istorică prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pornindu-se de 
la adevărul că, in cazul României, 
asigurarea unei rate înalte a dezvol
tării este legitate obiectivă, s-a sub
liniat cu pregnanță cerința de a se 
intensifica strădaniile pentru ca acu
mularea să beneficieze de o parte 
însemnată, de peste 30 la sută, din 
venitul național. După Congresul al 
IX-lea. fondurile necesare asigurării 
progresului multilateral al patriei au 
crescut fără încetare. Dacă. în com
parație cu anul 1945, volumul inves
tițiilor era de 25 de ori mai mare 
în 1965. creșterea este. în prezent, 
de peste 110 ori. Este de ajuns să 
punem față in față două hărți eco- 
norhice ale României, aceea din 1945 
și cea de azi. pentru o edificatoare 
înțelegere a rezultatelor politicii de 
acumulare promovate de partidul 
nostru, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pe 
harta economică a anului 1945 erau 
înscrise 11 centre industriale. Pe 
harta economică' actuală aceste cen
tre sînt atît de multe îneît cu greu 
ar putea să fie numărate. In acest 
timp, producția industrială a țării a 
crescut de peste o sută de ori.

Practic. în fiecare județ au fost 
construite importante platforme in
dustriale care au schimbat din te
melii înfățișarea patriei noastre, via
ța întregului popor. Dar procesul dez
voltării continuă. Argumentele im
portanței vitale a menținerii — și în 
noua etapă deschisă de Congresul al 
XIII-lea — a unei rate înalte a acu
mulării. ca o condiție fundamentală 
a progresului neîncetat al României, 
sînt multiple și profunde.

Casa de cultură a sindicatelor din Suceava Foto : Gh. Vințili

EXIGENȚE NOI, SUPERIOARE, 1N PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII SPECIALIȘTILOR (in

Cursurile postuniversitare
— intre cerințe

Intr-un precedent articol pe aceeași 
temă („Scînteia" nr. 13 555) am ilus
trat lipsa de inițiativă, de rigoare, 
de control, cu care unele ministere 
întîmpină învățămîntul postuniversi
tar, deși, in fapt, ele ar trebui să 
fie mai interesate decît oricine în 
buna funcționare a acestuia. Pentru 
că perfecționarea pregătirii specia
liștilor, prin chiar faptul că privește 
îndeaproape indicatorii activității 
de calitate dintr-o întreprindere sau 
alta, se oferă implicit ba instrument 
de conducere științifică, de moder
nizare și sporire a eficienței econo
mice în întregul sector respectiv. De 
aceea nimănui — și cu atît mai mult 
Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, de exemplu — nu-i 
poate fi indiferent faptul că la cursul 
postuniversitar din acest an, cu spe
cializarea „Căi de comunicație", s-au 
prezentat numai 65 la sută din to
talul celor desemnați, că unele ju
dețe, precum Teleorman, Dolj, Gorj, 
Constanța, n-au trimis nici un sin
gur cursant, că o asemenea situație 
nu acum se manifestă întîia oară. 
Nimănui, deci, nu-i pot fi indife
rente asemenea stări de lucruri, cînd 
știm că ampla problemă a optimiză
rii căilor de comunicație solicită pre
tutindeni astăzi soluții superioare, 
pe măsura intensei circulații a oa
menilor, a mărfurilor și a exigențe
lor de eficacitate ce-i sînt proprii.

Nimănui — și cu atît mai mult 
ministerului tutelar — nu-i poate fi 
indiferent faptul că la cursul post
universitar cu specializarea „Meta
lurgie", organizat și în acest an la 
Politehnica bucureșteană. întreprin
derea de autoturisme Pitești încă 
nu-și trimisese cursanții pină la 
sfirșitul primei decade a lunii mar
tie sau că de la Institutul de cer
cetări, inginerie tehnologică și pro
iectare pentru rafinării de la Ploiești 
a venit un singur cursant în locul 

''celor 4 desemnați. Iar șirul exem
plelor de acest gen ar putea con
tinua.

Nimănui nu-i pot fi indiferente 
asemenea situații și totuși, în mod 
paradoxal, ele se repetă de la un an 
la altul cu o insistență, cu o „regu
laritate" cu atît mai de neînțeles cu 
cit cea dintîi consecință sub care se 
regăsesc deopotrivă la nivelul mi
nisterelor, întreprinderilor beneficia
re, institutelor de învățămînt su
perior și. bineînțeles, al cursanților 
este mentalitatea lui „merge și așa !" 
De aceea, tonul sec, neutru, de parcă 
ar fi vorba de evenimente ce nu ne 
privesc, indiferența cu care se înre
gistrează asemenea lipsuri, devenite 
pe alocuri... tradiționale, alcătuiesc, 
poate,‘cel dinții și cel mai impor
tant neajuns al actualului sistem de 
perfecționare prin invățămint post
universitar, tocmai pentru că ele in
troduc rutina, conservatorismul, mi
nima rezistență sau de-a dreptul for
malismul acolo unde numai altitudi
nea ideilor și a faptelor are cîștig 
de cauză în perspectiva timpului.

Institutul de construcții din Bucu
rești este o unitate cu un înalt pres
tigiu, inclusiv în direcția organizării 
cursurilor postuniversitare. Larga 
paletă și caracterul de stringentă ac
tualitate al specializărilor, unele po- 
larizînd atenția inclusiv a specialiș
tilor de peste hotare, înalta calitate
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(Urmare din pag. I) 
totul, era îngrijită doar de 8 me
dici, ce aveau la dispoziție 70 pa
turi de spital. Comerțul înflorea 
mai cu seamă sub forma cîrciumilor. 
Singurele cifre pozitive erau, desi
gur. cele oglindind profitul adus prin 
exploatarea muncii a peste 9 000 de 
oameni.

Politica de industrializare pu
ternică a tării, de creare a unor con-, 
ditii de viată cît mai bune pentru’ 
cei ce muncesc a fost — si conti
nuă să -fie — forța motrice a dez
voltării acestui centru cu vechi tra
diții muncitorești, unde nu numai 
profesia, dar și pasiunea pentru ea 
se transmit din generație în gene
rație. S-a construit mult in Rfeșița. 
S-a dezvoltat considerabil industria; 
pe lingă cea siderurgică a luat ființă 
o mare unitate constructoare de ma
șini. cunoscută pentru produsele ei 
de înaltă performantă au apărut si» 
s-au dezvoltat industriile textilă și 
cea alimentară. Producția globală in
dustrială a sporit de aproape 18 ori, 
in comparație cu 1948, anul naționa
lizării; numărul personalului munci
tor este astăzi de peste 51 000. la o 
populație ce a crescut Ia peste 104 000 
de locuitori.

Acest uriaș salt — înregistrat, nu 
numai de Reșița. îndeosebi după 
Congresul al IX-lea — este, fără 
îndoială, o dovadă de netăgăduit a 
capacității partidului clasei munci
toare de a gospodări resursele ma
teriale in folosul oamenilor, pentru 
ca ei să se bucure, pe deplin, de re
zultatele muncii lor. Cine vizitează 
întreprinderea constructoare de ma
șini are imaginea plastică a legă
turii intime dintre dezvoltarea in
dustrială a Reșiței si cea urbanis
tică.

Iată si citeva sugestive date cu 
privire la întinerirea bătrînei „cetăti 
de foc". In ce privește construcția 
de locuințe, anul 1944 nu oferă nici 
un reper. Dar. Iuînd ca bază anul 
1965. putem afirma că numărul de 
apartamente a sporit de două ori si 
jumătate, astfel că. în prezent. 35 573 
de familii locuiesc în blocurile ridi
cate in anii socialismului. Lungimea

obiective și atitudini facultative
a cursurilor, adevărate sinteze re
trospective și prospective, in sfirșit 
consumul impresionant de timp, de 
energie, de mijloace materiale care 
însoțește desfășurarea cursurilor 
postuniversitare ar trebui, în mod 
logic, să se constituie în tot 
atîtea argumente incontestabile pen
tru combaterea și eradicarea ori
cărui neajuns. Dar pină și aici, 
în acest cadru de muncă sus
ținută, o seamă din lipsurile a- 
mintite mai sus sint înregistrate 
oarecum ca fapte „de la sine înțele
se", prezente parcă de cînd lumea. 
Așa, de pildă, într-o informare pri
vind cursurile postuniversitare în 
anul de învățămînt 1984—1985, dez
bătută în biroul senatului, chiar în 
ziua anchetei noastre, după ce se 
amintește că s-au prezentat 179 
cursanți în locul celor 204 desem
nați prin planul de școlarizare, se 
specifică următoarele : „Experiența 
din ultimii ani a arătat că... nu se 
poate asigura numărul necesar de 
cursanți pentru funcționarea specia
lităților, datorită faptului că unele 
dintre organele centrale, prevăzute 
a trimite cursanți, trimit un număr 
mai redus sau nu trimit deloc ; se
lectarea cursanților nu se poate face 
cu rigurozitate în scopul de a asi
gura o structură unitară și un nivel 
ridicat al cursanților". După care 
s-ar fi cuvenit să se arate modul 
cum la nivelul facultăților, al in
stitutului s-a acționat, concret, 
hotărit, consecvent, pentru elimi
narea unor asemenea neajunsuri și 
intrarea situației în normal. Destul 
de rar însă se întimplă așa ceva, o 
bună parte dintre specialiștii învă
tămîntului fiind de-a dreptul timo
rați la gindul că ministerele ar pu
tea fi... deranjate de Unele atitudini 
mai hotărîte.

— Și dacă după asemenea inter
venții nu ne mai repartizează 
cursanți, ce ne facem pe viitor ? — 
eram uneori întrebați.

— Dar și așa, dacă înlocuim, fie 
și pe alocuri, rigoarea cu improvi
zația, ce eficiență mai pot avea 
cursurile postuniversitare al căror 
atribut definitoriu este tocmai ca
racterul lor unitar și sistematic ?

Realitatea arată că nu atît fermi
tatea, cît lipsa acesteia generează 
neajunsuri amplificate de la un an 
la altul. La Institutul politehnic din 
București, programul cursurilor post
universitare pentru anul 1985—1986 
cuprinde 29 domenii de specializare, 
toate reflectînd cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnologiei : ma- 
șini-unelte cu comandă numerică, 
tehnologii moderne în construcția 
de mașini, electronică, microproce
soare, microcalculatoare și aplicații, 
structuri și sisteme de conducere a 
roboților industriali, defectoscopie 
nedestructivă și multe altele. Calcu
le riguroase, efectuate pentru fie
care domeniu în parte, demonstrea
ză cum prin aplicarea în producție 
a tehnologiilor, a metodelor de lucru 
moderne, explicate și dezvoltate 
aici, eficiența economică, producti
vitatea și, în genere, calitatea mun
cii pot spori considerabil. Iată, deci, 
tot atîtea șanse de perfecționare a 
procesului de producție pentru fie
care domeniu de activitate, pentru 
fiecare întreprindere economică. Și 

fi astăzi cetățean al Reșiței
străzilor a ajuns la 116 km. a re
țelei de apă la peste 136 km. cea de 
canalizare a crescut de 43 de ori. 
Pentru copiii reșitenilor există 410 
săli de clasă fată de 162 in 1965. 
3 600 de locuri in creșe si grădini
țe. un institut de subingineri. Gri
ja fată de sănătatea oamenilor este 
oglindită in dezvoltarea, practic du
blarea capacității instituțiilor sa
nitare. in comparație cu 1965 : 1 405 
paturi, cu peste o mie de cadre me
dicale. Suprafața comercială este as
tăzi de circa 47 000 mp, de aproape 
5 ori mai mare decît în 1965. La Re
șița există teatru, cinematografe mo
derne, un ateneu al tineretului, două 
cluburi muncitorești, o sală poliva
lentă cu 2 000 de locuri, un patinoar 
artificial, un modern magazin uni
versal — „Nera" — și multe alte 
edificii care au schimbat din temelii 
înfățișarea orașului.

O expresie concretă a mîndriel de 
a fi resițean : grija față de conti
nua lui înfrumusețare. Floarea 
Cicaîă este deputată în circumscrip
ția electorală nr. 38. situată în car
tierul Lunca Bîrzavei. Profesia — e- 
ducatoare si directoare a grădiniței 
nr. 4. Dar pentru a-i mobiliza pe 
cetățeni, nu a făcut niciodată uz de 
experiența sa pedagogică. „Lucuim 
într-un cartier frumos si modern, do
tat cu tot ce este necesar — unități 
școlare, sanitare, comerciale, de cul
tură. toate ridicate prin efortul sta
tului. Cetățenii prețuiesc acest efort 
si contribuie, cu toată priceperea, din 
proprie inițiativă la înfrumusețarea si 
buna gospodărire a bunurilor ce ne 
sînt încredințate. Chiar si copiii. Ei 
au în grijă parcuri, grădini publice. 
Au format un comitet a cărui mi
siune este păstrarea curățeniei, a 
florilor. Avem un oraș frumos. Si 
ne place cînd auzim si de Ia alții 
această apreciere. Nu de mult am 
fost gazdele unei delegații de femei 
din Iugoslavia. Pentru că ele ne-au 
admirat orașul, am încercat să-1 ve
dem cu ochiul proaspăt al celui nou 
venit si l-am găsit îneîntător. Un 
motiv în plus să contribuim la spo
rirea frumuseții lui".

Astfel gîndesc cei mai multi din
tre locuitorii orașului de De malu
rile Bîrzavei. Ne-o confirmă și 

totuși, numărul celor înscriși la 
aceste cursuri era la sfirșitul primei 
decade a lunii martie cu peste o 
sută mai mic față de cel prevăzut 
prin cifra de școlarizare, iar numărul 
celor prezentați Ia cele 7 cursuri, 
care au si tinut prima convocare, re
prezintă abia 64 la sută dintre cei 
înscriși. Regionala de căi ferate 
București, Institutul național de 
motoare termice, I.T.B.-ul, Trustul 
de foraj extracții Tg. Jiu și altele 
figurează printre unitățile care „au 
uitat" să-și trimită cursanții la 
perfecționare, iar întreprinderea 
metalurgică din Aiud și ICEPRONAV 
— Galați încă mai expediau adrese, 
la data de 8 și 9 februarie 1986, so- 
licitînd ca „tovarășul inginer X, re
ținut cu probleme importante, să 
fie înlocuit la. cursurile postuniver
sitare de către tovarășul inginer

Cu cît vor fi mai importante ase
menea probleme decit cele ale per
fecționării pregătirii nu știm. Știm 
însă că tocmai asemenea tergiver
sări și improvizații provoacă frec
vente dereglări organizatorice in 
sistemul cursurilor postuniversitare. 
Și totuși, consecințele mai păgubi
toare abia de aici urmează : abdică
rile de tot felul de la rigorile sta
tornicite alimentează o ambianță 
nestimulativă și prea puțin recept' 
vă Ia exigențele de calitate, de efi 
ciență, reclamate de insăși natura 
acestor cursuri. Bunăoară, de mul
tă vreme se solicită ca modalitatea 
concretă, cotidiană de perfecționare 
să apeleze mai rar la expunerea 
discursivă, cu creta în fața tablei 
sau a planșei, și mai frecvent la 
virtuțile dezbaterii, ale analizei „de 
caz", cu utilizarea inclusiv a filme
lor cu subiect științific și tehnic, cu 
simularea pe calculator a mai mul
tor variante pentru definirea celei 
optime. Toate acestea presupun 
evaluarea cursanților inclusiv ca su
biecți, coautori ai procesului de per
fecționare, exponent! ai unor expe
riențe colective adeseori inedite, dar 
remarcabile, ce se cer valorificate. 
Dar cum asemenea premise cu greu 
pot fi transformate în realități con
crete, într-un colectiv în care unii 
vin la timp, alții întîrzie. mult și 
alții nu mai vin deloc, dezideratul 
amintit rareori este împlinit.

Sau un alt exemplu : cadrele ’’ 
dactice universitare, specialiști*  
ducției, cit și cursanții se „es, 
în concluzia că lucrarea finală, ela
borată la încheierea cursurilor post
universitare. pe o temă din planul 
tehnic al întreprinderii, pe care-și 
propune s-o soluționeze optim, și-ar 
putea 
ar fi 
acolo, 
unde 
fond, 
lizează de multă 
unora dintre proiectele de diplomă 
ale studenților, și avantajele îi sînt 
evidente oricui. De ce nu s-ar uti
liza și în cazul absolvenților cursu
rilor posluniversitare ?

, Pentru că „merge și așa !" — pare 
să sune o mentalitate anacronică, 
dar ale cărei consecințe sînt dintre 
cele mai păgubitoare.

spori eficienta în cazul cînd 
susținută, dezbătută chiar 
în întreprindere, Ia locul 

ar urma să fie aplicată. în 
un asemenea procedeu se uti- 

vreme în cazul

Mihai IORDANESCU

Gheorghe Ciobanu. un activ pre
ședinte de asociație de locatari. în 
cartierul Moroasa. „Cit am fost o- 
telar. am muncit pentru a da tării 
metalul de care are nevoie. Acum 
sint pensionar. Dar eu nu pot trăi 
fără muncă. Iar activitatea obșteas
că imi dă multe satisfacții. Mă simt 
util. Cartierul nostru ar fi 'trist fără 
spatii verzi si fără flori, fără locu
rile de joacă pentru copii. Apoi a- 
vem în grijă 720 de apartamente. 
Sintem ca o familie. în care, o dată 
Dorniță o acțiune gospodărească, cu 
totii sintem părtași. Nu din obliga
ție. ci din plăcerea de a locui în
tr-un bloc curat. îngrijit, de a des
chide fereastra către o grădină în
florită. Eu zic că numai așa ne pu
tem dovedi dragostea fată de ora
șul nostru".

Primarul municipiului, tovarășul 
Ion Văduva, fost otelar (primul vi
cepreședinte a fost furnalist). ne în
credințează că. la Reșița, cei cărora 
nu le place munca nu zăbovesc prea 
mult. „Și în acest cincinal orașul 
nostru va continua să se dezvolte. 
Sînt prevăzute investiții de circa un 
miliard si jumătate de lei. atît pen
tru industrie, cît si pentru construi
rea a 4 250 de apartamente : se vor 
continua lucrările la centrul -civic, va 
începe construirea liniilor de tram
vai — o premieră la Reșița. Ne-am 
obișnuit însă să nu așteptăm totul 
de Ia stat. Avem un bazin olimpic 
construit de cetățeni, de meseriași, 
în timpul liber. Și știți în cît timp 
a fost gata ? In sase săptămîni. Zil
nic veneau pe șantier 300—400 de 
oameni. In acest an avem în pla
nul acțiunilor obștești mai multe o- 
biective. printre care si un strand în 
cel mai populat cartier — Lunca 
Bîrzavei. propuse de cetățeni si care 
tot cu sprijinul lor. bănesc si prin 
muncă, se vor înfăptui. Strădania 
noastră, a celor care avem misiu
nea de a administra toate bunurile 
încredințate — este aceea de a ridica 
orașul la nivelul oamenilor minunați 
pe care-i are".

...O nouă filă de Istorie se scrie Ia 
Reșița. O filă dintr-o grandioasă e- 
popee. a cărei piatră de temelie s-a 
pus acum 65 de ani. cînd a luat ființă 
partidul comuniștilor români.
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Conferințele de dări de seamă și alegeri ale uniunilor 
sindicatelor pe ramuri de activitate

In pregătirea apropiatului Congres cantitatea și calitatea muncii de
al U.G.S.R. s-au desfășurat confe
rințele de dări de seamă și alegeri 
ale uniunilor sindicatelor pe ramuri 
de activitate.

La conferințe au participat dele
gații aleși la adunările generale sin- 

iale din întreprinderi și instituții 
- muncitori, maiștri, tehnicieni și 

ingineri, cadre, de conducere, acti
viști de partid și de stat.

în cadrul dezbaterilor au fost ana- 
..J'zate, in spirit critic și autocritic, 
r itivitatea desfășurată de uniunile 

ndicale pe ramuri pentru creșterea 
y oducției materiale și dezvoltarea 
u înerală a patriei în cincinalul tre- 

■. tt, precum și sarcinile ce le revin 
r i actuală etapă de înfăptuire a Pro
gramului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Participanții la conferințe au făcut 
numeroase propuneri vizînd sporirea 
continuă a contribuției sindicatelor, 
a uniunilor pe ramură privind mo
bilizarea oamenilor muncii la înde
plinirea planului și a programului 
suplimentar de producție pe acest 
an, în transpunerea în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
neîntreruptă, în ritm înalt și la cote 
superioare de calitate și eficiență, a 
economiei naționale.

Cei care au luat cuvîntul au re
levat, în acest sens, necesitatea de 
a se acționa mai susținut, la nivelul 
cerințelor și posibilităților create de 
partidul și statul nostru, pentru per
fecționarea organizării producției și 
a muncii, pentru asigurarea unei 
calități noi, superioare în fiecare 
unitate economică și socială, pentru 
creșterea productivității muncii, va
lorificarea mai bună a materiilor 
prime, materialelor și combustibili
lor și instituirea unui regim sever 
de economii în toate domeniile, pen
tru folosirea la întreaga capacitate a 
utilajelor și mașinilor, introducerea 
mai rapidă în fabricație a cuceriri
lor tehnico-științifice, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei, pentru 
aplicarea cu fermitate a principi
ilor autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești.

Dezbaterile au pus, de asemenea, 
în evidentă contribuția sindicatelor 
la înfăptuirea politicii sociale a 
partidului privind aplicarea princi
piului socialist al retribuirii după

Cronica zilei
>c‘"ul comerțului exterior și 

•4i economice internaționale, 
t Pungan, a avut luni o între
cea. cu un grup de oameni de afa
ceri din Statele Unite ale Americii, 
condus de-George G. Gellert, pre
ședintele firmei „Atalanta Corpora
tion", vicepreședinte al Consiliului 
economic româno-american. aflat în- 
tr-o vizită în țara noastră.

Au fost discutate aspecte privind 
stadiul actual al relațiilor de coope
rare dintre firme românești de co
merț exterior și firme americane, 
dintre România si S.U.A.

★
în cadrul turneului ne care îl în

treprinde în tara noastră, un colec
tiv al Circului Mare din Moscova a

Cum va fi vremea în luna aprilie
' ^upă cum comunică Institutul de 

•prologie și hidrologie, luna a- 
pi. e vă fi. din punct de vedere 
termic, apropiată de normal, cu ex
cepția părții de sud-est. unde va fi 
ceva mai caldă. O răcire mai accen
tuată se va produce în prima jumă
tate a decadei a treia, cînd frec
vent se va produce brumă in cen
trul și nordul tării. Regimul pluvio
metric va fi deficitar, exceptînd ves
tul țării, unde pe alocuri cantitățile 
de precipitații vor depăși valorile 
normale.

Caracteristici ale evoluției vremii:
I— 10 aprilie. Vreme răcoroasă la 

Început, apoi în curs de încălzire 
treptată. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări mai accentuate în primele și 
ultimele zile ale decadei, cîhd vor 
cădea ploi, în general slabe, care vor 
avea și caracter de aversă. Frecven
ța ploilor va fi mai mare în jumăta
tea de nord-vest a tării. în zona de 
munte, precipitațiile vor fi mai ales 
sub formă de lapovită și ninsoare. 
Vîntul va prezenta intensificări de 
scurtă durată din sectorul estic în 
sudul țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 1 și 9 
grade, izolat mai coborite în prima 
parte a decadei în centrul și nord- 
estul tării, unde condițiile vor fi fa
vorabile producerii brumei, iar cele 
maxime între 10 și 20 de grade, de
pășind, izolat, 25 de grade în sudul 
țării, în Ultimele zile.

II— 20 aprilie. Vremea va fi schim

Organizare exemplară pentru realizarea planului
(Urmare din pag. I)
lidate și dezvoltate în perioada următoare, ca 
planul să fie realizat integral la toate sortimen
tele, ea întreaga activitate economică să fie ri
dicată Ia un nivel superior de calitate și efi
ciență. Pretutindeni. în toate întreprinderile tre
buie asigurate toate condițiile necesare pentru 
ca, încă din prima zi a noului trimestru, să se 
lucreze la nivelul maxim al posibilităților. Cu 
atit mai mult trebuie să se acționeze în acest 
sens în acele unităti unde realizările din pri
mul trimestru, la anumite produse principale, 
Xbsolut necesare economiei naționale sau desti
nate exportului, nu se situează la nivelul pre- 
vederilor planului și ale programului suplimen
tar de producție industrială pe anul 1986, adop
tat de conducerea partidului. Mari răspunderi 
re in, de asemenea, in această perioadă cadrelor 
de conducere, specialiștilor din centralele indus
triale și ministere, care au datoria să con

lucreze îndeaproape cu consiliile oamenilor 
muncii și organizațiile de partid din fiecare 
unitate economică. Centrul de greutate al acti
vității acestora trebuie să se situeze în între
prinderi. acolo unde se hotărăște, de fapt, soarta 
producției si unde se pot lua cele'mai eficiente 
măsuri pentru realizarea ritmică, integrală a 
planului, pentru onorarea la termenele stabilite, 
în condiții de calitate superioară, a obligațiilor 
contractuale. Din analiza activității pe primul 
trimestru al anului rezultă că cele mai multe 
greutăți în realizarea ritmică a producției au 
fost determinate de neajunsurile manifestate în 
relațiile economice dintre întreprinderi, de in- 
tîrzierile cu care s-au livrat unele materiale, 
piese de schimb sau subănsamble realizate prin 
cooperare. Oricît ar părea de surprinzător, au 
fost cazuri cînd nici întreprinderi care fac parte 
din cadrul aceleiași centrale industriale nu si-au 
onorat integral, la termenele prevăzute, obliga
țiile contractuale ce le-au revenit.

Practica demonstrează că. atunci cînd se ac
ționează cu forțe unite, cînd ministerele și cen
tralele industriale colaborează direct cu comi
tetele județene de partid, cu colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinderi, se pot găși 
soluții la cele mai complexe probleme. O dova
dă elocventă în acest sens o oferă exemplul 
acelor întreprinderi care, deși în primele două 
luni ale anului s-au confruntat cu o serie de 
probleme în desfășurarea producției, au reușit 
totuși ca pînă la încheierea trimestrului să 
recupereze restanțele înregistrate la anumite 
sortimente și să obțină chiar unele depășiri de 
plan. Experiența cîștigată în perioada care 
a trecut de la începutul anului trebuie valo
rificată din plin acum, încă dîn primele zile aje 
celui de-al doilea trimestru, asigurindu-se toate 
condițiile necesare pentru îndeplinirea exem
plară a planului la producția fizică, la toți indi
catorii calitativi, de eficientă.

puse, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață ale personalului 
muncitor.

Au fost analizate, totodată, aspecte 
ale activității politico-educative des
fășurate de sindicate, precum și 
contribuția adusă la formarea unei 
conștiințe înaintate față de muncă, 
față de avutul obștesc, pentru în
sușirea normelor și principiilor co
muniste de muncă și viață.

Delegații s-au referit la o serie de 
neajunsuri din activitatea uniunilor 
sindicale și au adoptat hotărîri care 
prevăd intensificarea acțiunii orga
nelor și organizațiilor sindicale pen
tru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor pe acest an și 
pe intregul cincinal.

Conferințele au ales noile comi
tete ale uniunilor pe ramură, comi
siile de cenzori, delegații la Con
gresul U.G.S.R. și au desemnat can- 
didații pentru Consiliul Central al 
U.G.S.R. și Comisia Centrală de 
Cenzori.

în încheierea lucrărilor, delegații 
au adoptat, intr-o atmosferă entu
ziastă, telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, care dau expresie 
hotăririi tuturor membrilor sindica
telor din țara noastră de a milita 
neabătut pentru înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidului și 
statului nostru, politică ce cores
punde pe deplin intereselor funda
mentale ale poporului român, dorin
ței sale de pace și colaborare cu 
toate popoarele lumii. Telegramele 
dau glas sentimentelor de dragoste 
profundă, de înaltă stimă și pre
țuire pe care toți oamenii muncii 
le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru perma
nenta sa grijă privind creșterea ne
contenită a nivelului de trai mate
rial și spiritual al întregului nostru 
popor, pentru tot ceea ce a făcut și 
face pentru ca România să urce pe 
noi culmi de civilizație și progres.

Participanții la conferințe au re
afirmat voința fermă a oamenilor 
muncii de a acționa cu avînt și 
abnegație pentru înfăptuirea planu
rilor și programelor de dezvoltare 
impetuoasă a patriei, a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al parti
dului. pentru edificarea socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
României.

prezentat luni, in Capitală, un spec
tacol de gală.

Au luat parte membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Ex
terne. reprezentanți ai Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, ai 
vieții- noastre artistice, un numeros 
public.

Au fost prezenti E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei, 
șefi de misiuni diplomatice acre
ditați in tara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

*
Luni seara, la cinematograful 

„Scala" din Capitală a avut loc pre
miera filmului românesc „Din prea 
multă dragoste", realizat de Casa de 
filme nr. 1.

(Agerpres)

bătoare, cu cerul temporar noros. în 
primele și ultimele zile vor cădea 
ploi locale, care vor avea și carac
ter de aversă însoțite de descărcări 
electrice mai frecvente în jumătatea 
de sud-est a țării. în zona de mun
te. în prima parte a decadei, se va 
semnala lapovită și ninsoare. Vîn
tul va prezenta intensificări in pri
mele zile. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între l.și 11 grade, mai 
coborite în centrul tării, iar cele 
maxime între 12 și 22 de grade, izo
lat mai ridicate în sudul tării, în ul
timele zile.

21—30 aprilie. După o răcire mai 
accentuată în jumătatea de nord a 
tării, vremea se va încălzi treptat. 
Cerul va fi variabil, mai mult se
nin in ultimele nopți. Vor cădea ploi 
locale în jumătatea de sud si izolat 
în rest. în zona subcarpatică sînt 
posibile lapoviță si ninsori cu ca
racter izolat, iar la munte va ninge 
în prima jumătate a decadei. în pri
mele nopți. în centrul și nordul tării 
se va produce brumă și. pe alocuri, 
îngheț slab la sol. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, exceptînd Do- 
brogea, unde, trecător, va prezenta 
intensificări din sectorul nordic. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între zero și 10 grade, mai cobo
rite în centrul și nordul tării, iar 
cele maxime între 8 și 18 grade, mai 
ridicate în vestul tării Ia sfîrsitul de
cadei.

, (Agerpres)

Sub semnul
Anului Internațional 

al Păcii ’
Vocația păcii și

Analiza situației politice, econo
mice și sociale a lumii contempo
rane demonstrează faptul că ome
nirea traversează în prezent una 
dintre cele mai complexe și mai 
contradictorii etape din întreaga sa 
existență, etapă al cărei principal 
imperativ îl constituie înlăturarea 
pericolului unui război nuclear ni
micitor, care pune sub semnul în
trebării însăși existența vieții pe 
planeta noastră. Cu clarviziunea 
câre-1 caracterizează, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, a demonstrat încă o 
dată, în strălucita cuvîntare rostită 
la Plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S., spiritul de înaltă răspun
dere manifestat de poporul nostru 
față de destinele umanității, voința 
fermă a întregii noastre națiuni de 
a nu precupeți nici un efort pen
tru ca Anul Internațional al Păcii 
să marcheze o cotitură pe calea în
lăturării gravelor pericole care 
amenință pacea lumii. Aceste as
pirații fierbinți își găsesc o expre
sie elocventă în propunerile cu
prinse in cuvîntarea conducătoru
lui partidului si statului nostru, ca 
și în Declarația-Apel a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Slujitorii școlii ialomițene, ca și 
toți cel care iși închină activitatea 
nobilului țel de a modela conștiin
ța tinerelor generații, văd în aces
te acțiuni o nouă expresie a grijii

Fapte concrete în întărirea unui angajament solemn
(Urmare din pag. I)
se cuvine eforturile înfloririi con
tinue a României socialiste.

Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului nostru, program 
concret și realist de excepțională 
amploare în vederea înfăptuirii nă
zuințelor de pace ale tuturor po
poarelor, subliniază, pe bună drep
tate, faptul că dezarmarea, elimi
narea tuturor tipurilor de arme și 
oprirea oricăror acțiuni de milita
rizare a Cosmosului constituie im
perativul vital al contemporanei
tății. In acest spirit, exprimîn-

Să facem să triumfe rațiunea și înțelepciunea poli- j 
j tică, să învingă voința popoarelor de a trăi în pace, ’ 
ț într-o lume fără arme și fără războaie!
| (Din Declarația-Apel a Frontului Democrației și Unității Socialiste) ț

DOLJ Acțiuni de masă pentru buna 

gospodărire și înfrumusețare a localităților
Duminică, 30 martie — o primă 

zi de autentică primăvară pe me
leagurile doljene. Sub semnul ano
timpului înnoitor, mii și mii de ce
tățeni din toate cele 160 locali
tăți ale județului au îmbrăcat 
haine de lucru. „Localitatea noastră 
— casa noastră : jbine îngrijită și 
gospodărită", iată cuvîntul de or
dine sub semnul căruia s-au orga
nizat, din inițiativa comitetului ju
dețean de partid, o amplă acțiune 
de masă pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a tuturor localită
ților. Numai în municipiul Craiova, 
bunăoară, peste 100 000 de oameni ai 
muncii din întreprinderi șl institu
ții, elevi și militari, tineri și vîrst- 
nici, în frunte cu deputății și secre
tari a! organizațiilor de partid, au 
participat duminică la acțiuni pa
triotice pentru curățenia și înfru
musețarea orașului și a localităților 
suburbane. Faptul că acestea s-au 
primenit, au o înfățișare nouă, 
proaspătă, dovedește că s-a muncit cu 
spirit de răspundere la amenajarea 
celor peste 300 de scuaruri, parcuri, 
grădini și bulevarde, a străzilor, alei
lor și trotuarelor, la refacerea gazo
nului și amenajarea de noi spații 
verzi.

— Am repartizat fiecărei între
prinderi economice, instituții și 
școli din municipiu cîte un sector 
sau o zonă de care răspunde, îm
preună cu activiști de partid și de 
stat — a ținut să precizeze tovarășul 
Marin Lungu, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid și 

a umanismului
pentru bunul ce) mai de preț hl 
omenirii — pacea, această dorință 
și năzuință pentru care trăim și 
muncim cu profundă partici
pare. Ideile generoase izvorîte 
din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la marele fo
rum al democrației noastre socia
liste se înscriu la locul cel mai de 
cinste între inițiativele ■ prilejuite 
de Anul Internațional al Păcii. Ele 
capătă o semnificație și mai înaltă 
în această frumoasă primăvară, în 
care partidul și poporul nostru 
aniversează 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român 
— o sărbătoare scumpă pentru toți 
oamenii muncii din patria noastră.

Pentru mine, ca dascăl, vocația 
păcii și umanismului, întregul pro
gram înscris în Anul Internațional 
al Păcii constituie un minunat pri
lej de a folosi disciplinele de în- 
vățămînt pentru a sădi mai depar
te in sufletele elevilor idealurile 
nobile promovate de partidul nos
tru, preocuparea sa constantă de a 
folosi valorile inteligenței umane 
în scopul exclusiv al păcii, al fău
ririi unei lumi mai bune . și mai 
drepte. Noi vedem în această poli
tică, cea mai valoroasă ctitorie a 
„Epocii Ceaușescu".

Prof. dr. Nicolae STANCU 
directorul liceului agroindustrial, 
municipiul Slobozia, județul Ialomița 

du-mi deplina adeziune la conți
nutul cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Declarația- 
Apel, dau glas speranței că, ase
menea țării noastre, pretutindeni 
în lume se vor iniția acțiuni de 
mobilizare și mai intensă a opi
niei publice în favoarea păcii și 
dezarmării, respectării dreptului 
fundamental al națiunilor, al oa
menilor, Ia viață, la existență li
beră și demnă, pentru ca marile 
pericole ce planează asupra po
poarelor să fie total și definitiv 
înlăturate.

primar al orașului Craiova. De fapt, 
acțiunile propriu-zise de bună gos
podărire și înfrumusețare, așa cum 
le-am gîndit, au o cuprindere mult 
mai largă. Astfel, sîntem pe cale de 
a definitiva amenajarea „centurii 
verzi" din jurul Craiovei și a unui 
nou parc, cu salbe de lacuri, „Cor- 
nițoiu" ; realizarea în toate cele 8 
puncte de penetrație în oraș a unor 
popasuri rutiere, care vor cuprinde 
parcaje, mese cu bănci și cișmele, 
în vederea întreținerii spațiilor 
verzi, am început forarea a 40 de 
puțuri în cartierele de locuințe, con
comitent cu reintroducerea în circu
itul public a unor cișmele mai vechi 
ale orașului. Valoarea lucrărilor 
edilitar gospodărești ce se vor exe
cuta în acest an prin munca patrio
tică a cetățenilor depășește 400 mi
lioane lei.

...Am străbătut duminică orașul 
de la un capăt la altul. Pretutin
deni, muncă spornică, responsabilă, 
pentru înfrumusețarea cartierelor, 
în Parcul Poporului sau în cartie
rele Craiovița Nouă, Piața Gării, 
Brazda lui Novac, 1 Mai, Calea 
București, Rovine, pe străzi și bu
levarde, în scuaruri sau în incintele 
Întreprinderilor și instituțiilor — o 
amplă mobilizare de forțe. Cu bune 
rezultate s-a acționat și în orașele 
Băilești, Filiași, Calafat și Segarcea, 
ca și în comunele Dăbuleni, Măceșu, 
Poiana Mare, Bechet, Bîrca, Amă- 
răștii de Sus și altele.

Nicolae BABA1AU
corespondentul „Scinteii" 

Imensele resurse irosite 
pentru înarmări să fie 

destinate dezvoltării 
economico-sociale l

(Urmare din pag. I) 
tisticile internaționale arată că 
anual se alocă, in medie pe locui
tor, 220 de dolari în scopuri mili
tare, insă numai 5,2 dolari sub for
mă de ajutor oficial pentru dez
voltare și doar 1,6 dolari pentru 
sprijinirea producției agroalimen- 
tare a țărilor sărace. Cursa înar
mărilor inghite circa două mili
oane de dolari pe minut, interval 
în care 30 de copii ai țărilor vitre
gite pier din pricina foamei !

Or, tocmai în apărarea dreptului 
fundamental al omului la viață 
se pronunță ferm președintele 
Nicolae Ceaușescu, care, în cuvin- 
tarea sa, a propus oprirea irosirii 
resurselor în scopuri distrucțive și 
trecerea la reducerea cheltuielilor 
militare, astfel incit, pînă in 1990, 
să se ajungă la o reducere de 
25—30 la sută, cu perspectiva ca, 
pînă în anul 2000, să se reducă cu 
cel puțin 50 la sută asemenea chel
tuieli.

Ce efecte binefăcătoare ar avea 
aplicarea propunerilor secretarului 
general al partidului se poate ju
deca avîndu-se in vedere că, potri
vit calculelor unor institute inter
naționale de specialitate, reduce
rea cu numai 5 la sută 'a cheltuie
lilor mondiale pentru înarmări și 
reconvertirea lor în scopul dezvol
tării agriculturii țărilor cu deficite 
alimentare ar putea eradica, in 
cursul unui deceniu, cumplitul fla
gel al foametei care bîntuie pe în
tinse zone ale lumii a treia.

Iată sensul profund umanist 
al demersurilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu în favoarea stă
vilirii cursei înarmărilor și reali
zării dezarmării, a înlocuirii pro
gramelor de înarmare cu progra
me de dezvoltare economico-socia- 
lă, care să servească bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor, 
libertății și independenței națiuni
lor. Mesajul pe care președintele 
României îl adresează, in această 
privință, conștiinței umanității, se 
constituie astfel in cea mal înaltă 
expresie a rațiunii politice în zi
lele noastre.

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL • La București. în 

meci retur din sferturile de finală 
ale ..C.C.E.", Steaua a învins din 
nou ne Redbergslids Goteborg, după 
un ioc ce a plăcut miilor de spec
tatori. Scor : 32—24. Vasile Stingă a 
înscris șapte goluri • La Halmstad, 
în sferturile de finală ale ..Cupei cu
pelor". H.C. Minaur a fost învinsă 
de H.K. Drott, dar s-a calificat în 
semifinale, cu scorul general de 
45—12 • Tragerea la sorti pentru 
semifinalele cupelor europene va 
avea loc azi în Elveția.

BOX. „CENTURA DE AUR". La 
popularul turneu internațional bucu- 
restean. pugiliștii români au cucerit 
sase medalii de aur. prin Dănuț 
Lugigan (Dinamo — mijlocie mică), 
N. Talpoș (Dinamo — pană). C. Morea 
(Steaua — muscă). Șt. Drișcu (Fa
rul — semimijlocie), V. Florian 
(Steaua — mijlocie) și D. Senciuc 
(A.E.M. Timișoara — semigrea). Pri
mii patru fac parte din lotul re
prezentativ. Una din speranțele 
noastre, constănteanul Drișcu s-a re
vanșat în fata campionului mondial 
de tineret Stoianov. dar evoluția sa 
tehnică si mai ales pregătirea fizi
că lasă de dorit. La categoria mus
că. tînărul Nicolae Iancu (Voința — 
antrenor Bătănaș) s-a dovedit unul 
dintre cei mai talentat! boxeri ai 
turneului, fiind pe nedrept declarat 
învins de juriu în meciul semifinal. 
Pugiliștii bulgari au cîstigat trei me
dalii de aur. dintre ei I. Marinov 
fiind deosebit de apreciat de_ public. 
Au mai cucerit cîte o centură : Ner- 
guin (Mongolia), un pugilist de va
loare mondială, Aleksandr Lukstîn 
(U.R.S.S.). supergreu redutabil, și 
Roberto Mendez, din talentata for
mație cubaneză, totuși, mult prea tî- 
nără pentru tăria turneului bucu- 
restean.

FOTBAL. Echipa Steaua a sosit 
ieri la Bruxelles. în formație com
pletă. si a efectuat primele antrena
mente sub conducerea antrenorului 
Jenei, care se găsea de citeva zile 
în capitala Belgiei, pentru a urmări 
meciul de campionat F.C. Bruges — 
Anderlecht (scor 3—3) • în campio
natul diviziei A (etapa a XXI-a) : 
A.S.A. — F.C.M. Brașov 0—0, 
Corvinul — F.C. Olt 6—0. Universi
tatea Craiova — Politehnica Timi
șoara 5—0, „U- — Chimia 3—0. Pe
trolul — F.C. Bihor 2—0. Gloria — 
Rapid 4—2, F.C. Argeș — S.C. Bacău 
4—3 • Meciurile etapei a XXII-a 
vor avea loc miercuri. 2 aprilie, cu 
excepția partidei Steaua — A.S.A.. 
care va ft reprogramată • La 23 
aprilie se va juca partida amicală 
România — R. D. Germană, selec
ționate olimpice. După meciul de la 
Baku, România — U.R.S.S. 1—1, an
trenorul C; Drăgușin intenționează 
să păstreze formula combinată Di
namo (6) și Sportul studențesc (5), 
cu completări de la alte echipe 
(Bîcu. Rada. Vaișcovicl. Eduard).

R. P. POLONĂ

Tezele pentru Congresul
VARȘOVIA 31 (Agerpres). — Con

form hotărîrii plenarei C.C. al 
P.M.U.P., a fost pus în dezbaterea 
partidului, a întregului popor pro
iectul Tezelor pentru Congresul al 
X-lea al P.M.U.P.

Documentul subliniază că realiză
rile din ultimii ani creează premise 
soclal-economice pentru o dezvolta
re continuă. Aceste realizări trebuie 
întărite și îmbogățite.

Apărarea intereselor vitale ale Po
loniei implică o stabilitate internă, 
unirea pe bază patriotică a tuturor 
oamenilor muncii, se evidențiază in 
continuare. «Tezele subliniază că da
toria partidului este de a crea con
diții externe de natură să contribuie 
la îndeplinirea sarcinilor dezvoltării 
social-economice expuse în prevede
rile planului cincinal pină in anul 
1990. Aceasta va asigura restabilirea 
deplină și întărirea locului Poloniei 
în Europa și in lume.

în document se subliniază că în 
anii 1986—1990 obiectivele social-eco
nomice strategice sînt : întărirea și 
consolidarea capacității economiei de 
a se dezvolta eficient și echilibrat ; 
asigurarea îmbunătățirii treptate a 
condițiilor de trai ale poporului. Con
diția îmbinării acestor două obiecti
ve este progresul radical în crește
rea eficienței economice.

In continuare, Tezele subliniază 
principalele pîrghii de înfăptuire a 
acestui program, și anume: accele
rarea progresului tehnico-stiințific. 
adincirea colaborării in cadrul 
C.A.E.R., transpunerea continuă în 
viață a măsurilor de perfecționare 
Structurală a economiei, reducerea 
însemnată a consumului de energie 
și materiale în producție, îmbunătă
țirea folosirii resurselor de muncă, 
stimularea spiritului novator, între
prinzător și a inițiativei, moderniza- 

' rea mijloacelor de producție.
Principalul realizator al progresu

lui 'economic îl constituie omul, fo
losirea posibilităților lui creatoare — 
se subliniază în document. Atitudi
nea conștiincioasă față de muncă, în
deplinirea cu simț de răspundere a 
Îndatoririlor, soluționarea activă a 
sarcinilor aflate în fața lui consti
tuie principalul factor de progres.

Tezele subliniază că sporirea pro
ducției industriale cu aproximativ 50 
la sută trebuie obținută pe baza 
economiilor de energie, materii pri
me si materiale. Realizarea de eco
nomii trebuie să devină o mișcare 
generală, o acțiune a întregului po
por.

Subliniind că una din forțele mo
trice ale dezvoltării economiei tre
buie să devină știința, progresul teh- 
nico-științific, documentul arată că 
se impune o participare mai eficien
tă la progresul tehnologic. Din acest 
punct de vedere, Polonia se află în 
fața unor sarcini nemaiîntilnite în 
istoria sa.

Este necesar să se intensifice ac
țiunile, începute prin planul trienal, 
de dinamizare a exporturilor — se 
subliniază în proiectul Tezelor. O 
dinamică deosebit de mare a expor
turilor trebuie să caracterizeze in
dustria prelucrătoare. Politica econo
mică trebuie subordonată dezvoltării 
orientate spre export.

în Context, se arată că achitarea

t V
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ia cerințele prezente șl de per

Concurs do cintece muncitorești, patriotice, revoluționare 
și de interpretare muzică pnpulară

în cinstea celei de-a 65-a aniver
sări a creării Partidului Comunist 
Român, împlinirii a 42 de ani de la 
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listâ și a Congresului Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
Consiliul Central al U.G.S.R., în co
laborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunea com
pozitorilor și Radioteleviziunea ro
mână, organizează, în cadrul etapei 
de masă a celei de-a Vl-a ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", concursul de creație mu
zicală.

La concurs pot participa creatori, 
membri sau nemembri ai uniunilor 
de creație, cu lucrări în forme va
riate, care să cultive sentimentele 
de dragoste și devotament ale tu
turor celor ce muncesc față de pa
trie și partid, față de secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să evoce în spi
ritul unui autentic romantism pa
triotic și revoluționar tradițiile eroi
ce ale clasei muncitoare, lupta ei 
pentru dreptate socială și națională, 
pentru independență și suveranita
tea patriei, să dea glas idealurilor de 
pace și prietenie ale națiunii noastre 
socialiste cu toate popoarele lumii. 
Totodată, creațiile muzicale sînt 
chemate să contribuie la mobilizarea 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor din industrie și agricultură la 
realizarea exemplară a mărețelor 
obiective ale actualei etape de dez
voltare economico-socială a țării, 
de îndeplinire a planului pe anul 
1986, la lărgirea orizontului lor de 
cultură.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 aprilie, ora 20 — 4 apri
lie, ora 20. In țară: Vremea, va fi 
schimbătoare, eu cerul variabil. Inno- 
rărl mai accentuate se vor produce 
în nordul și estul țării, unde vor că
dea ploi locale, care vor avea șl ca
racter de averse. In restul teritoriului 
averse izolate. Pe alocuri, cantitățile 

al X-lea al P.M.U.P.
datoriilor externe este posibilă nu
mai in condițiile de creștere a pro
ducției și de dezvoltare a exporturi
lor.

Forța motrice a intensificării pro
ducției o constituie transformarea 
structurilor economice. Trebuie să se 
accelereze producția ramurilor indus
triei de care depind metodele moder
ne și eficiența economică, reducerea 
pierderilor în achiziționarea, depozi
tarea și prelucrarea produselor agri
cole, fabricarea de articole purtătoa
re ale progresului tehnic care 6ă 
lărgească posibilitățile de export, să 
ducă la prelucrarea de materii prime 
și de combustibili autohtoni.

Un factor de natură să contribuie 
Ia transformări structurale — relevă 
documentul trebuie să devină po
litica de investiții, a cărei importantă 
sarcină o constituie reducerea terme
nelor de construcție. Totodată, se 
prevede să se acorde prioritate in
vestițiilor care duc la economii de 
materiale și de energie.

Capitolul consacrat dezvoltării a- 
griculturii și satului relevă că poli
tica in acest domeniu impune aceeași 
abordare ca pentru toate sectoarele 
economiei, crearea acelorași posibili
tăți de dezvoltare. Potrivit acestui 
principiu, gospodăriile agricole ur
mează să fie apreciate după rezulta
tele productive si economice, consi- 
derîndu-le bune pe cele care folosesc 
mai bine posibilitățile de care dis
pun, care influențează activ asupra 
progresului economic și a sporirii 
calității vieții la sate. Mecanismele 
economice perfecționate vor veni in 
ajutorul bunilor gospodari. Partidul 
va sprijini crearea de condiții ma
teriale și sociale pentru folosirea 
deplină a tuturor factorilor din eco
nomia agricolă si alimentară, mai 
ales a spiritului de inițiativă al agri
cultorilor, pentru utilizarea deplină 
a pămînturilor și fondurilor fixe.

Va spori grija față de gospodări
rea terenurilor agricole. Ele vor fi 
mai bine ocrotite de degradare, de 
folosirea nejustificată în scopuri na- 
agricole.

Capitolul intitulat „Eficiență supe
rioară — calitate superioară a vieții" 
atrage atenția, între altele, că, in 
ciuda numeroaselor schimbări, me
canismele care leagă creșterea sala
riilor de creșterea producției și îm
bunătățirea eficienței ei sint insufi
ciente; continuă să existe cazuri de 
risipire a muncii umane, energiei, 
materiilor prime și materialelor.

IntruCît îmbunătățirea condițiilor 
de trai reprezintă unul dintre obiec
tivele principale ale politicii parti
dului, documentul subliniază necesi
tatea adoptării de măsuri complexe, 
care să asigure creșterea sistemati
că a fondului de locuințe cu 300 000 
de apartamente anual.

Tezele rezervă un loc important 
sarcinilor privind dezvoltarea vieții 
sociale a țării.

Politica ideologică a partidului îa 
domeniul culturii urmărește apăra
rea sistemului de valori socialist, în
florirea culturii socialiste.

Partea finală a Tezelor este con
sacrată rolului P.M.U.P. ca forță 
motrice de dezvoltare a Poloniei, re- 
levînd necesitatea intensificării pro
cesului de întărire a legăturii parti
dului cu clasa muncitoare.

spectivă ale societății. Reportaj 
documentar

20,45 Film artistic (color): „Memoria-1. 
Producție a studiourilor bulgare. 
Premieră pe țară. Cu: Katla Pas- 
kalova, Stefan Mavrodiev, Dimi- 
tăr Tanev, Daniela Nikova. Re
gia: Docho Bodjakov

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Fiecare compozitor poate participa 
cu ..una sau mai multe lucrări ine
dite, nedifuzate anterior pe nici o 
cale și neprezentate în alte con
cursuri. La concurs se vor acorda 
premii și mențiuni ale Consiliului 
Central, al U.G.S.R. și premii ale 
Uniunii compozitorilor. Dintre lu
crările prezentate în concurs, un nu
măr de 30 vor fi achiziționate de 
Consiliul Central al U.G.S.R. Cînte- 
cele destinate formațiilor corale vor 
fi prezentate sub formă de partitură, 
cu sau fără acompaniament de pian, 
iar piesele de muzică ușoară, cu 
partitură pentru solo voce șl acom
paniament de pian. Partiturile cu 
textele dactilografiate într-un singur 
exemplar vor purta un moto și vor 
fi prezentate într-un plic închis pe 
care va fi scris motoul respectiv, 
iar în interior numele și adresa 
autorului. Lucrările vor fi trimise 
pe adresa Ansamblului artistic „Rap
sodia română" al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, strada 
Blănari nr. 21, sectorul 3, Bucu
rești, pînă la data de 15 mai 1986 
„pentru concursul de cintece mun
citorești, patriotice șl revoluționare".

La concursul de interpretare mu
zică populară pot participa tineri 
soliști amatori din toată țara, cu 
precădere laureați ai Festivalului 
național „Cîntarea României", care 
vor interpreta două lucrări : una 
obligatorie din cele solicitate de 
organizatori și alta la alegere. în
scrierile se vor face pînă la data de 
15 mai 1986 Ia Ansamblul artistic 
„Rapsodia română", strada Blănari 
nr, 21, sectorul 3 — București,

de apă pot depăși 15 litri pe metrul 
pătrat ta 24 ore. Vîntul va sufla mo
derat cu intensificări in estul țării șl 
Ia munte. Temperatura aerului va În
registra o ușoară scădere in nordul 
și estul țării. Minimele vor fi cuprin
se intre zero șl 10 grade, izolat rnal 
coborite ta depresiuni, iar maximele 
între 10 șl 20 de grade, local mai ri
dicate la începutul intervalului ta 
sud-estul țării. în București: Vremea 
va fi schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros, favorabil aversei de ploaie. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări trecătoare. Temperaturile minime 
vor oscila între 0 și 8 grade, iar cele 
maxime între 17 șl 21 grade.

cinema
• Din preț multă dragoste: SCALA 
(11 03 72) — țj H; 13; 15; HJJ; 19,30, 
CULTURAL «3 50 13) — 10; 12; 14; 
16; 13; 20. BgCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11; 13; 15; \7; 19
• PrÂIncul> ietrolul și ardelenii: 
ri T9ORIA <162'79) — 9‘« 111 13: 15:

• Colierul de Tircoaze: FEROVIAR
9: ir 13; 15; 17; >9-FT.OREASCA (33 2971) — 11; 13; 15;

• Profetul, aurul și ardelenii;
LIRA (317171) — 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar: DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Munții albaștri: STUDIO (59 53 13)
— 9,30; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15; 19,15
• Vară sentimentală — 15: 17; Ale
xandru Nevski — 19: POPULAR
(35 15 17)
• Preria: BUZEȘTI (59 43 58) —
14,30; 16,30; 18,30, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Aventuri In Ontario: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 10, PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• vtaătorul de căprioare: FLACĂRA 
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30

• Dragoste șl porumbei: LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Legenda dragostei: TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 12; 15; 13
• Lupii albi: GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Domn pentru o zi: COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Noaptea lunii de smarald: VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Fata fără zestre: UNION (13 49 04) 

9_ 12* * 15*  18
• Hallo’ taxi!; COTROCENI (49 48 48)

• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Jocul ielelor — 17,30; (sala
Atelier): Act venețian — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Seară de 
triosonate. Mihai Constantinespu — 
vioară, Corina Bura — vioară, Iosif 
Gerstenengst — orgă — 19
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra"

— 15; 17; 19
• Zorba grecul: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15
• Pacea — victoria rațiunii. Femeia 

nisipurilor: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Pe aripile vuitului: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 13,30; 17,45
• Super polițistul: FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17,13; 19,30
• Program de desene animate — 9; 
11; 13, Zile de fior și ris — 15; 17; 
19: DOINA (16 35 38)
• Un șerif extraterestru» DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Clinele: FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17; 19
• Cobra se Întoarce: PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Pilot de formula I: ARTA (21 31 86) 
—> 9*  ti*  17*  1*5*  17*  10
• Yankeii:’MIORIȚA (14 37 14) — 91

13; 15; 18, GIULEȘTI (17 55 46) — Bx
12; 15; 18

teatre 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Amintiri — 18,30; (sala Grădina Icoa
nei, 11 90 44): Menajeria de sticiă, —
10,30
• Opera Română (13 18 57): Peer 
Gynt — 18
• Teatrul da operetă (14 8011): 
Singe vienez — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Le
wis și Alice — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60): 
Turnul de fildeș — 17,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Cum vă place — 17,30
• Teatrul satirlc-muzical „6. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Dragoste la 

prima vedere — 18; (sala Victoria, 
50 58 65): Eu vă fac să rideți — 10
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34): Nu, eu nu regret nimic — 
17; Milionarul sărac — 18,30
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Pe sub cetini Ia izvoare 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Toate pinzele sus — 9; De la Stan 
și Bran Ia... Muppets — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77):
Ileana Sinziana — 10; Elefănțelul cu
rios — 15; (la clubul Republica): 
Țăndărică și prietenii săi — 9,30;
12,30
• Circul București (10 41 95): Circul 
Mare din Moscova — 18,30
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Apărarea păcii pe planeta noastră, edificarea unei lumi eliberate de 
amenințarea unei catastrofe atomice, imperativul trecerii la măsuri con
crete de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară, preocupă in 
cel mai înalt prad opinia publică mondială. In cadrul demonstrațiilor, 
mitingurilor, marșurilor organizate cu prilejul Anului Internațional al 
Păcii, care au loc pe toate meridianele globului, oameni de cele mai 
diferite convingeri politice se pronunță cu hotărîre pentru încetarea 
cursei aberante a înarmărilor, în primul rind nucleare, reducerea buge
telor militare și alocarea fondurilor astfel economisite pentru elimi
narea subdezvoltării.

„Nu militarizării Cosmosului - 
vrem pace și locuri de muncă"

BONN 31 (Agerpres). — în 
R.F.G. crește valul de proteste în 
legătură cu participarea Republicii 
Federale Germania la „Inițiativa 
de Apărare Strategică", relatează 
agenția T.A.S.S. Semnarea acordu
lui în acest sens între Bonn și Wa
shington a fost Intîmpinată cu cri
tici din partea multor personali
tăți ale vieții politice, sociale și 
științifice din Germania occiden
tală.

Circa 80 000 de persoane au par
ticipat la manifestațiile organizate 
in favoarea păcii in peste 150 de 
orașe vest-germane. în cadrul ac
tualei campanii de marșuri ale pă
cii al cărei obiectiv central este, în 
acest an, oprirea extinderii cursei 
înarmărilor în spațiul extrateres
tru. Deviza principală sub care se

desfășoară aceste acțiuni este „Nu 
militarizării Cosmosului — vrem 
pace si locuri de muncă".

După cum menționează agențiile 
de presă, forțele de poliție au in
tervenit în repetate rînduri pentru 
împrăștierea demonstranților, ope- 
rînd numeroase arestări. De ase
menea. o tabără a militanților pen
tru pace si încetarea cursei înar
mărilor a fost evacuată de politie.

Inserînd declarația lui Egon 
Bahr. membru al Prezidiului 
Partidului Social-Democrat, care a 
condamnat participarea R.F.G. la 
„războiul stelelor", ziarul „Neue 
Ruhr Zeitung" subliniază că, în 
cazul victoriei P.S.D. în alegerile 
parlamentare din X987, acordul cu 
S.U.A. va fi denunțat.

Miting împotriva prezenței bazelor N.fl.T.0 
pe teritoriul Italiei

ROMA 31 (Agerpres). — La Ca
tanzaro (regiunea Calabria) a avut 
loc o demonstrație a partizanilor 
păcii. Participanții au parcurs pe 
jos cei 15 kilometri care separă

centrul orașului de baza militară 
a N.A.T.O. din Cellia-Marina. Aici 
a avut loc un miting împotriva 
prezenței unor asemenea baze pe 
teritoriul Italiei.

Premierul danez despre 
necesitatea unor măsuri 
concrete de dezarmare
COPENHAGA 31 (Agerpres). — 

„Trăim cu toții teama de armele 
nucleare, de un război atomic care 
ar expune omenirea celor mai în
grozitoare suferințe și nenorociri“, 
a menționat, într-o declarație fă
cută la Copenhaga, primul minis
tru al Danemarcei, Poul Schlueter. 
..De aceea, a subliniat el, preve
nirea unui conflict nuclear trebuie 
să reprezinte o preocupare priori
tară a tuturor oamenilor".

Totodată, premierul danez a sub
liniat necesitatea ca toate statele 
să contribuie activ Ia impulsiona
rea negocierilor pentru reducerea, 
într-o primă etapă, a cursei înar
mărilor și să participe la efortu
rile de a se 
nor măsuri 
dezarmării.

trece la adoptarea u- 
concrete în domeniul

Marș 
Ia

antirăzboinic 
Luxemburg
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LUXEMBURG 31 (Agerpres). — i 
La Luxemburg a avut loc un marș ' 
antirăzboinic de masă, relatează 
agenția T.A.S.S. El s-a desfășurat 
sub deviza „Să fie lichidate toate 
tipurile de arme nucleare". în ca
drul mitingului organizat cu acest 
prilej, vorbitorii au cerut transfor
marea Europei într-o zonă fără 
arme nucleare.

Asemenea acțiuni pentru înce
tarea cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare se organizează 
în fiecare primăvară la Luxem
burg, de trei ahi consecutiv.

i
*

NOI LUĂRI K POZIȚIE PENTRU OPRIREA EXPERIENȚELOR CU ARMA NUCLEARĂ
BONN 31 (Agerpres). — Guvernul 

federal vest-german speră în conti
nuare că Statele Unite și U.R.S.S. 
vor ajunge la un acord asupra limi
tării și încetării experiențelor nu
cleare, a declarat ministrul de ex
terne Hans-Dietrich Genscher. în- 
tr-un comunicat dat publicității la 
Bonn și citat de agenția France 
Presse, Genscher a apreciat totoda
tă că încetarea experiențelor nu 
poate înlocui o reducere drastică a 
armelor nucleare.

LONDRA 31 (Agerpres). — David 
Owen. liderul Partidului Social-De
mocratic din Marea Britanie, a ce
rut premierului Margaret Thatcher 
să propună secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
și președintelui Statelor Unite, Ro
nald Reagan, organizarea unor ne
gocieri tripartite, pentru a se ajunge 
la un acord cuprinzător de interzi
cere a experiențelor cu arme nu
cleare, informează agenția Associa
ted Press.

Referindu-se la recenta cuvîntare 
rostită la televiziunea sovietică de 
Mihail Gorbaciov, David Owen a 
apreciat că secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. „dorește convorbiri sub
stanțiale". El a adăugat că șeful 
executivului american „a acționat 
greșit" respingînd recentele propu
neri ale U.R.S.S.

Poziția Casei Albe în problema 
încetării experiențelor cu arma nu
cleară generează îngrijorare in Eu
ropa, se relevă într-o scrisoare a 
lui Denis Healey, lider de frunte 
al Partidului Laburist din Marea 
Britanie, apărută in ziarul „New 
York Times". Marea majoritate a 
europenilor, arată Healey, năzuiesc 
spre încetarea cursei înarmărilor 
nucleare, iar încheierea unui acord 
cu privire la interzicerea generală 
și totală a experiențelor nucleare ar 
constitui o contribuție reală la atin
gerea acestui obiectiv.

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
în Statele Unite continuă campania 
națională de strîngere a semnături-

lor pe un apel prin care se cere 
președintelui Ronald Reagan să 
oprească experiențele americane cu 
arme nucleare, acțiune inițiată de 
organizația „Femei luptați pentru 
pace". în apel se subliniază că sis
tarea acestor teste constituie singu
ra cale de frînare a cursei înarmă
rilor nucleare și de asigurare a pă
cii pe Pămînt.

TOKIO 31 (Agerpres). — „Să în
ceteze experiențele nucleare !“, ..Să 
fie lichidate total armele atomice !“ 
— sub asemenea lozinci, in parcul 
Central al capitalei Japoniei a fost 
organizată o manifestație de masă, 
la care au participat peste 80 000 de 
persoane.

Un interviu al președintelui Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia

BEIJING 31 (Agerpres). — ,Pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Radovan Vlaikovici. a apre
ciat — într-un interviu acordat a- 
genției China Nouă înaintea vizitei 
pe care urmează să o înceapă, la 2 
aprilie, în R. P. Chineză — că an
samblul relațiilor iugoslavo-chineze 
s-a dezvoltat puternic, pe baza prin
cipiilor respectului reciproc și al 
încrederii, al neamestecului în tre
burile interne. Relevînd că există 
posibilități încă nefolosite pentru 
amplificarea cooperării economice 
bilaterale, in interesul ambelor părți, 
vorbitorul și-a exprimat încrederea 
că vizita sa in R.P. Chineză va des
chide noi perspective în această pri
vință.

în altă ordine de idei. R. Vlaiko
vici a apreciat că, deși convorbirile 
sovieto-ainericane la nivel înalt re
prezintă, fără îndoială, o modalitate 
de soluționare a problemelor inter
naționale majore, nu pot fi totuși 
ignorate negocierile cu participarea 
și a altor țări pentru asigurarea 
destinderii internaționale. Președin
tele Prezidiului R.S.F.I. a subliniat 
rolul ce revine. în condițiile inter
naționale actuale, mișcării de neali
niere. promovării orientărilor sale 
de bază în problemele majore ale 
lumii contemporane, cum ar fi pa- 
cga și securitatea, dezarmarea, de
mocratizarea relațiilor internaționa- 

■ le, progresul în lume.

In sprijinul soluționării pe calea tratativelor a problemelor 
din America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 31 (Ager
pres). — Costa Rica nu permite fo
losirea teritoriului ei drept un cap 
de pod pentru ducerea unor răz
boaie împotriva statelor vecine, a 
declarat, într-un interviu acordat 
ziarului mexican „Excelsior", Oscar

Arias, care în mai urmează să preia 
funcția de președinte al acestei țări. 
El a adăugat că guvernul său va ac-' 
ționa multilateral in direcția solu
ționării pe cale pașnică, prin trata
tive, a problemelor din America 
Centrală. •

I CONVORBIRI SOVIETO-MO-
I ZAMBICANE. La Moscova au în

ceput luni convorbirile dintre Andrei 
IGromiko, membru al Biroului Poli

tic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Samora Moises Machel,

I președintele Partidului FRELIMO. 
j președintele R.P. Mozambic, aflat 

în vizită de prietenie în Uniunea

I
 Sovietică, anunță agenția T.A.S.S. 

De asemenea, în capitala sovietică 
a avut loc o întîlnire între Nikolai 
Rîjkov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și Samora Moises Machel. Au fost 
examinate aspecte ale colaborării

I
 bilaterale în diferite domenii de 

activitate.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Manifestații de protest împotriva ocupației israeiiene pe 
malul vestic ai Iordanului și in Gaza • Declarațiile președin

Executiv al O.E.P.

O declarație
WASHINGTON (Agerpres). — în

tr-o declarație a Casei Albe, pre
luată de agențiile United Press In
ternational și Associated Press, se 
arată că președintele Ronald Reagan 
„a luat notă" de cuvîntarea rostită, 
sîmbătă. la televiziunea sovietică, 
de secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov.

în declarație se menționează că 
Statele Unite își mențin poziția cu
noscută în ce privește moratoriul

a Casei Albe
asupra experiențelor nucleare, sus- 
ținînd că acesta nu ar fi „în inte
resul securității S.U.A., al prieteni
lor și aliaților săi".

în ceea ce privește o nouă întîl- 
nire americano-sovietică la nivel 
înalt, declarația. amintește că pre
ședintele S.U.A. l-a invitat, în tim
pul întrevederii de Ia Geneva, pe 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
să facă o vizită în Statele Unite in 
acest an.

încetarea experiențelor nucleare - cerință majoră 
pentru înfăptuirea dezarmării și eliminarea

I LA BEIJING s-au desfășurat 
consultări între reprezentanții mi-

I nisterelor afacerilor externe ale 
U.R.S.S. și R.P. Chineze, în pro-

I
bleme legate de ordinea de zi a 
viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., transmite agenția

I T.A.S.S. O atenție deosebită a fost 
| acordată problemelor dezarmării.
I AGENȚIA A.C.T.C. A DAT PU- 
; BLICITAȚII O DECLARAȚIE în 
I care relevă că autoritățile sud- 

eoreene „ridică obstacole serioase

I
pe .calea instaurării păcii" în Co
reea și a reunificării pașnice a 
patriei, prin intensificarea propa-

I
gandei false și acuzațiilor că R.P.D. 
Coreeană „obstrucționează Jocurile 
Olimpice" și urmărește ,.o invazie

I
în Sud". Toate acestea — se arată 
in declarația menționată — nu sint 
decît pretexte pentru noi acțiuni 
agresive- sud-coreene.

AMBASADA U.R.S.S. LA ROMA 
• a transmis Ministerului Afacerilor 
I Externe al Italiei o declarație în 

care se arată că hotărirea adoptată 
de guvernul italian de a permite 
firmelor din această țară să parti- 

| cipe la programul de realizare a

inițiativei de apărare strategică < 
nu poate fi privită altfel decît ca I 
o atragere treptată a Italiei la rea- * 
lizarea planurilor S.U.A. de mili
tarizare a spațiului cosmic — re- , 
latează agenția T.A.S.S.

O HOTAR1RE A GUVERNULUI I 
SUDANEZ. Sudanul a hotărit dizol
varea instituțiilor integrate eglp- 1 
teano-sudaneze, create în baza unui , 
acord încheiat în 1982, anunță agen
ția sudaneză de presă SUNA. Pri- | 
mul ministru Dafallah El Gizouli a 
declarat că guvernul de la Khartum î 
va lua legătura cu Cairo pentru ■*  
explica și clarifica această decizie, 
relevă agenția citată. .

DECLARAȚIE ÎN PROBLEMA : 
CIPRIOTA. Președintele Ciprului, 
Spyros. Kyprianou, a declarat că I 
asigurarea și garantarea indepen- I 
denței, unității, suveranității și ne- 1 
alinierii Ciprului, fără nici un fel . 
de amestec străin, precum și re
tragerea forțelor străine de pe te- I 
ritoriul insulei constituie condiții 
esențiale pentru soluționarea pro- I 
blemei cipriote, informează agen- I 
ția națională de presă, C.N.A. El 
a subliniat că nu se poate accepta j 
o reglementare a situației din ' 
insulă care să nu prevadă retra- > 
gerea din Cipru a forțelor militare 
ale Turciei înainte de formarea 
unui guvern de tranziție.

CONGRES. După cum a anun- i 
țat serviciul de preșă al C.C. al I 
P.C. din Argentina, Congresul al * 
XVI-lea al partidului va avea loc 
.în perioada 4—7 noiembrie 1986, ! 
transmite agenția T.A.S.S.

UN AVION MOZAMBICAN de | 
transport de tipul AN-26 s-a pră
bușit duminică in apropierea ora
șului Pemba, din nord-estul țării, , 
cauzînd moartea a 44 persoane, | 
anunță ' agențiile internaționale de | 
presă citind un comunicat al Bi
roului Politic al FRELIMO.

telui Comitetului
„Ziua pămîntului", sărbătoare pa

lestiniană consacrată memoriei vic
timelor luptei împotriva exproprie
rii fortate a pămînturilor arabe de 
către autoritățile israeiiene. a fost 
marcată, pe malul vestic al Iorda
nului și în Gaza, prin manifestații 
împotriva continuării ocupației is
raeiiene și a practicilor represive 
promovate de forțele de ocupație.

In tabăra de refugiați palestinieni 
de la Balata, situată in apropiere de 
orașul Nablus, a avut loc o demon
strație, iar in Ierusalimul de est și 
în zona veehe a orașului au fost or
ganizate greve, toate magazinele 
fiind inchise.

Forțele israeiiene de ocupație au 
intervenit pentru a-i dispersa pe 
manifestanți, folosind grenade cu 
gaze lacrimogene. După cum in
formează agențiile Reuter si A.P.. 
trupele israeiiene de ocupație au 
ucis, luni, cu focuri de armă, un ti- 
năr în tabăra de refugiați palesti
nieni El Bureij. din Gaza, si au 
rănit un student palestinian la Uni
versitatea Bir Zeit din orașul Ra
mallah. din teritoriul de pe Malul 
de Vest al Iordanului.

KUWEIT 31 (Agerpres). — într-un 
discurs rostit in fata combatanților 
palestinieni în Kuweit, cu prilejul 
..Zilei pămîntului". președintele Co
mitetului. . Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arâfat. a adresat un apel tuturor 
mișcărilor de rezistentă palestiniană 
de a depăși deosebirile de păreri și 
de a întări unitatea între ele. Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. a spus că, in ciuda dificul
tăților. revoluția palestiniană isi va 
intensifica lupta armată in teritoriile 
arabe ocupate.

BEIRUT 31 (Agerpres). — Un 
acord de încetare a focului care a

intrat duminică seara în vigoare In 
zona taberelor de refugiați pale«";- 
nieni Sabra și Chatila între conj. 
fanții palestinieni și milițiile Ir*,  
neze din regiune a fost in mare 
parte respectat. Agențiile internațio
nale de presă au relevat că luni s-a 
.menținut totuși o stare de tensiune 
și s-au semnalat unele tiruri spo- a 
dice intre părțile aflate in cont1 ;t_ 
în timpul ciocnirilor produse la s r- 
șitul săptămînii trecute, 19 perso; ia 
au fost ucise și alte 50 au fost ă- 
nite.

Duminică seara și luni dimineața 
s-au înregistrat ciocniri și la perife
ria taberelor de refugiați palestinieni 
Al Bas și Rashidiyeh de lingă Tyr, 
în sudul Libanului, între combatanți 
palestinieni și miliții libaneze din re
giune, Ulterior, a fost convenit și 
acolo un acord de încetare a focu
lui, relatează agenția U.P.I.

Plenara C.C. al P.C. Libanez
BEIRUT 31 (Agerpres). — l-a Bei

rut a avut loc plenara C.C. al 
P. C. Libanez consacrată analizării 
unor probleme interne și pregătirii 
celui de-al V-lea Congres al parti
dului. Raportul politic aprobat de 
plenară subliniază necesitatea grăbi
rii procesului de reglementare poli
tică a situației din Liban și încetării 
provocărilor israeiiene împotriva 
țării. Se relevă, totodată, necesita
tea mobilizării eforturilor pe plan 
arab in direcția soluționării proble
melor care confruntă țările din zonă. 
S-a subliniat importanța întăririi 
unității forțelor patriotice din Liban 
in lupta împotriva ocupației israe
iiene, pentru reforme politice și 
social-economice, arată agenția 
T.A/S.S.

ADDIS ABEBA

Situația economica din Africa in dezbaterea reuniunii O.U.A.
ADDIS ABEBA 31 (Agerpres). — 

Elaborarea unei strategii comune a 
țărilor africane la viitoarea sesiune 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată examinării situa
ției economice critice din Africa se 
află în prim-planul atenției reuniunii 
extraordinare a Consiliului minis
terial al Organizației Unității Afri
cane, care și-a început lucrările in 
capitala Etiopiei — Addis Abeba. 
Participanții dezbat documentul cu 
privire la stadiul și perspectivele 
dezvoltării economice a țărilor con
tinentului,. ce va fi prezentat Adună
rii Generale a O.N.U. în mai anul 
acesta. Programul african pentru de
pășirea crizei economice prevede, 
în primul rind, aplicarea oonsecventă 
a Planului de acțiune de la Lagos, 
a cărui esență constă in politica de

bizuire pe forțe proprii, intensifica
rea producției agricole și de alimen
te, măsuri pentru soluționarea pro
blemei datoriilor, stimularea coope
rării regionale și' combaterea fermă 
a consecințelor presiunilor economice 
exercitate de Africa de Sud asupra 
țărilor din prima linie a frontului.

După cum informează "r ■ 
Taniug, Consiliul mini. .
O.U.A. a cerut ca la urm^A a
niune a Biroului de coo.a ' 1 
țărilor nealiniate de la Del^k ă tie 
examinată criza economică di'i. Afri
ca. Consiliul a subliniat, totodată, 
necesitatea ca în cadrul pregătirilor 
pentru sesiunea specială a Adunării 
Generale a O.N.U. să se stabilească 
o strînsă colaborare și cu țările mem
bre ale „Grupului celor 77".

Sesiunea Consiliului Revoluționar 
al R. D. Afganistan

KABUL 31 (Agerpres). — Luind 
cuvintul la încheierea lucrărilor se
siunii Consiliului Revoluționar al 
R. D. Afganistan, Babrak Karmal, 
secretarul general al C.C. al Parti
dului Democratic al Poporului, pre
ședintele Consiliului Revoluționar, a 
arătat că anul trecut volumul pro
dusului național brut a depășit indi
catorul anului 1979 cu 6.2 la sută, 
iar venitul național, cu 5,5 la sută. 
El a relevat că mii de familii de ță-

■rani au primit pămînt și au fost 
constituite 425 noi cooperative agri
cole. Au fost construite 60 de obiec
tive economice importante, a crescut 
numărul de școli, spitale, policlinici, 
cursuri de alfabetizare. Printre nî- 
realizări, el a amintit lipsa de cada 
calificate și unele rămineri in,b> ă 
în economie în general. Anulfa- 
spus el, va. trebui să devină .. 
unei dezvoltări economice rapide, 
informează agenția T.A.S.S.

Ața cum este bine cunoscut, așa 
cum se relevă in mod deosebit în 
condițiile marcării „Anului Interna
țional al Păcii", încetarea cursei 
înarmărilor nucleare reprezintă o 
problemă vitală pentru însăși exis
tența omenirii — atît de grav ame
nințată de uriașul potențial de dis
trugere acumulat în lume. Pornin- 
du-se de la realitatea faptului că un 
conflict nuclear ar face cu neputin
ță însăși existența umanității, însăși 
menținerea vieții pe planeta noastră 
pe toate meridianele devine tot mai 
puternică vocea rațiunii, care cere 
cu hotărire încetarea escaladei înar
mărilor nucleare, trecerea la măsuri 
de dezarmare pentru salvarea — cît 
nu este prea tîrziu — a bunului celui 
mai de preț al omenirii — dreptul la 
pace, la viață.

Acesta este un obiectiv central, 
fundamental, al politicii de pace a 
României socialiste, care, in repetate 
rînduri, a subliniat, prin glasul cel 
mai autorizat, al președintelui 
Nicolae Ceaușescu, necesitatea de a 
se face totul pentru eliminarea defi
nitivă a primejdiei nucleare — o- 
biectiv prioritar, reafirmat cu putere 
în recenta cuvîntare rostită Ia 
Plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S., precum și în Declarația- 
Apel adoptată cu acest prilej. In 
acest context se cuvine subliniat că 
în concepția partidului nostru o în
semnătate deosebită pentru încetarea 
cursei înarmărilor și trecerea la în
făptuirea dezarmării nucleare ar 
avea încetarea tuturor experiențelor 
cu arma atomică.

Este dt se poate de evident că 
experiențele nucleare sînt o ve
rigă Importantă și o parte com
ponentă a cursei înarmărilor nu
cleare, urmărind perfecționarea 
continuă și crearea de noi ti
puri de asemenea arme, sporirea 
potențialului lor distructiv. Stimu- 
lind continuu escalada înarmărilor 
nucleare, experiențele cu aceste 
arme se dovedesc, în același timp, o 
gravă sursă de creștere a Încordării 
pe plan internațional, de accentuare 
a neîncrederii și animozităților, un 
corolar al politicii de forță și ame
nințare cu forța.

Sînt temeiuri în baza cărora Româ
nia socialistă a salutat imediat ho- 
tărîrea Uniunii Sovietice, din luna 
iulie 1985, de a institui un morato
riu, chiar și unilateral, asupra ori
căror experiențe cu arme atomice 
pină la 31 decembrie al anului tre
cut, ca și decizia Ulterioară, din ia-

primejdiei atomice
nuarie 1986, de a prelungi acest mo
ratoriu atît timp cît S.U.A. nu vor 
efectua asemenea experiențe. Din 
păcate, așa cum este cunoscut, S.U.A. 
au efectuat recent o astfel de ex
periență, față de care opinia publică 
din țara noastră, poporul nostru, ca 
și toate popoarele și forțele iubi
toare de pace din întreaga lume, 
și-au exprimat profunda îngrijorare 
și dezaprobare.

Exprimînd voința poporului ro
mân, comună cu aspirațiile tu
turor popoarelor, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia 
în cuvîntarea la Plenara Con
siliului Național al F.D.U.S. : 
„Considerăm că este necesar — 
și adresăm Uniunii Sovietice apelul 
de a continua moratoriul pri
vind experiențele nucleare 1 Adre- 
săm’Statelor Unite ale Americii ape
lul de a se alătura moratoriulul pro
clamat de Uniunea Sovietică, de a 
înceta experiențele nucleare ! Ne 
pronunțăm pentru un acord general 
privind încetarea experiențelor nu
cleare de către toate statele. Consi
derăm că aceasta este prima necesi
tate și ar trebui să fie primul act 
în acest An Internațional al Păcii".

Și iată că, în pofida efectuării ex
perienței nucleare americane din 
Nevada, ca și a intenției de a se 
efectua o nouă asemenea experiență, 
Uniunea Sovietică, așa cum a arătat 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
tovarășul Mihail Gorbaciov, în re
centa sa cuvîntare televizată, este 
hotărîtă să continue moratoriul in
stituit pină la 31 martie șl să nu 
efectueze, chiar după această dată, 
explozii nucleare dacă și S.U.A. vor 
proceda la fel.

Aceasta este, incontestabil, o pro
punere care nu poate fi decît salu
tată și susținută de toate forțele iu
bitoare de pace, o propunere realistă 
și constructivă, în deplin consens cu 
cerințele majore ale cauzei păcii. 
Este neîndoielnic că încetarea gene
rală a experiențelor cu arme atomi
ce ar marca un pas deosebit de im
portant pe calea reducerii și elimi
nării pericolului nuclear, a trecerii 
la dezarmare nucleară. Faptele, rea
litățile dovedesc în mod convingător 
că nimic nu poate îndreptăți con
tinuarea experiențelor nucleare. 
S.U.A. și U.R.S.S. dispun de canti
tăți uriașe de arme nucleare, capa
bile să distrugă, fiecare, de cîteva 
ori întreaga omenire. De asemenea, 
se știe că la întilnirea de la Geneva 
conducătorii U.R.S.S. și S.U.A. au 
ajuns la acordul de a se acționa în 
vederea reducerii și, pînă la urmă, a

eliminării armelor nucleare. Atunci, 
dacă intr-adevăr există dorința reală 
și sinceră de a se pune capăt înar
mării nucleare, de ce mai trebuie 
noi experiențe, de ce să se facă noi 
teste cu noi arme nucleare, care în
soțesc cursa înarmărilor, agravează 
tensiunea și au un efect negativ asu
pra climei, contribuind la poluarea 
generală a naturii ?

In cuvîntarea sa, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S. a arătat că 
este gata să se intîlnească în cel 
mai scurt timp cu președintele 
S.U.A. pentru a avea un schimb de 
opinii și a conveni asupra acestei 
probleme vitale, în vederea pregăti
rii unui acord corespunzător.

O asemenea întîlnire nu poate fi 
decît salutată. în mod constant, țara 
noastră s-a pronunțat ferm în spri
jinul dialogului internațional, a sub
liniat că negocierile politice, trata
tivele reprezintă calea rațională, 
singura capabilă să ducă la acorduri 
reciproce acceptabile. Nici un consi
derent de ordin procedural sau de 
altă natură nu poate fi justificat 
pentru a se tergiversa sau amina 
eforturile constructive de a se a- 
junge la înțelegeri — așa cum cer 
popoarele lumii, interesele supreme 
ale păcii.

Avînd în vedere însemnătatea 
deosebită a întregii probleme a în
cetării experiențelor nucleare și a 
cursei Înarmărilor atomice, se im
pune, firește, să se manifeste chib
zuință necesară față de noile pro
puneri ale U.R.S.S., să se evite răs
punsurile pripite, poziții negative 
preconcepute, apriorice. într-un mo
ment cînd situația internațională 
cunoaște evoluții deosebit de îngri
jorătoare este de așteptat ca factorii 
de decizie din toate statele posesoa
re de arme nucleare și, în general, 
din toate țările să manifeste cea 
mai înaltă responsabilitate pentru 
soarta păcii.

Sprijinind cu fermitate orice pro
puneri raționale, constructive, care 
răspund țelurilor păcii și dezarmării, 
opinia publică din țara noastră, în
tregul popor român se pronunță 
pentru oprirea neîntîrziată a expe
riențelor nucleare. Aceasta ar repre
zenta o dovadă a concordanței între 
vorbă și faptă, ar contribui la înlă
turarea neîncrederii și suspiciunii 
din relațiile internaționale, stimu- 
lînd realizarea unor înțelegeri reale 
și eficiente în domeniul dezarmării, 
în interesul instaurării unei păci 
trainice pe planeta noastră.

V. ALEXANDRESCU

Ample demonstrații 
in Coreea de Sud

Manîfestanții cer revizuirea 
„constituției" și instaurarea 

unui regim democratic
SEUL 31 (Agerpres). — în orașul 

Kwangju, unul dintre cele mai im
portante din Coreea de Sud. a avut 
loc o amplă demonstrație în sprijinul 
revizuirii „constituției". Cei aproxi
mativ 100 000 de participant! la 
această acțiune — apreciată de a- 
gentia U.P.I. drept cea mai mare de
monstrație de la instaurarea actua
lului regim sud-coreean — au cerut 
demisia „președintelui" Chun Du 
Hwan. pe care populația’ orașului îl 
acuză, de asemenea, de reprimarea 
sîngeroasă a răscoalei tineretului și 
muncitorimii din Kwangju. în mai 
1980. cînd intervenția trupelor a dus 
la uciderea cîtorva sute de locui
tori neinarmati.

La mitingul organizat cu acest pri
lej. Kim Yong Sam. unul dintre con
ducătorii opoziției sud-coreene. a ce
rut instaurarea unui regim democra
tic. exprimîndu-si convingerea în 
succesul campaniei lansate de parti
dele si organizațiile democratice de 
a strînge 10 milioane de semnături, 
ne o petiție în favoarea modificării 
actualei „constituții".

BELGIA

Măsuri de austeritate 

pentru reducerea 

gravului deficit bugetar
BRUXELLES 31 (Agerpres). — 

Guvernul belgian a propus un pa
chet de măsuri de austeritate, avînd 
drept scop reducerea gravului defi
cit bugetar al țării. După cum rele
vă agenția Associated Press, prin
tre măsurile preconizate ■ de guver
nul de centru-dreapta. condus de 
Wilfried Martens figurează limita
rea pînă la sfirșitul anului viitor a 
indexării salariilor (în raport cu 
rata inflației). De asemenea, se pre
vede amputarea alocațiilor destinate 
ministerelor învățămintului și sănă
tății.

Dezbaterile pe marginea proiectu
lui de buget pe anul in curs vor în
cepe joi.

In prezent, deficitul bugetar al 
Belgiei este echivalent cu 12 la sută 
din produsul național brut, situin- 
du-se la unul dintre cele mai ridi
cate niveluri în rîndul țărilor mem
bre ale Pieței comune.

Sindicatele resping aceste măsuri 
guvernamentale, care lovesc în in
teresele oamenilor muncii.

-------------- RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ ----------- -
De ce nu o „cursă a calității vieții"
Graficele reproduse alăturat au 

fost publicate de săptămânalul vest- 
german „Die Zeit", cu intenția evi
dentă de a demonstra caracterul ab
surd al cursei înarmărilor, al com
petiției pentru crearea de noi arme 

I și perfecționarea continuă a celor 
existente. Absurd, pentru că in 
arsenalele mondiale s-au acumulat, 
îndeosebi în ultimul deceniu, can
tități imense de arme, mai ales 
nucleare — doar o mică parte din 
ele fiind suficiente pentru a pulve
riza civilizația planetară. Absurd, 

! pentru că, deși aceste arsenale • au 
atins proporții inimaginabile, ex
periențele nucleare continuă, cum 
s-a întimplat recent în desertul 
Nevada, ceea ce nu poate să ducă 
decît la agravarea situației inter
naționale, contravenind interese
lor tuturor popoarelor. Absurd, 
deopotrivă, deoarece omenirea este 
confruntată cu numeroase proble
me care ar putea fi lesne rezolvate 
dacă nu s-ar irosi atîtea resurse 
umane, științifice și materiale pen
tru înarmare, dacă s-ar reduce 
cheltuielile militare (care au ajuns 
la Peste 1000 miliarde dolari in 
1985). sumele astfel economisite ur
mând a-și căpăta utilizarea lor ra
țională în vederea înfăptuirii unor 
programe economico-sociale în be
neficiul tuturor popoarelor.

Ce se demonstrează concret prin 
intermediul celor două grafice 7 In 
primul, la o scară de valori de la 
0 la peste 250, sint înscrise „per
formanțele" obținute din 1945 pină 
in 1985 în „creșterea calității arme
lor". Deci, ce s-a întimplat in acest 
domeniu intr-un răstimp de 40 de 
ani :

— raza de acțiune (distanta) a 
crescut de 252 de ori. Concret. în 
1945. o torpilă „clasică" lansată de 
la. bordul unor nave putea atinge o 
altă navă situată la o distantă de 
10,5 km. în timp ce in 1985. rache
tele de croazieră lansate tot de ve 
nave pot lovi ținte aflate la 2 775 
km ;

— suprafața de distrugere a cres
cut de 250 ori : de la 2 000 m pi- 
trati — cit- „acoperea" în 1945 un 
obuz de mare calibru — la 500 000 
m pătrați — o rachetă cu mai multe 
încărcături ;

— viteza a sporit de 42 de ori : 
un bombardier B-29 se deplasa cu 
580 km pe oră. in timp ce o rachetă 
MX parcurge intr-o oră distanta de 
24 150 km ;

— puterea de explozie (de foc), în 
perioada ultimelor patru decenii, a 
devenit de 24 de ori mai mare.
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Cel de-al doilea grafic îsi propu
ne să înfățișeze „calitatea vieții" in 
aceeași perioadă : 1945—1985. De 
data aceasta, scara după care se

Geschwlndigkeit

măsoară evoluțiile in acest domeniu 
este mult mai mică, de la 0 la 5, 
deoarece si rezultatele înregistrate 
sint extrem de modeste comparativ 
cu cele consemnate pe planul cali
tății armelor. Astfel :

— posibilitățile de școlarizare pe 
plan mondial au crescut în acest 
răstimp de 4 ori : numărul copiilor 
in virstă de 5—19 ani. care au fost 
antrenați in procesul de educație, 
a crescut de la 210 milioane in 1945 
la 81.0 milioane in 1985 : totodată, pe 
întinse zone ale globului, un mare 
număr de copii rămân. in continua
re. in afara procesului de invătă- 
mint ;

— venitul mediu anual pe locui
tor în țările lumii a treia : 450 do
lari pe an in 1945 — 890 dolari pe 
an in 1.985, adică o creștere ceva 
mai mică de două ori; să nu uităm 
însă că există un șir de țări unde 
venitul mediu pe locuitor abia de
pășește cu puțin 100 de dolari ;

— numărul cetățenilor în virstă 
de peste 15 ani — din ansamblul 
populației mondiale — care știu să 
scrie si să citească : 880 milioane în 
1945 — 1 750 milioane in 1985. cu 
alte cuvinte o creștete de două ori: 
în același timp. în lume continuă să 
existe, după datele UNESCO. 889 
milioane de analfabet! ;

— longevitatea pe plan mondial : 
în urmă cu patru decenii — 47 de 
ani. în prezent 51 de ani. In nu
meroase țări ale lumii a treia lon
gevitatea este cu mult sub această 
cifră ; ve ansamblul statelor sub
dezvoltate mor zilnic de foamete si 
boli 40 000 de copii !

Se poate ușor imagina ce efecte 
binefăcătoare ar avea existențe 
unor tendințe inverse față de cefe 
semnalate de „Die Zeit", in sensul 
reducerii la o proporție cit mai mo
destă a cheltuielilor militare. în ă- 
vantajul ridicării nivelului de viată 
al popoarelor.

Iată, așadar, în limbajul sic al 
cifrelor, noi si incontestabili argu
mente în favoarea opririi cursei 
înarmărilor, reducerii cheltuielilor 
militare, trecerii la măsuri efective 
de dezarmare, in primul rind nu
cleară. ca deziderate vitale ale în
tregii omeniri. Pentru că — nu mai 
poate încăpea îndoială. “ actualul 
ritm al cursei înarmăribr. amplifi 
cînd la maximum pe'icolul urei 
conflagrații, devorează în același 
timp imense resurse >e care umani
tatea are atita nevoi -

p. jTANCESCU
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