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0 PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
L LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE! )

In fiecare unitate agricolă, în fiecare județ

LA SEMĂNAT Șl PREGĂTIREA TERENULUI 
SĂ SE LUCREZE CU VITEZE SUPERIOARE

IDEI ȘL CONCLUZII SUBLINIATE 

LA PLENARA C.C. AL P.C.R., 

IN CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

îndeplinirea exemplară a planului 
la producția fizică-expresie a contribuției 

fiecărui colectiv la dezvoltarea

CLUJ-NAPOCA :

Productivitatea 
muncii, 

în creștere
Desfășurînd o muncă susținu

tă pentru intîmpinarea cu re
zultate deosebite a celei de-a 
65-a aniversări a făuririi glorio
sului nostru partid comunist, co
lectivele întreprinderilor din 
municipiul Cluj-Napoca înscriu 
pe graficele întrecerii socialiste 
importante depășiri ale sarcini
lor de plan. Pe ansamblul 
industriei municipiului s-au ob
ținut peste prevederi 136 tone 
utilaje tehnologice pentru me
talurgie, 160 tone mașini și uti
laje pentru industria ușoară și 
alimentară, precum și produse 
ale industriei electrotehnice, 
mașini și utilaje pentru agricul
tură și silvicultură, electrozi si
derurgici, produse abrazive 
și altele. Totodată, sarcina de 
creștere a productivității mun
cii a fost depășită cu 2,5 la sută. 
(Marin Oprea, corespondentul 
„Scînteii").

• însămînțarea porumbului și soiei 
trebuie să concentreze în aceste zile 
principalele forțe din agricultură

• în cel mai scurt timp, să se în
cheie semănatul floriî-soarelui și al 
plantelor furajere

• Printr-o muncă bine organizată, în 
schimburi prelungite la semănat și de

noapte la pregătirea terenului să fie 
realizate randamente superioare de 
lucru în cîmp

© Specialiștii și mecanizatorii să do
vedească cea mai mare răspundere 
pentru calitatea lucrărilor

(In pagina a 3-a : relatări din județele Arad 
și Satu Mare)

ecanomica-socială a
Una dintre trăsăturile distinctive 

ale planului pe acest an o reprezin
tă ritmul inalt de creștere a produc
ției industriale — ca de altfel și a 
celorlalți indicatori economici — su
perior celui prevăzut pe întregul 
cincinal, tocmai pentru a se asigura 
de la bun început condițiile necesare 
înfăptuirii exemplare a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-Iea al 
partidului. Iată de ce, știrile sosite 
în număr mare la redacție în aceste 
zile și care consemnează însemnate 
sporuri de producție atît în unități 
din industria extractivă — în Valea 
Jiului obținîndu-se chiar adevărate 
recorduri la producția de cărbune — 
cit și in multe întreprinderi din 
industria prelucrătoare nu pot fi 
decit îmbucurătoare.

Ca urmare a aplicării In viață a 
sarcinilor și indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în tri
mestrul I din acest an s-a obținut 
o producție industrială cu peste 40 
miliarde lei mai mare față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Astfel s-au 
realizat peste plan însemnate can
tități de huilă, cocs, table și profile 
din oțel, armături industriale, unele 
tipuri de utilaje tehnologice, rul
menți, componente electronice, mij
loace de automatizare, produse de 
mecanică fină, polietilenă, medica
mente, coloranți, pigmenți organici 
și alte produse importante destinate 
satisfacerii nevoilor economiei națio
nale și exportului.

Aceste rezultate evidențiază carac
terul realist al prevederilor de plan, 
hotârîrea clasei noastre muncitoare, 
a întregului popor de a intîmpina 
cu succese cit mai de seamă aniver
sarea a 65 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român. Ele 
demonstrează, in același timp, înțe
legerea exactă a unei cerințe de cea 
mai mare importanță pentru dezvol
tarea dinamică, în ritm inalt a eco
nomiei naționale : îndeplinirea In cit 
mai bune condiții a sarcinilor de 
plan și a programului suplimentar 
de producție industrială. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
trebuie să se acționeze cu toată ho- 
tărirea pentru realizarea producției 
fizice în toate sectoarele, pornind de 
la faptul că numai pe această bază 
se vor putea înfăptui prevederile 
planului cincinal și asigura dezvol
tarea ritmică a întregii activități. 
Ținind seama de această cerință 
formulată de secretarul general al 
partidului, există cel puțin două 
motive pentru care se impune să se 
acorde maximă atenție îndeplinirii 
ritmice, integrale, la toate sortimen
tele și la un înalt nivel calitativ a 
planului la producția fizică.

In primul rînd. producția fizică 
reprezintă expresia concretă, mate
rială a activității în fiecare unitate 
economică, pe baza căreia se poate 
aprecia cu exactitate cit de mult și 
cit de bine s-a muncit într-o anumită

Decisivă este buna organizare
In ansamblul de măsuri luate în ultimul timp de conducerea parti

dului și statului, potrivit indicațiilor și orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea mecanismului economic, 
întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economco-financiare 
se înscrie și adoptarea, recent, de către Marea Adunare Națională a 
Legii privind retribuirea in acord global și acord direct a personalului 
muncitor. In ciclul de articole consacrat dezbaterii acestei noi reglemen
tări legale, prezentăm astăzi unele prevederi importante, in convorbirea 
cu tovarășul ALECU BUȘNIȚA, director adjunct in Ministerul Muncii.

— In spiritul și litera noii legi, 
care sint cerințele esențiale ale or
ganizării activității pentru aplicarea 
judicioasă, eficientă a acordului 
global ?

— De la bun început, se cuvine 
să relevăm faptul că, după cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta Plenară a C.C. al P.C.R„ 
aplicarea acordului global urmează 
să fie strins legată de măsurile de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției. în acest sens, 
legea prevede că, potrivit specificu
lui fiecărui sector de activitate, for
ma de organizare și retribuire _ a 
muncii in acord global se va aplica 
de' la unitatea organizatorică de 
bază, și anume secția, atelierul, for
mații și alte asemenea subunități de 
producție, pînă la nivel de fabrică, 
uzină, întreprindere și alte unități 
similare. Bunăoară, în construcția de 
mașini unitatea organizatorică de 
bază este secția (atelierul) de pro
ducție constituită pe procese tehno
logice specifice, cum sînt turnătorii 
de oțel, de fontă sau de neferoase, 
forje, prelucrări mecanice, cazange- 
rii, montaj ș.a. In minerit : sectorul 
de producție în subteran sau brigada 
de producție la suprafață. Iar în 

perioadă de timp. O unitate din in
dustria extractivă nu poate livra 
altei unități din industria metalur
gică, de pildă, decît cărbune sau 
minerăuri, în funcție de profilul de 
producție pe care îl are. După cum 
oamenii muncii dintr-un combinat 
siderurgic nu pot spune că și-au 
făcut datoria decît in măsura în care 
au furnizat întreprinderilor construc
toare de mașini — pentru a da un 
alt exemplu — cantitățile contracta
te de metal, în structura sortimen
tală, la nivelul calitativ și la terme
nele prevăzute. Orice discuție sau 
explicație în afara acestui cadru nu 
poate fi decit inutilă, lipsită de sens 
și nu poate ajuta în nici un caz la 
nimic concret.

în al doilea rînd, amplele acțiuni 
care se desfășoară in această perioa
dă pentru perfecționarea organizării 
producției și a muncii, pentru mo
dernizarea tehnologiilor de fabrica
ție și promovarea progresului tehnie 
vizează un salt însemnat pe planul 
eficienței economice, dar trebuie să 
determine, în același timp, și o creș
tere substanțială a producției fizice 
și a celei de export peste prevede
rile planului pe anul 1986 și întregul 
cincinal. De altfel, avîndu-se în ve
dere tocmai aceste acțiuni, condu
cerea partidului a adoptat programul 
suplimentar de producție industrială 
pe anul 1986, in strfnsă concordanță 
cu cerințele economiei naționale.

industria chimică unitățile organiza
torice de bază sint considerate a fi 
instalația sau grupul de instalații le
gate în flux continuu. Această pre
cizare a legii este deosebit de im

Obiective fundamentale ale Legii privind 
retribuirea in acord global și acord direct 

a personalului muncitor (II)

portantă, întrucit. anterior, a existat 
tendința unor conducători de unități 
economice de a aplica acordul global 
numai la nivelul întreprinderii. în
tregul personal muncitor fiind retri
buit în funcție de rezultatele obținu
te pe ansamblul activității produc
tive. Or, pentru ca acordul global să 
aibă rol stimulativ cît mai mare, 
esențial este ca acesta să se aplice 
cît mai aproape de locul unde se rea
lizează producția și să asigure co- 
mensurarea cit mai exactă a muncii, 
in funcție de contribuția reală a fie-

patriei
Rezultatele obținute în primul tri

mestru al anului, producțiile supli
mentare înregistrate într-o serie de 
întreprinderi și sectoare de activitate 
confirmă eficiența măsurilor luate 
pentru mobilizarea și valorificarea 
superioară a potențialului tehnic și 
uman, a resurselor disponibile. To
tuși, în unele unități, planul la pro
ducția fizică nu numai că nu a fost 
îndeplinit integral, dar s-au acumu
lat și o serie de restanțe, cu conse
cințe negative, In lanț, asupra des
fășurării activității productive în 
alte întreprinderi și ramuri econo
mice. Ne referim în primul rînd la 
unitățile din industria extractivă, 
unde în mod normal trebuie să se 
asigure și cele mal mari sporuri de 
producție pentru a se asigura baza 
materială necesară îndeplinirii și 
depășirii prevederilor de plan în 
celelalte ramuri și sectoare de acti
vitate. Sigur, economia noastră so
cialistă prezintă avantajul că, pe 
baza cunoașterii exacte a resurselor 
tehnice, materiale și umane dispo
nibile într-o anumită perioadă, se 
poate face o planificare judicioasă 
a volumului producției. Trebuie însă 
înțeles că planificarea producției la 
nivelul economiei naționale își con
firmă cu adevărat superioritatea

_______________ Ion TEODOR 
(Continuare in pag. a IlI-a)

căruia și de rezultatele obținute la 
fiecare loc de muncă.

Mai mult decît atît. practica a de
monstrat că retribuirea in acord 
global are un caracter stimulativ 
maxim in situațiile in care sarcinile 
de producție si nivelul retribuției în 
funcție de realizări se pot stabili 
pină la nivelul echipei sau chiar al 
fiecărui om al muncii. Aceasta este 
și rațiunea pentru care legea preve
de ca, în cadrul organizării și retri
buirii muncii în acord global, să se 
aplice acordul direct la toate locu
rile de muncă unde cantitatea de 
produse sau volumul de lucrări ce 
trebuie executate de o persoană sau 

echipă in unitatea de timp sint de
terminate in funcție de normele de 
timp sau de producție. în acest fel 
se asigură legătura directă intre 
munca depusă, care poate fi exact 
comensurată. pe baza unor norme 
bine stabilite, rezultatele obținute in 
producție și retribuția cuvenită.

— Care sint cerințele ce trebuie 
avute in vedere la perfectarea con
tractelor de acord global ?

— întîi de toate, important de re
ținut este că. potrivit legii, contrac
tele de acord global se încheie, pe 
niveluri organizatorice, între formația

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE
__________________ „____________________________________________ ._ '

Pentru poporul român primăvara 
acestui an este un anotimp cu deo
sebite semnificații. Ele sînt determi
nate, întii de toate, de faptul că, în 
aceste luni ale renașterii naturii, 
întreaga suflare muncitorească a ță
rii desfășoară o susținută activitate de 
creație materială. 
„Avînd în vedere 
felul cum am în
ceput anul — 
aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
in cuvîntarea ros
tită la recenta 
plenară a C.C. al 
P.C.R. — se poate 
spune că, pe an
samblu. avem un 
început bun, că 
sint toate posibi
litățile pentru a 
realiza in bune condiții și chiar 
pentru a obține o depășire a preve- 
derilur primului an al cincinalului". 
Acest start viguros asigură premisa 
ca,, la capătul celui de-al.. optulea 
cincinal, România socialistă să se în
scrie in rîndul statelor cu nivel me
diu de dezvoltare economică.

Primăvara acestui an prilejuiește, 
totodată, sărbătorirea unuia dintre 
cele mai strălucite evenimente ale 
istoriei poporului român — crearea, 
în urmă eu șase decenii și jumăta
te, a Partidului Comunist Român. 
De atunci, din mai 1921 și pînă azi.

de lucru și conducerea subunității 
din care face parte ; aceasta, la rîn- 
dui ei, perfectează contractul de 
acord global cu întreprinderea. Desi
gur, și întreprinderea încheie un 
contract de acord global cu condu
cerea centralei de resort. Contractul 
de acord global se încheie anual, iar 
lunar se nominalizează întreaga pro
ducție fizică, precum și nivelurile 
planificate pentru criteriile și condi
țiile legate de latura calitativă a ac
tivității productive. Cu aceasta, ope
rațiile legate de conținutul contrac
tului de acord global nu s-au termi
nal. întrucit legea prevede ca sarci
nile de producție și consumurile spe
cifice de materii prime, materiale, 
combustibili și energie să se defalce 
pe zile, pînă la nivelul echipelor sau 
al fiecărui muncitor, după caz. Ast
fel. se asigură o planificare, o eșalo
nare riguroasă a sarcinilor, facili- 
tîndu-se urmărirea și controlul rea
lizării îndeaproape a acestora, rit
mic, zi de zi. in vederea adoptării 
operative a tuturor măsurilor pentru 
Soluționarea problemelor ce pot apă
rea pe parcursul activității producti
ve. De asemenea, prin acest sistem 
se poate comensura cu exactitate 
contribuția fiecăruia la îndeplinirea 
sarcinilor cantitative și calitative ale 
planului.

In esență, fiind vorba de un con
tract. sint in amănunțime prevăzute 
atit obligațiile secției, atelierului sau 
formației de lucru pentru realizarea 
integrală a producției sau a lucrărl-

Convorbire realizată de 
Corneliu CARLAN

(Continuare în pag. a V-a) 

nimic de seamă nu s-a petrecut și 
nu se petrece în România fără pre
zența activă, hotărîtoare a partidu
lui comunist. Au intrat la loc de 
înaltă cinstire în istoria poporului 
nostru acțiunile revoluționare, de 
mare cutezanță, organizate și con

EFORTUL PROPRIU 
-la baza dezvoltării României socialiste

duse de partid in deceniile al trei
lea și al patrulea cînd deasupra Eu
ropei se întjndea cu repeziciune 
teroarea fascistă, cînd Independența 
patriei noastre, libertatea și demni
tatea umană se aflau sub gravă 
amenințare. In toți acei ani grei, 
îndemnurile și sacrificiile comuniș
tilor au sădit în cugetul maselor tă
ria de a nu ceda în fața celor mai 
brutale forțe ale reacțiunii. După 
cum, în cel mai Întunecat moment 
al existenței poporului român, cînd 
însăși ființa sa era sub semnul în
trebării, comuniștii au însemnat in-

Tinerii
și profesiile satului m

Am stăruit intr-un articol pu
blicat în „Scînteia" nr. 13 571 din 
10 aprilie 1986, asupra argumente
lor privind stabilitatea forței de 
muncă tinere la sate. Articolul 
se încheia cu promisiunea de a 
reveni asupra felului cum este pri
vită și apreciată meseria de țăran 
în condițiile practicării unei agri
culturi moderne. Ce ne spune in
vestigația efectuată, în această or
dine de idei, de Centrul de cerce
tări pentru problemele tineretului? 
Dar investigația redacției? Intr-un 
cuvînt — realitatea ?

Din capul locului trebuie reținut 
că nu sint rare împrejurările în 
care auzim că o meserie sau alta 
este grea. Nu-i scutită de astfel de 
aprecieri nici meseria de țăran, 
opinie care ar putea avea, even
tual, un rol in mărirea sau scă
derea factorului de stabilitate pro
fesională în mediul rural. Din răs
punsurile primite in timpul inves
tigațiilor. nici un gen de activitate 
nu indică un grad mai mare de di
ficultate. De altfel, aceasta se co
relează in bună măsură cu răs
punsurile la întrebarea privind 
gradul de prestigiu al diferitelor 
ocupații și profesii. Mai exact : 
cum văd chiar tinerii diferite me
serii ? Pe care le apreciază ei în
șiși mai mult ? Cunoașterea aces
tui lucru poate oferi o idee asupra 
eventualelor opțiuni într-o profesie 
sau alta, îndrumarea urmașilor că
tre o profesie sau alta. Este și mo
tivul pentru care chestionarul a 
selecționat un număr de 30 de pro
fesii — de la miner la ospătar — 
solicitînd notarea lor în ordinea 
preferințelor.

în legătură cu acest „clasament", 
ar fi de reținut următoarea idee, 
dintre multe altele : profesiile care 
se bucură de aprecierea deosebită 
a tinerilor investigați sînt. în ge
nere. cele foarte căutate, unde se 
duce lipsă de forță de muncă tî- 
nără : miner, țăran, metalurgist, 
mecanizator, crescător de animale. 
Sigur, un rol . însemnat in popu
laritatea acestor meserii ii au și 
posibilitățile mass-media. Dar din
colo de asta se află și opțiuni care 
se transformă în certitudini. Cum 
se judecă însă aceste păreri de la 
nivelul conducerii unui sat sau al 
cooperativei agricole de producție ? 
Aceasta cu atît mai mult cu cit fac
torii de decizie din localitățile ru
rale sint primii interesați de cu
noașterea în profunzime a proble
melor care se pun privind stabili
tatea forței de muncă.

C. Harpalete, președintele C.A.P. 
Brădeanu. județul Buzău : Pentru 
noi. ca oameni ai satului, cea mai 
prețuită profesie rămîne aceea de 
țăran. Spun aceasta cu gîndul la o 
măi mare stabilitate a tinerilor la 
Brădeanu. Dacă am fi realizat 
acest lucru, și rezultatele noastre 
in zootehnie, la cultura vegetală ar 
fi fost mai bune. Prin dezvoltarea 

tîia voce a țării care a chemat la 
luptă poporul, situîndu-se ei înșiși 
in prima linie a apărătorilor patriei. 
Numai neclintita fermitate în lupta 
grea pe care a dus-o partidul nos
tru comunist a asigurat marea iz- 
bîndă — înfăptuirea revoluției de 

eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă in Româ
nia, prin care țara noastră și-a 
asumat un nou destin, de libertate 
și independență, un destin socialist.

In cele peste patru decenii de 
cînd conduce destinele poporului ro
mân, partidul comunist a Înfăptuit 
o lume nouă, așa cum se prefigura 
ea doar în viziunea celor mai lumi
noase minți. Partidul a înlăturat 
definitiv exploatarea omului de că
tre om — lucrul cel mai rușinos din 
Istoria umanității — redînd munci
torilor și țăranilor dimensiunea mă

industriei mici noi sperăm să ofe
rim încă un punct de atracție pen
tru tineretul satului, pe care-1 
vrem mai mult alături în efortu
rile pentru producții mari.

Mihai Drăghici, primarul comu
nei Smeeni, județul Buzău : La 
Smeeni. cele mai prețuite meserii 
sînt cele de zootehnist, viticultor, 
legumicultor. Faptul trebuie pus și 
în legătură cu producțiile mari ce 
se obțin in aceste sectoare si, de 
aici, realizarea unor cîștiguri pe 
măsură.

Gh. Tupiță, primarul comunei 
Desești, județul Maramureș : Cea 
mai prețuită meserie la DeseșL 
este cea de crescător de animale. 
Iar noi facem tot ce ne stă în pu
tință să încurajăm această dragoste 
pentru animale.

Gh. Achim, primarul comunei 
Alțîna, județul Maramureș : In Re- 
metea Chioarului sînt destul de 
multi tineri care se îndreaptă spre 
meserii pe care satul nu le are : 
mineri, preparatori, metalurgișh, 
constructori de utilaje miniere.

Vasile Nicoară, primarul comu
nei Fărcașa, județul Maramureș : 
Meseriile de sticlar, gravor, strun
gar, conducător auto, mecanizator 
agricol sînt cele mai rîvnite la 
Fărcașa, loc unde, în imensa lor 
majoritate, se și pot practica de 
către tinerii din localitate.

Opinii despre meseria de țăran, 
despre orizonturile altor meserii 
prețuite ale satului. Venind din 
chiar miezul realității vieții satu
lui. ele se constituie și ca o repli
că la optica greșită potrivit căreia, 
la oraș, tînărul din sat s-ar putea 
realiza „mai bine", „ar fi cineva".

Rezultanta tuturor acestor păreri 
ele unor oameni cu autoritate in 
sat ? Faptul indiscutabil că rădă
cinile puternice pe care tinerii ie 
pot prinde în satul lor își trag 
seva și din posibilitățile de afir
mare create aici, din putința prac
tică de a-și alege o meserie sau 
alta, de îmbogățire a orizontului 
spiritual. Sînt condiții obligatorii 
care nu pot fi eludate, ele au un 
loc aparte in strategia pe termen 
lung a partidului, consacrată pro
gresului necontenit al satului ro
mânesc. Sînt obiective care se cu
vin atinse peste tot. cu atît mai 
mult cu cit, se știe, aceasta re
prezintă unul din factorii de stabi
lizare a forței de muncă tinere în 
satele noastre.

Dincolo de astfel de consideren
te insă, în aspirația unor tineri că
tre oraș trebuie neapărat să fie 
luată în calcul și forța exercitată 
de unele mentalități mai vechi ori 
mai noi despre munca de la țară.

Hie TANASACHE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a) 

reției lor și făcind, totodată, din in
telectualitate un element dinamic al 
dezvoltării sociale. După ce au pus din 
plin umărul la „reconstrucția țării", 
comuniștii, aflați în fruntea poporu
lui, au asigurat prefacerea din temelii 
a întregii vieți economico-sociale, des- 

chizînd drum larg 
progresului mul
tilateral, dinamic 
al țării, printr-o 
politică clarvăză
toare, de perspec
tivă, care a cu
noscut cea mai 
deplină confir
mare în anii de 
după Congresul al 
IX-lea al parti
dului.

In cele peste 
două decenii care 

au trecut de la acest congres, care a 
redat națiunii române intensa trăi
re creatoare, patosul revoluționar, 
cutezanța și încrederea In viitorul 
socialist și comunist al patriei. în- 
tr-un climat de libertate, dreptate și 
echitate socială s-a construit — cu 
multă muncă și dăruire, cu știință, 
cu mereu mai multă știință — in
comparabil mai mult decît altădată, 
decît în oricare altă epocă din isto-

loan ERHAN
(Continuare în pag. a IV-a)
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rînd concretă și personală
Pentru anul 1986, unitățile din ca

drul consiliului unic agroindustrial 
Girbovi, județul Ialomița, și-au sta
bilit, printre altele, obținerea pe în
treaga suprafață cultivată (in sistem 
neirigat) a următoarelor producții 
medii la hectar : C.A.P. Girbovi — 
10 000 kg porumb știuleți ; C.A.P. 
Valea Măcrișului — 6 000 kg griu ; 
C.A.P. Alexeni — 3 500 kg floarea- 
soarelui.

— E mult, e puțin ? — îl întrebăm 
pe Ion Moldovcanu, organizator de 
partid, președinte al consiliului 
agroindustrial.

— E mult față de ceea ce am rea- 
anul trecut in condițiile cunos- 
de secetă, dar e încă puțin față 
producțiile record de 8 000 kg 
și 20 000 kg porumb știuleți la

ie vom depăși. Era 
mentalitate, o formă 

cu ur-

Uzat 
cute 
de 
griu . 
hectar ale fruntașilor pe țară.

— Pe ce vă bazați 
producțiilor stabilite ?

— Pe multe lucruri, 
sus de orice pe voința, 
răspundere al fiecărui 
unitățile 
amintiți 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la plenara Consi
liului Național al Agriculturii : Nu
mai întărirea spiritului de răspun
dere, numai o muncă desfășurată 
Intr-adevăr într-un spirit revoluțio
nar va asigura obținerea unor pro
ducții superioare. In această privin
ță trebuie să mărturisesc că propria 
experiență ne-a demonstrat cu pri
sosință că întărirea răspunderii oa
menilor față de munca pe care o fac, 
față de atribuțiile și sarcinile ce le 
revin constituie o sursă inepuizabilă 
de rezerve pentru sporirea produc
țiilor. Să explic.

în obținerea

consiliului 
ce spunea

dar mai pre- 
pe spiritul de 
lucrător din 
nostru. Vă 

tovarășul

sigură că 
o veche 
a lipsei de răspundere, 
mări păgubitoare asupra activității 
prezente și viitoare in dezvoltarea 
consiliului nostru, pe care am com
bătut-o cu vehemență.

— De ce și viitoare ?
— Pentru că nu, nicidecum nu sti

mula eforturile, inițiativa, căutările 
pentru mai buna valorificare a pă- 
mintului, pentru aplicarea cuceriri
lor științei agrotehnice, a experien
ței înaintate in vederea realizării 
unor recolte din ce in ce mai mari. 
Adică, nu stimula și nu întărea spi
ritul de răspundere. Dimpotrivă, în
demna la delăsare, la comoditate, la 
necinste. Cum la fel de păgubitoare 
este după mine și o altă mentalita
te : a încerca justificarea nerealiză- 
rilor, a neimplinirilor prin condițiile 
climaterice. Desigur, nu poți să nu 
ții seama de acestea. Dar tocmai in 
condițiile grele de secetă, cind tre
buie să învingi diverse greutăți, se 
verifică' spiritul de răspundere, pri
ceperea, capacitatea de muncă și

corespunzătoare terenurilor neiriga
te ale cooperativei. A organizat lo
turi experimentale și a încercat zeci 
de soiuri, a studiat, a mers în dife
rite cooperative fruntașe, la stațiuni 
de cercetări, a invitat in fermele 
cooperativei specialiști de la Fun- 
dulea, a organizat demonstrații 
practice pehtru mecanizatori și coo
peratori, privind calitatea lucrărilor, 
aplicarea uncțr noi tehnologii. îmi 
amintesc de o replică a inginerului 
nostru șef într-o discuție. El obiș
nuiește ca, înaintea fiecărei cam
panii de însămînțări, ridicarea se
mințelor de la centrul de livrare să 
se facă numai in prezența lui; prac
tic, el controlează buletinele de ana
liză, face o analiză suplimentară a 
stării de germinație și ridică se
mințele numai dacă corespund in
tru totul normelor. „De ce te 
ocupi dumneata personal de această 
treabă 7" — îl întrebase șeful cen
trului de livrare. „Dar cine răspun
de concret de calitatea semințelor 
pe care le punem in pămint, nu eu, 
personal ? Atunci de ce să trimit pe

TRIBUNA EXPERIENȚEI 
ORGANIZATORULUI DE PARTID 

DIN AGRICULTURĂ

respectat normele de calitate a lu
crărilor. „Bun — s-a ridicat atunci 
și a vorbit unul dintre mecanizatori. 
Eu am greșit, dar colectivul, sau mai 
bine zis, cooperatorii, inginerii, cel 
care au recepționat lucrările, nu 
poartă nici o vină ?“ Erau, desigur, 
două atitudini la fel de greșite, pe 
care le-am combătut. Prima, a co
operatorilor, pentru că încercau să 
plaseze răspunderea lor personală 
asupra altora. A doua — a mecaniza
torului, pentru că încerca să plaseze 
asupra colectivului răspunderea per
sonală ce-i revenea în mod concret. 
Se mai întîmplau și alte fenomene 
la noi în consiliu. Cînd criticam a- 
numite rezultate slabe, care nu erau 
pe măsura posibilităților, ne adre
sam unor colective întregi — ferme, 
echipe — în loc să criticăm concret 
pe cei ce nu-și îndeplineau obliga
țiile. In acest fel se crea impresia 
că toți sînt răspunzători pentru to
tul, ceea ce în final ducea la situa
ția că nimeni nu răspundea de ni
mic. De aceea urmărim ca, în orice 
împrejurare, critica să fie concretă, 
directă, la adresa inginerului, a șe
fului de fermă sau de echipă, a co
operatorului sau mecanizatorului 
în atribuțiile căruia intra rezolvarea 
sarcinii respective 
îndeplinit-o.

pe care nu și-a Hotelul ,,Oltul* din Tușnad

In întreaga muncă — 
un înalt spirit de exigență

— Nu o dată mi-am pus întreba
rea : de ce unitățile din consiliul 
nostru agroindustrial nu obțin, to
tuși, rezultate cu adevărat numai 
foarte bune, ca să nu spun record, 
pe care le dorim și le așteptăm ? Ce 
ne lipsește ? Avem numai pămint 
bun, avem mașini agricole de calita
te, avem îngrășăminte chimice, 
avem soiuri superioare, avem spe
cialiști capabili, avem programe 
realiste, cu obiective temeinic fun
damentate, care nu depășesc posibi
litățile. Cu alte cuvinte, 
de forțele și mijloacele pentru 
plinirea lor.

— Atunci ?
— Atunci singura concluzie 

ce se desprinde este aceea că 
cipala cale de obținere a unor pro
ducții superioare se află î._ ___
oamenilor. In priceperea și efortu
rile lor, în dorința lor de autodepă- 
șire și autoexigență. într-un 
in creșterea răspunderii lor 
munca pe care o fac, pentru 
producției. Sigur, conștiința 
nilor, care determină in fond 
dul lor de responsabilitate, nu se 
schimbă de la o zi la alta. E un pro
ces lung, 
secretarul 
formează 
în lupta 
fruntarea 
tr-o vreme, tocmai cînd ne frămîn- 
tam și discutam tot mai insistent 
despre creșterea eficienței economi
ce in fiecare unitate, la unii mem
bri ai consiliului nostru agroindus
trial se formase părerea, exprimată 
direct sau mai pe ocolite, că ar tre
bui să ne angajăm in obținerea 
unor producții medii mai reduse pe 
ansamblul consiliului, ca să acoperim 
— adică să ascundem — producțiile 
mai mici ale unităților care lucrează 
mai slab, să stabilim planuri de 
producție șl de predare la fondul de 
■tat mai mici, ca să avem garanția

efort, de organizare și Inițiativă ale 
celor ce lucrăm in agricultură. Se
ceta este un fel de „mană cerească" 
pentru delăsători, un fel de „colao 
de salvare" pentru a-și justifica 
inerția. Esențial este, cred eu, să 
imprimăm in întreaga noastră mun
că un tot mal înalț spirit de exigen
ță, să nu he mulțumim cu ceea ce 
am obținut, să năzuim să realizăm 
producții tot mai mari, combătînd 
orice mentalitate contrară acestei 
aspirații.

altul ș! la toamnă, la recoltare, să 
constat că sămînța n-a fost de cea 
mai bună calitate ?“. Multora dintre 
specialiștii și lucrătorii din coopera
tiva Girbovi li se potrivește bine zi
cala : „Ce știi să știi foarte bine, ce 
faci să faci tot mai bine". Am dat 
aceste exemple tocmai pentru a de
monstra, răspunzind la întrebarea 
pusă, că în agricultură, ca în toate 
domeniile vieții noastre economico- 
sociale, răspunderea este in primul 
rînd concretă și personală.

dispunem 
înde

loglcă 
prin-

în munca

cuvînt 
pentru 
soarta 
oame- 
și gra-

greu, care, așa cum arată 
general al partidului, se 

în ■ procesul muncii, 
cu greutățile, în con- 

cu diferite mentalități. In-

„Ce știi sâ știi foarte bine, 
ce faci să faci tot mai bine"

— Ce înseamnă, de fapt, pentru 
lucrătorul din agricultură să acțio
neze cu spirit de răspundere ?

— Pe scurt — ducerea la bun sfîr- 
șit, adică îndeplinirea unor obiective 
concrete, a atribuțiilor ce-i revin. Și 
asta nu oricum, ci la un înalt nivel 
calitativ. Consider că responsabilita
tea comunistă trebuie să se manifes
te permanent și atotcuprinzător, să 
se facă tot mai puternic simțită în 
procesul aplicării hotărîrilor de 
partid, a legilor țării, a orientărilor 
și indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu alte cuvinte, 
expresia cea mai elocventă a gradu
lui de responsabilitate o constituie 
calitatea și eficiența muncii desfășu
rate de fiecare. Pentru că responsa
bilitatea nu e ceva în sine, ci ea se 
manifestă in activitatea concretă a 
fiecăruia. Iordan Olteanu este de 
aproape 20 de ani inginer-șef al coo
perativei agricole Girbovi. Atribu
țiile lui incumbă o mare răspundere. 
Dar ’prin tot ceea ce face, prin re
zultatele mereu mai bune de la an 
la an obținute de cooperativa agri
colă — astăzi la nivelul celor mai 
bune din județ — el demonstrează 
în mod concret înaltul său simț de 
răspundere pentru indeplinirea 
exemplară a îndatoririlor ce-i revin. 
Dublarea producțiilor de griu la 
hectar în ultimii cinci-șase ani, 
spre exemplu, se datoresc in mare 
măsură și activității sale neobosite 
pentru încercarea și alegerea celor 
mai productive și eficiente soiuri

Mersul trenurilor după.... mersul
prietenilor

„Eu am greșit — zic unii, 
dar colectivul ?"

Experiența practică a arătat că 
responsabilitatea se amplifică per
manent și ca urmare a unei intense 
munci de educație, de tormare și 
dezvoltare a acestei trăsături speci
fice comunistului, desfășurate de or
ganele și organizațiile de partid.

— Gama mijloacelor folosite în 
acest scop de organizațiile de partid 
din consiliul nostru este deosebit de 
largă, de variată — de la dezbaterea 
concretă a sarcinilor și planurilor ce 
revin fiecărei unități, ferme și echi
pe, fiecărui comunist, fiecărui lu
crător, fie el specialist, cooperator 
sau mecanizator, șef de fermă, de 
echipă sau președinte al unității, și 
pină la analizarea concretă a moda
lității de înfăptuire a acestora de 
către fiecare, adică de manifestare 
concretă a răspunderii in muncă, in 
cadrul adunărilor generale de partid, 
în timpul discuțiilor individuale, in. 
plenare sau ședințe de birou.

— De ce ați început enumerarea 
acestor mijloace educative prin cu
noașterea obiectivelor și sarcinilor ?

fată de 
conștient.

— Poți 
ceva de

fi responsabil 
care nu ești 

de ceva despre care nu știi decit 
în mare, in general, că trebuie să 
faci ? în acest caz și răspunderea se 
manifestă „in general". Țin minte 
că într-o adunare a cooperatorilor 
din Alexeni, in cadrul căreia se a- 
nalizau rezultatele mai slabe obținu
te in comparație cu alte unități ale 
consiliului, cițiva vorbitori au arun
cat vina pe mecanizatori, că n-au

Vorbele se duc, 
faptele rămîn I

Anul trecut șl zona consiliului 
agroindustrial Girbovi a fost bin- 
tuită de o secetă puternică. Recoltele 
erau in pericol. Puternic mobilizați 
de chemarea adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a 
ce e posibil pentru salvarea recoltei, 
specialiștii, cadrele de conducere din 
unitățile și fermele consiliului au 
acționat zi și noapte pentru orga
nizarea activității destinate comba
terii secetei. întreaga suflare a sa
tului — femei, bărbați, virstnici. 
tineri, copii — a făcut front unit 
în bătălia pentru apă. Adică pentru 
recoltă. Eforturile au fost mari, dar 
rezultatele le-au răsplătit.

— Este într-adevăr un exemplu al 
deplinei angajări, al puternicului 
sentiment al datoriei, al responsabi
lității ce caracterizează majoritatea 
lucrătorilor din unitățile consiliului 
nostru. Și, totodată, o dovadă în 
sprijinul ideii enunțate Ia începutul 
convorbirii — și anume că in întă
rirea puternică a acestui sentiment 
rezidă mari posibilități de îmbună
tățire a muncii noastre, de obținere 
a unor recolte mereu mai mari. 
Tocmai de aceea, printre alte mă
suri, biro.ul de coordonare a activi
tății politico-organizatorice și-a pro
pus să sprijine fiecare organizație 
de partid din consiliul nostru agro
industrial în intensificarea activi
tății politico-educative pentru întă
rirea răspunderii în muncă, a ordi
nii și disciplinei, combătînd orice 
atitudine de automulțumire, de slă
bire a exigenței, orice tendință de 
tergiversare a înlăturării stărilor de 
lucru negative. Ceea ce urmărim. 
In esență, este să dezvoltăm la fie
care lucrător conștiința că spiritul 
de răspundere se măsoară nu orin 
vorbe, ci prin fapte, prin rezultatele 
obținute In indeplinirea planurilor 
și programelor, tn creșterea produc
țiilor agricole vegetale și animale. 
Cu deplin temei sublinia secretarul 
general al partidului, la Plenara 
Consiliului National al Agriculturii, 
că toți oamenii muncii din agricul
tură trebuie să înțeleagă că autocri
tica, recunoașterea lipsurilor nu în
locuiesc produsele agricole. Avem 
nevoie nu de autocritică, ci de pro
duse agricole.

Condiții optime 
de tratament

O cerință a democrației socialiste

• :

face tot

Al. PTNTEA

și odihnă 
în stațiunile 

balneoclimaterice
In această perioadă, cei care 

doresc să-și îngrijească sănăta
tea sau să-și petreacă un con
cediu de odihnă reconfortant, 
pot obține prin agențiile ofi
ciilor județene de turism și ale 
întreprinderii de turism, hote
luri și restaurante București, 
bilete pentru una din stațiunile 
bine dotate ale țării.

Pentru afecțiuni reumatisma
le : Amara, Băile Felix, Băile 
Govora. Băile Herculane. Căli- 
mănești-Căciulata, Eforie-Nord, 
Geoagiu-Băi, Lacu Sărat, Man
galia, Pucioasa. Sovata și Va
tra Dornei ; pentru afecțiuni 
cardiovasculare : Balvanyos,
Băile Tușnad, Borsec, Covasna, 
Vatra Dornei. Buziaș ; pentru 
afecțiuni digestive și hepato- 
biliare : Băile Olănești. Borsec, 
Călimănești-Căciulata, Sîngeorz- 
Băi, Slănic-Moldova, 
pentru afecțiuni ale 
se recomandă : Băile 
Călimănești-Căciulata, 
Moldova, iar pentru
ginecologice : stațiunile Amara. 
Bazna, Eforie-Nord, Ocna Si
biului, Slănic-Prahova, Sovata. 
Foarte indicate pentru tratarea 
afecțiunilor căilor respiratorii 
sint Băile Govora, Slănic-Mol
dova, iar pentru nevroză — 
Balvanyos. Băile Tușnad. Bor
sec. Borșa.
Moneasa, Stîna.de Vale.

în această perioadă, tarifele 
Ia cazare și masă sînt reduse 
cu 20—40 la sută tată de lunile 
iulie si august, beneficiind în 
Plus si de 25 la sută reducere 
la transportul pe C.F.R.

Ținea ; 
rinichilor 
Olănești, 

Slănic- 
afecțiunl

Breaza. Bușteni.

Cătinel, cătinel, ac
celeratul 122 a ajuns 
in ziua de 3 aprilie la 
Craiova cu „numai" 
35 de minute intirzie- 
re. In stafie se anun
țase o jumătate de oră, 
dar cinci minute in 
plus, cinci minute in 
minus nu ar fi făcut 
pe nimeni să-fi piardă 
răbdarea, cu atit mai 
mult cu cit majorita
tea călătorilor, animați 
de un adevărat cult al 
punctualității pe dru
murile de fier, acceo- 
tă instantaneu ideea 
că un tren nu poate 
să întîrzie ■ decit din 
motive serioase.

Instrucțiile feroviare 
prevăd pentru aseme
nea împrejurări ca 
personalul care con
cură la deplasarea tre
nului, fie din stații, 
fie de pe locomotivă, 
să facă totul pentru a 
diminua sau lichida 
intirzierea, solvind, cel 
ptifin la sosire, ono
rarea respectării mer
sului oficial.

Cu ochii pe fereastră 
am rămas surprinzi să. 
constatăm că, dună 
numai 12 kilometri 
parcurși de la. plecarea 
din Craiova, trenul în
cetinește din nou, 
ajungind să meargă la 
pas. Puteai ușor sări

din mers cu un cos cu 
ouă intr-o mină și o 
farfurie cu supă in 
cealaltă. Era halta Pa
sajul Coșoveni si nici 
un semn ori semnal 
nu se interpusese in 
calea acceleratului 
spre Capitală. Dar, 
peste citeva zeci de 
metri parcurși agale 
„semnul" a apărut. 
Era un semn deosebit 
de amical, o fluturare 
de mină deasupra 
capului, cu care un 
prieten (coleg sau con
sătean) al mecanicului 
de locomotivă mulțu
mea echipajului de 
tracțiune pentru bună
voința de a-i opri... 
acceleratul aproape de 
poartă. Alte citeva 
mlini au fluturat pe 
ferestrele vagonului 
doi al garniturii, de 
unde coborise privile
giatul pasager. Erau 
bunii lui amici, cu care 
se distrase pină atunci 
aruneînd sticle goale 
pe fereastră, intru ig
norarea plăcutelor care 
avertizează că acest 
lucru nu e permis. 
(Cioburile lor pot fi 
găsite in gările Banu 
Mărăcine și Malu 
Ma re).

Ar fi interesant de 
făcut o medie aritme
tică intre timpul ciști-

„Obstacole" edilitare în
Politehnica

gat de pasagerul din 
Pasajul Coșoveni si 
timpul pierdut de cei
lalți, doar vreo 800— 
1 000 de călători ai 
trenului. Mai mult de
cit această comparație, 
se ridică insă o pro
blemă de principiu : 
valoarea minutului la 
calea ferată. (In unele 
țări pornirea și sosirea 
trenurilor se fac chiar 
după secundar !). Dacă 
35 de minute de intir- 
ziere nu au pus pe jar 
echipajul locomotivei 
40-0651-6, făcindu-l să 
lupte pentru fiecare 
secundă, înseamnă că 
il preocupa valori mult 
mai „serioase" decit 
punctualitatea. Nu e 
exagerat să ne imagi
năm că asemenea ser
vicii se fac contra ser
vicii similare. In 
această eventualitate, 
poate că trebuie ori 
să se tină seama 
la alcătuirea mer
sului trenurilor de 
interesele tuturor ami
cilor și rubedeniilor 
mecanicilor de loco
motivă, ori să fie Con
vinși aceștia că a fo
losi trenul drept taxi 
e un lux prea mare. 
De fapt, intolerabil.

Serqiu ANDON

cartierul

■/

■ M 1 ■

■

..

I

Noul magazin din orașul Drâgâșanl

(Urmare din pag. I)

>■&

$

Foto : E. Dichiseanu

Măsuri eficiente 
pentru 

îmbunătățirea 
alimentării 

cu apă 
a municipiului
Ca și celelalte loca

lități ale tării, și mu
nicipiul Craiova a de
venit de nerecunoscut 
prin amploarea dez
voltării sale, se arăta 
intr-o scrisoare primi
tă la redacție. Semna
tarul scrisorii se re
ferea pe larg la rea
lizările înregistrate in 
anii noștri, după cara 
sesiza însă și unele de
ficiențe in alimentarea 
cu apă potabilă in 
unele cartiere. Obser
vațiile sale au stat la 
baza unei analize te
meinice efectuate de 
Comitetul executiv al 
Consiliului popular al 
municipiului, căruia 
redacția i-a trimis 
scrisoarea spre solu
ționare.

In prima parte a 
răspunsului comunicat 
ziarului, se menționea
ză că uneori apa ajun
ge la consumatori cu 
un grad de limpezime 
nesatisfăcător sau cu 
presiune scăzută, da
torită unor avarii în 
rețeaua de distribuție, 
care pe unele străzi 
este veche, debitelor 
variabile ale surselor 
de alimentare, unor 
acte de indisciplină în 
rindul personalului da 
exploatare a instalații
lor sever sancționate.

In continuare, sint 
redate măsurile cu ca
racter mai larg, adop
tate pentru înlăturarea 
și prevenirea unor 
astfel de neajunsuri. 
Este vorba de asigu
rarea unei funcționări 
corespunzătoare a fil
trelor și spălarea pe
riodică a acestora in 
raport de gradul de 
colmatare ; dotarea 
personalului care în
treține și exploatează 
stațiile de alimentare 
și tratare cu acte nor
mative și instrucțiuni 
ce reglementează tra
tarea apelor ; urmări
rea permanentă a mo
dului în care sint izo
late conductele ; înlo
cuirea treptată a re
țelelor vechi care 
și-au depășit durata de 
funcționare ; efectua
rea atentă a lucrărilor 
de reparații și înlo
cuiri de tronsoane, 
astfel incit să se eli
mine posibilitatea pă
trunderii de suspensii

în rețeaua de alimen
tare cu apă ; executa
rea de spălări perio
dice a rețelelor de dis
tribuție și a rezervoa
relor de stocare pen
tru evacuarea suspen
siilor sedimentate.

în finalul răspunsu
lui se precizează, de 
asemenea, că pentru 
creșterea debitului de 
apă potabilă s-au fă
cut demersurile nece
sare in vederea reali
zării in cincinalul ac
tual a unei noi surse 
de alimentare (cu o 
capacitate de 700 litri 
pe secundă), cu rețe
lele aferente.

Atenție sporita 
întreținerii 

fondului locativ

mase neexecutate, s-a 
stabilit ca acestea să 
fie terminate, după 
cum urmează : pină 
la sfîrșitul lunii apri
lie a.c. — remedieri 
anticondens, repara
ția instalațiilor din 
subsol, a casei scări
lor. a glafurilor de la 
ferestre etc. ; pină la 
30 iunie a.c. — refa
cerea terasei blocului 
și a copertinei de la 
intrare, repararea tro
tuarului de protecție 
etc. ; iar pină la 30 
octombrie vor fi înlo
cuite conductele de 
apă caldă și rece.

în răspuns se men
ționează, 
execuția 
stabilite 
rită de 
generală 
voltarea 
lor de

Pe harta sectorului 6 
din Capitală a apărut, 
in urmă cu cîtiva ani, 
un nou cartier, pe care 
locuitorii săi îl numesc 
„Politehnica".

Datorită unor negli-k 
jențe din partea edili
lor, locuitorii de aici 
întimpină o serie de 
greutăți. Cauza ? Calea 
ferată — amplasată 
în vecinătate. Cores
pondentul nostru vo
luntar Emilian Costes- 
cu ne sesizează că 
„trecerile peste calea 
ferată din zona Poli
tehnicii au devenit 
adevărate obstacole 
atit pentru pietoni, cit 
și pentru automobi- 
liști. Pe vreme de 
ploaie sau ghețuș, abia 
reușești să ajungi din
colo. Noaptea e și mai 
dificil".

Tot pe aceeași temă 
ne scrie și comitetul

asociației de locatari 
din strada Politehnicii 
nr. 4, bloc 1. Din con
ținutul scrisorii aflăm 
că linia cu pricina, 
aparținind întreprin
derii de utilaje și pie
se de schimb „9 Mai", 
nu a mai fost revizui
tă de cind s-a dat in 
folosință ansamblul de 
locuințe „Politehnica", 
pasajele de trecere 
devenind astfel im
practicabile. Nici Ad
ministrația domeniului 
public (A.D.P.) a sec
torului 6 nu a inter
venit pentru a reme
dia situația. „Datorită 
proastei întrețineri — 
se spune în continuare 
în scrisoare — strada 
care traversează calea 
ferată s-a deteriorat, 
creindu-se o groapă 
adîncă, plină cu apă, 
prin care mașinile cu 
greu pot trece".

O situație asemănă
toare ne este semna
lată și de un alt citi
tor, de pe strada Lu
jerului. La trecerea 
peste liniile de cale 
ferată de aici, datorită 
traficului intens al 
mijloacelor de trans
port, terasamentul a 
devenit numai hirtoa- 
pe greu de escaladat. 
Pe lingă aspectul ne
plăcut, starea de de
gradare a pasajului de 
trecere creează mari 
neajunsuri autovehi
culelor — din dotarea 
I.T.B. și a altor auto
baze — ca și posesori
lor de autoturisme 
sau pietonilor.

Poate, totuși, inter
vine cineva — A.D.P. 
sau chiar consiliul 
popular al sectorului 1

Dumitru MANO1E

Să întoarcem un pic privirile la o 
realitate a anilor din urmă. In pro
cesul obiectiv al absorbției masive 
a forței de muncă de la sat de că
tre oraș, s-au produs destule exa
gerări care au constituit și mediul 
nutritiv pentru optici inaccepta
bile. Elogierea peste măsură a 
unor destine, care, de exemplu, au 
străbătut drumul de Ia cioban la 
strungar — cu firească bucurie 
pentru accesul la munca calificată 
din industrie — a pus, implicit, in 
inferioritate munca de cioban in 
cazul dat. Chiar dacă nu s-a afir
mat deschis că meseria cutare ori 
cutare de la sat este cu o treaptă 
sau mai multe „mai jos". E de Ia 
sine înțeles că un asemenea mod 
de a vedea lucrurile a produs, in 
timp, distorsiuni de gindire, a 
coborit pe nedrept, in ochii unora, 
unele ocupații specifice, tradițio
nale ale satului, a determinat op
țiuni al căror efect nedorit îl ve
dem astăzi.

întrebarea care se pune tn pre
zent : asemenea optici, care țin 
mai ales de o anume orientare a 
muncii de educație, de carențele in 
îndrumarea concretă, profesională, 
au fost stopate cu desăvirșire ? S-a 
creat peste tot climatul necesar, in 
măsură sâ dea replică fermă idei
lor preconcepute despre munca de 
la țară ? Se afirmă peste tot acel 
curent sănătos de opinie în favoa
rea satului, a participării trup si 
suflet la evoluția lui. în favoarea 
profesării de către tinerii de aici a 
multiplelor meserii, al căror număr 
sporește de la an la an ? Există o 
acțiune propagandistică, de edu
cație continuă și unitară de re-edu- 
care pentru înlăturarea mentalită
ților greșite și promovarea dra

gostei pentru locul natal, a dato
riei și răspunderii de a pune umă
rul la înflorirea lui ?

Din păcate, investigația între
prinsă nu oferă un răspuns afir
mativ în această direcție. Sigur, nu 
se pot nega rezultatele bune obți
nute în această privință. Realita
tea din fiecare sat insă oferă mult 
mal multe argumente De care pro
paganda, munca culturală, mijloa
cele mass-media sîht datoare sâ le

le, cultura — trebuind să alcătu
iască peste tot un front comun ; 
in măsură să convingă, să deter
mine atitudini înaintate, respon
sabile. Unde-i filmul, sau cartea, 
sau piesa de teatru care să înfă
țișeze, cu mijloacele specifice ale 
artei, universul de idei și preocu
pări ale tînărului de la sat, fru
musețea și complexitatea meseriei 
lui, conflictele pe care le generea
ză necontenit aspirația spre pro-

Asociația locatarilor 
din blocul T 4, strada 
Drumul Taberei nr. 
36, București, sectorul 
6, a sesizat redacției la 
sfîrșitul anului trecut 
că I.C.R.A.L.-„Giu- 
Iești" tergiversează ne
justificat ’ 
nalizarea 
reparații 
respectiv, ___
încă in anul 1984.

In răspunsul primit 
ds la Consiliul popu
lar al municipiului 
București, căruia re
dacția i-a trimis sesi
zarea spre rezolvare, 
se precizează că. în 
urma analizei între
prinse la fata locului 
împreună cu repre
zentanți ai locatarilor 
și ai I.C.R.A.L.- „Ciu
lești", a reieșit că se
sizarea se 
Consta tîndu-se 
sint 
oare

de mult fi- 
lucrărilor de 
la imobilul 

începută

confirmă, 
care 

lucrările interi- 
și exterioare râ

totodată, că 
lucrărilor 

va fi urmă- 
către direc ția 

pentru dez- 
constructii- 

locuințe, so- 
cial-cuJturale 
roinistrație 
(D.G.D.A.L.), 
și faptul că șeful șan
tierului 3 I.C.R.A.L.- 
„Giulești", care a răs
puns de lucrări, a 
fost sancționat dis
ciplinar.

Referindu-ne 
modul în care 
evoluat lucrurile 
acest caz, sesizările 
repetate determinate 
de nerezolvarea la 
timp, de către între
prinderea de adminis
trație locativă res
pectivă, a cererilor 
îndreptățite ale cetă
țenilor, impuneau însă 
și o analiză și măsuri 
mai ample de natură 
să sporească operati
vitatea și solicitudinea 
lucrătorilor I.C.R.A.L. 
pentru buna întreți
nere și gospodărire a 
fondului locativ al 
statului.

si ad-' 
locativă 
precum

la 
au 
în

La semnalele cititorilor
Propunere» făcută în scrisoarea adresată 

de un grup de locuitori din comuna 
’! din satele Batoți și 

în alte localuri, ne 
UJECOOP-Mehedinți,

• r . " -
„Scinteii" c_ __ .
Devesel, ca magazinele 
Tismana să fie mutate 
informează conducerea vtf<,wMr-iueneuiiiii, 
a fost însușită de organele locale și pusă in 
aplicare.

• Tergiversarea întocmirii și depunerii la 
oficiul de pensii a dosarului de pensionare a 
lui Constantin Rimpeanu. de către cooperativa 
agricolă de producție Bobicești a fost sancțio
nată — ne-a răspuns Uniunea județeană a 
C.A.P. Olt, cei vinovați de intirziere fiind obli
gați să-i plătească petiționarului pensia 
restantă.

• Pentru îmbunătățirea activității de pre
luare a ambalajelor de sticlă in unitățile I.C.L. 
„Alimentara" nr. 2 din Capitală, ni se comu
nică de către direcția generală comercială, se 
vor intensifica acțiunile de control si îndrumare. 
Lucrătorii de la magazinul din bd. Muncii, 
blocul L8, la care se referea sesizarea adresată 
„Scinteii", care au săvirșit abateri de la nor
mele ce reglementează această activitate, au 
fost sancționați disciplinar.

Gheorqhe PtRVAN

de țăran există, milioane de oa
meni se afirmă pe acest teritoriu, 
prestigiul faptelor lor îi promovea
ză in notorietatea publică. Mese
ria de țăran, in condițiile practică
rii unei agriculturi moderne, cu 
procese de muncă mecanizate, chi- 
mizate, presupune un mare efort 
de învățare a acestor tehnici. Pre
supune invâțătură. Muncă și învă
țătură, pe parcursul tuturor celor 
patru anotimpuri cit durează teh-

Tinerii și profesiile satului
folosească mal deplin, cu mai mul
tă inventivitate. înfățișarea dru
mului ascendent al unor unități 
agricole ori localități rurale, via
ța de muncă și de luptă fascinantă 
a eroilor recoltelor mari, apariția 
și consolidarea unui nou mod de 
a gindi problemele agriculturii, a 
unui nou mod de a acționa la sat 
pot fi tot atîtea pledoarii pentru 
dezvăluirea frumuseții de azi a 
meseriei de țăran, a răspunderilor 
pe care aceasta și le asumă con
știent in opera de înflorire a sa
tului.

Se simte nevoia acestor pledoa
rii cu atit mai mult cu cit mai 
vechile ori mai noile mentalități iși 
arată colții pe ici-colo. Aici forțele 
trebuie conjugate, școala, învăță- 
mintul agroindustrial, precum și 
factorii de influențare a opiniei 
publice — propaganda, mijloacele 
de informare în masă, educaționa-

ducțil tot mal mari ? Iată între
bări notate și în decursul prezentei 
cercetări, întrebări care-și așteaptă 
răspunsul.

Investigația întreprinsă a scos 
puternic în lumină și un alt 
neajuns. Este vorba despre o preju
decată incâ puternic înrădăcinată 
la unii și potrivit căreia a fi ță
ran înseamnă — nici mai mult, 
nici mai puțin 1 — a fi... necalifi
cat. Deci : muncă fizică in sectoa
re care nu cer calificare. „Nici o 
școală nu oferă diplomă de -ță
ran-" — spun „avocații" acestei 
prejudecăți. Mai e nevoie să argu
mentăm cit de greșită este această 
mentalitate care, din păcate, mai 
minează incă atitudinea unor tineri 
aflați In pragul integrării lor în 
ocupațiile rurale ?

E adevărat că nici o școală nu 
eliberează incă diploma de... țăran, 
dar indiferent de aceasta, meseria

nologia cu „foc continuu", consa
crată producțiilor sporite din lan, 
In legumicultura, in zootehnie.

Meseria de țăran, în condițiile 
agriculturii moderne de azi. presu
pune din start calificare temeini
că ; ea se face și cu eforturi fi
zice, dar mai ales intelectuale. Din 
păcate, cei care ar trebui sâ cu
noască aceste lucruri, să le dezvă
luie în lumina realității, să deter
mine atitudini judicioase, conforme 
cu cerințele actuale ale stabilității 
forței de muncă la sate. în mese
riile de azi ale satului, nu dove
desc peste tot că sînt la înălțimea 
acestor răspunderi. în timpul in
vestigației întreprinse de redacție, 
privind tinerii și meseriile satului, 
s-a căutat o comună, un consiliu 
agroindustrial in care sf> se fi rea
lizat o analiză, un studiu te
meinic asupra acestei probleme 
deosebit de importante, ridicată de

realitatea de zi cu zi. N-a fost po
sibil să aflăm un asemenea loc. 
Poate că n-am știut noi să stăruim 
îndeajuns. Posibil ca această co
mună, consiliu unic agroindustrial 
să existe. Dar chiar greutatea 
aflării lor arată că sînt „rara avis". 
Arată că nu există preocupări te
meinice. susținute în această ordine 
de idei, din partea unor comitete 
de partid comunale, a consiliilor 
populare, a consiliilor unice agro
industriale, a unor organe județene. 
Faptul este de neînțeles, deoarece 
se știe, nu mai e cazul să insis
tăm. că balanța forței de muncă 
este punctul de început, calculul de 
la care se pleacă în planificarea 
lucrărilor agricole, de investiții, in 
stabilirea producției la hectar etc. 
Din simplul motiv că toate aces
tea se realizează de către oa
meni.

Realizarea obiectivelor ce stau In 
fata agriculturii românești i.n ur
mătorii ani — producții mari la 
hectar, obținute pe temeiul unei 
înalte productivități, dezvoltarea 
necontenită a zootehniei, a celor
lalte activități de producție — nu 
sint posibile fără o forță de mun
că special și temeinic calificată 
pentru agricultură, stabilă în aceas
tă importantă ramură a econo
miei naționale. Dacă munca în 
agricultură este asemănătoare cu 
oricare muncă din ramurile de 
virf ale industriei — și este, atit 
sub raportul complexității cit șl al 
importanței sociale — atunci ea nu 
se poate face fără aportul celor ti
neri. oameni cu înalt nivel profe- 
fesional, integrați deplin in aceas
tă ocupație de bază, în care ei să 
fie nucleul creator de noi valori 
materiale și spirituale, nucleul de 
forță și progres al satului romă-

St%25c3%25aena.de
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LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE! J
ECHIPA DE REPORTERI A „SCÎNTEII" TRANSMITE DIN JUDEȚUL ARAD:

Măsura hărniciei și a priceperii 
- ritmul înalt de lucru

In județul Arad, însămînțareo culturilor de primăvară a intrat in linie 
dreaptă. Practic, au mai rămas de pus sub brazdă semințele de porumb 
pe circa 70 000 hectare și soia - 16 900 hectaie. „Obiectivul nostru nu
mărul 1 - ne spune tovarășa Doina Vasilescu, secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R., il constituie încheierea insămînțărilor intr-un 
timp scurt, cu 3-5 zile mai devreme decit anul trecut. Pentru zona noas
tră, aceasta reprezintă o condiție in vederea realizării de producții spo
rite. In acest scop, au fost luate măsuri care să asigure utilizarea la 
întreaga capacitate a utilajelor. In jur de 3 500 de oameni din industrie 
care locuiesc Io sate sprijină unitățile agricole la pregătirea terenului 
pe timp de noapte și la intreținerea și repararea mașinilor". Adăugăm 
la cele de mai sus că în întregul județ s-a generalizat metoda de exe
cutare in flux a lucrărilor pe fiecare parcelă, ceea ce permite obținerea 
unor viteze de lucru superioare, fapt confirmat de ritmurile înregistrate 
in ultimele zile.

Prezenți in mal multe unități agricole, am avut prilejul să consem
năm numeroase fapte de muncă din cronica acestei campanii de primă
vară, toate avind ca numitor comun răspunderea pentru realizarea lucră
rilor la termenul stabilit și în condiții de cea mai bună calitate.

Oameni la datorie
Impresia generală pe care țl-o 

lasă Cimpia arădeană este că, Indis
cutabil, oamenii — mecanizatori, 
cooperatori, specialiști — se află 
pretutindeni la datorie. „Este ade
vărat, sintem cu toate forțele umane 
in cimp, ne spune Nicolae Stan, 
președintele consiliului unic agroin
dustrial Sinleani. Dar succesul este 
asigurat de organizarea temeinică a 
întregii activități. Avem desfășurate 
forțele mecanice pe un front larg, 
îh toate cele șase unități coopera
tiste din consiliu, la pregătirea și 
erbicidarea terenului, la insămința- 
rea porumbului și erbicidarea pă- 
ioaselor. La fiecare formație de lu
cru se află un cadru de răs
pundere, care îndrumă și coor
donează întreaga desfășurare a 
activității". Am mai reținut, de la 
președintele consiliului agroindus
trial, modul judicios in care se face 
organizarea concretă a lucrului pe 
unități și formații. în fiecare dimi
neață, in mai puțin de 10 minute, 
cind incă nu s-a luminat de ziuă, ca
drele de conducere de la C.U.A.S.C., 
S.M.A. ți unitățile agricole trec in 
revistă starea tehnică a utilajelor, 
aprovizionarea cu combustibil și să- 
mință, asigurarea oamenilor, dotarea 
corespunzătoare cu piese și mate

riale a atelierelor de reparații, luln- 
du-se măsurile ce se impun ca lu
crul să se poată desfășura neîntre
rupt, pină seara tîrziu.

Un mod exemplar de efectuare a 
lucrărilor 11 oferă I.A.S. „Scinteia". 
în primul rînd, subliniem că aici am 
găsit o puternică mobilizare de for
țe. Sute de oameni se aflau la pră
și tul căpșunilor și întreținerea cui-' 
turilor legumicole semincere. Iar 
toate forțele mecanice, constituita 
în formații complexe, erau concen
trate la semănat și erbicidat. La fer
ma nr. 8 discutăm cu Ivan Blaho, 
directoral întreprinderii. „La noi, 
oamenii lucrează cu o exigență deo
sebită pentru calitate, nu pentru că 
am fi o unitate-etalon, ci pentru că 
au conștiința lucrului bine făcut. 
Or, mai mult decît în alți ani, acum 
sintem hotărîți să punem baze care 
să ne permită să realizăm cel puțin 
producțiile planificate. Acest lucru 
este esențial pentru noi toți, in sen
sul că numai așa putem realiza ve
nituri și fonduri pentru autofinan
țare".

Sint fapte de muncă pline de răs
pundere care caracterizează desfășu
rarea activității în multe alte uni
tăți pe unde am trecut — întreprin
derile agricole de stat Aradu Nou, 
Fintînele și Pectca, cooperativele 
agricole din Nădlac, Pecica, Zimand, 
Micălaca etc.

Bine și nu prea
Importante forțe sint concentrate 

în aceste zile și in grădinile de le
gume, sector care deține o pondere 
însemnată in agricultura județului 
Arad. De la Început, am reținut de 
la Ion Țirlea, directorul Trustului 
horticulturii, ambiția, angajamentul 
legumicultorilor arădeni de a re
edita succesul din anul trecut, cind 
județul Arad s-a situat pe primul 
loc in țară în ce privește producția 
medie la hectar. Și in acest an, sar
cinile nu sint deloc ușoare : trebuie 
realizată o producție totală de 
aproape 380 000 tone legume. începu
tul este promițător...

Intre cele patru asociații economi
ce de stat ți cooperatiste — Nădlac, 
Ineu, Pecica ți Horia — ultima s-a 
6ituat anul trecut pe locul III în ce 
privește rezultatele economice și de 
producție. „Nu este un loc care să 
reflecte posibilitățile pe care . le 
avem — susține Anton Morath, ln- 
ginerul-șef al asociației Horia. Sin
tem hotărîți să obținem producții 
mult mai mari, ceea ce ne stă la In- 
demină. - Argumentele inginerului- 
șef par a fi convingătoare : răsad de 
foarte bună calitate, plantarea legu
melor din prima epocă la termenele 
optime, intreținerea, in aceste zile 
de arșiță, a legumelor semănate in 
toamnă și irigarea neîntreruptă 
acolo unde e nevoie. Spunem „par 
a fi convingătoare", fiindcă in cimp 
s-a dovedit că mal este nevoie și de 
altceva pentru a se obține producții 
mari la toate culturile legumicole. 
Mai exact, e nevoie de exigență spo
rită pentru calitatea lucrărilor. La 
ferma nr. 10 se semăna sămință de 
ceapă pentru arpagic, lucrare de 
mare finețe, ce trebuie executată cu 
atenție maximă. Inginerul-șef a 
oprit insă semănatul. La fel și la 
ferma nr. 6, unde se semăna mază
rea pentru păstăi. Motivul ? în pri
mul caz, nejalonarea terenului de
termina semănatul In rîndurl strîro
be, iar in al doilea, sărise unul din 
tuburile de alimentare, sămința că- 
zind la suprafața solului. Pe loc, au 
fost luate măsurile ce se impuneau. 
Problema este insă de ce nu au fă
cut acest lucru șefii fermelor res
pective ?

r r n
SPIRITUL DE RĂSPUNDERE

De ce nu sînt preluate verdețurii® ? Din grădinile de legume 
ale județului Teleorman sint livrate primele produse : ceapă verde, 
salată, spanac și alte verdețuri. Potrivit prevederilor de plan, incă din 
toamna trecută au fost cultivate suprafețe corespunzătoare cu aceste 
culturi, care să asigure atit satisfacerea cerințelor populației, cit și 
materiile prime pentru fabrica de conserve din Turnu Măgurele. Iată 
insă că, acum, cind recolta trebuie strînsă, factorii cu atribuții in do
meniul valorificării sint cuprinși de ciudate astenii de primăvară. La 
întreprinderea de producere a legumelor Zimnicea, bunăoară, s-au cul
tivat 150 hectare cu spanac, iar producția este bună. „Nu cred că vom 
reuși să valorificăm inte'gral recolta din cimp, estimată la circa l 000 
tone — apreciază inginerul Ion Popescu, directorul tehnic al unității. 
Dispunem de forțe suficiente pentru recoltarea acestei culturi, dar 
principalul nostru beneficiar — I.L.F. Militari-București — abia că 
preta cite 10 tone de spanac pe zi. Or, cu un asemenea ritm scăzut de 
livrare, intîrziind recoltarea, cultura riscă să se compromită". Că 
e.ristă un asemenea risc, ne-am convins la fața locului. Ce nu am în
țeles și de fapt nici nu poate fi înțeles este dezinteresul pe care il 
manifestă beneficiarul în rezolvarea unei probleme de asemenea im
portanță. Tn nici un caz și sub nici o formă nu se poate concepe ca 
asemenea produse alimentare valoroase să fie lăsate să se deprecieze. 
F.ste adevărat, s-au lyat unele măsuri pentru aprovizionarea zilnică 
cu spanac a piețelor âin localitățile urbane teleormășnene și s-a trecut 
la conservarea acestuia la fabrica, din Turnu Măgurele. Măsurile 
amintite sint, firește, bune, dar insuficiente. Prea puțin s-a acționat in 
vederea valorificării spanacului prin unitățile de alimentație publică, 
prin cantinele-restaurant sau alte consumuri colective. (Stan Stefan,
corespondentul „Scînteii").
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Erbicide !
în ultimele zile, temperaturile tn 

Cimpia Aradului cunosc valori foar
te ridicate pentru această perioadă: 
28—30 grade. „Aceste temperaturi și 
umiditatea existentă în sol au favo
rizat creșterea puternică ă cereale
lor păioase și, In același timp, și a 
buruienilor — ne spune Mihai Radu, 
directorul direcției agricole. In plus, 
s-au creat condiții favorabile pentru 
apariția unor boli și dăunători. De 
aceea, nu mai este timp de așteptat 
și, in paralel cu semănatul, în toate 
unitățile județului s-a indicat să se 
treacă de indatâ la erbicidarea griu
lui și orzului, la efectuarea trata
mentelor, acolo unde este nevoie". 
Este, in fapt, ceea ce aveam să con
statăm in toate unitățile agricole 
prin care am trecut. Instalațiile de 
erbicidare au fost puse in funcțiune, 
iar in unitățile agricole de stat se 
folosește și aviația utilitară.

Există insă și o problemă care 
condiționează desfășurarea in ritm 
intens a acestei lucrări, care, pe 
drept cuvint, se poate aprecia că nu 
suferă nici o aminare. In acest an, 
perioada de aplicare a erbicidelor la 
griu și orz este mult mai scurtă de
cit în condiții normale. Aceasta Im
pune ca acum, și nu mai tirziu, uni
tățile agricole să dispună de canti
tățile de erbicid necesare. Dar, in 
unele locuri, ni s-a explicat că „de 
miine nu vom mai putea lucra la 
erbicidarea griului. Față de necesar,

am primit cantități mult prea mici". 
Se apreciază că, pe ansamblul jude
țului, din cauza lipsei erbicidelor, 
aproape 30 000 hectare de griu, cu 
grad ridicat de infestare, nu vor pu
tea fi erbicidate dacă nu se asigură 
substanțele necesare In timp foarte 
scurt. Este o problemă ce o supu
nem atenției factorilor de răspun
dere din Ministerul Agriculturii, 
pentru a-i găsi o soluționare opera
tivă. Cum de altfel de aceeași ur
gență este și asigurarea erbicidelor 
pentru 6oia, care lipsesc in totali
tate. Din această cauză, însămînța- 
rea la soia nu a început, deși ea ar 
fi trebuit să 6e facă concomitent sau 
chiar înainte de insămințarea po
rumbului.

Pentru 10 000 unități 
nutritive la hectar!

Deși abia a dat colțul ierbii, una 
din preocupările de căpătîi a agri
cultorilor arădeni o constituie crea
rea de surse pentru asigurarea fu
rajelor necesare hrănirii animalelor 
<jle acum și pînă la primăvara anu
lui viitor. „Este o problemă care în 
acest an trebuie soluționată cu toată 
răspunderea, ne spune Dumitru 
Toacsen, directorul Trustului I.A.S. 
Arad. Nu este un lucru simplu dacă 
avem tn vedere că suprafețele pen
tru furaje in ogor propriu sint mal 
mici decit anul trecut cu 20 la sută". 
Prezintă interes modalitățile și solu
țiile aplicate în cadrul Trustului 
I.A.S. pentru asigurarea necesarului 
de furaje. Iată-le, pe scurt.

S-a stabilit mai intîi necesarul de 
furaje pe perioada 1986—1987, luin- 
du-se In calcul asigurarea a 4 000 
unități nutritive pentru fiecare uni
tate vită mare, revenind 11 unități 
pe zi de furajare, ceea ce corespun
de obținerii unei producții de cel 
puțin 3 500 litri lapte de la fiecare 
vacă. în 1986, obiectivul este să se 
ajungă la 10 000 unități nutritive la 
hectar. Cum ?

— Cultivarea Întregii «uprafețe de 
furaje in ogor propriu în sistem in
tensiv, pe cit posibil pe terenuri iri
gate.

— Extinderea In cultură a unor 
plante furajere cu un potențial pro
ductiv ridicat și conținut mare de 
proteină — lucernă, sfeclă furajeră, 
boroeaguri.

— Realizarea obligatorie a două 
culturi in suprafețele pentru furaje, 
Incit să se obțină 80—100 tone masă 
verde pe fiecare hectar.

— Creșterea aportului culturilor 
duble la obținerea unul siloz de 
bună calitate, in amestec cu cocenii 
de porumb uscați, renunțîndu-se la 
insilozarea simplă a a(iestora cu apă 
și sare.

— înființarea de culturi intercala
te pe plantațiile de vii și pomi — 
sfeclă furajeră pe 90 hectare și pe 
50 hectare dovleci furajeri, care 
asigură 10 000 tone suculente.

— Arondarea fiecărei ferme zoo
tehnice pe lingă una-două ferme ve
getale, care au sarcină de plan de a 
aduna și transporta producția se
cundară in baza furajeră.

— Organizarea de tabere de vară 
pentru tineretul taurin și vacile de 
lapte pe pășuni paturale și cultiva
te, ceea ce permite depozitarea pen
tru iarnă a circa 20 000 tone furaje 
(fin) care altfel ar fi fost consumate 
la iesle.

După cum se observă, sint măsuri 
Judicioase, a căror aplicare este ur
mărită punct cu punct in toate uni
tățile agricole de stat. Am insistat 
asupra lor intrucit ele prezintă mul
te elemente ce pot fi larg generali
zate și in unitățile cooperatiste.

Aurel PAPADIUC 
Tristan MIHUȚA

In județul Alba se execută ample lucrări de ameliorare a pajiștilor : pregă
tirea terenului pentru insămînțOrea izlazului comunei Stremț (fotografia de 
sus) și fertilizarea cu ajutorul aviației utilitare a tinetelor situate in zonele 

colinare (fotografia de jos)

Pentru a lămuri citeva aspecte 
privind diferențele de consumuri în
registrate intr-o unitate sau alta, 
optica deosebită privind reparațiile, 
intreținerea și modernizarea fluxu
rilor de fabricație, pe liniile de 
3 0(1(1 tone clincher pe zi, respec
tarea ordinii și disciplinei in pro
ducție, prezentate pe larg in anche
ta intitulată „Față în față, mari în
treprinderi producătoare de ciment 
cu tehnologii identice, dar cu re
zultate diferite", publicată recent de 
ziarul „Scinteia", ne-am adresat 
tovarășului Silviu Opriș, director 
general al Centralei cimentului.

— Primul trimestru al acestui an 
s-a încheiat. Care este stadiul reali
zării producției de ciment ?

— Avem o restanță de circa 100 000 
tone ciment. O răminere in urmă 
foarte mare, care nu arată nici pe 
departe posibilitățile oamenilor 
muncii din unitățile centralei.

— Care sint cauzele restanțelor ?
— Lucrurile sint puțin, mai com

plicate.' Este adevărat, industria ci
mentului este mare consumatoare 
de energie și combustibili. De-a lun
gul anilor, noi am acționat perma
nent pentru reducerea consumuri
lor. tn unele combinate Înregistrăm 
chiar consumuri care se situează la 
nivelul existent pe plan mondial. 
Cu toate acestea, prin natura lucru
rilor. sectorul nostru este mare con
sumator de energie și combustibili. 
Cunoaștem dificultățile care au 
existat iarna aceasta in alimenta
rea cu energie. Am făcut totul pen
tru a economisi, pe cit posibil, fie
care kilowatt. Dar mă întreb, oare 
este firesc ca Intr-o singură zi să 
se înregistreze zeci de opriri ? Care 
pot fi efectele acestor opriri nepre
văzute ? Dacă avem in vedere că pen
tru repornirea instalațiilor, la unele 
combinate se consumă 40—50 MWh 
„tn gol", fără să se realizeze pro
ducție. apare limpede că aceste 
opriri duc la o mare risipă de ener
gie. Cred că ar fi bine să se stabi
lească concret perioade bine delimi
tate de funcționare, dar atunci să

fie asigurată energie pentru a mer
ge din plin, și perioade de repara
ții și revizii generale, care la noi și 
așa se efectuează in lunile de Iarnă. 
Să fiu bine înțeles — lipsa de ener
gie electrică ne-a creat mari dificul
tăți, dar mai sînt și greutăți pe care 
ni le facem și singuri. Cum gr fi 
nercspectarea disciplinei tehnologice.

rămas — rezultatele o demonstrea
ză — nu dovedesc întotdeauna in
transigență față de abateri și nici 
interes față de rezultatele bune ob
ținute in alte unități similare.

— Și asta este adevărat. Știm bine 
că este așa. In special se manifestă 
multă Îngăduință față de actele de 
indisciplină, Incepînd cu prezența la

— Am spus, problemele d« la 
Hoghiz stau permanent in atenția 
conducerii centralei. Se Impune to
tuși mai multă fermitate In aplica
rea la Hoghiz a soluțiilor tehnice 
valoroase care și-au dovedit efi
ciența In celelalte unități.

— Ați atins un subiect fierbinte. 
Cum se acționează în cadrul7 centra
lei pentru generalizarea experienței 
pozitive ?

— în toate unitățile care au Unii 
de 3 000 tone clincher pe zi, cind sa 
fac reparații se efectuează și mo

îndeplinirea 
exemplară 
a planului 

la producția 
fizica

(Urmare din pag. I)
numai în măsura in care prevederile 
stabilite se înfăptuiesc întocmai — 
cantitativ, calitativ și la termenele 
prevăzute — in toate ramurile și 
sectoarele de activitate, incepînd cu 
cele extractive și pină la cele pre
lucrătoare, furnizoare de produsa 
finite.

Nu ne propunem să vedem de ce 
intr-un sector sau altul se înregis
trează restanțe, deoarece — după 
cum am mai arătat — in cazul pro
ducției fizice explicațiile nu au nici 
o valoare practică. Este necesar insă 
ca in fiecare intreprindere, centrală 
industrială, minister, in fiecare județ 
să se analizeze cu mai multă exi
gență activitatea desfășurată, rezul
tatele obținute pînă acum și să se 
soluționeze operativ toate proble
mele de care depinde îndepliaV»» 
in cit mai bune condiții a planului 
la producția fizică. Cadrul organiza
toric actual oferă largi posibilități 
da acțiune. Totul depinde de felul 
cum sint folosite pîrghiile economice 
care pot determina mobilizarea re
surselor și forțelor de producție din 
fiecare întreprindere. Un specialist 
dintr-o centrală industrială, înainte 
de a cere tot felul de situații pentru 
a vedea ce restante are o unitate sau 
alta, trebuie să-și pună cu totul alte 
întrebări. Cum de s-a ajuns la aceas
tă situație ? Din ce cauze intr-o 
anumită unitate nu se atinge ritmul 
de lucru stabilit ? Ce resorturi ale 
producției nu au funcționat așa cum 
trebuie și de ce ? Cine poartă răs
punderea pentru dereglarea produc
ției ? Cum se poate interveni, ce 
măsuri trebuie luate pentru reașeza
rea lucrurilor pe făgașul normal ? 
Si dacă specialistul respectiv nu--i 
pune asemenea întrebări, organele 
și organizațiile de partid trebuie să 
i le reamintească, dună cum trebuie 
să și le pună chiar ele.

Recent, după* cum se știe, condu
cerea partidului a adoptat o serie 
de măsuri pentru perfectionarea sis
temului de conducere pe bază da 
plan a economiei naționale, a meca
nismului economico-financiar. întru 
altele, una din prevederi se referă 
la creștere» răspunderii centralelor 
Industriale ca titulare de plan la 
fundamentarea, elaborarea șl execu
ția planului. Astfel, centralele și 
unitățile asimilate acestora au obli
gația să asigure tn întreprinderile 
subordonate, pe baza specializării și 
cooperării tn producție, folosirea in
tensivă a întregului potential tehnic 
material și uman, să colaboreze cu 
celelalte centrale, eu ministerele sau 
organele locale pentru Îndeplinirea 
în condiții cit măi bune a planului. 
S-a trecut la Înfăptuirea acestei re
glementări ?

Desigur, răspunsul este tn general 
afirmativ. Totuși, din păcate, mai 
sint destule situații care arată fie 
că nu s-a înțeles sensul principial 
nou al măsurilor luate, fie că s-a 
adoptat o atitudine formală, ceea ce 
practic echivalează cu mimarea unui 
stil de conducere nou în economie, 
dar care in realitate se tnscrie pa 
făgașul unei practici învechite, de
pășite de viață. Numai așa se poate 
explica faptul că. zilele trecute, di
rectorul tehnic al unei mari centrale 
industriale Încerca să ne explice că 
nerealizarea integrală a planului Ia 
producția fizică, la un anumit sorti
ment Intens solicitat de economia 
națională, se datorează nelivrării la 
timp a unor piese și subansamble 
fabricate prin cooperare. „Avt>m 
suficiente capacități de producție, 
avem și forță de muncă, susținea 
interlocutorul, dar colaborările ne 
Încurcă tot programul de fabricație".

în prezent, asigurarea unor repere 
prin colaborare constituie, intr-ade
văr. ceea ce se numește o „proble
mă". în mod firesc, am întrebat însă 
care sînt unitățile restanțiere. Or, 
nu mică ne-a fost mirarea cind pe 
lista destul de lungă a unităților 
colaboratoare care nu tși respectase
ră obligațiile contractuale figurau și 
unităti din cadrul centralei respec
tive. Mai mult. Intr-un birou alătu
rat. directorul comercial al centralei 
lua prin telefon restanțele Înregis
trate de întreprinderile colaboratoa
re. Inclusiv de la cele din centrala 
al cărei cadru de conducere este.

Mai sînt oare necesare* comentarii ? 
Ce alt exemplu mai trebuie dat 
pentru a se înțelege că nu in felul 
acesta se poate îndeplini planul la 
producția fizică și că nu cu asemenea 
metode de conducere se pot înfăptui 
obiectivele actualului cincinal. Re
centul decret al Consiliului de Stat 
privind perfectionarea mecanismului 
economico-financiar prevede obli
gativitatea ca planurile, stabilite nu 
numai pe trimestre, ci și pe luni și 
decade, să cuprindă sarcini concrete 
pe produse fizice, pe sortimente și 
in unităti de măsură precise. Aceas
tă reglementare vine tocmai in spri
jinul îmbunătățirii activității pro
ductive. al mai bunei corelări 
între balanțele materiale întocmite 
înaintea perioadei de plan și cerin
țele efective ale economiei, in tim
pul anului. Avantajele acestei pre
vederi nu se vor manifesta insă de 
la sine, ci numai prin activitatea 
concretă, de zi cu zi, din fiecare uni
tate și ramură a economiei națio
nale.

îndeplinirea exemplară a planului 
la producția fizică reprezintă expre
sia concretă a contribuției fiecărui 
colectiv la dezvoltarea economico- 
socială a patriei. la înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului. Iată de ce. 
angajați ferm, cu toate forțele în 
marea întrecere socialistă pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan pe acest prim an al noului 
cincinal, oamenii muncii din fiecare 
unitate, din fiecare județ, din În
treaga țară sint chemați să acțio
neze cu abnegație și spirit de răs
pundere pentru ca fiecare zi să fie 
tot mai rodnică, tot mal bogată tn 
împliniri.
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Illes Lăzăr a obligat l 
la refacerea lucrării. 
oe cheltuiala celor \ 
răspunzători de proas- * 
ta ei executare.

Din cele relatate se 4 
desprinde o concluzie: i 
este bine că soecialiș- > 
tii depistează defi- ț 
cientele în executarea 
lucrărilor. Ar fi insă 
mai bine dacă s-ar 
lua din vreme astfel 
de măsuri Incit să 
ducă la prevenirea 
unor asemenea negli
jente.

! E bine că se descoperă greșelile,
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dar mai bine să fie prevenite
Cuvîntul de ordine 

pentru toate unitățile 
agFicole din iudetul 
Satu Mare este acum 
intensificarea semăna
tului. astfel ca oină la 
20 aprilie această lu
crare să fie încheiată 
la toate culturile de 
primăvară. La ședința 
operativă a comanda
mentului 
detean.
loc luni. 7 aprilie, s-a 
arătat că. In raport cu 
acest termen, ca si cu 
vremea foarte favora
bilă care s-a instalat 
de mai multe zile, rit
mul insămînțărilor 
este sub posibilități, șl 
gceasta datorită reti- 
nerilqr neiustificate 
oe care le manifestă 
unii specialiști. De a- 
ceea. In cursul acele
iași zile, membrii bi
roului comitetului iu- 
detean de partid, alți 
activiști, specialiști ai 
direcției agricole s-au 
deplasat de urgentă 
în unități spre a con
trola solă 
vederea 
celor mai 
declanșării 
larg a insămintăril po
rumbului. soiei. pre
cum și finalizării se
mănatului la 
la celelalte 
care trebuia 
deja încheiat.

Timp de citeva 
am urmărit In 
multe unităti 
cum se 
pregătirea terenului și 
semănatul, constatind. 
ca o caracteristică 
predominantă. grija 
manifestată de specia
liști si mecanizatori 
oentru calitatea lucră
rilor. Cu toate 
am Intîlnit 
chiar in una 
easi unitate, 
contrastante, care de
notă că nu toti cei 
care au datoria de a

exemplar vii- 
recolte au in

agricol ju- 
care a avut

cu solă. In 
identificării 
zvîntate si 

pe front

cinepă. 
culturi 
să fie

zile, 
mai 

modul 
desfășoară

acestea, 
uneori.

6i ace- 
aspecte

pregăti 
toarele 
teles să-si onoreze o- 
bligatiile asa cum se 
cuvine.

La I.A.S. Caret, la 
ferma vegetală con
dusă de inginerul Mi
hai Deliu, se lucra cu 
multă atentie si In 
ritm intens sub direc
ta supraveghere a 
specialistului, la plan
tarea mecanizată a 
cartofului. Pe porțiu
nile de Ia unele ca
pete de tarla, mai În
guste, unde nu puteau 
intra mașinile, o echi
pă de lucrători planta 
manual. resoectînd 
densitatea si adînei- 
mea stabilite In teh
nologie. Pe directorul 
unității. Inginerul Ste
fan Onci, l-am intil- 
nit la ferma condusă 
de Inginerul Dorel Co- 
doreanu intervenind cu 
promptitudine pentru 
înlăturarea cițorva 
greșeli făcute la pre
gătirea 
către
Alexandru'Ciucă. Sea
ra. la sfirșitul progra
mului. din dispoziția 
conducerii, s-a disous 
ca mecanizatorul res
pectiv nu numai să 
suporte material chel
tuielile pentru reface
rea lucrării, dar ca el 
să nu efectueze ase
menea munci pentru 
care nu a dovedit ap
titudini profesionale 
corespunzătoare.

La 
șefii 
aflau Pe 
mănătorilor. Iar după 
felul In care era afi
nat pămîntul ne-am 
convins că tn mod 
asemănător au proce
dat si la lucrările de 
pregătire a terenului. 
Asuora exigentei ma
nifestate de aceștia 
ne-am dat seama la 
ferma nr. 3. unde unul

terenului de 
mecanizatorul

C.A.P. Care!, 
de fermă se 

urmele se-

Instalații moderne, de mare ca
pacitate, create de Industria româ
nească ar fi. dacă nu Identice, cel 
puțin apropiate dacă peste tot s-ar 
acorda atenția cuvenită organizării 
temeinice a producției, supraveghe
rii atente a fabricației, ridicării ca
lificării personalului muncitor. Di
ferențele care există nu se datorea
ză utilajelor, ci oamenilor care nu 
le folosesc peste tot la întreaga 
capacitate.

— Tocmai acest lucru vrem să-l 
clarificăm și noi. De ce sint nume

Multe realizări noi, dar și multe 
deficiențe vechi în producția de ciment

Un punct de vedere al conducerii Centralei cimentuluiilaba preocupare pentru creșterea 
nivelului profesional, calitatea scăzu
tă a reparațiilor ș.a.

— într-adevăr, ați anticipat Între
barea pe care doream să v-o adre
săm. Multe dintre aceste greutăți 
„proprii" persistă de mai mult timp 
într-una din unitățile centralei — 
Combinatul de lianți Hoghiz. De ce 
nu se preia aici experiența cimen- 
tiștilor din Fieni ?

— La Combinatul de lianți Hoghiz, 
da, avem probleme dificile. Și nu 
de azi. de ieri. Probleme serioase 
cu oamenii. Cu disciplina, care tn In
dustria cimentului este, sau ar 
trebuie să fie, ca in minerit. Proble
ma de fond este lipsa de forță de 
muncă, și in primul rînd de specia
liști. Să vă dau o cifră. Am trimis 
la Hoghiz, de la înființare pină in 
prezent, peste 400 de ingineri. Știți 
ciți au rămas ? în jur de 30. Cum 
s-ar spune, majoritatea specialiști
lor repartizați Ia Hoghiz în momen
tul în care au prins o brumă de 
cunoștințe despre ciment, după ce 
s-au familiarizat cu instalațiile șl 
utilajele, au și plecat.

— Bine, dar specialiștii care au

program și termlntnd cu calitatea 
reparațiilor executate.

— Este bine că știți acest lucru, 
dar cum a sprijinit efectiv condu
cerea centralei acest colectiv pentru 
a asimila experiența altor colec
tive ?

— Am stabilit ca echipe complexe 
de specialiști și muncitori din ca
drul altor combinate, de la Fieni, 
Tașca și Medgidia, să-i ajute pe ci- 
mentiștii din Hoghiz. Apoi, avem 
permanent in combinat șase specia
liști din centrală. care participă 
efectiv la procesul de producție. 
Dar este cazul și timpul ca 
toți oamenii muncii de la Hoghiz, 
de la director pină la cocător, să 
aplice mai consecvent dictonul 
care spune : „Ajută-te singur".

— într-adevăr, ați trimis echipe 
de muncitori, ați trimis și specia
liști din centrală. Totuși, rezulta
tele continuă să fie nemulțumitoa
re. De ce 7

dernizări la diferite utilaje, moder
nizări care de obicei sînt preluate 
și de celelalte unități. Totodată, am 
luat măsura să edităm un buletin 
informativ in care se găsesc cele 
mai noi realizări tehnice din indus
tria cimentului din tara noastră și 
din străinătate. Cum s-ar spune, am 
creat cadrul unui permanent schimb 
de experiență. La care participă toți 
cei ce au de spus ceva in domeniu. 
Și să știți că sint destui.

— Și totuși, tovarășe director, de 
ce intre unitățile care au in dotare 
linii tehnologice de 3 000 tone clin
chet pe zi se înregistrează pe in
stalații identice rezultate diferite ?

— Răspunsul este simplu. Dacă 
reparațiile sint de calitate și însoți
te de modernizări ale procesului de 
fabricație, așa cum se procedează la 
Fieni și in alte citeva com
binate, rezultatele sint bune. Dacă 
nu... Rezultatele obținute pe aceste

roase abaterile da la disciplina teh
nologică ?

— Fără ocoliș, trebuie să recu
noaștem că aceste neajunsuri se da
torează stilului de muncă al con
ducătorilor tocurilor de muncă. In
dulgenței și îngăduinței care nu au 
ce căuta in activitatea noastră. De 
altfel, am stabilit să luăm poziție 
fermă față de orice abatere de la 
disciplină.

— Ce modernizări urmează să fie 
făcute în industria cimentului in 
acest an și in perspectivă ?

— în acest an și in viitorul apro
piat in Industria cimentului vor fi 
aplicate numeroase măsuri tehnice 
și organizatorice menite să ducă la 
modernizarea fluxurilor de fabrica
ție, la creșterea productivității 
muncii șl sporirea calității produc
ției. Am în vedere în primul rînd 
adaptarea liniilor de 800 tone pe zi 
care in prezent funcționează după 
procedeul umed la noul procedeu 
„uscat", care prezintă avantaje nete, 
în special consumuri energetice mult 
scăzute. Astfel, prin dotarea cu 
precalcinator, aceste instalații vor 
ajunge să producă 2 000 de tone ci-

dintre mecanizatori, 
mai grăbit si superfi
cial. dornic să înregis
treze realizări cantita
tive cit mai mari, ad
ministra cu mașina 
doze exagerate de 
sare notasică Pe tere
nul unde urma 
Insăminteze 
pentru sămîntă. 
fermei, Zoltan
a sesizat însă imediat 
această tendință risi
pitoare. aducindu-1 la 
ordine oe mecanizato
rul indisciplinat.

La C.A.P. Dorolt 
poate spune că 
general lucrările 
desfășoară 
calitativ

să se 
cinepă
Șeful 

Iacob.

se 
tn 
se 

la nivelul 
__ cerut. Iată 

Insă , că și aici, Intr-un 
punct de lucru, meca
nizatorii nu au respec
tat tehnologia indica
tă. executind discuiri 
paralel cu sensul ară
turii și nu perpendi
cular, cum cere tehno
logia. Vinovati nu 
erau doar mecanizato
rii. ci si persoana 
destinată de condu
cerea cooperativei, si 
anume tovarășul Sze- 
kely Coloman. care 
Părăsise o vreme for
mația. Inginerul-sef

Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scînteii"

4

4
4
4
4
4
4
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ment pe zi. Efectul ? Economisirea 
a peste 50 000 tone combustibili 
convenționali la fiecare linie tehno
logică. In ce privește liniile de 3 000 
tone clincher pe zi, la toate aceste 
Instalații complexe se va generali
za folosirea calculatorului de pro
ces. Tot la aceste instalații vom in
troduce In acest an corpurile de 
măcinare din tontă specială în locul 
bilelor forjate. tn altă ordine de 
idei, aș vrea să amintesc o acțiune 
deosebit de importantă cu efecte in 
reducerea cheltuielilor de transport, 
și anume transportarea cimentului 
spre portul Constanta pe canalul 
Dunăre — Marea Neagră.

IN CONCLUZIE
Este limpede că In majoritatea 

unităților producătoare de ciment 
care au in dotare linii tehnologice 
de 3 000 tone clincher pe zi există 
incă mari rezerve. O demonstrează 
faptul că pe instalații identice re
zultatele sînt încă diferite. Așadar, 
este necesar ca in fiecare unitate să 
se depună un efort mai susținut 
pentru modernizarea tehnologiilor 
și instalațiilor, pentru tnțărirea or
dinii și disciplinei, pentru promova
rea mai susținută a experienței 
Înaintate. Totodată, această situație 
impune, fără îndoială, rezolvarea 
rapidă a modului în care circulă ex
periența valoroasă acumulată într-o 
unitate sau alta. Centrala cimentu
lui a editat în acest sens un buletin 
informativ, in care sînt prezentate 
trimestrial cele mai noi soluții teh
nice din acest domeniu, realizate in 
tara noastră și peste hotare, dar 
acest lucru nu trebuie să fie decît un 
început. Așa cum a reieșit din dis
cuțiile purtate cu specialiști din 
cadrul centralei și din unități pro
ducătoare. In multe locuri există 
idei valoroase care chiar se aplică 
cu bune rezultate. Problema care se 
pune este ca acestea să fie grabnic 
generalizate și aplicate în toate uni
tățile Industriei cimentului. Numai 
așa diferențele existente în prezent 
intre unitățile din acest important 
sector de activitate vor putea fi 
atenuate.

Gheorqhe ION1ȚA
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Exigențe ale integrării invățămintului cu cercetarea și producția A

încrederea
ȘCOALA LA LECȚIA PRACTICII

A te pregăti pentru viată pre
supune în etapa actuală nu doar 
a cunoaște» teoretic un anumit 
domeniu de activitate, ci a avea, la 
sfîrșitul unui ciclu de învățămînt, o 
experiență în acel domeniu ; expe
riență care se cuvine să fie sinoni
mă deopotrivă cu inițierea în munca 
de cercetare și cu activitatea produc
tivă. „Omenirea, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
științei și invățămintului, se află în
tr-o asemenea etapă a dezvoltării in 
care știința reprezintă cea mai pu
ternică forță a progresului economic 
Si social". Mai mult ca niciodată, in 
lumea contemporană cercetarea știin
țifică a căpătat valoarea unei impor
tante forte de producție. Pentru acest 
motiv cunoașterea științifică nu poa
te avea în școală altă formă decît 
cea a directei ei. aplicabilități prac
tice. Un învățămînt este cu adevă
rat realist și se situează astfel în
tr-un avanpost social dacă răspunde 
în modul cel mai competent nece
sităților societății contemporane. 
Mai mult chiar decît atîț, dacă, în
tr-o măsură, va devansa creator a- 
ceste necesități, căci, comoarînd-o 
cu alte instituții, școala este, în 
primul rînd, una dintre modalitățile 
instituționalizate de a stăpîni vii
torul.

Aceste gînduri ne-au însoțit în 
cîteva licee industriale din muni
cipiul Galați. Am găsit aici preocu
pări lăudabile pentru îmbunătățirea 
procesului de învățămînt, inițiative 
și rezultate deosebite în privința cît 
mai directei implicări a școlii în acti
vitatea productivă.

Liceul industrial nr. 4, cu profil 
energetic, se află în cartierul „Aero
port". Descoperim aici cîteva „piese" 
care ar face pe oricine să creadă că 
se află într-o uzină electrică. De 
fapt, ele chiar sînt piese dintr-o 
uzină. în laboratorul original, uni
cat, de termoenergetică, înfățișînd 
partea mecanică a unei centrale 
termoelectrice, se fac bilanțuri termi
ce și determinări de randament, ca 
aplicații practice ale orelor de in
stalații termoenergetice. Aici vii
torii mecanoenergeticieni trăiesc 
în mod concret în atmosfera, 
în spațiul în care își vor desfășu
ra activitatea. O parte a acestui 
laborator pare mai mult un muzeu. 
„Chiar este muzeu, intervine ingi
nerul Fiul Sami. Ceea ce vedeți e 
unul din cele trei turboagregate de 
doi megawați care alimentau cu ani 
în urmă orașul Galați. A funcționat 
timp de patru decenii, iar acum ser
vește ca material didactic." Funcțio
nează, altfel spus, și acum, dincolo

de sentimentala lui 
piesă de muzeu. Nu 
energie electrică, dar 
este pentru imaginația tehnică a 
elevilor! Anexa acestui laborator, 
unde 95 la sută din dotare are la 
bază lucrările de bacalaureat ale 
absolvenților din ultimii 6—7 ani, o 
constituie centrala termică a școlii. 
Un punct de interes din această 
modernă unitate de învățămînt îl 
reprezintă simulatorul pentru partea 
electrică : el este copia tabloului e- 
lectric de comandă de la C.E.T. Ga
lați. Astfel, elevii au posibilitatea 
de a face manevre reale. „Surpri
za" constă în faptul că instalația 
este în așa fel concepută încît gre
șelile de manevrat sînt înregistrate 
automat și, în funcție de ele, apare

demnitate de 
mai produce 

cit de util

" ->
mii cinci ani, avînd în vedere cerin
țele șantierului naval. în liceul nos
tru pregătim muncitori în speciali
tatea de sudori, foarte necesară in
dustriei navale gălățene. Cred că 
unul dintre indicii de productivitate 
ai activității școlare este tocmai a- 
cesta : capacitatea de a te. adapta 
rapid nevoilor economice, de a acțio
na cu elasticitate în întreaga activi
tate didactică. Vorbim frecvent de e- 
ficientă. Noțiunea are în școala de 
astăzi o identitate precisă, aceea a 
posibilității de a oferi răspuns ime
diat unei cerințe. Un răspuns pe 
măsura condițiilor pe care le avem". 
Și ele, adăugăm noi, sînt dintre cele 
mai bune. Laboratorul de construcții 
navale al liceului este dotat cu un 
microbazin de încercări, asemănător

PREOCUPĂRI Șl REALIZĂRI IN LICEE GĂLĂȚENE5

în frumusețe

afișată nota elevului. Liceul indus
trial nr. 4 are rezultate prestigioase 
și în domeniul cercetării și al pro
ducției. „Am realizat cu elevii, con
tinuă interlocutorul nostru, un apa
rat pentru încercarea rigidității di- 
electrice a solidelor și unul pentru 
prelucrarea anodomecanică. Sintem 
pregătiți să ridicăm pe un stîlp de 
27 de metri o instalație eoliană. 
Captatoarele solare pe care le-am 
construit folosesc țevi de alamă, in 
acest lucru constînd Originalitatea 
lor. Producția noastră școlară, eva
luată anul trecut la 4 760 000 lei, e 
alcătuită, îndeosebi, din armături de 
rețea pentru joasă și înaltă tensiu
ne. Nu aș exagera cu nimic dacă 
v-aș spune că sintem realmente 
copleșiți de comenzi. Executăm lu
crări pentru 17 întreprinderi de re
țele electrice din țară."

Părăsim acest liceu cu bucuria de 
a fi întîlnit aici o atmosferă de e- 
xemplară seriozitate profesională, 
oameni care văd în activitatea șco
lară un proces educativ și produc
tiv eficient. Și nu sînt singurii la 
Galați. Liceul industrial 
poartă întîmplător acest 
este primul liceu de 
industrială din Galați, 
lui fiind exact de două 
„Elevii noștri învață meseriile de 
lăcătuș mecanic nave, prelucră
tor prin așchiere, electrotehnician, 
spune prof. Ecaterina Călina, di
rectoarea liceului. Asigurăm în pri
mul rînd forță de muncă pentru 
centrala industrială navală. în ulti-

nr. 1 nu 
număr ; 
formulă 

vechimea 
decenii.

cu cel de la Facultatea de mecanică. 
Un laborator de fizică, un cabinet da 
prelucrare prin așchiere, un labora
tor de electrotehnică, două cabinete 
de desen tehnic, un cabinet fonic 
pentru studiu] limbilor străine... Lor 
li se adaugă modernele ateliere- 
școală, unele dintre ele dublu func
ționale. O parte din elevii din treapta 
a doua își 
practică la 
bine însă, 
rina Călina, 
să ne acorde 
țial în această privință.
deauna uzinele in care elevii noștri 
fac practică oferă condiții optime 
pentru această activitate". ‘

La Galați funcționează, se știe, un 
Institut de învățămînt superior cu 
profil unic în țară. E vorba de Fa
cultatea de tehnologia șl chimia pro
duselor alimentare și tehnică pisci
colă. Liceul industrial nr. 7, cu profil 
de industrie alimentară, se află, cum 
e normal, într-o strînsă legătură cu 
facultatea de profil. In cele șapte 
ateliere se realizează lucrări practice 
foarte 
planul 
nic in 
pentru 
rator
tru .......................... . ..
telui, preparator conserve etc. 
boratorul de fizică, realizat de 
Mihai Vasiliu, este. într-o privință, 
unicat. Originalitatea o constituie fe
lul in care este modulat, avînd astfel 
o funcționalitate sporită. Inedite prin 
organizarea lor sînt și laboratoarele

desfășoară activitatea 
Șantierul naval. „Ar fi 
continuă prof. Ecate- 
ca și alte întreprinderi 
un sprijin mai substan- 

Nu întot-

utile pentru specialitățile din 
de școlarizare : electromeca- 
industria alimentară, operator 
procesele fermentative, 
panificație. operator 

pescuit si prelucrarea

cpe- 
pen- 
peș- 
La- 

prof.

de biochimie și microbiologie. Panou
rile simulatoare din ultimul vizuali
zează fenomenele de fermentație 
specifice diferitelor ramuri ale in
dustriei alimentare. „în Liceul nr. 7 
există, ne spune directoarea ad
junctă Cornelia Hînsa, reale pre
ocupări pentru cercetarea știin
țifică".

La Liceul industrial nr. 10, cu pro
fil de industrie ușoară, inginera Va
lentina Angheil, director adjunct, ne 
vorbește despre deosebitul sprijin 
primit din partea întreprinderii 
„Textila" Galați și despre ultimele 
realizări cu care liceul se mîndrește. 
E vorba de un mecanism de acțio
nare a ițelor, folositor mașinilor de 
țesut, piesă care se importa. „Facul
tatea de chimia și tehnologia textile
lor din Iași ne îndrumă permanent 
în direcția realizării unei mai bune 
corelări între noțiunile teoretice și 
cele practice. Roadele au început să 
se vadă. O temă de cercetare ca «Ve
rificarea veracității formulei lui A. N. 
Soloviev pentru amestecul de bumbac 
șută la sută», a inginerei Steliana 
Bratu, s-a bucurat de unanimă apre
ciere la Craiova la sesiunea de co
municări științifice, faza republicană. 
Aș adăuga apoi lucrarea elevei Vero
nica Ioniță, din clasa a Xll-a B, sub 
îndrumarea aceluiași cadru didactic, 
«Combaterea dezvoltării ciupercii de 
mucegai la sforile lustruite», lucra
re de reală importanță practică pen
tru întreprinderea «Năvodul» din 
Galați".

Sînt, acestea, cîteva exemple din 
preocupările surprinse în școlile gă
lățene. „Atenția noastră se îndreaptă 
în această etapă, arăta prof. Geor- 
geta Antohi, inspector școlar general 
al Inspectoratului județean Galați, 
spre elaborarea unui sistem de per
fecționare a cadrelor didactice, în 
sensul cit mai eficientei integrări cu 
cercetarea și producția. La nivelul 
inspectoratului, am organizat o con
sfătuire comună a directorilor de 
școli și a cadrelor didactice de spe
cialitate tehnică cu directorii între
prinderilor patronatoare. Programul 
de acțiune elaborat vine șl in spriji
nul reciclării personalului didactic, 
urmărind atît perfecționarea pregăti
rii profesionale prin cunoașterea pro
blemelor de cea mai acută actualitate 
ale procesului de producție, cit _ și, 
implicit, optimizarea metodologică. 
Punem un accent deosebit pe activi
tatea de cercetare științifică a. cadre
lor didactice, considerată ca mijloc de 
perfecționare a procesului instructiv- 
educativ".

Costln TUCHILA

FAMILIA, generoasă sursă de inspirație pentru creația epică
nilor, unită In suferință și deznă
dejde. Marea ei forță, fie si oarbă 
această forță, vine tocmai din sen
timentul apartenenței la o aceeași 

iumiliților si ăbidiților"! 
obște mult încercată, dar Tiicicînd 
anulată de vitregiile istoriei.

Romanul românesc de după război, ■ 
de la G. Călinescu la Marin Preda, 
de la Zaharia Stancu la Eugen Bar
bu. Ion Brad. D. R. Popescu. Fănuș 
Neagu. Dinu Săraru. C. Țoiu. G. Bâ- 
lăită ș.a.. consacră familiei 
memorabile, unele antologice, urmă- 
rindu-i istoria în contextul eveni
mentelor determinate de revoluție. 
Scriitorul își pune cu insistență pro
blema rezonantei ne care o au aces
te evenimente de răscruce în 
versul familial, urmărește, din 
perspective, schimbările uneori 
matice Pe care ele le implică în 
știința (individuală sau de grup) a 
personajelor. Un motiv frecvent este, 
bunăoară, acela al confruntării intre 
generații : între fii. a căror biogra
fie o sincronizează cu lumea nouă, 
si mentalitățile vechi ale părinților, 
mentalități care au de partea lor o 
experiență complexă, cu tot ceea ce 
ea implică pozitiv si deopotrivă con
servator. Pagini semnificative despre 
această confruntare — am spune ea 
insâsi de esență si de intensitate 
revoluționară — aflăm la Marin 
Preda. în Morometiî (vol. II), roman 
care aduce fără prejudecăți in prim 
olan destinul familiei țărănești, con
diția ei intr-o societate nouă nu nu
mai din punct de vedere social si 
economic, dar si din acela al valo
rilor morale. Primul volum al Mo- 
rometilor contura imaginea, am zice, 
arhetipală a acestei familii, domi
nată de Tată, a cărei existentă de

»
Familia este unul din mediile fa

vorite ale romanului, istoria lui mo
dernă urmînd îndeaproape formarea 
Si cristalizarea familiei burgheze. 
Lucrul din urmă s-a. întimolat jn 
prjma parte a veacului, trecut, adi
că în momentul în care romanul de 
tip realist ajunge Si el la deplina 
maturitate. E semnificativ faptul că 
operele epice anterioare acestui mo
ment semnalează indirect condiția 
familiei. Romanticii, bunăoară, sînt 
de regulă solitari (și celibatari), me
reu în căutare de refugii, n-au „do
miciliul stabil", asa cum. mai înain
te. eroii picarești ai lui Cervantes, 
Defoe. Voltaire sau Fielding pleacă 
mereu de acasă în „călătorii extraor
dinare". Ca să nu mai vorbim de 
enica medievală, cavalerească. în care 
cuplul stă sub semnul unor conti
nue căutări si incertitudini. Cel care 
s-ar îndeletnici cu istoricul proble
mei ar trebui însă să tină seama de 
un lucru foarte important, acela că 
primele opere epice de anvergură. 
..strămoșii" legitimi ai romanului, am 
numit epopeile homerice, sînt in bună 
parte istorii de familie : războiul 
Troiei are ca pretext un conflict fa
milial. asa cum lunga călătorie 
Ulise spre Ithaca nu-i altceva 
romanul întoarcerii acasă, la 
si la fiu.

Pentru scriitorul realist din 
Iul trecut familia reprezintă un e- 
santion semnificativ al societății, așa 
cum pentru romantic peisajul era un 
eșantion semnificativ al naturii. Pri
ma ia locul celuilalt, din „celulă dc 
bază a societății" devine nucleu epic, 
luînd sub stăpinire privirea scriito
rului (ceea ce vede el în realitate), 
fantezia, obsesiile. într-un cuvînt. în
tregul domeniu al imaginarului. Fa
milia reprezintă lumea concentrată la 
dimensiuni accesibile (mediul fami
lial este implicit un mediu familiar 
oricărui cititor) si. în același timp — 
simbolice, reprezentative.

Marii scriitori realiști din veacul 
al XIX-lea consacră familiei nu nu
mai romane., ci si impunătoare ci
cluri romanești, cum fac. de pildă. 
Balzac si Zola. Ce altceva este co
pleșitoarea construcție tolstoiană din 
Război și pace decît cronica unor 
familii care trec printr-un moment 
de cumpănă al istoriei ? Romanul din 
prima jumătate a secolului nostru 
urmărește si el epopeic devenirea fa
miliei. cum se întîmplă la Gals
worthy. Alfexei Tolstoi. Roger Mar
tin du Gard. Thomas Mann, Blasco 
Ibanez, Duhamel, G. Verga, Faulk
ner, Huxley etc. Aceeași viziune a 
devenirii familiei in istorie și 
o dată cu istoria o întilnim 
în marile creații epice post
belice. ale lui- Heinrich BSI1. Pa
trick Whithe. Garcia Marques (toți 
trei deținători ai Premiului Nobel 
pentru literatură) sau Valentin 
Rasputin, creații ce evidențiază, in 
esență, același lucru : capacitatea fa
miliei de a înfrunta cele mai teribi
le încercări, de a-si păstra intactă 
fidelitatea fată de nobile. înălțătoare 
idealuri umaniste.

Se poate spune că nici un alt me
diu social nu oferă în mai mare 
măsură posibilitatea de a găsi un 
punct stabil de cuprindere a rela
țiilor complexe om-societate. om-is- 
torie. Formele de guvernămînt. in
stituțiile publice, condiția socială, ca 
să nu mai vorbim de modă, habi
tat. deprinderi de viată cotidiană ș.a. 
se pot schimba, chiar de mai mul
te ori. într-o generație. Familia însă 
rămine de neclintit, mutațiile din 
lumea din afară o pot supune unor 
grele încercări, dar nu o pot dis
loca. Nici măcar cataclismele istoriei, 
cum ar fi războaiele, n-o pot dis
truge. mai mult chiar, ele sint ne
gate de excepționala capacitate de 
supraviețuire a sentimentului fami
lial. Pină si în împreiurări-limită. 
cînd familia este anulată biologic, 
sentimentul acesta triumfă. Nu pu
tini dintre eroii marilor romane ale 
secolului (eroii lui Malraux sau He
mingway. ăi lui Camus sau Șolohov) 
îsi vor regăsi sensul vieții, afecțiu
nea si speranța în sentimentul de so
lidaritate fraternă cu ceilalți, cu 
marea familie a celor greu încercați

a lui 
decit 
soție

seco-

și în cele din urmă învingători, 
într-adevăr. mai mult decît un e- 

santion al societății, familia repre
zintă pentru scriitor un „blazon de 
stirpe'! care atestă continuitatea in obște a 
timp : ea dobîndește .insă si \ un alt 
sens, care e tot al durabilității, 
cela* de comunitate etnică indestruc
tibilă. Familia este simbolul unui 
popor, asa cum casa este simbolul 
unei patrii. Făcind biografia unei fa
milii. scriitorul face. în orice îm
prejurare. istoria unei comunități 
mai largi care adesea se confundă cu 
aceea a unei țări. De pildă, fami
lia Jderilor din celebra trilogie sa- 
doveniană nu-i altceva decît (..de
cît" e un fel de a spune) marea fa
milie a moldovenilor, devotată dom
nitorului Stefan, si care își educă și 
dăruie fiii luptei pentru neatîrnarea 
tării. La același Sadoveanu. lungul 
drum al Vitoriei Lipan în căutarea 
celor care i-au ucis bărbatul are 
sensul mitic al redobîndirii unității 
cuplului și familiei, a străvechii fa
milii țărănești.

In general se poate spune că ro
manul românesc, de la Duiliu Zam
firescu la Marin Preda, conferă fa
miliei un loc central, privilegiat. Pri
virea critică, uneori necruțătoare, 
care urmărește familia burgheză (la 
Rebreanu și Cezar Petrescu, la 
Hortensia Papadat-Bengescu și G. Că
linescu) vizează tocmai acele tare 
(mentalități, relații etc.) care îi a- 
fectează stabilitatea, care o degra
dează. Răscoala poate fi considerat 
romanul prăbușirii vertiginoase a 
clanului Iuga. clan de tio feudal, 
condamnat la disolutie de propriul 
său anacronism, violent și tragic tot
odată. Autorul opune marelui moșier 
si alor săi imensa familie a țăra-

(Urmare din pag. I)
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varil 
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fiecare zi repetă fapte si gesturi din 
ritualul unei obști străvechi. Moro- 
meții (I) este unul din marile, 
exemplarele romane consacrate fa
miliei. satului românesc ridicat la 
rangul de comunitate socială expo
nent.

Familia ca simbol al păstrării unor 
valori tradiționale autentice, familia 
confruntată cu realități naționale si 
sociale extrem de agitate, cîteodată 
violente, reprezintă unul din moti
vele centrale ale prozei în descen
denta Iui Rebreanu. în romanele lui 
Titus Popovici, Ion Brad sau Ion 
Lăncrănjan. romane ale realismului 
viguros, de gros-plan. Aici, familia 
(de țărani sau de intelectuali) afir
mă. între altele, continuitatea, per
manenta spiritului românesc, a va
lorilor sale specifice în contextul 
unor evenimente, al unei istorii care 
o supune la grele încercări.

Desigur, avem toate, argumentele 
— valorice, in primul rînd — care ne 
permit să vedem in romanul fami
liei una din cele mai productive sec
țiuni ale epicii noastre în secolul al 
XX-lea. însăși existenta unor roma- 
ne-ciclu, la Duiliu Zamfirescu. apoi 
la Hortensia Papadat-Bengescu ori 
in proiectul epic ăl lui Cezar Petres
cu. la Marin Preda sau. mai recent, 
la Mircea Ciobanu (în remarcabilele 
sale Istorii) dovedește excepționala 
vitalitate artistică a unui mediu, nu 
mai puțin valoarea de excepție a do
cumentului uman pe care acesta il 
oferă scriitorului. Se poate spune că 
romanul românesc de ieri si de azi 
atestă, tocmai prin realizările sale 
de vîrf, o continuă, mereu fascinan
tă ..descoperire a familiei".

Cel ce poposește pe me
leagurile buzoiene în
țelege că aici, la Mă

gura, s-a înregistrat de-a 
lungul a șaisprezece ediții 
succesive ale taberelor de 
creație (incepind din 1970) 
unul dintre cele mai inte
resante fapte de artă is
cate de vibrația colectivă 
a unor artiști tineri și în
zestrați, care au știut să 
smulgă pietrei forme, sim
boluri, mesaje întoarse 
spre oameni. S-a născut 
astfel o impresionantă ga
lerie in aer liber, adunmd 
laolaltă stiluri și viziuni fe
lurite, intr-o veritabilă cro
nică a patosului construc
tiv și a talentului artistic, 
intr-o mărturie in piatră a 
puterii de creație. Stincile 
de la Carpați. dezghiocate 
din strînsura geologică a 
straturilor de topoarele și 
ciocanele cioplitorilor in 
piatră (in cazul de față 
harnici țărani buzoieni) — 
intrate apoi pe mina sculp
torilor tineri, ce au de
prins din școli de tradi
ție arta și meșteșugul de 
a însufleți piatra, s-au in
tegrat peisajului natural, 
incit fac parcă de cînd lu
mea corp comun cu dea
lul, pădurea și 
înconjoară.

Măgura pare 
cosmodrom al 
semnalizind 
pista puternică 
rilor omenești, 
in aceste chipuri de piatră, 
atit de albe incit noaptea 
pot părea stele fixe cobo- 
rite pe un pămint de vis 
și de speranță, acea lumi
nă a zborului care le poate 
preschimba in simboluri. 
Tăcerea de sub pădure vor
bește și va vorbi prin 
statui, prin gindurile aces
tor oameni răsădite in 
piatră. Sculptorul Gheor- 
ghe Coman vede apariția 
acestei galerii surprinzătoa
re de artă la marginea unui 
sat românesc, alături de o 
străveche ctitorie, ca pe un 
mesaj de spiritualitate con
temporană, devenit posibil 
numai'in climatul de mun
că și de creație deschis cu 
generozitate de Congresul 
al IX-lea al partidului.

Măgura Buzăului a deve
nit una dintre cele mai în
drăznețe experiențe artisti
ce naționale, cumulind vir
tuți expresive dintre cele 
mai sugestive. Dacă s-a a- 
firmat nu o dată in istoria 
noastră că „românul este 
frate bun cu codrul", Măgu
ra vine să completeze a- 
ceastă zicere poematică 
așezind și piatra sub sem
nul acestei fraternități. 
Frăție ivită in acest trai în
delung ,al omului pe un 
meleag unde piatra s-a do
vedit mereu un însemn al 
statorniciei și al duratei. 
In piatra munților, noi 
ne-am săpat destinul și 
ne-am identificat speranța 
și dorul. In piatra trainică, 
nesupusă eroziunilor tem
porale, ne-am văzut noi 
ursita și imaginea de pină 
acum. La Măgura s-a năs
cut, așadar, un muzeu al 
pietrei cioplite care depă
șește cu mult prin semni
ficație rosturile unui sim
plu muzeu liber.

aerul ce le

astăzi un 
viitorului, 

Universului 
a inzestră- 
Căci există

Cînd s-a pornit la lucru — 
in 1970 — Măgura era pri
ma experiență de acest gen 
de la noi din țară si una 
din primele din lume. Și, 
dacă in alte colțuri de 
lume încercarea a eșuat din 
motive pe care nu are rost 
să le 
gura 
tate, 
după 
pină 
umplut de statui. Va trebui 
să vedem în pajiștea buzo- 
iană și semnul de recu
noaștere al unui timp de 
uriașe elanuri, de renaștere 
spirituală și de adincire a 
filonului umanist caracte
ristic întregii civilizații și 
culturi naționale. Germina
ția colectivă a unei genera
ții a făcut să apară aici, 
printre firele de iarbă ale 
poienii. acești coloși 
mărturisind încrederea in 
om si în destinul său. 
Și astfel. Măgura a deve
nit si un manifest in pia
tră al sfirșitului de mile
niu in care trăim.

Cei care au transformat 
pajiștea aceasta intr-o va
tră a muncii fără preget 
sint contemporanii noștri. 
Zeci si sute de. oameni ti
neri care au îmbogățit an 
de an perimetrul acesta 
buzoian cu statuile pe care 
și le merita și spre care 
pasul nostru se-ndreaptă 
astăzi magnetic, ca spre 
un pol al frumuseții si-ăl 
artelor. Iar dacă mi-a plă
cut să văd in această vi
brație lăuntrică a pietrei și 
un cosmodrom viitor — 
sau măcar simbolul unui 
astfel de cosmodrom — arii 
făcut-o tocmai pentru că 
și de aici iși vor lua zbo
rul spre civilizația mile
niului următor semnele 
creativității acestui timp 
de largă deschidere către 
toate energiile si talentele 

vatra
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amintim aici, la Mă- 
s-a muncit cu tenaci- 
fără intrerupere, an 
an, vară după vară, 
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• SPLENDIDA STATUETĂ DE 
LA VALEA VIILOR - SIBIU. Pe te* 
ritoriul comunei Valea Viilor, județul Si
biu, de-a lungul pîrîului Vorumloc, se 
înșiruie, și uneori se suprapun, mai multe 
așezări, aparținind mai multor epoci. Din 
așezarea de epocă daco-romană au fost re
cuperate, pînă în prezent, un fragment de 
stelă funerară și un frumos cap de femeie 
(in imagine — foto : Alexandru Olănescu).

în totalitatea lor, aceste descoperiri — ce 
aparțin cercului de istorie al școlii, condus 
de profesorii Li viu Dordea și Elena Jampa, 
descoperiri confirmate de arheologii secției 
de istorie a Complexului muzeal Sibiu — 
dovedesc vechimea și continuitatea popu
lației autohtone pe aceste meleaguri. (Ion 
Onuc Nemes, corespondentul ,,Scînteii“).

ria noastră. Tocmai înfăptuirile fără 
egal, atît in cîmpul creației mate
riale cit și spirituale, au impus 
acest timp eroic în conștiința 
națiunii noastre drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — epocă pur- 
tînd legitim numele celei mai lumi
noase figuri de luptător și patriot 
comunist ce s-a ilustrat, prin forța 
gîndirii sale geniale, drept un mare 
conducător de țară și o exemplară 
conștiință a lumii de azi.

Poporul român datorează partidu
lui, secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, faptul că 
trăiește azi într-o țară în care injus
tiția și inegalitatea au fost definitiv 
înlăturate, într-o țară modernă, pu
ternic racordată la progresul econo- 
mico-social, in care industria, agri
cultura, știința, învățămîntul cunosc 
o dezvoltare fără precedent, în care 
se afirmă puternic democrația so
cialistă, umanismul revoluționar, in 
care omul muncii își manifestă ple
nar personalitatea, într-o țară inde
pendentă, suverană, 
ră de prestigiu 
globului.

Dacă astăzi, 
de ani de la 
România apare 
melii, pînă chiar și în configurația 
peisajului său geografic, explicația 
trebuie căutată înainte de toate in 
efortul statornic pe care 
ani și ani Ia rînd, fără 
poporul român.

Refuzînd abstracțiunile 
deducțiile speculative, înlăturînd re
prezentările simpliste despre socia
lism, viziunile rigide, dogmatice, 
asupra esenței noii orînduiri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a imprimat 
în anii de după Congresul al IX-lea 
un nou curs politicii interne a parti
dului, în ansamblul căreia accentul 
principal a fost pus pe efortul eco
nomic și de inteligență propriu, ma
terializat în promovarea unei rate 
înalte de acumulare, prin alocarea 
unei părți importante a venitului 
național — de peste 30 la sută — 
pentru fondul de dezvoltare. O ase
menea politică științifică — în care 
acumularea accelerată a fost situată 
la rangul de opțiune fundamentală

care se bucu- 
pe toate meridianele

la aniversarea a 65 
crearea partidului, 

transformată din te-

l-a făcut 
contenire,

sterile și

— a deschis în planul prezentului o 
succesiune de mari eforturi mate
riale și financiare, și nu numai de 
această natură, eforturi pe care po
porul român și le-a asumat lucid, 
convins fiind că numai așa Româ
nia va reuși să anuleze decalajele 
care o mai despart de țările avan
sate economic, să țină pasul cu 
competiția ce se desfășoară pe plan 
mondial. Au rămas puternic încrus
tate in conștiința poporului nostru 
cuvintele de adîncă înțelepciune și 
semnificație ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit cărora 
„nici o (ară în lume, nici un popor 
nu s-a dezvoltat așteptînd ajutorul 
altora, nici o națiune nu se va putea 
dezvolta așteptind ca altul să facă 
eforturi pentru ea".

Nu trebuie făcută nici o demon
strație specială pentru a ilustra ade
vărul că nimic din ceea ce avem nu 
ne-a venit pe gratis, nu ne-a picat 
din cer, cum se spune. Totul, abso
lut totul din ceea ce avem azi a 
dobîndit prin eforturi, adeseori 
renunțări. Ceea ce am realizat 
doar rodul muncii noastre, 
nu consecința exploatării 
a altor forme oneroase de 
sușire a bunurilor și valorilor 
tor popoare. Ceea ce avem, realiză
rile obținute, cu care ne mîndrim, 
sînt rodul propriului efort, materia
lizat, înainte de 
unei însemnate 
național pentru 
și modernizarea 
teriale a societății noastre socialiste.
Transformarea radicală a Româ

niei, ilustrată, elocvent prin 
ce este fapt esențial pentru 
parea sa economico-socială, 
dește că, în ultimele două 
în România s-a muncit mai 
în oricare altă perioadă, că 
acestui 
muncii 
noscute altădată, bătălii în care ade
seori a fost nevoie de mult . eroism 
pentru a depăși inerente dificultăți. 
Trebuie spus deschis că în acest 
timp eroic, care a dat adevărata 
înălțime puterii de dăruire în mun-

fost 
prin 
este

Și 
sau 
în- 
al-

toate, în cheltuirea 
părți din venitul 

crearea, dezvoltarea 
bazei tehnico-ma-

tot ceea 
emanci- 

dove- 
decenii, 
mult ca 
oamenii 

timp au purtat pe frontul 
bătălii de anverguri necu-

că a poporului român, s-au Ivit și 
obstacole, au trebuit înlăturate pie
dici și greutăți. Dacă de fiecare dată 
națiunea noastră a ieșit biruitoare, 
dacă de fiecare dată mersul țârii a 
fost mereu neîntrerupt, faptul iși află 
explicația in capacitatea de mobili
zare a energiilor națiunii, în pute
rea sa de a depăși viziunile cvasii- 
dealiste despre socialism, care iși 
făcuseră loc la un moment dat, in 
puterea de a înțelege adevărul esen
țial că edificarea noii societăți nu 
este un proces automat, de la 
șine, ci presupune eforturi tenace, 
gindire novatoare și pasiune crea
toare. Fără această împletire a 
unor multiple calități umane n-ar fi 
fost posibile realizarea unor lucrări 
de complexitate tehnică, învingerea 
dificultăților deosebite pe care 
le-au impus, bunăoară. Canalul 
Dunăre—Marea Neagră, Metroul 
bucureștean, Transfăgărășanul, ma
rea salbă de hidrocentrale ce 
împodobește toate apele curgă
toare importante ale țării, su
tele de platforme Industriale, înăl
țate pe tot cuprinsul patriei ; nu 
s-ar fi putut moderniza radical 
agricultura, nu s-ar fi putut asigura 
tehnica și tehnologia tuturor romu
rilor economiei naționale și nic. am
plasarea rațională a forțelor de pro
ducție în întreaga țară și, pe aceas
tă bază, creșterea continuă a nive
lului de trai al poporului.

Prin inteligența și eforturile pro
prii ale națiunii, în acest cincinal 
vor dobîndi relief alte mari proiecte 
de investiții, între care au statut de 
prioritate centralele electrice nu
cleare, platformele de foraj marin, 
modernizarea radicală a fluxurilor 
de producție din întreaga industrie. 
Tot ce s-a construit în anii socialis
mului, prin mari eforturi și sacrifi
cii, reprezintă darurile pe care ge
nerațiile revoluției socialiste le ofe
ră generațiilor viitoare din convin
gerea că locul lor în istorie va fi ju
decat nu atît după cît au consumat, 
ci mai ales după cît au produs, după 
cît au construit pentru urmași. De
sigur, în societatea noastră mai sînt

precedînd cu 10 
și .Joliot Curie 

primit Premiul

amplitudinea și 
(Stelian Chiper,

Grupaj realizat de 
Silviu ACHIM

este Insă și
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Muzeul din poiana Măgura, județul Buzău

ce sălășluiesc in 
noastră milenară.

Sculpturile acestea, 
zate aici, la curbura 
patilor, fac parte din 
proces emoționant șl 
stient de

acest 
con- 

descătusare a 
energiilor creatoare ale în
tregului popor. Intr-o pa
trie in care soarele de an- 
dezit de la Sarmizegetusa 
se înfățișează timpurilor ca 
unul din cele mai puterni
ce făgașe prin care omul a 
mers in intimpinarea Cos
mosului. era firesc să apa
ră noi și noi dovezi ale as
pirației legitime spre îm
plinire și desăvirșire, noi 
semne ale încrederii In fru
musețe, in arta menită să 
înnobileze omul.

îmi place să cred că. 
nopțile, corăbiile incandes
cente ale stelelor își vor 
găsi mai ușor calea spre 
oameni luînd ca punct de 
reper in legănarea lor lu
minoasă acest far uriaș 
înălțat din iarba de 1 
ginea unei păduri, 
sat românesc ce-si 
prin el dreptul la i 
noaștere planetară, 
aspirațiile sincere si 
ternice din care s-au 
cut aceste ..mirabile 
mințe" ale cugetului 
merită cu prisosință o ata
re cunoaștere.

Titus VIJEU

la mar- 
a unui 
afirmă 

o

ttndr

multe de înfăptuit în toate dome
niile. După cum tot atît de adevărat 
este că în realizarea 
noastre ne confruntăm 
de greutăți, unele din

— așa cum a subliniat 
plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — unor neajun
suri manifestate in activitatea de 
fiecare zi. Referindu-se in mod cri
tic la asemenea „greutăți subiecti
ve", secretarul general al partidului 
aprecia cu justețe că „nu putem ti 
mulțumiți de felul în care am în
cheiat anul 1985". Cu franchețea și 
exigența care il caracterizează, po
trivnice oricărei automulțumiri, se
cretarul general al partidului a sub
liniat că nivelul de dezvoltare al 
economiei naționale, Industria mo
dernă pe care am realizat-o, posibi- 

" ,'i socialiste, forța 
invățămintului, culturii 

puteau asigura — și tre- 
asigure — obținerea unor 
mult mai consistente în 

trecut. Concluzia pentru

proiectelor 
cu o seamă 
ele datorate 
și la recenta

mic multiple forme 
nism, de natură să

• UN DOCUMENT INEDIT 
DESPRE REVOLUȚIA CONDUSĂ 
DE TUDOR VLADIMIRESCU. 
filiala județeană Buzău a Arhivelor Sta
tului se păstrează un document inedit 
care întregește informațiile despre desfă
șurarea evenimentelor din 1821 în zona 
Buzăului. Este vorba despre o jalbă tri
misă prezidentului judecătoriei Buzău în 
1832 de către marele serdar Gavrilă Co- 
dreanu, prin care cere să i se facă drep
tate în pricina cu moșnenii din Păcureni 
și Negoșani, pentru moșia Grabicina. Men- 
ționind că avusese acte ce atestau dreptul 
său de stăpinire asuRra moșiei. Gavrilă 
Codreanu arăta că acestea „s-au răpus la 
leat 1821, in vremea revoluției, cînd ne-am 
aflat fugiți cu toți boierii de aici din 
Buzău la Schitu Găvanu din Slănic". Do
cumentul este foarte important prin faptul 
că folosește termenul de „revoluție", do
vadă că cei care au trăit evenimentul i-au 
înțeles încă de pe atunci 
însemnătatea sa istorică, 
corespondentul „Scînteii").

• PRIORITĂȚI
ROMÂNEȘTI. In sectorul de fizică a- 
tomică al Muzeului tehnic „Prof. ing. Di- 
mitrie Leonida", pe lingă o serie de obiecte 
de mare valoare muzeistică, sînt expuse 
portretele unor fizicieni celebri care au 
adus contribuții esențiale în acest domeniu 
Alături de acestea — chipul unei românce 
— Ștefania Mărăcineanu, nume care, așa 
cum apreciază inginerul Nicolae Diaco- 
nescu, directorul muzeului, trebuie reconsi
derat de istoria științei universale.

Ea este o precursoare pe plan mondial 
a descoperirii radioactivității artificiale, 
deținînd prioritatea în acest domeniu încă 
din 1924, așa cum a confirmat chiar Irene 
Joliot Curie în 5 iunie 1934 : „Ne amintim 
că savanta româncă, domnișoara Mărăci
neanu, a anunțat în 1924 descoperirea 
radioactivității artificiale", 
ani lucrările soților Irene 
din 1934 pentru care au 
Nobel.

Ștefania Mărăcineanu 
precursoarea ecologiei experimentale și a 
ingineriei ecosistemelor, una din cele mai 
interesante și temerare încercări ale seco
lului nostru de revitalizare a ecosistemelor 
vaste, profund deteriorate. O soluție de 
rezolvare a acestor probleme este provo
carea ploilor artificiale. încercările reușite 
de Ștefania Mărăcineanu în acest sens fac 
astfel ca țara noastră să dețină prioritatea 
în acest domeniu, atît prin experiențe 
fructuoase, cît și prin teoretizarea lor.
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litățile agriculturii 
științei, 
noastre 
buiau să 
rezultate 
cincinalul 
viitor este cit se poate de limpede : 
afirmarea unui spirit de mai mare 
exigență și intransigență în activi» 
tatea organelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii, în toate împrejură
rile. Spiritul autodepășirii, al neîm- 
păcării cu mersul de Ia sine a de
venit o trăsătură esențială a exis
tenței națiunii noastre socialiste. 
Orice om de bună credință, care 
ține seama de această realitate de
finitorie, nu poate să nu aprecieze 
la valoarea sa adevărul că România, 
dacă n-ar fi-făcut imensele eforturi 
pe care le-a făcut timp de cîteva 
decenii în șir, dacă nu ar fi acordat 
atenția cuvenită dezvoltării și mo
dernizării continue a economiei pe 
baza tehnicii celei mai avansate, ar 
fi rămas, în continuare, o '
dezvoltată, dependentă de 
dustrializate. Cu atît mai 
fi aflat, azi, România în 
te, cînd pe plan mondial 
șoară o virulentă criză economică ce 
antrenează din partea țărilor dez
voltate din punct de vedere econo-

țară slab 
țările in- 
mult s-ar 
dificulta- 
se desfă-

protecțio- 
îngreuneze și 

mai mult situația țărilor in curs de 
dezvoltare, pe umerii cărora sînt 
transferate consecințele recesiunii. 
Sint deosebit de relevante în acest 
sens cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Dacă nu am fi 
realizat această puternică bază ma
terială, societatea noastră socialistă 
nu ar fi putut depăși greutățile și 
influențele crizei economice, socie
tatea noastră socialistă nu s-ar fi 
putut dezvolta in continuare".

Avînd in vedere deosebitele difi
cultăți prin care trece în prezent în
treaga economie mondială, partidul 
nostru a pus un accent și mai pu
ternic pe efortul propriu al națiunii, 
ca factor de propulsare în continua
re a economiei românești. Desigur, 
eforturile de azi și de mîine ale na
țiunii au o notă particulară, gene
rată de evoluția economiei noastre 
de la dezvoltare extensivă spre cea 
intensivă. Recenta cuvintare rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara C.C. al P.C.R. a pus puter
nic în evidență ideea că sensul ma
jor al efortului în momentul actual 
îl reprezintă buna organizare și nor
mare a muncii in toate 
de activitate, începînd cu perfecțio
narea tehnologiilor șl a fluxurilor 
de producție și încheind cu asigu
rarea tuturor condițiilor pentru 
aplicarea cu fermitate a principiilor 
noului mecanism economic, astfel 
încît activitatea fiecărei întreprin
deri să fie așezată pe principiul 
autogestiunii — condiție hotărîtoare 
pentru dezvoltarea sănătoasă a 
proprietății socialiste — pentru 
înfăptuirea neabătută a proiec
telor ample, cu deschideri pînă în 
anul 2000, puse în fața națiunii de 
Congresul al XIII-lea al partidului. 
Desigur, există numeroase probleme 
economice stringente. Accentuarea 
pregnantă a caracterului intensiv al 
economiei românești impune preocu
parea mai mare pentru valorificarea 
superioară a materiilor prime, resur
selor energetice și muncii sociale, 
creșterea accelerată a producti-

sectoarele

vitățiî muncii, ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al tuturor 
produselor, creșterea competitivității 
acestora pe piața externă. Sint do
menii care solicită eforturi, într-un 
anumit sens, chiar mai mari decît 
cele depuse în cincinalele trecute. 
Exigențele noi pe care le-a formu
lat secretarul general al partidului 
la recenta plenară impun fiecărui 
colectiv, înainte de toate, profunde 
schimbări de concepție, debarasarea 
de unele mentalități și viziuni înve
chite, pentru a asigura largi deschi
deri spre nou în sfera activității 
proprii, spre inițiative, spre idei 
cutezătoare, mai generoase în re
surse de creștere a producției, de 
valorificare superioară a avantaje
lor proprietății socialiste. Eforturile 
în direcția afirmării plenare a rigo
rilor noului mecanism economic în
seamnă, deopotrivă, investiție per
manentă de gindire, neodihnă crea
toare din partea fiecărui om al mun
cii pentru ca orice lucru să fie făcut 
mai bine, mal repede, mai economic. 
Este lesne de înțeles că in această 
strădanie nu vom fi scutiți de greu
tăți, ele fiind nelipsite din însăși dia
lectica vieții. După cum trebuie să 
fim la fel de convinși că avem Ia 
îndemînă și mijloacele pentru a le 
depăși — caracterul științific al po
liticii partidului, izvorît din inves
tigarea permanentă a realităților 
vieții economico-sociale, constituind 
chezășia cea mai de preț.

Cu sentimentul mîndriei patriotice 
față de marile realizări pe care Ie-a 
obținut în cele peste patru decenii 
de muncă liberă și demnă, cu cer
titudinea că tot ce este prevăzut în 
programele adoptate de Congresul 
al XIII-lea al partidului va fi în
făptuit exemplar în anii ce vin, po
porul român, strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cinstește in acest început de cinci
nal, prin muncă rodnică, plină de 
dăruire, cea de-a 65-a aniversare a 
gloriosului său partid comunist. A- 
cest efort tenace atestă suprema 
expresie a devoțiunii poporului ro
mân față de conducătorul său în
cercat, voința sa neclintită de a-i 
urma neabătut gîndul său cutezător, 
dăruit generos binelui și “fericirii 
celor ce muncesc.
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externe în anul 1986
Eveniment de excepțională însemnătate 

în istoria națională, împlinirea a două de
cenii de la Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român — care a ales in func
ția supremă de secretar general al partidu
lui pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
strălucit om politic și de stat, conducător 
revoluționar devotat cauzei partidului și po
porului — a conferit anului 1985 atributele 
unui an jubiliar, prilej de profundă satis
facție si mindrie patriotică pentru mărețele 
înfăptuiri obținute de poporul nostru, de 
puternică afirmare a României pe plan in
ternațional.

Eminent promotor al noului, al abordă
rilor originale teoretice si practice, tova
rășul Nicolae Ceausescu a imprimat dina
mism. principialitate si o largă deschidere 
politicii externe a partidului si statului 
nostru. Aceasta îsi aăseste una din cele 
mai pregnante expresii în dialogul purtat 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, in tară și 
peste hotare, cu șefi de state si guverne 
din țări de Pe toate continentele, cu con
ducători de partide si mișcări de eliberare 
națională, cu alte personalități ale vieții 
politice, economice si cultural-stiințifice.

In cursul anului trecut au avut loc 24 
întilniri la nivel înalt, din care 9 cu con
ducători de partid si de stat din țările 
socialiste, 8 cu președinți sau prim-miniș- 
tri din țări în curs de dezvoltare, iar 7 cu 
șefi de state și de guverne din țări capi
taliste dezvoltate. Au fost semnate un Tra
tat de prietenie si colaborare si Declarația- 
Apel româno-bulgară cu privire la reali
zarea în Balcani a unei zone fără arme chi
mice. s-au adoptat două declarații comune 
și 6 comunicate comune si au fost înche
iate 12 acorduri și înțelegeri privind dez
voltarea pe termen lung a cooperării eco
nomice si schimburilor comerciale, alte do
cumente bilaterale.

De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a intilnit si a avut convorbiri cu 15 pre
ședinți sau secretari generali ai unor parti
de. 4 prim-miniștri si 30 viceprim-miniștri 
și membri ai guvernelor, 2 trimiși speciali 
ai șefilor de stat. 14 delegații parlamentare, 
precum si reprezentanți ai unor formațiuni 
politice si organizații naționale și interna
ționale, ai cercurilor de afaceri, oameni de 
știință și cultură.

România întreține in prezent relații di
plomatice si economice cu peste 150 de 
state de oe toate continentele. La înfăptui
rea politicii noastre externe, o contribuție 
importantă au adus Frontul Democrației și 
Unității Socialiste, Marea Adunare Națio
nală, organizațiile de masă si obștești care 
mențin si dezvoltă legături cu peste 1 700 
formațiuni politice, organe legislative, 
uniuni sindicale, asociații profesionale si de 
creație, organizații de femei, tineret; ștu- 
denti și copii, mișcări pentru pace, precum 
si cu 120 organizații internaționale negu
vernamentale.

1. Potrivit liniilor directoare stabilite de 
cel de-al XII 1-lea Congres al P.C.R.. m 
centrul activității internaționale a partidu
lui si statului a fost situată cu consecventă 
dezvoltarea Pe multiple planuri a relațiilor 
de colaborare si solidaritate cu toate ță
rile socialiste, in primul rind cu cele vecine.

Contactele la nivel înalt româno-sovietice 
au continuat in sDiritul tradiționalelor ra
porturi de prietenie, colaborare si bună ve
cinătate. o Însemnătate deosebită avind in 
acest sens convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul Mihail 
Gorbaciov la Moscova în luna martie 1985, 
precum si cu prilejul participării la consfă
tuirea și intilnirile de la Sofia, Varșovia 
si Praga.

Vizitele oficiale de prietenie efectuate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu in 
R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană si R.S.F. Iu
goslavia, ca Si convorbirile purtate in țară 
sau peste hotare cu conducătorii de partid 

și de stat din R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, R.D. Germană si R.P. Polonă au 
contribuit, prin rezultatele lor rodnice, la 
impulsionarea legăturilor trainice de priete
nie si colaborare cu aceste tari, in intere
sul reciproc, al cauzei socialismului, pro
gresului si păcii în lume.

în spiritul convorbirilor și înțelegerilor 
la nivel înalt au avut loc întilniri si schim
buri de păreri între membri ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. si mem
bri ai conducerii de partid si de stat din 
U.R.S.S.. R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.S.F. Iugoslavia. R.D.P. 
Laos si R.S. Vietnam. Pentru studierea ex
perienței în munca de partid au fost pri
mite in România 13 delegații si au fost tri
mise. în același scop, in țări socialiste 8 
delegații ale P.C.R. Au continuat schimbu
rile reciproce de propagandiști, de grupuri 
pentru informare și documentare, de dele
gații ale organelor locale de partid și ale 
instituțiilor ideologice si mijloacelor de in
formare in masă. P.C.R. a fost, de aseme
nea, reprezentat la consfătuiri si întilniri 
multilaterale ale partidelor comuniste si 
muncitorești din tarile socialiste. Toate 
acestea țiu deschis noi perspective pentru 
întărirea si dezvoltarea raporturilor pe mul
tiple Planuri cu toate țările socialiste, pen
tru creșterea si diversificarea schimburilor 
comerciale, a colaborării și cooperării eco
nomice Si tehnico-științifice.

România a subscris la prelungirea vala
bilității Tratatului de la Varșovia, ceea ce 
corespunde intereselor țării noastre în ac
tualele împrejurări internaționale, reafir- 
mind, totodată, hotărirea partidului și sta
tului nostru de a face totul pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru securitate, coo
perare și pace pe continentul european și 
in întreaga lume.

2. Raporturile cu țările in curs de 
dezvoltare au cunoscut în anul 1985 
o evoluție pozitivă. Un rol determi
nant în dezvoltarea acestora l-au avut 
vizita oficială de prietenie efectuată 
de. tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Libia, ca 
și primirea in România a șefilor de stat 
din Burkina Faso, Congo, Egipt, Indonezia 
și Nicaragua, a primului ministru, pre
ședintele Uniunii Naționale Africane din 
Zimbabwe (ZANU). Contactele la ni
vel guvernamental si Pe linie parla
mentară cu aceste țări s-au finalizat 
cu noi acorduri și acțiuni pentru extin
derea schimburilor comerciale și a coope
rării in producție și pe plan tehnico-știin- 
țific. S-a inregistrat o evoluție favorabilă 
și în ceea ce privește conlucrarea Româ
niei cu celelalte țări membre ale „Grupului 
celor 77". precum și cu țările nealiniate.

La invitația P.C.R.. in anul 1985 au vizi
tat România 18 delegații de partid și miș
cări de eliberare națională din 15 țări in 
curs de dezvoltare pentru convorbiri, 
schimb de experiență și documentare — 
cinci dintre acestea fiind conduse de pre
ședinți sau secretari generali. In anul' pre
cedent au fost încheiate trei noi acorduri 
de colaborare pe linie de partid. Partidul 
nostru a fost reprezentat la congresele 
partidelor comuniste din Venezuela și 
Uruguay și la cele ale partidelor de gu- 
vernămint din Angola, Coasta de Fildes, 
Guyana, Mali și Malawi. Delegații ale 
P.C.R. au iuat parte la sărbătorirea a 
10 ani de la proclamarea independenței 
Mozambicului, la centenarul creării parti
dului Congresul Național Indian și. au 
efectuat vizite de lucru in Irak și Siria.

3. In lumina orientărilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, s-a acționat in con
tinuare pentru ca relațiile cu țările capita
liste dezvoltate să evolueze pozitiv, in spi
ritul principiilor coexistenței pașnice, al 
egalității și avantajului reciproc.

Vizita oficială in Canada a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu ; intilnirile și convorbi
rile de la București cu șel’i de stat din 
Finlanda, Malta, Spania și Turcia, respec
tiv cu prim-miniștrii din Grecia și Israel 
au contribuit la identificarea de noi posi
bilități pentru dezvoltarea reciproc avanta
joasă a raporturilor in diverse domenii, in 
special pe plan economic și comercial. în 
același cadru s-a inscris primirea de către 
președintele Republicii Socialiste România 
a miniștrilor de externe ai S.U.A., Marii 
Britanii, Austriei, Turciei și R. F. Germa
nia, precum și a numeroase alte persona
lități politice.

în anul 1985, au vizitat România, pentru 
convorbiri și schimb de experiență, 20 de
legații de partid din 16 țări capitaliste. 
Secretarul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit și a avut convorbiri cu conducătorii 
partidelor comuniste din Austria, Dane
marca, Japonia, Luxemburg, Norvegia, 
Spania, precum și cu președinți sau secre
tari generali ai altor forțe politice din Ita
lia. Marea Britanie. Danemarca. Israel, 
San Marino și R. F. Germania. Delegații 
ale P.C.R. au efectuat vizite pentru con
vorbiri și schimb de experiență in Dane
marca, Olanda, Portugalia și Suedia, au 
participat lâ congrese și la unele mani
festări politice ale partidelor comuniste 
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din Canada, Franța, Israel, Japonia, Por
tugalia, Italia și Spania.

4. Activitatea de propagandă externă a 
continuat să fie axată și in anul 1985 pe 
popularizarea largă a realizărilor econo- 
mico-sociale in anii edificării noii orin- 
duiri și marcarea unor evenimente de sea
mă din viața social-politică a țării noastre.

Interesul deosebit pe care cercuri largi 
ale opiniei publice internaționale îl mani
festă față de gîndirea creatoare, concep
țiile originale și prodigioasa activitate a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și-a găsit 
reflectarea in inițiativele unor editori de 
prestigiu de peste hotare de a publica noi 
volume din opera secretarului general al 
Partidului Comunist Român in Grecia, 
Belgia, Egipt, R. F. Germania, Iugoslavia, 
Venezuela, India, Pakistan, Liban, Mau
ritius, Angola. Congo. A continuat publi
carea unor volume din opera științifică a 
tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu in Italia. Grecia. Cehoslovacia. 
India. U.R.S.S., Elveția. R.P.D. Coreeană.

5. Acționmd in spiritul hotăririlor Con
gresului al XIII-lea, al . indicațiilor și 
orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o atenție deosebită s-a acordat intensifică
rii schimburilor economice, a colaborării 
și cooperării în producție. în special reali
zării programului de export si sporirii efi
cientei acestuia.

Schimburile eu toate țările socialiste, 
care reprezintă circa 57 la, sută din volu
mul comerțului nostru exterior, au conti
nuat să se dezvolte ascendent, convenin- 
du-se inșemnate acțiunii pentru adincirea 
și exținderep cooperării în producție și a 
colaborării pe plan lehnico-științific, pen
tru traducerea in viață a măsurilor care 
decurg din hotăririle adoptate la Consfă
tuirea economică la nivel înalt a țârilor 
membre ale C.A.E.R.

în raporturile economice cu țările în 
curs de dezvoltare, s-a urmărit aplicarea 
măsurilor stabilite la nivel înalt privind 
extinderea schimburilor comerciale și a 
cooperării reciproce, inițiindu-se, totodată, 
măsuri pentru identificarea de noi do
menii ale colaborării bilaterale și pe terțe 
piețe. Acțiunile pentru dezvoltarea comer
țului eu statele capitaliste au răspuns ne
cesității asigurării condițiilor favorabile 
extinderii exporturilor românești, elimină
rii obstacolelor care afectează schimburile 
cu aceste țări.

6. tn 1985, situația internațională a con
tinuat să se mențină gravă și complexă ca 
urmare a continuării cursei înarmărilor, și 

îndeosebi a celei nucleare, a existenței a 
numeroase conflicte și stări de tensiune in 
diferite regiuni ale globului, a adincirii 
crizei economice și înrăutățirii situației ță
rilor în curs de dezvoltare, a politicii de 
forță și de amestesc in treburile interne 
ale altor state.

Lupta împotriva escaladării cursei înar
mărilor, pentru înfăptuirea dezarmării, și 
in primul rind a celei nucleare — proble
mă fundamentală a epocii noastre — a 
constituit și in anul 1985 problema cen
trală a politicii externe a României socia
liste. Țara noastră a acționat consecvent în 
direcția obținerii unor rezultate pozitive in 
cadrul Conferinței pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezarmare de 
la Stockholm și la negocierile de la Viena 
în direcția infâptuirii dezarmării generale, 
a reducerii armelor clasice si a efectivelor 
militare, a promovat stăruitor propuneri 
constructive la Conferința pentru dezar
mare de la Geneva.

Ca țară europeană. România a continuat 
să manifeste — in spiritul considerentelor 
președintelui Nicolae Ceaușescu expuse 
cu prilejul marcării a 10 ani de la sem
narea Actului final de la Helsinki — o 
preocupare susținută pentru întărirea păcii 
și securității pe continentul nostru. în 
acest context, au fost amplificate efortu- 

rile pentru întărirea prieteniei și colabo
rării intre toate țările balcanice, pentru 
transformarea Balcanilor intr-o zonă a pă
cii. fără arme nucleare și chimice, fără 
baze militare străine, pentru crearea unor' 
astfel de zone in centrul și nordul Euro
pei, precum și in alte părți ale lumii. 
România a desfășurat și in 1985 o vastă 
activitate p.olitico-diplomatică, militind cu 
fermitate pentru lichidarea focarelor de 
război și de încordare din Orientul Mijlo
ciu. America Centrală. Africa și din alte 
zone ale globului și soluționarea acestora 
exclusiv prin mijloace pașnice. O strălu
cită acțiune in acest sens a reprezentat-o 
adoptarea in unanimitate de către Adu
narea Generală a O.N.U. a Apelului solemn 
către state, inițiat de România, privind so
luționarea diferendelor pe calea tratative
lor si Angajamentul lor solemn de a se ab
ține de la folosirea forței și amenințarea 
cu forța. Printre acțiunile majore, izvorite 
din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
s-a impus in opinia publică mondială 
marcarea anului 1985 ca ..An Internațional 
al Tineretului".

România a continuat să manifeste o pre
ocupare susținută pentru lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, acționînd pentru 
adoptarea neintîrziată a unor măsuri con
crete care să ducă la depășirea gravelor 
decalaje dintre țările bogate și cele sărace. 
De un larg, răsunet internațional s-a bucu
rat poziția exprimată la cea de-a 40-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U. și la 
sesiunea jubiliară a, acestui for, in cadrul 
cărora au fost prezentate considerentele 
președintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind 
necesitatea creșterii rolului O.N.U., al .ce
lorlalte organizații internaționale pentru 
înfăptuirea dezarmării, consolidarea încre
derii și securității internaționale, dezvol
tarea cooperării intre toate statele.

La baza activității internaționale a parti
dului și statului, in cursul anuiui 1986 vor 
sta hotăririle Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.. orientările și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind participarea 
activă a României socialiste la soluțio
narea problemelor complexe ale lumii 
contemporane, întărirea conlucrării cu 
toate forțele progresiste, democratice, cu 
popoarele de pretutindeni, pentru a con
tribui la înlăturarea pericolului unei 
catastrofe .nucleare, la triumful politicii 
de securitate, dezarmare, colaborare și 
pace.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român și Guvernul Republicii So
cialiste România vor acorda in continuare 
o atenție deosebită dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate țările 
socialiste. Un accent deosebit se va pune 
pe creșterea substanțială a schimburilor 
comerciale, intensificarea colaborării și 
cooperării economice și tehnico-științifice. 
precum și in alte domenii de interes reci
proc. România va acționa cu toată fermi
tatea pentru înfăptuirea înțelegerilor și 
hotăririlor stabilite la Consfătuirea eco
nomică la nivel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R., a Programului complex al pro
gresului tehnico-științific. in vederea folo
sirii raționale a capacităților de producție, 
ridicării nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, satisfacerii necesarului reciproc 
de energie, materii prime și tehnologie 
modernă.

Țara noastră va dezvolta și în continuare 
relațiile cu țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate și, in același timp, va extinde 
raporturile cu țările capitaliste dezvoltate.

în conformitate cu obiectivele planului 
cincinal 1986—1990. o atenție deosebită se 
va acorda realizării în cele mai bune 
condiții a prevederilor privind creșterea 
exportului, diversificarea și sporirea efici
enței schimburilor comerciale, dezvoltarea 
puternică a cooperării economice și tehnico- 
științifice, cu prioritate pe bază de acorduri 
și contracte de lungă durată, astfel incit, 
in acest an, să se asigure creșterea volu
mului schimburilor economice internațio
nale ale României cu 12—15 la sută față 
de 1985.

La ■ baza tuturor relațiilor sale interna
ționale, România va situa, și în viitor, 
principiile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc și renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur desti
nele. fără nici un amestec din afară.

Partidul Comunist Român va întări 
neabătut colaborarea și solidaritatea cu 
partidele comuniste și muncitorești, va 
acționa pentru realizarea unei noi unități 
bazate pe respectarea deplinei egalități, a 
independenței și dreptului fiecărui partid 
de a-și hotări de sine stătător linia poli
tică. strategia și tactica revoluționară, a 
neamestecului în treburile interne. în 
același timp, vor fi dezvoltate in conti
nuare relațiile cu partidele socialiste, 
social-democrate, cu alte partide și forte 
antiimperialiste, mișcări de eliberare na
țională.

Un obiectiv de seamă îl va constitui 
marcarea în străinătate a celei de-a 65-a 
aniversări a creării Partidului Comunist 
Român.

Totodată, Frontul Democrației și Unității 
Socialiste, Marea Adunare Națională, pre
cum și organizațiile de masă și obștești 
din România vor dezvolta contactele și 
schimburile de delegații cu organisme 
similare din străinătate, promovind activ 
orientările de politică externă a României.

Partidul și statul nostru vor milita ferm 
pentru oprirea cursului periculos al eve
nimentelor spre confruntare și război, pen
tru dezarmare și reluarea politicii de des
tindere, de înțelegere și largă colaborare 
internațională.

Pornind de la faptul că problemele 
dezarmării și asigurării păcii se pot realiza 
numai prin măsuri cuprinzătoare vizind 
ansamblul problemelor dezarmării generale, 
România consideră că ar trebui avut in 
vedere ca, pe lingă programul de lichidare 
a armelor nucleare, să fie elaborat și un 
program complex de dezarmare, in care să 
se prevadă măsuri privind reducerea sub
stanțială, pe etape, a armamentelor clasice, 
a efectivelor și cheltuielilor militare — cu 
cel puțin 50 la sută pină in anul 2000 — 

desființarea concomitentă a N.A.T.O. și a 
Tratatului de la Varșovia, a tuturor blocu
rilor militare, lichidarea bazelor militare 
de pe teritoriul altor state și retragerea 
trupelor străine in limitele teritoriului na
țional. precum și alte măsuri de întărire a 
încrederii și securității popoarelor. Progra
mul complex ar trebui să aibă în vedere 
ca. paralel cu măsurile de dezarmare, să 
se intensifice acțiunile pentru soluționarea 
rapidă, pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor conflictelor existente în lume. Se 
impune, de asemenea, asumarea de anga
jamente ferme și stabilirea de măsuri 
hotărite privind încetarea oricărui amestec 
în treburile interne ale altor state, renun
țarea cu desăvirșire la recurgerea la forță 
și la amenințarea cu forța, la orice pre
siuni economice, politice și de orice altă 
natură.

România va. acționa pentru realizarea de 
înțelegeri concrete la Conferința pentru 
dezarmare de la Geneva, precum și in ca
drul negocierilor de la Viena privind redu
cerea forțelor armate și armamentelor în 
centrul Europei. Totodată, va intensifica 
activitatea la Conferința de Ia Stockholm 
pentru încheierea cu succes a lucrărilor 
acesteia și' asigurarea condițiilor pentru 
negocierea ulterioară a unor măsuri de 
dezarmare. La viitoarea reuniune general- 
europeană, care urmează să înceapă în 
toamna acestui an la Viena. România va 
milita pentru continuarea procesului de 
întărire a securității și dezvoltarea coope
rării in diverse domenii între toate țările 
continentului, pentru convenirea de noi 
măsuri in direcția edificării unei Europe 
a păcii și destinderii, a înțelegerii și co
laborării.

Țara noastră se va pronunța cu consec
ventă și in viitor pentru întărirea încre
derii și colaborării în Balcani, pentru 
transformarea acestei regiuni' într-o zonă a 
păcii și bunei vecinătăți, fără arme nuclea
re și chimice, fără baze militare străine, 
în același timp, va sprijini realizarea de 
zone denuclearizate în nordul și centrul 
Europei, precum și in alte părți ale lumii.

în spiritul Apelului Solemn, adresat, la 
inițiativa României, de către Adunarea 
Generală a O.N.U. tuturor statelor in con
flict pentru soluționarea problemelor prin 
tratative, țara noastră va acționa in scopul 
reglementării conflictelor și stărilor de 
tensiune din diferite regiuni ale lumii prin 

-soluții negociate, corespunzător intereselor 
popoarelor, cauzei păcii și securității in
ternaționale.

Țara noastră va acționa cu consecvență 
în direcția întăririi solidarității și colabo
rării dintre țările în curs de dezvoltare, 
a promovării acțiunii lor comune pentru 
a determina desfășurarea unor tratative 
reale. în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, consacrate edificării unei noi ordini 
economice internaționale, lichidării sub
dezvoltării. promovării progresului econO- 
mico-social al tuturor popoarelor.

România va milita cu hotărire si in vii
tor pentru democratizarea relațiilor inter
naționale, pentru creșterea rolului O.N.U. 
și al altor organisme internaționale în so
luționarea constructivă a problemelor mon
diale, cu participarea tuturor statelor, a ță
rilor mici și mijlocii, a fârilor nealiniate 
și în curs de dezvoltare, vital interesate 
intr-o politică de independență, pace, 
colaborare și progres social.

întreaga politică externă a partidului și 
statului nostru in anul 1986, proclamat de 
O.N.U. ca An Internațional al Păcii, va da 
expresie năzuinței profunde de pace și 
colaborare a poporului român cu toate po
poarele lumii, solidarității sale militante 
cu forțele revoluționare, progresiste, anti
imperialiste de pretutindeni în lupta pen
tru eliberarea omenirii de pericolul unei 
catastrofe nucleare, pentru triumful rațiu
nii, al idealurilor de pace, dezarmare, 
libertate, independență și progres.

________ _ ______ J
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Un obiectiv de luptă permanent 
pe steagul partidului

Vibrantă chemare Ia acțiune unită 
în numele apărării dreptului la viață

Decisivă este buna organizare

România socialistă iși manifestă 
încă o dată, cu toată răspunderea, 
poziția ei constructivă, activă pri
vind apărarea bunului celui mai 
de preț al omenirii — pacea, o 
strălucită mărturie in acest sens 
constituind-o noua inițiativă de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care iși găsește expresia in Decla- 
rația-Apel a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste și Declarația 
Marii Adunări Naționale cu privire 
la Anul Internațional al Păcii.

Ca oricare alt cetățean al tării 
noastre impărtâșesc convingerea 
că programele de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei se pot 
înfăptui numai în condiții de li
niște și pace. Ne bucură tot ce s-a 
realizat în anii socialismului in 
patria noastră. Dacă se ia ca 
exemplu ceea ce s-a edificat in 
municipiul Zalău, moderna plat
formă industrială vorbește de la 
sine despre eforturile făcute pen
tru dezvoltarea armonioasă a țării. 
E o zestre pe care vrem s-o înmul
țim și s-o folosim in pace. Iată de 
ce susțin din inimă noua inițiativă 
de pace a României socialiste. Ea 
se constituie intr-o nouă chemare 
la rațiune, la înlăturarea definiti
vă a spectrului unui nou război. O 
coincidentă fericită face ca aniver
sarea celor șase decenii și jumă
tate de la făurirea partidului să 
coincidă cu Anul Internațional al 
Păcii. Fericită, pentru că pe stea
gul partidului nostru pacea a con

stituit din primul moment un 
obiectiv permanent, tot astfel cum 
pacea este astăzi substanța insăși 
a politicii externe românești.

Demersul constant al tării noas
tre, al președintelui ei in sprijinul 
dezarmării, pentru o pace durabilă, 
dă glas aspirațiilor noastre celor 
mai profunde. Acest demers se În
temeiază, deopotrivă, pe consecin
țele incalculabile pe care o con
flagrație nucleară le-ar avea asu
pra civilizației umane, ca și pe 
uriașele poveri pe care creșterea 
fără precedent a cheltuielilor mi
litare le aruncă pe umerii tuturor 
popoarelor. Pătrunse de un inalt 
umanism, de grija față de soarta 
întregii planete, propunerile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, privind 
încetarea imediată a experiențelor 
nucleare, eliminarea arsenalelor 
nucleare din întreaga lume, dimi
nuarea armelor clasice, reducerea 
cu 50 la sută a bugetelor militare 
pină la sfîrșitul mileniului și fo
losirea sumelor astfel economisite 
pentru progresul economic și social 
al tuturor popoarelor, ca și cele
lalte măsuri cuprinse în programul 
de pace prezentate de secretarul 
general al partidului, vin astfel in 
intimpinarea intereselor fundamen
tale ale umanității.

Ioan CALUGARU
secretarul comitetului de partid, 
Întreprinderea de țevi din Zalău

Prin glasul de înaltă autoritate 
internațională al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, România socia
listă a dat puternică expresie voin
ței nestrămutate de pace a Întregu
lui nostru popor. într-un moment 
in care omenirea trece printr-o 
giea încercare, avînd de făcut față 
celei mai grave amenințări — cea 
a distrugerii nucleare — țara noas
tră iși afirmă răspicat cuvintul în 
sprijinul dezarmării. chemind la 
unirea eforturilor tuturor statelor 
și guvernelor, tuturor forțelor îna
intate ale lumii pentru salvgarda
rea dreptului suprem la pace, la 
viață.

Declarația-Apel a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
adresată partidelor și organizațiilor 
democratice, tuturor guvernelor și 
popoarelor, Declarația Marii Adu
nări Naționale constituie cea mai 
elocventă dovadă a hotăririi po
porului nostru de a acționa pentru 
oprirea cursei înarmărilor, în pri
mul rind a înarmărilor nucleare, 
pentru înfăptuirea dezarmării și 
edificarea unei lumi mai drepte și 
mai bune, fără arme și fără răz
boaie. Noua inițiativă de pace, în 
spiritul politicii consecvent promo
vate de secretarul general al parti
dului nostru, președintele Repu
blicii, a găsit un profund ecou în 
inimile tuturor cetățenilor patriei, 
care nutresc speranța că in Anul 

Internațional al Păcii se va acționa 
cu hotărire pentru împlinirea nobi
lelor idealuri proclamate de Orga
nizația Națiunilor Unite.

Strins uniți în jurul partidului, 
al secretarului nostru general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, avem 
de infăptuit un amplu program de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei. de ridicare a nivelului de 
viață, de cultură și civilizație. Pen
tru aceasta avem nevoie de pace, 
de liniște, pentru a ne putea con
centra forțele, toată energia, in 
scopuri constructive. Avem nevoie 
de' relații de colaborare, de încre
dere intre națiuni. Consider că da
toria noastră, a celor ce trăim și 
muncim intr-o țară socialistă liberă 
și prosperă, este de a ne uni forțele 
pentru a convinge și impune ca 
pacea să devină cu adevărat un 
bun, un drept al tuturor. Faptele 
noastre de muncă vor constitui 
încă o dovadă a adeziunii depline 
la politica românească de pace, că 
sîntem alături de partid, de acțiu
nile și inițiativele secretarului ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
orientate spre apărarea păcii, spre 
destindere și colaborare internațio
nală.

Georțje STRATULAT 
maistru la întreprinderea de 
rulmenți Bîrlad

(Urmare din pag. I)
lor care fac obiectul contractului, 
prin încadrarea in nivelurile stabi
lite a criteriilor și condițiilor de or
din calitativ, cit și obligațiile între
prinderii in privința asigurării bazei 
tehnico-materiale, a asistentei tehni
ce ș.a. Ca o expresie a profundului 
democratism propriu orinduirii noaș- 
tre. a exercitării autoconducerii 
muncitorești, prevederile contractu
lui de acord global se dezbat in adu
nările colectivelor de oameni ai 
muncii, precum și în adunările gene
rale la nivelul intreprinderii, unde 
se adoptă măsurile necesare pentru 
realizarea integrală a tuturor sarci
nilor contractate.

— Cum se determină, sumt curte
nită personalului muncitor drept re
tribuție pentru realizarea producției 
contractate ?

— Suma destinată retribuirii per
sonalului muncitor direct productiv 
se stabilește in funcție de cantitățile 
de produse sau de lucrările contrac
tate și de tarifele pentru unitatea de 
produs sau lucrare, elaborate obli
gatoriu pe baza manoperei determi
nate .prin norme și normative, po
trivit tehnologiilor de lucru, pentru 
executarea fiecărui sortiment, suban- 
samblu, piesă, reper, lucrare. Pentru 
celelalte categorii de oersonal din 
cadrul subunităților — maiștri, ingi
neri, conducerea subunității, munci
tori indirect productivi ș.a. — suma 
se determină pe baza unei cote stabi
lite la 100 lei manoperă directă, co
respunzătoare producției fizice con
tractate. In acest fel, acest personal 
este nemijlocit interesat să creeze 
cele mai bune condiții — aprovizio
nare tehnico-materială ritmică. între
ținerea și repararea corespunzătoare 
a utilajelor, asistentă tehnică ș.a. — 
pentru ca muncitorii direct produc
tivi să-și desfășoare activitatea in 
mod corespunzător, veniturile între
gului personal fiind strins legate de 
realizările în producție obținute de 
subunitatea respectivă. Principiu care 
se menține consecvent și la determi
narea sumei cuvenite personalului de 
conducere din compartimentele 
funcționale si altor categorii de per
sonal retribuite la nivelul în
treprinderii. In calculul sumei 
respective se ' tine seama de re
zultatele obținute în ansamblu 
de către subunitățile din ca

drul întreprinderii și de o cotă de 
manoperă stabilită la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă sau la 1 000 lei volum 
de lucrări. O subliniere se impune : 
fondul de retribuire rămine aceiași, 
indiferent de numărul de personal cu 
care, a lucrat echipa, atelierul, sec
ția, întreprinderea. Deci, formația 
respectivă este direct interesată să 
acționeze ferm pentru creșterea pro
ductivității muncii, realizindu-și sar
cinile de plan, cu un număr de per
sonal cit mai redus, astfel incit suma 
cuvenită fiecăruia să fie cît mai 
mare.

— Cit de mari pot fl veniturile din 
munca in acord global '!

— Din cele prezentate se Înțelege 
că retribuțiile cuvenite personalului 
muncitor cuprins în acord global se 
stabilesc in raport direct proporțio
nal cu cantitatea de produse fizice 
realizate de formația, atelierul, sec
ția respectivă sau pe total unitate, 
după cum a fost încheiat contractul. 
Sumele cuvenite in raport cu pro
ducția fizică realizată se acordă in
tegral numai dacă au fost îndeplinite 
sarcinile la export, criteriile și con
dițiile prevăzute in contractul de 
acord global. Tn cazul depășirii can
tității de produse fizice planificate, 
retribuțiile cresc in mod corespunză
tor și pot fi orieit de mari, intrucit 
veniturile din muncă nu sint plafo
nate. Tn mod firesc, dacă nu se rea
lizează producția fizică prevăzută in 
contractul de acord global, retribuția 
șe reduce in mod corespunzător. Se 
cuvine menționat că producția fizică 
planificată se consideră îndeplinită 
numai în situația în care s-au reali
zat integral toate sortimentele pre
văzute în plan. După cum se preci
zează în lege, nerealizarea unui sor
timent nu poate fi compensată cu 
depășirea sarcinii de plan la alt sor
timent.

De asemenea, veniturile din mun
ca în acord global sporesc în situa
ția depășirii sarcinilor la export și a 
nivelului planificat al criteriilor sta
bilite în legătură cu valorificarea su
perioară a resurselor materiale, spo
rirea calității produselor ș.a. După 
cum. aceste venituri sint diminuate 
dacă nu se realizează producția pla
nificată pentru export, precum si 
dacă nu sînt respectate criteriile si 
condițiile de ordin calitativ prevă
zute în contractul de acord global.

— Ce măsuri sint necesare in ve
derea aplicării cu rezultate cit mai 
bune a acordului global 1

— După cum se știe, prevederile 
legii se aplică incepind cu 1 mai 
1986. Cea mai importantă sarcină 
este ca imediat, in toate Întreprinde
rile, in toate colectivele de oameni 
ai muncii, să se studieze cu atenție 
prevederile legii, astfel incit să se 
cunoască bine intrcgul mecanism de 
aplicare, răspunderile, obligațiile si 
drepturile care revin fiecărei catego
rii de personal. Totodată, este ne
cesar ca, in cadrul actualei etape de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție, 
să se adopte și să se aplice neîn- 
tirziat măsurile menite să asigure 
realizarea in bune condiții a produc
ției fizice planificate si a celorlalți 
indicatori de plan pe acest an. iar 
personalul muncitor să realizeze ve
nituri corespunzătoare rezultatelor 
obținute in producție. De asemenea, 
pe baza normelor și normativelor de 
muncă — fundamentate științific in 
funcție de parametrii tehnici de 
funcționare a mașinilor și utilajelor, 
de tehnologiile de lucru, de cantita
tea de muncă necesară în condiții 
de organizare superioară a produc
ției și a muncii, de sarcina de creș
tere a productivității muncii — 
trebuie să se revadă tarifele pe uni
tatea de produs și să se stabilească 
cotele la 100 Iei manoperă directă 
pentru personalul indirect productiv 
din subunități și cotele la 1 000 lei 
producție-marfă sau 1 000 lei volum 
de lucrări pentru personalul cuprins 
în acord global la nivelul intreprin
derii. De cea mai mare importantă 
în această perioadă este stabilirea, 
la toate nivelurile organizatorice la 
care se încheie contractul de acord 
global, a criteriilor și condițiilor re
feritoare Ia laturile calitative, inten
sive ale activității productive. Ne-am 
referit, firește, numai la cîteva din 
măsurile de primă urgență pentru 
fundamentarea judicioasă, în funcție 
de cerințele noi ale recentei legi, a 
contractelor de acord global și pen
tru crearea condițiilor organizatorice 
necesare, astfel îneît !n fiecare între
prindere să se acționeze cu răspun
dere sporită, prin eforturi susținuta 
pentru creșterea producției, a pro
ductivității muncii șl ridicarea efi» 
cienței economice.

1
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Cuvîntare
la Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

— 2 APRILIE 1986 —
Editura politica

Cronica zilei
La sala Dalles din Capitală s-a 

deschis, joi, o expoziție de sculptură 
și tapiserie contemporană.

Organizată de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, in colaborare 
cu Uniunea artiștilor plastici din

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 aprilie, ora 20 — 14 apri
lie, ora 20. în țară: Vremea va fi 
schimbătoare și va continua să se ră
cească. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale ce vor avea și 
caracter de aversă, însoțite de des
cărcări electrice și Izolat de grindină, 
mai ales în primele zile. La munte și 
trecător în zonele deluroase din nor
dul țârii, precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapovlță și ninsoare. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie. Fapte 

de muncă de pe frontul produc
ției materiale în cinstea aniver
sării partidului

2®,35 Cîntecul și poezia acestor ani

INFORMAȚII SPORTIVE
• In Intîmpinarea apropiatului 

Congres al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, în București 
se desfășoară ample acțiuni sportive 
de masă, ale căror finale vor avea 
loc în perioada 21—26 aprilie. Do
tate cu trofeul „Cupa Congresului 
U.G.S.R.", întrecerile — Ia care au 
participat și participă începînd de 
la nivelurile de cercuri sportive sute 
de mii de oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile din Ca
pitală — se dispută la următoarele 
discipline : cros (finalele pe muni
cipiu — la Parcul Tineretului), „Șta
feta tînărului muncitor" (3x4 000 m 
Ia masculin și 3x2 000 m la feminin), 
șah, tenis de masă, orientare turis
tică (în pădurea Băneasa), box, 
handbal și volei.

• Azi „Raliul Brașovului" — pri
ma cursă automobilistică a anului, 
cursă ce deschide seria celor 6 eta
pe ale campionatului național de 
raliuri. Startul — la ora 13,01 (primul 
echipaj), din fața rectoratului Uni
versității Brașov, unde va avea loc 
și sosirea, cu începere de la ora 
19,01. S-au înscris peste 110 echi
paje din aproape toată țara. Tra
seul măsoară 278 km (8 probe de 
clasament și 9 controale orare).

• In ziua a 5-a a turneului de
calificare pentru campionatul mon
dial masculin de volei, ce se desfă
șoară la Atena, selecționata Cubei 
a învins cu scorul de 3—1 (15—9. 
13—15, 15—5, 15—2) formația Sue
diei, iar reprezentativa Algeriei a 
dispus cu 3—0 (15—6, 15—3, 15—5) 
de echipa Noii Zeelande. Alte re
zultate : Bahrein — Australia 3—0 
(15—11, 15—9, 15—7) ; Canada — Tu
nisia 3—1 (15—8, 13—15, 15—12,
15—4) ; Grecia — Coreea de Sud 
3—0 (15—13, 15—4, 15—4).

• Număr record de participant!
la tradiționalul concurs internațio
nal de maraton de la Londra, ce se 
va disputa la 20 aprilie ! Organiza
torii au anunțat că se contează pe 
prezența a circa 25 000 de atleți și 
atlete. Pentru prima oară la startul 
cursei se vor afla și concurenți ja
ponezi, dintre ei remarcîndu-se 
Toshihiko Seko, deținătorul uneia 
dintre cele mai bune performanțe 
mondiale : 2h08'38”. In întrecerea

cinema
• Din prea multă dragoste: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
& Profetul, aurul și ardelenii: PA
CEA (71 30 85) — 15: 17; 19
0 Pirații din Pacific, Insula como
rilor: FESTIVAL (15 63 84) — 9; 12,15; 
15,30; 18,45
• Colierul de turcoaze: ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
Q Nea M&rin miliardar: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Ultimul mohican: FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19, FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Preria: MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 
19
0 Aventuri în Ontario: DRUMUL 
SĂRII (3T 28 13) — 15; 17; 19
• Hallo, taxi!: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19
0 Program de desene animate — 11;
13, Rumburak — 9; 15,15; 17,15, Din
colo de pod — 19,30; DOINA (16 35 38)
0 O zi fără note — 9; 11, Capcana
— 13; 15; 17; 19: TIMPURI NOI 
(15 61 10)
• Legenda dragostei: BUZEȘTI
(50 43 58) — 14,30; 17,30
0 Munții albaștri: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
0 Raidul vărgat: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30
• Copie la indigo: STUDIO (59 53 15)
— 9,30: 11,15; 13,15: 15,15'; 17,15; 19,15
• Căsătorie legală: MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Alice — 15; 17, Un cuib de nobili
— 19: POPULAR (35 15 17)
0 Medalion Steve McQueen: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30
0 Asociatul: SCALA (11 03 72) — 9; 
11: 13; 15,30; 17,45; 20
0 Pe aripile vîntului: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 13,30; 17,45
0 Trenul: CAPTTOL (16 29 17) —
8.30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,15
0 Bunul meu vecin Sam: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12; 15; 18
0 Alice nu mai locuiește aici: 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
0 Yankeii: LIRA (317171) — 15;
18,30, AURORA (35 04 66) — 9; 12; 
15,30: 18.30
0 Lupii mărilor: FLOREASCA.
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 

Republica Socialistă România, expo
ziția reunește peste 150 de lucrări 
de mică sculptură și tapiserie rea
lizate în ultimii ani de artiști plastici 
bucureșteni.

(Agerpres)

tensificări predominant din sectorul 
nordic, la munte și în regiunile din 
estul țării, cu viteze de 40—70 km pe 
oră. Temperaturile minime nocturne 
vor fi cuprinse între zero șl 10 grade, 
izolat mai coborîte în nordul șl cen
trul țării, Iar cele maxime diurne în
tre 8 și 18 grade, Izolat mai ridicate, 
în București: Vremea va fi schimbă
toare și. va continua să se răcească. 
Cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
ce vor avea și caracter de aversă, în
soțite de descărcări electrice. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări de scurtă durată din est și 
nord-est. Temperaturile minime noc
turne vor oscila între 7 și 9 grade, iar 
cele maxime diurne între 15 și 18 
grade.

eroici. în epoca de glorii ce-o 
trăim (color). Emisiune realizată 
la Iași

20.50 Cadran mondial (color). România 
— CeaușesCu — Pace

21,05 Serial științific (color): „Civiliza
ția metalului". Episodul 12

21,30 La mărețul jubileu al partidului.
Roadele perseverenței. Reportaj

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

feminină, favorita nr. 1 este cotată 
cunoscuta campioană norvegiană 
Grete Waitz.

• La Budapesta, în meci-tur con- 
tînd pentru semifinalele campiona
tului european de fotbal (echipe de 
tineret), selecționata Ungariei a în
vins cu scorul de 3—1 (1—1) forma
ția Spaniei, In cealaltă semifinală, 
disputată la Pisa, reprezentativa 
Italiei a întrecut echipa Angliei cu 
2—0 (1—0).

• La Moreni s-a disputat miercuri 
meciul de fotbal dintre; reprezentati
vele de juniori ale României și R.D. 
Germane. Victoria a revenit fotbaliș
tilor români cu scorul de 3—2 (1—1), 
prin golurile înscrise de D. Petres
cu (min. 37 și 89) și Nuță (min. 56). 
Pentru oaspeți a marcat Weichert 
(min. 23) și Sammer (min. 48).

• Sala sporturilor din Buzău va 
găzdui duminică, 13 aprilie, primul 
meci dintre echipa Steaua București 
și formația iugoslavă Metaloplastica 
Sabac, contînd pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin.

în semifinalele „Cupei cupelor" la 
handbal masculin, formația H.C. 
Minaur Baia Mare va susține tot du
minică, pe teren propriu, prima 
manșă din dubla întîlnire cu echipa 
vest-germană T.V. Grosswallstadt.

• In runda a șasea a turneului 
internațional feminin de șah de la 
Varșovia, maestra româncă Dana 
Nuțu a cîștigat la poloneza Kaczo- 
rowska, Levitina la Hajkova, Erenska 
la Brusztman, iar partidele Voiska — 
Szmacinska, Jagodzinska — Forgo 
s-au încheiat remiză. In clasament 
conduc Levitina, Brusztman și Voiska 
— 4,5 puncte fiecare. Dana Nuțu 
ocupă locul opt cu 2,5 puncte.

• Aflată în turneu in țara noastră, 
selecționata de fotbal' (juniori) a 
R.P. Chineze a susținut trei intilniri 
la Călărași. Tinerii fotbaliști chinezi 
au întrecut cu 2—0 selecționata de 
tineret a județului Călărași, cu 1—0 
selecționata de juniori U.E.F.A. ’87 a 
României și au terminat Ia egalitate 
0—0 cu divizionara B Dunărea din 
localitate.

0 Competiția: VOLGA (79 71 26) —
9: 11,15; 13,30;. 15,45; 18; 20
0 Lupii albi: GLORIA (47 46 75) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Rocky II: COSMOS (27 54 95) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19
0 Pilot de formula 1: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15; 17; 19

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Ioneștii — 17,30; (sala Ate
lier) : între cinci și șapte — 18
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Mircea Cristescu. 
Solist: Marin Cazacu — 19; (sala
Studio): „Treptele afirmării artisti
ce". Liliana Mânu — vioară — 17,30 
0 Opera Română (13 18 57): Nunta 
lui Figaro — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): O. 
ce zile frumoase! — 18,30: (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44): Menajeria 
de sticlă — 18,30
0 Teatrul Mic (14 70 81): Doamna cu 
® "Teatrul ^Foarte Mic (14 09 05): 
Lewis și Alice 18
0 Teatrul de comedie (16 64 60): 
Preșul — 19
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru): Scaplno — 17,30;
(sala Studio): Sentimente șl nafta
lină — 19
0 Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Jean, fiul lui Ion — 18,30: 
(sala Gluleștl. 18 04 85): Serenadă 
tîrzie — 18,30
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78): Gong 
*86 — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Gala de vacanță — 17; 19
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Muzicanții veseli — 15
0 Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): La popasul drumeției — 18 
0 Circul București (10 41 95): Circul 
Mare din Moscova — 18,30
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 50) : Eunucul — 19
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Noul nostru vecin — 10; (sala Cos- 
monauților, 11 12 04): Dana și Leul 
— 10

Schimb de mesaie intre președintele 
Nicolae Ceausescu 

$i președintele Statului Israel
TEL AVIV 10 (Agerpres). — Din par

tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, i-au fost transmise lui 
Chaim Herzog, președintele Statului 
Israel, un mesaj de salut împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, de pace și bunăstare po
porului israelian.

Mulțumind pentru urările primite, 
Chaim Herzog a rugat să se transmi
tă președintelui Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial, urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin

CIUDAD DE MEXICO

Conferința Uniunii■
CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager

pres). — Delegații la cea de-a 75-a 
conferință a Uniunii Interparlamen
tare (U.I.P.), ale cărei lucrări con
tinuă in capitala Mexicului, au în
cheiat dezbaterile consacrate pro
blemelor războiului și păcii, căilor 
de realizare a unor acorduri vizind 
diminuarea riscului unei catastrofe 
nucleare. Comisia de redactare a 
început examinarea proiectelor de 
rezoluții In care se subliniază, prin
tre altele, că parlamentarii sînt

bonn: Convorbiri privind dezvoltarea relațiilor 
dintre R.F.G. si R.D.G.• 5

BONN 10 (Agerpres). — Cancelarul 
R.F. Germania, Helmut Kdhl, l-a 
primit, la Bonn, pe Guenter Mittag, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinte al Con
siliului de Stat al R.D. Germane — 
relatează agenția A.D.N. Subliniind 
importanța pe care o are oprirea 
tuturor experiențelor nucleare pen
tru menținerea păcii mondiale, 
Guenter Mittag a relevat, în cursul 
întrevederii, atenția deosebită pe 
care guvernul R.D.G. o acordă Im
plicațiilor ce le comportă progra

WASHINGTON

O declarație a președintelui S.U.A.
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

In cursul unei conferințe de presă, 
președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a declarat că o întîlnire americano- 
sovietică la nivel înalt ar putea 
avea loc In luna iulie, în S.U.A. — 
transmit agențiile Associated Press 
și France Presse. El a precizat că nu 
se pune problema ca o asemenea in- 
tîlnire să fie organizată in lunile ce 
vor preceda alegerile legislative din

în pofida opoziției opiniei publice din numeroase 

țări ale lumii, inclusiv din Statele Unite 

In poligonul, din Nevada a fost efectuată 
o nouă explozie nucleară

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
In pofida cererilor tot mai ferme 
exprimate de opinia publică din nu
meroase țări ale lumii, inclusiv din 
Statele Unite, privind renunțarea, 
de către Administrația americană, la 
efectuarea de noi experiențe nuclea
re, pe poligonul din Nevada a avut 
loc, joi, un nou asemenea test, in
formează agențiile internaționale de 
presă.

înaintea acestuia, menționează 
agenția United Press International, 
un grup de membri ai Camerei Re
prezentanților au trimis președinte
lui Ronald Reagan o scrisoare prin 
care se cerea anularea experienței 
respective. De asemenea, numeroase 
personalități politice din S.U.A. și-au 
exprimat îngrijorarea față de con
secințele continuării programului 
american de experiențe nucleare, 
într-o declarație făcută presei. Ed 
Markey, membru al Congresului, a 
arătat că noua experiență nucleară 
înseamnă încă o șansă pierdută pen
tru realizarea unor progrese pe ca
lea opririi cursei înarmărilor. La 
rîndul său, Tom Domney, un alt 
membru al Congresului S.U.A.. a 
afirmat că prin această experiență, 
Administrația americană efectuează 
un nou și periculos pas înapoi spre 
politica de înarmare nucleară.

„Uniunea oamenilor de știință în
grijorați" — una din organizațiile 
americane de luptă pentru pace —

r
ILE DE PRESA
e scurt

LA BUDAPESTA. Vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare, Jozsef Marjai, l-a primit 
pe Ion Stănescu. ministrul turis
mului. care a efectuat o vizită la 
Budapesta. în capitala Ungariei, 
ministrul român a avut convorbiri 
cu Zoltan Juhar. ministrul comer
țului interior al R.P. Ungare, in 
legătură cu dezvoltarea relațiilor 
și colaborării în domeniul turismu
lui între cele două țări. A fost 
semnat un aide-memoire care con
semnează dezvoltarea acestor re
lații.

TtRGUL INTERNATIONAL „HA
NOVRA 1986“ și-a deschis porțile 
in prezența președintelui R. F. 
Germania, Richard von Weizsă
cker, sub deviza „Oferta viitorului". 
La ediția din acest an a tîrgului 
participă 5 500 firme și întreprin
deri din peste 45 de țări. Țara 
noastră este prezentă cu produse 
ale întreprinderilor de comerț ex

tele Statului Israel a tovarășului Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., conducătorul delega
ției P.C.R. care participă la Con
gresul Partidului Muncii.

In cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme ale dezvoltării 
raporturilor româno-israeliene, pre
cum și unele aspecte ale vieții in
ternaționale.

★
Tovarășul Ion Stoian s-a Intilnlt, 

de asemenea, cu Yitzhak Shamir, 
viceprim-ministru și ministru al 
afacerilor externe al Statului Israel.

Interparlamentare
conștienți de răspunderea ce le re
vine în frînarea cursei înarmărilor, 
în realizarea unei dezarmări efi
ciente și in oprirea militarizării 
Cosmosului. Mexicul, în calitate de 
țară-gazdă a conferinței, a prezentat 
un proiect de rezoluție în care par
lamentarii sînt chemați să ceară gu
vernelor lor să acționeze pentru re
glementarea tuturor disputelor in
ternaționale pe cale pașnică, arată 
agenția Prensa Latina.

mul american de cercetări militare 
spațiale „Războiul stelelor". A fost 
evidențiat, totodată, rolul stabiliza
tor al schimburilor comerciale in 
cadrul relațiilor dintre cele două 
state germane.

în aceeași zi, G. Mittag, care a 
participat la deschiderea Tîrgului 
industrial de la Hanovra, a fost pri
mit de președintele R.F.G., Richard 
von Weizsăcker, în cadrul convor
birii fiind abordate probleme ale 
dezvoltării relațiilor intergermane 
și ale -actualității internaționale.

S.U.A., de la Începutul lunii noiem
brie. Dacă intîlnirea nu va avea loc 
in iulie — a spus el — ea ar putea 
să se desfășoare Ia sfirșitul anului, 
după alegerile din noiembrie.

Șeful executivului american a 
apărat din nou planul de ajutorare 
a forțelor contrarevoluționare an- 
tisandiniste care luptă Împotriva gu
vernului Nicaraguei.

a dat publicității un document prin 
care își exprimă protestul față de 
continuarea programului nuclear al 
Administrației S.U.A. Senatorul 
Edward Kennedy . a menționat, in
tr-un interviu -acordat rețelei ame
ricane de televiziune „NBC", înain
tea efectuării testului nuclear, că 
acum este momentul cel mai pro
pice pentru a se acționa in direcția 
opririi escaladei înarmărilor, iar 
acesta nu trebuie pierdut.

Referindu-se la noua explozie nu
cleară americană, agenția T.A.S.S. 
subliniază că aceasta nu poate fi 
considerată drept o „testare de ru
tină a armei nucleare", deoarece a 
fost realizată în condițiile în care 
Uniunea Sovietică a respectat, timp 
de peste opt luni, moratoriul la orice 
fel de explozii nucleare. După re
fuzul Casei Albe de a accepta o în
tîlnire la nivel înalt pentru exami
narea problemei interzicerii totale a 
tuturor experiențelor nucleare, ex
plozia din Nevada atestă lipsa de 
dorință a Casei Albe de a întreprin
de primul pas din ultimii cinci ani 
in vederea încetării cursei înarmă
rilor. Noua explozie americană do
vedește că actuala Administrație 
continuă să urmărească scopul ilu
zoriu, irealizabil al obținerii supe
riorității militare. De aceea, efec
tuarea exploziei nucleare din Nevada 
pune Ia îndoială temeinicia actualei 
Administrații a S.U.A. ca partener 
la tratative.

terior ..Electroexportimport". „Elec- 
trorium", ..Industrialexportimport", 
„Autoexportimport", „Universal- 
tractor", „Tehnoimportexport", 
„Contransimex" și „Metalexport- 
import", care expun pe o supra
față de 630 mp.

PRIMUL MINISTRU AL GRE
CIEI, Andreas Papandreu, care a 
efectuat o vizită oficială în R.P. 
Chineză, a declarat, la o conferin
ță de presă, că țara sa manifestă c 
atitudine pozitivă față de Apelul 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia către statele europene, 
S.U.A. și Canada în problema 
creării de zone denuclearizate în 
Europa. „Noi răspundem la acest 
apel fără întîrziere. In acest sens 
nu pot exista îndoieli".

ÎNTREVEDERI. Ministrul aface
rilor externe al R.P. Polone, 
Marian Orzechowski, și-a încheiat 
vizita oficială efectuată în R.F. 
Germania. El a fost primit de pre

Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia
PRAGA 10 (Agerpres). — La 

Praga s-au desfășurat lucrările ple
narei C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
consacrată pregătirii alegerilor pen
tru organele legislative și comitetele 
naționale, care se vor desfășura în 
perioada 23—24 mai anul acesta. Re
zoluția adoptată cu acest prilej 
cheamă toate organele și organiza
țiile de partid, toți comuniștii să de
pună o amplă activitate politico-or- 
ganizatorică de masă pentru desfă
șurarea cu succes a alegerilor.

Luînd cuvîntul la încheierea dez
baterilor — informează agenția 
C.T.K. — tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C.C., a 
relevat că principala sarcină a 
partidului in etapa actuală o consti
tuie înfăptuirea consecventă a hotă- 
ririlor Congresului al XVII-lea al 
P.C. din Cehoslovacia in toate do
meniile de activitate — politic, eco
nomic și social, în activitatea orga
nizatorică, în cea politico-educativă.

PRAGA 10 (Agerpres). — La Pra
ga au avut loc lucrările ședinței 
comune a comitetelor centrale ale 
Frontului Național din R.S. Ceho
slovacă și ale R.S. Cehe. R.S. Slova
ce, consacrată alegerilor în organele 
reprezentative ale puterii de stat.

în cadrul ședinței a luat cuvîntul 
Gustav Husak. secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, pre
ședintele Frontului Național, care a 
subliniat rolul important ce revine 
acestei largi organizații de masă la 
buna pregătire și desfășurare a ale
gerilor. la îndeplinirea hotărîrilor 
adoptate de Congresul al XVII-lea 
al partidului.

BERLIN

în pregătirea Congresului 
al Xl-lea al P.S.U.G.
BERLIN 10 (Agerpres). — într-o 

cuvîntare rostită la Berlin, Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, referindu-se 
la pregătirile pentru Congresul al 
XI-Iea al P.S.U.G., a arătat că înal
tul for al comuniștilor urmează să 
adopte hotărîri care, transpuse în 
viață, vor permite R.D.G. să facă un 
important pas înainte pe calea in
dicată de Programul P.S.U.G., a edi
ficării în continuare a societății so
cialiste dezvoltate, transmite, agenția 
A.D.N. Referindu-se Ia probleme ale 
Vieții internaționale. Erich Honecker 
a relevat sprijinul R.D.G. fată de 
ultimele inițiative de pace ale Uniu
nii Sovietice.

Ședința Seimului 
R. P. Polone

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au încheiat lucrările șe
dinței Seimului R.P. Polone, rela
tează agenția P.A.P. Seimul a adop
tat legea cu privire la „Dreptul a- 
tomic", care reglementează proble
mele legate de folosirea energiei a- 
tomice în scopuri pașnice, pentru ne
voile economico-sociale ale țării. De 
asemenea, au fost înnoite prevede
rile „Codului maritim" și dezbătute 
o serie de alte probleme ale activi
tății de stat.

La lucrările ședinței au luat parte 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone.

PHENIAN

Reafirmarea pozițiilor constructive 
ale R.P.D. Coreene în legătură 

cu relațiile intercoreene
PHENIAN 10 (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, Yang Hyong Sop, a 
dat publicității o declarație — trans
misă de agenția A.C.T.C. — care 
exprimă îngrijorarea R.P.D.C. față 
de poziția și acțiunile negative ale 
Coreei de Sud în legătură cu pro
punerea pașnică a R.P.D.C. privind 
desfășurarea de convorbiri interpar
lamentare între Nordul și Sudul 
țării. Arătînd că autoritățile de la 
Seul se folosesc de orice prilej pen
tru a pune obstacole în calea con
tactelor intercoreene și a învenina 
climatul de dialog, declarația eviden
țiază că promovarea unei asemene;) 
politici este potrivnică intereselor 
națiunii coreene, în avantajul for
țelor străine care vor să domine alte 
popoare. Aceasta are, de asemenea, 
scopul de a intimida populația din 
Coreea de Sud, care luptă tot mai 
ferm pentru reforme democratice, 
eliminarea regimului dictatorial, mo
dificarea constituției și abrogarea 
legilor represive antipopulare.

ședintele țării-gazdă, Richard von 
Weizsăcker, de cancelarul federal, 
Helmut Kohl, de președintele Bun- 
destagului, Philipp Jenninger. și a 
purtat convorbiri cu omologul său 
vest-german, Hans-Dietrich Gen
scher, cu alte oficialități. M. Or
zechowski a apreciat ca pozitive 
rezultatele convorbirilor de la 
Bonn, menționind că ele au con
tribuit la o mai bună înțelegere a 
poziției celor două țări. S-a sub
liniat. cu acest prilej, necesitatea 
impulsionării procesului de norma
lizare a relațiilor polono—vest-ger- 
mane in interesul celor două state, 
cit și al climatului politic de pe 
continentul european.

INCIDENTE ÎNTRE MANIFES- 
TANȚI ȘI FORȚELE DE POLIȚIE 
ÎN CHILE. Peste' 70 de studenți 
chilieni participant la o manifes
tație organizată împotriva politicii 
guvernului condus de generalul 
Augusto Pinochet în domeniul in- 
vățămîntului superior, pentru re
venirea țării la un regim democra
tic, au fost arestați de forțele de 
poliție la Santiago de Chile, trans
mite agenția France Presse, citind 
martori oculari. Intre manifestant 
și forțele de poliție s-au înregistrat 
incidente în fața palatului prezi
dențial.

Lucrările celui de-al XVII-lea Congres 
al Partidului Comunist Italian

ROMA 10 (Agerpres). — Radu 
Bogdan transmite : La Florența au 
continuat joi lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres al Partidului Co
munist Italian.

în cadrul dezbaterilor din ședința 
plenară, numeroși vorbitori s-au re
ferit pe larg la raportul prezentat 
de secretarul general al partidului, 
precum și la proiectul de teze .și li
niile esențiale de propuneri progra
matice ale P.C.I. A fost evidențiată 
necesitatea realizării unei alterna
tive democratice la actualul sistem

SALUTUL TRANSMIS
DE REPREZENTANTUL P.C.R.

In numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. al oa
menilor muncii din România, tova
rășul Miu Dobrescu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Colegiului Cen
tral de Partid, a transmis un cald 
salut tovărășesc. împreună cu cele 
mai bune urări de succes delegaților 
în desfășurarea lucrărilor celui de-al 
XVII-lea Congres al Partidului Co
munist Italian, comuniștilor italieni, 
tuturor oamenilor muncii din Italia.

Comuniștii, oamenii muncii din 
Republica Socialistă România — se 
arată în salut — urmăresc cu viu in
teres și sentimente de solidaritate 
activitatea pe care Partidul Comu
nist' Italian o desfășoară pe plan po
litic și social pentru înfăptuirea de 
transformări înnoitoare în viața so
cietății italiene, apărarea intereselor 
fundamentale ale oamenilor muncii, 
ale poporului italian, împlinirea 
aspirațiilor lor de progres și bună
stare. pentru triumful cauzei socia
lismului. păcii și colaborării inter
naționale.

Folosim și acest prilej pentru a 
releva cu satisfacție raporturile tra
diționale de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Italian, 
exprimîndu-ne convingerea că dez
voltarea lor în continuare va con
tribui la amplificarea colaborării 
multilaterale dintre România și Ita
lia, în interesul popoarelor român și 
italian, al cauzei păcii și înțelegerii 
în Europa și în lume.

Poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. în frun
te cu secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. este in pre
zent angajat cu toate energiile crea
toare în îndeplinirea vastului pro
gram de dezvoltare continuă a țârii 
adoptat de cel de-al XlII-lea Con
gres, se arată In salut. In construc
ția economico-socială a patriei noas
tre, punem un accent deosebit pe 
dezvoltarea intensivă a producției, 
pe valorificarea cu eficientă maximă 
a resurselor materiale și umane, pe 
creșterea substanțială a productivită
ții muncii, ridicarea calității și a ni
velului tehnic al întregii producții, 
înfăptuirea noii revoluții tehnico-ști- 
ințifice, realizarea unei agriculturi 
intensive, de înaltă productivitate. 
Acționăm, de asemenea, pentru dez
voltarea și perfecționarea relațiilor 
de producție și sociale, pentru creș
terea rolului conducător al partidu
lui, pentru lărgirea continuă a ca
drului de participare activă șl directă 
a clasei muncitoare, țărănimii și in
telectualității. a întregului popor, la 
organizarea și conducerea societății, 
pentru sporirea gradului de civiliza
ție materială și spirituală a po
porului.

Partidul Comunist Român consi
deră că situația internațională ac
tuală continuă să fie deosebit de 
gravă și încordată, ca urmare a 
cursei înarmărilor, și In primul rînd 
a celei nucleare, a existenței nume
roaselor stări de conflicte si tensiu
ne. a crizei economice mondiale, a 
politicii de forță și amenințare cu 
forța, de amestec brutal în treburile 
interne ale altor state. Toate acestea 
au determinat o agravare fără prece
dent a relațiilor internaționale, creș
terea pericolului unui nou război 
mondial, care s-ar transforma inevi
tabil într-o catastrofă nucleară.

Niciodată în îndelungata istorie a 
omenirii nu a existat un asemenea 
pericol pentru existenta civilizației, 
a vieții și libertății popoarelor. Toc
mai de aceea. în concepția României, 
a secretarului generai al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. proble
ma fundamentală a lumii de azi o 
constituie apărarea păcii, oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la mă

NAȚIUNILE UNITE

Dezbateri in Comisia O.N.U. pentru corporațiile transnaționale
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au început lucrările 
Comisiei O.N.U. pentru corporațiile 
transnaționale.. în cadrul dezbateri
lor s-au relevat consecințele econo
mice negative asupra țărilor in curs 
de dezvoltare ale politicii de spo
liere practicate de monopolurile 
transnaționale. S-a evidențiat . că 
practicarea unui raport inechitabil 
de prețuri între produsele finite im
portate de aceste state și materiile 
prime exportate privează țările slab 
dezvoltate de importante resurse fi

Reuniunea comună
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

In cadrul reuniunii comune a Co
mitetului Interimar al Fondului Mo
netar Internațional (F.M.I.) și Co
mitetului pentru Dezvoltare al Băn
cii Mondiale (B.I.R.D.), care se des
fășoară la Washington, țările în 
curs de dezvoltare au exprimat pro
funda preocupare față de agravarea 
problemei datoriilor lor externe, 
evidențiind consecințele negative ale 
acesteia asupra evoluției ansamblu
lui economiei mondiale — informea
ză agențiile internaționale de presă. 
Ministrul de finanțe al Indiei, 
V. P. Singh, a relevat că, pentru o 
serie de state, însăși achitarea ser
viciului datoriei a devenit o grea 
povară, menționind că se impun 
măsuri eficiente și concertate din 
partea statelor creditoare și a insti
tuțiilor internaționale de resort, 
pentru ameliorarea situației. In 
acest sens, vorbitorul a subliniat 

al puterii și a fost subliniată im
portanța pe care o au întărirea uni
tății stîngii, dezvoltarea dialogului 
și a colaborării dintre P.C.I. și 
P.S.I.

Vorbitorii s-au referit, de aseme
nea, la problemele păcii și dezarmă
rii, ale eliberării Europei de noile 
rachete cu rază medie de acțiune 
și, în general, de pericolul nuclear, 
la imperativul depășirii actualei îm
părțiri a lumii in blocuri militare 
opuse.

Lucrările congresului continuă.

suri concrete de dezarmare, de lichi
dare a armelor nucleare, asigurarea 
dreptului popoarelor la existentă, la 
pace, la viată.

Partidul nostru a salutat și spriji
nit pe deplin inițiativele și propune
rile Uniunii Sovietice privind redu
cerea cu 50 la sută a armelor nu
cleare. incetarea experiențelor nu
cleare și oprirea militarizării Cosmo
sului. Apreciem în mod deosebit 
programul important propus de 
U.R.S.S. pentru lichidarea, pînă la 
șfirșitul acestui secol, a întregului 
arsenal de arme nucleare și consi
derăm că nu trebuie precupețit nici 
un efort pentru realizarea lui.

în același timp, se arată în salut, 
este necesar să se acționeze cu toată 
hotărîrea pentru reducerea substan
țială a trupelor, armamentelor clasi
ce și a cheltuielilor militare, pentru 
renunțarea la forță și pentru solu
ționarea tuturor problemelor liti
gioase dintre state numai pe calea 
tratativelor.

Partidul și statul nostru consideră 
că trebuie să se facă totul in ve
derea încheierii cu succes a Confe
rinței de la Stockholm consacrată 
întăririi încrederii și pentru dezar
mare în Europa, a negocierilor de la 
Viena pentru reducerea trupelor și 
a armamentelor în centrul continen
tului, precum și pentru desfășurarea 
cu rezultate pozitive a Conferinței 
de dezarmare de la Geneva.

Pornind de la importanța dezar
mării nucleare, a dezarmării în ge
neral, a asigurării păcii. Partidul 
Comunist Român consideră că în 
prezent este necesar mai mult ca 
oricînd ca forțele politice, popoarele 
din întreaga lume să-și unească 
eforturile și, trecînd peste orice deo
sebiri de orinduire socială, de con
cepții politice, filozofice sau reli
gioase, să acționeze pentru a opri 
cursul periculos al evenimentelor 
spre o catastrofă nucleară, pentru a 
salva omenirea de la distrugere, 
pentru a asigura popoarelor dreptul 
la dezvoltare liberă, independentă, 
pentru promovarea unei politici noi 
de destindere, pace și colaborare 
între toate popoarele.

In concepția partidului nostru, la 
soluționarea tuturor problemelor 
complexe care confruntă omenirea 
trebuie să se pornească de la apli
carea neabătută în relațiile dintre 
state a principiilor deplinei egalități 
în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță și ia amenințarea cu forța, so
luționării tuturor problemelor liti
gioase dintre state numai pe calea 
tratativelor, respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și alege căile de 
dezvoltare economico-socială fără 
nici un amestec din afară.

In actualele împrejurări interna
ționale — se spune în salut — apre
ciem că este necesar să se facă totul 
pentru întărirea colaborării între 
partidele comuniste și muncitorești, 
socialiste, social-democrate, alte 
forțe muncitorești, democratice — pe 
baza principiilor egalității și respec
tului reciproc, dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora linia politică, 
strategia și tactica revoluționară co
respunzător condițiilor istorice, na
ționale și sociale, din propria țară 
— în lupta comună pentru libertate 
și independență națională, destin
dere și colaborare, pentru pace și 
progres în întreaga lume.

In încheierea salutului se exprimă 
urări de succes deplin In înfăptuirea 
hotărîrilor pe care le va adopta con
gresul, în activitatea de viitor a 
Partidului Comunist Italian, consa
crată apărării și promovării intere
selor oamenilor muncii, ale poporu
lui italian, cauzei păcii, securității și 
progresului social.

nanciare, monopolurile occidentale 
obținînd pe această cale profituri 
anuale de pînă la 100 miliarde do
lari.

Comisia examinează, totodată, 
consecințele grave pentru economia 
Namibiei — teritoriu ocupat ilegal 
de către R.S.A. — ale colaborării 
monopolurilor transnaționale cu re
gimul minoritar de la Pretoria.

Sint analizate, de asemenea, sta
diul și evoluția tratativelor în vede
rea elaborării unui cod de conduită 
a corporațiilor transnaționale pe 
piețe internaționale.

a F.M.I. și B.I.R.D.
importanța promovării unor pro
grame care să asigure creșterea eco
nomică susținută a țărilor în curs 
de dezvoltare, combaterea protecțio- 
nismului, reducerea substanțială a 
ratei dobînzilor, sporirea accesului 
exporturilor țărilor „lumii a treia" 
pe piețele internaționale.

Ministrul de finanțe al Braziliei, 
Dilson Funaro, a evocat, la rîndul 
său, responsabilitatea ce revine ță
rilor industrializate în vederea so
luționării problemei datoriei exter
ne, pronunțîndu-se, în același timp, 
pentru diminuarea substanțială a 
ratelor dobînzii.

In cuvîntul rostit la reuniune, mi
nistrul de finanțe al Mexicului, Je
sus Silva Herzog, s-a referit la 
„imensul transfer de resurse" de la 
țările în curs de dezvoltare la cele 
industrializate, determinat, între al
tele, și de scăderea prețurilor unor 
materii prime pe piața mondială.
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