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Alte județe raportează încheierea lucrărilor
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ÎN ÎNTÎMPINAREA
ANIVERSĂRII PARTIDULUI
ȘI A ZILEI DE 1 MAI
BîSTRIȚA-NÂSAUD : Producție fizică

peste prevederi
• 27 unități economice
din județul Prahova
Colectivele industriale din județul
Prahova, puternic angajate în între
cerea socialistă ce se desfășoară in
cinstea aniversării gloriosului jubi
leu al partidului și zilei de 1 Mai,
raportează realizarea, peste preve
derile planului, a unor importante
cantități de produse : aproape 10 000
tone cărbune energetic, 6 instalații
de foraj F-200 (în echivalență), pes
te 5 800 tone îngrășăminte chimice,
12 200 tone acid sulfuric, mașiniunelte și altele, a căror valoare se
ridică la peste 445 milioane lei. în
treaga cantitate de produse reali
zată peste plan s-a obținut pe sea
ma creșterii productivității muncii.
Pînă la această dată, 27 unități in
dustriale prahovene, printre care
întreprinderea de utilaj petrolier și
reparații Teleajen, întreprinderea
„Electrocentrale" Brazi și întreprin
derea de carotaj șl perforare Plo
iești și-au îndeplinit integral sarci
nile de plan la producția marfă pe
4 luni ale acestui an. (Constantin
Căpraru, corespondentul „Scinteii").

• 25 unități economice
din județul Bacău
Hotărîți să intimpine a 65-a ani
versare a gloriosului nostru partid
și ziua de 1 Mai cu rezultate deose
bite în producție, oamenii muncii
din 25 de unități economice ale ju
dețului Bacău ,și-au îndeplinit înain
te de termen sarcinile de pian ce le
reveneau pe primele 4 luni din acest
an la producția marfă industrială și
la producția fizică. Acțiunile consa
crate creșterii mai accentuate a pro
ductivității muncii constituie princi
palul factor pe seama căruia între
prinderea „Electrocentrale" Borzești,
întreprinderea forestieră de exploa
tare și transport Bacău, întreprin
derea de zahăr Sascut, Trustul an
trepriză generală de construcții in
dustriale din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej' au obținut acest succes.
Au fost create astfel condiții ca
pină la sfîrșitul lunii, colectivele de
muncă din unitățile respective să
realizeze o producție marfă indus
trială suplimentară in valoare de
210 milioane lei, concretizată in în
semnate cantități de energie elec
trică, cărbune, utilaje tehnologice,
cherestea și alte produse necesare
economiei naționale șl la export.
(Gheorghe Baltă, corespondentul
„Scinteii").

în cinstea aniversării a'65 de ani de la crearea parti
dului și a zilei de 1 Mai, colectivele de oameni al mun
cii din industria județului Btstrița-Năsăud îsi intensifică
eforturile pentru a livra beneficiarilor interni și parte
nerilor externi cantități sporite de produse. Prin utili
zarea mal bună a capacităților de producție, ca si pe
seama sporirii productivității muncii, de la începutul
anului au fost realizate peste prevederile planului 524
tone utilaje pentru metalurgie, 572 km cabluri de sem
nalizare. 1 231 km conductori electrici izolați. 127 tone
produse prelucrate din polietilenă, echipamente si ele
mente hidraulice și pneumatice, piese turnate din fontă,
armături industriale din oțel și altele. (Gheorghe Crișan,
corespondentul „Scinteii").

TIMIȘOARA: Instalație

de înaltă productivitate
... cinstea celei de-a 65-a aniversări a creării Parti
în
dului Comunist Român si a sărbătorii muncii de la 1
Mai, harnicul colectiv de la întreprinderea „Electrotimiș" din Timișoara raportează noi și însemnate realizări
în producție. Astfel In secția montai utilaje a fost fina
lizată înainte de termenul planificat o nouă instalație
complexă de sudură. Este vorba de o nouă linie auto
mată pentru sudarea aripilor la autoturismele „Dacia"
(in fotografia alăturată), care este destinată întreprin
derii de autoturisme din Pitești. Demn de relevat este
faptul că această instalație, realizată în totalitate cu com
ponente românești, are un inalt randament, ceea ce asi
gură la beneficiar dublarea productivității muncii la
operațiile de asamblare a aripilor de autoturisme prin
puncte de sudură. (Gb. lonițâ).
Foto : S. Cristian

HUNEDOARA: O nouă

microhidrocentrală în funcțiune
în județul Hunedoara. în localitatea Baru Mare, a in
trat in funcțiune prima microhidrocentrală din actualul
cincinal. în timpul probelor tehnologice, noua microhi
drocentrală, cu o putere Instalată de 440 kW, a și produs
mai mult de 25 000 kWh energie electrică. De subliniat
că, avind efectuate din timp pregătirile necesare, noua
microhidrocentrală este prima care intră in funcțiune
din cele 10 planificate a fi construite și dat’e în exploa
tare in actualul cincinal in județul Hunedoara. (Sabin
Cerbu, corespondentul „Scinteii").

VRANCEA:

Volum sporit de produse la export
In întrecerea socialis
tă desfășurată in cin
stea aniversării a 63 de
ani de la crearea parti
dului și a zilei de 1
Mai, oamenii muncii
din unitățile industria
le ale județului Vrancea acționează energic
pentru creșterea pro
ducției destinate expor
tului și realizarea aces
teia la un înalt nivel

calitativ. în perioada
care a trecut din acest
an, comparativ cu peri
oada similară din 1985,
producția exportată a
fost mai mare cu pes
te 19 la sută, livrările
fiind depășite față de
plan cu aproape 6 la
sută. Gradul de înnoire
a producției s-a situat,
de asemenea, peste sar
cinile prevăzute, indl-

câtor depășit cu aproa
pe 10 la sută. S-au re
marcat pină acum co
lectivele de muncă de
la întreprinderea meta
lurgică, întreprinderea
de scule s1 elemente
hidraulice și întreprin
derea de confecții din
Focșani. (Dan Drăgulescn,
corespondentul
„Scinteii").

SEMĂNATUL SE APROPIE?
DE STADIUL FINAL!
V

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretarul general al partidului, alte județe raportează încheierea,
in ziua de 20 aprilie, a insămînțărilor, fie in totalitate, fie a principalei culturi de primăvară — porumbul. Totodată, datele co
municate de Ministerul Agriculturii evidențiază faptul că in cele
mai multe din județele care nu au ineheiat semănatul lucrările
se află în stadiul final.
Sînt realizări care subliniază spiritul de puternică angajare a
comuniștilor, a tuturor lucrătorilor din agricultură in aceste zile
premergătoare glorioasei aniversări a partidului și a zilei de 1 Mai,
hotărirea lor de a obține in acest an producții pe măsura marilor
posibilități ale agriculturii noastre.
în telegrama Comitetului jude
țean
Ialomița al P.C.R. se
arată : Puternic mobilizați de însuflețitoarele îndemnuri și orien
tări adresate de dumneavoastră,^
mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, lucrătorii ogoare
lor, dornici să cinstească prin fapte
exemplare de muncă gloriosul ju
bileu al partidului și ziua de 1 Mai,
vă raportează că au încheiat însă
mințarea culturilor de primăvară,
inclusiv a porumbului de consum
in ogor propriu. în prezent, lucră
torii din agricultură acționează
pentru încheierea lucrărilor din legumicultUră și semănatul orezului,
a erbicidării culturilor de cereale
păioase, hotărîți să facă totul pen
tru ca în acest an să obțină produc
ții record pe suprafețe cît mai
mari.

Raportînd încheierea în ziua de
20 aprilie a însămînțării culturilor
agricole de primăvară pe suprafe
țele planificate, în condiții de ca
litate superioară și de încadrare
strictă în consumurile specifice
planificate — in telegrama Comi
tetului județean Arad al P.C.R. se
afirmă : Am încheiat acțiunea de
fertilizare suplimentară a cerealepăioase, întreaga suprafață

In continuarea articolelor de prezentare o Legii
privind retribuirea in acord global șl in acord direct a
personalului muncitor, adoptată recent de Marea
Adunare Națională, ne oprim astăzi, în convorbirea
cu tovarășul loan Dumitrescu, specialist tn Mi-

— Care este semnificația adoptării
acestui important act normativ in
actuala etapă a dezvoltării economico-sociale a țării ?
— Se cuvine precizat de la bun în
ceput că Legea privind retribuirea in
acord global și in acord direct a per
sonalului muncitor, recent aprobată,
întregește cadrul juridic existent în
domeniul legislației organizării și re
tribuirii muncii, inscriindu-se într-un ansamblu de măsuri luate în
ultimul timp de conducerea partidului și statului,
potrivit
indica
țiilor și orien
tărilor date de
tovarășul Nicolae
Ceaușescu. secre
tar general al
partidului, in le
gătură cu perfec
ționarea mecanis
mului economic,
întărirea
autoconducerii mun
citorești și autogestlunii economfco-financiaro. De
exomplu, nu este deloc întimplător că, doar cu puțin timp
înainte de adoptarea legii Ia care ne
referim, printr-un decret al Consi
liului de Stat, pe lingă alte pre
vederi importante referitoare la per
fecționarea planificării, aprovizionă
rii tehnico-materiale. gospodărirea
mai bună a resurselor materiale și
la îmbunătățiri ale mecanismului
financiar, au fost stabilite și o se
rie de măsuri menite să asigure în
tărirea răspunderii organelor de con
ducere colectivă, precum și a răs
punderii personate pentru bunul
mers al activități! unităților econo
mice. pentru dezvoltarea și apărarea
integrității patrimoniului socialist
încredințat spre administrare. Intre
cele două noi reglementări există
deci o clară corelare, izvorită din
scopurile comune, din strategia fer
mă a partidului in etapa actuală de
accelerare a dezvoltării patriei în

nlsteru! Muncii, osupto unor prevederi legate de
funcționarea mecanismului acestei forme superioare
de organizare și retribuire o muncii, corespunzător
atribuțiilor și răspunderilor fiecărei categorii de per
sonal muncitor.

condițiile accentuării laturilor cali
tative, intensive ale creșterii econo
mice. Se poate, in esență, aprecia
că legea ale cărei prevederi le
dezbatem are în vedere întărirea
legării veniturilor oamenilor mun
cii de rezultatele muncii și stimula
rea pe această cale a creșterii efi
cienței economice, a sporirii aportu
lui fiecărei unități productive și a
forurilor de resort pentru valorifi
carea integrală, superioară a poten
țialului tehnic, material și uman de

cum sînt construcțiile, cercetareaproiectarea, agricultura cooperatistă,
se poate desprinde concluzia că,
practic, aplicarea acordului global
este generalizată In economia națio
nală. Dg altfel, un articol din noua
lege prevede expres că forma de
organizare și retribuire a muncii în
acord global se aplică în întreaga
activitate din industrie, agricultură,
transporturi, comerț, turism și din
celelalte sectoare economice. De aici
se Înțelege limpede că acordul glo
bal trebuie apli
cat pentru toate
activitățile care
Se desfășoară în
tr-o unitate eco
nomică, deci atît
pentru activitatea
productivă de ba
ză, cît și pentru
cea de transport
auto sau pe căi
ferate
uzinale,
de aprovizionare
tehnico-materi ală
și de desfacere a produselor,
de cercetare și proiectare uzinală $-a. Pentru activitățilc din
profilul altei ramuri decit cea de
bază a unității din care fac parte,
acordul global se va aplica potrivit
criteriilor specifice activităților res
pective. dacă acestea se desfășoară
intr-o subunitate sau compartiment
organizate distinct în cadrul unității
și au planuri proprii de producție.
— Cum se aplică acordul global la
nivelurile organizatorice de bază ?
— Principiul după care se conduce
legea este ca retribuirea in acord
global să se aplice pentru intreg
personalul muncitor atit din între
prinderi, cît și din centrale și mi
nistere. Astfel, de la muncitor la
director și pină la ministru, toți oa-

OBIECTIVE FUNDAMENTALE ALE LEGII PRIVIND
RETRIBUIREA IN ACORD GLOBAL Șl IN ACORD
DIRECT A PERSONALULUI MUNCITOR (IV)
care dispun — obiectiv de cea mai
mare însemnătate stabilit la Con
gresul al Xtll-lea al partidului. Toc
mai de aceea, în condițiile noilor re
glementări. retribuția în acord glo
bal va reflecta nu mimai munca
depusă pentru realizarea și depăși
rea cantitativă a sarcinilor de plan,
ci și eforturile făcute de întregul
colectiv și de fiecare om ai muncii
in parte pentru sporirea producției
pentru export, pentru valorificarea
superioară a materiilor prime, mate
rialelor, combustibilului și energici,
ridicarea nivelului calitativ al pro
duselor, utilizarea cu inall randa
ment a capacităților productive.
— Care este gradul de cuprindere
al activităților in care retribuirea se
face potrivit principiilor acordului
global ?
și din alte
— Din lege, precum
.
reglementări normative anterioare —
referitoare la activitatea din dife
rite domenii cu un specific aparte.

Convorblre reaIIzată de

C. CORNELIU
(Continuare in pag. a Il-a)

Oamenii muncii din agricultura
județului Galați raportează în
cheierea, în ziua de 20 aprilie, a
însămînțării culturilor de primăva
ră pe întreaga suprafață planifica
tă, în condiții de cea mai bună
calitate.
în aceste zile — se spune în te
legrama comitetului județean al
P.C.R. — am mobilizat forțe sporite
și acționăm în toate unitățile pen
tru urgentarea celorlalte lucrări din
agricultură, pentru terminarea în
cel mai scurt timp a plantării le
gumelor în cimp și executarea lu
crărilor de întreținere a culturilor,
pentru dezvoltarea și modernizarea
zootehniei, punerea în valoare a
tuturor posibilităților și rezervelor
de care dispune județul nostru
pentru creșterea substanțială a pro
ducției agricole vegetale și animale.

Oamenii muncii de pe ogoarele
județului Dolj — se spune in te
legrama comitetului județean al
P.C.R. — au încheiat în ziua de 80
aprilie însămințarea porumbului
de consum și a altor culturi cu
prinse in programul actualei cam
panii agricole de primăvară.
în perioada următoare, eforturile
vor fi concentrate pentru însămin
țarea în condiții de calitate irepro
șabilă a suprafețelor ocupate cu
masă verde, a culturilor de orez,
tutun, bumbac și legume de cimn,
pentru efectuarea in cele mai bune
condiții a lucrărilor de erbicidare la
păioase, pentru aplicarea măsuri
lor de creștere a producției în zoo
tehnie, in toate sectoarele, pentru a
face din acest prim an al actualu
lui cincinal un an cu producții
agricole record.

Muncă intensă pentru însămințarea tuturor suprafețelor,
pentru executarea celorlalte lucrări!
• In județele în care nu s-a încheiat insâmînțarea
culturilor de primăvară sînt necesare măsuri ferme pentru
executarea lor neîntirziată pe toate suprafețele planificate.
• Plantarea răsadurilor de legume în cimp, conform
graficelor stabilite, impune o puternică mobilizare a forțelor
in toate unitățile cultivatoare.
• Pretutindeni trebuie să se acționeze cu toate mijloacele
pentru terminarea grabnică a erbicidării cerealelor păioase.
• O sarcină de mare actualitate : pregătirea temeinică o
sistemelor de irigații, pentru a se asigura udarea neîntreruptă
a culturilor în lunile de vară.
In toate celelalte județe este ne
cesar 'să se acționeze energic pen
tru ca în următoarele citeva zile să
se încheie însămințarea tuturor cul
turilor de primăvară pe toate su
prafețele planificate. în condițiile

timpului schimbător, hotărîtoare
sint organizarea temeinică a mun
cii în cimp, prezenta permanentă în
mijlocul mecanizatorilor a specia
liștilor și a celorlalte cadre cu
muncă de răspundere repartizate în

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE,

0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

’campanie, pentru a coordona și
conduce nemijlocit întreaga activi
tate, asigurind desfășurarea lucră
rilor in ritm cît mai intens, la ni
velul maxim al posibilităților.
Esențial este acum ca peste tot să
funcționeze schimburile de noapte
la pregătirea terenului și schimbu
rile prelungite la semănat, să fie
dirijate operativ formațiile de me
canizatori acolo unde se poate lu
cra, asigurîndu-se suplimentar un
număr mai mare de tractoare și se
mănători. Nici un efort nu trebuie
precupețit pentru accelerarea cît
mai puternică a semănatului, incit
această lucrare de bază pentru ob
ținerea de producții mari să se în
cheie pretutindeni fără întîrziere.
Pe lingă preocuparea pentru în
cheierea grabnică a insămînțărilor,
în absolut toate județele și unită-

(Continuare în pag. a II~a)
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Tinerețea unei puternice citadele
dej muncă si conștiință revoluționară
9

Accent pe laturile calitative,
intensive ale producției

prevăzută pentru culturile prășitoare a fost angajată în acord
global, fiind pregătiți ca, în următoarele zile, să trecem cu toate
forțele la buna întreținere a culturilor, hotărîți să facem totul pen
tru realizarea și depășirea angaja
mentelor asumate.

Vă raportăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că
oamenii muncii din agricultura ju
dețului Timiș au ineheiat, în
cursul zilei de duminică, 20 aprilie,
semănatul porumbului pentru con
sum in ogor propriu pe întreaga
suprafață planificată — se arată în
telegrama comitetului județean al
P.C.R.
In prezent, aplicind în continuare
cu fermitate măsurile stabilite în
spiritul mobilizatoarelor dumnea
voastră îndemnuri, acționăm pentru
încheierea grabnică a insămintării
loturilor de hibridare, soiei. faso
lei si orezului, executarea la timp
si de calitate a lucrărilor de între
ținere a sfeclei de zahăr si a celor
lalte culturi prăsitoare, recoltarea
furaielor. înfăptuirea programului
de dezvoltare si modernizare a sec
torului zootehnic.

în întreaga țară, oamenii muncii întîmpină cu noi
și noi fapte ale construcției socialiste gloriosul jubileu
al partidului. Bilanțul celor 65 de ani de luptă și
muncă este peste tot bogat ; aproape în fiecare loc
întîlneștl mărturii ale trecutului de luptă revoluțio
nară. peste tot t-au petrecut și se petrec mari trans
formări. Ne-am propus acum, in preajma aniversării
partidului, să parcurgem unele din aceste locuri. Iată,
între acestea, municipiul Ploiești. Pe 15, 18 și 19 mai 1921
aici au avut loc mari acțiuni de solidaritate cu delegații
la primul Congres al Partidului Comunist Român. In
zilele de 3—i octombrie 1922, aici, in casa pictorului
Alexandru Vodă, a fost convocată conspirativ Confe
rința generală a partidului, transformată in al II-lea
Congres al comuniștilor români. La l februarie 1933,
o zi întreagă, in pofida terorii, muncitorii au stăpinit
aici toate străzile orașului, tn martie 1933 se constituie aici comitetele orășenești ale P.C.R. și U.T.C.
Aici, din partea Comitetului Central, intre 1935 și
1937, activitatea organizației regionale a Uniunii
_______ a.. __
Tineretului Comunist
fost condusă de tovarășul
Nicolae Ceausescu. Aici, in după-amiaza zilei de 27
august 1944, centrul orașului si rafinăriile au fost
ocupate de muncitori și cetățeni constituiți în gărzi
patriotice. De aici, la 30 august 1944, trupele fasciste
au fost izgonite definitiv.
De unde ? De aici, adică din PLOIEȘTI. Ce a ur
mat ? Aici, ca peste tot in țară, au urmat anii grei ai
refacerii. Apoi anii glorioși ai prefacerii. Apoi anii
luminoși ai .EPOCH
--------- NICOLAE
---------CEAUȘESCU". O
epocă : scurtă —
- din punct de vedere istoric ; eroică —
prin dăruire și abnegație revoluționară ; demnă —
prin vigoarea si amploarea efortului propriu, prin în
făptuirea industrializării socialiste, prin puternica dez
voltare și afirmare a economiei naționale ; bogată —
în mari izbinzi și împliniri creatoare sub stindardul
partidului.
Ce se intimplă acum aici, la întreprinderile plo-'
ieștene ?

9

9

Un prim răspuns : se
muncește mai mult, mai
repede și mai bine. Expli
cația ? Trebuie căutată —
ca peste tot în România
acestor zile premergătoare
sărbătorilor de la 1 și 8
Mai — în condiția omului
care gîndește după cum
simte și trăiește după cum

în aprilie, printre
muncitorii ploieșteni
gîndește
și
muncește.
Adică ?
Haideți să intrăm îm
preună în Rafinăria Plo
iești. Spre toamnă va îm
plini 106 ani de existență.
Ce poți simți in perime
trul ei 7 Depinde. Dacă
cel care-i calcă pragul cu
noaște „graiul" instalațiilor
— șuieratul acela inconfundabil, vibrația aceea
specifică a conductelorstrune și a coloanelor-tuinice — ar putea afla mul
te. Bineînțeles, acum do
tările diferă mult de ace
lea ale fostei „Columbia",
deși — spre aducere amin
te, desigur — salvate, re-

9

parate și bine conservate
există aici și rămăși
țele unor instalații mat
vechi. însă ele vorbesc
doar acelora care știu, care
au răbdare să le asculte.
Despre ce 7 Despre mul
te... De exemplu despre
București, ca despre prima
așezare urbană din lume
iluminată cu kerosen ; ori
despre România ca des
pre prima țară de pe
mapamond pe care sta
tistica internațională o în
registrează cu extracție de
țiței încă din 1857 și 1858.
S-ar putea afla de la ele
povești uneori frumoase,
alteori hidoase — nici
odată indiferente ! — des
pre muncitori români ca
profesioniști impecabili și
despre societăți străine a
căror exploatare a lăsat
urme adinei, prea adinei
pentru a putea fi făcute
uitate... Acestea pentru
cine are urechi de auzit.
Pentru cine are ochi de
văzut, tot în perimetrul ra
finăriei există o placă a
cărei inscripție dăltuită in
marmură omagiază luptele
din ’33 ale petroliștilor,
există o expoziție de... ule
iuri — sînt douăzeci de
tablouri, între care se re
marcă o compoziție de

2.20 x 3,50 metri, pictate în
acești ani de inginera
M. Pascu Fornerino și care
înfățișează scene caracte
ristice din secolul de exis
tență al întreprinderii ;
datorită lor, autoarea a
cîștigat locul I la con
cursul organizat la Varna
pentru artiștii amatori din
industriile petrochimice ale
țărilor socialiste — dar,
mai ales, există noul.
Tehnologii avansate, apa
ratură modernă, oameni
capabili să le strunească
și să se instruiască per
manent. Oameni obișnuiți
să trăiască într-o discipli
nă remarcabilă chiar și
acasă, tocmai pentru ca în
orele de serviciu reacțiile
lor să poată fi cele scon
tate și testate în laborato
rul psihosociologic. In ra
finărie — în petrochimie in
general — nu-i permisă
nici o secundă de neaten
ție. O simplă flanșă ori un
ventil care „scapă" pot
provoca adevărate coșmare
întregului oraș. Dar asta
nu s-a întîmplat niciodată
aici pentru că în fiecare
dintre cele 525 640 de mi-

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

Co să rotunjească patru veacuri atestate de pecete domnească, capitalei prahovene îi lipsesc doar un an și un deceniu. Bătrînețea municipiului
este insă superb infirmată de tinerețea și robustețea edificiilor înălțate la Ploiești în ultimii ani
Foto : Agerpres
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ÎN AGRICULTURĂ

MUNCĂ INTENSĂ PENTRU ÎNSĂMÎNȚAREA
TUTUROR SUPRAFEȚELOR,
PENTRU EXECUTAREA CELORLALTE LUCRĂRI!
(Urmare din pag. I)

țile agricole o atenție eu totul aparte trebuie să se acorde intensi
ficării executării lucrărilor de le
gumicultura. In aeest important
sector de activitate aJ producției
agrăoole, datorită timpului ploios și
rece,, au apărut unele întirzieri față
de gnaftcele stabilite în executarea
unor lucrări. Tocmai de aceea, pe
măsurte ce timpul sg încălzește și
permite efectuarea lucrărilor, tre
buie organizată în cele mai bune
condiții munca la plantarea legume
lor in cimp. Cu deosebire aceste
lucrări trebuie urgentate in județele
din zonn intii de cultură, care sînt
și eele mal mari producătoare de
legume, unde pină in seara zilei de
20 aprile fuseseră insămlnțate și
plantate doar 37 la aută din supra
fețele de Legume de cfmp, Prevă
zute pentru această etapă. In inte

resul obținerii de recolte de legu
me mari, eît mai timpurii, este
necesar ca prin asigurarea unor
forțe sporite să se folosească
din plin fiecare zi și fiecare oră
prielnică plantării legumelor în
cimp.
Oamenii muncii din agricultură
au de realizat în continuare un
mare volum de lucrări pentru a
asigura obținerea de producții ri
dicate de cereale. între acestea se
detașează prin caracterul de ur
gență erbicidarea cerealelor păioase. Ploile din ultima perioadă au
favorizat dezvoltarea griului și a
orzului, dar, in egală măsură, și
apariția buruienilor. Aceasta face
necesar ca peste tot, în funcție de
gradul de imburuienare, să se
treacă de Îndată la combaterea bu
ruienilor prin erbicidare, știut fiind
faptul că orice întirziere în execu
tarea acestei lucrări poate duce la

BIHOR

In

Editură - productivitate sporită
prin mecanizarea lucrărilor

Legumicultorii bihoreni, pornind
de la rezultatele bune înregistrate
în anul trecut, ișl pun multe spe
ranțe in recoltele pe care le pregă
tesc acum. Și-au asigurat in acest
scop mai bine de o jumătate de mi
liard de răsaduri, din care au repicat deja aproape două treimi, canti
tăți îndestulătoare fiind oferite con
comitent gospodăriilor populației. De
reținut este faptul că de pe cele
9 750 hectare destinate acestor cul
turi se preconizează să se obțină aproape 250 000 tone legume. „Avem
toate condițiile — ne spune Ingine
rul Teodor Bora, directorul Trustu
lui horticol județean — să realizăm
în acest an producții superioare față
de anii trtcuți, pregătirile făcute
vizînd mai ales creșterea randamen
tului la hectar. în acest scop, ne-am
preocupat în mod deosebit pentru a
realiza concentrarea in bazine și fer
me specializate, amplasarea legume
lor făcîndu-se pe terenuri propice,
cît mai apropiate de sursele de apă.
Urmărim extinderea unor tehnologii
adecvate, de mare productivitate la
plantarea răsadului, ceea ce, apreciem
noi, va determina creșterea și mai
accentuată a eficienței economice".
Dintre elementele de experiență
demne de interes, ne-am propus să
stăruim azi asupra celor legate de
mecanizarea lucrărilor. Pentru cul
turile din prima urgență, răsadurile
au fost produse în spații încălzite cu
apă geotermală, la întreprinderea
de sere din Oradea, unitate ce dis
pune de combine care confecționea
ză și însămințează automat cuburile
nutritive, dublînd
productivitatea
muncii. In fermele Tulea, Ghiorac,
Inand, aparținătoare întreprinderii
„Avintul" din Oradea, însămințarea
culturii de tomate destinate indus
trializării s-a făcut direct mecanic,
fără repicat, în spații protejate cu
o mașină de concepție proprie, eco
nomisind circa 300 zileZom la hectar.
La întreprinderea AROVIT Valea

lui Mihai, pentru însămlnțatul to
matelor, cultură care ocupă peste
800 hectare, s-au utilizat mașini
SUP-21 modificate, care execută si
multan și erbieidarea. Randamentul :
doi oameni realizează un hectar pe
zi. Pretutindeni răsad viguros, apt
de plantare. Secretul 7 Ni-1 dezvă
luie inginerul Grațian Rujea, șeful
fermei nr. 11 Cherechlu : „După însămînțare, terenul, intensiv fertili
zat, îl udăm masiv (10 litri pe me
trul pătrat) și-l acoperim cu folie
uzată, asigurînd astfel menținerea
umidității solului și a temperaturii
necesare germinării. Totodată, se
forțează răsărirea unor buruieni
înaintea răsadului, buruieni care
mor sufocate sub folie. După răsă
rire, se ridică folia și nu se mai udă
pînâ în momerttui plantării, ceea ce
determină limitarea dezvoltării in
lungime a tulpinei și, în plus, for
marea unui sistem radicular dezvol
tat. Pentru obținerea unui răsad de
calitate, scund Și viguros, il stropim
cu zeamă bordeleză, in doze crescînde, ’ incepind din faza de cotiledoane pină înainte de plantare, cind
concentrația ajunge la 3 la sută".
Plantările legumelor constituie acum lucrarea care concentrează toa
te forțele din legumicultură. întâr
zierile datorate temperaturilor deo
sebit de scăzute pentru această pe
rioadă vor fi recuperate mai ales prin
extinderea plantării mecanizate a ră
sadului. In fermele întreprinderii
AROVIT, in locul obișnuitelor
M.P.R.-4, am văzut la lucru peste 60 de
mașini de plantat răsad pe 6 rinduri
M.P.R.-6. Imagine care aveam s-o
«surprindem in aceste zile și in fer
mele din Oradea, Palota, Tărian și
Roit, aparținătoare întreprinderii ju
dețene de legume și fructe.
— Modificările aduse mașinii de
plantat pe 4 rinduri elimină o seamă
de defecțiuni mecanice la clapete,
arcuri, supape, bucșe, neajunsuri cu
care ne-am confruntat in anii tre-

Cine răspunde

e... răspunsurile /. C. A. B.-u!ui ?

Pe adresa redacției
ziarului „Scinteia" au
sosit în această pri
măvară mai ■ multe
scrisori prin care ce
tățenii Capitalei sesi
zau că, datorită infundării canalelor șl con
ductelor de scurgere,
pe unele străzi și alei
interioare băltește apa.
Totodată, unele sub
soluri au fost inun
date. Care e cauza 1
O bună parte din
canale și conducte
s-au Înfundat datorită
neglijenței celor puși
să vegheze la curățe
nia străzilor, respectiv
lucrătorii de la Admi
nistrația
domeniului
public (A.D.P.), dar și
a unor cetățeni care,
participind la curățe
nia de primăvară a
străzilor, au „confun
dat" canalele colec
toare cu tomberoane
le de gunoi.
Dar nici secțiile res
pective ale I.C.A.B
din sectoarele Capita
lei n-au intervenit la
vreme împotriva unor
asemenea practici. Da
că o făceau atunci
cind se curățau arte
rele
de
circulație,
multe canale n-ar fi
ajuns in situații ca

acelea din zona străzii
E. Bodnăraș, unde apa
băltește pe mari În
tinderi. Aspecte simi
lare pot fi întilnite și
în alte zone ale Capi
talei.
In str. Drumul Ta
berei nr. 124, sectorul
6, din cauza unei con
ducte sparte, apa a țlșnit, ca dintr-un adevă
rat izvor subteran,
prin asfaltul străzii,
timp de aproape... un
an! Cu toate apelurile
insistente făcute de lo
cuitorii cartierului, ri
sipa de apă nu a fost
înlăturată.
Probabil,
numai datorită greu
tăților provocate celor
de la I.T.B. care tnstalează în subteran
un cablu electric de
înaltă, tensiune, cei de
la I.C.A.B. au oprit
zilele trecute apa. (în
paranteză fie spus, un
asemenea „izvor" de
risipă de apă se află
de luni de zile și In
spatele complexului alimentar A-16 de pe
aceeași stradă și la același
număr).
Pe
bună dreptate ne în
trebăm : cine plătește
miile de metri cubi
de apă irosită atita
timp ? Și unde sînt

măsurile operative de
care vorbeau tovară
șii din conducerea
i.C.A.B. în interviuri*
le acordate presei și
radioteleviziunii?
O altă formă a ne
glijenței este și neverlficarea și necurățirea la vreme a rețele
lor de scurgere. De
pildă, pe strada Fizi
cienilor. din sectorul
3, un canal este în
fundat încă din luna
decembrie 1985. De
geaba asociația locata
rilor din blocul de la
nr. 18 A s-a adresat
Grupului întreprinde
rilor de gospodărire
comunală și I.C.A.B.
pentru a interveni.
Răspunsurile primite
(nr. III SSC/2972 din
20. II. 1986 și respectiv
2031/58 din 1 martie
a.c.) precum că lu
crările au fost efec
tuate, n-au făcut alt
ceva decît să inducă
In eroare : canalul a
rămas tot nedesfun
dat.
Cum pot fi califica
te asemenea răspun
suri care, sub parafă
si semnătură, dezin
formează cetățenii ?

Dumitru MANOLE

Gări fără peroane
Un cititor din jude
țul Caraș-Severin ne
scrie că in stațiile de
cale ferată de la Ca
ransebeș în sus pe
roanele slnt ca și Ine
xistente. A te urca in
tren direct de pe te
rasa ment nu este la
indemina oricui : tre
buie să ai o anumită
inălțime, să al forță
pentru a te sălta In
vagon.
Or. printre
călători sint și fe
mei, copil sau bătrini, care doar cu
greu, după multe eforturi, izbutesc să se

cațere pe scara trenu
lui. Și le este și mai
greu cind au și baga
je și cind nu se află
nimeni in preajmă
să-l ajute. Ș! cum sta
ționarea durează un
minut — două, vă pu
teți imagina că teama
de a nu pierde ticnul
este pe deplin înte
meiata.
Situația nu este
specifică acestui tra
seu. Există și alte
exemple de gări lipsi
te de peron, unde
pentru a lua trenul
trebuie,
Intr-adevăr,
să îndeplinești condi

ții atletice. Deși exis
tă o soluție lesne aplicabilă — am văzut
numeroase asemenea
peroane făcute din
prefabricate, din re
surse locale, care fac
posibilă urcarea les
nicioasă și comodă in
tren. Oare de ce or
ganele de resort ale
căilor ferate. In cola
borare cu consiliile
populare, nu iau mă
suri de extindere a
unor asemenea „trep
te" în toate gările de
călători ?

Rodica ȘERBAN

diminuarea recoltei. Totodată, con
dițiile optime de umiditate au de
terminat răsărirea culturilor semă
nate mai devreme pe mari supra
fețe, ceea ce impune organizarea
și pregătirea minuțioasă a lucrări
lor de întreținere. In toată această
acțiune, hotăritoare pentru obține
rea de producții mari, consiliile
populare, consiliile agroindustriale
și conducerile unităților agrieole
trebuie să asigure o largă partici
pare la munca în cimp, mobilizind
la prășitul culturilor pe toți coope
ratorii și ceilalți locuitori ai sate
lor.
Ploile din ultima perioadă au fost
binevenite, dar ele, datorită canti
tăților reduse căzute, ne referim la
județele din cimpia de sud a țării,
nu au reușit să refacă umiditatea
din sol decît pe o mică adincime.
Este o stare de lucruri care recla
mă ca o necesitate imperioasă în

cuți. In plus, acum apa cade liber,
continuu, la rădăcina plantei, din
tr-un bazin instalat pe cabina trac
torului, preciza Coriolan Naghi, inginerui-șef al întreprinderii. Avanta
jele sinț deosebite, asigurîndu-șe
un spor de 30 la sută la productivi
tatea muncii. Și, mergînd mai depar
te, comparind costul plantării ma
nuale cu cel al plantării mecanice,
rezultă o economie de aproape 3 000
lei la hectar, respectiv o diminuare
de la 4 523 ]ei la 1 618 lei.
Ne-a reținut atenția faptul că te
renul se marca la distanțe de 2,8 me
tri cu rarițe. Mașinile de plantat pot
lucra apoi independent, fără marca
tor, in orice număr, fără a împie
dica deplasarea celorlalte în caz de
defecțiune a vreuneia. Asemenea
preocupări am intilnit și în fermele
Ghjorac, Inand și Tulea, unde se uti
lizau mașini de plantat răsad pe 6,8
și chiar pe 9 rinduri (acestea realizînd aproape 5 hectare pe zi). Ali
mentarea cu apă se face după posi
bilitate, din cisternă sau direct din
mers, printr-un furtun de la „aripa

*

cheierea cît mai grabnică a pregă
tirilor pentru irigarea culturilor în
lunile de vară. Faptul că majorita
tea terenurilor amenajate pentru
irigații sint situate tocmai in ju
dețele din sudul țării, unde au că
zut și eele mai reduse precipitații,
impune .ca încă de acum să se asi
gure toate condițiile pentru ca
atunci cind va fi nevoie culturile
să poată fi udate neîntrerupt, ziua
și noaptea. Iar în momentul de
față prima condiție este ca in toa
te unitățile agricole să se treacă
de îndată la scoaterea și montarea
pe poziții de așteptare a echipa
mentelor mobile de udare, eu prio
ritate pe terenurile cu deficit ri
dicat de umiditate în sol. Desigur,
aceste acțiuni trebuie însoțite de
asigurarea numărului necesar de
udători și motopompiști. pentru ea
programele de udare să fie respec
tate încă de la început.

de ploaie" a conductei de irigat Să
mai adăugăm că la nivelul fiecărei
subunități de producție s-a stabilit
organizarea terenului în sole de 20—
35 hectare și parcele mici de 0,1—
5 hectare, dimensionate in funcție de
seria cultivată, făcind posibilă iriga
rea pe brazde și deopotrivă efectua
rea mai lesnicioasă a lucrărilor de
întreținere a culturilor, de recoltare
și transport a producției din cimp.
Totodată, toate culturile de legume
se realizează în culise de porumb,
sorg și alte plante cu talia inaltă,
asigurînd microclimat favorabil dez
voltări! legumelor.
Se poate afirma, așadar, că această
primăvară ii găsește mai plini de ini
țiativă și ambiții pe legumicultorii
bihoreni. „Interesele bunei aprovi
zionări cer producții mari și eșalo
nate de legume, iar pentru noi aceșta este acum cuvîntul de ordine",
conchide directorul trustului horticol
județean.

Ioan LAZA

corespondentul „Sclnteil”

întreținerea răsadurilor de legume repicate in ghivece nutritive. Aspect de
muncă de la C.A.P. Ceacova, județul Timiș

Foto : Sandu Cristian

(Urmare din pag. I)
menii muncii sint retribuiți, potrivit
cantității, calității și importantei
sociale a muncii, potrivit modului
in care au acționat pentru a-și în
deplini sarcinile, pentru a-sl onora
răspunderile încredințate. La toate
locurile de muncă unde cantitatea
de produse sau volumul de lucrări
ce trebuie executate de către o per
soană sau o echipă in unitatea de
timp sint stabilite pe baza normelor
de timp sau de producție. în cadrul
organizării și retribuirii muncii în
acord global, se va aplica retribuirea
în acord direct. Ca urmare, prin
acordul direct se va realiza legătura
nemijlocită intre retribuție și reali
zările cantitative, iar prin cuprin
derea personalului muncitor respec
tiv in acord global retribuția cuve
nită pentru rezultatele cantitative va
fl majorată sau diminuată in raport
cu gradul de îndeplinire a unor in
dicatori care reflectă aspectele cali
tative ale muncii depuse — indici
de valorificare, calitatea producției,
consumurile normate, producția de
export etc. In acest sens, se cuvine
precizat că unitatea organizatorică
de bază in aplicarea acordului global
este secția, atelierul sectorul de
producție (minier, forestier), insta
lația (chimică, petrochimică, side
rurgică. de fabricare a cimentului,
a sticlei), centrala electrică, blocul
energetic, formația de lucru sau for
mația complexă și altele asemănă
toare.
Practica a demonstrat că aplicarea
acordului global la aceste niveluri or
ganizatorice, și nu numai la cel al
întreprinderii, asigură un grad spo
rit de stimulare a personalului mun
citor in realizarea sarcinilor concrete
de plan. în finalizarea produselor
contractate, ceea ce are un efect
pozitiv asupra îndeplinirii generale

a obligațiilor contractuale ale uni
tății economice. De altfel, este nece
sar să subliniem că atunci cind con
tractul de acofd global se încheie
la nivelul secției de producție, de
pildă, sarcinile de producție lunare
trebuie obligatoriu defalcate pe zile
șl schimburi, pină la nivelul forma
țiilor conduse de maistru, al echipe
lor și chiar al muncitorilor care lu
crează individual pentru a da posi
bilitate tuturor executanților să
cunoască ce au concret de făcut în
perioada respectivă, să-și organizeze

UN PREȚIOS MATERIAL CARE TREBUIE
CIT MAI REPEDE VALORIFICAT ÎN PRODUCȚIE
Intr-un articol precedent demon
stram, cu sprijinul specialiștilor, eficiența deosebită a utilizării pe
scară largă a fontelor cu grafit no
dular atit pe planul consumurilor
materiale și energetica, cît și in pri
vința asigurării unor caracteristici
tehnice deosebite pieselor și produ
selor fabricate din acest material
(vezi „Scinteia" din 20 aprilie 1986).
Arătam, totodată, că, din păcate,
fonta cu grafit nodular se folosește
încă In mică măsură, sub posibili
tăți, preferiodu-se materialele clasi
ce, costisitoare, cu toate că pe plan
mondial acest material are tot mai
mare căutare.
De ce fontele cu grafit nodular se
folosesc în proporții atit de reduse
și ce ar trebui făcut pentru extin
derea amplă a utilizării acestui ma
terial valoros ?

Obstacole artificiale
în calea promovării
unei tehnologii
mai avantajoase

— Care sint criteriile de ordin ca
litativ in funcție de care se majo
rează sau se diminuează retribuțiile
cuvenite pentru munca in acord
global 7
— Noua lege pune un accent deo
sebit pe necesitatea întăririi spiritu
lui gospodăresc, a stimulării inițiati
velor și creativității oamenilor mun
cii in vederea folosirii cît mai judi
cioase a resurselor materiale și ener
getice. tn acest sens, un criteriu
important in raport cu care se ma
jorează sau se diminuează retribu

ramică, metri de tuburi de pre
siune din beton armat dintr-o tonă
de ciment; in industria ușoară :
kilograme de fire dintr-o tonă de
fibră sau metri pătrați țesături din
tr-o tonă de fire etc. Important de
reținut că in sectoarele de acttvitate
în care nu se planifică indici de va
lorificare sau de scoatere, criteriul
va fi consumul specific normat la
matei ii prime, materiale, combus
tibil sau energie.
Un al doilea criteriu se referă la
ponderea planificată a producției de

luție de moment, care rezolvă pro
blema fabricării cu eficiență mai
bună a fontei cu grafit nodular la
nivelul solicitărilor actuale, foarte
reduse. In perspectiva unei creșteri
însemnate a cererilor de piese tur
nate din fontă cu grafit nodular, so
luția de fond a problemei este fabri
Ce era de făcut ? Căutînd răspuns
carea pc cale metalurgică a fontei de
la această întrebare, specialiștii de
inaltă puritate. Așa cum se tace In
la Institutul de cercetare științifică,
țările care folosesc frecvent și in
inginerie tehnologică și proiectări
proporții superioare acest material"
sectoare calde, precum și de la în
(dr. ing. Mihai Cosneanu, cercetător
treprinderea de autocamioane Brașov
științific la I.C.S.I.T.P.S.C. Bucu
și „Republica" din Reghin au expe
rești).
rimentat și omologat anul trecut o
Iată și un alt punct de vedere în
tehnologie care permite elaborarea
acest sens, exprimat de prof. dr. Ing.
fontelor cu grafit nodular direct,
Traian Dumitrescu, de la Universi
dintr-o singură turnare, fără folosi
tatea din Galați :
rea fontelor de inaltă puritate, in
— Cercetările efectuate au arătat
turnătoriile proprii, fără adaptări
că utilizarea in întreprinderile din
tehnologice dificile. S-a calculat că,
țara noastră a fontei cu grafit no
numai la consumul actual de fontă
dular este limitată, practic, la pie
cu grafit nodular, aplicînd pe scară
sele care, potrivit licenței, trebuie
largă noul procedeu, se pot econo
Ce se știe
fabricate
din acest material. O cau
misi, in industria construcțiilor de
ză importantă a insuficientei extin
și ce nu se știe
mașini, 21 240 MWh energie electri
deri a acestui material este costul
că. Dar, in ansamblu, se asigură re
despre procesul
de fabricație ridicat, datorat tn
duceri ale cheltuielilor de producție
principal consumurilor energetice
atit prin economiile energetice, cit și
de fabricație ?
mari, aferente tehnologiilor clasice
prin eliminarea transporturilor In
practicate in construcția de mașini.
Specialiștii cu care am discutat au
termediare de calupuri de fontă de
La această situație necorespunzătoa
apreciat In unanimitate că realiza
Înaltă puritate, prin diminuarea
re există și o soluție foarte eficien
rea fontelor eu grafit nodular nu
unor consumuri materiale specifice
mai prezintă necunoscute, procedee
tă : este vorba de un procedeu, cu
și
prin
creșterea
productivității
noscut pe plan mondial, care are ca
le de fabricație fiind, in general,
muncii. De pildă, la întreprinderea
punct de pornire fonta de furnal
puse Ia punct și stăpinite corespun
de autocamioane din Brașov, prin
pentru elaborarea oțelului. Această
zător. Pentru demonstrația pe care
aplicarea tehnologici amintite, chel
fontă urmează a fi afinată intr-un
ne-o propunem in continuare vom
convertizor cu oarăta numai că,
xlgen, pentru di
de regulă, obține
minuarea conți
rea fontei cu gra
de siliciu,
fit nodular com
DE CE INTIRZIE GENERALIZAREA UTILIZĂRII nutului
mangan, ' sulf și
portă două faze
tehnologice; in
fosfor sub limite
convenabile pen
prima fază realitru
producerea
zîndu-se o fontă
FONTEI
CU
GRAFIT
NODULAR
CI)
fontei cu grafit
de înaltă puritate
nodular.
Eficien
cu un conținut
ța economică este
minim de siliciu,
cu totul deosebi mangan, fosfor și
sulf. De asemenea, procesul tehno
tă : consumurile energetice sint de
tuielile materiale de producție se
4,5 ori mai reduse decit prin proce
logic impune utilizarea unor fero
reduc, intr-un an, cu 119,5 milioane
lei.
deul clasic.
aliaje, necesare pentru a conferi
fontei cu grafit nodular anumite
— Deci economiile sint mult mai
Era de așteptat deci ca această
proprietăți fizico-chimice impor
tehnologie, deosebit de avantajoasă
mari chiar decit in situația elabo
tante.
rării fontei cu grafit nodular „din
pentru cei care toarnă piese din fon
Așadar, prima problemă : cum se
tr-un singur cald", Ce ar trebui fă
tă cu grafit nodular să fie preluată
pot obține fontele de înaltă puritate?
cut pentru aplicarea procedeului 1
rapid, fără alte tergiversări, incă de
La început, prin anii '70, anumite
la începutul acestui an. Dar nu s-a
— Consider că sint necesare unde
cantități de fontă de inaltă puritate
intimplat așa. De ce ?
experimentări, care se pot face chiar
au fost aduse din import. Firesc,
la Galați, unde există convertizoare.
1. Cea mai importantă exigență
s-a pus problema asimilării lor in
De asemenea, ar trebui analizate po
tehnică a noii tehnologii este asigu
țară. Și s-a reușit aceasta, dar cu
sibilitățile concrete de aplicare a
rarea unui fier vechi selecționat, de
niște costuri foarte mari la inceput,
tehnologiei șl realizarea unei linii
calitate bună, fără impurități. Deci,
pentru ca, ulterior, să se asigure
tehnologice speciale pentru produce
In
esență,
o
problemă
organizatori

condiții de fabricație mal avantajoa
rea
acestei fonte. Deci sint necesare
că.
Institutul
de
specialitate
—
se. Vom reveni asupra acestei ches
I.C.S.I.T.P.S.C. — a recomandat, in
anumite investiții care, insă precizez,
tiuni. în sinteză, precizăm numai
sînt deosebit de rentabile și reali
acest sens, a fi utilizate resturile de
că metalurgia și construcțiile de ma
zabile in cadrul actualelor lucrări
fier vechi rezultate din procesele de
șini, principalele ramuri în care se
fabricație a tablei de ambutisare
de modernizare a oțelăriilor.
produc și se folosesc fonte de inaltă
adlncă la Combinatul siderurgic
Se propune deci rezolvarea acestei
puritate, au mers pe căi diferite.
Galați
și
a
țevilor
de
la
întreprin

probleme la marele combinat side
Astfel, in metalurgie căutările in
derile
de
țevi
din
Roman
și
Iași.
rurgic de la Galați. Există șl alta
acest domeniu s-au concentrat cu
Sub aspect cantitativ, problema și-a
posibilități ?
precădere la Centrala industrială
găsit
rezolvare
numai
pentru
între

siderurgică din Hunedoara, unde
— In cadrul ICEM — București
prinderea de autocamioane din Bra
s-au și obținut unele rezultate, po
s-a studiat problema fabricării la
șov. Trebuie insă ca furnizorul de
scara
metalurgiei a fontelor de inal
zitive evident. Anumite studii s-au
fier vechi, respectiv Întreprinderea
tă puritate, care sint necesare in
făcut și la Institutul de cercetări me
de țevi din Iași, să acorde atenția
principal pentru elaborarea fontelor
talurgice ICEM București, dar care
corespunzătoare calității livrărilor,
nu au fost practic aplicate. Din punct
cu grafit nodular — ne-a spus ing.
intrucit
materialele
nu
sînt
selecta

loan Roșculeț, cercetător științific
de vedere tehnic, soluția metalurgi
te conform cerințelor. Se impune,
principal la institutul amintit. S-a
ei a vizat obținerea fontei de inaltă
de asemenea ca, în continuare, mi
ajuns
la concluzia că, elaborind fon
puritate din fontă de furnal, prin
nisterele
constructoare
de
mașini,
ta de inaltă puritate pe cale meta
anumite adaptări tehnologice.
Ministerul Aprovizionării și Centrala
lurgică, nu numai că se obțin eco
în construcțiile de mașini posibi
pentru recuperarea și valorifica
nomii energetice, dar și fonta eu
litățile tehnice de rezolvare cu for
rea materialelor refolosibile să se
grafit nodular se realizează mai ief
țe proprii, fără sprijinul metalur
preocupe cu fermitate de generali
tin, intrucit necesită un consum cu
giei. a problemei fabricării fontei
zarea aplicării noii tehnologii, solu50
la sută mai mie de prealiaje, pro
de înaltă puritate au fost, prin na
ționînd efectiv, pipă la capăt, pro
ductivitatea este mai înaltă, iar ca
tura lucrurilor, mai limitate. To
blemele asigurării fierului vechi ]a
racteristicile fizico-mecaniee sînt su
tuși, și aici s-a găsit o soluție, in
nivelul necesităților tuturor între
perioare. Concret, s-a propus fie pro
sensul că aceste fonta se fabrică din
prinderilor care toarnă fontă cu
iectarea unui convertizor cu posibi
fier vechi, în principal in trei mari
Srafit nodular, atit din punct țle velități
de încălzire prin inducție, fie
turnătorii ale ramurii : de la Clmere cantitativ, cît și calitativ.
alăturarea, lîngă convertizor, a unei
pina, Lugoj și Rîmnicu Sărat. Așa
2. Renunțarea la producția de ca
baterii de cuptoare electrice cu in
dar, într-o primă fază, fierul vechi
lupuri de fontă cu înaltă puritate
ducție pentru recarburare și men
este transformat în calupuri de fon
presupune
luarea
unor
măsuri
de
ținerea temperaturii de proces. In
tă de înaltă puritate în cele trei
către
forurile
de
resort
ale
celor
trei
studiul
elaborat de noi pentru ma
turnătorii, după care aceste mate
întreprinderi
producătoare
din
Cimterializarea soluției se avea in ve
riale se livrează in toată țara în în
plna, Lugoj și Rîmnicu Sărat In ve
dere întreprinderea de fier din Vlătreprinderile constructoare de ma
derea restructurării planului de pro
șini care Ie retopesc și le transfor
hița. Avem toate elementele pentru
ducție,
precum
și
a
celorlalți
indi

mă, în turnătoriile proprii, in fonte
elaborarea temei de proiectare, in
catori economico-financiari.
cu grafit nodular, din care toarnă
diferent unde ar trebui realizat
3. In investigațiile noastre nu am
piesele de care au nevoie. S-a asi
obiectivul. Esențial este să se dea
aflat despre vreo inițiativă a mi
gurat astfel o rezolvare a proble
curs acestui studiu pentru a fi pus
nisterelor constructoare de mașini
mei. Dar cu ce consecințe ? Pe de o
In practică.
privitoare la cunoașterea și genera
parte, se imobilizează o importantă
lizarea experienței întreprinderii de
capacitate de producție In cele trei
Așa cum a reieșit din Investiga
autocamioane Brașov și „Republica"
întreprinderi, a căror menire este să
țiile pe care le-am întreprins, sint
toarne piese de complexitate tehni
din Reghin in domeniul elaborării,
necesare, in special, măsuri de natură
că și nu calupuri de fontă. Pe de
„dintr-un singur cald" a fontelor cu
organizatorică, care pot fi adoptate
altă parte, consumurile energetice
grafit
nodular.
In cadrul actualei acțiuni de moder
sint foarte mari, intrucit sint nece
sare două topiri.
nizare a proceselor de producție.
Există,
totuși,
o
soluție
Intr-un număr viitor ne vom referi
Și ar mai fi de adăugat un nea
la alte probleme ale extinderii uti
juns esențial : in acest mod nu se
de
fond
a
problemei
asigură decît o cantitate relativ
lizării fontei cu grafit nodular.
înșiși
cei
care
au
pus
la
punct
teh

mică de fontă de inaltă puritate, cu
nologia amintită anterior au ținut
Corncllu CÂRLAN
totul departe de necesitățile și po
sibilitățile de utilizare.
să ne prevină : „Este vorba de o so
Vlaicu RADU

ACCENT PE LATURILE CALITATIVE, INTENSIVE ALE PRODUCȚIEI
corespunzător munca si să se mobi
lizeze pentru a-și realiza obligațiile
cu un număr cît mai mic de perso
nal. Ne-am referit la sarcinile de
ordin cantitativ, dar și ceie de ordin
calitativ trebuie bine cunoscute de
participanții direct! la procesul de
producție. De aceea, contractul de
acord global care se încheie cu sec
ția, atelierul sau formația de lucru
cuprinde, in mod obligatoriu, pro
ducția fizică sau volumul de lucrări
ce urmează a fi realizate, precizindu-se. totodată, producția de export
planificată, criteriile in raport cu
care se majorează sau se diminuează
retribuțiile, mărimea și structura
formației de lucru și suma globală
care se acordă p-mtru producția sau
lucrările contractate. Desigur, con
tractul de acord global se încheie
anual, dar lunar șe nominalizează
producția fizică, exportul și nivelu
rile planificate privind criteriile și
condițiile de realizare a sarcinilor de
producție.

țiile cuvenite pentru munca în acord
global este realizarea indicelui pla
nificat de valorificare a materiilor
prime și materialelor sau a indicelui
de scoatere a produselor, prin care
se urmărește ca din aceeași canti
tate de materie primă sau materiale
să se obțină o producție cu o valoa
re cit mai ridicată, respectiv o can
titate mai mare de produse finite.
De exemplu, in industria chimică și
petrochimică se vor utiliza Indici de
valorificare a tonei de țiței prin
obținerea unor cantități mai mari de
produse superioare — benzine, aro
mate ș.a„ indici de valorificare
a unei tone de cauciuc prelucrat
etc. In industria metalurgică, indi
cele de scoatere va fi reprezentat de
cantitatea de oțel lingou obținută
dintr-o tonă de încărcătură metalică
sau de cantitatea de cocs metalurgic
fabricată dintr-o tonă de cărbune ;
in industria materialelor de con
strucții : numărul de metri pătrați
de faianță dintr-o tonă de masă ce

cali late superioară, in cazul in care
aceasta este stabilită pe clase de
calitate. Deci suma cuvenită drept
retribuție in acord global pentru
producția fizică realizată se majo
rează corespunzător in cazul in care
se asigură o structură mai bună
a producției pe clase de calitate, in
sensul creșterii ponderii produse
lor de calitate superioară și se dimi
nuează in situația in care structura
Calitativă a producției evoluează in
sens negativ. Un lucru trebuie reți
nut : majorările sau diminuările ».i
raport de gradul de îndeplinire
a criteriilor sini de pină la 10 la
sută.
— Care este mecanismul de acțiu
ne al condițiilor prevăzute in con
tractul de acord global 7
— Spre deosebire de criterii, care
au atit un caracter recompensator,
in cazul depășirii sarcinilor respec
tive, cit și penalizator. In situația
nerealizării acestora, condițiile de

termină numai diminuarea retribu
ției dacă ele nu sint respectate.
Aceasta pentru considerentul că pen
tru realizarea producției în condiții
mai bune decit eele stabilite perso
nalul muncitor poate beneficia de
premii sau alte avantaje bănești,
cum sint, de exempl,u, premiile pen
tru economii de materiale. De aceea,
este echitabil ca veniturile respective
să fie diminuate in cazul în care nu
se respectă condițiile prevăzute în
contract Care sint aceste condiții ?
Este vorba, in principal, de realiza
rea indicilor planificați de utilizare
a mașinilor și instalațiilor și de în
cadrarea in consumurile specifice
normate de materii prime, materiale,
combustibili și energie. Ftrește,
aceasta din urmă numai în cazul In
care, așa cum arătam, nu constituie
criteriu de majorare sau diminuare
a retribuției. Cit privește mecanis
mul propriu-zis de acțiune al con
dițiilor. suma rezultată a fi cuvenită
pentru producția fizică și producția
de export realizată, după aplicarea
criteriilor, se diminuează cu 1 la
sută pentru fiecare procpnt de nerealizare a condițiilor prevăzute in
contractul de acord global, luate Îm
preună. reducerea respectivă fă-ă
a depăși insă 10 la sută. Este de
menționat că nu se vor aplica dimi.nuări pentru nerealizarea eoni țlllor
stabilite dacă acestea sint indefi
nite, cumulat, de Ia începutul anului.
Din cele arătate se desprinde con
cluzia că legiuitorul a urmărit ca
prin întregul mecanism de funcțio
nare a acordului global să se asigure
stimularea personalului muncitor,
deopotrivă, spre realizarea sarcinilor
la producția fizică și la export, pre
cum si spre gospodărirea judlcioart,
cu eficiență superioară a resurselor
tehnice șl materiale ale întreprin
derii.
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MANIFESTĂRI
CONSACRATE
ANIVERSĂRII
PARTIDULUI

Sub auspiciile Facultății de istorie-filozofie a Universității Bucu
rești, Institutului de istorie „Nico
lae lorga", Institutului de Studii
Sud-Est Europene și Societății de
științe istorice, in Capitală a avut
loc. luni, un simpozion dedicat
celei de-a 65-a aniversări a {Auri
rii Partidului Comunist Român.
Comunicările susținute au rele
vat tradițiile îndelungate de luptă
revoluționară, patriotică ale mișcă
rii muncitorești din patria noastră,
condițiile social-istorice șl politice
in cadrul cărora, în mai 1921, a tost
făurit Partidul Comunist Român.
Au fost evocate aspecte ale luptei
eroice a clasei noastre muncitoare,
sub conducerea partidului, împo
triva exploatării burgbezo-moșierești, pentru apărarea independen
ței Și suveranității naționale, pen
tru înfăptuirea revoluției de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antflmperialistă.
Participants la dezbateri au sub
liniat contribuția hotărîtoare a to
varășului Nicolae CCaușescu la or
ganizarea și desfășurarea marilor
acțiuni revoluționare din anii ile
galității partidului, la înfăptuirea
revoluției socialiste în țara noas
tră. A fost reliefată, in context,
importanța Istorică a Congresului
al IX-iea al P.C.R., moment ce a
inaugurat o perioadă bogată în
profunde transformări revoluțio
nare, pe care cu legitimă mindrie patriotică o numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu”.
La Casa de cultură a sindicate
lor din Cîmpulung-Moldovenesc,
județul Suceava, a avut loc sim
pozionul „Omagiu gloriosului par
tid”. Comunicările prezentate au
relevat semnificația momentului
de la 8 mai 1921, marile realizări
obținute de poporul român sub
conducerea partidului, in anii
socialismului, rolul tovarășului
Nicolae Ceaușescu in edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. contribuția sa strălucită
la îmbogățirea tezaurului glndirli
filozofice și social-politice contem
porane.

Numeroase manifestări politicoeducative omagiale dedicate implinlrii a 65 de ani de la crearea
P.C.R. sint organizate și in județul
Brașov. Astfel, biblioteca jude
țeană a găzduit simpozionul intitu
lat „65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român”. „Secre
tarul general al P.C.R., tovarășul
Nicolae Ceaușeam, prestigioasă
personalitate a vieții internaționa
le, militant neobosit pentru cauza
păcii, securității și colaborării in
lume, pentru dreptul sacru al tu
turor popoarelor la progres și
bunăstare” s-a intitulat simpozio
nul găzduit de clubul muncitoresc
al Combinatului chimic din Făgă
raș, La clubul uzinei „6 Martie”
din Zărnești a fost prezentată ex
punerea „8 Mai 1921 — 8 Mai 1986
— 65 de ani de glorioasă istorie”.
Manifestări similare au avut loc
la Casa de cultură a studenților
brașoveni, la clubul muncitoresc
din Vulcan, la căminele culturale
$1 școli din județ.

în întreprinderile șl instituțiile
din județul Vrancea continuă să se
desfășoare ciclul de manifestări
omagiale intitulat : „Ani de luptă
și izblnzi sub gloriosul steag al
partidului”. In așezămintele de
eultură vrînoene sint organizate
expuneri, mese rotunde, expoziții,
avind ea teme „Făurirea P.C.R. —
corolar al mișcării revoluționare
din România”. „P.C.R. — centrul
vital al națiunii noastre socialiste”,
„Focșani — pagini de istorie și
realizări contemporane”. Numeroși
oameni ai muncii din orașele
Mărășești, Panciu și Adjud au
participat ia simpozioane cu
tema „Contribuția secretarului ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea
concepției materialist-dialectics și
istorice”.
Sub genericul „Partidului —
omagiul tinereții”, în numeroase
școli vrlncene, intre care cele din
Tulnici, Soveja, Răcoasa, Vulturu,
a-au deschis expoziții de artă
plastică cu lucrări semnate de
elevi.

Ample manifestări au loc și in
județul Argeș. La Muzeul jude
țean djn Pitești 6-a desfășurat
simpozionul „Făurirea P.C.R. —
moment de o deosebită Însemnă
tate în mișcarea muncitorească din
România pe plan politic, ideo
logic și organizatoric”. In uni
tăți economice din același mu
nicipiu, intre care întreprinde
rea de morărit și panificație,
întreprinderea „Textila”, între
prinderea de stofe „Argeșeana”.
au avut loc simpozioanele „8 Mai
1921 — 8 Mai 1986 — trepte de
eroică luptă revoluționară”, „Miș
carea muncitorească din România
Anului 1921. Făurirea P.C.R.”, „De
la revoluționarii democrat! la
crearea P.C.R.”, iar la Palatul cul
turii a fost prezentată expunerea
„Mărturii documentare argeșene
din anii de luptă revoluționară
pentru crearea P.C.R.”.
Sub egida Casei orășenești de
cultură din Cîmpulung au fost
organizate simpozioane cu tema
„P.C.R. — inițiatorul și condu
cătorul luptei poporului român
pentru libertate socială și națio
nală, pentru asigurarea indepen
denței și suveranității statale și
pentru edificarea orinduirii socia
liste”. Casa de cultură din orașul
Costești, județul Argeș, a găzduit
simpozionul „Activitatea revolu
ționară a românilor pentru crearea
unui partid al clasei muncitoare”.
Simpozioane dedicate jubileului
creării partidului au fost progra
mate, sub genericul „Azi, în anul
65 al P.C.R.” și „Glorie partidului,
glorie României socialiste”, și în
numeroase comune argeșene, prin
tre care Priboienl, Domnești, Godeni, Slobozia, Stolnici. Lunca Cor
bului, Negrași, Pietroșanl.
Apropiata aniversare a 65 de ani
de la crearea partidului prileju
iește și in județul Buzău amnle
manifestări dedicate gloriosului
jubileu. Astfel, la Casă de cultură
a sindicatelor din Buzău a fost or
ganizat
simpozionul
„Făurirea

Partidului Comunist Român — co
rolar al bogatelor tradiții revolu
ționare ale clasei muncitoare din
țara noastră, moment de răscruce
în dezvoltarea României noi".
Biblioteca județeană din Buzău a
organizat la căminele culturale din
Minzălești și Scutelnici evocări,
recitaluri de versuri patriotice și
revoluționare, expoziții de carte,
sugestiv intitulate „File din istoria
mișcării muncitorești și revoluțio
nare din România”, iar la cămi
nele culturale din Săpoca și Izvo
rul Dulce, evocări pe tema „Acti
vitatea revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu — exemplu de
dăruire patriotică pentru cauza
poporului, a independentei și su
veranității patriei”.
In suita de manifestări organi
zate în județul Dolj, la clubul
Complexului C.F.R. Craiova și
clubul întreprinderii de tractoa
re și mașini agrieole din aceeași
localitate au avut loc simpo
zioanele „Epoca Nicolae Ceaușescu
— epoca marilor ctitorii socialiste”
și
„Făurirea societății socialiste
multilateral dezvoltate, rezultat al
unității de acțiune a întregului
popor în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu” ; Universitatea
cultural-ștlințiflcă craioveană a
găzduit două manifestări similare
avind genericele „Făurirea Parti
dului Comunist Român — moment
de însemnătate istorică in evoluția
și dezvoltarea poporului nostru” Și
„Partidul Comunist Român — con
ducătorul luptei poporului nostru
pentru libertate socială și naționa
lă, pentru socialism”, iar întreprin
derea de confecții Craiova, dezba
terea „Activitatea ideologică, mun
ca politicp-educativă — funcție de
bază a partidului, latură esențială
a exercitării rolului său de condu
cător politic in societatea noastrâ”.
La casele de cultură din Filiași.
Băilești și Calafat a avut loc
simpozionul „Partidul Comunist
Român — centru vital al națiunii
noastre socialiste”.
„Cultura ca acțiune, socială”
s-a intitulat manifestarea științilică omagială organizată de Consi
liul Culturii și Educației Socialis
te, in colaborare cu institute de invățămint superior, de cercetare și
cultură din timișoara, ia care au
participat cercetători, cadre didac
tice universitare, sociologi, muzeo
grafi, activiști de partid și de stat
din domeniul culturii din nu
meroase centre culturale ale tării.
Comunicările și referatele pe
teme privind concepția Partidu
lui Comunist Român, a se
cretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, despre rolul
social-politic al cujturii, conștiința
socialistă și evoluția fenomenului
cultural în lumina documentelor
Congresului a) XIII-lea al P.C.R.,
valențele cultural-educative ale
creației tehnico-științifice, compor
tamentul social și educația materialist-științifică, momente de sea
mă ale mișcării comuniste, mun
citorești și revoluționare din
România au fost urmărite cu mare
interes de participanți.

Spiritul creator în activitatea partidului
revoluționar al clasei muncitoare

Cronica zilei
La București au început, luni,
lucrările celei de-a XVIII-a sesiuni
a Comisiei mixte guvernamentale
româno-polone de colaborare econo
mică și tehnico-știintificâ.
în spiritul înțelegerilor și orientă
rilor convenite cu orileiul întllnirilor si convorbirilor la nivel înalt,
cele două delegații, conduse de tova
rășii Gheorghe Petrescu, viceprimministru al guvernului, si Zbigniew
Gertych. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, exa
minează stadiul îndeplinirii obiec
tivelor hctărite la ultima sesiune a
comisiei mixte, posibilitățile adîncirii colaborării economice românopolone pe multiple planuri, lărgirii
si diversificării schimburilor bila
terale de mărfuri.
lîr
La București s-a deschis luni ex
poziția internațională cu tema „Me
dicina ’36”. Aflată la a XVlI-a edi
ție. manifestarea reunește oeste 50 de
firme din Anglia. Austria, Bulgaria.
Cehoslovacia. Danemarca. Elveția,
Finlanda. Franța. R. D. Germană.
R. F. Germania. Israel. Italia. Iugo
slavia. Olanda. Polonia. Suedia.
S. U.A.. Ungaria și România, care
prezintă o gamă variată din cele mai
noi creații în domeniul aparaturii si
instrumentarului medical, precum și
noi produse farmaceutice.
în standurile românești se remar
că aparatul de ventilare a plăminului „Ava 1”. utilizat în chirurgie ca
mijloc de protejare respiratorie in
timpul anesteziei generale, diverse
aparate pentru terapie in medicina
generală și stomatologie, un bogat
sortiment de medicamente hepatoprotectoare. antiulceroase, analge
zice. antireumatice. cardiovasculare,
tonice etc., produse expuse prin in
termediul întreprinderilor de eomert
exterior ,.Electroimportexport” și
„Chimimportexport”.
(Agerpres)

tv
30,00 Telejurnal • In tattmpinarea
gloriosului jubileu al
partidului
și a zilei de 1 Mal
26,20 Actualitatea in economie
20,35 Uniți în jurul partidului (colori.
Cînteee și versuri patriotfee, re
voluționare
20,45 Spiritul revoluționar șt cerințele
lumii contemporane. H« ani de
la nașterea lui V. I. Lenin. Docu
mentar
20255 Pagini din biografia Iui
Lenin
(color). Film realizat de televi
ziunea sovietici
21,15 File de cronică revoluționara In
dramaturgia
românească.
„Fereastra”, de Livlu Gheorghiu. Cu;
Virgil Ogâșanu,
Ion Marinescu,
Valeria Ogâșanu, Candid Stoica.
Regia : Dan Puiean
31,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 22 aprilie, ora 20 — 25 apri
lie, ora 20. In țară i vremea va con
tinua să se încălzească. Cerul va ti
variabil, favorabil ploilor cu caracter
local, îndeosebi în prima parte a in
tervalului, in vestul țârii. Temperatu
ra aerului va £1 cuprinsă ziua Intre 18
șl 28 de grade, iar noaptea Intre 2 și
8 grade. In București : Vremea va con
tinua să se Încălzească. Cerul va fi
variabil. Temperatura maximă,
ziua,
va oscila între 25 șl 38 de grade, iar
minimele, noaptea, Intre 5 șl 8 grade.

Se împlinesc 116 ani de la nașterea
lui Vladimir Ilici Lenin, ilustru
gînditor politic și teoretician mar
xist, organizator și conducător al
proletariatului in lupta pentru cuce
rirea puterii și făurirea societății so
cialiste, de numele căruia este legată
îmbogățirea creatoare a concepției
marxiste în condițiile dezvoltării
capitalismului la începutul acestui
secol, întemeierea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, înfăptuirea
Marii Revoluții Socialiste din oc
tombrie și edificarea primului stat
socialist din lume.
Abordînd in spiritul creator al
concepției revoluționare caracteristi
cile și tendințele de dezvoltare ale
capitalismului la începutul secolului
XX, Lenin a elaborat, pe modelul
concret-istoric al condițiilor particu
lare ale dezvoltării capitalismului în
Rusia, teza de mare însemnătate
privind posibilitatea transformării
revoluției burghezo-democratice in
revoluție socialistă și cea a înfăp
tuirii revoluției într-un număr restrins de țări sau chiar intr-o sin
gură țară. El a fundamentat princi
piile organizatorice ale partidului de
tip nou, principiile alianței dintre
proletariat și țărănime in înfăptuirea
revoluției, a dezvoltat concepția re
voluționară despre statul socialist.
Victoria Marii Revoluții Spcialiste
din Octombrie, al cărei strateg și
conducător a fost Lenin, victorie
prin care s-au împlinit pentru pri
ma oară năzuințele de eliberare so
cială ale oamenilor muncii, inaugurind in istoria contemporană epoca
trecerii de la capitalism la socia
lism, a constituit ea fnsăși o strălu
cită confirmare a ideilor leniniste
despre rolul partidului revoluționar
și despre importanța mobilizării în
tregului popor la înfăptuirea revo
luției.
Contribuția lui Lenin la dezvol
tarea teoriei și practicii revoluționa
re, la îmbogățirea patrimoniului de
idei al socialismului științific, vasta
sa operă — larg răspîndită și cunos
cută în țara noastră încă de la în
ceputul secolului — se definesc în
mod esențial prin spiritul înnoitor,
prin refuzul de a considera teoria
revoluționară drept o colecție de
principii imuabile, date o dată pen
tru totdeauna. Adversar al oricărei
rigidități în gîndire, al oricărei ati
tudini dogmatice față de realitate,
Lenin sublinia ideea că „un marxist
trebuie să țină seama de viața reală,
de faptele precise ale realității și să
nu continue să se cramponeze de
teoria zilei de ieri”. „Pentru noi —
sublinia Lenin — teoria lui Marx nu
reprezintă cituși de puțin ceva în
cheiat și intangibil, dimpotrivă siniem convinși că ea a pus numai
piatra unghiulară a acelei științe pe
care socialiștii trebuie să o dezvolte
mai departe in toate domeniile, dacă
nu vor să rămînă in urma vieții”.
Prin spiritul său viu, concepția
revoluționară — între ai cărei crea
tori și promotori de primă însem
nătate se numără și V. I. Lenin,
strălucit ginditor revoluționar — a
exercitat în aproape un secol și ju
mătate de la crearea sa și continuă
să exercite și astăzi o uriașă in
fluență asupra desfășurării procese
lor sociale contemporane.
Pornind de la ideile leniniste, po
poarele Uniunii Sovietice au obținut,
sub conducerea partidului comunist,
mari și durabile înfăptuiri revoluțio
nare în procesul construcției so
cialiste in tara vecină și priete

cinema

»

Unelte bune pentru bunii gospodari
Omul prevăzător, gospodarulpentru care existenta este legată
de fiecare palmâ de pămint din
jurul casei, din jurul blocului, din
grădina proprie sau din grădina
țării ișl procură din vreme unel
tele agricole necesare. Nu poate
privi pe fereastră la pomul in ju
rul căruia plesnește pămintul, de
bătătorit ce este, fără să-l treacă
prin minte să-l sape, sau la gardul
viu care ar trebui să ascundă, dis
cret, ronduri de flori, fără să se
grăbească să le pună. Nici la Io
tul din fața casei, care trebuie să
pat, greblat, sădit, parcelat, nu poa
te privi stind cu mtinile în sin.
în sprijinul bunului gospodar,
mai mult ca orteind, unitățile co
merciale specializate în desfacerea
utilajelor, uneltelor și sculelor de
uz agricol și gospodăresc, atlt cele
din București, cit și din toate lo
calitățile țării, sint pregătite să sa

tisfacă orice solicitare. începfnd cu
pluguri,
semănători,
prășitori,
sape, cazmale și lopeți destinate
lucrărilor solului si semănatului,
continuind cu unelte pentru Între
ținerea culturilor (bricege pentru
altoit, ferăstraie, foarfeci, vermorele etc.) și terminînd cu uneltele
necesare recoltatului — motocositoare, zdrobitoare pentru struguri,
coase, furci etc., etc., unitățile
menționate le pun Ia dispoziția so
licitatorilor, la prețuri accesibile.
Nu lipsesc din aceste unități ferăstraiele, topoarele, greblele, cleș
tii, gălețile, felinarele, furtunurile
necesare celor mai diverse activi
tăți gospodărești. Din aceleași uni
tăți, doritorii iși pot procura o se
rie de utilaje, unelte și scule desti
nate zootehniei: uruitoare de cerea
le, batoze de porumb, tocătoare
pentru rădăcinoase, tesale și multe
altele. (Marta Cuibuș).

Informații de la Casa de Economii
și Consemnațiuni
Pentru depunătorii care econo
misesc pe instrumente de econo
misire prevăzute cu ciștiguri, Casa
de Economii și Consemnațiuni ii
informează că tragerile la sorți
pentru acordarea cîștigurilor la
unele librete de economii pentru
trimestrul I 1986, precum și Ia obli
gațiunile C.E.C. cu ciștiguri pentru
luna aprilie a.c. vor avea loc ast
fel :
— lunj 28 aprilie, ora 16,30, !n
sala Casei de cultură din str. Zalomit nr. 6 din Capitală, tragerile
Ia sorți pentru acordarea ciștigurilor la libretele de economii pentru
construirea de locuințe, cu ciști
guri in materiale de construcții,
pentru turism, precum și pentru
acordarea ciștigurilor la libretele
de economii cu dobindă și ciștiguri

• Clipa
de
răgaz :
VICTORIA
(18 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11.13;
13,30;
15,45; 18; 20
Pirații din Pacific, Insula conici
lor ; GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 12,15;
15,45; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9;
12; 14; 19
• Profetul, aurul șl ardelenii : BUZEȘTI (50 43 58) — 14,30 ; 18,30; 18.30
• Ultimul mohican : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Colierul de turcoaze t
PACEA
m 30 85)
—
15; 17; 19, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 18; 17; 19. GIULEȘTI (17 55 46) - 9; 11; 13; ÎS; 17,18;
19,30
• Pruncul, petrolul șl ardelenii —
18; 17, Război și pace
(seriile
III—IV) — 19 : POPULAR (35 15 17)
• Din prea multă dragoste : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Șeherezada : SCALA (11 03 72) • —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Lovitură fulgerătoare ; LUMINA
(14 74 16) — 8; 11; 13: 15; 17; 19
• Medalion Richard Burton: PATRIA
(11 88 25) — 9; 11,30; 14; 16,45: 19,30
• competiția : STUDIO (59 53 15) —
10; 12,30; 15; 17,15; 19.30

S

in autoturisme emise de unitățile
C.E.C. din municipiul București ;
— miercuri 30 aprilie, ora 12,00,
în sala Casei de cultură din str.
Zalomit hr. 6 din Capitală, trage
rile la sorți pentru acordarea cîști
gurilor la libretele de economii cu
dobindă și ciștiguri in autoturisme
emise de unitățile C.E.C. din tară,
precum și tragerea lâ sorți a obli
gațiunilor C.E.C. cu ciștiguri pen
tru luna aprilie a.c.
Cu acest prilej, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni va acorda
numeroase ciștiguri In bani, auto
turisme Dacia 1 300 și excursii in
străinătate organizate prin O.N.T.
Tragerile la sorti fiind publice,
Casa de Economii și Consemnatiuni invită pe cei interesați să ia
parte la lucrările de efectuare a
acestora.

nă, care au probat și probează
superioritatea istorică și uriașul
potențial de progres economicosocial al noii societăți. Așa cum se
sublinia in Raportul prezentat de
tovarășul Mihail Gorbaciov la Con
gresul al XXVII-lea al P.C.U.8.,
prin înfăptuirea obiectivelor de mare
Însemnătate privind dezvoltarea acce
lerată economico-socială a Uniunii
Sovietice, perfecționarea întregii ac
tivități de conducere, de planifi
care, de dezvoltare continuă a de
mocrației socialiste, popoarele Uniu
nii Sovietice vor parcurge încă o
etapă importantă în făurirea socie
tății socialiste dezvoltate și a co
munismului.
Aplicarea creatoare a adevărurilor
generale ale socialismului științific
— principiu de bază al concepției
revoluționare despre lume — a
călăuzit permanent activitatea miș
cării noastre socialiste și muncito
rești, a Partidului Comunist Român,
de la făurirea căruia vom aniversa
in curînd 65 de ani. De-a lungul
întregii sale istorii, partidul co-

116 ANI DE IA NAȘTEREA
LUI V. I. LENIN
muniștilor români s-a identificat
permanent cu năzuințele maselor, cu
aspirațiile lor, a găsit in flecare mo
ment căile cele mai potrivite pentru
desfășurarea luptei ’revoluționare, a
știut să descifreze și să sintetizeze
în programele sale cerințele progre
sului social proprii etapelor de dez
voltare istorică In care se găsea țara.
Pe stindardul de luptă al partidului
au fost permanent înscrise idealurile
poporului ; de aceea partidul și-a
cîștigat prin luptă și slujire devota
tă rolul său istoric de forță politică
conducătoare a societății românești.
Neoesitatea aplicării creatoare a
socialismului științific este cu atît
mai actuală in prezent, cind a spo
rit considerabil complexitatea vieții
sociale, procesul revoluționar cu
noaște o dimensiune mondială, cu
obiective variate, cu modalități și
forme de acțiune extrem de diverse,
iar evoluția societății contemporane
este puternic influențată de impac
tul
revoluției
științifico-tehnice.
„Partidele comuniste, arăta in acest
sens tovarășul Nicolae Ceaușescu,
nu-și pot îndeplini misiunea lor
istorică deeit acționind in spirit
creator, dezvoltind necontenit te
zaurul gindirii marxist-leninisie,
strădnfndu-se să găsească răspunsuri
concrete la realitatea vie de astăzi,
să descopere condițiile cerute de
lupta revoluționară din zilele noas
tre”.
într-un asemenea spirit a acționat
și acționează partidul nostru, îndeo
sebi ca urmare a orientărilor nova
toare ale Congresului al IX-lea,
partidul reprezentînd astăzi centrul
vital al societății socialiste, forța po
litică organizatoare și dinamizatoare
a întregii activități economico-soclale. Se poale afirma cu deplin temei
că spiritul înnoitor, de profund di
namism revoluționar inaugurat cu
peste două decenii în urmă — de
cind îh fruntea partidului și
statului
se
află
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. strălucit ginditor
revoluționar, a cărui impresionantă
operă teoretică și activitate practică

• Asociatul l SALA MICA A PALA
TULUI — 17.15; 19,30
• Bambi — 9; 11; 13; 14,45: 18,45.
Pădurea
sptnzuraților
—
18210 :
DOINA (16 35 38)
ft Melodiile nopții albe :
UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Lupii albi : LIRA (31 71 71) — 15;
17; 19, ARTA (213186) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
.
• Alek iși caută un tată : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 10
• Hallo, taxi 1 : FLACARA (20 33 40)
- 15; 17; 10
• Pe aripile vintulul : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 13,30: 17.45
• Pacea, victorie a rațiunii,
Ex
presul colonelului Von Ryan : CA
PITOL (16 29 17) — 8,45; 11;
13,15;
15,30; 17,45; 20
• Despărțire
temporară s
BUCU
REȘTI (15 6154) — 9,15: 12,15; 15,30;
18,30, MELODIA (11 13 49) — 9: 12; 15;
18, GLORIA (47 48 75) — 9; 12; 16; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Zbor deasupra unul cuib de
cuci — 19 ;
(sala Atelier) :
Intre
cinci și șapte — 19,30
• Filarmonica
„George
Enescu(15 68 75, Ateneul Român) : Recital <Ie
pian : Dmitri Bașkirov
(U.B.S.S.)
— 19

neobosită călăuzesc munca eroică a
poporului român — și-a pus din
plin amprenta asupra intregli dez
voltări a societății socialiste româ
nești. Realismul și justețea politicit
partidului au fost confirmate înainte
de toate de realitatea fundamentală
că România a cunoscut în această
perioadă o puternică dezvoltare economico-socială. S-a edificat o mo
dernă bază tehnico-materială, for
țele de producție au fost repartizate
armonios pe teritoriul țării, făurindu-se un complex economic unitar.
Elaborarea conceptului de societa
te socialistă multilateral dezvoltată,
strategia edificării civilizației socia
liste în România exprimă preocu
parea consecventă a partidului, a
secretarului său general pentru a
asigura dezvoltarea noii orinduiri in
toate laturile și componentele sate,
împletirea dezvoltării economice, so
ciale, culturale, a devenirii persona
lității omului nou într-un tot armo
nios și unitar.
în spiritul concepției revoluționa
re. al tezelor leniniste care, subliniau
faptul că interesele solidarității proletare cer să se asigure o deplină
egalitate în drepturi a națiunilor,
partidul nostru s-a afirmat, de ase
menea, in cei 65 de ani de existen
ță ca un factor activ în lupta pen
tru independența și libertatea po
poarelor. pentru pace și progres so
cial, pentru socialism și comunism.
Partidul Comunist Român dezvoltă
larg, in conformitate cu obiectivele
stabilite de Congresul al XIII-lea,
relațiile cu toate partidele comu
niste și muncitorești, militează pen
tru întărirea solidarității lor inter
naționale pe baza principiilor revo
luționare, de egalitate, de respect ai
independentei fiecărui partid și a
dreptului său de a-și elabora de sine
stătător linia politică, văzînd în
această solidaritate un factor im
portant in lupta pentru progres so
cial și pace. Principiile concepției
revoluționare despre solidaritatea in
ternațională și colaborarea pe baze
egale a forțelor sociale care se pro
nunță pentru un drum nou in evo
luția societății sint profund actuale
pentru că ele răspund cerinței de a
pune in valoare potențialul revolu
ționar al forțelor progresiste con
temporane, înainte de toate al miș
cării comuniste internaționale.
în această concepție cunosc astăzi
o amplă dezvoltare relațiile externe
ale României. La baza acestora, a
Întregii
activități
internaționale,
partidul și statul nostru situează în
mod neabătut principiile deplinei
egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului In treburile inter
ne și avantajului reciproc, renunță
rii la forță și la amenințarea cu
forța.
Aniversind ziua de naștere a lui
Vladimir Ilici Lenin, Întemeietorul
partidului de tip nou, și apropiatul
jubileu al partidului nostru, oamenii
muncii din patria noastră iși reafir
mă hotărirea de a acționa cu dăruirț
șl cutezanță revoluționară pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului al
XIII-lea al Partidului Comunist
Român, de a alătura astfel marilor
realizări de plnă acum noi și mărețe
Împliniri, care să valideze. Ia scara
istoriei contemporane, vitalitatea și
forța ideilor socialismului științific,
a concepției revoluționare.

loan STANESCU

• Opera Română (13 18 57) : Poves
tirile lui Hoffmann — 18
• Teatrul de operetă
(14 80 11) :
Mam’zelle Nllouchc — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Mâgureanu,
14 75 46) :
Amintiri — 18,30 ;
(sala
Grădina
Icoanei, 11 93 44) : O zi de odihnă —
18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 06) : Băr
batul și... femeile — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : O
dragoste nebună, nebună.
nebună
— 19
• Teatrul „C. I. Nottara"
(59 31 03,
sala Magheru) :
Amintirile
Sarei
Bernhardt — 18,30 ; (sala
Studio) :
Craii de curtea veche — 19
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cursa de Vlena — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Gong
*86 — 19 ; (sala Victoria, 50 53 65) :
Eu vă fac să rideți — 19
• Ansamblul
„Rapsodia
română”
(13 13 00) : Clnt de drag că-mi place
viata — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) :
Toate pinzele sus — 9 ; Vrăjitorul
din OZ — 15
• Teatrul
„Țăndărică"
(13 23 77) :
Ileana Stnziaua — 10 : (sala Cosmonauților, 11 12 04) : Trei Iezi cucuiețl
— 15
• Circul București (10 41 95) : Circul
Mare din Moscova — 18,30
•

INFORMAȚII SPORTIVE
(Urmare din pag. I)
nute ale unui an calenda
ristic fiecare bătaie de ini
mă (fapt atestat de me
dici : tahicardiile sint spe
cifice rafinorilor din pe
trol) este un apel la veghe
totală. Nu-i metaforă, ci
adevărul curat : Dentru ca
pulsul țării să fie regulat
trebuie ca Inimile petroliș
tilor să bată mai repede.
Tradiția de luptă munci
torească a făcut loc spiri
tului de competiție munci
torească. Cei care, cindva.
nu s-au sfiit să fie primii
în luptă și-au crescut co
piii in cultul primului loc
obținut prin muncă. Exem
ple 7 Iată unul : Inginerul
Octavian Nan, directorul
rafinăriei, nu-i altul deeit
fiul fostului mecanic Ion
Nan, care a lucrat aici 36
de ani bătuți pe muche.
Cum conduce fiul fostului
mecanic 7
A evitat un răspuns di
rect. în schimb mi-a vor
bit despre oamenii de as
tăzi ai rafinăriei, despre
acest colectiv care, in arest
an, a lansat chemarea la
întrecere socialistă pentru
toate întreprinderile cit
același, profil din tară,
despre performante... Spu
nea :
— Pe trimestrul I am
depășit planul la produc
țiile marfă și fizică, la
productivitatea muncii. Iar
planul de investiții l-am
realizat integral. Instalația
de solventare a uleiurilor
speciale pusă în funcțiune
In cinstea aniversării parti

dului am adus-o la para
metrii proiectați în numai
trei zile. în urmă cu ani,
pe o altă instalație, pentru
același lucru e-a muncit
luni in șir...
— Cum se explică 7
— A sporit calificarea.
Toți oamenii noștri învață
și se cresc unii pe alții
pentru a putea munci mai
bine. Comuniștii au creat
climatul necesar. La nu
mita instalație s-rtu remar
cat maiștrii Mihal Bo
boc, Constantin Băltăceanu,
șubinginerii Nicolae Badea
și Ion Necula, inginerul
Rareș Ciobanu... în urmă
cu nu prea mulți ani acești
oameni au fost simpli mun
citori...
„Toți oamenii noștri În
vață și se cresc Unii pe
alții. Comuniștii au creat
climatul necesar” — ade
vărul acesta l-am auzit de
multe ori repetat in între
prinderile ploieștene. M-am
convins că îl cunosc și
copiii. Cum 7 Simplu. într-o dimineață, in plin cen
tru, lingă obeliscul care
marchează locul fostei case
în care s-a ținut al doilea
Congres al comuniștilor
români, am observat un
grup de șoimi ai patriei.
(Ulterior am aflat că sint
de la grădinița nr. 35 și că
sint însoțiți de educatoa
rele Luminița Nanu și Va
leria Sărățeanu). Am ajuns
lingă ei exact cind „to
varășa” încheia :
— Să știți copii că nici
odată atit de multi oameni
n-au datorat atit de mult
unui partid cum este parti

dul comunist și unul con
ducător așa cum este tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
Iatâ un adevăr pe care
copiii, intr-adevăr.
tre
buie să-I afle de la edu
catorii lor, dar pe care
ploieștenii — ca de altfel,
toți locuitorii țării — îl
eunosc foarte bine din
chiar viața lor,
— Este în firea comu
niștilor, este in spiritul
partidului nostru să pună

Cum și 7 în toți acești ani
întreprinderea n-a primit
nici o reclamație 1“
Cind faptele vorbesc
prin ele însele este clar că
un comentariu, oricît de
iscusit, despre ce Înseam
nă la Ploiești spiritul de
Întrajutorare muncitoreas
că ori disciplina tehnolo
gică devine de prisos. Dar
oamenii 7
Iată unul de la Combi
natul petrochimic Brazi.
(De ce de aici 7 Pentru ca
să vă pot spune că in
>
această citadelă a indus
triei petrochimice româ
nești valoarea productivi
tății muncii a trecut bini
șor dincolo de 2 milioane
de lei pe o persoană ! ; și
că aici, in unele locuri,
a! treilea producător și al iar Indicațiile tovarășului terminalele calculatoarelor
doilea exportator de utilaj Nicolae Ceaușescu la ple sint la fel de obișnuite ca
petrolier din lume. în acest nara din 1—2 aprilie au masa în bucătăria dv. : și
an finalizăm și instalația devenit autentice reguli de că aici, tot în unele locuri,
F 900, capabilă să atingă și conduită morală. O dovadă rigoarea este atît de mare
adinclmi de zece mii de mai mult am consemnat-o Incit fiecare manevră, fie
metri, o alta destinată să la întreprinderea de rul care convorbire purtată cu
lucreze in medii eu tempe menți grei, intr-o convor cei din instalații este în
cu
rectificatorul registrată concomitent pe
raturi intre minus 40’C și bire
plus WC, mașini antigrizu- Gheorghe Androne. îmi o bandă magnetică sigila
toase pentru săpat galerii spunea că întreprinderea tă ; și că numărul firmelor
în minele de cărbuni și, de vagoane Arad a făcut străine cu care întreține
pentru prima dată in țară, apel la ei pentru ca in relații comerciale combi
construim un strung cu co treizeci de zile să le exe natul de la Brazi a trecut
mandă numerică pentru cute niște rulmenți nece și el dincolo de două sute).
piese lungi de șase metri sari vagoanelor de metrou. Deci, iată un om de la
și cu diametrul de 1.8 Și 7, l-am intrebat. „In Brazi : se numește Con
douăsprezece zile au fost stantin Necula, este comu
metri—
Observați 7 Ne-am anga gata”. Dar calitatea 7 A re nist, are 38 de ani, este
jat, am realizat, vom rea plicat : „Sîntem cea mai căsătorit, are doi copii si
liza 1 Același eian, aceeași tînără Întreprindere ploieș acum toată suflarea com
responsabilă atitudine fată teană. Producem rulmenți binatului crede că este
de muncă am găsit-o și la din august 1979 și expor „cel mai bun tehnolog de
întreprinderea de utilaj tăm din ...1980 1 Unde 7 în la piroliză” (de altfel este
chimic. Aici, zilele de 18, S.U.A., Belgia. Austria, și șeful instalației), deși în
19 și 20 aprilie au fost de- Argentina. India, Anglia... 1966 venise, tot aici, doar

Fiecare dezvoltare a În a fost muncitor tot aici.
treprinderilor noastre a Acum este invitat să țină
fost consecutivă vizitelor prelegeri și in fața studen
cu care ne-au onorat De ților de la Institutul de
cite ori 7 Aproape că n-a petrol și gaze). îmi spune :
— Planul la zi l-am în
fost an din 1965 încoace în
care secretarul general al deplinit. Am livrat și cele
partidului să nu fi fost la trei instalații de foraj pe
Ploiești cel puțin o dată, care ne-am angajat să le
dar au fost și multi alții realizăm îh cinstea zilei
în care ne-a vizitat și de muncitorilor. Pină la 8 mai
două ori. Tovarășul vom îndeplini și angaja
Nicolae Ceaușescu ne cu mentul suplimentar. Nu ui
tăm nici o clipă că sîhtem
noaște bine.

derate zile record. Cine
sint fruntașii 7 Strungarii
Ion Lascu. Filip Suciu,
Mircea Duță, sudorul Ene
Constantin, cazangiul Decu
Dinu, formațiile de forjori
ale lui Dan Olaru, turnă
torii lui Gheorghe Olaru,
Întregul atelier de repa
rații mașini unelte.
Pentru muncitorii ploieșteni angajamentul semni
fică, firesc, o perma
nentă stare de angajare.

Tinerețea unei puternice citadele de muncă
în valoare tot ceea ce
poate să conducă la dez
voltarea economico-sociaIă a țârii, la creșterea bu
năstării oamenilor, îmi
spunea Mircea Isbășoiu,
secretar al comitetului mu
nicipal de partid. în 1965,
producția industrială pe
locuitor era la Ploiești doar
de 198 177 lei. Astăpi este
de 750 000 1 Incredibil dar
adevărat Această formida
bilă creștere a puterii
noastre industriale o da
torăm grijii permanente
pe care ne-o poartă parti
dul nostru. Indicațiilor și
orientărilor pe care aici,
la fața locului, le-am pri
mit de
la
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și de la
tovarășa Elena Ceaușescu.
căreia, mai ales, petrochi
mia ploieșteană ii datorea
ză foarte mult Dovadă 7

într-adevăr. cu prilejul
uneia dintre vizitele efec
tuate, in 1972, la marea
adunare populară care a
avut
loc,
conducătorul
partidului și statului nos
tru a afirmat : „Eu ti cu
nosc bine pe ploieșteni ;
știu de ce sint capabili...
într-adevăr, ploieștenii au
o glorioasă tradiție de
luptă revoluționară ; noi
știm că partidul nostru co
munist are un sprijin de
nădejde in Întreaga popu
lație din Ploiești, ca de
altfel, in intregul popor
român”.
Ploieștenii vor să se ara
te demni de această înaltă
apreciere.
Iată, la întreprinderea
„1 Mai” discut cu dr. ing.
Mihai Mateescu, șeful ser
viciului organizarea pro
ducției și a muncii. (Cindva

cu calificare de operator
chimist. Cum a ajuns la
ce este azi 7 Simplu, dacă
dv. credeți că-i simplu să
lucrezi ziua și seara să te
duci la liceu, apoi la fa
cultate...
Să știți că la fel de
„simplu” a fost obținută
și creșterea de peste șapte
ori a producției industriale
ploieștene. din 1965 pînă
azi. La fel de „simplu” va
fi și pînă cind. in 1990,
același indicator va ajunge
la valoarea de 84 126 mi
lioane de lei ! Și știți de
unde s-a pornit la Plo
iești 7 Zilele trecute, în
cinstea aniversării de la
8 mai, la comitetul muni
cipal de partid s-a deschis
o expoziție. Deși terifiant,
unul dintre documentele
etalate acolo este deosebit
de convingător : „Urmare
a bombardamentelor de la
Ploiești — 70 de miliarde
de lei pagube în industria
petrolului ; 80 la sută din
rețelele de alimentare cu
apă și energie electrică —
distruse ; toate edificiile
publice — inutilizabile ;
7 000 de clădiri bombarda
te, din care 5 000 au fost
rase din temelii...”. Deci
acesta a fost „startul”.
Cind teșiți din expoziție ar
fi bine dacă ați vizita ora
șul. E frumos. E nou. Si
înnoiește continuu. Florile
lui aprilie il fac și mal fru
mos. Privind, probabil că
veți înțelege mai ușor cine
sint și ce vor comuniștii.
Și de ce sint nu importan
te, pi foarte importante
fabricile. Și muncitorii lor.

POPICE. La arena Voința din Ca
pitală s-a desfășurat dubla intîlnirc
internațională de popice dintre echi
pele României și Iugoslaviei. în
toate cele patru meciuri disputate
victoria a revenit sportivilor români:
la masculin cu 5 408—5 355 puncte și
5 404—5 336 puncte, iar la feminin cu
2 553—2 540 puncte și 2 541—2 409
puncte.
BASCHET. Selecționata masculină
de baschet a României a disputat
trei intîlnirl amicale în compania
echipei Ungariei. Baschetbaliștii ro
mâni au terminat Învingători in
toate partidele, ciștigind cu 93—74,
94—68 și cu 99—94.
HOCHEI. La Moscova, in cadrul
campionatului mondial de hochei pe
gheață (grupa A), selecționata
U.R.S.S. a învins cu scorul de 4—2
(1—0, 2—0, 1—2) echipa Cehoslova
ciei. într-un alt joc, reprezentativa
Canadei a dispus cu 4—2 (0—0, 3—1,
1—1) de formația S.U.A.
HANDBAL. • în meci retur pen
tru semifinalele „Cupei campionilor
europeni” la handbal masculin, echipa
poloneză G.K.S. Wybrzeze Gdansk
a invins pe teren propriu, cu scorul
de 25—21 (15—11), formația Atletico
Madrid și s-a calificat in finala com
petiției, în primul joc, handballștii
spanioli au ciștigat cu 24—21. Cea
laltă finalistă a C.C.E. este cam
pioana Iugoslaviei, Metaloplastika
Sabac, care, in meci retur pentru
semifinale, a întrecut cu 23—17 echi
pa Steaua București (ciștigătoare in
primul joc, la Buzău, doar cu 24—
22). • în finala „Cupei cupelor” s-au
calificat C. F. Barcelona (in semifi
nale : 25—27 în tur și 29—19 in re
tur cu Veszprem Epitâk) și T. V.
Grosswallstadt (22—28 în tur și
25—16 în retur cu H. C. Minaur
Baia Mare).

!

TRIPOLI (Agerpres). — Moammer
El Geddafi. conducătorul Mani Re
voluții de la 1 Septembrie al Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare
Socialiste, a primit o delegație a
Mișcării de nealiniere, condusă de
ministrul afacerilor externe al Indiei,
Bali Ram Bhagat, anunță
agenția France Presse, care citează
postul de radio din capitala libiana,
captat la Paris.
Șeful delegației a reafirmat pozi
ția mișcării de nealiniere de a con
damna agresiunea americană contra
Jamahiriei Libiene. El a adăugat
că agresiunea americană constituie,
ca act al unui membru permanent
al Consiliului de Securitate, un pre
cedent periculos și o amenințare
directă pentru pacea și indepen
dența fiecărui membru al mișcării
de nealiniere, ca și împotriva păcii
și securității în regiunea meditera
neană și in întreaga lume, relevă
postul de radio libian.
TRIPOLI (Agerpres). — Trei per
soane au fost rănite simbătă la
Tripoli ca urmare a exploziei unei
bombe cu efect intîrziat lansate de
avioane militare nord-americane în
timpul atacului aerian al S.U.A. îm
potriva Jamahiriei Libiene — reia-tează agenția France Presse. citind
surse oficiale libiene.

LONDRA (Agerpres). — Comitetul
Executiv Național al Partidului
Laburist din Marea Britanie a adop
tat o rezoluție in care condamnă
rolul jucat de guvernul conservator
britanic în sprijinirea raidului avia
ției americane împotriva Jamahiriei
Libiene. Rezoluția evidențiază că
acțiunile Statelor Unite împotriva
Libiei contravin tuturor normelor
dreptului internațional. Permițînd
folosirea bazelor americane din
Marea Britanie pentru bombardarea,
orașelor pașnice libiene, guvernul
britanic s-a pus într-o situație de
izolare nu numai față de lumea
arabă, dar a constituit un caz izolat
și în rîndul propriilor săi aliați vesteuropeni — menționează documentul.
în rezoluție se precizează că, dacă
vor veni la putere, laburiștii vor
întreprinde măsuri imediate în di
recția reglementării problemei pre-

r

zenței militare americane în Marea
Britanie și vor institui dreptul strict
de veto al guvernului britanic asu
pra folosirii bazelor militare ameri
cane de pe teritoriul britanic.

VIENA (Agerpres). — Popoarele
europene poartă o răspundere deo
sebită pentru asigurarea păcii și des
tinderii in regiunea Mării Mediterane — se spune în declarația Comi
tetului de coordonare a mișcărilor
în favoarea păcii din Austria, publi
cată la Viena. Reprezentanții a peste
130 de organizații politice, obștești,
antirăzboinice au condamnat acțiu
nile agresive americane împotriva
Jamahiriei Libiene, au cerut înceta
rea prezenței militare a S.U.A. în
această regiune, s-au pronunțat pen
tru retragerea flotelor militare
străine din Marea Mediterană.

WASHINGTON (Agerpres). — La
Dallas a avut loc o demonstrație de
protest împotriva efectuării bombar
damentelor americane asupra terito
riului Jamahiriei Arabe Libiene. La
demonstrație au participat sute de
persoane — transmite agehțiâ U.P.I.
— care au relevat caracterul nociv
al recurgerii la forță militară în re
lațiile dintre state și necesitatea so
luționării pe cale pașnică a stărilor
de tensiune șt conflict, pornind de
Ia cauzele lor fundamentale.
BRAZZAVILLE (Agerpres). — într-o declarație dată publicității la
Brazzaville, Biroul Politic al C.C. al
Partidului Congolez al Muncii a con
damnat bombardamentele americane
împotriva Jamahiriei Libiene. în do
cument se subliniază Că poporul con
golez este solidar cu poporul libian
și iși unește glasul cu al opiniei pu
blice internaționale protestând, ener
gic împotriva agresiunii comise îm
potriva unei țări suverane și Îndeinde
pendente.

BONN 21 (Agerpres). j— Agresiunea comisă de Statele Unite împotriva Jamahiriei Libiene este o
încălcare a normelor dreptului in
ternațional — se arată într-o decla
rație dată publicității luni la Bonn
de conducerea federală a Partidului
ecologist din R. F. Germania.

GENTIILE DE PRESA

e scurt
ÎN R.S.A. AU AVUT LOC NOI
DEMONSTRAȚII
ANTIAPARTHEID. Participanții au condamnat
lipsa de dorință a guvernanților de
la Pretoria de a accepta reforme
structurale pentru ieșirea țării din
criza politică și economică. In ul
timele 24 de ore, șapte persoane
de culoare au fost ucise, între care
doi copii, informează agenția
Reuter.

CONTINUA ACTIVITATEA LA
' BORDUL STAȚIEI „MIR". După
Icum relatează agenția T.A.S.S., la
20 aprilie, nava cosmică automată
de transport „Progress-25". după
incheierea misiunii sale, a fost deI cuplată de tandemul spatial „Mir"-.
„Soiuz T-15". Prin cuplarea motoa
relor navei, ea a fost plasată pe
I traiectoria de coborire. a pătruns
in păturile dense ale atmosferei
terestre, după care s-a dezintegrat.
Nava a fost lansată la 19 martie
ISi a adus, pentru aprovizionarea
stației „Mir" in zbor. apă. oxigen,
combustibil pentru motoarele sta-

(tei, ca si diverse aparate si ma
teriale necesare activității cosmonaufilor sovietici in spațiu. Cosmo
nauta sovietici Leonid Klzim și
Vladimir Soloviov 1st continuă activitatea la bordul lui „Mir", Ei
sint sănătoși si se simt bine.
LA MADRID s-a desfășurat una
dintre cele mai mari manifestații
ale oamenilor muncii din agricul
tura Spaniei. La chemarea sindi
catelor de ramură, transmite agen
ția T.A.S.S., aproximativ 500 000 de
agricultori au participat la o de
monstrație de protest. împotriva
politicii agrare a C.E.E. In cadrul
mitingului care a urmat demonstrației, vorbitorii au relevăt că integrarea Spaniei in C.E.E. lovește
în interesele oamenilor muncii de
la sate.

TITLU ONORIFIC ACORDAT
LUI NELSON MANDELA. Pentru
întreaga sa activitate închinată
luptei de emancipare politică si so
cială a poporului negru din Repu-

Congresul P. C. din Belgia
BRUXELLES 21 (Agerpres). — In
raportul C.C. ăl P.C. din Belgia, pre
zentat de președintele partidului,
Louis Van Geyt, se relevă în capito
lul rezervat situației din țară că gu
vernul de coaliție, format după ale
gerile parlamentare din octombrie
anul trecut, aplică un program de
„economii drastice" pe plan intern,
iar in domeniul politicii externe se
orientează spre Washington și
N.A.T.O. Numai în ultimii patru
ani, a subliniat raportorul, capacita
tea de cumpărare a oamenilor mun
cii belgieni s-a redus cu 15 la sută,
iar guvernul își propune drept
obiectiv să o reducă cu încă 5—6 la
sută. Guvernul a trecut la elabora
rea bugetului de stat pe anul 1986,
care prevede reducerea capitolelor
bugetare privind ocrotirea sănătății
și învățămîntul, se reduce în mod
sever programul construcțiilor de lo
cuințe, se dublează — de la șase luni
la un an — termenul în care absol
venții școlilor ce nu-și pot găsi un

1

blica Sud-Africană. de largă recu
noaștere internațională. Universi
tatea din Harare a hotărit să acor
de liderului populației de culoare
din R.S.A.. Nelson Mandela, aflat
in închisoare, titlul onorific de doc
tor al acestei instituții. Este cel
de-al doilea titlu de acest fel acor
dat de Universitatea din Harare de
la obținerea independentei statului
Zimbabwe.
O EXPLOZIE PUTERNICA cau
zată de o bombă artizanală am
plasată sub un automobil s-a
produs, luni, în centrul capitalei
Mozambicului. Potrivit agenției
mozambicane de presă, citată de
T.A.S.S., peste 50 de persoane au
fost rănite în urma acestui act te
rorist. Au fost avariate clădirile
care se aflau pe o rază de 300 m.
Poliția mozambicană a deschis
o anchetă pentru a-i descoperi pe
vinovați.
RECULUL DOLARULUI. Luni,
dolarul american a înregistrat la
bursa de devize din Tokio cel mai
scăzut curs al său in raport cu
yenul japonez, in pofida interven
ției Băncii cehtrale a Japoniei, care
a cumpărat peste un miliard de
dolari. Astfel, un ..bilet verde" a
fost schimbat pentru 171,90 yeni,
ceea ce echivalează cu un recul de
3.95 yeni față de paritatea de vi
nerea trecută.

i
i
i
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gravare considerabilă a încordării,
hotărirea O.N.U. de instituire a Anu
lui Internațional al Păcii a fost nu
un act de complezență, o acțiune
simbolică, „decorativă" sau o eti
chetă formală, ci, dimpotrivă, o ac
țiune politică obiectiv-necesară. por
nind de la urgența cu care se im
punea, și se impune, oprirea cursu
lui atit de periculos al evenimente
lor, trecerea la măsuri
concrete,
efective pentru dezamorsarea situa
ției, pentru deschiderea unei per
spective reale, de destindere, înțe
legere și securitate a popoarelor lu
mii. Or. ce se poate constata că s-a
intimplat in cele trei luni și mai
bine care au trecut pină acum ?
Departe de a se fi înaintat pe
această cale, departe de a se fi făcut
pași, fie chiar modești, in direcția
obiectivelor Anului Internațional al
Păcii, dimpotrivă, au avut și au loc
evoluții care contravin grav, fla
grant, acestor obiective, evoluții
care nu numai că nu contribuie la
consolidarea păcii, ci o subminează
cu o perseverentă intr-adevăr dem
nă de o cauză mai bună.
Neîndoios, unul din cele mai no
cive fenomene din această categorie
o constituie faptul că a continuat să
se desfășoare — nestinjenit, in voie
și frenetic — escalada inarmărilor.
Deși acest an și-a făcut debutul sub
auspiciile pozitive ale unor impor
tante tratative și înțelegeri de prin
cipiu la nivel înalt privind redu
cerea inarmărilor și trecerea la de
zarmare, deși s-au formulat cuprin
zătoare propuneri de diminuare a

amenințării nucleare. întregite acum
și de propuneri similare cu privire la
armamentul clasic, arsenalele de tot
felul au continuat să crească, au
sporit cu noi și. noi arme. A conti
nuat instalarea de noi rachete cu
rază medie de acțiune în Europa,
s-au făcut noi pași înainte in acti
vitățile de militarizare a spațiului
cosmic — practic lucrurile s-au pe
trecut ca și cum tratativele și înțe
legerile amintite nici nu ar fi exis
tat.

Explozii cu undă de șoc
mondialei. In acest c°nte3tt' 0
deosebită gravitate a prezentat
continuarea experiențelor nucleare
americane. Și cind s-a petrecut
acest lucru ? Tocmai in perioa
da în care U.R.S.S., aplicînd cu
rigurozitate moratoriul asumat uni
lateral, își anunțase intenția de a-1
prelungi „sine die“ dacă și cealaltă
parte nu va proceda la noi teste,
cind oamenii sperau că observatoa
rele seismice nu vor mai înregistra
nici o explozie, iar contoarele Gei
ger vor avea de verificat de acum
înainte doar securitatea centralelor
atomoelectrice. Și iată că aces
te speranțe au fost spulberate de
suflul exploziei din deșertul Neva
da, ceea ce a determinat partea so
vietică să se considere eliberată de
angajamentul instituit unilateral —
precizind insă că este oricînd dispu
să să aplice din nou moratoriul dacă
guvernul american va adopta o atitudine corespunzătoare.
Or, este limpede că anunțarea intenției S.U.A. de a efectua, mai departe, noi și noi explozii creează riscui unei ample escaladări a înarmă
rilor nucleare — și aceasta cînd pe
.masa tratativelor se află propune
rile prezentate de U.R.S.S. de redu
cere și lichidare, pină în anul 2000,
a arsenalelor nucleare 1 Nu ar fi
mai logic, mai firesc să fie luate in
discuție asemenea propuneri, nu ar
fi mai logic, mai firesc ca toate
eforturile să fie îndreptate în direc
ția nu a continuării, ci, dimpotrivă, a
opririi oricăror experiențe atomice ?
Menținerea moratoriului proclamat
de U.R.S.S.. alăturarea părții ame
ricane la acest moratoriu, incheierea
unui acord general de ineetare a ex
periențelor nucleare de către toate
statele — iată o necesitate și un do
rit act sub egida Anului Internațio
nal al Păcii.
Este adevărat, cînd s-a intrat în
Anul Internațional al Păcii, într-un
șir de zone ale globului persistau
conflicte și focare de război. Firesc

REDACȚIA
*

BRUXELLES 21 (Agerpres). — La
Bruxelles au lu'at sfirșit lucrările
Congresului al XXV-lea al P.C. din
Belgia.
Congresul a adoptat o Rezoluție
și a ales noul Comitet Central al
partidului.
Cuvîntul de închidere a congresului a fost rostit de președintele
partidului. Louis Van Geyt.

BERLIN 21 (Agerpres). — P. Finanțu transmite : La Berlin s-au
încheiat luni lucrările celui de-al
XI-lea Congres al Partidului Socia
list Unit din Germania.
In cursul lucrărilor forumului col
muniștilor din R. D. Germană, dele
gații au dezbătut Raportul de acti
vitate al Comitetului Central al
partidului, Directivele celui de-al
XI-lea Congres al P.S.U.G. cu privire la dezvoltarea economiei naționale în cincinalul 1986—1990, alte
probleme aflate pe ordinea de zi a
congresului.
La lucrări au fost prezente 140 de
delegații ale unor partide comuniste
și muncitorești, democratice și re
voluționare, mișcări de eliberare na
țională, partide socialiste și socialdemocrate din 104 țări.
Partidul Comunist Român a fost
reprezentat de o delegație condusă
de tovarășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., prim viceprim-mihiștru al Guvernului Republicii So
cialiste România.
Luni, delegații au ales organele de
conducere ale partidului.
în prima sa ședință plenară, Co
mitetul Central l-a reales, în unani
mitate, pe tovarășul Erich Honecker
in fiincția de secretar general al Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania.
Tovarășul Erich Honecker a antințat, din împuternicirea Comitetului
Central, că în Biroul Politic al C.C.
al P.S.U.G. au fost aleși tova
rășii: Hermann Axen, Hans-Joachim
Boehme, Horst Dohlus, Wemer Eberleiri, Wemer Felfe, Kurt Hager, Joa
chim Herrmann, Erich Honecker.
Werner Jarowinsky, Heinz Kessler,
Guenther Kleiber, Egon Krenz, Wer
ner Krolikowski, Siegfried Lorenz,
Erich Mielke, Guenter Mittag, Erich
Muechenberger, Al Fred Neumann,
Guenter Schabowski, Horst Sihdermann, Willi Stoph, Harry Tisch,
iar ca membri supleanți — Ingeburg
Lange, Gerhard Mueller, Marga
rete Mueller. Gerhard Schuerer,
Werner Walde.
Secretari ai C.C. al P.S.U.G. au
fost aleși tovarășii :
Hermann
Axen, Horst Dohlus, Werner Felfe,
Kurt Hager, 'Joachim Herrmann,
Werner Jarowinsky, Egon Krenz,
Ingeburg Lange, Guenter Mittag și
Guenter Schabowski.
Comisia Centrală de Revizie a
reales ca președinte pe Kurt Seibt.
în cuvintarea rostită la incheierea
lucrărilor
congresului,
tovarășul
Erich Honecker a subliniat că
este necesană concentrarea efor
turilor tuturor pentru aplicarea
hotărîrilor celui de-al XI-lea Con
gres al P.S.U.G., in scopul întăririi
socialismului și asigurării păcii. Ac-'
ționăm, a spus el,' pentru o unitate
strinsă a partidului și poporului,
pentru transpunerea in practică a
inițiativelor valoroase ale comuniștilor, ale clasei muncitoare din
R.D.G.
Congresul al XI-lea al P.S.U.G. —
a continuat secretarul
_______
______
general al
C.C. al P.S.U.G. — a deschis, prin
deciziile sale, o etapă calitativ nouă
în construirea societății socialiste

Opoziția cere revizuirea constituției

SEUL 21 (Agerpres). — Noul Par
tid Democratic și Consiliul pentru
promovarea democrației — formați
uni ale opoziției sud-coreene —
și-au anunțat intenția de a extinde
campania pentru stringerea a zece
milioane de semnături pe o petiție
în favoarea revizuirii constituției
regimului de la Seul. Se preconi
zează, între altele, organizarea de

mitinguri de masă in sprijinul ce
rerilor opoziției.
Unul din liderii Consiliului pentru
promovarea democrației, Klm Dai
Djoung, a subliniat, intr-o declara
ție. că realizarea stabilității și reunificârii in Peninsula Coreeană
necesită realizarea de schimbări în
Coreea de Sud.

Anul Internațional al Păcii să-și justifice numele!

DEZIDERATUL MAJOR
AL POPOARELOR-

Un tragic paradox : în
Anul Internațional al Păcii
— o escaladă neîntreruptă
a încordării.
condițiile de a-

loc de muncă sînt lipsiți de dreptul
de a primi ajutoare de șomaj. Conti
nuă să crească șomajul, al cărui
nivel — chiar și potrivit cifrelor
oficiale — a depășit 500 000 de oa
meni. S-a accentuat criza în ramu
rile metalurgică și minieră.
împotriva ofensivei monopolurilor
asupra intereselor vitale ale celor ce
muncesc, clasa muncitoare desfășoa
ră o luptă organizată, unind în jurul
său toate păturile populației care au
de suferit de pe urma crizei și a
cursei înarmărilor. Sarcina comuniș
tilor este de a găsi noi forme da
luptă, de a colabora cu sindicatele,
de a desfășura o activitate intensă
in rîndul tineretului.
Abordind probleme ale actualității
internaționale, președintele P.C. din
Belgia a relevat că S.U.A. au pornit
in mod fățiș pe calea confruntării
cu socialismul, atrăgînd în politica
sa aventuristă țările vest-europene
membre ale N.A.T.O., inclusiv
Belgia.
în Belgia — a continuat vorbitorul
— se înțelege tot mai clar necesi
tatea extinderii mișcării pentru pace
și dezarmare la care sînt atrase
pături tot mai largi ale populației
țării, Inclusiv tineretul, organizațiile
de femei, asociațiile de ocrotire a
mediului ambiant, catolicii de stingă.
Comuniștii belgieni consideră drept
sarcina lor principală lupta pentru
acest țel nobil, pentru apărarea in
tereselor poporului muncitor. a
arătat în încheiere președintele P.C.
din Belgia.

coreea de sud :

lucrărilor congresului al XI-LEA AL P.S.U.G.

Tovarășul Erich Honecker reales in funcția
de secretar general al C.C. al P.S.U.G

O cuvintare a secretarului general al C.C. al P.C.U.S.
BERLIN 21 (Agerpres). — Luînd
voarea eliminării barierelor artifi
cuvîntul la un miting organizat la
ciale din sfera economică, pentru
Berlin, șeful delegației P.C.U.S. ia
dezvoltarea unor relații reciproc
lucrările celui de-al XI-lea Congres
avantajoase între C.A.E.R. și C.E.E.,
al P.S.U.G., Mihail Gorbaciov, secre
pentru colaborarea general europea
tar general al C.C. al P.C.U.S., a
nă in problemele economice, ecolo
subliniat că, în prezent, nu există
gice și în alte probleme. El a
cauză mai importantă decît înlătura
reafirmat,
totodată,
actualitatea
rea pericolului unui război nuclear,
propunerii cu privire> Ia dizolvarea
încetarea cursei înarmărilor, conso
concomitentă ta T.
Tratatului
..
de la
lidarea păcii. Actualele bariere de
Varșovia și a N.A.T.O., iar — pen
pe continentul nostru. a precizat
tru început — cel puțin a organisme
vorbitorul, pot fi depășite numai
lor militare ale celor două pacte,
prin eforturi comune, prin trecerea
în legătură cu o nouă întîlnire
de la confruntare și competiție pe
soyfeto-americană la nivel înalt,
plan militar la coexistență pașnică.
secretarul general al C.C. al P.C.U.S.
Destinderea, încrederea, colaborarea,
a afirmat că aceasta ar putea avea
intangibilitatea frontierelor actuale,
loc dacă va fi creată o atmosferă
respectarea intereselor legitime re
internațională corespunzătoare. întâl
ciproce constituie mijloacele ce ar
nirea Ia nivel înalt, a subliniat el.
asigura Europei
o pace trainică.
își va dovedi utilitatea dacă va duce
Dorim o Europă fără focoase nuclea
la măsuri reale pe calea dezarmării.
re și fără mijloace chimice de ducere
Sîntem gata pentru aceasta. El a
a războiului, o Europă unde să fie
menționat, totuși, că o asemenea
reduse în mod radical forțele armate
disponibilitate nu se manifestă încă
și armamentele, de la Atlantic la
din partea Washingtonului, care ac
Ural, a spus Mihail Gorbaciov.
Țările noastre se pronunță în fa-.
ționează într-o direcție total opusă.

I— ---- ----------------- ----------

Veștile care sint transmise in aceste zile în flux neîntrerupt, prin
telexuț-ile agențiilor de presă și
ocupă spații ample în paginile cotidtanelor din întreaga lume sau in
emisiunile tuturor posturilor de ra
dio și televiziune sînt de natură să
pună pe ginduri și să îngrijoreze,
să determine grave reflecții. Pe toa
te meridianele, deschizind ziarul sau
răsucind butonul radioului, oamenii
au ajuns să se intrebe cu neliniște :
oare ce va aduce ziua de azi ? Ce
vești despre bombardamente, dis
locări de escadre navale, atentate,
embargouri, amenințări etc. vom mai
afla ?
Și aceasta, asemenea întrebări cotidiene in 1986 — adică in Anul Internațional al Păcii 1

Încheierea

Sarcina cea mai importantă
înlăturarea pericolului nuclear

V

și

ar fi fost ca pe măsură ce se avansa
în noul an, proclamat „al păcii", să
se micșoreze și să se stingă flăcările
conflictelor, tăciunii războiului să fie
înăbușiți sub cenușă. Or, dimpotri
vă, vîlvătăile au izbucnit cu și mai
multă putere, vechilor focare li s-au
adăugat altele noi, s-au înregistrat
grave acte contrare normelor de
conduită internațională, contrare le
galității internaționale. Măsurilor și
apelurilor la embargouri economice,
anunțate chiar la începutul anului,
le-au succedat, la scurt timp, ma
nevre și demonstrații aeronavale, în
soțite de acțiuni militare fățișe, cum
a fost scufundarea vaselor libiene
în apele Golfului Sirta. în același
timp, omenirea a luat cunoștință cu
oroare de multiplicarea unor acte
teroriste, atentate in aeroporturi, la
bordul unor avioane sau nave, în
localuri publice etc., soldate cu nu
meroase victime nevinovate.
Dar. firește, condamnind și blamind cu fermitate și severitate ase
menea acte, opinia publică nu poate
accepta ca uciderea unor oameni
nevinovați intr-o țară să fie folosită
drept motivare sau argument pentru
uciderea unor oameni nevinovați în
altă țară. Omenirea nu poate accep
ta justificarea unor bombardamente
aeriene masive sub pretextul com
baterii terorismului sau pe motivul
unor profunde animozități. Nu se
poate admite de către comunitatea
internațională, care vrea să trăiască
în condiții de legalitate, ca un stat
membru al O.N.U. să-și trimită avia
ția să bombardeze un alt stat mem
bru al O.N.U., un stat independent
și suveran, cu care nu se află în
stare de război !
Pe bună dreptate, în întreaga lume
s-a ridicat un imena val de dezapro
bare a bombardamentelor americane
asupra Libiei, care creează o situa
ție din cele mai primejdioase in
zona Mediteranei, comportând, în
același timp, riscuri imprevizibile
pentru cauza generală a păcii. Șt
trebuie să constituie un îndemn se
rios la reflecție faptul că asemenea
condamnări au fost exprimate nu
numai din partea unor țări apropia
te Libiei, ci și chiar din partea sta
telor membre ale alianțe! atlantice.
Oare s-ar putea spune că dezacordu
rile formulate la întîlnirea de la Ha
ga a miniștrilor de externe ai țărilor
C.E.E. au fost inspirate din vreo
capitală din afara N.A.T.O. ? Sau
pozițiile de dezaprobare adoptate
de guvernele olandez, danez, spa
niol și de alte guverne din țări care
fac parte din pactul nord-atlantic? în

lume există multe litigii între state;
oare ar fi admisibil ca pentru rezol
varea acestora să se deschidă larg
„poarta" bombardamentelor ? N-ar
trebui ca aceste lucruri să dea de
gindit cind se recurge atit de ușor
la arme ?
Realitatea este că, sub impactul
unei inacceptabile escalade a încor
dării, orizontul politic internațional,
care părea la un anumit moment a
da semne de înseninare, s-a întune
cat și mai mult. Dacă imediat după
întâlnirea sovieto-americană de la
Geneva s-a vorbit de șansele înțeleglerii, în prezent se constată că înțe
legerile realizate în principiu riscă
a nu fi aplicate în practică ; întîlniri importante asupra cărora se că
zuse de acord sînt puse sub semnul
îndoielii.

Mai presus de orice —
grija pentru pacea și liniș
tea planetei 1 întrebarea de
osebit de gravă pe care și-o pun,
in acest moment, popoarele este
unde se poate ajunge inaintindu-se
mereu pe o asemenea cale ? ! Ce
poate rezulta dintr-un asemenea joc
periculos cu focul, din succesiunea
de măsuri și contramăsuri, de ri
poste și contrariposte pe care ii
comportă ? La obiectivele Anului
Internațional al Păcii au subscris
toate statele membre ale O.N.U.,
practic toat<5 statele lumii. Și nu
este vorba de un simplu angajament
moral — 'deși în mod evident etica
își are importanța ei în politica
internațională — ci de necesitatea
urgentă de a se înțelege gravitatea
excepțională a situației, de a se opri
— cit (nai este timp ! — evoluția
extrem de primejdioasă a eveni
mentelor.
Anului Internațional al Păcii tre
buie să-i corespundă manifestări și
acțiuni in spiritul țelurilor sale ge
neroase, in concordanță cu intere
sele de pace ale întregii comunități
internaționale ! Tocmai pentru că
acest an a fost proclamat prin voin
ța unanimă a țărilor membre ale or
ganizației mondiale, este firesc, mai
mult, se impune cu necesitate ca
fiecare țară să-și onoreze angaja
mentul luat prin întreprinderea unor
acțiuni care să ducă nu la pericli
tarea păcii. Ci, dimpotrivă, la întări
rea, la consolidarea ei. Aceasta nu
este o chestiune facultativă, o pro
blemă de ordin subiectiv, ci obliga
ția supremă a tuturor statelor și po
poarelor.

Grija pentru asigurarea prezentu
lui și viitorului pașnic al planetei
este îndatorirea cea mai înaltă a fie
cărui conducător de stat, a fiecărei
țări, fără deosebire de orinduire, de
mărime sau potențial economic ori
militar și dincolo de orice alte con
siderente. Ori se va acționa în di
recția unei concordanțe între fapte
și obiectivele Anului Internațional al
Păcii — și deci între fapte și inte
resele vitale ale statelor — ori se va
ajunge și mai aproape, mereu mai
aproape, de marginea abisului.
Iată de ce în conștiința tuturor
celor ce sînt pătrunși de gravitatea
momentului nu poate decît să se
întărească și mai mult convingerea
că singura cale pe care o im
pun rațiunea, bunul simț, jude
cata sănătoasă este cea pentru
care pledează România, președintele
Nicolae Ceaușescu. Ridicindu-se cu
hotărâre împotriva a tot ceea ce poa
te primejdui pacea și liniștea po
poarelor,
România.
președintele
Nicolae Ceaușescu au adresat ape
luri lucide la reținere, la moderație,
la calm, chemind la oprirea neintirziată și definitivă a oricăror acțiuni
militare și demonstrații de forță, la
înțelegerea adevărului atît de simplu
că unica modalitate de soluționare a
problemelor nu este cea a recurge
rii la arme, ci calea dialogului, a
tratativelor.
Si ar putea oare cineva să nege
acest lucru, să susțină că dialogul,
discuțiile, oricit de îndelungate și
spinoase ar fi, produc pierderi de
felul acelora cu care se soldează con
fruntările armate ? Poate oare să
fie repudiată aprioric masa tratațivelor. unde nu se ' înregistrează
nici un fel de distrugeri și unde, mai
mult, se pot obține progrese reale
în direcția rezolvării litigiilor ? !
Mai mult ca oricînd, viața pune la
ordinea zilei marea răspundere de a
nu se permite' să se profileze tot
mai amenințător spectrul politicii de
forță, de a nu se lăsa loc stihiilor
războiului, ci, dimpotrivă, de a face
totul pentru a ,se asigura triumful
rațiunii, al cauzei destinderii și În
țelegerii.
Acesta este sensul major a! chemă
rii umaniste pe care, prin glasul de
înaltă autoritate internațională al
. tovarășului Nicolae Ceaușescu, po
porul nostru o adresează popoarelor
și națiunilor. In această direcție Se
cer îndreptate eforturile tuturor în
Anul Internațional al Păcii.

Romulus CAPLESCU

dezvoltate în R.D.G. El a demonstrat
în mod convingător că partidul nos
tru marxist-leninlst se ridică la înăl
țimea cerințelor de forță politică
conducătoare a societății.
După ce a arătat că P.S.U.G. și-a
sporit capacitatea de luptă, și-a în
tărit rindurile. și-a consolidat rolul
de forță conducătoare. Erich Honec
ker a relevat : Apărarea păcii pe Pămînt și in Cosmos reprezintă prin
cipala sarcină a contemporaneității,
la care partidul nostru iși va aduce
și în viitor a contribuție activă și
constructivă.
Pe baza hotărîrilor Congresului al
XI-lea, P.S.U.G. dispune de o orien
tare clară pină la sfirșitul acestui
secol, asigurînd astfel înflorirea în
continuare a patriei noastre socia
liste, a spus E. Honecker.
★

C.C. al P.S.U.G. a oferit luni seara
o recepție in onoarea delegațiilor
străine participante la lucrările con
gresului. Totodată, a avut loc un
spectacol de gală.
♦

BERLIN 21 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc o întîlnire între Mi
hail Gorbaciov, secretar general al
C.C. al P.C.U.S., și Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R. D. Germane — anunță agenția
T. A.S.S. Au fost examinate proble
me ale adincirii pe mai departe a
colaborării dintre P.C.U.S. și P.S.U.G.,
U. R.S.S. și R.D.G. și a avut loc un
schimb de opinii în probleme ac
tuale ale situației internaționale.

I

întrevederi
ele reprezentantului P.C.R.
BERLIN 21 (Agerpres). — Cu pri
lejul participării sale la lucrările ce
lui de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, conducătorul delegației Parti
dului Comunist Român, tovarășul
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. prim viceprim-ministru al
guvernului, s-a întîlnjt cu tovarășul
Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane. Au fost abordate, cu acest
prilej, probleme referitoare la co
laborarea economică dintre România
și R.D. Germană.
Prim viceprim-ministrul român a
avut, de asemenea, o întîlnire cu
Guenther Kleiber, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G.,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., în cadrul căreia au
fost examinate aspecte ale colaborării economice bilaterale.

Comunist
Delegația Partidului
Român,
condusă de
tovarășul
Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., a fost, duminică, oaspete al
orașului și districtului Rostock.
Delegația a fost salutată de Peter
Wielken, membru al secretariatului
Comitetului districtual Rostock al
P.S.U.G., de alte oficialități locale
de partid și de stat.
A avut loc o întîlnire cu oamenii
muncii de la șantierul naval „Neptulwerft Rostock".

Sub semnul accelerării
progresului economico-social
După cinci zile de dezbateri.
Lucrările congresului au oferit
Congresul al XI-lea al Partidului cadrul cel mai adecvat și autorizat
Socialist Unit din Germania și-a pentru efectuarea unui rodnic
încheiat luni lucrările, într-o at schimb de experiență în scopul
mosferă de incredere in forțele generalizării celor mai bune re
creatoare ale poporului Republicii zultate, al identificării unor me
Democrate Germane, de optimism tode noi sau perfecționării celor
privind perspectivele de dezvol existente pentru legarea mai strintare a tării.
să a avantajelor orînduirii socia
Documentele prezentate delega- liste de cuceririle revoluției tehniților, reprezentanți ai celor peste co-științi/ice — revoluție ce a pă
2 300 000 de comuniști, au concen șit ea însăși într-o nouă fază.
trat atenția participanților asupra Această tematică de importanță
strategiei dezvoltării economiei na determinantă pentru dezvoltarea
ționale in perspectiva anului 2000. societății a fost abordată, in func
In acest sens, proiectul Directive ție de experiența proprie sau de
lor celui de-al XI-lea Congres al sarcinile Drofesionale. de aproape
P.S.U.G. cu privire la dezvoltarea toți delegații înscriși la cuvînt. Oa
economiei naționale in cincinalul menii de știință au vorbit despre
1986—1990, prezentat de la tribuna contractele încheiate cu combina
congresului de tovarășul Willi tele cele mai importante din eco
Stoph, membru al Biroului Politic nomia națională, despre eficienta
al C.C. al P.S.U.G., președintele
j
acestei conlucrări în aplicarea teh
Consiliului de Miniștri,, definește nologiilor moderne. Nivelul la care
obiectivele de bază și orientările se ridică azi cercetarea științifică
in vederea creșterii puternice în R.D.G.. s-a subliniat la congres,
a
productivității
va determina ceea
muncii și eficience se va produce
tei economice, a
miine. De aceea
Corespondență
utilizării cit mai
trebuie avute în
largi a cuceririlor
permanență in vedin Berlin
științei și tehnicii
dere pozițiile cele
în producția de __
mai avansate pe
bunuri materiale.
plan internațional
Directivele pun in fața clasei mun atinse de dezvoltarea științei. Rea
citoare, țărănimii și intelectualită lizarea acestui obiectiv va antrena
ții, a tuturor oamenilor muncii din extinderea folosirii microelectroni
R. D. Germană, exigențe noi și cii. informaticii și, după cum pre
sarcini de cea mai mare insemnă- văd documentele congresului, a
tate pentru viitorul socialist și co stațiilor de concepție și realizare a
munist al țării.
producției asistate de calculatoare.
Potrivit proiectului, venitul na
S-a vorbit evident mult la con
țional urmează să sporească in anii gres
despre tehnică, despre ma
cincinalului cu 24—26 la sută
și instalații, dar in centrul
Aproximativ 40 la sută din această șini
atenției s-a aflat omul, atit ca in
creștere va fi obținută prin scă ventator
de noi tehnologii, cit și în
derea consumurilor de materiale calitatea
și materii prime, realizată la rin tehnici. sa de minuitor al acestei
dul ei, în principal, prin perfec
O dată cu difuzarea largă, prin
ționarea și modernizarea procesu
lui de producție, prin aplicarea ce presă, radio și televiziune, a docu
mentelor
Congresului al XI-lea al
lor mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii. In intervalul 1986—1990, P.S.U.G., numeroase colective de
creșterea producției va fi realizată muncă și-au formulat și își anunță
aproape in totalitate prin sporirea noi angajamente in întrecerea so
cialistă pentru realizarea și depă
productivității muncii.
Directivele evidențiază, pe de șirea sarcinilor trasate de forumul
altă parte, necesitatea creării con comuniștilor. Inițiator a fost și de
dițiilor pentru ca gradul de utili data aceasta combinatul Cari
zare a instalațiilor industriale să Zelss-Jena, care și-a fixat ca
sporească la cel puțin 17,5 ore pe obiective in această competiție a
zi calendaristică. Printre obiecti celor mai buni stâpînirea tehnolo
vele referitoare la dezvoltarea giilor de virf, sporirea producției
agriculturii
figurează
creșterea de instalații pentru sectorul de
producției de cereale, sporirea pro microelectronică și de tehnică ro
ducției animaliere și îmbunătăți botizată, înnoirea producției în
rea gradului de prelucrare a pro proporție de 30 la sută, prin intro
ducerea robotizării. Combinatul in
duselor agroaliment-are.
Este prevăzută construirea sau tenționează să obțină o reducere a
modernizarea, în cursul actualului procentului de forță de muncă,
cincinal, a peste un milion de prin restructurarea sau organiza
apartamente, urmînd ca pină la rea după metode noi a 4 830 locuri
sfirșitul acestui deceniu să fie re de muncă. Petroliștii se angajează
zolvată în R.D.G. problema locuin la rindul lor intr-un sector de
mare importanță pentru economia
țelor.
4
Directivele evidențiază dezvol națională, și anume, reducerea
tarea colaborării cu țările socialis consumurilor de materii prime și
te, care va trebui să aibă ca efect energie, dar mai ales sporirea pro
ridicarea la un înalt nivel a știin duselor „înnobilate" extrase. Dacă
ței, tehnicii și producției. Vorbi în 1981 ei obțineau dintr-o tonă de
torul a subliniat că acestui obiec petrol 59,3 la sută produse albe,
tiv trebuie să îi slujească progra ajungind în 1985 la 74,6 la sută,
mele de colaborare cu o serie de acum angajamentul lor este de 79
state socialiste. Inclusiv Republica la sută pentru anul 1986.
Sînt o parte din gînduri și an
Socialistă România. Documentul
apreciază că există posibilități im gajamente. primele ecouri ce înso
portante pentru dezvoltarea schim țesc în aceste zije Importantele
burilor de mărfuri ale R. D. Ger hotărîri ale. forumului comuniștilor
mane atît cu țările socialiste, cit din R.D.G.
și cu țările occidentale industria
lii za te.
Petre STANCESCU/

Rolul crescînd al mișcării de nealiniere
evidențiat de ministrul de externe ai Indiei
DELHI 21 (Agerpres). — Reuniu
nea Biroului de coordonare al miș
cării de nealiniere, la nivelul mi
niștrilor de externe, desfășurată Ia
Delhi, a demonstrat că ceea ce uneș
te mișcarea de nealiniere este ?u
mult mai important decît divergen
țele existente, că mișcarea de neali
niere este capabilă să reacționeze

față de momentele de criză pe plan
internațional intr-un front unit și cu
fermitate — a declarat la încheierea
lucrărilor ministrul afacerilor externe
al țării-gazdă, Bali Ram Bhagat. în
cadrul dezbaterilor, a menționat
vorbitorul, glasul mișcării de neali
niere a fost glasul păcii, dezarmării,
decolonizării și dezvoltării.

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 21 (Agerpres). — Luni la
Beirut se înregistra o situație de
calm relativ după ciocnirile desfă
șurate pe parcursul nopții de dumi
nică intre milițiile rivale. Agenția
France Presse informează că peste
linia de demarcație dintre sectoarele
de est și de vest ale orașului au
avut loc dueluri cu aruncătoare de
grenade antitanc și mortiere. pină in
zorii zilei de luni, cînd schimburile
de focuri au încetat.
Rafalele de armă și exploziile cele
mai puternice au putut fi semnalate
în sectorul Sodeco, din centrul ca
pitalei libaneze, și în suburbiile su
dice ale acesteia.

BEIRUT 21 (Agerpres). — Artile
ria israeliană a bombardat- din nou
în ultimele 24 de ore o serie de
așezări rurale din sudul Libanului.
Daune materiale importante au fost
aduse localităților Snebaă, Habbaria
și Ralia, ai căror locuitori au fost
supuși percheziții lor și interogato
riilor. întregul teritoriu din sudul
Libanului, proclamat de Israel drept
„zonă de securitate", este survolat
în permanență de avioane și elicop
tere militare israeliene.
Pe de altă parțe, patrioții libanezi
își intensifică acțiunile de ripostă
împotriva armatei de ocupație.
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