
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

nteia
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI ROMAN

Anul LV Nr. 13 612........ -------------------------- ■ iraernw
W*  joi 29 mai 1986

---------------------------------
6 PAGINI - 50 BANI

Astăzi încep in Capitală lucrările Congresului al lll-lea

al consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste,

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU

al intregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria

alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor

SUCCES DEPLIN MARELUI FORUM
DEMOCRATIC AL ȚĂRĂNIMII!

plantele tehnice, în horticultura. 
De asemenea, o sporit producția 
zootehnică. Toate aceste succese, 
ilustrind hărnicia țărănimii, acti
vitatea organelor de- partid și de 
stat, demonstrează cu puterea fap
telor forța agriculturii noastre so
cialiste, justețea și realismul poli
ticii partidului nostru în domeniul 
agriculturii, hotărîrea cu care se 
acționează pentru înfăptuirea o- 

, biectivelor noii revoluții agrare.
Desfășurîndu-și lucrările la înce

putul acestui nou cincinal, cel de-al 
lll-lea Congres al țărănimii va 
prilejui o nouă manifestare a ho- 
târîrii lucrătorilor ogoarelor de a 
acționa cu și mai multă fermita
te pentru accentuarea 
de dezvoltare intensivă 
turii, astfel îneît să 
creștere substanțială 
agricole vegetale 
Sint prezenți, azi, în 
a congresului mii și 
tori ai ogoarelor din topte colțu
rile țării ; membri ai cooperative
lor agricole, muncitori din între
prinderile agricole de stat și sta
țiunile pentru mecanizarea egri- 
ci/lturii, țărani din comunele ne- 
cooperativizate, cadre de conduce
re din agricultură, specialiști și 
cercetători din această ramură, oa
meni ai muncii din industria ali
mentară, din silvicultură și din sec
torul gospodăririi apelor, activiști

Astăzi 
' lucrările 

greș al 
ale unităților agricole socialiste, al 
intregii țărănimi, al consiliilor 
oamenilor muncii din industria 
alimentară și achiziționarea pro
duselor agricole, silvicultură și gos
podărirea apelor. I nstituționa I izat 
prin lege, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Congresul ță
rănimii reprezintă o elocventă do
vadă a statornicei preocupări a 
conducerii partidului și statului de 
a se consulta sistematic cu oame
nii muncii din diversele sectoare 
de activitate, cu întregul popor în 
adoptarea principalelor hotăriri 
care privesc mersul ferm înainte al 
patriei noastre pe calea progresu
lui și bunăstării, constituind o au
tentică expresie a profundului de
mocratism ce caracterizează so
cietatea noastră socialistă, a parti
cipării active a celor ce muncesc 
la perfecționarea întregii activități 
econom ico-socia le.

Atenția deosebită, permanentă 
ce se acordă dezvoltării puternice . 
a agriculturii se înscrie ca o parte 
componentă esențială in strategia 
partidului, de creștere armonioasă 
a economiei naționale și, pe 
bteostă bază, o nivelului de trai al 
întregului popor. „Agricultura va fi 
In continuare o doua ramură 
bază

Ceaușescu. pre-
Socialiste Româ-

Tovarășul Nicolae 
ședințele. Republicii 
nia, a primit, miercuri, pe Edward 
Derwinski. consilierul Departamen
tului de Stat al S.U.A., care face o 
vizită in țara noastră.

în cadrul întrevederii s-a subliniat 
importanța dezvoltării în continuare 
a relațiilor româno-americane. pe 
multiple planuri. pe baza princi
piilor deplinei egalități in drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc. precum și a conlucrării celor 
două state pe arena internațională

o politică de pace, securitate 
intre toate națiunile

pentru 
și înțelegere 
lumii.

în timpul Întrevederii au fost 
abordate, de asemenea, unele aspec
te ale vieții politice mondiale. Pre
ședintele României a relevat că. in 
condițiile 
ternațion.ală 
gravă, se 
pentru oprirea 
pentru 
primul 
pentru 
cleare

actuale, cind situația in- 
continuă să fie foarte 

impune să se facă totul 
cursei înarmărilor, 

înfăptuirea dezarmării, in 
rind a dezarmării nucleare, 
încetarea experiențelor nu- 

și a militarizării. Cosmosului,

pentru soluționarea pe cale pașnică 
a stărilor de incordare și conflict din 
diferite regiuni ale lumii, pentru 
apărarea păcii — bunul cel mai de 
preț al omenirii.

S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea rezolvării problemelor sub
dezvoltării. a lichidării decalajelor 
dintre țările bogate și sărace. întă
ririi rolului O.N.U. in viata interna
țională.

La primire a participat Ilie Văduva, 
ministrul afacerilor externe.

A fost prezent Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

50 DE ANI DE LA PROCESUL LUPTĂTORILOR

COMUNIȘTI Șl ANTIFASCIȘTI DE LA BRAȘOV

Partidul - eroicul conducător al luptei
antifasciste a poporului român

se deschid in Capitală 
celui de-al lll-lea Con- 
consiliilor de conducere

sublinia secretarul general al parti
dului la cel de-al Xlll-lea Congres. 
Obiectivul fundamental îl va con
stitui realizarea noii revoluții agra
re, ce presupune transformarea 
generală a felului de muncă, de 
viață și de gîndire al 
noastre cooperatiste, 
unei producții agricole care să 
satisfacă din plin necesitățile de 
consum ale întregului popor, pre
cum și alte cerințe ale deivoltării 
economiei naționale".

Dezbaterile prilejuite de analiza 
activității desfășurate de oamenii 
muncii din agricultură ce au avut 
loc in cadrul adunărilor generale 
ale cooperativelor agricole, ale oa
menilor muncii din unitățile agri
cole de stat și cele ale industriei 
alimentare, silviculturii și gospodă
ririi apelor, in conferințele județe
ne ale cooperativelor agricole ce 
au 
rum 
pe 
zări obținute în ultimii 
te sectoarele acestei 
condiții 
ani la 
ducția 
depășit 
tone, 
ani cea mai mare producție de ce
reale din istoria țării. Recolte su
perioare celor înregistrate în cin
cinalul 1976-1980 s-au obținut la

țărdnimii 
realizarea

i

precedat lucrările marelui fo
al țărănimii s-au desfășurat 

fondul unor importante reali- 
ani în toa- 
ramuri. In 

dificile, doi 
1985) pro- 

României a 
23 milioane 

in acești

climatice mai 
rind (1984 și 
de cereale a 

nivelul celor 
fiind obținută

procesuiui 
o agricul- 
asigure o 
producției 
animale, 

sală

se
a
Și
marea

mii de Iucră-

de partid și de stat. Oameni care 
aduc cu ei mandatul încredințat 
de adunările generale și de con
ferințele județene de a se angaja 
cu întreaga capacitate de muncă 
și creație pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor trasate de condu
cerea partidului și statului în 
fața țărănimii in acest an și pe 
întregul cincinal, pentru progresul 
necontenit al agriculturii noastre 
socialiste.

In mod sigur, și de această dată, 
la marele forum, al țărănimii vor 
fi consemnate idei, propuneri, su
gestii privind perfecționarea în 
continuare a activității in agricul
tură, în celelalte sectoare repre
zentate la congres. Cu convinge
rea că prin dezbaterile și hotărî- 
rile ce le va adopta acest conr 
greș va determina un nou și pu
ternic ovînt în dezvoltarea întregii 
noastre agriculturi, a industriei ali
mentare și silviculturii, va mobili
za intens energia și inițiativa ce
lor ce lucrează in aceste ramuri 
ale economiei naționale pentru 
valorificarea deplină a marilor re
surse și posibilități de care 
dispun în vederea creșterii moi 
rapide a producției agricole, ali
mentare și silvice, corespunzător 
șgrc.i.nil.gr stabilite. pe a.gest an și 
pe întregul cincinal, urăm succes 
deplin celui de-al lll-lea Congres 
al țărănimii.

împlinirea a 50 de ani de la pro
cesul luptătorilor comuniști si 
antifasciști din mai-iunie 1936 de la 
Brașov, 
intr-o deplină unitate de 
voință și acțiune, poporul 
a adus 
nostru 
jubileu, 
profunde, 
de la • Brașov 
adevăruri de 
relief ale activității și luptei Parti
dului Comunist Român.

Este vorba, inainle de toate, de 
faptul eâ procesul de la Brașov a 
evidențiat cu deosebită putere eă, 
in pofida ilegalizării sale, a gre
lelor condiții in care era forțat să 
activeze, partidul a constituit me
reu o prezență activă în viața so- 
cial-politică a țării, a stat mereu 
in fruntea luptei revolutionarc a 
maselor, neputind fi infrînt și nici 
dezrădăcinat din inima și conștiin
ța oamenilor muncii, care vedeau 
în partid stegarul celor mai vii 
aspirații ale lor.

Este vorba apoi de faptul că 
procesul de la Brașov a pus din 
nou in evidență că partidul nostru 
comunist era forța cea mai hotă- 
rîtă a luptei împotriva pericolului 
fascist, a revizionismului, a răz
boiului, că partidul comunist a în
țeles cel mai adine imensa primej
die pe care fascismul o reprezen
ta Ia adresa cuceririlor democra
tice. a independenței și păcii po- 

y^poarelor, că singura cale de a ză-

la scurtă vreme după ce, 
deplină unitate de gind. 

român 
inalt omagiu partidului 
comunist la gloriosul său 

dobindește semnificații 
desfășurarea procesului 

ilustrind concret 
esență, trăsături de

găzui ascensiunea fascismului spre 
putere era unirea pe o platformă 
comună de acțiune a tuturor celor 
ce aveau aproape de inimă unita
tea și libertatea patriei, pacea lu
mii. Prin toate acestea, partidul se 
dovedea a fi cea mai clarvăzătoa
re forță politică a larii, aceea care, 
văzind mai limpede și mai de
parte ca oricare alta, indica 
unicul făgaș către scop — lupta 
unită a tuturor forțelor democra
tice, patriotice, antifasciste. Tim
pul. supremul judecător al tuturor 
lucrurilor, avea să valideze, să 
confirme pe deplin o asemenea vi
ziune, propunind-o istoriei ca pe 
o mare lecție, ea pe un prețios 
invățăminl. O lecție, un invătămint 
deosebit de actuale, mai ales as
tăzi, cind numai lupta unită a for
țelor progresiste din lume, a po
poarelor iubitoare de pace poate 
duce la triumful unei politici de 
pace, de înțelegere și colaborare 
dintre state, la încetarea cursei înar
mărilor si trecerea la dezarmare, 
în primul rind nucleară, înlătu- 
rind astfel primejdia unei confla
grații nucleare catastrofale, ce 
periclita însăși existența 
Pămint.

Este vorba, totodată, de 
procesul de la Brașov 
opiniei publice că în 
partidului activau, pătrunși de 
fierbinte patriotism, de statornic 
atașament pentru vrerile și nădej
dile maselor, de înaltă răspundere 
pentru prezentul și viitorul ță-

vieții
ar 
pe

căfaptul
a arătat 
rindurile

rii. militanți revoluționari nein- 
fricați. ferm hotăriți să poarte 
spre biruință flamurile de luptă ale 
partidului. Prin dirzenia și cura
jul lor, prin demnitatea și altitu
dinea tinulei lor — inalt simbol 
fiind de-a lungul întregului proces 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
luptătorii comuniști și antifasciști 
implicați in procesul de la Brașov 
au contribuit nemijlocit la sporirea 
prestigiului politic al partidului 
comunist, la întărirea încrederii 
publice în capacitatea acestuia de 
a conduce spre biruință lupta re
voluționară pentru o lume nouă, 
mai bună și mai dreaptă.

Pentru înaltele sale semnificații 
politice, pentru ecoul său larg in 
rîndul clasei muncitoare, al inte
lectualității, pentru impactul său 
profund asupra conștiințelor cinsti
te ale tării, procesul de la Brașov 
din mai-iunie 1936 se inscrie ca 
o luminoasă pagină din istoria 
partidului comunist, ale cărui 
obiective politice, izvorîte din ce
rințele majore ale momentului, 
le-a făcut larg cunoscute și însu
șite. Lupta partidului comunist, in 
fruntea maselor populare, împotri
va fascismului și a războiului — 
luptă în cadrul căreia se integrea
ză firesc, ca un moment de sea
mă, procesul desfășurat la Brașov 
in urmă cu 50 de ani — constituie 

.o impresionantă și nepieritoare 
lecție pentru istorie.

IN PAGINA A IV-AJ

PRIN APLICAREA ACORDULUI GLOBAL

Veniturile din muncă

economiei naționala

PAG NA A III-A

Simboluri ale noului
în satul contemporan

Plenita se nregătes- 
te in fiecare primăva
ră pentru sărbătoarea 
bujorului. Noua tradi
ție a așezării doliene 
statornicește, in mai. 
acest rener floral. O 
sută si ceva de hecta
re de pădure declarate 
monument natural ar
gumentează. prin ex
ploziile roșii de peta
le. datul legitim al săr
bătorii. Oltenii nlimbâ 
atunci prieteni si nea
muri. mașini mici si 
scoarțe, costume dodu- 
lare scoase din lăzi si 
cintece vechi sere 

.streasina nădurii de
venită loc de peleri
naj si Drilei de muzi
cală petrecere cim- 
penească. Strigătura 
„muică", asociată miș
cării de Pălărie sore 
ceafă, semnifică nrea- 
Plinul sufletesc, ne 
care numai sus-numita 
invocație. devenită 
prefix folcloric, il des- ■ 
cuie si-1 dezleagă. 
Plenita. comună oltea
nă cu sânte 
suflete, a intrat 
binelea în nrimăvară. 
Și a intrat cu toate 
resorturile si nădejdi
le urnite. Un uruit de 
sevă îti asurzește ure
chea clac-o linesti de 
trunchiul unui mălin. 
Mălinul, nent.ru ol
tean. este arborele cu
noscut de noi. neolte- 
nii de rind, sub nu
mele banal de salcim.

Plenita este comuna 
cu cel mai faimos tirg. 
de la Balș nină din
colo de Mehedinți. Vin 
aici țărani și tirgoveți 
din șaptezeci și șapte 
de așezări pentru a 
face schimb de vite.

mii de 
de-a

1

pentru a vinde sau 
cumpăra produse ale 
cimpului și mjinii, vin 
destui să vadă ce și 
cum. Vin că așa e-n 
datină. Spiritul tirgu- 
lui, de sute de ani. e 
viu in Oltenia și nu 
va pieri niciodată. De 
locul tirgului pleni- 
țean (localnicii zic 
plenicean). se leagă le
genda și amintirea u- 
nei clipe de revoltă și 
viforniță. Aici s-a a- 
prins flacăra revoltei 
din ’907. Și tot aici, 
jandarmii guvernului 
au venit să repună-n 
ordine lucrurile. Adi
că ? Doisprezece ță
rani (presupuși capi 
de revoltă) au fost îm
pușcat! in fata fami
liilor — copii, neveste 
și părinți —' obligate 
să asiste, spre învă
țătură. la măcel. Sanc
țiunea venea sub for
mă de glonț, iar țăra
nul care cutezase să-și 
ceară elementarul 
drept (îndeobște amă- 
rita hrană zilnică), 
era amestecat cu țari
na pe care îndeajuns 
o udase cu sudoarea 
lui. Armata, prezentă 
la locul răzmeritei, a 
primit ordin să așeze 
tunurile 
spre 
bordeie
Numai că — și aici se 
încheie documentul is
toric și începe legenda 
populară — o giscă 
zburind aiurea din
tr-o bătătură a nime
rit pe un afet de tun. 
Și gisca aceea a fost 
semnul, pentru soldați 
— multi dintre ei ță
rani — că nu trebuie 
să tragă. Că-i semn 
de pace. Și n-au mai

cu bătaie 
neorindui tele 
de pe vale.

strîns legate de rezultatele muncii
Calcule și argumente care demonstrează caracterul stimulativ 

al acestei forme superioare de organizare și retribuire
global și acordLegea privind retribuirea tn acord 

direct a personalului muncitor, elaborată din inițiativa 
și sub directa conducere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, promovează ferm principitțl 
vil căruia veniturile din muncă trebuie să fie 
legate de rezultatele muncii.

Consecvente acestui principiu, prevederile 
reglementări au in vedere stimularea mai puternică a 
inițiativei și eforturilor creatoare, precum și întă
rirea răspunderii oamenilor muncii pentru indeuli- 
nirea planului in cele mai bune condiții, pentru gos
podărirea judicioasă, cu eficiență superioară a mijloa
celor tehnice, materiale și financiare încredințate 
de societate fiecărei unități spre administrare și dez
voltare — mijloace cârc sint parte integrantă a 
avuției naționale. De asemenea, ținîndu-se sea
ma de cerințele actualei etape, în care se pune, un 
accent deosebit pe dezvoltarea intensivă a economiei, 
noua lege asigură cadrul necesar prin care retribuirea 
pe baza muncii în acord global să reflecte atît preo
cupările și rezultatele privind sporirea volumului pro
ducției — care reprezintă elementul cantitativ — cit și, • 
Intr-o măsură sporită, eforturile depuse pentru creș-

pot.ri- 
strins

noilor

terea producției destinate exportului, pentru valorifi
carea superioară a materiilor pri“ z, ,
combustibilului și energiei, ridicarea nivelului calita
tiv al produselor, utilizarea cu inalt . randament a 
capacităților productive.

In scopul bunei funcționări a mecanismului acordu
lui global, in spiritul și litera amintitei legi, recent, 
prin decret al Consiliului de Stat, au fost aprobate 
criteriile specifice privind organizarea și retribuirea 
muncii in acord global și in acord direct pe ramuri și 
sectoare de activitate. Totodată, fiecare minister sau 
organ economic central, impreună cu Ministerul Mun
cii, au elaborat metodologii de aplicare a noilor re
glementări potrivit condițiilor concrete, specificului 
activităților pe care Ie coordonează.

După ce, intr-un ciclu de articole, ziarul „Scînteia" 
a prezentat obiectivele ' 
cipiile esențiale ale noii legi, 
propunem să prezentăm, pe baza 
și exemple, modul concret de funcționare a me
canismului acordului global în diferite ramuri. înce
pem noul ciclu de articole, supunind atenției citito
rilor un exemplu concludent din industria construc
țiilor de mașini.

superioară a materiilor prime, materialelor.

fundamentale și prin- 
in continuare ne 

unor calcule

tras. Au rămas, muș- 
cind țarina, doar cei 
doisprezece.

Despre toate aces
tea și despre altele 
discut cu gospodarul 
de frunte al comunei, 
primarul Ion Glodea- 
nu, un bărbat ars de 
vinturile câmpiei, de 
44 de ani ca virstă, 
dar căruia ii dai cind 

cind maimai mult, 
puțin. Mai puțin cind 
ii vezi gestul tinăr, 
acționînd iute 
unde trebuie, 
mult cind un rid ne
bănuit dă chipului 
său, de om al cimpu
lui și de activist, a- 
dincimi și neliniști 
nenumite. Este în 
fruntea așezării de a- 
proape douăzeci de 
ani. Ca secretar ad
junct cu probleme de 
propagandă, apoi ca 
primar. Primar este 
de doisprezece ani. A 
urmat școli de partid, 
a absolvit cursul de 
bază al Academiei 
..Ștefan Gheorghiu" 
fiindcă, zice el. și 
nu putem să nu-i 
dăm dreptate, munca 
— da — cu oamenii 
nu-i simplă, iar pro
blemele de azi nu cer 
soluționări după ure
che, empirice. Com
petența activistului e 
o necesitate a epocii 
actuale. Dacă este ne
voie de oameni ex
celent pregătiți în cer
cetare sau cosmonau-

acolo 
mai

Lucian 
AVRAMESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)

Astăzi, în jurul orei 9, posturile de ra 
dio și televiziune vor transmite direct șe 
dința de deschidere a Congresului al lll-lea 
ai consiliilor de conducere ale unităților 
agricole socialiste, al întregii țărănimi, al 
consiliilor oamenilor muncii din industria 
alimentară, silvicultură și gospodărirea
apelor

Morala
Ce să admiri mai Intii 

la ferma zootehnică a 
C.A.P. Grindu ? Curățe
nia grajdurilor, multe 
construite după concepție 
prbprie. preocuparea pen
tru îmbunătățirea rasei 
de animale, nivelul pro
ducțiilor de lapte —- care 
atinge 4 500 l pe cap de 
vacă furajată — geome
tria desenată 
multicolore a 
nourile care 
zi 
oferind 
oglindă

de flori 
aleilor, pa- 
consemnea- 

realizările. 
adevărată

operativ
oglindă a muncii ?

Toate acestea și multe 
altele admirau activiștii 
de partid din citeva ju
dețe aflațl in schimb de 
experiență, zilele acestea, 
in mai multe unități agri
cole din Ialomița.

Se citea pe fața Erou
lui Muncii Socialiste An
gliei Mircea Dan mulțu
mirea pentru mulțumirea 
pe care o citea pe fața 
vizitatorilor, 
avea el ceva de 
ceva ce nu-l 
nimeni, și fiindcă 
vorba despre activiști a 
spus-o drept, fără ocoli-

Dar mai 
spus, 

întrebase 
era

• •

în industria construcțiilor de mașini (i)
în industria construcțiilor de ma

șini, unitatea organizatorică de bază 
cu care se 
acord global

încheie contractul de 
este 

independent) de i 
zată pe procese 
realizarea unor 
subansamble sau 
sînt : turnătorii, 
termice, prelucrări 
taj, vopsitorii. La rîndul lor, secțiile 
cu producție de serie sint organizate 
pe linii de fabricație, ca de exemplu 
liniile specializate de prelucrări me
canice (bloc-motor, chiulasă, arbori

sectia (atelierul 
producție, organi- 
tehnologice pentru 
produse complete, 
fiemilabricate, cum 

forje, tratamente 
mecanice, mon-

cotiți, roți dințate ș.a.) sau liniile 
pentru fabricarea integrală a unor 
produse. Acolo unde se realizează 
unicate sau produse de serie mică, 
așa cum este cazul utilajului meta
lurgic sau chimic. activitatea este 
organizată pe echipe, pe operații 
tehnologice (debitare, sudare, cazan- 
gerie, prelucrări mecanice, asambla
re).

Contractele de acord global se mai 
pot incheia cu secția, atelierul sau 
formația condusă de maistru specia
lizate pentru producerea de utilități, 
transport uzinal și altele.

Precizările de pină acum au fost 
necesare întrucît trebuie să se știe 
că. potrivit noilor reglementări, 
sarcinile de producție lunare cuprin
se in contractul de acord global se 
defalcă, pe zile și schimburi, pină la 
nivelul liniilor de fabricație, al for
mațiilor conduse de maistru, al echi
pelor și chiar al fiecărui muncitor, 
după caz. Desigur, in situația in 
care sarcinile de producție se defal
că pină la niv,elul fiecărui munci
tor. se aplică retribuirea muncii în 
acord direct individual.

La nivelurile organizatorice la care 
se încheie contracte de acord global, 
obiectul acestui contract il reprezin
tă. firește, producția fizică planifi
cată pe fiecare sortiment în parte. 
Bunăoară, la turnătorii, producția 
fizică se exprimă in bucăți cartere, 
batiuri, carcase, pistoane ș.a. turna
te ; la montaj : produse sau suban
samble complete — bucăți tractoare, 
combine, motoare, locomotive. De 
asemenea, se nominalizează produc
ția pentru export.

Criteriile în raport de care se ma
jorează sau se diminuează retribu
țiile pot fi indicele planificat de va
lorificare a materiilor prime sau in
dicele de scoatere a produselor (de 
exemplu, cantitatea de piese turnate 
obținută dintr-o tonă de metal li
chid sau cantitatea de metal consu
mată pentru un MW motoare elec
trice). Acolo unde nu se planifică 
indici de valorificare sau de scoa
tere. criteriul se referă Ia consu
murile specifice normate de ma
terii prime, materiale, semifabricate, 
combustibili și energie. De aseme
nea. un criteriu important esie 
ponderea planificată a produc
ției de calitate superioară tn totalul

producției, in unitățile unde pro
dusele se sortează pe mai multe 
li tați.

în fine, pentru personalul .. 
subunitățile de producție sint pre
văzute și unele condiții in funcție 
de îndeplinirea cărora se acordă in
tegral suma cuvenită in raport cu 
producția fizică realizată și gradul 
de îndeplinire a producției pentru 
export și a criteriilor. Acestea sint : 
a) realizarea integrală a producției 
fizice la toate sortimentele prevă
zute in plan ; b) încadrarea in con
sumurile specifice normate de ma
terii prime, materiale, combustibili 
și energie, la cele care nu constituie 
criteriu de majorare sau de dimi
nuare a retribuțiilor : c) realizarea 
indicilor planificați de utilizare a 
mașinilor și instalațiilor, respectiv a 
capacității locurilor de montaj.

Specific activității din această ra
mură este și faptul că unele produ
se au un ciclu mai lung de fabri
cație. Pentru asemenea produse, a 
căror execuție este mai mare de 30 
de zile și nu sint ,,de serie", se pla
nifică stadii fizice de execuție luna
re. De aceea, in contractele de acord 
global încheiate cu subunitățile de 
producție se vor preciza piesele, 
subansamblele și lucrările ce trebuie 
executate in fiecare lună în vederea 
realizării stadiilor fizice planificate.

★
în exemplul Ipotetic prin care vom 

demonstra mecanismul aplicării acor
dului global s-a luat în considerare 
o secție de motoare (prelucrări me
canice) cu un efectiv de 650 de per

soane, din care 570 muncitori direct 
productivi (strungari, frezori, recti
ficatori ș.a.) și 80 muncitori de în
treținere și de transport intern, maiș
tri, tehnologi, ingineri, conducerea 
secției și alte categorii de personal 
retribuit la nivelul secției (N. RED. : 
calculele au fost elaborate cu' spri
jinul specialiștilor din Ministerul 
Muncii și Ministerul Industriei de 
Utilaj Greu).

în luna respectivă secția are sar
cina să realizeze 200 seturi complete 
de piese pentru motoare (cartere, ar
bori cotiți, axe cu came, biele, pis-

ca-
din.

• •muncii pentru pîinea țăriiA •

noi,șuri. Vin mulți la 
vin din toată țara. Vin, 
privesc, admiră, spun 
vorbe frumoase și pleacă. 
Dar puțini au fost aceia 
care au revenit cu ochiul 

■ celui ce a încercat să 
aplice ceva, s-a izbit de o 
greutate, iar acum s-a 
întors să mai întrebe, să 
se lămurească, pentru a 
merge mai departe. Căci 
bucuria noastră mare este 
să se ia ceea ce este bun 
la noi, să fie dus in uni
tățile din tară, spre bene
ficiul acestor unităti si al 
economiei naționale si. de 
ce nu. să primim si noi 
de la alții experiența 
bună, ceea ce noi poate 
încă n-am 
n-am realizat 
vință.

Poate fără 
terlocutorul 
rostul adine al 
lui de experiență..care nu 
trebuie să se limiteze la 
cunoașterea rezultatului 
bun. la admirarea lui. ci 
la înțelegerea si desci
frarea drumului către a- 
ceste rezultate. Un rezul
tat de prestigiu nu poate

aindlt
vreoin

si 
a

sau 
nri-

in-vrea
surprins 

schimbu-

fi extins așa. cit ai bate 
din palme.
văzut un 
Grindu nu 
garanție că 
de bune in ..................
Trebuie privit acel rezul
tat cu ochiul celui ce vrea 
să-l aplice, nu doar sâ-l 
admire, trebuie să înțe
legi de unde vine, cum 
a luat naștere, ce anume 
il întreține.

Si. in continuare. An
gliei Mircea Dan a vorbit 
mai mult ca pentru el.

Nu există , secret mai 
mare decit voința si bitnă- 
voința omului. Acum mai 
bine de 20 de ani. timp 
de doi ani. am luat, totul, 
bob cu bob, la mină pen
tru a vedea unde greșim, 
pe unde se scuro venitu
rile. de unde am putea 
scoate producții mai mari. 
A fost o luptă cu noi. să 
ne dovedim că se poate. 
Cum am pornit după 
aceea a arătat că chibzui- 
sem bine.

Greu nu 
un rezultat, 
ții. Si. mai 
intezi după

Faptul că ai 
lucru bun la 
reprezintă o 
el va da roa- 

alti parte.

este si obții 
ci să-l men- 
ales. să ina- 
ce ai trecut

pro- 
să 
și 

a- 
de

Altul este- 
frămintarea. 
si căile, tn 
mijloacele sint

efortul, 
altele 

primul 
viai

de un anumit prag. Una 
este să obții un litru de 
lapte in plus pe cap de 
vacă furajată cind 
ducția medie este,
spunem, de trei mii. 
cu totul altceva cind 
ceasta producție este 
circa 4 500 litri, cum avem 
noi. 
alta 
sint 
caz.
la îndemină. in cel de-al 
doilea nu mai poți reuși 
fără știința specialiștilor. 
Dar explicația de fond 
este dorința de a face azi 
mai mult decit ieri. Omul 
cind nu face din 
ceva nu face mare

Este concentrată 
ceste vorbe simple
lepciunea de-o viață a 
unui om care și-a consa
crat întreaga viată muncii 
si adincimea lor nu poate 
fi înțeleasă decit de cel 
ce vrea să-și împletească 
viața cu rostul ei firesc : 
cu

suflet 
lucru, 
in a- 
inte-

munca.

Paul DOBRESCU 
Mihai V1ȘO1U Corneliu CÂRLAN

(Continuare in pag. a Il-a)
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PERFECȚIONAREA ORGANIZĂRII

Șl MODERNIZAREA PRODUCȚIEI 
-între mobilizare și starea de expectativă

OAMENI» MUNCII CONSTRUCTORI $1 CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ j

SCRISORI DE LA CITITORII ^SCÎNTEID J

Un oraș-grădină al Moldovei

în întreaga țară se desfășoară in prezent o amplă acțiune de per
fecționare a organizării și modernizare a producției inițiată de condu
cerea partidului — acțiune de mare însemnătate pentru actuala etapă 
de dezvoltare dinamică și intensivă a economiei naționale. Din studiile 
întreprinse, din programele elaborate, din măsurile aplicate pină acum 
sau aflate in curs de aplicare se desprind cu claritate, așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu in mai multe rinduri, in ultimul timp, 
posibilitățile mari pe care le are economia națională de valorificare 
superioară a potențialului tehnic și uman existent, de perfecționare 
a tehnologiilor, de organizare pe baze mai bune, științifice a producției 
și a muncii, de extindere a mecanizării, automatizării și robotizării pro
ducției. Obiectivele fundamentale urmărite prin desfășurarea acestei 
acțiuni le constituie realizarea in fiecare unitate economică a unor spo
ruri mai mari de producție fizică și marfă, creșterea mai puternică 
a productivității muncii, îmbunătățirea continuă a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, reducerea mai substanțială a consumurilor mate

riale și energetice, a costurilor de producție — tntr-un cuvînt ridicarea 
întregii activități economice la un nivel superior de calitate și eficiență.

Desigur, perfecționarea organizării și modernizarea producției re
prezintă o acțiune deopotrivă economică și politică, ea presupunind 
o largă desfășurare de forțe, o strînsă coordonare a activității acestora 
pentru stabilirea și aplicarea celor mai potrivite metode, mijloace și 
soluții în această privință. De aceea, in întreaga organizare și desfășu
rare a acestei acțiuni, un rol hotăritor trebuie să îl aibă organele și 
organizațiile de partid. Lor le revine o deosebită răspundere in mobi
lizarea colectivelor din întreprinderi in stimularea inițiativei și spiritului 
creator al muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor pentru asigurarea suc
cesului deplin al acestei ample acțiuni. De altfel, aceasta este și tema 
investigației noastre de față, cu exemplificări din activitatea organelor 
și organizațiilor de partid din mai multe unități industriale din județele 
Bacău și Botoșani.

VALORIFICAREA LA MAXIMUM 
A POSIBILITĂȚILOR EXISTENTE 
PRIN MOBILIZAREA FORȚELOR 
PROPRII este una dintre ideile 
principale pe care Ie pune în evi
dență activitatea desfășurată pină 
acum de unele organe și organizații 
de partid din aceste unități in acțiu
nea de perfecționare a organizării și 
modernizare a producției. Comitetul 
de partid de la întreprinderea me
canică din Bacău, bunăoară, a ple
cat de la premisa că la acțiunea 
de modernizare trebuie să participe 
cu gindirea și cu fapta toți comu
niștii, toți oamenii muncii din uni
tate. S-a acordat atenție fiecărei 
idei, fiecărei propuneri, cu toate că 
programul de măsuri a fost defini
tivat de mult. Ca urmare, la birou
rile organizațiilor de bază, în „cu
tiile cu idei“ din secții și ateliere 
se adună un mare număr de propu
neri. De exemplu, de ani de zile, 
miezurile de la vanele pentru export 
se uscau cu flacăra de la arzător. 
Comunistul Gheorghe Silvaș, șef de 
echipă, a avut ideea ca aceste mie
zuri să fie uscate la uscătorul de 
forme din turnătorie. Rezultatul 
traducerii în viață a acestei idei : 
uscarea miezurilor se face astăzi cu 
o productivitate de șase ori mai 
mare și cu un consum de combus
tibil cu 20 Ia sută mai redus.

De bună seamă, afirmarea puter
nică a capacității tehnice a unui co
lectiv de muncă face necesară, în 
același timp, o bună repartizare a 
forțelor, concomitent cu încredin
țarea de sarcini concrete fiecărui 
comunist pentru înfăptuirea unui 
obiectiv sau altul din programul de 
perfecționare a organizării și moder
nizare a producției. în spiritul aces
tei exigențe, comitetul de partid de 
la întreprinderea de mașini-unelte 
din același municipiu a luat iniția
tiva de a fi trecuți să lucreze in 
compartimente de proiectare pe cei 
mai buni specialiști, comuniști cu 
îndelungată experiență profesională 
și politică, cum ar fi Constantin 
Butnaru, Costel Popa, Valeriu Do- 
hotaru, Constantin Diaconu și alții. 
Secretara organizației de bază din 
acest sector, tovarășa Veta Grăma
dă, a ținut să facă cîteva precizări 
în legătură cu activitatea comuniș-,. 
tilor pentru modernizarea mașinilor. 
De exemplu, inginerul Cornel 
Udreanu împreună cu alți specialiști 
au reproiectat mașina de frezat 
longitudinal cu portal, care execută 
un număr dublu de operații și la un 
grad superior de precizie ; de ase
menea, inginerul Corneliu Țarălun- 
gă a realizat, tot prin renroîecta'e, 
o mașină de alezat și frezat mai 
ușoară cu 5 000 kg șl cu un consum 
de energie mai mic de 15 la sută. 
La această dată, peste 75 la sută din 
producția Întreprinderii este formată 
din produse noi si modernizate, iar 
gradul de valorificare a metalului 
a crescut de 5—6 ori față de mași
nile standard.

Este cit se poate de evident că 
acțiunea de modernizare a produc
ției este un proces permanent, dina
mic, programele elaborate în acest 
sens fiind susceptibile de a fi îm
bunătățite cu noi idei, sugestii și 
inițiative. Totodată, concretizarea 
lor în sarcini de partid, urmărirea 
îndeplinirii lor de către organele de 

partid reprezintă una din modalită
țile eficiente de îndeplinire a obiec
tivelor stabilite, așa cum demon
strează și experiența organizației de 
partid de la întreprinderea de sti
clărie și porțelan din Dorohoi.

Chiar înainte de a se încheia 
adunările generale ale oamenilor 
muncii pe secții și ateliere — adu
nări care au avut loc în primele 
luni ale anului —, biroul comitetu
lui de partid din întreprindere a 
hotărît ca măsurile adoptate de 
acestea să fie supuse spre dezbatere 

ÎNSEMNĂRI DIN UNITĂȚI INDUSTRIALE 
DIN JUDEȚELE BACAU ȘI BOTOȘANI

șl în cadrul adunărilor generale 
deschise ale comuniștilor. „Nu cre
deți că ne repetăm, că discutăm 
aceleași lucruri ?“ — a întrebat se
cretarul uneia dintre organizațiile de 
bază. „în anumite privințe ne vom 
repeta in mod sigur — i-a răspuns 
tovarășul Sava Băietu, secretarul 
comitetului de partid. Dar consul
tarea largă cu comuniștii, cu cei
lalți oameni ai muncii va cristaliza, 
fără îndoială, multe idei valoroase. 
De asemenea, trebuie să avem in 
vedere că programul de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
producției are o dublă însemnătate: 
economică și, în aceeași măsură, 
politică". Prin urmare, aplicarea fie
căreia dintre măsurile tehnico-orga- 
nizatorice a devenit o sarcină de 
partid, repartizată nominal, cu ter
mene precise de realizare. Din cele 
peste 120 de măsuri tehnico-organi- 
zatorice cu termen de îndeplinire 
în perioada anterioară, aproape 110 
au fost finalizate cu 3 pină la 10 
zile mai devreme.

Fără a subaprecia rezultatele bune 
obținute pină acum în creșterea pro
ductivității muncii. în reducerea 
cheltuielilor totale și materiale la 
1 000 lei producție-marfă, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere este însă de părere că acestea 
puteau fi cu mult miai bune. Teme
iul ? „Unii dintre membrii de 
partid nu și-au îndeplinit la timp 
sarcinile încredințate, iar birourile 
organizațiilor de bază și comitetele 
de partid pe secții n-au intervenit 
oportun pentru redresarea situației. 
Pornind de aici, am făcut o nouă 
repartizare a membrilor biroului pe 
organizații și, respectiv, pe comite
tele de partid din cadrul secțiilor. 
De asemenea, am stabilit ca, indi
ferent de ordinea de zi. fiecare 
adunare generală, plenară de comi
tet ori ședință de birou să anali
zeze modul în care sînt îndeplinite 
sarcinile asumate, pe baza rapoar
telor individuale ale comuniștilor, 
cit și a unor informări de sinteză".

TERMENELE DE APLICARE A 
MASURILOR STABILITE PRIN 
PROGRAME ȘI REALITATEA DIN 
UNELE ÎNTREPRINDERI. în vre
me ce marea majoritate a întreprin
derilor din cele două județe au apli
cat pină acum un însemnat număr 

de măsuri din programele privind 
perfecționarea organizării și moder
nizarea producției, în anumite uni
tăți se manifestă o nejustificată 
stare de expectativă. Este și cazul 
întreprinderii de confecții din Bacău. 
Și aici s-a întocmit un amplu pro
gram de măsuri (ce-i drept, unele 
cu caracter foarte general), s-au 
făcut studii și calcule în ce privește 
eficienta economică ce se scontează 
prin aplicarea lor, numai că totul 
sau aproape totul a rămas în dosare. 
Măsuri precum modernizarea fluxu

rilor tehnologice din hala principală 
de confecții, optimizarea transpor
turilor interne și altele, ce puteau 
fi finalizate pină In momentul do
cumentării noastre, nici nu începu
seră să fie aplicate. Ce au făcut 
pină acum organizațiile de partid in 
această primă etapă de desfășurare 
a acestei acțiuni ? Dintr-o simplă 
lectură a planurilor de muncă s-a 
putut constata că, în primul trimes
tru, doar trei organizații de bază, 
din cele 17 existente, au dezbătut 
in adunările generale cu comuniștii 
probleme legate de perfecționarea 
organizării și modernizarea produc
ției. De unde se vede că majoritatea 
organizațiilor din secțiile de pro
ducție nu s-au implicat încă, cu 
toată răspunderea, in această acțiu
ne. Tovarășa Doina Cimpoeș, secre
tara comitetului de partid, moti
vează această răminere in urmă prin 
faptul că toți oamenii au fost mo
bilizați la îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primul trimestru al anului. 
Dar ce altă cale mai sigură ar fl 
dus la îndeplinirea integrală a sar
cinilor de plan decît mai . buna orga
nizare a producției și a muncii, mo
dernizarea tehnologiilor de fabrica
ție, creșterea productivității muncii T

Rămîneri în urmă nejustificate în 
transpunerea în fapt a programelor 
de modernizare se pot constata și 
la Combinatul petrochimic Borzeștl, 
Trustul de foraj-extracție a țițeiului 
Moinești și Combinatul de îngră
șăminte chimice Bacău. 

O situație asemănătoare se face 
Simțită și la întreprinderea pentru

Exemplele pozitive desprinse din activitatea unor organe șt organi
zații de partid din unități industriale din cele două județe în coordonarea 
și desfășurarea acțiunii de perfecționare a organizării și modernizare 
a producției, ca și deficiențele care se fac simțite în anumite întreprin
deri in această privință demonstrează încă o dată că, oricit de bune 
ar fi, programele și planurile de măsuri adoptate nu reprezintă decît 
simple hîrtii dacă nu se trece cu maximă rapiditate la înfăptuirea lor. 
Pentru ca măsurile stabilite să devină realitate, este absolut necesar ca 
organele și organizațiile de partid să dea dovadă de operativitate, si 
abordeze într-o viziune unitară aspectele de ordin politic, organizatoric, 
tehnic și educativ ale activității lor, să subordoneze toate pirghiile 
muncii politico-organizatorice înfăptuirii obiectivelor economice prevă
zute prin programele de perfecționare a organizării și modernizare a pro
ducției, acțiune de însemnătate esențială pentru asigurarea progresului 
continuu al patriei noastre.

Gheorqhe BALTA, SUvestri Al LENEI, Constantin VARVARA

mașini-unelte grele din Dorohoi. 
Aici am adresat unuia dintre cei 39 
membri ai organizației de bază din 
cadrul atelierului mecanic-sudură 
întrebarea : „Ce știți despre măsu
rile privind modernizarea tehnologii
lor de debitare și sudură, care tre
buie finalizate în următoarele două 
luni ?“. Răspunsul : „în afară de 
faptul că sint cuprinse în planul 
de măsuri al atelierului, altceva nu 
pot spune". „Dar în organizația de 
bază nu le-ați dezbătut, nu v-ați 
asumat nici o sarcină concretă in 
acest sens 7“ „Așa ceva încă nu s-a 
făcut". întrebarea a fost pusă și 
altor comuniști. Răspunsurile primi
te au diferit doar ca mod de for
mulare. „Nu cred că-i cazul să mai 
continuați testul — a spus. în cele 
din urmă, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere, tovarășul 
Constantin Iftimie. Cu excepția 
unor acțiuni de propagandă vizuală, 
practic n-am mai întreprins nimic 
altceva în această privință, consi- 
derind că s-ar putea crea un parale
lism între activitatea comitetului de 
partid si aceea a consiliului oame
nilor muncii".

Rezultă deci că, în această între
prindere, comitetul de partid s-a 
situat o vreme pe o poziție de 
expectativă în ce privește aplicarea 
măsurilor stabilite prin programul 
privind perfecționarea organizării și 
modernizarea producției. Și aceasta 
a avut repercusiuni asupra îndepli
nirii unor indicatori de plan in pe
rioada care a trecut de la începutul 
anului pînă In prezent. Concret, și 
din această cauză a Intirziat livrarea 
unui număr de utilaje. Ceea ce a 
generat nerealizarea integrală a pla
nului la producția-marfă vîndută și 
încasată.

Care este poziția Comitetului oră
șenesc de partid Dorohoi față de 
această situație 7 Pînă la data do
cumentării noastre, organul orășe
nesc de partid n-a întreprins nici 
măcar o analiză asupra modului în 
care este organizată și se desfă
șoară acțiunea de modernizare și 
perfecționare a producției și a mun
cii, deși pe raza orașului există și 
alte Întreprinderi de interes repu
blican, cu pondere Însemnată în 
economia județului șl a țării. Cau
za ? „Am considerat că este sufi
cient ceea ce s-a transmis și stabi
lit In cadrul acțiunilor desfășurata 
la nivelul județului" — aprecia to
varășa Elena Burac, secretar al co
mitetului orășenesc de partid.

Situat în amfiteatrul natural al 
munților Oituz, într-o luminoasă 
vatră de istorie, în vecinătatea 
unor puternice cetăți ale chimiei 
făurite in anii socialismului, ora- 
șul-stațiune Slănic-Moldova vine la 
întilnirea cu prezentul și viitorul 
înzestrat cu un renume pe care noi 
toți, cei care trăim și muncim aici, 
dorim să i-1 sporim necontenit. 
Nestemate noi se adaugă zi de zi 
acestor locuri, apreciate perftru ca
litățile curative ale celor 20 de iz
voare de ape minerale, pentru cli
ma cu ierni blinde și veri răcoroa
se, factori naturali cu acțiune tera
peutică recunoscută — de care be
neficiază anual aproximativ 70 000 
de turiști, care află aici ospitali
tate, odihnă, tratament calificat și 
eficient.

Accentele arhitectonice noi se îm
bină armonios cu vechea arhitec
tură a stațiunii. Casa de odihnă și 
tratament, hotelul internațional 
„Perla", policlinica balneară, casa 
de cultură și biblioteca, terenurile

Afirmarea femeii - spre binele și
N-aș putea să vorbesc despre 

condiția femeii, despre implicarea 
ei in intreaga evoluție a unității 
noastre fără să plec de la faptul 
că întreprinderea de confecții Că
lărași este in întregime creația 
perioadei de mari și adinei trans
formări revoluționare a României, 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului nostru. Am început cu 
calificarea. Cu înscrierea la seral, 
la fără frecvență, ca să ne com
pletăm studiile. Am intrat în rin- 
dul membrilor de partid, am în
ceput să înțelegem mai bine ce în
seamnă viata unui colectiv munci-

Orizonturi actuale ale formării educatorilor
Beneficiind de grija partidului și 

a statului, de sprijinul unor între
prinderi din județul nostru, Li
ceul pedagogic din Craiova are 
o bază didactico-materială deo
sebit de bogată, care răspunde ce
rințelor actuale și viitoare ale in- 
vățămintului. Pe lingă sălile da 
clasă spațioase, dotate cu mijloace 
audiovizuale moderne, avem la în- 
demină, pentru a ne perfecționa 
continuu munca instructiv-educati- 
vă. 12 laboratoare și cabinete, trei 
săli pentru activitatea cercurilor da 
elevi, o bibliotecă dotată cu peste 
23 000 de volume, șase ateliere,

Noua
Aflat la cea de-a IV-a ediție, 

concursul coral interjudețean „la- 
cob Mureșia.nu“ de la Blaj s-a in
serts in cea de-a XVII-a ediție a 
manifestărilor culturale' -intitulate 
„Comorile Albei". Intr-adevăr, 
„Comorile Albei" reflectă aspectele 
noi ale culturii acestei regiuni cu 
vechi tradiții muzicale. Personali
tatea compozitorului înaintaș al 
muzicii românești Iacob Mureșia- 
nu (1857—1917), autor al unor can
tate vocal-simfonice de mare răsu
net național, care a activat, după 
absolvirea conservatorului de la 
Leipzig, ca profesor de muzică la 
Blaj, a devenit un simbol al 
culturii militante. Concursul coral 
ce-i poartă numele năzuiește să 
ducă mai departe și să dezvolte 
dimensiunile artei destinate celor 
mulți, potrivit aspirațiilor culturii 
socialiste. Ca reuniune corală in
terjudețeană, concursul „Iacob 
Mureșianu" reunește pe aceeași 
scenă și, in final, pe „Cimpia Li
bertății" artiști amatori din mai 
multe zone ale țării, expresie a 
unității muzicii corale românești. 

de sport șl pirtia de schi, restau
rantele și pensiunile, străzile și 
grădinile configurează un spațiu 
urban și natural pe care localnicii 
îl privesc cu mindrie, iar oaspeții 
cu încintare.

Fără să-și piardă identitatea ca 
stațiune, Slănic-Moldova cunoaște o 
înflorire deosebită și ca oraș. Ca 
urmare a politicii partidului și sta
tului nostru, de dezvoltare econo
mică, edilitară și socială a tuturor 
localităților patriei, și orașul nostru 
își intîmpină oaspeții cu noi și noi 
împliniri : blocuri de locuințe în- 
sumind peste 560 apartamente, cen
trală telefonică automată, stație 
PECO, stație de epurare a apelor, 
spații verzi pe 79 de hectare. Deși 
se confundă cu stațiunea, orașul 
are problemele lui gospodărești, pe 
care consiliul popular, cei cinci mii 
de locuitori se străduiesc să le re
zolve tot mai bine, fapt asupra 
căruia aduc mărturie cele trei 
„Ordine ale Muncii" clasa a III-a 
și un „Ordin al Muncii" clasa I,

toresc. Astfel, am învățat alfabetul 
devenirii si împlinirii vieții femeii, 
am dobindit siguranță si mai ales 
ambiția de a ne autodepăsi con
tinuu. în cincinalul trecut, produc
ția-marfă a crescut cu 23 la sută, 
productivitatea muncii cu 30 la sută. 
Peste 80 la sută din produsele noas
tre sint destinate exportului si am 
ajuns să realizăm anual 800 modele 
de confecții textile. Marea majo
ritate a activităților din întreprin
dere se desfășoară intr-un pavilion 
nou, cu patru niveluri, toate cele
lalte sectoare de producție s-au 
modernizat și inzestrat cu utilaje

două baze sportive pentru elevi și 
pentru tinerii din cartier, un pati
noar artificial, un cămin cu 270 da 
locuri, cantină, sală de festivități, 
un cămin cultural-model, un mu
zeu școlar ș.a.

Multe dintre mijloacele de Invă- 
țămînt au caracter original și sînt 
create prin străduința și inventivi
tatea colectivului de cadre didac
tice și ale elevilor. Contlnuînd și 
Îmbogățind valoroasele tradiții, de 
peste un secol, ale școlii normale 
craiovene, în activitatea liceului 
nostru își dă măsura capacității șl 
dăruirii pedagogice un valoros corp

viață spirituală a
Au fost prezente, deci, la Blaj, 
unite in „cuget și simțiri" forma
ții corale din Pitești, Brăila, Nă- 
săud. Deva, Petroșani, Ploiești, 
Satu Mare. Cluj-Napoca, Zalău, 
Arad, Reșița, Tg. Mureș, Sibiu 
(Săliște) și, desigur, corurile din 
județul Alba (Blaj, Alba Iulia, 
Aiud). Cu alte cuvinte, s-au întilnit 
pe „Cimpia Libertății" artiștii ama
tori, muncitori din Bistrița-Nă- 
săud cu mineri din Petroșani ; 
țăranii din Mediașul Aurit (Satu 
Mare) cu cei din Siliștea Sibiului. 
Toți au interpretat cu glasul și cu 
inima cintece despre Iancu, des
pre pace și libertate, cintece des
pre partid, marșuri muncitorești, 
prelucrări de folclor. Un loc deo
sebit l-au avut piesele corale de 
Iacob Mureșianu, care ar trebui să 
fie 'înscrise obligatoriu in edițiile 
viitoare.

Se poate spune că cea de-a IV-a 
ediție a concursului a îmbinat, cu 
efecte artistice deosebite, tradiția 
corală românească cu cintecele 
noi, expresie a evoluției ce reflec- 

dobindite in întrecerea socialistă ne 
țară, în cincinalul trecut. Prin 
plantarea, de pildă, a 10 Q00 de 
trandafiri și brazs pe un traseu de 
19 km, prin Întreținerea spațiilor 
verzi și a aleilor pietonale, prin 
alte lucrări de interes cetățenesc, 
locuitorii orașului nostru au efec
tuat anul trecut lucrări ce se ridică 
la 11 milioane de lei. De 5 ani con
siliul popular se autofinanțează.

Trăim într-un oraș In care prind 
viată profund orientările si indi
cațiile primite din partea secre
tarului general al partidului — 
de a face din fiecare locali
tate a țării o adevărată cetate ecc- 
nomico-sociaJă in care oamenii 
muncii, cetățenii săi să găsească 
tot ce au nevoie pentru o viață 
civilizată și demnă.

Olqa HUIBAN
primarul orașului Slânlc-Moldova, 
județul Bacău

progresul țării
de înaltă productivitate. în secto
rul de finisaj, am realizat, prin 
autoutilare, un sistem interopera- 
țional suspendat.

Pot să spun cu inima deschisă ci 
muncitoarele din colectivul nostru 
au crescut si s-au afirînat pe mă
sura condițiilor minunate create de 
partid, munca lor impune tuturor 
respect si considerație, sint soții și 
mame desăvirșite.

Ioana ARBORE 
secretar al comitetului de partid, 
întreprinderea de confecții Călărași

profesoral. In liceul nostru 
se experimentează un sistem de 
activități avind drept scop for
marea viitorilor invățători ca 
activiști soclal-culturali. In acest 
scop, am înființat căminul cultu
ral „Educatorul comunist" — uni
tate experimentală cu caracter 
metodic, fereastră deschisă către 
Îndatoririle și împlinirile viitoare 
ale absolvenților noștri.

Prof. Vaslle TAȘCAU 
directorul Liceului pedagogic 
din Craiova

Blajului
tă nivelul culturii noastre corale 
actuale.

Miezul artistic al concursului a 
fost desigur melodia in stil popu
lar, prelucrată in foarte variate 
modalități de exprimare corală. 
Cintecele despre partid au im
primat festivalului o notă de săr
bătoare autentică : „Partidului din 
inimă un cintec", „Ceaușescu — 
pace", „Partidul, Ceaușescu, Viito
rul", „Partid, pe tine te cintăm", 
„Partidului cinstire", „Cind spun 
partid", „Urare partidului", „Exis
tă un partid aici in Carpați".

Spectacolul patriotic „Glorie 
conducătorului iubit", susținut de 
formațiile corale participante la 
cea de-a IV-a ediție a concursului, 
a încununat activitățile numeroase 
din cadrul „Zilelor culturii blăje- 
ne“ — ediția a Xll-a, manifestare 
elocventă pentru intensitatea vie
ții spirituale din localitățile patriei 
noastre.

Prof. Emllfu DRAGEA 
compozitor, Cluj-Napoca

Veniturile din
(Urmare din pag. I) 
toane ș.a.), din care 100 seturi pen
tru export.

Desigur, aceste sarcini sînt defal
cate pe linii de fabricație (linia de 
arbori cotiți, linia de cartere, linia 
de pistoane ș.a.), la nivelul cărora se 
aplică deci acordul direct. De ase
menea, sarcinile respective pot fi in
dividualizate pe muncitorii de la fie
care fază tehnologică : strunjire, fre- 
zare, rectificare etc.

Tariful de manoperă directă pen
tru realizarea unui set de piese este 
de 7 000 lei. Corespunzător, cota la 
100 lei manoperă directă care se uti
lizează pentru calculul drepturilor 
cuvenite celorlalte categorii de per
sonal din secție este de 14 lei. Cri
teriul în funcție de care se majo
rează sau diminuează retribuția sint 
consumurile normate de energie 
electrică și scule. Condițiile care, în 
situația cînd nu sînt îndeplinite, de
termină reducerea corespunzătoare a 
retribuției sint realizarea producției 
fizice la toate sortimentele prevăzute 
în plan ; indicii de utilizare a mași
nilor și instalațiilor (85 la sută prin 
plan) ; încadrarea in consumurile 
normate de materii prime și ma
teriale.

Pentru producția planificată, mun
citorii direot productivi din secție ur
mează să primească 1 400 000 Ici (200 
seturi X 7 000 lei/set). Suma planifi
cată pentru celelalte categorii de per
sonal retribuite la nivelul secției este 
de 196 000 lei (1 400 000 lei X 14 lei/ 
100 lei).

In cazul în care toate cele 200 de 
seturi de piese, inclusiv cele pentru 
export, se realizează, respect’n- 
du-se criteriul și condițiile stabi
lite, personalul direct productiv din 
secție primește întreaga sumă pre
văzută în contract, revenind, în me
die, 2 456 lei pe persoană, iar pentru 
celelalte categorii de personal : 2 450 
lei pe persoană.

Varianta A
In această variantă, pornim de la 

premisa că oamenii muncii din sec
ție, acționind cu înalt spirit de răs
pundere, au asigurat folosirea mai 
bună a mașinilor și utilajelor, ex
ploatarea cu randament superior a 
acestora, extinderea lucrului la mai 
multe mașini și economisirea re
surselor materiale și energetice. 
Ca urmare, s-au produs 220

muncă - strins
de seturi de piese, planul fiind înde
plinit in proporție de 110 la sută. 
Suma cuvenită pentru munca in 
acord global în funcție de producția 
realizată se calculează astfel :

a) pentru muncitorii direct produc
tivi

220 seturi X 7 000 lei/set - 1 540 000 
lei.

b) pentru celelalte categorii de per
sonal

1 540 000 lei X 14 lei/100 lei - 215 600 
lei.

întreaga depășire a planului s-a lo
calizat la producția pentru export — 
care a fost cu 20 la sută mai mare 
decît prevederile planului. Deci co
lectivul secției beneficiază, potrivit 
legii, de majorări de 1 la sută pen
tru fiecare procent de depășire a 
sarcinilor la export.

Majorarea sumei pentru depășirea 
planului la export se calculează 
astfel :

a) pentru muncitorii direct produc
tivi

100 seturi X 7 000 lei/set X 20% - 
-140 000 lei.
Care se adaugă Ia suma calcula-' 

tă în raport cu producția fizică rea- lisată arlină *
1 540 000 lei + 140 000 lei - 1 680 000 

lei.
b) pentru celelalte categorii de per

sonal
100 seturi X 7 000 lei/set X 14 lel/100 

lei X 20% - 19 600 lei.
215 600 lei + 19 600 lei - 235 200 Iei.
Intrucît consumurile de energie 

electrică și scule au fost reduse cu 
0,5 la sută față de cele normate, co
lectivul secției va primi o sumă co
respunzătoare, determinată în modul 
următor :

a) pentru muncitorii direct produc
tivi

1 680 000 lei X 0,5% - 8 400 lei.
1 680 000 lei + 8 400 lei - 1 688 400 

lei.
b) pentru celelalte categorii de per

sonal
235 200 lei X 0,5% - 1176 lei.
235 200 lei + 1 176 lei = 236 376 lei.
Sumele respective se acordă inte

gral, deoarece condițiile prevăzute în 
contractul de acord global au fost 
îndeplinite: s-a respectat structura 
planificată a producției, indicele de 
utilizare a mașinilor și utilajelor a 
fost de 87 la sută, superior cu 2 pro
cente celui stabilit, și s-a asigurat 
încadrarea în consumurile 'normate de 
materii prime și materiale.

legate de rezultatele muncii
Prin organizarea mai bună a pro

ducției, extinderea lucrului la mai 
multe mașini și creșterea producti
vității muncii, colectivul secției a 
obținut realizările la care ne-am re
ferit lucrindu-se cu 10 muncitori 
direct productivi mai puțini deci! 
s-a planificat. Deci suma cuvenită 
acestei categorii de personal se re
partizează la un număr mai mic de 
personal (1 688 400 lei : 560 munci
tori), revenind, in medie, 3 015 lei 
pe o persoană, cu 559 lei, respectiv 
cu 22,8 la sută mai mult decit s-a 
prevăzut. Pentru celelalte categorii 
de personal, retribuția medie este 
de :

236 376 lei : 80 persoane — 2 955 Iei, 
adică cu 505 lei (cu 20,6 la sută) 
peste prevederile inițiale.

Se cuvine menționat că, potrivit 
legii, repartizarea între membrii 
secției a sumei cuvenite se face in 
raport cu contribuția fiecăruia la 
realizarea sarcinilor, retribuția tari
fară și timpul efectiv lucrat. In ca
zul muncitorilor direct productivi, 
contribuția acestora la Îndeplinirea 
planului se măsoară nemijlocit prin 
numărul de piese prelucrate în luna 
respectivă, din fiecare sortiment sta
bilit. aceștia fiind retribuiti în acord 
direct individual.

Varianta B
De această dată presupunem că, 

deși planul la producția fizică și la 
export au fost depășite în propor
țiile arătate anterior, respectîndu-se 
structura sortimentală prevăzută, 
consumurile de energie electrică și 
scule au fost cu 3 la sută mai mari 
decit cele normate ; totodată, consu
murile de materii prime și materiale 
au fost cu 5 la sută mai mari decît 
cele stabilite prin plan.

în această situație, sumele ce se 
cuvin în funcție de producția fizică 
realizată și de producția la export 
(ca în varianta precedentă) vor fi 
diminuate astfel :

Pentru nerealizarea criteriului re
feritor la consumurile normate de 
energie electrică și scule :

a) la muncitorii direct productivi
1 680 000 lei X 3% - 50 400 lei
1 680 000 — 50 400 lei - 1 629 600 lei
b) Ia celelalte categorii de persona] 
235 200 lei X 3% - 7 056 lei
235 200 lei — 7 056 lei - 228 144 Iei
Pentru neindeplinirea condiției de 

Încadrare în consumurile de materii 

prime și materiale stabilite (coefi
cient de influență 0,2) :

a) la muncitorii direct productivi
5% X 0,2 - 1%
1 629 600 lei X 1% - 16 296 lei
1 629 600 lei — 16 296 Iei - 1 613 304 
lei
b) la celelalte categorii de personal
228 144 lei X 1% - 2 281 lei
228 144 lei — 2 281 lei - 225 863 lei 
Retribuția medie va fi :
a) la muncitori direct productivi
1 613 304 lei : 560 muncitori — 2 881 

lei
b) Ia celelalte categorii de personal
225 863 lei : 80 persoane = 2 823 lei
Deci, dacă nu se manifestă sufi

cient spirit gospodăresc, depășin- 
du-se consumurile materiale și ener
getice normate, deși se depun efor
turi pentru depășirea sarcinilor de 
plan la producția fizică și la export, 
creșterile de retribuție vor fi mai 
mici, de numai 425 lei (17,3 la sută) 
pentru muncitorii direct productivi 
și de doar 373 lei (15,2 la sută) pen
tru celelalte categorii de personal. 
Se desprinde de aici că legea sti
mulează, deopotrivă, preocupările 
pentru sporirea producției, îndeosebi 
a celei destinate exportului, precum 
și pentru desfășurarea activității 
economice cu eficiență superioară.

Varianta C
Să considerăm acum că, in luna 

respectivă, secția a realizat numai 
180 seturi de piese, ceea ce repre
zintă 90 la sută din plan.

Suma cuvenită in această situație 
este de :

a) pentru muncitorii direct pro
ductivi

180 seturi X 7 000 lei/set - 1 260 000 
Iei

b) pentru celelalte categorii de 
personal

1 260 000 lei X 14 lei/100 lei - 
176 400 lei

Concomitent, s-au fabricat pentru 
export numai 92 de seturi, planul 
fiind îndeplinit în proporție de 92 
la sută. Potrivit legii, pentru fieca
re procent de nerealizare a produc
ției pentru export se aplică o pena
lizare de 0,5 Ia sută. Influențele a- 
supra sumei cuvenite drept retribui
re se calculează astfel :

a) pentru muncitorii direct pro
ductivi

(100 — 92) X 0,5% - 4%
100 seturi X 7 000 lei/set X 4% — 

28 000 lei

1 260 000 lei — 28 000 Iei - 1 232 000 
lei

b) pentru celelalte categorii do 
personal

100 seturi X 7 000 lei/set X 14 lei/ 
100 lei X 4% = 3 920 lei

176 400 lei — 3 920 lei ■= 172 480 Iei 
Criteriul referitor la consumurile 

normate de energie electrică și scule 
nu a fost, de asemenea, respectat, 
acestea depășindu-se cu 3 la sută.

a) pentru muncitorii direct pro
ductivi

1 232 009 lei X 3% - 36 960 lei
1 232 000 lei — 36 960 lei - 1 195 040 

lei.
b) pentru celelalte categorii de 

personal
172 480 X 3% - 5174 lei
172 480 lei — 5 174 lei - 167 306 lei
Nu s-au respectat nici condițiile 

In care suma, calculată potrivit me
todologiei prezentate anterior, ar fi 
fost acordată integral. Astfel : 1)' 
nerealizîndu-se producția, nu s-a 
respectat decit in proporție de 90 Ia 
sută condiția fabricării tuturor sor
timentelor planificate (coeficient de 
influentă — 0,2) ; 2) nu s-a realizat 
producția planificată și datorită fap
tului că indicele de utilizare a ma
șinilor și utilajelor a fost de numai 
83.3 la sută, față de 85 la sută pla
nificat. Gradul de îndeplinire a a- 
cestei condiții este de 98 la sută 
(coeficient de influentă 0,1) ; 3) con

sumul normat de materii prime și 
materiale a fost depășit cu 5 ia sută 
(coeficient de influentă 0,2).

Influența nerealizării condițiilor se 
determină in felul următor :
— condiția 1) 100% — 90% — 10%

10% X 0,2 - 2%
— condiția 2) 3% X 0,1 - 0,3%
— condiția 3) 5% X 0,2 - 1%

Total 2% + 0,3% + 1% - 3,3%
a) pentru muncitorii direct pro

ductivi
1 195 040 lei X 3,3% - 39 436 Iei
1 195 040 lei — 39 436 lei - 1155 604 

lei
b) pentru celelalte categorii de 

personal
167 306 lei X 3,3% - 5 521 Iei
167 306 lei — 5 521 lei - 161 785 lei
Retribuția medie va fi :
a) pentru muncitorii direct pro

ductivi (deși nu s-a realizat produc
ția planificată, s-a lucrat cu numă
rul de personal prevăzut)

1 155 604 lei : 570 muncitori -
2 027 lei

b) pentru celelalte categorii de 
personal

161 785 lei : 80 persoane “ 2 022 
lei

Reiese deci că. In situația neinde- 
plinirii planului la producția fizică 
și la export și nerealizării criteriu
lui si condițiilor prevăzute în con
tractul de acord global — in propor

țiile arătate, retribuția cuvenită va 
fi mai mică decit cea planificată, 
în medie, cu 429 lei (17,5 la sută) 
pentru muncitorii direct productivi 
și cu 428 lei (17,5 la sută) pentru 
celelalte categorii de personal.

IN CONCLUZIE
Mecanismul funcționării acordului 

global demonstrează limpede că, po
trivit noilor reglementări, venituri
le din muncă sînt strins legate de 
rezultatele muncii, de eforturile de
puse pentru sporirea producției fi
zice și a exportului, precum și pen
tru îndeplinirea altor indicatori ca
litativi. de eficientă, ciștigurile pu
țind fi oricit de mari sau oricit de 
mici.

O altă idee importantă care re
iese cu claritate din exemplele pre
zentate este aceea că mărimea re
tribuției cuvenite personalului din 
activitatea de întreținere și trans
port intern, maiștrilor și inginerilor, 
personalului de conducere și celor
lalte categorii de personal retribuit 
la nivelul secției este strins legată 
de aceea a muncitorilor direct pro
ductivi, deci cu toții sînt nemijlocit 
interesați să asigure toate condiții
le ca activitatea productivă să se 
desfășoare neîntrerupt, cu eficiență 
economică superioară.
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AGRICULTURA SOCIALISTĂ
- in plin proces de transformare revoluționară

Viața, realitatea demonstrează cu putere superioritatea agriculturii socialiste, forța creatoare a țărănimii noastre cooperatiste, 
a tuturor oamenilor muncii de la sate, adevărații realizatori ai marilor succese din agricultură. Acum putem să afirmăm cu toată fer
mitatea că numai calea socialistă a agriculturii, în forma proprietății de stat sau cooperatiste - care se completează în mod armonios
- poate asigura progresul neîntrerupt și rapid al agriculturii.
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NICOLAE CEAUȘESCU

PROGRAMELE STABILITE OE PARTID SE ÎNFĂPTUIESC CU SUCCES
Orientarea fermă spre dezvoltarea 

intensivă

Garanția viitnarelur producții 
superiuare

In patru decenii — de 
aproape patru ori mai mult. 
Aceasta este creșterea pro
ducției agricole în cei 40 de 
ani de construcție socialistă a 
României. Este un salt pe care 
puține țări din lume au reușit 
să-l facă într-o perioadă atît 
de scurtă, cu o evoluție eco
nomică atît de controversată. 
Dincolo de însemnătatea lui 
cantitativă, acest salt exprimă 
mai ales prefacerile revolu
ționare survenite în dezvolta
rea economică și socială a 
satului românesc, în însăși 
viața țărănimii noastre. Și 
faptul esențial ce trebuie sub
liniat este că marile progrese 
pe care le-a înregistrat agri
cultura noastră au la bază 
ample și tot mai susținute 
programe de investiții pentru 
dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a acestei ramuri, 
pentru creșterea gradului de 
mecanizare și chimizare, ex
tinderea lucrărilor de hidro
ameliorații.

Profundele transformări 
cantitative și calitative care 
au avut loc în anii construc
ției socialiste în agricultura 
românească, schimbările ra
dicale intervenite în viața sa
telor noastre își găsesc re
flectarea în dinamica pro
ducțiilor agricole, în bună
starea de azi a țărănimii 
noastre. Să ne referim, bună
oară, la producția de cerea
le : 5,1 milioane tone cereale 
în 1950. PESTE 23 MILIOANE 
TONE în 1985. Ar fi de 
subliniat doar că cele peste 
23 milioane tone de cereale 
se obțin astăzi de pe o 
suprafață mai mică decit se 
realiza producția de 5,1 mili
oane tone în 1950. Dar 
evoluția generală a pro
ducției agricole este com
pletată de creșterea dinamică 
a producției plantelor tehni
ce, sporirea de peste 10 ori 
a producției de legume, creș
terea puternică a efectivelor 
și a producției animaliere.

Aceste date sintetice, care 
reflectă succesele remarcabi
le obținute în anii socialis
mului, și cu deosebire în pe
rioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidu
lui, consiituie o puternică și 

strălucită dovadă a juste
ței politicii agrare a P.C.R., 
a preocupării consecvente 
a secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
realizarea unei agriculturi 

de mare randament și efi
ciență, care să asigure în cît 
mai bune condiții cerințele 
de consum ale populației, să 
aducă o contribuție tot mai 
însemnată la dezvoltarea e- 
conomiei naționale.

Rememorarea drumului parcurs 
de agricultura noastră, transfor
mările revoluționare pe care le-a 
cunoscut această ramură de bază 
a economiei naționale ne oferă, 
o dată cu perspectiva deschisă 
larg de Congresul al IX-lea al 
partidului, și perspectiva drumului 

j pe care îl avem de parcurs pen
tru înfăptuirea sarcinilor stabilite 
de Congresul al Xlll-lea al parti
dului, a obiectivelor noii revoluții 
agrare, care își propun să dea 
noi dimensiuni agriculturii noastre, 
să ridice pe noi trepte de progres 
satul românesc. Expresia cea mai 
pregnantă a dezvoltării și moder
nizării in continuare a agricultu
rii noastre o constituie alocarea 
unui volum de investiții de peste 
190 miliarde lei, adică aproape atit 
cit s-a investit in agricultură pînă 
spre mijlocul ultimului deceniu. 
Dintre marile obiective stabilite 
pentru această nouă etapă de 
dezvoltare a agriculturii se deta
șează cele cuprinse în programul 
de transformare a naturii care își 
propune extinderea suprafeței a- 
menajate pentru irigații la 5,5-6 
milioane hectare, adică tot atît 
cît reprezintă, în condițiile actuale, 
potențialul irigabil al țării. Tot in 
această perioadă vor fi efectuate 

CREȘTEREA PRODUCȚIEI

lucrări de desecări pe 1,5 milioa
ne hectare și de combatere a ero
ziunii solului pe 800 mii hectare. 
Eforturile ce vor fi depuse pentru 
înzestrarea tehnico-materială a a- 
cestei ramuri de bazo a economiei 
naționale vor asigura continua
rea politicii de creștere accelera
tă a producției agricole, producția 
globală agricolă urmind să crească 
într-un ritm mediu anual de 5-6 
la sută, adică într-un ritm foarte 
apropiat de cel stabilit pentru spo
rirea producției-marfă industriale. 
Ritmurile înalte de creștere a pro
ducției agricole, realizarea în acest 
nou cincinal a unor sporuri anuale 
de producție, in general mai mari 
decit cele obținute in cincinalul 
precedent, constituie factorul pri
mordial menit să accelereze pro
cesul de apropiere a randamen
telor agriculturii noastre de cele 
pe care le realizează țările cu o 
agricultură avansată. Ca rezultat 
direct al preocupărilor pentru spo
rirea randamentelor, agricultura 
românească va realiza o producție 
totală de 30-32 milioane tone 
cereale, 10-11 milioane tone 
sfeclă de zahăr, 9-10 milioane 
tone de legume, precum și can
tități sporite de produse anima
liere.

Investițiile sporite - la temelia 
progresului susținut al agriculturii

— In procente —

APROAPE 500 MILIARDE 
LEI s-au investit în anii con
strucției socialismului pentru 
sporirea forței productive a 
agriculturii. Cea mai mare 
parte a acestor fonduri de 
investiții a fost destinată dez
voltării producției vegetale 
și animale, mecanizării și 
chimizării complexe a proce
selor de producție, lată numai 
una din comparațiile revela
toare în ce privește dimen
siunea uriașelor transformări 
petrecute în dotarea tehnică 
a agriculturii noastre, în con
dițiile de muncă ale țăranu
lui român : de la 9 600 trac
toare existente în 1945, și a- 
cestea aduse din import, la 
circa 180 000 tractoare fizice 
la sfirșitul anului 1985, toate 
purtînd marca întreprinderi
lor românești de fabricare a 
tractoarelor. Să ne referim 
însă și la alte comparații 
care pun în lumină dezvol
tarea fără precedent a bazei 
tehnico-materiale a agricultu

rii românești : nu produceam 
nici o combină sau mașină 
autopropulsată înainte de 
23 August 1944, și astăzi pe 
ogoarele patriei lucrează 
peste 65 000 COMBINE AU
TOPROPULSATE, realizate în 
majoritatea lor covîrșitoare 
de unitățile industriale din 
țara noastră : nu produceam 
nici un kilogram de îngră
șăminte chimice, iar astăzi 
industria noastră fabrică a- 
nual peste 3 MILIOANE 
TONE ; nu dispuneam de o 
industrie capabilă să rea
lizeze echipamente pentru 
lucrări de îmbunătățiri fun
ciare, iar astăzi industria 
noastră produce și livrează 
mașini complexe echipate 
cu instalații de laser, dra
gline, buldozere și excava
toare de mare capacitate, 
numeroase alte utilaje ca
pabile să execute într-un an 
lucrări hidroameliorative pe 
o suprafață totală de 800 mii 
hectare. O asemenea înzes-

NETE 
AGRICOLE

trare tehnică nu poate să 
nu-i uimească pe cei care 
au cunoscut condiția agri
cultorului nostru din vechea 
Românie. Cine putea să-și 
imagineze în anii de început 
ai revoluției socialiste că, în
tr-un timp atît de scurt, vom 

ajunge la o agricultură in 
care marea majoritate a lu
crărilor agricole se execută 
mecanizat ? Cine putea să-și 
închipuie că cei care nu 
știau altceva decit să mînuie 
sapa și coasa vor fi în mă
sură să stăpînească mașini

de o asemenea complexitate 
cum sînt, de exemplu, com
binele sau instalațiile cu co
mandă automată din marile 
complexe zootehnice ? Și toa
te acestea s-au petrecut sub 
ochii noștri, într-o perioadă 
atît de scurtă.

Un impresionant șantier 
pentru transformarea naturii

Realizările obținute în ope
ra de transformare a natu
rii se constituie prin dimen
siunea și importanța lor în 
una din cele mai impresio
nante înfăptuiri ale oameni
lor muncii din agricultură. 
De la 18 000 hectare, cît re
prezenta in anul 1945 totalul 
suprafeței amenajate pentru 
irigații, la circa 3 MILIOANE 
HECTARE în prezent - este 
comparația care reflectă cel 
mai semnificativ dimensiunea 
marilor eforturi de investiții 
pe care le-a făcut societatea 
noastră pentru punerea de
plină în valoare a potențialu
lui productiv al pămîntului. 
Tot in această perioadă au 
fost amenajate sisteme de de
secare și executate lucrări 
pentru combaterea eroziu
nii solului pe o suprafață de 
peste 5 MILIOANE HECTARE. 
Progresele în acest do

meniu sînt deosebit de e- 
vidente pentru oricine stră
bate cimpiile patriei. Să ne 
imaginăm, bunăoară, Cîm- 
pia Olteniei, unde pe locul 
nisipurilor pustii de altă
dată se întind acum cul
turi dintre cele mai boga
te. Zona Dobrogei, cu nu 
mulți ani în urmă pîrjolită 
de arșiță șl secetă, încîntă 
astăzi privirea călătorului 
prin frumusețea lanurilor de 
cereale sau plante tehnice. 
Ca să nu mai vorbim de 
culturile roditoare de pe te
rasele Vasluiului, ce se întind 
astăzi pe locul terenurilor cu 
un pronunțat grad de eroda
re pînă mai ieri. Acțiunile de 
anvergură întreprinse pentru 
înnobilarea pămîntului con
stituie o mărturie a poten
țialului de care dispune eco

AMENAJĂRILE 
PENTRU 
IRIGAȚII 
CUPRIND 
ASTĂZI

nomia românească, dar și o 
garanție sigură că obiecti
vele de o cutezanță fără 
termen de comparație în is

toria agriculturii noastre, sta
bilite prin Programul națio
nal de îmbunătățiri funciare, 
conceput din inițiativa și sub

CIRCA
30 LA SUTĂ 

DIN SUPRAFAȚA 
ARABILĂ A ȚĂRII

conducerea directă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
vor prinde temeinic conturul 
faptei.

Experiența unităților fruntașe - 
generalizată in întreaga agricultură!

Infățișînd succesele mari pe care 
le-a obținut agricultura româ
nească, așa cum în repetate 
rînduri a subliniat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie depuse 
eforturi susținute pentru punerea 
deplină în valoare a marilor re
zerve de care dispune această 
ramură de bază a economiei. Re
coltele și producțiile- zootehnice 
superioare obținute de numeroase 
unități agricole, în mod constant, 
nu accidental, probează tocmai 
aceste rezerve care există, posibi
litățile reale de care dispune agri
cultura noastră socialistă pentru 
a-și spori aportul la dezvoltarea 
avuției naționale. Cu atît mai mult 
în această etapă a înfăptuirii noii 
revoluții agrare, cind acestei ra
muri trebuie să i se imprime un 
ritm rapid de dezvoltare, valorifi
carea experienței înaintate dobîn- 

Realizările obținute în agricultură, baza tehnico-materială puter
nică cu care pornim la înfăptuirea obiectivelor pe care partidul le 
pune in fața țărănimii prin Directivele Congresului al Xlll-lea con
stituie dovada cea mai elocventă a faptului că, in anul celui de-al 
lll-lea Congres al țărănimii, agricultura românească se infățișează ca 
o ramură in plină dezvoltare, capabilă să aducă o contribuție tot mai 
mare la buna aprovizionare a populației cu produse agroalimentare, 
la progresul generdl al țării.

dește o însemnătate maximă. A- 
ceasta impune ca generalizarea 
experienței pozitive să se transfor
me pretutindeni într-o acțiune 
practică, permanentă, printr-o mun
că concretă desfășurată pe cîmp 
și în sectoarele zootehnice. Dis
punem acum de tot ce este ne
cesar din punct de vedere tehnic, 
avem suficiente cadre de specia
liști, avem mecanizatori, muncitori, 
cooperatori, o țărănime care a 
căpătat, în condițiile noi, experien
ța muncii în sistem mecanizat. Stă 
deci în puterea oamenilor muncii 
din agricultură ca, pe baza pre
luării și aplicării a tot ce este 
nou și valoros în experiența uni
tăților fruntașe existente în toate 
zonele și județele țării, să obțină 
în acest an, în întregul cincinal 
producțiile superioare stabilite de 
Congresul al Xlll-lea al parti
dului.
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50 DE AM DE IA PROCESUL iri’TilOIIIUIIi MlIMȘII ȘI ANTIFASCIȘTI DE IA BRAȘOV
PARTIDUL - EROICUL CONDUCĂTOR AL LUPTEI

Școala dragostei 
pentru frumos

încă de Ia făurirea sa, in 1921, 
Partidul Comunist Român și-a asu
mat misiunea istorică de a apăra in
teresele naționale, independența și 
suveranitatea țării și, totodată, de a 
lichida exploatarea omului de către 
om, de a realiza o societate a drep
tății sociale și naționale, socialismul 
și comunismul pe pămintul patriei 
noastre. De aceea, atunci cînd fas
cismul amenința unitatea și inde
pendența României, in mod firesc. 
Partidul Comunist Român s-a aflat 
in fruntea luptei antifasciste a po
porului nostru, a desfășurat o vie 
și amplă activitate pentru bararea 
ascensiunii spre putere a forțelor 
negre ale reacțiunii, pentru apărarea 
integrității și suveranității României.

Instaurarea hitlerismului la putere 
in Germania, in ianuarie 1933, a 
creat in centrul Europei un focar 
războinic extrem de periculos, o 
reală amenințare pentru independen
ta și suveranitatea tuturor statelor. 
Datorită poziției sale strategice și 
resurselor economice de care dispu
nea, România a devenit unul dintre 
principalele obiective ale expansi
unii germane. Pentru atingerea 
scopului lor, hitleriștii au folosit o 
gamă largă de metode și mijloace — 
de la sprijinirea Gărzii de Fier și 
crearea de organizații de spionaj 
pînă la acțiunile vizind dezagrega
rea sistemului de alianțe ale Româ
niei și încurajarea revizionismului 
Ungariei horthyste. Aceasta însemna, 
de fapt, lichidarea statului național 
unitar român, făurit in 1918, după 
secole de lupte și jertfe, de poporul 
nostru.

In aceste condiții, lupta împotriva 
fascismului intern și extern a de
venit o cauză a întregului popor, a 
tuturor forțelor democratice și pa
triotice din România. Este meritul 
istoric al Partidului Comunist Român 
că a înțeles de la început, in mod 
limpede, că problema fundamentală, 
decisivă pentru soarta României 
însăși era crearea unui larg front 
popular antifascist, apărarea valori
lor democrației, a independenței, 
suveranității și integrității teritori
ale a țârii.

Partidul comunist a reușit să ana
lizeze in mod științific dispozitivul 
și raportul real al forțelor social-po- 
litice pe plan intern, a renunțat la 
unele aprecieri greșite făcute in pe
rioada anterioară (privind problema 
națională și cea agrară, caracterul 
unor partide și organizații politice), 
a sesizat cu claritate mutațiile ce 
aveau loc pe plan internațional, sta
bilind o linie tactică adecvată. 
Plenara C.C. al P.C.R. din februarie 
1935, pornind de la aprecierea că ra
portul forțelor de clasă înclina fără 
putință de tăgadă in favoarea forțe
lor democratice, antifasciste, a mase
lor populare, a conturat in termeni 
realiști tactica luptei pentru crearea 
Frontului Popular Antifascist, care 
să grupeze pături și categorii sociale 
largi — muncitori, țărani, meseriași.

O imagine frecventă la mijlocul deceniului al IV-lea : uriașe

r
Individualitatea poeziei româ

nești postbelice este rezultanta di
rectă a varietății ei. O diversitate 
de forme și atitudini literare, de 
orientări și experiențe de limbaj, 
uneori chiar in cadrul aceleiași — 
posibile — direcții. Dinamica pei
sajului liric din ultimele decenii 
poate, eventual, reieși din între
pătrunderea manifestărilor care 
dau personalitate epocii. Una din
tre direcțiile importante se regă
sește în felul în care este urmată 
marea tradiție a poeziei interbe
lice : teme, motive, particularități 
de sensibilitate și expresie — și 
modalitățile însele de rostire lirică, 
istoricizate și „clasificate" din 
punct de vedere estetic — se prefac 
printr-un proces firesc, se meta
morfozează, legate fiind de sensi
bilitatea omului, contemporan, de 
aspirațiile lui, de viziunea asupra 
lumii. Un cadru binecunoscut, o 
anumită structură literară se îmbo
gățesc cu experiențe noi, originale. 
Exemplele cele mai clare de des
cendentă dintr-o formulă consa
crată și ilustrată de istoria literară 
pledează în acest sens. Cu atit mai 
spectaculoasă rămîne, de pildă, 
așezînd faptele în perspectiva de
ceniilor scurse, apariția și influenta 
lui Nicolae Labiș. Poezia lui este 
o uimitoare sinteză creatoare, un 
moment dialectic crucial pentru 
poezia nouă apărută in deceniul al 
șaptelea. Momentul Labiș reînnoa- 
dă romantismul eminescian, racor- 
dîndu-1 la entuziasmul timpului 
său, revoluționar. Nu atit „sim
bolul necesar" al unor creatori care 
se vor afirma după vulcanul erupt 
interesează, cît conținutul pe care 
el îl valorifică. Acest conținut ni 
se pare tocmai reevaluarea anga
jării artistice.

Nu vom trece în revistă etapele 
dezvoltării noii noastre poezii, ci 
vrem numai să distingem în acest 
cadru, cîteva tendințe de o mare 
fertilitate și vigoare afirmate mai 
cu seamă în anii '70—’80.

Climatul de libertate spirituală 
Instaurat în ultimele două decenii 
a permis, printre altele, reformula- 
rea — reconsiderarea — în spirit 
modern a unor structuri mitice 
străvechi. întoarcerea la marile

ANTIFASCISTE A POPORULUI ROMÂN
intelectuali, mici negustori, funcțio
nari, pensionari — în vederea apă
rării libertăților democratice, a 
luptei împotriva primejdiei fasciste. 
Plenara a subliniat necesitatea în
făptuirii Frontului Unic Muncitoresc 
ca o condiție esențială pentru 
crearea unui larg Front Popular 
Antifascist, a preconizat forme elas
tice de relații cu Partidul Social-De
mocrat. astfel incit clasa muncitoare 
să constituie nucleul în jurul căruia 
să graviteze celelalte forțe democra
tice, antifasciste.

Nevoit să activeze în ilegalitate, 
partidul comunist s-a preocupat de 
înființarea unor organizații legale de 
masă prin intermediul cărora să-și 
facă larg cunoscută poziția față de 
principalele probleme ale României, 
să dinamizeze opinia publică, s-o- 
mobilizeze la lupta impotriva peri
colului fascist. Una dintre cele mal 
importante organizații legale de 
masă a fost Comitetul Național 
Antifascist — alcătuit din muncitori, 
profesori, funcționari, avocați, zia
riști, scriitori, studenți — în com
ponenta căruia un rol impor
tant a revenit tânărului utecist 
Nicolae Ceaușescu. Conducătorul de 
astăzi al partidului și statului nos
tru. De la înființarea sa în iunie 1933 
și pînă ce a fost dizolvat din ordinul 
guvernului, în noiembrie 1934, Co
mitetul Național Antifascist a desfă
șurat o amplă activitate de demas
care a caracterului demagogic, 
antinațional al Gărzii de Fier, a fas
cismului in general, de conștienti
zare a maselor asupra pericolului ce 
plana asupra României după instau
rarea hitlerismului la putere in Ger
mania. Totodată, se cuvine a fi evi
dențiată contribuția altor organizații 
legale de masă, precum Frontul Plu
garilor, Liga Muncii, Madosz-ul, 
Amicii U.R.S.S., Frontul Studențesc 
Democrat. Comitetul Român al Re
uniunii Universale pentru Pace, 
Blocul pentru Apărarea Libertăților 
Democratice. Uniunea Democratică 
— in rindul cărora au activat sute 
de mii de cetățeni care au expri
mat, în multiple forme, voința po
porului român de a trăi in libertate, 
de a nimici fascismul și de a asigura 
independența patriei.

Din inițiativa sau cu contribuția 
comuniștilor au apărut zeci și zeci 
de ziare și gazete democratice, 
antifasciste, ca : „Arena", „Alte 
zări", „Blocul", „Cuvîntul liber", 
„Dacia nouă", „Era nouă", „Ecoul", 
„Horea", „Reporter", „Manifest", 
„Lumea românească", „Korunk", 
„Clopotul". „Uj szo". la care se 
adaugă publicațiile, de mare tiraj 
„Adevărul", „Dimineața", „Lupta". 
„Zorile", 1a care au colaborat și 
membri ai Partidului Comunist 
Român. Participi nd la aprinsele 
dezbateri ce se purtau în epocă, 
P.C.R. a luat atitudine Împotriva 
iraționalismului și misticismului, a 
ideologiei fasciste, pentru promo

demonstrații populare in care se cerea acțiune hotărită împotriva fascismului, stingerea • proceselor intentate luptătorilor antifasciști

mituri, folclorismul de substanță, 
arhaitatea generică răstălmăcită sau 
numai „simulată", figura mitolo
gică folosită ca pretext pentru me
ditație filozofică — toate acestea 
formează un cadru larg, cu viziuni 
și situații interferențe. Se înscriu 
în această direcție poeți de facturi 
foarte diverse, personale. De la 
abstractizarea motivelor mitologice, 
reluate în spațiul de grație al idei
lor și conceptelor, în poezia lui 
Nichita Stănescu, la fabuloasa 
„Cîmpie eternă" din cărțile lui 
George Alboiu sau de la mitul lui 
Orfeu, cîntărețul trac, exploatat de v 
Dan Laurențiu, la motivele de 
inspirație bizantină din lirica lui 
Dumitru M. Ion, ori de la sonda
rea straturilor adinei ale memo
riei colective, cu scopul de a re
compune imaginea „Daciei Feniks", 
în poemele lui Ion Gheorghe, la 
poezia solară și reflexivă scrisă de 
Cezar Baltag — pentru a ne opri 
la puține exemple — poeții redes
coperă miturile originii, valorile 
perene ale tradiției, înscrise în 
rama actualității.

învecinată tipologic cu registrul 
Întoarcerii la arhaitatea marilor 
mituri este ceea ce s-ar putea numi 
cu un termen sintetic poezia ce
tății. Se includ aici meditația ci
vică, parabola istorică și socială 
cu scop etic — o mare parte din 
creația lui Adrian Păunescu sau 
Ion Horea, de exemplu — evalua
rea trecutului legendar devenit 
proiect liric, poezia iubirii de țară 
exprimată cu franchețe, adeziunea 
lirică, marcată cu fermitate și cla
ritate, la înfăptuirile epocii noas
tre, dar și formele mai subtile în 
care inspirația patriotică utilizează 
mijloace alegorice, mitologice etc. 
Poezia actuală este foarte bogată in 
creații valoroase evidențiind un 
umanism activ, extins din planul 
meditației axiologice în cel al răs- 
frîngerii directe în actualitate. Dar 
a fi actual înseamnă, în poezie,, a 
te înscrie într-un circuit al valo
rilor eterne.

Unii pornesc de la sursa fol
clorică, ajungînd la o formulă 
care, deși aparent nu mai are ni
mic din experiența originară, păs
trează in conținut fiorul arhetipal. 

varea valorilor autentice ale cultu
rii ; totodată, a demascat politica 
revanșardă, revizionistă, agresivă și 
ideologia pe care o asemenea poli
tică se sprijinea, pronunțîndu-se 
pentru pace și cooperare internațio
nală, pentru apărarea popoarelor 
amenințate de regimurile totalitare, 
fasciste. în coloanele acestor perio
dice aflăm semnăturile unor perso
nalități prestigioase, precum Nicolae 
Titulescu, Nicolae Iorga, Grigore 
Iunian, dr. N. Lupu, Petre Andrei, 
Virgil Madgearu, Mihai Ralea, Mi
hail Sadoveanu, George Călinescu, 
C. I. Parhon, Nicolae Tonitza, Zaha- 
ria Stancu, Petre Ghiață, Ella Ne- 
gruzzi ș.a. Se poate afirma că cei 
mai valoroși oameni de știință și 
cultură, formați în spiritul tradiții
lor progresiste ale poporului nostru, 
au combătut naționalismul, șovinis
mul, rasismul, iredentismul și alte 
asemenea concepții reacționare, au 
fost militanți activi în frontul demo
cratic, antifascist. Ei au continuat și 
au ridicat pe o treaptă superioară 
umanismul tradițional, caracteristic 
culturii românești.

Un rol important în mobilizarea 
maselor la lupta pentru apărarea 
drepturilor și libertăților democrati
ce. in combaterea fascismului l-au 
avut procesele intentate de autori
tăți unor militanți de frunte ai 
Partidului Comunist Român. între 
aceste procese un loc distinct il 
ocupă procesul intentat unui grup 
de luptători comuniști și antifas
ciști, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. judecat la Bra
șov in zilele de 27 mai — 5 iunie 
1938 — proces în cadrul căruia s-au 
ilustrat încă o dată, cu deose
bită putere, Înaltele calități po
litice și morale ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — principialitate 
comunistă, fermitate revoluționară, 
hotărire de luptă, maturitate politi
că, fierbinte patriotism. Ca și pro
cesele intentate altor militanți 
antifasciști, procesul de la Brașov 
a devenit o tribună de luptă îm
potriva regimului, a abuzurilor și 
ilegalităților, a reacțiunii in general, 
a Gărzii de Fier in special. Cei im
plicați în procesele antifasciste au 
demascat cu hotărire diversiunile 
anticomuniste puse la cale de gu
vernanți, au reliefat pericolul fascis
mului agresiv și războinic, necesita
tea apărării democrației, a indepen
denței și suveranității naționale a 
României. Procesele au constituit 
momente politice importante în 
istoria acelor ani, au prilejuit o 
largă solidarizare a opiniei publice 
cu cei arestați, o conștientizare a 
maselor asupra pericolului fascist, o 
Intensificare a luptei împotriva hitle
rismului.

Datorită activității intense desfă
șurate ■ de partidul comunist, de 
celelalte- forțe politice democratice, 
fascismul n-a reușit să cîștige o

Așa se întîmplă cu poezia lui 
Gheorghe Pituț. Arhetipul acestui 
univers este familia. în ordinea li
neară a existenței, ea e cea dinții 
întruchipare a patriei. Vin apoi 
„strămoșii", urmele adinei săpate 
în conștiință.

Satul este matca, patria sub în
fățișarea ei esențializată, justifica
tivă în plan axiologic. Tradiția ar
deleană răzbate în poezia ultimelor 
decenii cu o forță deosebită. In 
descendența lui Goga se cuvine 
așezată global poezia lui loan Ale

Poezia între autenticitatea 
inspirației și mimetism

xandru din Imne. Monografia în 
tonalități imnice constituie — și 
instituie — un tipar distinct de poe
zie a cetății umane. Figurile pro
fane se transformă în figuri sim
bolice, evenimentul parcurge calea 
substanțializării morale, se univer
salizează — la dimensiunea mitu
lui. Istoria este deopotrivă a co
lectivității și a individului. Actul — 
sentimental, social, politic, într-un 
cuvînt istoric — se împlinește fi
resc prin semnificația care îl 
transcende.

Un memento al patriei eterne, 
într-o cu totul altă formulă artis
tică, este poezia lui Adrian Po
pescu, trăire nostalgică și rafinată 
a strălucirii universale, celebrînd 
o „tară latină" reală și imaginară, 
ca o solară simbioză : pămintul sa
turat de monumente al Italiei se 
confundă cu Țara de Sus. Imnică, 
sensibilizată extrem, poezia lui Dan 
Verona exaltă virtuțile inefabile. 
De la reprezentările mitologice au
torul a trecut la o poezie parabo
lică în sens cetățenesc. El ne vor
bește acum despre uriașele tra

reală aderență, a fost și a rămas 
străin de poporul român care a vă
zut în Garda de Fier o agentură 
aflată in slujba Germaniei hitleriste. 
Acordurile de front popular înche
iate la Băcia, București și Țebea, 
în 1935, succesul forțelor democratice 
în alegerile parlamentare parțiale 
desfășurate în județele Hunedoara 
și Mehedinți (februarie 1936), victo
riile obținute de candidații organi
zațiilor democratice in alegerile co
munale și județene din 1936—1937 
demonstrează justețea politicii parti
dului comunist, voința maselor 
populare de a bara ascensiunea fas
cismului spre putere și a apăra in
dependența și suveranitatea patriei.

Politica agresivă a Germaniei 
hitleriste, conciliatorismul „marilor 
democrații" occidentale, miopia mul
tor oameni politici ai vremii au în
negurat tot mai mult cerul vieții in
ternaționale, care s-a acoperit de 
norii prevestitori ai unei noi con
flagrații mondiale. Acordul de la 
Miinchen din 29 septembrie 1938, 
prin care Cehoslovacia era silită să 
cedeze o parte a teritoriului ei Ger
maniei, a încununat politica conci- 
liatoristă a Franței și Marii Britanii. 
La 15 martie 1939, trupele hitleriste 
au invadat Cehoslovacia fără ca 
guvernele de la Londra și Paris să 
intervină în ajutorul acesteia, să 
asigure granițele stabilite la Miin- 
chen. în condițiile in care trupele 
hitleriste se aflau la hotarul Româ
niei, amenințind cu o invazie, la 
17 martie 1939 P.C.R. a lansat un 
manifest în care se spunea : „Tru
pele de asalt ale lui Hitler au in
vadat Cehoslovacia ș'i se găsesc la 
granița țării noastre. P.C.R. dă alar
ma ! Să fie pregătit întregul popor 
român pentru apărarea țării împo
triva cotropitorilor fasciști (...) P.C.R. 
declară: comuniștii vor lupta cu 
arma in mină in primele rinduri". 
Aceste cuvinte sintetizează o întrea
gă concepție politică, demonstrează 
cu elocvență faptul că, dincolo de 
anumite limite manifestate de parti
dul comunist in problema națională, 
în anii 1923—1933, comuniștii s-au 
aflat, atunci cînd pericolul plana cu 
adevărat asupra țării, în primele 
rinduri ale luptei pentru apărarea 
integrității teritoriale a patriei.

în condițiile în care fascismul se 
găsea în ofensivă, iar forțele demo
cratice din Europa erau derutate de 
perspectiva evoluției evenimentelor, 
Partidul Comunist Român a conti
nuat să se afle în fruntea luptei 
pentru apărarea democrației, a inde
pendenței și suveranității naționale. 
Profitind de faptul că pentru, ziua 
de 1 Mai 1939 regimul dictaturii 
regale anunțase un congres al bres
lelor, P.C.R. a decis să acționeze 
energic, pentru a evidenția adevă
ratele sentimente și poziția po
porului român. Datorită muncii in
tens desfășurate de militanții revo

gedii ce asaltează ieșirea In lume 
a „virtuților inefabile" : pericolul 
nuclear, mirajul puterii, distruge
rea conștiinței și a formelor de so
lidaritate.

Atitudinea față de realitatea 
„cotidiană", in care se includ me
ditația existențială, dar și unele 
elemente originale de limbaj, 
este o altă direcție în peisa
jul poeziei contemporane. Coti
dianul, faptul existențial comun, 
șansa lui metafizică sau, dimpo
trivă, demontarea lui prin sarcasm 

ori numai luciditate sînt fQrmule 
poetice de întilnit aproximativ de 
la sfirșitul deceniului al șaptelea, 
chiar dacă nu întru totul noi. Ele 
provin de cele mai multe ori din 
experiențe literare istoricizate, dar 
care reprezintă tot atîtea modele 
ale imaginarului, adaptate la sen
sibilitatea contemporană, ori folo
site doar ca mijloace tehnice. Sînt 
vii, prolifice structuri literare pro
venind din expresionism și din 
suprarealism, in general din cu
rentele de avangardă, istoria re
centă a literaturii române nefiind 
deloc săracă în această privință. 
Nu o tehnică sau alta interesează, 
și nu in funcție de ea poate fi 
admisă sau respinsă o operă. Esen
țiale rămîn autenticitatea conținu
tului, coerenta și profunzimea ex
perienței existențiale propuse. Sub
ordonarea mijloacelor viziunii și 
mai ales expresivitatea acestei 
subordonări. „Trucurile" avangardei 
n-au rezistat, tocmai pentru că ele 
nu depășeau planul gratuității, al 
formei goale ; a rezistat spiritul 
înnoitor, pentru că el vehicula un 

luționari pentru organizarea ac
țiunii din 1 Mai 1939 — în cadrul 
cărora un loc de frunte a revenit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu — in acea 
zi a fost înregistrată una dintre cele 
mai mari ac.țiuni antifasciste nu nu
mai din România, ci și din Europa 
anului 1939.

Datorită activității intense desfă
șurate de partidul comunist, de 
celelalte forțe democratice, în Româ
nia fascismul n-a putut dobindi o 
reală bază de masă, ajungînd la 
putere abia în septembrie 1940, în 
condițiile sfărîmării integrității te
ritoriale a patriei și amestecului 
direct al Germaniei hitleriste in tre
burile interne ale statului român.

Starea de spirit antifascistă a po
porului român avea să fie puternic 
ilustrată de participarea întregului 
popor la victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperiaiistă din August 
1944 — inițiată, organizată și con
dusă de Partidul Comunist Român
— ca și de fapțul că. de la 23 Au
gust 1944, România s-a angajat, cu 
toate forțele sale umane și materia
le, In lupta pentru distrugerea celui 
mai înverșunat dușman al omenirii
— fascismul hitlerist german.

Experiența dobindită de poporul 
român în lupta împotriva fascismu
lui și războiului, sacrificiile și jert
fele nenumărate făcute pentru do- 
bindirea dreptului de a dispune sin
gur de soarta sa se constituie 
într-un bogat tezaur de învățăminte 
pentru prezent și viitor. In spiritul 
strălucitelor sale tradiții revoluțio
nare, Partidul Comunist Român, 
cerind să nu se uite nici o clipă 
lecțiile istoriei, se pronunță cu fer
mitate și consecvență impotriva în
cercărilor unor cercuri reacționare 
din statele capitaliste de a reînvia 
fascismul, de a tolera și încuraja 
practicile teroriste neofasciste, care 
creează noi amenințări pentru pacea 
și înțelegerea dintre națiuni. Relie- 
find valoarea mereu actuală a ex
perienței luptei antifasciste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Din această experiență, din ceea 
ce au însemnat fascismul și cel 
de-al doilea război mondial, trebuie 
să tragem toate învățămintele ! Să 
facem totul pentru a nu se mai re
peta, în nici o țară, dictatura fas
cistă, pentru a asigura libertățile 
democratice ale popoarelor, dreptul 
lor la dezvoltare liberă, indepen
dentă, așa cum o doresc, fără nici 
un amestec din afară !“.

O chemare aflată sub semnul ce
lei mai înalte răspunderi pentru 
prezentul și viitorul omenirii, che
mare căreia îi răspunde cu însufle
țire întregul nostru popor, dind ast
fel o nouă strălucire multimilenarei 
sale vocații de pace. prietenie și 
înțelegere între popoare.

Conf. univ. dr. 
Ioan SCURTU

model, transformînd o stare parti
culară într-una universală și im- 
punind o viziune nouă asupra 
lumii.

Ultimii ani au adus, poate, o 
mai radicală interpelare cu mij
loace lirice a faptului comun. Dar, 
pe lîngă rezultate notabile, de re
marcabilă consistență artistică, 
..banalitatea" semnificativă , inspi
rația coborînd în zgomotul pestriț 
al străzii, scormonind unghere, 
afișind mecanismul iluziei sau de- 
conspirîndu-1 pe cel al textului.

hohotind ludic — pe registrul larg 
care începe cu ironia „subțire" și 
sfirșește cu grotescul — oferă în 
unele cazuri terenul unor exerci
ții mimetice, făcînd loc teribilis
mului, „jocului" neconcludent, su- 
focîndu-se în autopaștișă, în ma
nierism. Cultura poetică are, in 
asemenea situații, cuvîntul cel mai 
greu de spus. Talentul, chiar de 
excepție, nu-i poate suplini lipsa. 
El va forța uși deschise sau va ră
mîne la nivelul experimentului 
fără acoperire estetică, mort înain
te de a se naște. Balastul imagis
tic, platitudinea, lipsa de gust șl 
discernămînt „produc" efecte în
tristătoare prin superficialitate. 
Fronda juvenilă ascunde de cele 
mai multe ori non-sensul și lipsa 
de artă : „iubito robotită, trupul 
tău de foșnet de mers de căpri
oară / e leac pentru orice De pro- 
fundis, poate înlocui AI Treilea 
Omor Mondial // ...ascultăm Smo- 
kie. La Bionda, Romica Puceanu, 
Pink Floyd, fumăm tăcuti / ah. 
Leliță IOANĂ, să bei vin să mînci 
pastramă, lume de timizi, de muți /

într-una din diminețile acestei 
primăveri, Codlea, cu toată su
flarea ei. era fnsorită : si oamenii, 
și casele, și florile, și străzile. 
Știați că la poalele celui mai inalt 
vîrf al Munților Perșani — Măgura 
Codlei, într-o poiană scăldată in 
soare se pregătește, pentru 
începutul verii, o sărbătoa
re a florilor 7 Cit se poate 
de firesc, ca într-o „citadelă 
a florilor", în acel loc de pă- 
mlnt românesc despre care s-a dus 
vestea, dintotdeauna, că oamenii 
iubesc frumosul, cintul, plantele, 
lumina cărților, meseriile însușite 
cu măiestrie — să existe Festi
valul florilor ! De cînd Ceta
tea Neagră (sec. XIII) a Început 
să păzească trecătoarea Codlea — 
Sibiu aflăm că s-au ridicat si mari 
meșteri, pentru ca breslele țesăto
rilor, fierarilor, dogarilor, rotarilor, 
eizrriarilor. să fie vestite chiar de 
prin sec. XIV. Și dacă incendii au 
pîrjolit case și ziduri (cele din 
sec. XIII, vreo opt in sec. XVIII 
etc.), dacă năvălirile otomane 
(1421, 1432, 1658 etc.) au dis
trus vieți, dind roata timpu
lui înapoi, dacă molime, epidemii 
(cea din 1660) sau ravagiile din 
sec. XVIII, cutremurul din 1802 
etc. si atîtea alte năprasnice mo
mente s-au tot abătut nemilos asu
pra pașnicei așezări (asa cum de
scriu în amănunt cronicile timpu
lui) si au împietrit pentru o vreme 
sufletele oamenilor — cind aceștia 
au putut să găsească clipa de tih
nă au reconstruit, au clădit, au să
rutat pămintul, l-au însămintat, au 
cultivat flori... Asa cum Bîrsa și 
Holboselul Mare, Holboșelul Mic și 
Vulcănița (rîul care străbate ora
șul) si Pirîul Aurului își urmează 
nestingherit cursul peste toate 
piedicile, prin toate anotimpurile, 
asa cum vîrful Măgura Codlei îm
brățișează mai departe toată de
presiunea Bîrsei ! Au ridicat, prin 
1432, Cetatea Codlei (Cetatea Nea
gră fiind distrusă de incendiu), 
chiar în inima orașului, străjuită 
de la bun început de Turnul țe
sătorilor (spre miazănoapte). Tur
nul dogarilor (spre răsărit). Tur
nul fierarilor — dinspre miazăzi. 
Turnul rotarilor. Au atestat ca 
meșteșug, tot de-atunci — cultura 
florilor, în 1510 au deschis și prima 
școală primară...

Cite nu se pot spune despre 
firea codlenilor, despre trainica le
gătură cu pămintul, despre, sufletul 
lor deschis către frumos, despre 
permanenta grijă a cultivării res
pectului fată de muncă, ă instrui
rii gustului pentru artă, pentru cu
loare, pentru armonie, pentru mu
zică... Nu întîmplător fanfara ora
șului a marcat, nu demult. 125 de 
ani de la înființare, iar corul băr
bătesc german (al cărui act de 
constituire s-a semnat la Consiliul 
local Codlea în, 1884), cu doi ani 
în urmă, la concertul consacrat 
centenarului, a notat strădania din
totdeauna a locuitorilor acestei a- 
șezări de a lumina sufletele oa
menilor prin armoniile cîntecului. 
Si, nu întîmplător, tot cu doi ani 
în urmă, s-au sărbătorit la Codlea, 
o dată cu împlinirea a trei decenii 
de activitate a întreprinderii de 
sere si a peste 120 de ani de cînd 
un modest institutor a experimen
tat „cultivarea florilor sub geăm", 
și centenarul florilor ! Cu alte 
cuvinte, o fierbinte pledoarie ar
gumentată prin milioanele de flori, 
pentru o veșnică Si netulburată 
Primăvară : așa cum am întîlnit-o

„Primăvara culturală bucureșteană"
„Primăvara culturală bucureștea- 

nă“ a programat miercuri o zi a 
teatrului românesc. în cadrul că
reia au avut loc colocvii și dezba
teri consacrate activității teatrelor 
din Capitală și din alte centre cul
turale ale țării. Sub genericul „Ro
lul teatrelor naționale în promo
varea dramaturgiei românești", ac
tori, dramaturgi, cadre didactice 
universitare au relevat grija par
tidului și statului nostru pentru 
dezvoltarea dramaturgiei naționa
le. importanta instituțiilor teatrale 

eu te iubesc pentru mal multe ge
nerații pină-n cosmosul Cioplitori
lor din Neanderthal / dar dacă vrei 
să-mi cetești poemele / mai bine 
sărută răgățlna unui deal..." (Dan 
David, Eu vă iubesc pe toți, 
Editura Eminescu). O aseme
nea înșiruire denotă, pe lingă 
snobism, o „gindire" poetică in
tru totul superficială, confuză. în 
imaginația lirică, intilnirile para
doxale dintre „obiecte", răsfrîngerea 
lor lexicală — cind nu sint rizi
bile ca această „iubito robotită"
— metodă folosită de suprarealiști, 
sînt admisibile în măsura in care 
propun o imagine coerentă asupra 
lumii, rostind un sens grav, tul
burător al existenței. Gratuitatea 
conținutului, oricum ar încerca să 
fie ascunsă in aparența de stră
lucire lingvistică, nu poate comu
nica nimic. în unele situații, ne
străine de dorința de a „filozofa" 
cu orice preț, ori de a lăsa mă
car această impresie prin compli
carea limbajului, autorul în
cearcă să salveze ironic bilbîiala
— numai că trebuie . mult har ca 
să te aperi de vid prin exercitarea 
simțului ludic : „să te naști fiindcă 
nu-s / decit puls bătînd în plus / 
fiindcă prima e prea pură / dintre 
cele zece vieți / să te cînt, natură // 
fiindcă fiindcă, naște-te / să-nțeleg 
un întreg / naște-te din nașterea / 
in care-am să intru / naște-te din- 
tr-un dintru" (Ion Stratan. El, în 
culegerea colectivă Aer cu dia
mante, Ed. Litera). Sau meditînd, 
zice-se, profund — intr-o pretinsă 
„lirică a intelectului", dar care nu 
se ridică peste nivelul platitudinii 
rostite într-o manieră prețioasă, 
ridicolă, ca aceste versuri ale ace
luiași autor evoeînd „obiectul 
care trebuie plasat odată în / bles
tematul spațiu pe care-1 / judecam 
in ’funcție de binecuvintâtul / 
timp" (Cinci cîntece pentru eroii 
civilizatori, Ed. Albatros). Cind 
nu se ajunge la exprimări a- 
berante, în care numai de ex
presie literară nu mai poate 
fi vorba, ci de un simplu de
lir verbal : „portjartierul nopții 
dezlănțuia tn somnambuli orches
trația fetișismelor." (Mircea Cărtă- 
rescu, Poem de amor, în Aer 

deunăzi Pe străzile Codlei. în ini
ma orașului, la casa orășenească 
de cultură, unde afișele arătau că 
pentru cei 27 000 de locuitori, lunar, 
stagiunea permanentă este susținu
tă de Filarmonica brașoveană. Tea
trul muzical din Brașov, Teatrul 
dramatic... ; unde 450 de artiști 
amatori (lucrători la „Colorom", la 
întreprinderea mecanică, la fabri
ca de mobilă, la întreprinderea de 
sere, profesori, ingineri etc.) șint 
protagoniștii cunoscutului ansam
blu folcloric „Măgura", ai forma
țiilor corale, de muzică ușoară, de 
teatru, de teatru de păpuși, de dan
suri de societate, de dans mo
dern..; Minunata Primăvară care 
răsfăța și plantele, și florile, 
în vestitele sere ! Pentru că 
era cald, și palmierii, și dafinii, și 
smochinii, și lămiiul Înnobilau 
grădina plantelor exotice, la un 
pas de împărăția garoafelor albe, 
mov, roșii, galbene, combinații 
delicate (peste 40 de soiuri) care 
sint numite „Florance". ..Elegance", 
„Carnaval", ..Esperance"... sau de 
minunății trandafiri roz („Super- 
sonia"), carmin (,,Baccara"), gal
ben („Golden times"), tiviți cu roz 
(„Menuet")... Se scoteau freziile, 
se pregătea pămintul pentru legu
me. garoafele Plecau spre stația de 
sortare... Peste 35 de milioane de 
flori, anual, 'dintre care vreo 12 
milioane ' călătoresc spre țările 
Europei, Orientului, Africii etc., 
peste 5 mii tone de legume, peste 
10 milioane de răsaduri și butași 
de flori, mari cantități de semin
țe, de flori si legume, prezente 
remarcabile la expozițiile interna
ționale Si medalii de aur... De fapt, 
există o scoală a Codlei, sub gea
murile care se întind pe 57 de 
hectare, o puternică școală care a 
notat un moment de referință prin 
vizita secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
din aprilie 1974, cind s-au definiti
vat profilul si dimensiunile cunos
cutei unităti — care nu înseamnă 
numai tradiția unui nobil meșteșug 
în cultivarea delicatelor flori sau 
legume, dar și civilizație și cultură, 
rafinament, descoperirea tainicelor 
fire dintre om si gingașa floare, 
poezia nuanțelor, semantica flori
lor, ca să nu mai vorbim de știin
ța bunului gust in arta decorativă 
florală, in arhitectura peisageră.

.„Sărbătoare pentru flori, pentru 
oameni. Festivalul florilor, în 
programul căruia vor fi cu
prinse și dezbateri (în prim- 
plan — după cum spunea Ion 
Mânzală, secretar cu propagan
da al comitetului orășenesc de 
partid — fiind acțiunile poli
tice menite să marcheze eveni
mentele .aniversare ale acestui an. 
65 de ani de la făurirea partidului) 
și simpozioane despre eficiența, 
valoarea și etica muncii... Și, 
firește, se vor încinge, ca în
totdeauna, și Dansul fetelor din 
Crihalma, și suita de pe va
lea Cohamului, purtatele și în- 
vîrtitele presărate de strigături 
si chiuituri, si parada portului 
popular. Iar cînd marii meșteri 
florari vor vorbi despre crizante
mele mov si roz, despre trandafirii 
pitjci de culoarea granatului, des
pre orhidee si amarile — oaspeți 
de onoare vor fi Florile ! Mii de 
flori, care vor îmbrățișa cintul, 
dansul și portul, și toată suflarea 
Codlei.

Smaranda OTEANU

în procesul educării și formării 
omului nou, constructor conștient 
al socialismului în România. O in
teresantă dezbatere avind ca temă 
„Dramaturgi bucureșteni și invi
tații lor" a avut loc la biblioteca 
municipală „Mihail Sadoveanu". cu 
realizatorii spectacolului „Cerul 
Înstelat deasupra noastră". Au fost 
evidențiate, cu acest prilej, largile 
posibilități de inspirație ale creați
ei dramatice din realitățile con
strucției socialiste.

(Agerpres)

cu diamante).. Alteori, textul e 
o moară care macină in gol, 
reproducind pretențios banalități : 
„spune-mi ce se poate face cu poe
mul gol / cu poemul cu pereții albi 
cu poemul scris doar / pentru a 
ride în el de poemul următor / 
fiecare sunet iși sapă o gaură nea
gră / în trupul sunetului următor, 
iar prin aceasta / se vede un alt 
sunet, înfuriat, ce tocmai / se naș
te și se înroșește în mintea mea / 
de furie și de ură împotriva mea / 
și a celorlalte sunete care l-au năs
cut" (Matei Vișniec, Orașul cu un 
singur locuitor, Ed. Albatros).

Cu „poemul gol" e greu. într-a- 
devăr, de făcut ceva. Automulțu- 
mirea — așa cum se desprinde din 
unele volume sau grupaje de ver
suri publicate în reviste de unii 
poeți tineri — încrederea lor in nou
tăți de mult învechite, încercarea 
de a teoretiza și absolutiza op
țiuni lirice minore, discutabile, 
alături de supralicitarea apologe
tică a unor atari producții în unele 
cronici literare, scrise chiar de cri
tici cu îndelungată experiență, nu 
pot da alte dimensiuni „experi
mentelor" amintite și, cu atit mai 
mult, nu pot umbri valoarea marii 
poezii românești de azi. Căci orice 
modă este — timpul ne confirmă — 
trecătoare. Se cuvine însă ca la 
„trecerea", epuizarea ei rapidă 
să-și spună mai răspicat cuvîntul 
și critica literară, datoare să orien
teze creația, mai ales a tinerilor, 
pe căi fertile, productive. Cu atît 
mai mult cu cît asemenea versuri 
sint întîmpinate uneori în comen
tarii critice cu exclamații și elogii 
exagerate. Desigur, repetăm, nu o 
tehnică ori alta decide valoarea 
unei creații, ci pregnanța, expresi
vitatea. talentul cu care ea comuni
că substanța umană și conținutul 
de idei. Căci maturitatea criticii se 
verifică și prin exercitarea capa
cității ei de a sluji și întreține 
tinerețea adevărată a creației liri
ce, prospețimea și autenticitatea 
mesajului pe care aceasta îl adre
sează cititorilor de astăzi și, ast
fel, celor de mîine.

Costin TUCHI1A
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprim calde mulțumiri pentru felicitările pe care atl avut amabi
litatea să mi le transmiteți cu prilejul alegerii mele ca președinte al Pre
zidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.

La rîndul meu, vă transmit cele mai bune urări și împărtășesc con
vingerea că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre țările 
noastre socialiste vecine se vor dezvolta in continuare cu succes.

SINAN HASANI
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Cronica xilei

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 5 LUNI
Industria județului Timiș

într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Comitetul județean Timiș al P.C.R. raportează că 
oamenii muncii din industria județului au îndeplinit, în ziua de 27 mai, 
sarcinile de plan pe primele cinci luni din acest an.

în telegramă se arată că. de la începutul anului șl pină In prezent, 
industria timișeană a introdus in fabricație mașini, utilaje și instalații 
de înalt nivel tehnic pentru diverse ramuri ale industriei și pentru ex
port. Aceste realizări, se subliniază, au fost obținute în condițiile in 
care nivelul producției-marfă este cu aproape 9 la sută superior celui 
din perioada similară a anului precedent, sporul producției de peste 1,3 
miliarde lei datorîndu-se în întregime creșterii productivității muncii. 
Totodată, au fost economisite peste 2 500 tone metal, aproape 25 mii 
tone combustibil conventional și 18 000 MWh. energie electrică.

în încheierea telegramei se exprimă hotărîrea organizației județene 
de partid de a îndeplini integral angajamentul la producția suplimen
tară asumat în întrecerea socialistă pe acest an.

CONGRESUL Al XMA Al PARTIDULUI
POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

în zilele de 27 și 28 mai a.c, s-au 
desfășurat la București lucrările 
Biroului Uniunii internaționale a 
sindicatelor din metalurgie. Au fost 
dezbătute probleme privind sarci
nile ce revin uniunii in întimpina- 
rea celui de-al XI-lea Congres Sin
dical Mondial (Berlin, septembrie 
1986) și a Conferinței internaționale 
a sindicatelor din metalurgie, care 
va avea loc anul viitor, precum și 
în legătură cu intensificarea luptei 
«indicatelor din metalurgie pentru 
pace și progres social.

La lucrări au luat parte Reinhardt 
Sommer, președintele Uniunii In
ternationale a sindicatelor din me
talurgie, Alain Stern, secretarul 
general al acestei organizații, pre
cum și reprezentanți ai sindicatelor

t V
In jurul orei 9 î Transmisie 

directă de la ședința de deschi
dere a Congresului al III-lea al 
consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole socialiste, al în
tregii țărănimi, al consiliilor oa
menilor muncii din industria ali
mentară, silvicultură și gospodă
rirea apelor

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 mai, ora 21 — 1 iunie, 
ora 21. In țară : Instabilitatea atmos
ferică a vremii va afecta cea mal mare 
parte a țării. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi, Îndeosebi averse 

soțite de descărcări electrice șl izolat 
a grindină in majoritatea regiunilor. 

Pe alocuri, cantitățile de apă pot de
păși 15 litri pe metrul pătrat in 24 
de ore, mal ales in zonele deluroase

Administrația de stat Loto*Pronosport  informează:

• Comuniștii in fruntea luptei împo
triva fascismului și războiului. Car
tierul veseliei : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Comuniștii, croi ai luptei pentru 
eliberare socială și națională. 
Străinul : LUMINA (14 74 16) — 9; 12; 
16; 19
• Noi, cel din linia tntti : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,15; 16; 19, GLORIA

Numerele extrase la tragerea specială Pronoexpres din 28 mai 1986
FAZA I : EXTRAGEREA I : 44 12 15 

24 40 26
EXTRAGEREA a II-a : 25 11 3 29 1 4

FAZA a II-a : EXTRAGEREA a 
III-a : 39 41 1 22 5

EXTRAGEREA a IV-a • 26 8 12 33 23

(Urmare din pag. I)
tică, sau genetică, la fel de 
bine pregătiți, ba poate 
chiar mai bine pregătiți 
trebuie să avem in munca 
de partid, in activitatea de 
conducere.

Știam că Plenița e o co
mună mare. E chiar un fel 
ie oraș. Nea Mărin. multi
plicat la șase sute, vorbeș
te din balcon sau odaia 
mare, telefonic cu cine 
vrea. Cu cine vrea și are. 
firește, telefon, fiindcă el 
are. Sînt șase sute de abo
nați particulari in Plenita. 
300 au autoturisme. Alții, 
majoritatea, au case noi, 
acareturi, covoare persane, 
televizor, baie cu duș. alei 
betonate prin curți. Scoar
ța. vechea scoarță, o scot 
din lăzi, la sărbători. Pe 
jos, pe pereți au minună
ții noi. De ce ? Așa ! Să 
se vadă că au. Că nu-s 
mai prejos decit cei de la 
oraș. Dacă persanul e la 
modă, cumpără persan. 
Scoarța, chitită, e însă și 
ea pusă bine. Mai știi că 
într-o zi nu va reveni mo
da scoarței oltenești ?

Orașul-sat, ori satul- 
oraș, așa cum mi-1 arată 
Ion Glodeanu, așa cum îl 
văd și eu, e de la un an 
la altul mai bine orinduit. 
Schița de sistematizare, a- 
plicată întocmai, presupu
ne un respect vizibil pen
tru vechime. Și aici, ca 
și-n alte părți, vatra așe
zării, cu liniile ei de forță, 
cu monumentele și locurile 
de istorică evocare, consti
tuie temelia. Un sat al co
munei se cheamă, din moși 
strămoși, Castrele Traiane. 
Numele împăratului Romei 
este conținut în toponimie 
și nu adăugit. El vine din 
străfunduri. cu viețuirea 
oamenilor cu tot. Din 
acest motiv, zice primarul, 
și nu numai din acesta, sa
tul va rămîne. cu toate că 
el e ușor distanțat de vatra 
așezării principale. Au fost 
construite școli, blocuri. în
treprinderi, străzi, trotua
re. Apa. fiindcă cea a zo
nei — s-a constatat me
dical — este săracă-n să
ruri și compuși necesari 
omului, este adusă printr-o 
captare de la mare distan
tă, iar localitatea toată 
dispune de apă potabilă la 

de ramură din 12 țări de pe toate 
continentele.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România a fost deschisă, 
miercuri, o expoziție de pictură, 
sculptură și grafică din Danemarca, 
manifestare ce se înscrie în cadrul 
relațiilor de colaborare culturală 
existente între cele două țări.

La vernisaj au luat parte membri 
ai conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunii artiști
lor plastici, alți oameni de artă șl 
cultură, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezențl 
Mogens Edsberg, ambasadorul Dane
marcei la București, și membri ai 
ambasadei, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic, 

(Agerpres)

20,00 Telejurnal * *
20,40 Actualitatea în economie • Fo

rumului țărănimii — exemplare 
fapte de muncă, pentru recolte 
mari, sigure, stabile 1

20,55 Partidul, patria, poporul (color). 
Spectacol llterar-muzical-coregra- 
flc

21,25 Epoca Nlcolae Ceaușescu — timp 
al marilor înfăptuiri revoluțio
nare • Noua tinerețe a satului 
românesc. Documentar (color)

21,45 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

si de munte. Vîntul va prezenta inten
sificări locale ce vor avea Izolat șl 
caracter de vijelie, cu viteze de pină 
la 50 km/h. Temperatura aerului va 
marca o scădere. Valorile minime noc
turne vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, iar cele maxime diurne intre 17 șl 
27 de grade, local mal ridicate. In 
București : Se va resimți instabilitate 
atmosferică îndeosebi in a doua jumă
tate a intervalului. Cerul va fi tempo
rar noros. Va ploua In aversă Însoțită 
de descărcări electrice. Este posibil să 
cadă grindină. Vîntul va prezenta in
tensificări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor oscila intre 10 șl U 
grade, iar cele maxime intre 24 și 27 
de grade.

FAZA a IlI-a : EXTRAGEREA a V-a:
41 9 3 5 10 16 18 40

EXTRAGEREA a VI-a t 27 37 15 6
42 33 32 26

Fond total de cîștlguri • 1918 636 lei. 
din care : 172 933 lei, report la cate
goria 1.

robinet. Un mare și com
plex sistem de irigație, 
cuprinzînd întinse pămîn- 
turi ale Olteniei, 
peste ogoarele 
aducînd avantajul 
al ploii dirijate.
agricol a pornit temeinic, 
iar încheierea, cu mult 
înainte față de alți ani, a 
campaniei de insămințări 
indică o ambiție proaspătă 
pe care-am regăsit-o de 
altfel la orice pas.

Ce ambiții mai are ple- 
niteanul 7 Industria așeză
rii. cvasiinexistentă înainte 
de Congresul al IX-lea al 
partidului, a pornit de la

trece și 
Plenitei. 
nebănuit 
Noul an

cu experiența lui Marcel Un argument ar fi și casa 
Giotoiu. meșter la vechiul frumoasă pe care și-a du

rat-o în Plenita specialistul 
axelor cardanice. „Un om 
priceput, zice primarul Ion 
Glodeanu, e mai important 
decit orice, iar noi am în
cercat să atragem aici spe
cialiști de clasă în toate 
domeniile de care avem 
nevoie". Iată, de pildă, 
secția industrială de ule
iuri eterice (există și-o 
astfel de secție, și n-am 
spus totul despre industria 
Pleniței !), cu 12 oameni, 
realizează o producție de 13 
milioane anual. Aceasta 
este valoarea uleiurilor ob
ținute aici (Ion Ghită, sef 
secție) cu o tehnologie sim
plă, de mare productivita
te. Din lavandă, coriandru. 
ace de brad, chimion, mă
rar. mentă se extrag, cu o 
minimă cheltuială, uleiuri
le eterice în stare pură, 
folosibile apoi în industria 
farmaceutică sau cosmeti
că. Un exemplu de randa
ment. de simplitate efi
cientă.

Văruită, proaspătă, co
muna Plenita se pregătea, 
la data vizitei mele, pentru 
sărbătoarea bujorului, care 
coincidea, fiind tot în mai, 
cu marea sărbătoare a 
partidului — 65 de ani de 
la făurire. Am putea scrie 
mult despre chipul de pri
măvară al acestei comune 
ce numără 600 de ani de 
la atestarea documentară 
(un hrisov al lui Mircea 
din primul Iui an de dom
nie), am putea enumera 
marile realizări ce i-au 
schimbat chipul, ritmul de 
viată, obiceiurile. Un spital 
nou cu zeci de saloane, cu 
dotări ultramoderne, cu 
cabinete și aparatură ar fi 
fost, pe vremuri. ...eveni
ment național. Iată insă că 
in aceste rînduri aproape 
că nu mai avem loc să 
scriem și despre noul edi
ficiu al grijii fată de om 
inaugurat recent — unde ? 
— într-o comună. Casă de 
cultură, palat al poștei, 
străzi asfaltate, service- 
auto modern, liceu, școală 
generală cu 16 săli de clasă, 
și ea mirbsind încă a ten
cuială crudă. E primăvară 
la Plenita. O primăvară în 
cîmp. in ziduri, în oameni, 
urnind energii și seve 
adinei.

atelier, dar și tineri ca 
Mariana Purcaru (20 de 
ani), calificați în școli și, 
iată, probînd la fata locu
lui că știu meserie. Fo
tolii, garnituri de hol, ca
napele extensibile... Bun, 
zic, dar încerc o nedume
rire. De ce nu se mai fac 
totuși și vechile produse, 
fiindcă omul are nevoie în 
gospodăria lui și de miner 
de ferăstrău și chiar de... 
făcăleț ? întrebării mele 
i-a urmat vizita intr-o altă 
hală a unității, unde, sur
priza surprizelor, se fac

Simboluri ale noului
în satul contemporan

nu numai arhicunoscutele 
mestecătoare în ceaun, ba 
și alte zeci de fleacuri tre
buitoare într-o gospodărie 
de om. Miroase frumos a 
stejar, a rumeguș proaspăt. 
O meserie veche, a lemnu
lui. împrospătată mereu de 
rivna unor împătimiți. Ga
tere mari retează buștenii, 
alte mașini tiuie. sfrede
lesc. așchiază. Răspunzind 
nevoilor locale. unitatea 
produce chiar șl garduri. 
Țăranul își poate cumpăra 
de aici un gard gata făcut, 
doar să-l bată-n cuie. O 
probă de adecvare și de 
îmbinare a orgoliului mo
dern cu trebuințele vechi, 
care nu trebuie pierdute 
pe drum dintr-o prea mare 
grabă.

O activitate febrilă, la 
scară mai mare, aveam să 
găsim Ia secția industrială 
apartinind de I.R.A. Cra
iova. unde se produc piese 
de schimb, cămăși de cilin- 

__ , cilindri de 
cabluri de frină, 

butuci de tambur etc. Ingi
nerul Ion Lascu, șeful sec
ției, este ardelean, dar. 
zice primarul, „l-am împă- 
mintenit, l-am oltenizat. a 
prins drag de locurile 
noastre și nu mai pleacă".

altitudinea unei rivnite 
competitivități nu numai 
interne. întreprinderea de 
mase plastice este, in a- 
ceastă ordine de idei, cea 
mai nouă unitate și cea 
mai modern dotată. Mircea 
Tănase. șeful secției, cu 
care stăm de vorbă intr-o 
hală a mașinilor perfect 
aliniate, ne. spune că pro
ductivitatea este cuvîntul 
de ordine. Cu 80 de oa
meni producem valoric 3 
milioane lei lunar, zice, dar 
se poate și mai bine. Pe 
fiecare produs. Îmi arată 
primarul cu o satisfacție 
vădită, in perimetrul mi
nuscul al unei ștampile 
rotunde, scrie marca fabri
cii și, firește, numele așe
zării : PLENITA. Să se știe 
adică, de ce sîntem noi în 
stare, țăranii și muncitorii 
unui sat oltean !

Aceeași bună rînduială 
și matură preocupare pen
tru nou la secția de mobi
lă. cîndva un atelier de dru, cardane, 
făcălete. bidinele si brațe frină, 
de ferăstrău. Inginera 
Elena Drăgan ne arată cel 
mai recent produs : o gar
nitură de hol excelentă, ca
napele și fotolii care vor 
Înfrumuseța multe interi
oare. Lucrează aici oameni

Industria județului 
Vaslui

Actionind cu înaltă răspundere 
pentru aplicarea programelor de 
organizare și modernizare a pro
ducției. pentru sporirea continuă a 
eficientei întregii activități econo
mice. colectivele de oameni ai mun
cii din industria județului Vaslui 
și-au îndeplinit. înainte de termen, 
planul la productia-marfă indus
trială șl la alți indicatori economici. 
Acest important succes a fost obținut 
prin sporirea productivității mun
cii cu peste 4 000 lei pe fiecare lu
crător și în condițiile economisirii 
unor Însemnate cantități de mate
rie primă, energie electrică și 
combustibil. Se estimează că, pină 
la finele lunii mai, industria vas- 
luiană va realiza o productie-marfă 
suplimentară în valoare de peste 
200 milioane lei. materializată în 
importante cantități de rulmenți, 
utilaje metalurgice, mijloace elec
trotehnice pentru automatizări, 
produse abrazive și hidroizolatoa- 
re. aparate de măsură și control, 
țesături, confecții textile. încăl
țăminte și altele. (Petru Necula, 
corespondentul „Scînteii").

41 de unități 
economice 

din județul Teleorman
Colectivele din unitățile economi

ce din județul Teleorman acțio
nează cu inaltă răspundere munci
torească pentru a îndeplini exem
plar sarcinile si angajamentele 
asumate în întrecerea socialistă din 
primul, an al celui de-al optulea 
plan cincinal. Punînd un accent 
mai mare pe modernizarea tehno
logiilor de fabricație, pe folosirea 
deplină și eficientă a capacităților 
de producție si a timpului de lu
cru. oamenii muncii din 41 de uni
tăți economice raportează îndepli
nirea înainte de termen a prevede
rilor de plan pe primele 5 luni din 
acest an. Printre colectivele cu cele 
mai bune rezultate se numără cele 
de la întreprinderea de panouri și 
tablouri electrice Alexandria. în
treprinderea de mașini electrice 
TurnU Măgurele si întreprinderea 
mecanică pentru agricultură și in
dustry alimentară Roșiori de Vede. 
Pină lă fisele'lunii mai. oamenii 

muncii din aceste unități fruntașe 
vor realiza o productie-marfă su
plimentară în valoare de peste 110 
milioane lei. (Stan Ștefan, cores
pondentul „Scînteii").

28 de unități 
economice din județul 

Galați
Hotărîte să răspundă prin fapte 

Îndemnurilor adresate de secretarul 
general al partidului de a realiza 
in mod exemplar sarcinile de pro
ducție. punînd în valoare rezervele 
de creștere a productivității mun
cii. colectivele muncitorești din 28 
unități economice din județul Ga
lati raportează îndeplinirea înainte 
de termen a indicatorului produc
tie-marfă industrială pe primele 
cinci luni din acest an. Succesul se 
datorează, in principal. folosirii 
intensive a capacităților de pro
ducție, introducerii unor tehnologii 
moderne, de mare randament, va
lorificării superioare a materiilor 
prime și materialelor, in condițiile 
economisirii severe a energiei și 
combustibililor. Prin aceasta au 
fost create conditile ca, pină la 31 
mai. unitățile economice respective 
să realizeze o productie-marfă in
dustrială suplimentară in valoare 
de peste 235 milioane lei. (Ștefan 
Dimitriu, corespondentul „Scîn
teii").

25 de unități 
economice din județul 

Argeș
Colectivele de muncă din 25 de 

unități economice din județul Ar
geș raportează că și-au îndeplinit 
înainte de termen planul la pro
ductia-marfă pe 5 luni din acest 
an. Se estimează ca pină la fine
le acestei perioade să se realizeze 
în plus o producție suplimentară 
in valoare de peste 450 milioane 
lei. concretizată în însemnate can
tități de produse de mecanică fină, 
bioproteine, mobilier, cherestea, 
prefabricate din beton. Printre uni
tățile fruntașe se numără între
prinderea de bioproteine din Curtea 
de Argeș, Antrepriza Trustului de 
construcții industriale Pitești și în
treprinderea de scule, dispozitive 
și verificatoare Costești. (Gheerghe 
Cirstea, corespondentul „Scînteii").

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Miercuri s-au desfășurat 

două meciuri restanță din cadrul 
etapei a 21-a a campionatului divi
ziei A la fotbal.

Pe stadionul Dinamo din Capitală, 
echipa Dinamo a întrecut cu scorul 
de 2—1 (1—0) formația Steaua. Pen
tru echipa dinamovisță au înscris 
Damaschin (min. 12) și Mihăescu 
(min. 78), iar formația Steaua a re
dus scorul prin Majaru (min. 80) 
din lovitură de la 11 m.

La Tirgoviște. echipele Victoria 
București și Sportul studențesc au 
terminat la egalitate 2—2 (1—1). Go
lurile au fost înscrise de Glonț 
(min. 25 și min. 65), respectiv, 
Mircea Sandu (min, 43) și Bondoc 
(min. 55).

în urma acestor rezultate. In cla
sament continuă să conducă Steaua, 
cu 50 puncte, urmată de Dinamo — 
42 puncte. Sportul studențesc — 
41 puncte.

La Tg. Mureș, In meci contînd 
pentru „Cupa Balcanică" la fotbal, 
echipa A.S.A. Tg. Mureș a întrecut 
cu scorul de 4—2 (1—1) formația He- 
raklis Salonic. Golurile au fost în
scrise de Botezan (min. 6 și min. 53), 
Dumitrescu (min. 73), Albu (min. 80), 
respectiv, Stambo (min. 45) și Malo- 
midis (min. 57). învingătoare cu 4—1 
în primul joc, echipa Heraklis Salo
nic s-a calificat în faza următoare a 
competiției.

Disputat la Buzău, în cadrul „Cu
pei Balcanice" la fotbal, meciul din
tre echipele Gloria Buzău și Panio- 
nios Atena s-a încheiat la egalitate : 
1—1 (0—0). Fotbaliștii români au 
deschis scorul prin Dudu Georgescu 
(min. 46), golul egalizator fiind mar
cat de Aposporis (min. 54). Pentru 
turul următor s-a calificat formația 
Panionios Atena, care a ciștigat pri
ma manșă cu 3—1.

RUGBI. în etapa a 17-a a cam
pionatului diviziei A la rugbi s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
seria I : Rulmentul Birlad — 
Steaua 0—0 ; Sportul studențesc — 
Grivița roșie 9—15 ; Știința Petro
șani — C.S.M. Sibiu 25—12 ; C.S.M. 
Suceava — T.C.I. Constanta 13—6 ; 
seria a II-a : Gloria P.T.T. Arad — 
Dinamo 3—26 ; A.S. Contactoare 
Buzău — Farul Constanța 21—28 ; 
Știința Cemin Baia Mare — Poli
tehnica Iași 9—3 ; Universitatea Ti
mișoara — Hidrotehnica Focșani 
19—6 ; Mașini grele — Rapid 7—15.

ȘAH. După cinci runde, în tur
neul internațional feminin de șah de 
la Havana, în clasament- conduce 
Nana Ioseliani (U.R.S.S.), cu 4 punc
te. Maestra româncă Dana Nutu, 
care în runda a 5-a a ciștigat la cu
baneza Tania Hernandez, ocupă locul 
trei cu 3 puncte.

ULAN BATOR 28 (Agerpres). —
N. Cretu — transmite : Miercuri, 28 
mai. la Ulan Bator s-au deschis lu
crările Congresului al XIX-lea al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, eveniment de o importantă 
majoră în viața partidului și a între
gii țări.

în marea sală, Împodobită sărbă
torește, sint prezenți cei 841 delegați, 
reprezentând organizațiile P.P.R.M. 
de pe întreg cuprinsul tării, precum 
și 72 delegații ale unor partide co
muniste și muncitorești de peste ho
tare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășa Maria Ghițulică, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar ai C.C. al P.C.R.

Raportul prezentat de tovarășul 
Jambin Batmunh

în Raportul C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
zentat de J. Batmunh. secretar gene
ral al C.C. al P.P.R.M.. se arată că 
în anii celui de-al VII-lea cincinal, 
ca urmare a activității politice și 
organizatorice intense a partidului Și 
a muncii creatoare pline de abnega
ție a poporului, a sprijinului U.R.S.S. 
și altor țări socialiste. Mongolia a 
obținut noi succese în construcția so
cialistă. Fondurile fixe ale economiei 
naționale au crescut de 1,7 ori. Ve
nitul national a crescut cu 37 la sută. 
Aproape patru cincimi din sporul 
venitului național au fost asigurate 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Un loc central în politica 
economică a partidului l-au ocupat 
problemele dezvoltării agriculturii. 
Au crescut de două ori mijloacele 
fixe din industrie. Se înregistrează 
schimbări calitative in structura pe 
ramuri a industriei. Au crescut sub
stantial capacitățile energetice, de 
combustibil și materii prime, crește 
aradul de prelucrare a materiilor 
prime agricole. A sporit considerabil 
volumul construcțiilor capitale, s-a 
consolidat baza productivă in con
strucții.

în pofida anumitor greutăți — a 
subliniat raportorul — partidul a În
făptuit cu consecventă sarcinile 
fundamentale trasate de Congresul al 
XVIII-lea în domeniul ridicării ni
velului de trai al poporului. Venitu
rile reale pe locuitor au crescut cu 
12 la sută. Se îmbunătățesc condi
țiile de locuit ale populației de la 
orașe și sate. S-a extins rețeaua de 
instituții medicale. S-au dezvoltat cu 
succes știinta. cultura, arta Si lite
ratura. într-un cuvînt — a spus el 
— sarcinile economice si sociale tra
sate de Congresul al XVIII-lea al 
partidului au fost in ansamblu înde
plinite cu succes. A continuat să se 
adînceascâ procesul de industrializa
re a țării. în afară de Ulan Bator, 
.au „apărut. centre industriale noi. 
S-a dezvoltat in ritm rapid agricul
tura. Succese importante au fost do- 
bîndite în domeniul pregătirii ca
drelor pentru economia națională.

S-a consolidat statul popular, s-a 
dezvoltat și adîncit democrația so
cialistă, prefaceri importante au 
avut loc in structura socială a so
cietății. Clasa muncitoare s-a dez
voltat sub raport numeric și calita
tiv, s-a întărit rolul ei conducător. 
S-a consolidat alianța dintre clasa 
muncitoare, țărănimea cooperatistă 
și intelectualitatea populară, s-a în
tărit unitatea lor moral-politică.

Aceste rezultate — a relevat ra
portorul — atestă înfăptuirea cu suc
ces a sarcinilor privind crearea ba
zei tehnico-materiale a socialismu
lui. Ele demonstrează, de asemenea, 
că s-au consolidat posibilitățile eco
nomice și sociale pentru înfăptuirea 
eficientă a liniei programatice a 
partidului, pe baza accelerării dez
voltării țării. Pentru reducerea de
calajului între nivelul atins de 
R.P. Mongolă în ceea ce privește 
produsul social-global și venitul na
țional pe locuitor, productivitatea 
muncii și alți indicatori economici 
de bază și nivelul obținut de țări 
socialiste cu o înaltă dezvoltare 
este extrem de important să se acce
lereze ritmul progresului social- 
economic, să sporească eficiența pro
ducției sociale.

Succesele noastre ar fi fost mal 
mari — a continuat secretarul gene
ral al C.C. al P.P.R.M. — dacă am 
fi reușit să folosim pe deplin po
tențialul economic tot mai puternic 
al tării, să dezvăluim și să mobili
zăm pină la capăt rezervele exis
tente. Anumite ramuri, multe uni
tăți de producție și locuri de muncă 
nu și-au îndeplinit planurile cinci
nale. Au fost înregistrate mari pier
deri în șeptel. în industrie au fost 
folosite incomplet mijloacele fixe 
de producție, nu au fost îndeplinite 
planurile de producție Ia unele ti
puri importante de produse, au fost 
înregistrate rebuturi, a fost Încălca
tă disciplina in muncă și disciplina 
tehnologică. Serviciile către popu
lație de la orașe și sate rămîn în 
urma cerințelor mereu crescinde.

în cursul industrializării socialiste 
a R. P. Mongole — a continuat ra
portorul — are loc procesul transfor
mării ei treptate într-o tară indus- 
trial-agrară. La înfăptuirea acestui 
obiectiv va contribui Programul pe 
termen lung de dezvoltare a cola
borării economice si tehnico-știinti- 
fice între R.P.M. si U.R.S.S. in pe
rioada pină în anul 2000.

Pentru realizarea prevederilor 
programatice ale partidului este ne
cesar să se orienteze cu pricepere 
energia creatoare a maselor de 
oameni ai muncii, să se mobilizeze 
integral rezervele interne ale econo
miei naționale, să se folosească ra
tional potențialul economic si de ca
dre al tării, resursele ei naturale. 
Este necesară, de asemenea, o parti
cipare activă la diviziunea interna
țională socialistă a muncii — se arată 
în raport.

Forumul comuniștilor mongoli este 
chemat să facă bilanțul activității 
desfășurate de P.P.R.M. de la prece
dentul congres, din mai 1981, și să 
traseze direcțiile fundamentale de 
dezvoltare a R. P. Mongole în anii 
1986—1990.

Lucrările congresului au fost des
chise de Jambin Batmunh, secretar 
general al C.C. al P.P.R.M.

Au fost alese organele de lucru ale 
congresului și s-a aprobat ordinea 
de zi.

Prima ședință a fost prezidată de 
Dămcighiin Molojamt, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
care a adresat delegațiilor și oaspe
ților de peste hotare un cordial salut 
prietenesc din partea partidului și a 
întregului popor mongol.

O etapă foarte importantă In În
făptuirea programului trebuie să de
vină cel de-al optulea cincinal. Esen
ța constă in depășirea în cel mai 
scurt timp a tendinței de răminere 
în urmă a producției agricole fată 
de ritmurile destul de înalte de creș
tere a populației. In acest scop. C.C. 
al P.P.R.M. și Consiliul de Miniștri 
au adoptat o serie de hotărîri im
portante.

în actuala etapă a edificării bazei 
tehnico-materiale a socialismului — 
se arată in raport — principala sur
să a creșterii eficientei producției so
ciale o constituie folosirea rațională 
a investițiilor, a potențialului de pro
ducție si a resurselor materiale si de 
muncă existente, precum si creșterea 
productivității muncii. în noul cinci
nal, principala sarcină a politicii eco
nomice a partidului urmează să fie 
valorificarea importantelor rezerve 
61 posibilități, astfel incit în toate 
domeniile economiei naționale să se 
economisească resursele materiale, 
să fie folosite eficient fondurile fixe 
și mijloacele circulante, să se redu
că prețul de cost, să sporească veni
turile si fondul de acumulare, să se 
îmbunătățească calitatea producției 
6i a serviciilor, să sporească produc
tivitatea muncii.

Este necesar ca economiile de ma
teriale, materii prime și combusti
bili, energie și alte resurse, folosirea 
materiilor prime secundare și intro
ducerea în producție a tehnologiilor 
fără rebuturi să fie privite ca pro
bleme economice de prim ordin, a 
căror soluționare trebuie să fie pre-

TEXT PRESCURTAT
văzută amănunțit In planul cinci
nal și in cele anuale.

Considerăm just — a arătat J. Bat
munh — să trasăm ca sarcină creș
terea indicatorilor calitativi ai pro
ducției în principalele ramuri ale in
dustriei. astfel incit să ne apropiem 
de nivelul întreprinderilor similare 
din țările socialiste.

Vorbitorul a prezentat apoi sarci
nile și obiectivele viitoare privind 
utilizarea mai eficientă a forței de 
muncă a tării, creșterea indicatori
lor calitativi ai producției, dezvol
tarea cercetării științifice și sporirea 
aportului ei la rezolvarea unor pro
bleme economice concrete, protecția 
mediului înconjurător.

Secretarul general al C.C. al 
P.P.R.M. a arătat apoi că între sar
cinile de viitor se inscriu perfectio
narea metodelor de conducere și 
gospodărire, aplicarea planului de 
dezvoltare și repartizare a forțelor 
de producție ale țării pină in anul 
2000, perfecționarea planificării și 
mecanismului economic.

Analizînd pe larg situația Inter
națională din ultimii ani. raportul 
relevă faptul că aceasta rămine 
complexă și încordată, caracterizin- 
du-se prin agravarea climatului po
litic, creșterea pericolului de război 
nuclear, subminarea politicii de des
tindere, escaladarea periculoasă a 
cursei înarmărilor și periclitarea 
gravă a păcii și securității globale.

Problema cea mai arzătoare a con
temporaneității este problema războ
iului și păcii — a spus vorbitorul. 
Niciodată în trecut problema inad- 
misibilității războiului, a supravie
țuirii speciei umane, a menținerii 
civilizației nu s-a pus cu atîta acui
tate ca in prezent.

Relevînd rolul important și acțiu
nile concrete întreprinse de țările 
socialiste în direcția apărării păcii și 
a vieții pe planeta noastră, vorbito
rul a subliniat semnificația deose
bită a noilor propuneri avansate de 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
M. Gorbaciov, vizînd lichidarea pe 
etape a armelor nucleare pină la 
sfirșitul acestui secol.

în continuare, s-a scos în relief 
faptul că succesele mari înregistrate 
de țările socialiste în dezvoltarea lor 
multilaterală creează o bază tot mai 
solidă pentru evoluția raporturilor 
internaționale in direcția păcii și 
colaborării constructive, contribuie 
la creșterea continuă a puterii și 
forței de atracție a socialismului.

De asemenea, s-a subliniat rolul 
important al mișcării de nealiniere 
in eforturile pentru reducerea în
cordării internaționale și apărarea 
păcii, al luptei tinerelor state inde
pendente pentru o dezvoltare de sine 
stătătoare, al amplei mișcări' de 
masă cu orientare antirăzboinică și 
antinucleară.

Trecind in revistă activitatea in
ternațională a partidului și statului 
mongol în perioada care a trecut de 
la precedentul congres, raportul 
evidențiază că aceasta a avut ca 
obiectiv esențial asigurarea condi
țiilor externe propice construirii noii 
orinduiri în R. P. Mongolă și spri
jinirea cauzei păcii și securității.

Partidul — a spus vorbitorul — 
va înfăptui neabătut și în viitor li

în ședința de dimineață, tovarășul 
Jambin Batmunh a prezentat rapor
tul Comitetului Central privind acti
vitatea desfășurată in ultimii cinci 
ani și principalele direcții ale activi
tății de perspectivă.

în continuare, Ravjaaghiin Dag- 
vadorj a prezentat raportul Comisiei 
Centrale de Revizie.

în ședința de după-amiază, Du- 
maaghiin Sodnom. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a prezentat raportul „Direcțiile fun
damentale ale dezvoltării economice 
și sociale a R.P. Mongole în anii 
1986—1990".

Au început apoi dezbaterile asupra 
principalelor documente.

Lucrările congresului continuă.

nia spre întărirea relațiilor de prie
tenie frățească și colaborare strînsă 
cu țările socialiste. Mongolia urmea
ză linia sa principială de normali
zare a relațiilor cu Republica Popu
lară Chineză.

R. P. Mongolă se pronunță neabă
tut in sprijinul mișcărilor de elibe
rare națională și revoluționară ale 
popoarelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină, al luptei lor împotriva 
imperialismului. colonialismului, 
neocolonialismulul, apartheidului și 
rasismului, pentru libertate naționa
lă și progres social.

O direcție foarte importantă a po
liticii externe a partidului și statu
lui — a subliniat secretarul general 
al C.C. al P.P.R.M. — este Întărirea 
securității pe continentul asiatic, 
dezvoltarea înțelegerii reciproce și a 
colaborării dintre statele din regiu
ne. Mongolia se pronunță pentru în
lăturarea surselor de încordare și 
conflict de pe continent. El a reafir
mat propunerile R.P. Mongole vizînd 
excluderea forței din relațiile din
tre statele din Asia și Oceanul Pa
cific. încercările întreprinse de im
perialism de a închega in regiunea 
Asiei și a Oceanului Pacific blocuri 
politico-militare sau o așa-numită 
„Comunitate a Pacificului" — a spus 
vorbitorul — contravin intereselor 
fundamentale ale popoarelor, asigu
rării viitorului lor pașnic.

în raport se relevă, de asemenea, 
că R.P. Mongolă dă o înaltă apre
ciere rolului și activității O.N.U., 
creșterii eficienței și influenței aces
tei organizații internaționale în asi
gurarea păcii și securității.

P.P.R.M. — a continuat vorbitorul 
— se pronunță pentru întărirea uni
tății mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. S-au extins con
tactele și cooperarea dintre P.P.R.M. 
și partidele și mișcările comuniste, 
muncitorești și revoluționar-demo- 
cratițe, Priețepia, conlucrarea strin- 
să a P/RR.M. cu P.C.U.S. și cu cele
lalte partide marxist-leniniste din 
țările socialiste, studierea și apli
carea bogatei lor experiențe au o 
mare importantă în rezolvarea sar
cinii programatice a partidului vi
zînd încheierea construcției bazei 
tehnico-materiale a socialismului în 
R. P. Mongolă.

P.P.R.M. va depune și în viitor 
eforturi pentru dezvoltarea relațiilor 
cu partidele comuniste și muncito
rești din țările capitaliste și din cele 
in curs de dezvoltare, va sprijini 
lupta lor pentru apărarea interese
lor clasei muncitoare și ale maselor 
de oameni ai muncii, pentru menți
nerea și întărirea păcii pe Pămînt.

în raport se exprimă, in același 
timp, dorința de a extinde în con
tinuare relațiile cu partidele natio- 
nal-democrate. socialiste si social- 
democrate. cu'alte partide si mișcări 
progresiste.

în continuare, vorbitorul a relevat 
că oamenii muncii din R.P. Mongolă 
transpun activ în viată politica parti
dului. sprijină pe deplin linia poli
tică și activitatea practică ale aces
tuia pe plan intern și pe arena in
ternațională. Poporul are o încredere 
nețărmurită în partid, partidul se 
bizuie pe popor.

în perioada de referință, rindurile 
partidului au crescut considerabil. 
In prezent. P.P.R.M. are 88 150 mem
bri. cu 15,6 la sută mai multi decit 
în ajunul congresului precedent. 
Dintre aceștia. 33,2 la sută sînt mun
citori. A fost înfăptuită cu succes 
hotărîrea Congresului al XVIII-lea 
al P.P.R.M. privind completarea rîn- 
durilor partidului cu cei mai buni 
reprezentanți ai tineretului. Aproape 
70 la sută din noii membri de partid 
sint tineri in virstă de pină in 30 
de ani.

în raport s-a subliniat apoi nece
sitatea îmbunătățirii stilului activi
tății de partid, a muncii cu cadrele, 
a legăturii partidului cu masele. în
tăririi controlului de partid, creș
terii generale a eficientei acțiunilor 
organizațiilor de partid, de stat și 
obștești, dezvoltării democrației so
cialiste, participării maselor la con
ducerea și rezolvarea problemelor de 
stat și obștești, întăririi disciplinei 
și respectării legalității socialiste.

Totodată, s-a accentuat faptul că 
Înfăptuirea politicii economice si so
ciale a P.P.R.M. reclamă mobilizarea 
largă a maselor de oameni ai mun
cii, întărirea activității, ideologice a 
partidului, perfectionarea muncii po
litice de masă. •

Sarcinile supuse dezbaterii con
gresului sint importante și complexe, 
a arătat în încheiere J. Batmunh. 
Dar ele sint realiste, deoarece sînt 
bazate pe potențialul economic si 
spiritual in continuă creștere al tă
rii. pe avantajele orinduirii socialis
te. Convingerea si hotărîrea noastră 
se întemeiază pe faptul că poli
tica partidului răspunde intereselor 
fundamentale ale oamenilor muncii 
din tară si se bucură de sprijinul lor 
deplin.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Jocul ielelor — 19; (sala Ate
lier) : Melodic varșoviană (Teatrul 
Național Iași) — 19,30
• Opera Română (13 18 57) : Seară 
românească de balet — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 

Secretul familiei Posket — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Passa- 
caglia — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică 
Popescu — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : Craii de Curtea Veche 
— 19
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19; 
(sala Gluleștl, 18 04 85) : Livada cu 

vișini (Teatrul Național Tg. Mureș)
— 19
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Comedia unei tragedii — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 9; 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 15; (sala 
Cosmonauțllor, 11 12 04) : Motanul În
călțat — 10; 14
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Mosova — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C.
(15 72 59) : Regina balului — 19

cinema
(47 46 75) — 9: 12: 16; 19. CULTURAL
(83 50 13) — 9; 12,13; 15,30: 19
e Furtună in Pacific : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20. GRIVITA (17 08 58) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
• Program special pentru copii —
9; 10,45; 12,30: 14.15; 16: 17,45, O noap
te furtunoasă — 19,30 : DOINA
(16 35 38)
• Grăbește-te Încet: DACIA (50 35 94) 
— 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20
e Colierul de turcoaze : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17.45; 20
• Al patrulea gard, lingă debarca
der : VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20

• Clipa de răgaz : PACEA (71 30 85)
- 15: 17,15; 19,30
• Pruncul, petrolul șl ardelenii :
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17.45; 20
• Artista, dolarii și ardelenii : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,45; 20
• ^Pirații din Pacific. Insula como
rilor : COSMOS (27 54 95) — 15; 19
• Competiția : SALA MJCĂ A PA
LATULUI — 17,15; 19,30
• Sutjeska : capitol (16 29 17) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19
• Toate mi se intlmplă numai mie : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Ceva ce nu poate fi cumpărat :

TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
O Despărțire temporară : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 12; 16; 19
• Comandantul sării : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17,45; 20
• Șeherezada : LIRA (317171) — 15; 
17,15: 19,30, COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17; 19,30
• Fata fără zestre : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19
O Vise și fantezie: VIITORUL (10 67 40) 
— 15; 17,15; 19.30
• Muzica unei vieți — 15; 17, Frații 
Karamazov — 19: POPULAR (35 15 17)
• Căpitanul Florian : FLACĂRA 
(20 33 40) — 14,30; 17; 19,30
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Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășul Hu Yaobang

BEIJING 28 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului Hu Yaobang, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez, un călduros 
mesaj de salut, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului chinez 
prieten noi și tot mai importante 
realizări in opera de înflorire mul
tilaterală a patriei.

Exprimind calde mulțumiri, to
varășul Hu Yaobang a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul său prie
tenesc. precum și sincere urări de 
fericire și succese tot mai mari in 
nobila și neobosita activitate pe care 
o desfășoară in fruntea partidului și 
statului pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României și înaintarea 
6pre comunism.

Schimbul de mesaje a avut Ioc cu 
prilejul primirii de către secretarul 
general al C.C. al P.C. Chinez a to
varășului Nicu Ceaușescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al C.C. a] U.T.C., care conduce 
delegația de tineret din țara noas
tră participantă la intilnirea priete
nească dintre reprezentanții tinere
tului din Republica Socialistă Româ
nia și ai tineretului din Republica 
Populară Chineză.

In timpul intilnirii a fost relevat 
cursul mereu ascendent al relațiilor 
de prietenie și conlucrare fructuoa
să, pe multiple planuri, dintre cele 
două partide, țări si popoare, care

Conferința interparlamentară privind problemele 
securității și cooperării în Europa

Proiect de rezoluție prezentat de grupul parlamentpr român
BONN 23 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor. Conferinței interparlamen
tare privind problemele securității și 
cooperării in Europa s-au încheiat 
dezbaterile generale referitoare la 
ansamblul problemelor cuprinse în 
Actul final de la Helsinki.

Grupul parlamentar român a pre
zentat un proiect propriu de re

Negocieri pentru îmbunătățirea relațiilor dintre Sudan 
și Etiopia

KHARTUM 28 (Agerpres). — Su
danul este gata să-și îmbunătățească 
relațiile cu Etiopia și o delegație .su- 
daneză va vizita in curind ,Addis 
Abeba pentru a discuta probleme de 
interes reciproc intre cele două țări, 
a declarat primul ministru sudanez,

în pofida protestelor opiniei publice internaționale
■ ............................................................. .... . .......... . .................... ............ ------------------------------------------------------------------------------- y---------------------- ----

Franța a efectuat o nouă explozie nucleară
PARIS 28 (Agerpres) — în pofida 

protestelor opiniei publice interna
ționale iubitoare de pace. Franța a 
efectuat, miercuri, o nouă explozie 
nucleară subterană pe atolul Mu- 
ruroa, informează agenția France 

au pus o bază solidă șl au deschis 
largi perspective dezvoltării priete
niei, solidarității și colaborării din
tre tineretul din România și tinere
tul din R.P. Chineză. In context, s-a 
evidențiat că intilnirea prietenească 
dintre reprezentanți ai tineretului 
român și ai tineretului chinez, pri
ma acțiune de acest fel în cadrul re
lațiilor bilaterale, se înscrie ca o 
contribuție activă la transpunerea in 
viață a înțelegerilor convenite cu 
prilejul dialogului româno-chinez la 
nivelul cel mai înalt.

Relevînd atenția pe care P.C. Chi
nez a acordat-o pregătirii intilnirii 
prietenești dintre reprezentanții ti
neretului român și ai tineretului 
chinez, tovarășul Hu Yaobang a urat 
deplin succes manifestărilor din ca
drul acesteia.

Tovarășul Nicu Ceaușescu a mul
țumit călduros pentru condițiile asi
gurate desfășurării cu succes a in
tilnirii prietenești, pentru ospitalita
tea și prietenia cu care a fost în
conjurată, din primele zile, delegația 
tineretului român.

A fost exprimată convingerea că 
această importantă manifestare se 
va constitui intr-un prilej deosebit 
pentru adincirea cunoașterii recipro
ce. pentru efectuarea unui larg 
schimb de experiență privind . rolul 
important ce revine tineretului ro
mân și chinez în înfăptuirea obiec
tivelor construcției socialismului in 
cele două țări, pentru afirmarea și 
mai puternică a voinței comune de 
a-și uni eforturile, împreună cu ti- 
năra generație din întreaga lume, în 
lupta pentru realizarea aspirațiilor 
de pace, dezarmare, și securitate ale 
tuturor popoarelor.

zoluție acoperind toate problemele 
care fac obiectul discuțiilor la con
ferință. Propunerile românești vi
zează adoptarea de către parlamen
te a unor acțiuni specifice care să 
favorizeze reuniunea general-euro- 
peană de la Viena, din toamna a- 
cestui an.

Sadiq El-Mahdi. El a precizat că de
legația etiopiană care a participat la 
ceremoniile prilejuite de începerea 
lucrărilor noului parlament sudanez 
a transmis părții sudaneze un mesaj 
exprimind interesul față de -organi
zarea unei noi runde de negocieri.

Presse, citind experți guvernamen
tali neozeelandezi.

Este cea de-a treia explozie nu
cleară franceză în Pacificul de sud 
In ultimele șase săptămîni.

Situația economică a Africii-în dezbaterea sesiunii 
speciale a Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — La sediul din New York ol 
Națiunilor Unite continuă lucrările sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate examinării situației economice critice din Africa. 
Participanta la dezbateri examinează problemele grave cu care sini con
fruntate majoritatea covirșitoare a țărilor africane, ca urmare' a efecte
lor cumulate ale subdezvoltării, decalajelor economice, datoriei externe 
împovărătoare, termenilor inechitabili de schimb din comerțul interna
țional, secetei, deșertificăril. sărăciei, foametei și bolilor. Luările de cu- 
vint din plenara Adunării Generale au evidențiat necesitatea ca O.N.U. 
și întreaga comunitate internațională să întreprindă măsuri concrete, pe 
termen scurt și de perspectivă, care să reprezinte un sprijin real pen
tru eforturile naționale ale țărilor africane, vizînd atenuarea dificultăților 
existente și înscrierea lor efectivă pe orbita progresului și dezvoltă
rii reale.

In discursul său. secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a arătat. între altele, că ..or
ganizarea sesiunii' speciale atestă în
grijorarea profundă a Organizației 
Națiunilor Unite in legătură cu si
tuația existentă. în țările africane. 
Comunitatea internațională — a 
adăugat el — urmărește cu atenție 
și profundă preocupare situația grea 
.care s-a creat in Africa, unde s-au 
cronicizat sărăcia și foametea, a 
crescut mortalitatea infantilă".

Ministrul de externe al Ni
geriei, Bolajl Akinyemi. a apreciat 
în discursul său că prioritățile de 
bază pentru continentul african sint 
rezolvarea problemei hranei si dez
voltarea agriculturii. Ministrul ni
gerian a precizat că aproximativ 
jumătate din fondurile preconizate 
pentru programul de redresare 
elaborat de O.U.A. ar urma să fie 
investite in scopul creșterii produc
ției agricole.

Reprezentantul Japoniei. Saburo 
Okita. a evidențiat importanța pe 
care o are sporirea asistentei inter
naționale in folosul țărilor africane 
în vederea depășirii dificultăților cu 
care sint confruntate. El a apreciat 
ca pozitiv faptul că programul de

Noi eforturi în direcția soluționării pe cale pașnică 
a situației din America Centrală

CIUDAD DE PANAMA 28 (Ager
pres). — Reuniți pentru a-și conti
nua eforturile de depășire a dificul
tăților care mai stau in calea sem
nării ..Actului de pace" în America 
Centrală propus de Grupul de la 
Contadora, miniștrii adjuncți de ex
terne din Columbia, Mexic. Panama 
și Venezuela — țările membre ale 
Grupului de la Contadora — și re
prezentanții plenipotențiari ai state
lor centroamericane — Costa Rica, 
Guatemala. Honduras, Nicaragua și 
Salvador — au Inițiat miercuri dez
baterile pe probleme de ordin mili
tar — relatează agenția E.F.E. Este 
vorba, intre altele, de realizarea unor 
acorduri privind reducerea potenția
lului militar ofensiv din regiune, li
mitarea achiziționărilor de arme de
fensive. interzicerea manevrelor mi
litare străine in America Centrală și 
notificarea prealabilă a celor națio
nale desfășurate in apropierea gra
nițelor comune, retragerea consilie
rilor militari străini.-

In legătură cu acest aspect. Nica
ragua a prezentat un proiect de do
cument cuprinzind obiective clare, 

sprijinire a Africii elaborat de O.U.A. 
pune accent deosebit De dezvoltarea 
producției agricole. Dezvoltarea agri
culturii. a declarat el. va avea ca re
zultat acoperirea nevoilor de hrană 
ale Africii și va contribui la preve
nirea dezastrelor generate de recru
descența foametei.

I. Voronțov. prim-adjunct al mi
nistrului de externe al U.R.S.S.. a 
prezentat pe larg poziția guvernului 
sovietic față de problemele dificile 
cu care sînt confruntate țările de ne 
continentul african, relevînd că aces
tea au la bază o multitudine de fac
tori. intre care a menționat urmă
rile colonialismului, politica neoco- 
JoniaJistă. spolierea bogățiilor po
poarelor africane de către compa
niile transnaționale, conflictele șl 
amestecul străin in treburile inter
ne ale statelor de pe acest conti
nent. Vorbitorul a declarat că 
U.R.S.S. va sprijini in continuare 
popoarele Africii pe diferite planuri 
în eforturile lor de a dobindi o 
independentă economică reală si s-a 
pronunțat in favoarea elaborării de 
către O.N.U. a unui program com
plex și efectiv vizind solutionarea 
problemelor cu care este confruntată 
Africa.

precise, concrete și eficiente, în ve
derea depășirii impasului înregistrat 
în procesul de negociere a proiectu
lui Tratatului de pace, securitate și 
cooperare în America Centrală avan
sat de Grupul de la Contadora.

MADRID 28 (Agerpres). — Vice
președintele nicaraguan, Sergio Ra
mirez. a sosit într-o vizită oficială de 
trei zile la Madrid. Intr-o conferință 
de presă organizată la sosirea sa la 
Madrid, Ramirez și-a exprimat con
vingerea că tratatul de pace in Ame
rica Centrală va fi semnat pină la 
6 iunie.

BOGOTA 28 (Agerpres). — Pacea 
va fi realizată in America Centrală 
in măsura în care se va stopa și 
cursa Înarmărilor și vor fi soluțio
nate problemele grave sociale și eco
nomice din regiune — a declarat, in
tr-un interviu acordat revistei „Cro- 
mos", care apare la Bogota, președin
tele ales al Columbiei, Virgilio Bar
co Vargas, transmite agenția spanio
lă de presă E.F.E.

Convorbiri 
polono-cehoslovace

VARȘOVIA 28 (Agerpres) — In • 
comunicatul privind convorbirile 
dintre Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului ele Stat al R.P. 
Polone, și Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, președintele R.S. Cehoslovace, 
care a efectuat o vizită prietenească 
de lucru Ia Varșovia, se arată că 
părțile au făcut un amplu schimb 
de opinii privind dezvoltarea și adin
cirea în continuare a relațiilor din
tre cele două partide, țări și po
poare. S-a subliniat că, în pofida si
tuației internaționale complexe, ten
dințele care pun în pericol pacea și 
securitatea pot fi depășite și se 
poate reveni la procesul de destin
dere. relatează agențiile P.A.P. șl 
C.T.K. Mai mult ca oricind. In 
această situație sint necesare bună
voința și eforturile tuturor țărilor în 
interesul lichidării armelor nuclea
re și altor arme de exterminare in 
masă, pentru crearea unui sistem 
complex de securitate colectivă.

De asemenea, a fost subliniată ne
cesitatea lichidării grabnice a foca
relor de încordare internațională 
prin negocieri, pe calea rezolvării 
echitabile și atotcuprinzătoare a 
problemelor.

E DE PRESA
scurt

• LA MOSCOVA au fost date pu
blicității hotâriri ale C.C. al

I P.C.U.S., Prezidiului Sovietului 
Suprem și Guvernului U.R.S.S. pri-

I vind măsurile in vederea comba- 
| terii obținerii de venituri fără 

muncă. Documentele respective.
I relatează agenția T.A.S.S.. stabilesc 

o serie de masuri în vederea li- 
' chidării condițiilor care oferă po

sibilitatea obținerii de venituri 
I ilicite, modalitățile de sancționare 

a celor vinovați de încălcarea le
gislației sovietice.

PRIMIRE. Secretarul general al 
1 C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov, 
Il-a primit pe Abdel Salam Jal- 

loud, membru al conducerii revo
luționare a Jamahiriei Libiene, 
care i-a remis un mesaj din par- 

Itea conducătorului libian. M. Ged- 
dafi — relatează agenția T.A.S.S. 
Cu acest prilej, au fost reafirmate 

. poziția Uniunii Sovietice in spri
jinul revoluției libiene, hotărirea 

I acesteia de a dezvolta cu Libia co
laborarea economică reciproc avan- 

I tajoasă, de a conlucra pe arena
internațională în favoarea păcii și 
securității popoarelor.

I MITING LA NICOSIA. Lulnd 
cuvintul la un miting de masă des
fășurat la Nicosia In legătură cu 
încheierea alegerilor municipale, 
secretarul general al Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru. Ezekias Rapaioannou. a men
ționat că rezultatele recentului 
scrutin constituie o mare victorie 
a forțelor progresiste și democra

MANIFESTĂRI CONSACRATE CELEI DE-A 65-A 
ANIVERSĂRI A FĂURIRII P.C.R.

PRAGA 28 (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor consacrate marcării 
in R. S. Cehoslovacă a celei de-a 
65-a aniversări a făuririi Partidu
lui Comunist Român, a avut loc o 
manifestare Ia care au participat 
membri ai conducerii și studenți ai 
Școlii politice superioare din Bra
tislava a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

In expunerea prezentată cu acest 
prilej au fost evocate momente 
semnificative din dezvoltarea mișcă
rii comuniste și muncitorești din 
țara noastră, subliniindu-se impor
tanța istorică a făuririi P.C.R. Au 
fost reliefate, totodată, marile suc
cese obținute de poporul român in 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, sub conducerea 
partidului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. precum 
și activitatea partidului și statului 
nostru in lupta pentru pace, socia
lism și progres social.

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor organizate in 
R. P. Polonă cu prilejul celei de-a 
65-a aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român, la Muzeul de Is
torie a Mișcării Revoluționare Po
loneze din Varșovia a fost organi
zată o gală de filme românești.

tice din tară. Viața a demonstrat 
justețea și consecventa politicii 
A.K.E.L., care duce lupta pentru 
un Cipru cu adevărat independent, 
fără trupe străine și baze militare 
pe teritoriul său. a arătat vorbi
torul.

SESIUNE. Partidul Liberal-De
mocrat din Japonia a respins ce
rerea opoziției de a fi amînată 
sesiunea parlamentului, convocat 
pentru data de 2 iunie în ședință 
extraordinară. Prin aceasta, con
servatorii nu ascund faptul că pot 
obține dizolvarea organului legis
lativ al tării și fixarea de ale
geri generale anticipate. Intr-o de
clarație a Partidului Socialist și a 
altor trei partide de centru se 
relevă că această hotărire este 
fără precedent în istoria Japoniei.

ANGOLA A DENUNȚAT noi 
acte de agresiune ale forțelor mi
litare sud-africane pe teritoriul său 
național, în mod deosebit în regiu
nile Cunene. Huila si Namibe 
— transmite agenția Prensa La
tina. Se precizează că formațiuni

EXPERIENȚA TEHNOLOGICA IN COSMOS. Miercuri, cosmonauțil 
sovietici Leonid Kizim și Vladimir Soloviov a.u ieșit in afara com
plexului spațial „Saliut-7" — „Soiuz-T-15“ — „Cosmos-1686" și au asam
blat o schelă metalică. Cosmonauții au petrecut in afara complexului 
spațial o oră și 46 de minute. Timpul respectiv a fost folosit pentru 
extragerea elementelor schelei din cilindrul în care erau ambalate pen
tru asamblarea lor cu ajutorul unor dispozitive automate. Schela a fost 
fixată pe o platformă, după care a fost demontată și reașezată in șta- 
rca inițială. Agenția. T.A.S.S. precizează că experiența, tehnologică repre
zintă o nouă etapă de activitate in spațiu, care deschide posibilități pen
tru efectuarea unor ample lucrări de montaj în Cosmos.

ROMA 28 (Agerpres). — La Ga
leria de artă contemporană ..Mai- 
tani" din orașul italian Orvieto a 
fost inaugurată o expoziție de pic
tură românească.

Reprezentanții primăriei din lo
calitate și ai Asociației italiene 
pentru raporturile culturale și știin
țifice cu România, sub auspiciile 
cărora s-a organizat manifestarea, 
au evidențiat cu acest prilej prin
cipalele momente ale luptei poporu
lui român, pentru libertate si inde
pendență națională. semnificația 
făuririi Partidului Comunist Român, 
cursul ascendent al relațiilor româ- 
no-italiene in toate domeniile de 
activitate.

HANOI 28 (Agerpres). — In o- 
rașul Ho Si Min s-a deschis expo
ziția de fotografii ,,Imagini din 
România", organizată în cadrul ma
nifestărilor consacrate marcării In 
R. S. Vietnam a celei de-a 65-a 
aniversări a creării Partidului Co
munist Român. A fost, de aseme
nea, prezentată o expoziție de carte 
social-politică românească, la loc 
de frunte aflîndu-se operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Au luat 
parte Do Duy Lien, vicepreședinte 
al comitetului popular al muni
cipiului. alte oficialități locale.

de blindate și piese de artilerie 
grea sud-africane au deschis focul 
asupra unor subunități angoleze 
care patrulau in zona Xangongo 
din Angola. 53 de soldați angolezi I 
au fost uciși.

CONFERINȚA. Președintele Fi
ii pinelor. Corazon Aquino, a des- 1 
chis miercuri prima conferință la 
care participă reprezentanți ai sin
dicatelor. patronatului și guvernu- I 
lui. Reuniunea urmărește pregăti
rea terenului in vederea unei coo- I 
perări intre părți pentru ieșirea ță
rii din actuala criză economică.

REPRESIUNI. Poliția militară 
chiliană a reprimat, utilizînd gaze I 
lacrimogene, o manifestație a fe
meilor chiliene împotriva regimu- I 
Iui generalului Augusto Pinochet, 
desfășurată marți in capitala țării. 
Participantele la demonstrație — .
sute de femei — au format un 
„lanț viu" scandînd lozinci pentru * 
eliberarea deținuților politici și 
pentru revenirea țării Ia democra- I 
tie.
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ACCIDENT. Surse ■ oficiale din i 
capitala R. P. Bangladesh relevă I 
că în urma scufundării unui fe
ribot care naviga pe fluviul 
Meghna . pe ruta Bhola-Dhaka, 
circa 600 de persoane au pierit în 1 
apele învolburate de furtună. 
Gravul accident a avut loc dumi
nică. in urma unui puternic ciclon.

Imperativul major

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR PE PAM NT

de poziție a celor mai largi pături 
Semnificative in acest sens sint ac- 
mișcarea pacifistă se afirmă cu tot

Anul Internațional al Păcii constituie prilejul unor tot mai cuprinză
toare și mai intense acțiuni împotriva cursei înarmărilor, în primul rînd 
a înarmărilor nucleare, pentru salvgardarea păcii, a dreptului funda
mental al oamenilor la viață, la existență demnă. Pornind tocmai de 
la gravele pericole generate de actuala situație internațională, de la 
acumularea in arsenale a unor noi și tot mai distrugătoare mijloace, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU afirma la mareo adunare populară din 
municipiul Bala Mare : „Viața a demonstrat că armele nucleare pun in 
pericol însăși existența civilizației, a vieții pe ploneta noastră. De aceea, 
eliminarea acestor arme din Europa, de pe intreaga planetă trebuie să 
constituie obiectivul fundamental al luptei pentru pace a tuturor po
poarelor lumii". Este o apreciere realistă, conformă cu aspirațiile tutu
ror națiunilor și care își găsește o viguroasă confirmare in amploarea 
crescindă a inițiativelor și luărilor 
sociale din diverse țări ale lumii, 
țiunile din Belgia și Olanda, unde 
mai multă putere.

LUMII II

reducerea participării aviației olan
deze la misiunile nucleare tactice ale 
N.A.T.O.

Noile accente reieșite atît cu pri
lejul campaniei electorale, cit și 
după scrutinul de la 21 mai eviden
țiază că ampla mișcare pacifistă din 
Olanda nu a rămas fără ecou. O 
dovadă în acest sens o constituie si 
luările de poziție olandeze la re
centa reuniune de la Bruxelles a mi
niștrilor apărării din tarile membre 
ale N.A.T.O., in cadrul căreia Olan
da s-a distanțat 
S.U.A. privitoare 
dotarea cu arme

de propunerile 
la producerea si 
chimice binare.

Cosmosul

Lucrările Congresului național al Partidului 
Democrat-Creșlin Italian

ROMA 28 (Agerpres). — La Roma 
au continuat lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres național al Parti
dului Democrat-Creștin Italian. Au 
luat cuvintul președintele Consiliu
lui Național al P.D.C., Flaminio Pic- 
coli, vicesecretari ai partidului, re
prezentanți ai acestuia in guvern, 
delegați regionali, care au analizat

Îndeosebi situația internă, modul In 
care se desfășoară colaborarea cu 
celelalte forte politice din cabinetu' 
de coaliție pentapartită. precum 
poziția fată de partidele aflate î„ 
opoziție. O serie de vorbitori s-au 
pronunțat pentru depășirea curente
lor în cadrul P.D.C.. pentru o în
noire a politicii partidului.

Un nu hotărit armelor nu
cleare, rachetelor I protestînd 
cu vehementă împotriva deciziilor 
guvernelor de la Bruxelles si Haga 
de a accepta hotărirea N.A.T.O. de 
a amplasa pe teritoriul Belgiei si. 
respectiv, al Olandei cite 48 de ra
chete nucleare de croazieră, mișcarea 
antinucleară din aceste țări, depar
te de a se demobiliza, si-a reînnoit 
opoziția in forme de o mare diversi
tate fată de escaladarea inarmărilor 
nucleare, alertind opinia publică asu
pra uriașelor pericole legate de pro
liferarea acestor arme pe conti
nentul eurdpean. cît si în întreaga 
lume. In broșuri editate de organi
zații pacifiste, belgiene si olandeze 
se descriu noile arme, a căror insta
lare a si început anul trecut în Bel
gia. în Olanda urmînd a avea loc, după 
cum se știe, în 1988. „Rachetele — 
menționează un asemenea document 
— pot lansa cu precizie, de la o dis
tanță de 2 400 km, o încărcătură nu
cleară de 16 ori mai mare decit cea 
care a distrus Hiroshima". Cu alte 
cuvinte, cele 96 de rachete ce urmea
ză a fi amplasate în Belgia și Olanda 
pot distruge 1 536 orașe de mărimea 
Hiroshimei. Este un avertisment care 
a contribuit la o mai largă mobili
zare în îurul obiectivelor mișcării 
antinucleare. Elocvente sint în acest 
sens sondajele de opinie din Belgia, 
potrivit cărora 80 la sută din popu
lație se pronunță pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru reducerea 
și, in final, eliminarea arsenalelor nu
cleare acumulate pe continent. Largi 
pături ale opiniei publice, organizații

politice si obștești au cerut guvernu
lui să ..înghețe" amplasarea noilor 
rachete, să se treacă la retragerea 
celor deja instalate. Marșurile pen
tru pace din primăvara acestui an 
s-au constituit. în acest sens, in grăi
toare semne ale poziției clare a celei 
mal mari părți a ponorului belgian 
împotriva amenințării nucleare, a 
prezentei rachetelor americane cu 
rază medie la baza militară de la 
Florennes. situată în sudul tării. 
Reuniți la apelul principalelor orga
nizații pentru pace, la care s-a 
alăturat și opoziția parlamentară, 
reprezentată de socialiști, comuniști 
si ecologiști. sutele de mii de parti
cipant! au cerut demontarea celor 16 
rachete instalate, renunțarea la in
stalarea celorlalte 32. Ore întregi, de
monstranții. ca într-o uriașă revăr
sare. au scandat pe arterele princi
pale ale Bruxelles-ului „Nu. rache
telor Cruise !". „Încetați desfășura
rea de rachete si retrageti-le pe cele 
existente

în Olanda. în cadrul recentei cam
panii electorale, lupta împotriva ra
chetelor a ocupat un loc deosebit. 
Principalele partide au înscris în 
programele lor o serie de orientări 
vizind încetarea cursei înarmărilor, 
salvgardarea păcii si întărirea cola
borării internaționale. Practic — sub 
presiunea opiniei publice — toate 
partidele au elaborat platforme po
litice în care au cuprins. înțr-o 
formă sau alta, aceste cerințe priori
tare. Partidul Muncii, principala 
formație politică de opoziție — care 
a dobindit cu 5 locuri mai mult In 
parlament — s-a pronunțat pentru

80 la sută din populația Belgiei se pronunță pentru eliminarea armelor 
nucledre, a rachetelor din Europa și din intreaga lume. In fotografie : un 

i Io o amplă demonstrație, desfășurată la Bruxellps, împotriva cursei 
înarmărilor, pentru

ospect de
dezarmare și pace

hotărîrii de amplasare a 
adoptate de guvernul de

anularea
.rachetelor ______ ___________ ___
centru-dreapta. Partidul „Democrații 
66“ s-a declarat. în platforma elec
torală. tn favoarea înghețării arse
nalelor nucleare, interzicerii dezvol
tării de noi asemenea arme, ca și 
a experiențelor atomice. Chiar 
Partidul 
principal 
guvernamentale, a cerut 
sarcinilor nucleare repartizate 
N.A.T.O.
minele

submarine amplasate pe avioane de 
tio ..Orion", bombele tactice pentru 
avioanele „F-16" si alte armamente 
nucleare cu care ar urma să fie do
tate forțele militare olandeze, cit sl

spațiu al 
colaborării, nu al confrun
tării militare".
rioadă, o extindere 
cunoscut in Belgia „ _____  _____
de poziție critice fată de proiectul 
american ..războiul stelelor". Cunos- 
cuti militanti 
sonalităti de 
tice. savanti 
ai Premiului 
opoziția fată 
de a extinde
soatiul cosmic, apreciind că ele con
turează perspectiva aruncării umani
tății oe făgașul unei escaladări și 
mai periculoase a înarmărilor.

Astfel, participantii la Congresul 
Partidului Socialist Flamand din 
Belgia au cerut, guvernului să refuze 
invitația S.U.A. de a se asocia la 
„Inițiativa de Apărare Strategică" ; 
alte organizații si asociații politice si 
obștești au criticat o serie de de
mersuri și presiuni menite să de
termine ralierea Belgiei la progra
mul preconizat de americani. în fata 
presiunilor opiniei publice, guvernul 
belgian a făcut cunoscut că nu are 
tn vedere semnarea unui acord-cadru 
cu S.U.A. de participare la cercetă
rile militare spațiale. Referindu-se 
la acest aspect, ministrul belgian al 
apărării, Franțois Xavier de Donnea, 
Intr-un interviu acordat cotidianului 
„Le Soir" din Bruxelles a pledat 
pentru concentrarea eforturilor sta
telor vest-europene asupra unor pro
grame independente de investigare 
a Cosmosului, care să ferească Eu
ropa occidentală de ..tutela tehnolo
gică americană".

Si în Olanda. Consiliul National al 
mișcării oen’ru oace. organizație 
care grupează principalele mișcări 
antirăzboinice din această țară, și-a 
reafirmat recent protestul în legătu
ră cu proiectele de militarizarp a 
spațiului cosmic, subliniind că ..soa
tiul cosmic trebuie să rămină liber 
de orice arme, să constituie un oa- 
trimoniu al colaborării si inteleaerii 
internaționale". Guvernul Olandei a 
hotărit să nu se asocieze la progra
mul spațial american. Partizanii pă
cii olandezi desfășoară insă in conti
nuare o amplă campanie pe plan in
tern si international menită să pună 
capăt oricăror încercări de a folosi 
Cosmosul în scopuri militare.

în ultima pe- 
tot mai mare au 
si Olanda luările

De tărim obstesc. per- 
diferite orientări poli- 
si cercetători. laUreati 
Nobel și-au exprimat 
de tendințele actuale 
cursa înarmărilor in

Datoria externă — o gravă povară pentru țările 
in curs de dezvoltare

SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager
pres). — Intr-un interviu acordat a- 
genției Inter Press Service, la San
tiago de Chile, secretarul executiv 
permanent al Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.), Se
bastian Alegrett, a arătat că prin
cipala problemă a Americii Latine 
o constituie datoria externă de pes
te 370 miliarde dolari, care este un 
grav obstacol in calea creșterii e- 
conomice a statelor continentului. El 
a apreciat că dialogul între credi
tori și debitori este indispensabil 
pentru soluționarea echitabilă a a- 
cestei probleme, care are repercu
siuni negative asupra situației e- 
conomice si sociale a țărilor din re
giune. Sebastian Alegrett a subliniat, 
totodată, necesitatea unei acțiuni co
mune la nivelul continentului in ve
derea depășirii dificultăților.' a in
tensificării cooperării și solidarității 
latino-americane.

ABIDJAN 28 (Agerpres). — Pn- 
trivit_ ziarului „Fraternită Matin" din 
Abidjan, Coasta de Fildeș a cerut re- 
eșalonarea datoriilor sale pe perioa
da următorilor cinci ani. Cotidianul

menționează, citind surse oficiale, că 
reeșalonarea va asigura o rată de 
creștere economică anuală de 5 la 
sută. Agenția Reuter afirmă că da
toria Coastei de Fildeș se cifrează 
la 7 miliarde de dolari.

SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager
pres) — Incepînd din 1981, țările 
Americii Latine și zonei Caraibiene 
traversează criza economică cea mai 
gravă din ultimii 25 de ani — se ara
tă intr-un studiu al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru America 
Latină (C.E.P.A.L.). Studiul aprecia
ză ca indispensabilă pentru stimu
larea creșterii economice reducerea 
transferului de resurse financiare 
spre exterior, in special a sumelor 
enorme pe care țările latino-america
ne le achită în prezent In contul 
serviciului lor la datoria externă. In 
cursul ultimilor patru ani — se men
ționează în documentul C.E.P.A.L. 
— aceste plăți au absorbit aproape 
36 la sută din valoarea exporturilor 
totale ale continentului, ceea ce a 
determinat agravarea considerabilă 
a crizei din regiune.

r.s.a. i Continuă demonstrațiile populației de culoare
PRETORIA 28 (Agerpres). — în 

ultimele 24 de ore. in Republica Sud- 
Africană s-au înregistrat demonstra
ții ale populației de culoare împo
triva politicii de apartheid in 13 
zone, informează agenția Reuter. In
cidentele rasiale s-au soldat in acest 
interval cu moartea a cinci persoa
ne de culoare.

întreaga atenție a presei sud-afri
cane si a 'corespondenților agențiilor 
internaționale se concentrează asupra 
evenimentelor din zona Crossroads, 
locuită in mare parte de populația 
neagră. In ultimele patru zile au fost 
semnalate incidente singeroase intre

luptătorii împotriva apartheidului 
și elemente ce sprijină autoritățile. 
Numărul persoanelor ucise in cursul 
ciocnirilor dintre cele două părți se 
ridică la aproximativ 44. Totodată, in 
timpul acestor incidente, intre 29 009 
și 39 900 de persoane au rămas fără 
locuințe, devastate in mare parte de 
foc.

Un jurist din Capetown. Ken An
drew. care se află in rindul forțelor 
politice de opoziție, a cerut autori
tăților să prezinte probe oficiale in 
legătură cu rolul jucat de forțele 
de politie ale regimului In eveni
mentele din Crossroads.

„Apartheidul nu poate fi reformat, el trebuie eliminat"

atomice.
Apelul Creștin Democrat, 
component al coaliției 

reducerea 
de 

Este vorba de 
bombele anti-

Olandei, 
atomice.

Sint numai citeva exemple, din
că in Belgia și Olanda, ca și pe _ . .... ...............
al Păcii stimulează inițiative și acțiuni tot mai hotărite din partea ce
lor mai cuprinzătoare forțe sociale, împotriva primejdiei războiului nu
clear, pentru eliminarea rachetelor din Europa și din lume, pentru fău
rirea unei lumi fără arme și războaie.

cele mai recente, care demonstrează 
toate meridianele. Anul Internațional

Ioan TIMOFTE

TOKIO 28 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat televiziunii japone
ze. președintele Mozambicului, Sa
mora Machel, a arătat că „aparthei-, 
dul nu poate fi reformat, el trebuie 
eliminat". Referindu-se la politica 
de segregație rasială din R.S.A., pre
ședintele Machel a arătat că aceasta 
constituie „sursa tuturor actelor de 
violență din Africa de Sud și, in 
același timp, factorul de instabilita
te din sudul continentului". Pină 
acum — a adăugat șeful statului'

mozambican — regimul sud-african 
nu a furnizat nici un indiciu că do
rește să abandoneze apartheidul și 
să treacă la negocieri cu liderii po
litici ai populației de culoare din 
R.S.A.

Pe de altă parte, Samora Machel 
a declarat că autoritățile de la Ma
puto nu vor negocia niciodată cu 
bandele din așa-numita „Rezistență 
națională mozambicană", deoarece 
acestea nu servesc decit interesele 
străine, ca mercenari ai regimului 
rasist de la Pretoria.


