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In 
necesar ca în 

soluționeze 
care

al luptei și

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Amplă mobilizare pentru îndeplinirea
integrală a planului pe acest an

și pregătirea temeinică a producției viitoare

cu 
na-

In atmosfera de puternică emula
ție generată de referendumul de la 
23 noiembrie, prin care întregul nos
tru popor a fost chemat să se ex
prime asupra uneia din problemele 
cardinale ale lumii contemporane — 
dezarmarea — oamenii muncii din 
toate sectoarele activității-economico- 
sociale au pășit în ultima lună a 
anului cu hotărirea fermă de a nu-și 
precupeți forțele, de a-și pune în 
valoare întreaga pricepere și capa
citate profesională, de a face tot ce 
depinde de ei pentru îndeplinirea în 
condiții cît mai bune a prevederilor 
de plan, la toți indicatorii cantitativi 
și calitativi. Prin această manifes
tare de excepție, cetățenii patriei 
noastre, tineri și vîrstnici. au spus 
un DA hotărît. unanim pentru via
tă. pentru pace, au demonstrat 
putere voința întregii noastre
țiuni de a se angaja cu toate for
țele. de a participa activ la lupta 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte. în care să poată munci 

1 în liniște, in deplină securitate pen
tru făurirea neabătută a visurilor 
spre care năzuiește, pentru reali
zarea programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei — teme
lia sigură a creșterii necontenite a 

1 nivelului de trai material și spiritual 
’ al întregului popor.

Opțiunea pentru pace reprezintă 
expresia nemijlocită a angajării, a 
hotăririi clasei noastre muncitoare de 

■ a înfăptui întocmai obiectivele sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 

ț partidului, de a asigura în actualul 
cincinal trecerea României de la sta
diul de tară în curs de dezvoltare la 
un stadiu superior, de țară mediu 
dezvoltată. Poporul nostru știe bine 
că munca reprezintă fundamentul 
trainic, singurul care îi poate asigura 
Înfăptuirea aspirațiilor de progres Și 
civilizație. Munca unită a întregului 
popor, sub conducerea partidului 
comunist, ștă la temelia rezultatelor 
obținute în toate sferele producției 
materiale și spirituale. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la 
marea adunare populară din Capitală, 
se poate aprecia, pe baza rezultate
lor de pină acum, că primul an al 
cincinalului se va încheia eu o creș
tere a producției industriale de peste 
7 Ia sută, comparativ cu 1985, și o 
sporire a venitului național cu 8—9 
la sută. Importante realizări s-au 
înregistrat și la ceilalți indicatori : 
creșterea productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor materiale, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
producției, sporirea eficientei econo
mice. S-au obținut, de asemenea, 
progrese însemnate în dezvoltarea 
științei, a învățămîntului, în perfec
ționarea organizării și modernizarea 
proceselor de producție pe baza celor 
mai noi cuceriri ale revoluției teh- 
nico-știintifice.

Apropiintțu-ne deci de încheierea 
primului ari al cincinalului, fiecare 
colectiv poate si trebuie să facă o 
apreciere obiectivă, critică și auto
critică. a felului în care a muncit, a 
rezultatelor obținute, să analizeze cu 
exigentă modul în care a acționat 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce i-au 
revenit și să ia măsurile ce se im
pun pentru realizarea exemplară a 
planului «pe 1986. Așa cum a

precizat secretarul general al parti
dului, avem toate condițiile să 
încheiem anul cu rezultate bune în 
fiecare sector de activitate. Este ne
cesar însă ca. in perioada care a mai 
rămas pină la sfirșitul anului, să fa
cem in așa fel incit fiecare zi de 
muncă să se încheie 
maxime în producție, în înfăptuirea 
tuturor obiectivelor stabilite.

In mod special, colectivele de oa
meni ai muncii trebuie să se mobi
lizeze și mai mult, să pună în va
loare toate posibilitățile existente 
pentru îndeplinirea integrală, la ab
solut toate sortimentele, a planului la 
producția " ‘ " 
realizarea 
producția 
producția 
surse energetice, constituie una din 
condițiile hotărîtoare pentru func
ționarea în bune condiții a mecanis
mului economic, pentru aprovizio
narea ritmică a întreprinderilor si a 
populației cu bunurile materiale ne
cesare. pentru onorarea la termenele 
prevăzute a contractelor încheiate 
cu beneficiarii interni și partenerii 
de peste hotare, pentru îndeplinirea 
planului la toți ceilalți indicatori.

Practic, nu există motive obiecti
ve care să determine neindeplinirea 
planului la unele produse sau sorti
mente. Este necesar însă ca în fie- 
care unitate munca să fie astfel or
ganizată îneît graficele de lucru să 
fie riguros respectate, iar întreaga 
producție să fie .realizată și livrată 
potrivit contractelor încheiate. O 
singură rămînere în urmă la un sor
timent sau altul dintr-o intreprinde- 

, re poate determina o dereglare in 
lapț în mecanismul aprovizionării 
tehnioo-materiale. Altfel spus. o 
restanță mică, la un sortiment apa
rent mărunt dintr-o unitate econo
mică. poate îngreuna finalizarea u- 
nor produse complexe, de mare va
loare în alte întreprinderi.

Cu atit mai mult se impune, deci, 
să se ia măsuri ferme pentru fojo- 
sire'a cu indici superiori a puterni-' 
cei șl modernei baze tehnice din 
dotarea unităților din industria ex
tractivă și energetică, sectoare care 
asigură materiile prime șl energia 
necesare pentru toate celelalte do
menii de activitate. De fapt, o acti
vitate susținută trebuie să se desfă
șoare în aceste zile care ne apropie 
de încheierea primului an al cinci
nalului in toate unitățile economice 
din industria metalurgică, a con
strucțiilor de mașini, din chimie și 
petrochimie, astfel îneît să se pună 
deplin în valoare potențialul uman 
și tehnic de care dispune economia 
noastră națională.

In acest context, fiecare colectiv de 
oameni ai muncii trebuie să acorde o 
atenție cu totul deosebită, prioritară, 
realizării exemplare, la un înalt ni
vel calitativ a producției de export. 
Practic, așa cum a subliniat în 
repetate rînduri secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în toate în
treprinderile cu sarcini !n acest do
meniu producția pentru export tre
buie lansată în fabricație, finalizată 
și livrată cu prioritate în prima 
parte a fiecărei luni. Așadar, este 
necesar să se ia operativ toate mă
surile ce se impun pentru ca pînă 1»

cu rezultate

fizică. După cum se știe, 
exemplară a planului la 

fizică, și in primul rînd Ia 
de materii prime și re-

15 decembrie să se onoreze toate 
contractele la export cu termene de 
livrare in acest an și să se treacă 
la pregătirea temeinică a producției 
anului viitor.

De altfel, așa cum se știe și cum 
s-a reliefat din nou cu Prilejul re
centelor adunări generaie ale oa
menilor muncii din întreprinderile 
industriale, de construcții, trans
porturi și telecomunicații, din insti
tutele de cercetare științifică, ingine
rie tehnologică și proiectări, din cen
tralele industriale, cea mai bună șl 
eficientă pregătire pentru activitatea 
economică din anul viitor este înche
ierea anului 1986 cu planul îndepli
nit exemplar la toți indicatorii, 
aoelași timp este 
zilele următoare să se 
toate problemele specifice de ___
depinde desfășurarea în cît mai bune 
condiții a activității economice in 
anul viitor : încheierea contractelor 
de aprovizionare cu materii prime și

68 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITARROMĂN

UNIREA
Cu 68 de ani in urmă, la 1 Decembrie 1918, 

in indelungata istorie a poporului nostru s-a 
inscris o nouă și măreață izbindă : unirea 
Transilvaniei cu România, supremă împlinire a 
unui ideal adine și nepieritor, a unei aspirații 
legitime, a unei necesități istorice legice.

Intr-adevăr, adine trăia in inimile și conștiin
țele românești idealul unirii, el era acel 
sentiment tare și intâritor care-i făcuse mereu 
pe români sâ se simtă membri ai uneia și 
aceleiași familii ; el era acel izvor din care 
curgea neîncetat încrederea intr-un viitor mai 
bun. Aspirație legitimă era, intr-adevăr, unirea 
românilor, pentru că drept era sâ se unească 
frate cu frate. Necesitate legică era unirea 
pentru că părțile poporului românesc aflata sub 
dominație străină erau supuse unei aspre opri
mări naționale, erau împiedicate in dezvoltarea 
firească a puterilor lor creatoare și obligate 
să-și cheltuie uriașe forțe și energii morale și 
materiale in lupta pentru apărarea ființei de 
neam.

Actul de la 1 Decembrie 1918, încununare a 
unei lupte de veacuri a poporului, a reprezen
tat, de aceea, un moment decisiv al biografiei 
sale, cu multiple și profunde inrîuriri binefăcă
toare asupra muncii și vieții lui. O dată cu in- 
mânuncherea tuturor energiilor naționale în ca
drul economic, social și politic firesc, reprezen
tat de statul național unitar român, s-a deschis 
cimp larg dezvoltării forțelor productive ale so
cietății, punerii în valoare a marilor bogății 
naționale și c resurselor creatoare ale oame
nilor pămintului românesc.

In același timp, istorica înfăptuire de acum 
68 de ani, asigurînd întărirea forțelor progre
siste, revoluționare ale societății noastre, a 
deschis un nou făgaș luptei pentru ca libertatea 
și unitatea națională sâ fie întregite și, deopotrivă, 
consolidate prin libertatea și echitatea so
cială, prin egalitatea tuturor fiilor săi. Pe dru
mul de luptă, de jertfă și de izbinzi pentru îm
plinirea acestui ideal, istoria a impus drept 
dirz, consecvent și demn conducător al poporu
lui - Partidul Comunist Român. Intr-o istorie 
îndelungată și eroică, partidul a probat prin 
gind, prin cuvint, prin faptă că nu a avut și nu 
are - drept țel suprem al muncii și luptei sale 
- decit libertatea și independența, unitatea și 
demnitatea patriei, a națiunii. Condus de parti
dul său comunist, poporul român a sfârimat 
orînduiala cea crudă și nedreaptă, a făurit și 
făurește o societate nouă, a muncii, a creației

măreț act istoric 
voinței poporului român

libere, o demnității omului ți poporului. Intr-un 
răstimp istoric scurt au fost străbătute mai 
multe etape, comprimindu-se efectiv timpul, 
intărindu-se necontenit unitatea națiunii noastre, 
adăugindu-se noi temeiuri celor străvechi ale 
unității sale.

Pe calea spre aceste impliniri, Congresul al 
IX-lea al partidului, alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin voința unanimă a 
comuniștilor, a poporului, in fruntea partidului 
și a statului, au marcat momente de istorică 
insemnătate. Cutezătoare programe de dezvol
tare social-economică au descătușat larg poten
țialul energiilor creatoare ale națiunii noastre 
socialiste, asigurind o creștere puternică, fără 
precedent a avuției naționale, repartizarea 
armonioasă a forțelor de producție pe teritoriul 
patriei, consecventa preocupare pentru perfec
ționarea relațiilor de producție, a conducerii 
societății. Toate acestea, alături de făurirea

O evocare a luptei eroice, 
unitate națională.

cadrului larg democratic al societății noastre, 
realizarea egalității depline in drepturi a tuturor 
cetățenilor țării, vasta activitate ideologică și 
politico-educativă desfășurată in acești ani 
contribuit la întărirea necontenită a unității 
voință și acțiune a națiunii noastre.

ou
dc

LA 
MAREA UNIRE DIN 1918, SUPREMA CINSTIRE, 
ÎNALTUL OMAGIU ADUS ACESTEI SĂRBĂTORI 
DE INIMA Șl CUGET A POPORULUI LE RE
PREZINTĂ FAPTELE DE MUNCA PENTRU ÎNDE
PLINIREA ISTORICELOR HOTAR1RI ALE CON
GRESULUI AL XIII-LEA, HOTĂRIREA NEABĂTUTĂ 
A POPORULUI NOSTRU CA, STRINS UNIT 
IN JURUL PARTIDULUI, AL ÎNCERCATULUI 
SĂU CONDUCĂTOR, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU, SA ÎNALȚE PE NOI 
CULMI DE FRUMUSEȚE SI MĂREȚIE PATRIA 
SCUMPA, REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA, 

îndelungate a poporului român pentru 
ÎN PAGINA A III-A
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OFENSIVA FERTILITĂȚII

PE COLINELE ABRUPTE
Pămîntul...
Vatra noastră 

de statornicie și 
Cum îi drămuim 
cum i-o punem 
re. prin ce 
sporim ?

Cutreierăm 
Covurjuiului. 
delimitează 
Prutul. Șiretul. 
Luncile, cu terenul lor fer
til. le întilnim doar in ve
cinătatea rîurilor. In rest, 
convulsiile geologice au 
dăltuit dealuri și văi ; nu
mai dealuri și văi. Urcăm 
pe valea Chinejii — fir de 
apă prizărit in anii de se
cetă, violent la viituri — 
și prindem „pe viu" uria
șul efort uman de punere 
in frîu și a acestei ape. 
Ocrotirea de capriciile ei a 
sute și sute de hectare. 
Bălțile din succesivele re
vărsări sînt drenate, apei 
i se croiește cu grijă și 
strădanii o albie stabilă, 
hectare de pămînt bun. ro
ditor sînt adăugate Ia va
tra noastră de pîine. Inves
tiție de gîndire și. mai 
ales, de muncă. Sub sem
nul grijii pentru această 
bogăție inestimabilă — pă
mîntul. lăsat nouă, moște
nire. de moșii si strămoșii 
noștri, prin veac.

In apropiere de Tirgu 
Bujor mina și mintea o- 

^menească vin să desăvir-

viată, 
pîine. 

puterea, 
în valoa- 

mijloace i-o

de 
de

cuprinsul 
Trei ape ii 

marginile : 
Dunărea.

sească o operă începută cu 
puțin înainte și continuată i 
după încheierea coopera- . 
tivizării : terasele încropi
te atunci, cu puterea de a- 1 
tunci. Iar puterea de a- : 
tunci însemna mai ales 
brațele oamenilor. Si torța ___
lor Unită. Brațele și hîrle- vița de vie. cereale, porni
tul și lopata. Acum ? Un cultură...
variat arsenal tehnic care

tă. a 
metru
Aici am plecat de Ia 1 500 
hectare si am ajuns la 
5182 hectare. Culturi in 
fișii. Arături numai pe 
curba de nivel. Terase. 
Locuri pe - care cultivăm

fost si rămîne peri- 
etalon „tip Perieni".

O necesară paranteză :

• reportaje • însemnări •

sculptează dealurile re
pezi. le modelează după un 
eșantion 
lămuriri, 
de idei. 
Dumitru 
rul Stațiunii de ceroetare 
și producție viticolă Bu- 
joru :

— începerea lucrărilor 
pentru construcția marelui 
sistem de irigații Terasa 
Covurlui — numai pe te
ritoriul județului’ Galati 
se întinde pe mai bine 
o sută cincizeci de mii 
hectare ! — a însemnat

anume. Primim 
in această ordine 

de la inginerul 
Beznea. directo-

el 
de 
de 
un 

bun prilej de a se declanșa 
ofensiva pentru terase me- 
canizabile. Statia noas
tră pilot. în această privin-

utilajele pe care le-am vă
zut aici, „pe curba de ni
vel". tăind splendide amfi
teatre. lărgind vechile te
rase făurite cu hîrletul și 
lopata în urmă cu un sfert 
de veac, sînt doar prologul 
unei mari și aspre ofensi
ve. Să nu se uite că jude
țul Galati are peste 80 000 
de hectare în pantă. Că 
locurile astea sînt bîntuite 
de secete severe, intrate în 
ecuația climatului natural, 
uriașul sistem de irigații, 
unde bravii noștri ostași 
clădesc una dintre cele 
mai pașnice ctitorii — 
aceea a piinii — fiind so
luția în măsură să comba
tă urmările deficitului de

aspi-apă. să împlinească 
rația spre mari recolte.

La Bujoru deci. și nu 
numai aici, stația-pilot de 
„tip Perieni" a reconfirmat 
o experiență afirmată din 
plin pe dealurile Vasluiu
lui.' Și. ceea ce-i foarte 
important, a dat cîștig de 
cauză propriei experiențe 
cristalizate aici. într-o- a- 
cerbă confruntare cu na
tura. Rațiunea acestei în
fruntări ? Dealurile repezi 
să învețe lecția fertilității. 
Oamenii să-și pună în va
loare puterea lor transfor
matoare în acest timp al 
fundamentalelor înnoiri.

— S-a pornit de la pre
misa— argumentează in
terlocutorul nostru — că, 
de exemplu, dacă un hec
tar de vie nu produce de 
la 8 000 de kg struguri în 
sus înseamnă că nu am 
aflat „formula" potrivită a 
cultivării în terase, 
nologiile la care 
apel pe noile terase, 
nizabile, iau în 
punctul de start 
10 000 kg producție 
de struguri la hectar.

...Starturi pe un pămînt 
care nu se supune cu ușu-
Florea CEAUȘESCU 
Ștefan D1M1TRIU 
life TANĂSACHE

Teh- 
facem 
meca- 
calcul 

de la 
medie

(Continuare în pag, a V-a)^

O nouă calitate în serviciile publice înseamnă și

și comportarea
funcționarului public!

CUM RĂM1N MEREU TINERI
ROMANTICII ȘANTIERELOR

11 ascultăm pe maistrul 
loan Marcu. de la Antre
priza generală de construc
ții industriale — Argeș, și 
încercăm să ne imaginăm 
acel moment de început, 
cînd urma să se bată țăru
șul de nouă construcție. 
Spusese :

— Ne-am ales Intre noi 
care să lucreze la coșul de 
fum ! Ar fi vrut mai multi 
să participe. Era o 
deosebită. Și cerea 
deosebiți...

Dar ei. toți, erau 
deosebit! — știm lucrul a- 
cesta. o spun construcțiile 
care le-au ieșit din mină 
pină acum.

— Eram foarte tineri, vo
iam să facem fapte mari, 
visam viitorul cu ochii 
deschiși — își amintea șeful 
de echipă Gheorghe Măr
gărit.

— Dar sînteti tineri si 
acum — l-am replicat cu 
convingere.

Nu greșim deloc, real
mente. ei sint oameni pu
ternici. cu tinerețe în pri
viri. în gîndire. în acțiune. 
Si visează și acum cu ochii 
deschiși viitorul — cum vor 
termina construcția centra
lei electrice de termoficare 
de pe platforma Pitești 
Sud. cum vor trece imediat 
la montajul primului grup 
din cele patru, fiecare de 
50 de MW. cum vor monta 
cazanele. uriașele cazane de 
400 tone abur pe oră. și asa 
mai departe.

— Sigur — am conchis 
noi — era un altfel de ro
mantism In anii aceia, cel

lucrare 
oameni

oameni

Insemnări de pe șantierul viitoarei centrale electrice 
de termoficare de la Pitești

al pionieratului în construc
ții moderne. Lucrul acesta 
îl înțelegem. Insă, vedeți, 
nu s-a scurs prea mult 
timp de atunci, sini doar 
două decenii și ceva.

— Poate aveți dreptate —

— Si nu e așa ? — i s-a 
adresat Cătălina. Cind am 
pornit construcția ' acestui 
coș de fum. de peste 280 de 
metri înălțime, nu ne-am 
ales intre noi, cum afirmai 
chiar tu. selecționindu-i si

turitate a noastră. Sîntem 
modelor! în metal, acum, 
lăcătuși montori și așa mai 
departe. Știți — ni se adre
sează el — trăim astăzi 
un altfel de romantism, a) 
faptei care se măsoară nu-

intervenise in discuție Că
tălina Marin, șeful unei 
formații de dulgheri — nu
mai că noî am ajuns să mă
surăm timpul nu în ani. ci 
in realizări. Ne este mai la 
îndemînă. Așa că ni se pare 
că slntem mai bătrîni deeît 
In realitate, simțind în spa
te numărul construcțiilor 
făurite de noi. Și, măsurînd 
totul prin realizări, simți 
permanent foamea de timo, 
vrei să faci si mai mult, si 
mai bine, iti crești înlocui
tori dintre tineri, pentru ca 
Drin ei să construiești mai 
departe, într-o altă epocă.

— E ca o filozofie — a 
remarcat maistrul' loan 
Mar cu.

pe cel tineri, care trebuie 
să-si trăiască din plin pio
nieratul lor ? Un pionierat 
care nu mai este al cofra- 
jelor de lemn., cum a fost 
al nostru, ci al geometriilor 
metalice sofisticate, retolo- 
sibile de 40—50 de ori. geo
metrii combinate cu meca
nica. Dulgherii clasici, cei 
de tipul nostru, si-au cam 
pierdut îndemînarea sâ 
bată cuie în cofraie sau să 
taie cu ferăstrăul capetele 
de bilă la schele de lemn. 
Asta e un semn că am 
ajuns la maturitate, ca să 
spun asa. Cei tineri pornesc 
pionieratul în dulgherie — 
că de meseria mea e vorba 
— din acest stadiu, de ma-

mai și numai prin compe
tentă. prin puterea de a re
zolva problemele vieții 
ale muncii 
matematică si la mecanică. 
Hei rup-ul din trecut este 
o amintire. A fost frumos 
și necesar atunci, cum re
marca secretarul general al 
partidului într-una din ma
gistralele sale cuvîntări. dar 
romantismul de azi înseam
nă știință. competentă. 
Este, zic eu. si mai frumos 
acum, cînd privești în față, 
departe, și vezi limpede ce 
ai de făcut, bazîndu-te 
realizările ultimelor 
cenii.

Străbatem împreună 
acești oameni, care-si gîn-

si
recurgînd la

ne 
de

cu

dese atît de echilibrat via
ta. marele șantier al cen
tralei electrice de termofi
care din apropierea combi
natului chimic pitestean. 
Construcțiile centralei sînt 
dominate de silueta impu
nătoare a coșului de fum 
ajuns la cota lui finală. Da, 
l-au ridicat oamenii mais
trului loan Marcu, oamenii 
care s-au autoselectionat 
dintre cei mai competenți. 
Tehnica acestei construcții 
cerea severitate în selecțio
nare — competentă profe
sională. echilibru psiholo
gic. sănătate perfectă, pre
zență de spirit si chiar — 
mai ales 1 — fantezie crea
toare.

— Fantezie creatoare — 
sublinia maistrul Gheor
ghe Ștefan — pentru că în 
construcții industriale fău
rești unicate, de fiecare 
dată unicate. In ceea ce mă 
privește. de pildă. sint 
mindru că am participat la 
ridicarea frumuseților con
structive ale litoralului nos
tru. Le cunoașteți, știți cită 
fantezie creatoare s-a con
sumat acolo. Totuși, con
strucțiile civile, cum sînt 
numite astfel de lucrări, 
sint repetabile, de la un 
moment dat. Proiectul lor 
îl poți transplanta în alte 
părți. Construcțiile indus
triale însă, fiecare, sînt 
unicate si te solicită mult

Dlonisie ȘINCAN 
Gheorqhe CÎRSTEA
(Continuare în pag. a II-a)

Nu există domeniu în care să nu 
se pună, cu acuitate, problema îm
bunătățirii activității, a creșterii ca
litative. Această cerință este, de
sigur, valabilă și pentru funcționarii 
instituțiilor ce lucrează în, contact 
direct cu publicul, avînd menirea 
să fie la dispoziția cetățenilor pen
tru rezolvarea diferitelor solicitări 
ale acestora. Este o realitate că s-au 
fătut progrese notabile în direcția 
unei atitudini prevenitoare, 
soluționarea mai competentă, cu mai 
multă promptitudine a cererilor cetă
țenești. A da exemple de asemenea 
comportări ar fi un nonsens : așa 
este normal să fie. Anormale sînt 
aspectele asupra cărora ne vom opri 
în cele ce urmează...

CUM ALIMENTEAZĂ BIROCRA
TISMUL PRODUCȚIA DE 
SE INUTILE. Avem în 
scrisori ale unor cetățeni 
fățișează același lucru : 
rea de timp și punerea pe drumuri 
datorate unor funcționari comozi, 
neatenți. lipsiți de solicitudinea obli
gatorie. Ion Ivănescu — din Bucu
rești. șoseaua Pantelimon 354 — ne 
scrie că bucuria de 
fost zile întregi 
știrbită de cei ce 
trebuiau să-i elibe
reze certificatul de 
naștere al copilu
lui, respectiv func
ționari de la Ofi
ciul stării civile al 
sectorului 2. S-a 
dus omul cu hirtia de la maternitate 
ți a fost programat... peste patru zi
le. S-a dus a cincea zi, Ia prima oră. 
„Am intrat în biroul respectiv scu- 
zindu-mă față de cele două funcțio
nare că am intîrziat cu o zi, arătind 
și motivele. Mi-au răspuns că nu le 
interesează aceste motive, dar nici 
certificat de naștere pentru copil nu 
mi-au dat. M-au amînat peste... o 
săptămină".

Trei drumuri și două săptămîni 
pentru eliberarea unei hirtii pentru 
care existau toate temeiurile și acte
le legale și nu erau necesare mai 
mult de cinci minute !

Realitatea este că în nu puține 
asemenea oficii s-au cuibărit elemen
te birocratice pentru care nici bucu
ria unui părinte, fericit de venirea 
pe lume a unui copil, nici durerea 
celor ce anunță un deces nu contează 
— elemente lipsite de suflet, cu 
apucături șicanatorii, care. din

pentru

ADRE- 
față trei 
care în- 
pierde-

a fi tată i-a

tntimplat cu prima sesizare. După 
multe căutări prin rafturi a 
găsită uitată într-un dosar... i 
acolo unde fusese pusă cu o lună în 
urmă. Nu se atinsese nimeni de ea 
si, probabil, nici de celelalte hîrtii 
din acel dosar uitat.

Mai tenace. Mihail Zăinescu. din 
aleea Barajul Bistriței 5, căruia i 

■ se reținuse, prin poprire pe veni
turi. suma de 3 580 lei. fără să fie 
înștiințat pentru ce — s-a adresat 
instanței judecătorești, care i-a dat 
cîștig de cauză, Hotărirea justiției 
a fost normală : circumscripția fi
nanciară în culpă să-i restituie suma. 
Eroarea a tost astfel — parțial — 
reparată, 
admisibil 
drumuri, 
la urmă 
judecătorești pentru neglijenta crasă 
a unui birocrat ? Iar asemenea func
ționari nu pățesc nimic. își conti
nuă activitatea cu aceeași lipsă de 
răspundere și înțelegere fată de in
teresele solicitantului.

SIMPLE NEGLIJENTE? De cite 
ori. stimate cititor, 
vreunui ghișeu,

i fost 
exact

Dar poate fi acceptabil, 
ca cineva să fie pus pe 

tracasat, să trebuiască pînă 
să se adreseze instanțelor

PE TEME 
CETĂȚENEȘTI

Harnicul colectiv al întreprin
derii constructoare de 
Reșița acționează in i 
lună cu forțe sporite 
îndeplinirea exemplară 
nului la toți indicatorii, 
obținerea unor produse 
litote superioară. In imagine : 
Iq Uzina de motoare diesel a 
întreprinderii, un nou arbore 
cotit este pregătit pentru ope

rația de nitroionizare

mașini 
această 

pentru 
a pla- 

, pentru 
de ca-

apucături
păcate, au scăpat un timp de sub 
proiectorul atenției opiniei publice. 
Și ar mai trebui spus că nu o dată 
pentru asemenea elemente singurul 
„stimulent" care le poate trezi din 
indiferența răuvoitoare este mica 
„atenție" personală. Ca și cum re
tribuția s-ar lua pentru simpla pre
zentă fizică — iar dacă se cere de 
rezolvat o problemă, pentru aceasta 
trebuie oferită o „răsplată" specială!

Pentru birocrați, un caz, o proble
mă de 
număr 
mutată 
pierde.
rea depusă la Oficiul de pensii al 
sectorului 4 de către Marieta Udea- 
nu din strada Moldovița 8. Care, 
prin sesizarea înregistrată cu nr. 
19 353. nu cerea decit repararea unei 
neglijențe : în ziua stabilită de pri
mire a pensiei pe luna septembrie 
poștărita nu a venit. I s-a răspuns 
că-și va primi drepturile bănești la 
23 octombrie. Cum și această dată a 
trecut, fără rezultat, a făcut o nouă 
sesizare (20 931). Pierzîndu-și răbda
rea, pentru lipsa de eficientă a hîrti- 
ilor. s-a dus la oficiul respectiv de 
pensii. Trecind peste „primirea" ce 
1 s-a făcut de către funcționarii din 
acel birou, a stăruit să afle ce s-a

viată rămîn doar o hîrtie cu 
de înregistrare, care trebuie 
de colo-colo, uneori pină se 
Așa s-a întimplat cu sesiza-

aflat în fața 
așteptînd să vă 

faceți ascultat, nu 
ați observat cu cită 
degajare unii func
ționari sau unele 
funcționare sporo- 
văiesc liniștiți cu 
colegii lor despre 
cu totul altceva 
decit obiectul munr- 

cii lor. supărîndu-se toc dacă sînt în- 
trerupți de vreun solicitant prea in
sistent. Există, apoi, categoria celor 
care discută despre rezultatele me
ciurilor sau despre rețetele de con
serve ori modelele de tricotaje, fă- 
cind în același timp „treabă", adică 
scriind în registre, redactind acte 
sau făcînd calcule. Desigur, s-ar pu
tea să fie vorba de persoane cu aten
ție distributivă, dar cert este că, mai 
ales in asemenea cazuri, se produc 
diferite „scăpări", cu consecințe su
părătoare pentru cetățean, dar nu și 
pentru cel ce le-a comis.

A pomeni, de pildă, despre desele 
„coincidențe" ale vînzării a două-trei 
bilete de tren pentru... același loc 
este un fapt devenit banal. Iată 
însă câ. din aceeași cauză — lipsa de 
concentrare și atenție a funcționaru
lui — la Craiova s-au emis două 
repartiții pentru... același aparta
ment. Firește, lucrurile s-au lămurit. 
Dar e lesne de închipuit că, pentru 
a drege eroarea, s-au cheltuit timp, 
efort și nervi. Tot în legătură cu 
locuința, profesorul Răzvan Radovici 
— din cartierul Silozului-Infrățirii, 
din același municipiu — ne 
sește prin ce emoții a trecut 
nindu-se acasă cu o adresă 
C.E.C. în care i se aducea la 
tință că, întrucît nu și-ar fi plătit 
de o bună bucată de vreme ratele 
pentru apartamentul proprietate per
sonală. va trebui să-l părăsească, 
pentru a fi pus în vînzare. A alergat 
la școala unde lucrează, pentru a 
lua adeverința necesară și a dovedi 
că și-a plătit cu regularitate obli
gațiile. „Nu e bună, i s-a spus la 
C.E.C. Banii nu au ajuns la noi". A 
trebuit să se invoiască de la serviciu 
și. cu consimțămîntul conducerii res
pectivei filiale C.E.C., a răsfoit 
arhiva pe 4 ani spre a găsi unde s-a 
produs eroarea. (Oare el trebuia să 
facă această operațiune ?). In cele 
din urmă a găsit-o : cineva de la 
consiliul ' popular (care discuta 
despre meciuri ori despre conser-

istori- 
pome- 
de la 

cunoș-

Rodica ȘERBAN
(Continuare in pag. a IV-a)
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O cerință, o îndatorire, un îndemn: ECONOMISIȚI ENERGIA !
Zilele trecute, unitatea zonală de 

distribuție a energiei electrice aten
ționa printr-un telex conducerea în
treprinderii de utilaj chimic și forjă 
Rm. Vilcea că s-au înmulțit cazurile 
de depășire a puterii medii aprobate 
și că. în această situație, furnizorul 
de energie va fi nevoit să la măsu
rile ce se impun, adică să debran- 
șeze unitatea de la rețeaua de ali
mentare.

— Numai în luna octombrie — 
precizează Ion Dascălu, inginerul- 
șef al întreprinderii de rețele elec
trice Rm. Vîlcea — acest consuma
tor industrial a depășit puterea apro
bată la virful de 
seară cu aproape 
2 MW’, obligîn- 
du-ne deseori să 
acționăm auto
matica de sistem 
și să afectăm 
alți consumatori, 
chiar dacă aceștia 
se încadrau în 
puterea stabilită. 
Această stare de 
lucruri relevă că 
la întreprinderea, 
de utilaj chimic 
și forjă funcțio
nează defectuos 
sistemul informațional între dispe
cerii de la punctele energetice Și con
ducerea uzinei, care, nefiind în cu
noștință de cauză sau din alte mo
tive. nu intervine operativ pentru 
echilibrarea consumului in funcție 
de puterea planificată.

Părerea inginerului Ion Dascălu 
avea să se confirme și cu prilejul 
anchetei noastre, efectuată la uni
tatea amintită. O primă constatare : 
în fiecare scjiimh de lucru dispecerii 
energetici de tură făceau numai o 
singură „citire" la stația centrală de 
alimentare, scăpind nu de puține avi 
din vedere, după cum s-a si văzut, 
funcționarea nenrogramată a unor 
utilaje șl instalații.

— Chiar dacă noi am economisit 
Pe parcursul acestui an peste 735 000 
kWh energie electrică — ne spune 
Gheorghe Tudorache. inginerul-șef 
aj întreprinderii de utilaj chimic și 
forjă — este cert că s-a scăpat din 
vedere ceea ce ne-a sesizat furni
zorul de energie. Tocmai de aceea, 
Ia măsurile anterioare luate in scopul 
gospodăririi severe a energiei elec
trice. am stabilit operativ noi mă
suri tehnico-organizalorice _ Prin a 
căror aplicare vom asigura încadra
rea strictă in limitele puterii medii

aprobate ne tot parcursul fiecărei 
zile.

Din programul suplimentar de mă
suri pe care ni-1 prezintă șeful sec
ției utilități, ing. Ion Nimigeanu. re
ținem programarea consumului de 
energie electrică pe ore. evitîndu-se 
punerea în funcțiune a marilor con
sumatori din uzină, respectiv a la
minorului de inele, preselor de ambu- 
tisare, precum si a unor compresoa- 
re. în perioadele de vîrf de sarcină 
din sistem.

— Desigur, nu ne este deloc indi
ferent cită energie electrică și in ce 
condiții se utilizează — precizează

tare să studieze flecare tehnologie 
in parte și, de Ia caz la caz, să trea
că Ia modernizarea acestora. Măsura 
luată de conducerea întreprinderii 
avea să-și dovedească neîntîrziat 
eficiența. De exemplu, aplicarea sis
temului de execuție a flanșelor ma- 
trițate (sortiment care reprezintă 
aproape 33 la sută din producția 
acestui sector). într-un singur ciclu 
de încălzire a eliminat operația de 
prematrițare. care suplimenta con
sumul energetic cu circa 30 la sută. 
O reducere importantă a consumu
rilor energetice a fost realizată și 
prin introducerea unei noi tehnologii

Consumul nu trebuie urmărit „in generai
ci oră de oră, la fiecare instalație

La întreprinderea de utilaj chimic și forjă din Rîmnicu Vîlcea

Ing. Ion Nimigeanu. După ce am fi
nalizat acțiunea de separare și con- 
torizare a tuturor sectoarelor pro
ductive. șefii de secții și ateliere au 
primit sarcina expresă să transmită 
formațiilor de lucru — o dată cu 
planul pe fiecare lună, săptămînă 
6au zi — și cota aferentă de energie 
electrică. Contorizarea sectoarelor de 
producție n-a fost, bineînțeles, o 
treabă ușoară, cu atit mai mult cu 
cît ea nici nu fusese prevăzută prin 
proiecte la execuția capacităților 
noastre de producție. Rezolvarea 
problemei se datorează în primul 
rind maistrului principal Andrei 
Ghebu. care într-un timp foarte 
scurt a reușit să perfecționeze sis
temul de distribuție a energiei elec
trice pe fiecare sector in parte.

O altă măsură care a venit tn 
sprijinul încadrării în cota de pu
tere aprobată și care și-a dovedit 
eficiența practică a constat In per
fecționarea automatizării la cuptoa
rele electrice din atelierul de trata
ment termic secundar, noul sistem 
permlțînd decuplarea automată după 
atingerea temperaturii programate 
pentru fiecare șarjă de piese. Și tot 
pentru acest sector s-a hotărit ca 
specialiștii din atelierul de proiec-

de fabricație a flanșelor pentru 
schimbătoarele de căldură, procedeu 
care prevede execuția cuplată a aces
tor repere, două cite două, pe in
stalația de laminare.

Aceste exemple demonstrează că 
la întreprinderea de utilaj chimic și 
forjă din Rm. Vîlcea. ca și în alte 
unități industriale de altfel, există 
multe posibilități și resurse de eco
nomisire Sl gospodărire riguroasă a 
energiei electrice. Important este ca 
toate aceste „rezerve" să fie temei
nic analizate și puse grabnic în va
loare. Din acest punct de vedere, tre
buie precizat că nici la întreprinde
rea de utilaj chimic și forjă n-au 
fost epuizate 
țiile care pot 
în continuare 
getice. în condițiile desfășurării nor
male a activității productive și. im
plicit. ale îndeplinirii sarcinilor de 
plan. Dovezi ? Iată numai una. dar 
deloc neglijabilă. Acum. în sezonul 
friguros. în întreprindere au apărut 
alți cîțiva mari consumatori : cen
tralele de ventilație, care absorb din 
eistem aproape 800 kW. Prin instruc
țiunile de exploatare se prevede ca 
aceste centrale să fie folosite doar 
pe timp de noapte și după orele de

posibilitățile și solu- 
să asigure diminuarea 
a consumurilor ener-

vîrf de sarcină. încălzirea halelor de 
producție fiind compensată în restul 
zilei de calorifere suplimentare. 
Există Insă și o altă soluție mai eco
nomică propusă de proiectanți. Ea 
constă fn principal în reducerea pu
terii motoarelor de acționare, modifi
carea sistemului de transmisie și du
blarea panourilor de încălzire, toate 
acestea urmind să determine redu
cerea la jumătate a consumului de 
energie electrică.

— După ce proiectarea și-a spus 
cuvintul — precizează șeful secției 
utilități — inginerii Emil Ciudin și 
Mihaela Dinu și-au asumat sarcina 

ca în perspectiva 
apropiată să apli
ce integral aces
te soluții tehnice 
și constructive la 
toate centralele 
de ventilație.

Rămîne de vă
zut cu ce opera
tivitate vor fi 
aplicate acum a- 
ceste soluții. 
Facem această 
observație deoa
rece de mai multi 
ani se vorbește 
despre nevoia 

echipării utilajelor cu limitatoa- 
re de mers în gol. Numai că, 
deocamdată, această soluție s-a 
aplicat doar Ia convertizoarele de 
sudură. De ce ? Pentru simplul mo
tiv. susțin specialiștii din întreprin
dere, că echipamentele realizate la 
una din facultățile Universității din 
Craiova nu au o fiabilitate co
respunzătoare, au, „in schimb", 
un preț ridicat — 12 000 lei — 
iar alte unități nu fabrică ast
fel de instalații. Desigur, despre în
semnătatea folosirii limitatoarelor de 
mers în gol nu mai este nevoie să 
vorbim. Numai că ele trebuie să fie 
produse la un nivel calitativ cores
punzător și cu costuri cît mai re
duse pentru a avea eficiența scon
tată. Ca atare, supunem această pro
blemă atenției specialiștilor din uni
tățile constructoare de mașini și de 
aparatură electroenergetică. Ceea ce, 
evident, nu absolvă pe specialiștii 
de la întreprinderea de utilaj chimic 
și forjă din Rm. Vîlcea de răspun
derile ce le revin.

u
J

Înaltă productivitate, calitate
și eficiență prin aplicarea

riguroasă a acordului global
Intr-un ciclu de articole pe tema aplicării acordului global, !n ziarul 

„Scînteia" au fost prezentate concluziile unei dezbateri organizate cu 
sprijinul Comitetului județean Mureș al P.C.R. și Ministerului Muncii, 
la care au participat factori de răspundere din mai multe unități econo
mice. In încheiere, ne oprim asupra unor aspecte legate de urmărirea 
funcționării mecanismului acordului global și eficiența aplicării sale 
în practică.

La toate locurile de muncă 
— consecvență in aplicarea 

reglementărilor legale
Așa cum s-a desprins din dezba

tere. oricît de bine ar fi fundamenta
te sarcinile cuprinse în contractele 
de acord global, îndeplinirea lor tre
buie consecvent urmărită pe parcur
sul perioadei de plan, intervenin- 
du-se operativ pentru soluționarea 
efectivă a tuturor problemelor care 
apar. Citeva modalități organizato
rice adoptate în acest scop sînt con
cludente :
• „La noi în Întreprindere s-a in

stituit regula ca zilnic, in cadrul șe
dințelor operative să se dezbată și 
să se rezolve problemele curente ale 
aplicării acordului global. Recent, 
comitetul de partid. împreună cu 
consiliul oamenilor muncii au efec
tuat o analiză privind modul de 
funcționare a mecanismului acordu
lui global, care a scos la iveală 
unele neajunsuri și a prilejuit stabi
lirea unor măsuri concrete pentru 
eliminarea acestora și perfecționa
rea activității in acest domeniu In 
perioada imediat următoare". (Cos- 
tea Neagu, șeful biroului de organi
zare a producției de la întreprinde
rea de sticlărie Si faianță din Sighi
șoara).
• „In flecare lună biroul executiv 

al consiliului oamenilor muncii ana
lizează modul cum se aplică acor
dul global. De asemenea, tot lună de 
lună, această problemă a figurat șl 
pe ordinea de zi a adunărilor orga
nizațiilor de 
propunerile 
juri au fost 
s-a acționat
tru asigurarea retușurilor necesare 
în aplicarea acordului global". (Teo
dor Spineanu, secretarul comitetului 
de partid de la Combinatul chimic 
Tirnăveni).

Obligații In privința verificării a- 
plicării corespunzătoare a acordului 
global, a urmăririi respectării legii 
revin și organelor bancare. Ce au 
constatat acestea ?

„In cea mai mare parte a între
prinderilor pe care le controlăm le
gea a fost corect aplicată, dovadă a 
faptului că au fost bine înțelese pre
vederile sale — a spus loan Oțele», 
directorul Sucursalei județene Mureș

partid. Observațiile șl 
făcute cu aceste prile- 
reținute și, pe baza lor, 
concret, la obiect, pen-

a Băncii Naționale. Cu toate acestea, 
într-un număr de unități s-au con
statat și anumite abateri. Legea este 
foarte clară : producția fizică se con
sideră îndeplinită numai in situația 
în care s-au fabricat toate sorti
mentele prevăzute in plan, cu prio
ritate cele destinate exportului. Prin
cipiul care se aplică este deci acela 
că producția fizică realizată trebuie 
să fie necesară economiei naționale 
și, în consecință, produsele fabri
cate fără a avea desfacere asigurată 
sau aflate în stoc fără respectarea 
dispozițiilor legale, precum și cele 
respinse ca necorespunzătoare calita
tiv nu vor fi luate in considerare la 
determinarea gradului de realizare a 
producției fizice planificate. Astfel, 
la întreprinderea de prelucrare a 
lemnului din Tîrgu Mureș au fost 
Identificate asemenea produse care, 
In principal din cauza calității neco
respunzătoare, nu Îndeplineau con
diții pentru a fi raportate ca pro
ducție fizică realizată și pentru care 
nu s-a eliberat fondul de retribuire 
aferent. Nerespectări ale unor pre
vederi legale au fost depistate șl în 
alte unități în legătură cu aplicarea 
criteriilor prevăzute în contractele 
de acord global, cu calculul adaosu
lui de acord pentru anumite catego
rii de personal ș.a. Desigur, activi
tatea noastră a fost orientată în prin
cipal spre îndrumarea si sprijinirea 
Întreprinderilor în aplicarea cores
punzătoare a acordului global, cău- 
tînd să prevenim o serie de neajun
suri. Totuși, acolo unde s-au con
statat incorectitudini s-a procedat 
așa cum prevede legea, aplicîndu-se 
sancțiuni contravenționale și dîn- 
du-se dispoziții obligatorii în vede
rea reintrării în legalitate".

Rezultatele confirmă rolul 
stimulator ți eficiența acestui 

sistem de retribuire
Citeva date și aprecieri în această 

privință prezentate de participants 
la dezbatere :

La Combinatul chimie „Azomureș" 
din Tîrgu Mureș. In perioada care a 
trecut de la aplicarea noilor regle
mentări. la îngrășăminte complexe 
producția fizică planificată a fost 
realizată In proporție de 102,1 la sută, 
din care pentru export 134,9 la sută ;

CITEVA CONCLUZII
cadrul dezbaterii,Sintetlzlnd problemele ridicate tn 

se poate orâta că, așa cum a demonstrat practica, 
pentru ca mecanismul acordului global să funcționeze 
cu eficiență superioară, mobilizînd eforturile colective
lor de oameni ai muncii spre realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan, este necesar să fie îndeplinite ri
guros citeva cerințe esențiale :

1. fundamentarea și corelarea judicioasă din timp 
a tuturor indicatorilor de plan.

2. încheierea din vreme a contractelor de acord 
global și a anexelor ce se întocmesc lunar, in baza 
cărora să se intreprindâ măsurile concrete de orga
nizare a muncii in perioada respectivă.

3. soluționarea, cu sprijinul activ al forurilor de re
sort, a tuturor problemelor producției și, in mod deo
sebit, a celor legate de aprovizionarea tehnico-mate- 
rială și desfacerea produselor.

4. urmărirea

Agricultorii ialomițeni față în față 
cu propriile răspunderi și cu unele 
dificultăți ce pot și trebuie înlăturate

Ia uree — 105,2 Ia sută, pentru ex
port 102 la sută și la melamină 101,2 
la sută, pentru export 155,4 la sută. 
Ca urmare a depășirii sarcinilor la . 
producția fizică clătinată exportului , 
s-au acordat adaosuri de retribuții 
în sumă de un milion lei. Se poate 
afirma cu deplin temei că prin apli
carea acordului global conform noi
lor reglementări s-a îmbunătățit și 
calitatea produselor, în perioada res
pectivă neînregistrîndu-se nici o re- 
clamație pe un asemenea motiv ; 
dimpotrivă, produsele noastre sînt 
tot mai solicitate la export. De ase
menea. au crescut sensibil indicii de 
utilizare a capacităților de produc
ție : cu 4,1 la sută la instalațiile de 
amoniac, cu 10 Ia sută la uree, cu 8,1 
la sută la azotat de amoniu, cu 7,4 
la sută la îngrășăminte chimice.

La întreprinderea „Electromureș" 
din Tîrgu Mureș. Acordul global 
s-a dovedit a fi un instrument pu
ternic mobilizator al inițiativei și e- 
forturilor colectivelor de oameni al 
muncii pentru realizarea tuturor in
dicatorilor cantitativi și calitativi, 
stimulind in mod deosebit preocupă
rile pentru realizarea producției de 
export. Astfel. In răstimpul oe a tre
cut de la intrarea în vigoare a noilor 
reglementări, producția fizică si pro- 
ducția-marfă au fost depășite cu 85 
milioane lei. iar planul la export — 
cu 14 la sută ; totodată, productivi
tatea muncii a crescut cu 3,5 la sută 
si s-au economisit pește 20 MWh 
energie electrică. 90 000 mc gaz me
tan si 
zător 
medie 
treaga
mai mare dectt cea planificată.

La Antrepriza de constructii-mon- 
taj. reparații in industria chimică 
din Tîrgu Mureș. In această perioa
dă. planul la producția globală a fost 
realizat in proporție de 112,1 la sută, 
la producția netă — 118.1 la sută. Ia 
productivitatea muncii — 104,6 la 
sută si s-au acordat adaosuri de re
tribuție de circa o jumătate de mi
lion lei. Prin noul sistem de retribuire 
a muncii a crescut cointeresarea ma
terială a personalului muncitor în 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
producție, s-au intărit ordinea și dis
ciplina, s-a asigurat o stabilitate spo
rită a personalului, a scăzut numărul 
Învoirilor sl absentelor nemotivate.

Șj asemenea exemple ar putea 
continua. Prin urmare, se dovedește 
si in practică rigoarea unui principiu 
Instituit de noile reglementări legale: 
veniturile din muncă — nelimitate 
în ambele sensuri — sint nemijlocit 
legate de rezultatele muncii.

40 tone de metal. Corespun- 
acestor rezultate, retribuția 
ne un om al muncii, pe în- 
perioadă, a fost cu 480 lei

controlul permanente asupra 
a mecanismului acordului global,funcționării efective 

respectarea legalității ți intervenția promptă, operativă 
o conducerii întreprinderii și a forurilor de resort pen
tru eliminarea oricăror neajunsuri.

Un rol activ, dinamic in respectarea acestor cerințe 
revine organelor ți organizațiilor de partid, precum 
ți organelor de conducere colectivă, care au sarcina 
de a coordona ți urmări aplicarea acordului global, de 
a combate ferm orice abatere de la lege, mobilizînd 
colectivele de oameni ai muncii pentru utilizarea cu 
eficiență superioară a resurselor tehnice și materiale 
ale întreprinderii, pentru întărirea ordinii și disciplinei 
la toate locurile de muncă, pentru îndeplinirea exem
plară a planului la toți indicatorii.

Corneliu CARLAN 
Ghcorrjhe GIURGIU

Ion STANCIU 
corespondentul „Scinteli”

Aspect 
decor a 

rie și

de muncă din secția 
întreprinderii de sticlă- 
porțelan din Dorohoi

Foto : Eugen Dichiseanu

Livrări suplimentare 
la export

în unitățile economice din jude
țul Hunedoara se acordă o deose
bită atenție fabricării tuturor, sor
timentelor de produse la termenele 
planificate și în condiții de înaltă 
calitate prevăzute in contractele 
încheiate cu partenerii externi. 
Datorită măsurilor ce «-au luat 
pentru pregătirea, lansarea și fa
bricarea producției destinate ex
portului, întreprinderea de produc
ție industrială pentru căi ferate 
Deva, întreprinderea de materiale 
de construcții Deva și altele și-au 
depășit sarcinile de plan la export 
pe acest an între 30 și 90 ia sută. 
(Sabin Cerbu).

într-un an cu condiții climatice 
nu tocmai favorabile, cum poate fi 
caracterizat din acest punct de ve
dere anul 1986. unitățile agricole de 
stat si cooperatiste din județul Ia
lomița au obtinut totuși în ansamblu 
rezultate de producție notabile. La 
unele culturi, cum sînt floarea-soa
relui, fasolea, legumele și strugurii, 
s-au realizat chiar cele mai mari 
producții din istoria județului. Iar la 
porumb recolta obținută este compa
rabilă cu aceea înregistrată in anii 
cei mai buni in ce privește condi
țiile meteorologice. în acest context 
sînt de notat si rezultatele din zoo
tehnie. unde si în acest an produc
ția de lapte se situează pe primul 
loc în tară. Aceste rezultate arata 
posibilitățile de 
a sarcinilor ce 
anul viitor.

Despre aceste _____ ..
tovarășul Vaslle Berbecel. secretar al 
comitetului județean de partid.

;.Colective de activiști și specialiști, 
conduse de secretari si membri ai 
biroului comitetului județean de 
partid, analizează cu exigentă și răs
pundere activitatea 
acest an in fiecare 
dustrial, producțiile 
șurile manifestate.
nivelul județului, să se poată stabili 
cele mai bune măsuri pentru îmbu
nătățirea întregii 
următor. Pornind 
județul nostru nu 
diferențele în ce 
privește dotarea 
tehnico-materială 
sau calitatea pă- 
mîntului. ci dife
rențele exisțente 
în organizarea ac
tivității. în respec
tarea riguroasă a 
tehnologiilor și . manifestarea unui 
spirit de răspundere și exigentă revo
luționară în executarea lucrărilor sînt 
cauzele reale ale producțiilor neco- 
reșpunzătoare din multe unități a- 
gricole. in toată această acțiune pu
nem un accent deosebit pe cunoaș
terea si generalizarea largă a expe
rienței unităților fruntașe din toate 
domeniile".

Caracteristic pentru această peri
oadă este că în toate unitățile agri
cole ialomitene fiecare zi poartă în
cărcătura unei activități intense, des
fășurată ne multiple planuri, pentru 
pregătirea temeinică a recoltelor 
mari din anul viitor. In acest sens, 
citeva direcții de 
mează obiectivul 
pârilor, se impun 
tiei.

„De 5—6 ani
toamna cîmpul verde ca acum' 
ne spunea cu emoție in glas Vadim 
Rusu. directorul I.A.S. Balaciu. Este 
emoția specialistului care știe că a- 
ceasta reprezintă o opțiune serioasă 
pentru obținerea unor producții mari 
de cereale Păioase. De altfel ca la 
Balaciu. pretutindeni în județ s-a 
lucrat în cohditii de bună calitate și. 
firesc, lanurile de griu sî'Orz răsă
rite. înfrățite si bine dezvoltate pro
mit o recoltă mare. Dar certitudinea 
obținerii de recolte mari, atit la ce
realele păioase. cît si la culturile de 
primăvară, o dau complexul de mă
suri agrotehnice si organizatorice a- 
oiicate in toamna acestui an sau 
aflate in curs de aplicare. între a- 
ceste măsuri, un rol aparte îl are in
troducerea asolamentelor științifice 
în funcție de noua organizare a te
ritoriului. Această acțiune se va în
cheia cu un an și jumătate mal 
devreme decît termenul stabilit, pină 
in anul 1988 rămînînd ca să fie fi
nalizată si în ultimele 6 consilii agro
industriale. Avantajele constau în 
mai buna amplasare in teritoriu a 
culturilor, stabilirea unei structuri 
optime de plante pe fiecare zonă și 
unitate agricolă in parte si posibili
tatea aplicării diferențiate a măsu
rilor agrofitotehnice de protectie a 
plantelor. De mare importantă este 
si preocuparea pentru folosirea nu
mai de semințe din categorii biolo
gice superioare. In toamna aceasta, 
la grîu si orz s-a îmbunătățit mult 
calitatea semințelor si s-au pus ba
zele producerii de semințe, incit din 
anul viitor, la cerealele păioase. sa 
vor folosi numai semințe din cate
goriile elită si înmulțirea întîi. Acum 
sînt în plină desfășurare lucrările de 
condiționare și determinare a valorii 
culturale a semințelor pentru cultu
rile de primăvară. Sînt lucrări care 
pină la întîi februarie vor fi înche
iate, astfel incit la întil martie toate 
unitățile să aibă întreg necesarul de 
semințe pentru campania însămință- 
rilor de primăvară.

O lucrare la ordinea zilei o con
stituie urmărirea stării de vegetație - 
a semănăturilor de toamnă si sta
bilirea măsurilor ce se irnoun pen
tru protecția plantelor. „Analizele 
efectuate pină acum — aflăm de la

realizare si depășire 
revin județului in
sarcini ne-a vorbit

desfăsurată în 
consiliu agroin- 
obtinute si lip- 
astfel incit. Ia

activități din anul 
de la ideea că în

Constanta Preda, director eu produc
ția vegetală la direcția agricolă — 
arată că în acest an lanurile de grîu 
si orz se prezintă bine. Totuși, de 
oe acum sintem in situația de a 
aprecia necesitatea efectuării trata
mentelor pentru combaterea bolilor 
foliare. Problema este să se asigure 
substanțele necesare pentru a putea 
face la timp aceste tratamente. So
licităm un sprijin eficient în aceas
tă privință întrucit. în ultimii ani. 
intre factorii care determină dimi
nuarea recoltei de cereale păioase. 
bolile foliare dețin ponderea cea mai 
mare“. Despre eficienta combaterii 
bolilor foliare la cerealele păioase 
ni s-a dat un singur exemplu, dar 
edificator. I.A.S. Stalnica a avut 
posibilitatea să facă asemenea tra
tamente la cultura orzului. Produc
ția realizată a fost de aproape 8 200 
kg la hectar. în unitățile vecine 
însă, unde semănatul s-a făcut in 
aceleași condiții de calitate si agro- 
fond. dar fără combaterea bolilor fo
liare. Producția a fost diminuată cu 
3 000 kg șl chiar mai mult la hectar. 
Concluzia este limpede.

Una din preocupările majore ale 
organelor județene de partid Si agri
cole o constituie mai buna organi
zare a activității si cuprinderea la 
executarea lucrărilor a întregii forțe 
de muncă existente la sate. Conclu
ziile desprinse din activitatea des
fășurată în acest an au evidențiat

Realizarea în condiții optime a 
programului județean privind creș
terea fertilității solurilor ridică insă 
si unele probleme care necesită să 
fie soluționate operativ. în județ 
există întinse suprafețe de soluri să- 
răturate. cu alcalinitate ridicată, pen
tru ameliorarea cărora trebuie apli
cate amendamente specifice cu fosfo- 
gips. în perimetrul Luciu — Giurgeni 
a fost organizată în acest scop o fer- 
mă-pilot. unde se aplică un program 
complex de măsuri, stabilit împreună 
cu Academia de Știinte Agricole și 
Silvice, pentru ameliorarea sărături- 
lor. Acest program insă nu poate fi 
realizat. Si aceasta deoarece combi
natele de îngrășăminte chimice din 
Năvodari. Valea Călugărească și Ba
cău nu livrează cantitățile reparti
zate de amendamente. Din această 
cauză, suprafețele de teren prevăzute 
a fi ameliorate in acest an sint ne
semnificative.

O situație nefirească, care trebuie 
să formeze obiectul unei analize te
meinice din partea organelor agri
cole centrale de specialitate, semna
lată de mai multi activiști ai comi
tetului județean de partid si cadra 
cu munci de răspundere din agricul
tura județului, cu care am discutat, 
se referă la modul defeotuos în care 
se face aprovizionarea unităților cu 
îngrășăminte chimice. „Subliniez de 
la înoeput — ne

Învățămintele acestui an 
recoltelor superioare din anul viitor

la baza

acțiune, care for- 
central al preocu- 
cu deosebire aten-

nu am mal văzut,« _

că nivelul scăzut al producțiilor din 
unele unități se datoreste tocmai ne
glijării lucrărilor de întreținere a 
culturilor si în special a porumbu
lui. De aceea, pentru anul viitor se 
urmărește ca în fiecare unitate să 
se asigure repartizarea suprafețelor 
ocupate cu plante prăsitoare pentru 
a fi lucrate numai în acord global. 
Desigur, aceasta este o măsură or
ganizatorică necesară, la îndemîna 
conducerilor de unități. Dar rezol
varea deplină a acestei probleme im
plică si un sprijin direct dirt partea 
Ministerului Agriculturii. Spunem a- 
ceasta întrucit. după cum ni s-a do
vedit. județul Ialomița are cea mal 
mare Încărcătură de plante tehnice, 
care necesită un mare volum da 
forță de muncă. „Sfecla de zahăr, 
care ocupă 8 la sută din suprafață, 
floarea-soarelui — 35 000 hectare, tu
tunul — 3 500 hectare etc. — argu
menta Constanta Preda — sînt cul
turile care. In aceeași perioadă cu 
întreținerea porumbului, necesită 
concentrarea majorității lucrătorilor 
din unitățile agricole. Din această 
cauză primele nrasile la porumb au 
de suferit". Concret, iată ce înseam
nă aceasta la C.A.P. Gîrbovi. unitate 
ce dispune de forță de muncă. „Ca 
să‘-pot face răritul sfeclei de zahăr 
si plantatul tutunului — ne spune 
Iordan Olteanu. inginerul-șef al 
cooperativei — cu 1 500 de coopera
tori îmi trebuie 33 de zile, iar luna 
mai are doar 31. în aceeași perioadă 
însă trebuie să întreținem porumbul 
pe 1624 hectare. 560 hectare cu faso
le si 30 hectare de arpagic, așa că 
vrei nu vrei se neglijează ceva. Iar 
acel ceva este calitatea lucrărilor." 
In aceeași situație se află majorita
tea unităților din județ, ceea ce re
prezintă un argument pentru stabi
lirea unei structuri judicioase de 
plante tehnice. în concordantă cu 
forța de muncă existentă în fiecare 
unitate agricolă.

Pămînturile din Bărăganul laloml- 
tean fac parte din categoria solurilor 
cu o fertilitate naturală ridicată. To
tuși. ele nu pot fi considerate ca un 
sac fără fund. Este o idee care ne-a 
fost subliniată pretutindeni pe unde 
am trecut. Producțiile mari realizate, 
ca si cele preconizate a se obține in 
continuare fac de mare actualitate 
problema creșterii si menținerii la 
un nivel ridicat a potențialului pro
ductiv chiar si al acestor terenuri. 
Sînt de menționat in acest sens mă
surile deosebite stabilite de comite
tul județean de partid, care din acest 
an se aplică pe un front larg. Pină 
In prezent au fost administrate peste 
500 000 tone de îngrășăminte natu
rale. acțiunea urmînd să continue ne 
tot parcursul iernii, perioadă în care 
vor fi transportate si împrăștiate pe 
cîmp sau amenajate în platforme la 
capătul solelor încă 450 000 tone. 
Pentru refacerea structurii solului pe 
terenurile puternic compactate s-a 
făcut scarificarea pe 8 000 hectare, 
iar arătura cu subsolier ș-a realizat 
în această toamnă pe 150 000 hecta
re. fată de 88 000 hectare cît preve
dea programul inițial.

preciza tovarășul 
loan Avram, di
rectorul general 
al direcției agri
cole județene — 
că nu pledăm 
pentru repartiza
rea unor cantități 
mal mart decîț tn 
alte județe sau 
pentru crearea 

în acest sens. Darunor facilități
este cu totul anormal ca In județul 
Ialomița, județ cu o pondere însem
nată în agricultura noastră, de mal 
multi ani, doar o mică parte din o- 
goare să primească îngrășăminte chi
mice cu fosfor la arătura de bază. 
Si aceasta in condițiile in care re
partiții există, dar combinatele de 
Îngrășăminte chimice din Turnu Mă
gurele. Bacău și Năvodari nu Ie 
onorează decît in mică măsură. Or
ganele de resort din Ministerul Agri
culturii ne trimit la combinate să 
luăm ingrășămintele repartizate, dar 
aoolo ni se spune mereu că nu figu
răm pe lista de priorități dată de Mi
nisterul Industriei Chimice", Or. 
în cazul județului Ialomița, cu un 
potential agricol ridicat, cu posibili
tăți de irigare pe mari suprafețe, 
neaslaurarea cantităților de îngră
șăminte chimice stabilite de minis
terul de resort este echivalentă, cu 
nerealizarea unor mari cantități de 
produse vegetale de cea mal mar» 
necesitate pentru economia națio
nală.

în legătură cu modul tn care’ ,se 
face livrarea îngrășămintelor chimice, 
supunem atenției factorilor tn drept 
si un alt aspect. „După cum arătam 
— continuă directorul generai — din 
diferite motive, independent de răs
punderile ce ne revin în acest sens, 
combinatele de îngrășăminte chimice 
nu ne asigură cantitățile repartizate. 
Normal ar fi ca ceea ce nu am pri
mit. nu din vina noastră, să se ra
porteze pentru livrarea în lunile ur
mătoare. Dar nu se procedează așa. 
Practica actuală este profund greși
tă. întrucit cantitățile nelivrate in
tr-un trimestru sînt țnulate. ceea ca 
pentru 
acestor 
tot noi 
pentru 
această practică, trebuie să arătăm 
că anul acesta, din cauza nerespec- 
tării contractelor de către combina
tele chimice, județul a pierdut in 
medie aproape 60 la sută, pe total 
sortimente, din cantitățile de îngră
șăminte repartizate trimestrial".

Am adus în discuție doar citeva 
din preocupările lucrătorilor ogoare
lor ialomitene pentru pregătirea în 
cele mai bune condiții a producțiilor 
mari din anul viitor. Este evjdenț că 
pentru realizarea obiectivului major 
stabilit pentru anul 1987 privind 
obținerea de recolte la nivelul sar
cinilor noii revoluții agrare esta 
necesar ca. pe lingă modul responsa
bil în care se fac pregătirile în a- 
ceastă perioadă, diferitele problema 
de care depinde nivelul producțiilor 
să-si găsească o soluționare cores
punzătoare din partea forurilor in 
drept.

județ înseamnă pierderea 
îngrășăminte. Altfel spus, 
sintem cei sancționați. Or. 

a vedea ce înseamnă concret

Aurel PAPADIUC
Mihai V1SO1U

i|

Cum rămin mereu
(Urmare din pag. I)

tineri romanticii șantierelor

este 
cel

mai puternic. Cum 
si aceasta de lingă 
mai mare combinat chimic 
al țării, cum îl socotesc eu. 
unicat și el, construit de 
noi. de antrepriza noastră 
generală.

Mereu revenea. în spuse
le convorbitorilor noștri, 
referirea la antrepriza ge
nerală. O evocau cu o anu
mită intonație — de min- 
drie și cu un soi de duioșie. 
Observasem lucru! acesta 
șl-i cerusem explicații se
cretarului comitetului de 
partid al antreprizei, tova
rășul Anastasie Smărăn- 
dache.

— Păi, cum vreți să se 
refere la ea decît așa ? — 
s-a mirat dînsul. A fost, la 
început, un simplu șantier, 
utilat cu sculele timpului, 
cu tărgi de cărat mortar, cu 
roabe, găleți, lopeti... . Cu 
asta s-a pornit Unul care 
nu ne-ar cunoaște, venit de 
pe alte meleaguri, s-ar si 
mira cum de am avut cu
rajul să ne îndemnăm. în 
epoca aceea a marilor avîn- 
turi de după Congresul al 
IX-lea al partidului, să vi
săm construcții atit de 
pretențioase. Dar acest

șantîer. modest prin utila
jele lui de atunci, dar pu
ternic prin voința sl capa
citatea de muncă a oame
nilor lui, a început con- . 
strucția platformei Coliba- 
silor. a platformei combi
natului chimic, a platfor
mei din zona Pitești Nord- 
Găvana. cu toate întreprin
derile de acolo ale indus
triei ușoare, alimentare, de 
prelucrare a lemnului, de 
articole tehnice din cau
ciuc. Șantierul modest de 
atunci s-a dimensionat ra
pid pe potriva construc
țiilor pe care le ridica. 
Oamenii, el înșiși, s-au re
construit din mers. per- 
fecționîndu-si meseria, re- 
curgînd la tot ce era mo
dem. ca utilaje si tehno
logii. in construcții —> ma
carale de mare înălțime, 
buldozere, betoniere. fa
brici automate de beton, 
alt sistem de dulgherie si 
zidărie, noi tehnologii. Sin
tem astăzi ca o uriașă uzină 
specifică. 
8truiască 
orlcit ar 
tios.

Grupului nostru 
alăturat si tînărul 
Mircea Răduță, șeful bri
găzii a 5-a. Se consideră

în stare să 
orice

fi el de

con- 
obiectiv, 
preten-

1 s-a 
inginer

șl el veteran, cu toate că 
numără nu prea multi ani 
în profesie. Facem această 
constatare cu glas tare si 
dînsul ne privește surprins. 
Ne informează că a parti
cipat la oonstructia unui 
mare siloz de cereale, la 
construcția unor moderne 
complexe zootehnice, că a 
semnat si el. alături de to
varășii săi de muncă, la 
construcția unul important 
obiectiv al combinatului 
chimic — Piroiiza 2 — sub 
îndrumarea inginerului Ste- 
lian Bălescu, actualul 
director general al antre
prizei. care era. pe atunci, 
ceea ce este el. inginerul 
Răduță. acum.

— Si mal spuneți că nu 
sînt veteran — ne repro
șează el. Am acum un ad
junct, un om cu adevărat 
tinăr. inginerul Radu Ur- 
san. Adjunctul meu este 
exact în situația in care am 
fost eu cînd am venit pe 
șantier, cînd mi s-au în
credințat primele respon
sabilități. E implicat direct 
in construcția coșului de 
fum. de pildă, cum sintem 
noi totl, de altfel.

înțelegem că acest obiec
tiv este ca un punct de re
ferință, ca un exemplu de

maximum efort creativ, de 
calitate deosebită, prin care 
se măsoară, de fapt, capa
citatea constructivă a tutu
ror celor de aici, de la mun
citor la inginer. Chiar si mai 
tinărul inginer Ursan nu se 
lasă, susține tare că e ve
teran. doar șl-a făcut prac
tica de student la construc
ția hidrocentralei de la Si- 
riu șl a.poi la hidrocentrala 
„Porțile de Fier" II. Deci, 
acum, prin urmare, are tot 
dreptul să vorbească cu 
mîndrie cum au turnat ei. 
constructorii brigăzii a 5-a. 
la fundația coșului acestuia 
3 000 de metri cubl de be
ton în trei zile și patru 
nopți. fără întrerupere, 
fundație care Înglobează 
150 de tone de armătură.

Ne strecurăm printre ma
sive blocuri de beton, alcă
tuind parcă ciudate forme 
izvorîte din arta cubistă, 
parcurgem coridoare des
chise in cele mai neaștep
tate locuri, călcînd în spa
țiul lăcașurilor unde, in 
curînd. va începe montajul 
complicatelor agregate și 
utilaje ale centralei 
trice.

— Vom da energie 
trică tării, nu peste 
timp — spunea

elec-

elec- 
mult 

Inginerul

Rădută —■ dar contribuim 
și lă înflorirea pâmintului. 
la sporirea Pîinil tării.

De unde s-a pornit ? De 
la tărgi pentru mortar, de 
la roabe, de la boburi ru
dimentare de urcat cără
mizi pe schele înalte, după 
ce. mal înainte, le urcaseră 
cu spatele sau în găleți tra
se cu scrlpețele. Acum pot 
construi orice. întreprinde
rea lor este, cum singuri 
spun, o complexă uzină de 
construcții, folosind o teh
nică modernă, de mare 
randament, pe care, tn cea 
mai bună măsură, și-o cre
ează în propriile ateliere, și 
șantiere. Ce a fost a fost o 
dată... Nu e prea mult de 
atunci, dacă am judeca 
după calendar. Dar oameni 
ca șeful de formație Cătă
lina Marin ne spuneau că 
timpul pentru constructori 
— ca. de altfel, pentru toti 
oamenii 
lucrul 
lor — 
cis și 
rețele 
epocii 
împliniri 
Epoca 
realizări de 
măsura obișnuită a timou' 
lui. Si au perfectă dreo' 
tate 1

tării, mindri de 
miinllor si minților 

se măsoară mai pre- 
mai firesc prin mă- 
realizări ale anilor 
celei mai bogate în 

din istoria țării, 
Nicolao Ceausescu, 

necuprins in



SCÂNTEIA — marți 2 decembrie 1986 PAGINA 3

68 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

UNIREA -măreț act istoric 
al luptei și voinței poporului român

„Crearea statului național unitar a constituit o strălucită victorie 
istorică a luptei eroice, îndelungate a maselor populare pentru 
făurirea națiunii române, a marcat împlinirea visului secular al 
tuturor românilor de a trăi uniți în granițele aceleiași țări, într-un 
stat unic, liber și independent".

NICOLAE CEAUȘESCU

„Un ideal străvechi, dar mereu tînăr

S-a spus cu îndreptățire că pentru marea lor unire, înfăp
tuită in începutul de decembrie al anului eroic 1918. românii 
s-au pregătit cu întreaga lor istorie ; in adevăr, vechi și stră
vechi eră idealul unirii ; de-o vîrstă cu poporul era simțămintul 
românilor că ei. fie că trăiau de-o parte, fie de alta a Carpați- 
lor, sint din adincuri de vremi oamenii acestui pămint, oamenii 
locului, de aceeași mindră obirșie, vorbind aceeași dulce limbă, 
gindind, simțind, năzuind Si visind la fel. Acest sentiment le-a 
întărit mereu inima, le-a oțelit brațul, le-a legitimat șt însuflețit 
lucrarea pentru drepturile si 
drepturi și dreptăți la loc de 
realizarea unirii românilor.

dreptățile lor. Iar intre aceste 
seamă erau refacerea întregului,

In formele și în împrejurările 
specifice vremii lor, o încearcă 
voievozii noștri cei mari, care in 
acțiunea comună a țărilor ro
mâne vedeau un mare izvor de 
tărie, vedeau chiar chezășia 
existenței libere, neatîrnate a 
țărilor surori. îngălbenite docu
mente ale vremilor trecute 
poartă spre noi asemenea 
duri, asemenea crezuri și 
tiri. Asa gîndea voievodul 
hai Viteazul despre țările 
rori : păstrîndu-se una se 
trează și celelalte. Iar 
Basarab. cîrmuitor gospodar al 
.acestor țări dacice", cum îl 
numea un contemporan, soco
tea că înfrățite fiind aceste 
țări-surori — stînd alături una 
de alta la bine și la rău — „de 
cine ne vom mai teme ?“

Iar gîndulul i-au urmat fap
tele. luminîndu-i marele adevăr 
pe care-1 conținea, întărindu-1 
mereu. Iar asemenea fapte erau 
lupta, efortul comun de apărare 
a bunului comun, bun de mare 
preț dintotdeauna pentru ro
mâni : neatirnarea gliei, liber
tatea neamului. In nenumărate 
rinduri. cînd împărați, regi si 
,crai „pe care lumea nu putea 
să-I mai încapă" i-au Încercat 
cu puterea armiilor lor pe ro
mâni. în fata puhoiului năvă
litor au stat laolaltă — demni, 
viteji, neinfricați — fiii între
gului pămint românesc. Iar sîn- 
gele cate s-a vărsat în aseme
nea bătălii i-a legat si mai pu
ternic pe români, i-a întărit in 
simțămintele lor de frați. în 
convingerea unui destin comun, 
a unui destin unic.

Simțămînt și convingere care 
au fost izvorul marii înfăptuiri 
a lui Mihai Viteazul de la în
gemănarea secolelor al XVI-lea 
si al XVII-lea. Căci opera În
tregitoare a Viteazului s-a spri
jinit pe voința și așteptările 
românilor Transilvaniei ; a 
acelor țărani, multi precum 
cucuruzul brazdelor, care încu
rajați că un domn din neamul 
lor trecea măreț Carpații. n-au 
pregetat să ia din nou în tru- 
ditele lor brațe furcile. îmblă- 
ciele si securea, spre a lovi in 
nobilimea trufașă care îi asuprea 
nemilos, ușurînd astfel străluci
ta biruință a lui Mihai de la 
Șelimbăr. După cum opera În
tregitoare a Viteazului s-a 
sprijinit pe legăturile și înțe
legerile marelui voievod cu 
boierii, cu oștenii, cu locuitori 
de la est de Carpați. O scurtă 
vreme, la cumpăna dintre două 
secole, țările române au fost 
unite, fruntariile noii ocîrmuiri 
cuprinzînd în marginile lor în
tregul pămint românesc. O 
schimbare fundamentală se pe
trecuse in viata politică a aces
tui spațiu al bătrînului conti
nent ; o schimbare ce încurca 
planuri și ambiții ale unor 
preaputemici ai vremii ; de 
aceea potrivnicii unirii și-au 
intetit lucrarea de sfărîmare a 
înfăptuirii voievodului unifica
tor. Au reușit să-1 doboare pe 
vrednicul domn, prin tîlhăresc 
asasinat. Dar dacă trupul său 
„cel frumos ca un copaci" a 
căzut răpus pe cîmpul Turzii. 
nu departe de cetatea Albei 
Iulia pe care o făcuse capitala 
Întregului pămint românesc, 
ideea pentru oare trăise și mu
rise n-a putut fi ucisă. Căci

gîn- 
ros- 
Mi-
su- 

păs- 
Matei

ideile, idealurile, atunci cind 
însuflețesc inimile, cînd stăpî- 
nesc cugetele, nu pot fi răpuse 
nici cu sabia, nici cu funia, nici 
cu roata, 
care cade pentru 
mai tare, mai nebiruită, 
dacă, prin uciderea lui Mihai, 
atunci, în însîngerata zi de 9/19 
august 1601. românii „au rămas 
săraci de dînsul", cum nota cu 
pana muiată în cerneala durerii 
cronicarul, ideea pe care o în
trupase a continuat să trăiască, 
să se întărească. Voievozi care-1 
urmează și-o asumă ca pe un 
program politic propriu ; cărtu
rari de seamă ii adaugă noi și 
profunde temeiuri ; oameni 
simpli o adăpostesc in sipetul 
cel mai de preț al ființei lor, în 
inimă. în cuget, acolo unde nici 
o forță nu poate pătrunde, acolo 
unde orice dor poate fi ocrotit ; 
de aceea convingerea că unirea 
celor care „dintr-o fîntînă erau 
izvoriți și cură", cum glăsuia 
spusa Învățatului stolnic, n-a 
putut fi biruită, scurgerea 
vremii lntărind-o necontenit.

Faptul este demonstrat de ne
numărate mărturii istorice. In 
vremea răscoalei lui Horea, 
Cloșca și Cri șan, țăratiii Ardea
lului gîndeau. așa cum o- 
spuneau cei mai curajoși dintre 
ei. la un crai din neamul lor. 
așteptînd totodată. In lupta lor. 
sprijin de Ia frații de peste 
Carpati. Revoluția lui Tudor din 
Vladimir! învolburează nu doar 
Țara românească a Munteniei, 
ci naște speranțe și frămîntări 
în satele transilvane, în societa
tea moldoveană. unde era viu 
gîndul că drepturile și dreptă
țile tării se vor putea mai ușor 
dobindi prin întrunită lucrare a 
celor de un neam și o lege. 
Peste Milcov, peste Carpati 
și-au întins românii brațele in 
eroicul an 1848 voind să soarbă 
de pe atunci apa fără putere a 
pirîului despărțitor de frați. 
Milcovul, să facă din Carpați 
nu un lanț ce strînge. ci un brîu 
ce încinge. S-au opus iarăși 
marile imperii ale vremii și sub 
baionetele multe ale armiilor 
invadatoare revoluția a fost în- 
frintă. Dar nu și idealurile ei ; 
iar cel dintîi care avea să 
triumfe, fie și parțial, a fost 
cel al unirii românilor. La 5 și 
24 ianuarie 1859, românii din 
principatele-surori. Muntenia și 
Moldova, și-au dat mținile. 
și-au înfrățit cugetele și. la do
goarea marelui foc obștesc, a 
dispărut ca suflat de vînt ho
tarul anacronic, de la Milcov. 
S-a spus cu îndreptățire atunci 
că „Unirea face puterea" ; anii 
care au urmat au confirmat pe 
deplin acest adevăr. Căd cu 
puteri unite, pe noul făgaș 
deschis istoriei lor. românii au 
desfășurat cu admirabilă tenaci
tate. bărbăție și realism politic 
o amplă lucrare, asigurînd mo
dernizarea structurilor social- 
politice, creșterea forței econo
mice a statului, vaste reforme 
social-economice. Tot atitea te
melii pentru împlinirea gindu- 
lui lor fierbinte de a trăi liberi, 
cu viata lor proprie, națională. 
Tot atitea temelii pentru inde
pendenta statală deplină, pro- ■ 
clamată la 9 mai 1877 și pece
tluită prin grele jertfe pe 
cîmpurile de luptă ale marelui 
război al neatîmării.

tuirea unor noi autorități — 
consilii și gărzi naționale — 
alese prin vot liber, democratic 
de muncitori, țărani, intelec
tuali, soldați, funcționari, me
seriași etc. Emanație a voinței 
generale de înnoire democra
tică, de afirmare națională, 
acestea erau vestitorii viitorului 
mai bun, mai drept, de care 
erau legate speranțele celor 
multi și asupriți. Iar atunci 
cînd, prin glasul Consiliului 
Național Român Central, ro
mânii au fost chemați să se 
pronunțe asupra viitorului lor, 
s-a ilustrat aceeași unică voință 
și hotărîre a românilor transil
văneni. Pretutindeni, in toate 
colțurile Transilvaniei, de la 
așezările cele mai mărunte pînă 
la marile orașe, milioane do

oameni și-au desemnat prin 
vot liber, democratic reprezen
tanți la Marea Adunare Na
țională de la Alba Iulia, pro
gramată la 1 Decembrie 1918. 
Alegindu-i pe cei mai buni, pe 
cei mal dîrji dintre ei, in Însu
flețite adunări populare, ob
ștea românească le-a încredin
țat „cu acumpătate" mandatul 
unic de a vota „pentru Unire 
Si numai pentru Unire". Aseme
nea nenumărate adunări popu
lare au conferit alegerii delega- 
ților pentru Alba Iulia caracte
rul unui adevărat plebiscit In 
cursul căruia românii Transil
vaniei s-au pronunțat într-o 
impresionantă unanimitate „pen
tru Unire sl iarăși pentru 
Unire".

$i fiecare luptător 
idee o face 

Iar
Să așezăm temeliile

unui viitor

cu careMulte erau gîndurile 
s-au îndreptat spre Alba Iulia 
în preajma lui 1 Decembrie 
1918 cei peste 100 000 de români 
care au ținut să fie p rezon ți în 
acea istorică zi in cetatea Isto
rică a neamului românesc. 
Poate că cel mai bine au sinte
tizat aceste gînduri cuvintele 
ziarului blăjean „Unirea" din 
28 noiembrie 1918 : „Veniți cu 
toții Ia Marea Adunare Na
țională care se va ține la 
1 Decembrie in Bălgradul 
lui Mihai Viteazul. Veniți cu 
miile și cu zecile de mii ! Lă- 
sați pe o zi grijile voastre 
acasă ; căci în această zi vom 
pune temelia unui viitor bun 
și fericit pentru întreg neamul 
nostru românesc (...) E ziua 
cind se va hotări asupra sorții 
noastre pentru o veșnicie. Ve
niți și jurați că nedespărțiți 
vom fi și uniți rămînem de aci 
inainte cu frații noștri de pe 
tot cuprinsul pămintului ro
mânesc".

Da. Gindul unirii stăplnea 
Inimile și cugetele celor ce se 
Îndreptau spre Alba Iulia, gîn
duri care erau totuna cu ale 
celor rămași acasă și care in 
acea zi de 1 Decembrie aveau 
să fie prezenți și ei cu întreaga 
lor simțire pe cîmpul lui Horea. 
Vorbeau despre acest gînd înăl
țător steagurile tricolore ce flu
turau pretutindeni unde oame
nii mergeau spre Alba Iulia — 
pe jos, cu căruțe, cu trenuri. 
O spunea veșmîntul sărbătoresc 
al țăranilor, care cu zecile de 
mii lăsaseră treburile de-acasă 
spre a fi de față, spre a întări 
prin ei hotărîrile despre ei. O 
spuneau cei zece mii de mun
citori, care purtau steaguri roșii 
Împodobite cu strălucitoare co
carde tricolore, arătind prin 
aceasta că inima lor bate, că 
cugetul lor năzuie Ia o lume a 
dreptății și libertății sociale, 
dar pe care erau hotăriți să o 
făurească in România unită. O 
spuneau vibrantele cîntări pa
triotice care făceau să răsune 
văile, dealurile și munții.

Veneau mulțimile la Alba 
Iulia cu gindul de a așeza te
meliile unui viitor mai bun pen
tru poporul lor, de a scutura ju
gul nesuferit al asupririi națio
nale. Veneau totodată însuflețiți 
de gîndul de a clădi o țară a 
egalității pentru toți fiii ei. fără 
deosebire de naționalitate. Ve
neau să arate că poporul român 
a luptat, a singerat pentru a 
trăi liber și în frăție cu alte 
neamuri, și nu pentru a asupri

mai bun"

pe alții, că dorea 
stat pe temeliile 
egalității reciproce, 
temelii pentru o operă trainică, 
durabilă. Sau 
epocă ziarul 
Lugoj : „Noi 
dovedim că lupta noastră a fost 
izvoritâ din porniri generoase și 
nu din pofta brutală de a 
schimba rolurile spre a deveni 
din împilați împilatori, din opri
mați opresori, pentru că dacă 
am face aceasta ne-am lipsi pe 
noi înșine și existența noastră 
națională de baza morală, pre
cum s-au lipsit de aceasta opre
sorii noștri, prăbușindu-se chiar 
din cauza lipsei acestei baze mo
rale. (...) Noi nu aspirăm la rolul 
de stăpinitori asupra lor, ci yroim 
să impărțim frățește drepturile 
noastre eu ei, ca să întemeiem 
frățeasca conlocuire, Întemeiată 
pe drept și dreptate, pe respect 
de drept și încredere reciprocă".

Gîndul unirii, gîndul libertă
ții, gindul dreptății și al egali
tății în drepturi ale multelor și 
marilor coloane sărbătorești ce 
se indreptau spre Alba Iulia — 
asemuite cu dreptate cu toren
tele de primăvară ce nu pot fi 
oprite de nici un zăgaz — și-au 
aflat o strălucită consacrare în 
istoricele hotărîri de la Alba 
Iulia, proclamate de cei 1 228 de 
deputați ai marii adunări con
stituante de aici, întărite prin 
prezenta entuziastă a celor peste 
o sută de mii de muncitori, ță
rani, intelectuali, soldați, mese
riași. Căci prin aceste hotărîri 
s-a proclamat unirea Transilva
niei cu România, s-a dat expre
sie voinței poporului român ca 
în statul întregit să edifice o 
țară mîndră și puternică, liberă 
și prosperă. întemeiată pe drept 
și dreptate. Spiritul larg demo
cratic al acestor hotărîri, legiti- 

- mitatea obiectivelor în numele 
cărora fuseseră adoptate au con
stituit temelia pe care avea să 
se afirme adeziunea naționali
tăților conlocuitoare la aceste 
hotărîri, ce creau condiții pro
pice Înfăptuirii aspirațiilor lor 
de progres, de propășire, de mai 
bine. La 1 Decembrie 1918, la 
Alba Iulia, pe cîmpul lui Horea, 
peste 109 000 de muncitori, ță
rani, intelectuali, meseriași, sol
dați au proclamat, printr-o is
torică declarație, Unirea Tran
silvaniei și Banatului cu Româ
nia pentru toate veacurile.

Conferința de pace încheiată 
In 1920. la aproape doi ani după 
realizarea unității național-sta- 
tale a românilor, n-a făcut alt
ceva decît să consacre o 
realitate concretă, obiectivă.

să așeze noul 
încrederii și 

singurele
cum scria in 

„Drapelul" din 
acur.i avem si

Lucrare de Eugen POPA

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Unirea nu 
este rezultatul tratativelor de 
pace, al Tratatului de la Tria
non, ea fusese hotărîtă și rea
lizată prin lupta maselor popu
lare din Transilvania și Româ
nia încă din 1918. Tratatul de 
pace de la Trianon nu putea să 
nu recunoască această realitate,

Impusă prin lupta Întregii na
țiuni române, 
putea schimba 
voința dîrză 
popor, hotărit,_ ________
dezbinare impusă, să trăiască 
unit, în Independență și pâre, 
colaborind prietenește cu toți 
vecinii săi, cu toate popoarele 
lumii".

Nimeni nu mai 
judecata istoriei, 
a unui intreg 
după secole de

„Pentru Unire și numai pentru Unire"

In epoca Unirii Principatelor 
un diplomat străin aprecia că 
acest act va așeza temeliile 
independenței statului român, 
iar independența va fi prelu
diul înfăptuirii unității tuturor 
românilor. O prevedere pe 
care istoria a confirmat-o pe 
deplin. Căci, după ce la 18 ani 
de la Unire, România își dobîn- 
dise neatirnarea, la patru de
cenii de la cucerirea indepen
denței de stat, poporul român 
avea să-și desăvîrșească unita
tea sa național-statală. Momen
tul hotăritor al acestui proces 
l-a constituit revoluția na
țională declanșată în toamna 
anului 1918 în teritoriile româ
nești aflate sub dominația străi
nă. în cadrul căreia s-au ma
nifestat cu forță de neinfrint 
aspirațiile adinei, voința unică 
ce însuflețea poporul român 
in Întregul său : aceea de a 
trăi liber și unit pe pămîntul 
strămoșesc. In cursul unui pro-

ces revoluționar 
ploare și profunzime fără 
cedent au fost sfărîmate 
zăgazurile ce stăteau in 
înfăptuirii obiectivelor 
porului român, au fost înlătu
rate vechile cadre de stat, ace
lea care îl încătușau și îl împie
dicau să-și asigure fireasca sa 
dezvoltare și propășire, condi
țiile necesare muncii și afir
mării sale plenare in contextul 
popoarelor lumii.

„Istoria ne cheamă la fapte!" 
— scria un manifest al epocii. 
Și poporul român s-a dovedit 
la înălțimea acestei chemări, la 
înălțimea acelei vremi fără 
egal. In mai puțin de o lună de 
zile, pe întregul teritoriu al 
Transilvaniei au fost măturate 
vechile autorități oprimatoare ; 
momentele semnificative ale 
înlăturării lnsemnelon habsbur- 
gice de pe clădirile publice ale 
Transilvaniei, mărturii ale tre
cutului ce trebuia să piară, erau 
însoțite pretutindeni de consti-

Comuniștii — in fruntea luptei pentru 
apărarea libertății si unității patriei

Misiunea de a duce spre îm
plinire năzuințele, speranțele 
celor multi, de libertate și drep
tate socială cu care să fie între
gită unitatea și independența 
națională, avea să și-o asume 
cu adincă responsabilitate isto
rică Partidul Comunist Român. 
Continuator nemijlocit al ve
chii mișcări socialiste — ce-și 
afirmase statornic voința de a 
reconstitui „Dacia așa cum ea 
fu", de a clădi „Dacia muncito
rului și țăranului", prin a că
rei contribuție nemijlocită ee 
lnfăptuise Unirea — partidul 
comunist a înscris In filele isto
riei înălțătoare pagini de slu
jire devotată a marilor idea
luri ale poporului, a supreme
lor interese ale. patriei.

Cu deosebire In deceniul al 
patrulea al veacului nostru, 
cind politica războinică și re
vanșardă a Germaniei naziste și 
a sateliților ei punea în pericol 
pacea lumii, dar și istoricele în
făptuiri ale poporului român, 
partidul a avut înalta capacitate 
de a găsi forme si căi corespun
zătoare de mobilizare șl unire 
a energiilor naționale în lupta 
împotriva fascismului. Sub im
pulsul gîndirii si acțiunii ne
mijlocite a partidului s-au fău
rit, astfel, organizații de luptă 
antifascistă menite să activizeze

la acțiune politică noi si noi 
categorii sociale, să le unească 
intr-un mănunchi de nebiruit. 
Partidul a fost forța politică 
sub ale cărui impuls și acțiune 
nemijlocite s-a conferit un pu
ternic caracter politic antifas
cist și antirăzboinic unor mari 
demonstrații din deceniul al 
patrulea, relevîndu-se marile 
energii revoluționare ale cla
sei noastre muncitoare, ale 
poporului nostru, hotărirea sa 
de luptă, voința sa de a se Îm
potrivi fascismului, revizionis
mului și războiului. In acesst 
sens, o importantă victorie po
litică a partidului nostru comu
nist a constituit-o marea de
monstrație antifascistă si anti
războinică de la 1 Mai 1939 din 
București, in pregătirea căreia 
un rol determinant au avut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Dragostea de țară a comuniș
tilor, înalta lor răspundere pen
tru prezentul și viitorul aces
teia și-au aflat o nouă ilustra
re în cursul marilor manifesta
ții de protest organizate pe în
treg cuprinsul țării împotriva 
Dictatului de la Viena, prin care 
se smulsese din trupul patriei 
străvechiul pămint românesc al 
Transilvaniei de nord-est ; dra
gostea de țară a comuniștilor

ț & z.

toate 
calea 

po-

Momente de seamă ale luptei pentru unire - evocate în arta plastică. (Picturi de D. LECCA, Th. AMAN și Dimitrie GAVRILEAN)

s-a ilustrat pregnant In anii 
grei ai dictaturii antonesciene, 
cînd, prin cuvînt și faptă, co- 

'muniștli s-au aflat in fruntea 
mișcării de rezistentă antihitle- 
ristă a poporului, a îndelungatu
lui și stăruitorului efort pentru 
unirea forțelor progresiste, pa
triotice ale națiunii în vederea 
înfăptuirii actului vital al scoa
terii țării din războiul hitle- 
rist. a făuririi unei Românii li
bere și democratice, a reîntre
girii țării prin eliberarea Tran
silvaniei de nord-est.

Unitatea tuturor celor cărora 
Ie era aproape de inimă soarta 
tării, unitate inițiată și făurită 
de partid, a constituit temelia

pe care s-a clădit istorica vic
torie din august 1944, început 
de ev nou în viața țării. Pri
vind din perspectiva anilor a- 
cesțe evenimente, rememorăm 
cuvintele unui document co
munist din anii ilegalității : 
„Ne cheamă la luptă dragostea 
de țară pe care nu vrem s-o 
vedem sfișiată și cotropită, dra
gostea de acest popor pe care 
nu-1 vrem îngenuncheat și ro
bit". Cuvinte simbolice, alcă
tuind un adevărat legămînt al 
partidului în fața istoriei. Isto
rie care confirmă prin fapte că 
legămîntul a fost împlinit cu 
neabătută consecventă.

Unitatea poporului în jurul partidului, 
al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— istorică, măreață cucerire 
a anilor socialiști ai patriei

Asemenea tradiții eroice de 
luptă ale partidului au cunos
cut o nouă și vibrantă strălu
cire in anii socialismului, cu 
deosebire in perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al 
partidului. Organizind și unind 
puterile și energiile creatoare 
ale poporului, dind înalt 
exemplu de dăruire, eroism și 
abnegație in munca pentru țară, 
partidul a condus poporul pe 
trepte tot mai inalte de progres, 
spre edificarea unei economii 
unitare, armonioase, puternice, 
spre creșterea necontenită a 
forței sale economice — temelie 
trainică a unității, independen
ței și suveranității noastre na
ționale.

In anii ce au urmat Congre
sului al IX-lea al partidului, pe 
care cu legitimă mîndrie îi nu
mim „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
cea mai rodnică în înfăptuiri 
din întreaga noastră istorie — 
întreaga strategie de dezvoltare 
a patriei socialiste a avut la te
melia ei obiectivul continuei în
tăriri a unității națiunii noastre 
socialiste. Opera de o anvergură 
fără precedent a dezvoltării for
țelor de producție, a repartizării 
lor armonioase ne întreg terito
riul patriei — urmată cu o nea
bătută consecventă în toti acești 
ani și permanent însoțită de e- 
fortul de implementare a rezul
tatelor stiintei. a noilor cuceriri 
ale geniului uman — a avut ca 
tezultat o puternică creștere a 
avuției naționale, racordarea 
tuturor zonelor țării la pulsurile

lnalte ale unei vieți economice 
dinamice, făurirea unui nou 
chip, demn și mindru, al tuturor 
așezărilor patriei, crearea condi
țiilor propice puternicei afirmări 
a personalității constructorilor 
noii societăți. Totodată, preocu
parea permanentă a partidului 
și statului nostru de a adinei 
continuu democratismul orindui- 
rii noastre, de a crea cadrul 
instituțional propice participării 
nemijlocite, efective a tuturor 
cetățenilor patriei la conducerea 
vieții economice și social-poli- 
tice, la elaborarea politicii inter
ne și externe a țării, continuul 
efort privind perfecționarea 
formelor de conducere a socie
tății — procese definitorii, ce 
demonstrează că în țara noastră 
construcția noii orînduiri se face 
cu poporul și pentru popor — au 
constituit tot atîția factori care 
au contribuit Ia întărirea unită
ții națiunii noastre, la făurirea 
unei unități indestructibile din
tre partid și popor, istorică, mă
reață cucerire a anilor socialiști 
ai patriei. Tn același timp, vasta 
operă politico-educativă, desfă
șurată in ncesti ani. sub condu
cerea partidului, a avut dreot 
importantă rezultantă făurirea 
unui om nou. constructor con
știent si devotat al noii orîndu
iri. in măsură să-și asume înalte 
răspunderi pentru prezentul si 
viitorul patriei, ferm hotărit. să 
facă totul pentru propășirea și 
demnitatea acesteia, pentru 
existența ei liberă, indepen
dentă, suverană.

La 68 de ani de Ia Marea 
asemenea mărețe înfăptuiri, 
puternică, demnă, unită în gînd, simțire și voință. Puternică — 
prin forța economiei sale, prin sudura de aur a tuturor con
științelor țării, prin sentimentele adinei de dragoste pentru 
patrie, partid și popor pe care le nutresc toți fiii săi. Puternică 
prin încrederea cu care urmează și infăptuiește politica par
tidului comunist, inima de aur a poporului, centrul vital al 
societății noastre. Puternică prin hotărirea unanimă a celor ce 
o alcătuiesc de a înfăptui, in strînsă unitate în jurul partidu
lui, al marelui fiu al națiunii noastre. Erou intre eroii neamului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, istoricele obiective ale Congresului 
al XIII-lea, de a parcurge noi trepte spre înălțimile visate de 
atitea generații, spre un Viitor tot mai luminos, într-o patrie 
liberă, suverană, independentă, spre viitorul de aur, comunist 
al patriei noastre.

Unire, pe temelia trainică a unor 
națiunea română se înfățișează
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De la fixarea priorităților - la măsuri 
ferme pentru înfăptuirea lor

In cele 11 luni care au trecut din 
acest an. colectivul întreprinderii de 
mașini electrice București si-a înde
plinit planul la toti indicatorii, in
clusiv prevederile la export, ceea ce 
constituie o certitudine că asa vor 
arăta lucrurile si la sfîrsitul anului. 
Deci, motive justificate de mulțumi
re. Evident, sînt încă multe de fă
cut. întreprinderea parcurge un vast 
proces de modernizare, iar această 
transformare presupune strădanii 
susținute. Dar există un program cu 
obiective precise, pe etape, cu răs
punderi judicios stabilite pe oameni, 
astfel că Întreaga activitate se des
fășoară normal. Și totuși, această ul
timă lună a anului găsește colecti
vul de muncă intr-o adevărată com
petiție cu el însusi. Si iată de ce.

La consfătuirea de lucru din no
iembrie de la C.C. al P.C.R.. secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a cerut organiza
țiilor de partid, colectivelor de între
prinderi să ia măsuri hotărite pentru 
onorarea tuturor contractelor la ex
port pe acest an. Or. întreprinderea 
bucuresteană: care prin produsele
sale si-a cîstigat poziții solide pe 
piața externă, a încheiat contracte 
care depășesc apreciabil prevederile 
planului la export pe anul 1986. S-a 
pus. firește. întrebarea : ..Vom pu
tea onora în acest an toate contrac
tele încheiate cu partenerii externi ?“ 
Răspunsul a fost categoric : „Da, 
prin mobilizarea si mai puternică a 
eforturilor si energiilor creatoare ale 
întregului colectiv*1. Asa a apărut 
pe primul loc al preocupărilor orga
nizației de partid si conducerii în
treprinderii îndeplinirea în luna de
cembrie a tuturor contractelor la 
export.

O dată stabilită această prioritate 
se impuneau o judicioasă organizare 
a muncii, noi soluții tehnice aplicate 
cu rapiditate. în acest scop, au fost 
analizate cu atentie forțele disponi
bile printr-o largă consultare a spe
cialiștilor. a muncitorilor cu expe
riență profesională si politică, s-a 
întocmit un plan de acțiune care a 
circumscris cu exactitate răspunde
rile serviciilor de concepție si tehno
logice. ale comuniștilor din aceste 
compartimente, a fost constituit un 
colectiv al activului de partid care 
a primit sarcini concrete. Totodată, 
nrin diferite forme ale muncii poli
tico-educative. s-a apelat la conști
ința muncitorească a colectivului.

Biroul comitetului de partid și-a 
concentrat atentia asupra secției de 
producție nr. 2. în special asupra 
atelierului de strungărie grea. De 
aici începe ciclul de fabricație a pro
duselor destinate exportului. O bună 
desfășurare a activității la strungâ- 
ria grea ar fi însemnat crearea de 
premise favorabile pentru întregul 
ciclu de fabricație. De aceea, a fost 
convocată o adunare generală a co
muniștilor din organizația de bază 
de la strungărie. la care au partici
pat si factori de răspundere din di
ferite compartimente si servicii ale 
intrenrinderii. Din dezbaterea comu
niștilor au rezultat măsuri precise

Se poate construi trainic și frumos, 
potrivit specificului fiecărei localități

...1979 ji 1980 — „Ordinul Muncii" 
clasa a II-a ; 1981, 1982 și 1983 — 
„Ordinul Muncii'1 clasa I. iar pentru 
activitatea depusă în 1984 și 1985 — 
două titluri de „Erou al Muncii So
cialiste11....

O frumoasă carte de vizită ilus- 
trînd treptele unei afirmări certe, 
rezultatele muncii unui vrednic co
lectiv de arhitecți și ingineri, ale 
transpunerii in piatră, în metal și 
în sticlă a dorinței proiectanților dea 
construi tot mai frumos, pe măsura 
epocii strălucite pe care o trăim — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu11. a aspira
țiilor oamenilor care trăiesc și mun
cesc pe aceste plaiuri românești. 
Prestigiosul colectiv al Institutului 
județean de proiectări Dolj s-a 
înscris, cițiva ani Ia rînd. printre 
fruntașii în întrecerea socialistă da
torită obținerii unui punctaj supe
rior. Mai presus de orice insă mun
ca acestui harnic și talentat mă
nunchi de proiectant! se oglindește 
in construcțiile ridicate în localită
țile doljene, ca și în alte județe, și 
care se dovedesc pretutindeni ade
vărate podoabe urbanistice.

Despre experiența acumulată de 
acest colectiv fruntaș am avut o con
vorbire cu tovarășul ing. Ion Neagu, 
directorul institutului.

— Care este echivalentul în con
strucții ridicate pe baza proiectelor 
elaborate de institut în perioada 
care v-a adus asemenea Înalte dis
tincții ?

— Începînd din 1981. activitatea 
desfășurată ne-a adus mari satis
facții. Am văzut cum, zi după zi, 
proiectele noastre prind viață, cum 
schimbă fața orașelor, asigurînd, tot
odată, oamenilor condiții de locuit 
tot mai confortabile. în această pe
rioadă a prins contur zona centrală 
a Craiovei, dăruind acestui străvechi 
oraș un centru de care locuitorii 
sînt mîndri și, totodată, s-au dez
voltat amplu cartierele Calea Bucu
reștilor, Rovine, Sărarilor — Săla
jului, Calea Severinului, Brazda lui 
Novac. S-au construit, în această pe
rioadă, frumoase nuclee centrale la 
Calafat,' Filiași, Băilești și Segar- 
cea. Pe bază de concurs, ni s-a în
credințat proiectarea zonelor cen
trale ale municipiilor Tg. Jiu și 
Giurgiu. Tot de pe planșetele noas
tre au plecat proiectele a numeroase 
construcții social-culturale : clubul 
muncitoresc de la Băilești, casa ti
neretului, recent dată în funcțiune 
la Craiova, un spital cu 250 de pa
turi și policlinică la Calafat, un 
mare magazin universal — „Mercur11 
— la Craiova, creșe, grădinițe, dis
pensare, locuri de agrement.

— între lucrările proiectate de 
institut, majoritatea frumoase edi
ficii, se află și unele, să le spunem, 
mai „prozaioe11.

— Este adevărat. Vrem să fim 
utili in toate direcțiile și domeniile 
și de aoeea nu refuzăm nici un 
fel de lucrări. Este un mod de a-ți 
demonstra priceperea. Astfel, am 
proiectat capacități pentru industria 
mică, diferite lucrări tehnico-edili- 
tare In cartierele de locuit și pe 
platformele industriale. Am partici
pat cu proiecte la efectuarea de 
construcții în bazinele miniere ale 
Olteniei, ca și la cele din agricul
tură — ateliere pentru S.M.A.-urile 
din județele Dolj, Olt și Vilcea, con
strucții in zootehnie — adăposturi 
pentru animale, instalații de alimen
tare cu apă și altele. Ne preocupă 
și unele probleme legate de folosirea 
surselor de energie neconvențională. 
De pildă, am realizat proiecte de 

pentru îmbunătățirea aprovizionării 
cu materii prime si scule, reparti
zarea la locurile-cheie de muncă a 
celor mai buni muncitori. întărirea 
asistentei tehnice în toate cele trei 
schimburi și altele.

După stabilirea obiectivelor, for
țelor si mijloacelor care particioă la 
desfășurarea acestei acțiuni, a deve
nit logică și necesară exercitarea unui 
control riguros asupra aplicării mă
surilor stabilite. însoțit de interven
ții practice si imediate care să asi
gure îndeplinirea în întregime a 
sarcinilor. Pornind de la această ce
rință. comitetul de partid are în ve
dere faptul ca în exercitarea con
trolului să nu se limiteze doar la 
depistarea si consemnarea deficien
telor. la simpla lor fotografiere, ci 
să prevaleze analiza profundă a cau
zelor ce determină unele dereglări.

VIAȚA DE PARTID

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE MAȘINI ELECTRICE 

BUCUREȘTI

găsirea. Împreună cu comuniștii, cu 
ceilalți oameni ai muncii, a solu
țiilor celor mai potrivite si trecerea 
operativă la aplicarea lor. Bunăoară, 
consiliul de control muncitoresc. în 
urma examinării modului de folosi
re a capacităților de producție, a 
propus să fie degrevat atelierul 
de strungărie grea din secția de 
producție nr. 2 de fabricarea 
unor repere — aceasta fiind trans
ferată în alte sectoare — pen
tru ca secția să se poată concentra 
integral numai asupra producției 
destinate exportului. La rîndul ei, 
comisia de export a consiliului oa
menilor muncii a constatat că unele 
piese făceau „naveta11 între diferite 
secții si a avansat soluția lărgirii 
gamei de operațiuni în secțiile pre
lucrătoare. ceea ce a dus la scurta
rea ciclului de fabricație.

Merită relevat că secretarul comi
tetului de partid. împreună cu fac
torii de conducere din întreprindere 
examinează în fiecare zi stadiul în
deplinirii contractelor la export. 
Astfel, cu cîteva zile in urmă, la o 
asemenea „operativă11, după ce s-a 
constatat că sectorul strungărie din 
hala nr. 5 nu poate livra la timp 
carcasele necesare altor secții, s-a 
decis transferul unor muncitori în 
acest sector, ceea ce a dus Ia recu
perarea neîntîrziată a restantelor si 
la înscrierea activității sectorului in 
ritmul de muncă necesar. Activul de 
partid isi demonstrează si el. in a- 
ceste zile, pe deplin rolul său de 
sprijin de nădejde al comitetului de 
partid. De pildă, maiștrii Nicolae 
Preda si Alexandru Radu, care fac 
parte din activul de partid, au găsit 

instalații solare ce asigură agent ter
mic pentru 3 000 de apartamente în 
județul Dolj, diferite obiective tu
ristice de pe litoral, numeroase in
stituții social-culturale. Rezultate 
bune am obținut și în proiectarea 
unor instalații de recuperare a căl
durii de La întreprinderea de biosin- 
teză din Calafat și „Chimica“-Cra- 
iova pentru prepararea apei calde 
menajere necesare locuințelor din 
preajmă ; ne gîndim la o modalitate 
de folosire a energiei termice din 
turnul de răcire al întreprinderii 
„Electroputere11 pentru furnizarea 
apei calde către 1 800 apartamente 
din cartierul Sărarilor.

— Totuși, ceea ce vă reprezintă, 
cu adevărat, este concepția noului 
centru al Craiovei. Ce ne pu
teți spune despre această — să-1

Din experiența 
Institutului județean 

de proiectări - Dolj

zicem — comandă, pe cit de im
portantă, pe atît de dificilă ?

— Colectivul nostru a avut ambi
ția de a. face un proiect original, 
care să Înglobeze construcțiile de 
valoare arhitectonică existente și 
care să preia, în același timp, ele
mentele cele mai specifice din tra
diția locală. Procedăm la fel în toate 
localitățile : proiectantul se duce, 
mai întii, la fața locului, să cunoască 
bine spațiul în care urmegză să se 
amplaseze edificiile, să vadă ce ele
mente caracteristice pot fi folosite, 
să se consulte cu cetățenii, cu 
autoritățile, spre a da construcțiilor 
o notă specifică. în felul acesta, ne 
străduim să obținem unitatea în di
versitate.

— Ce anume ați preluat din spe
cificul Craiovei ?

— Vedeți, în acest oraș, pe arte
rele centrale, clădirile aveau fațade 
înguste, pe ele regăsindu-se multe 
ornamente, de o mare varietate. Am 
căutat — și credem că am izbutit — 
să păstrăm acest specific, fațadele 
proiectate fiind diferite de la o clă
dire la alta. Cele ce se află în 
curs de finisare, in centru, folosesc 
acum un alt element local : geamlî- 
cul. Prelucrat în linii și forme mo
derne, contribuie la înlăturarea ori
cărei impresii de șablon. Și .nu nu
mai în centru dăm atenție originali
tății clădirilor. Am căutat să confe
rim o înfățișare distinctă și noilor 
cartiere — Calea Bucureștilor, Ro
vine. Brazda lui Novac — zonelor

BACĂU. „Săptămînă educației 
moral-cetățenești, etice șl juridice 
a tineretului11 — amplă manifestare 
politico-educativă și cultural-artis- 
tică, organizată în orașele și cen
trele muncitorești din județul 
Bacău, a înscris în program o pa
letă largă de acțiuni : expuneri, 
dezbateri, mese rotunde, concursuri, 
spectacole, recitaluri de poezie și 
muzică. Au luat parte un mare nu
măr de oameni de știință și cultu
ră, cadre didactice, elevi, studenți, 
tineri muncitori din industrie și 
agricultură. Manifestarea, organi
zată de Comitetul județean Bacău 
al U.Ț.C., s-a încheiat cu simpozio
nul interjudețean pe tema „Tine

soluții rapide pentru înlocuirea unor 
materiale deficitare cu altele avind 
caracteristici tehnice similare, evi- 
tindu-se astfel apariția unor goluri 
in aprovizionare.

Comitetul de partid din întreprin
dere a izbutit, totodată, să direețio- 
neze activitatea comitetelor de partid 
din secții si a birourilor organiza
țiilor de bază pe coordonate clare 
subsumate priorității acestei perioa
de — onorarea contractelor la export. 
Demnă de remarcat este, inainie de 
toate, concentrarea muncii politico- 
organizatorice asupra convingerii si 
mobilizării fiecărui comunist ■ in 
parte, a fiecărui muncitor pentru 
îndeplinirea exemplară a obligațiilor 
profesionale. ,,Principalul mijloc de 
antrenare a comuniștilor in această 
acțiune de anvergură, ca de altfel 
și în alte acțiuni — ne spune tova
rășul Ion Pismac, secretarul comi
tetului de partid din secția de pro
ducție nr. 2 — îl reprezintă sarcina 
de partid. Experiența ne-a dovedit 
cit de importante sînt formularea 
clară și la obiect a sarcinilor de 
partid, nominalizarea răspunderilor, 
precizarea termenelor de îndeplinire. 
Astăzi, bunăoară, ținind seama de 
aceste cerințe, am reușit să bifez in 
carnetul meu ca realizate sarcinile 
încredințate zilele trecute comuniști
lor Alexandru Tudose, Vasile Găi- 
seanu și Nicolae Radulescu, de a 
înlătura strangulările in producție 
care apăruseră in sectorul ajustaj".

în munca de întărire a răspunde
rii: întregului colectiv pentru onora
rea integrală a comenzilor la export, 
un merit deosebit îl au și propa
gandiștii, și grupele de agitatori, care 
au știut nu numai să prezinte oame
nilor argumente convingătoare, dar 
au determinat, totodată, declanșarea 
a numeroase inițiative materializate 
în folosirea mai judicioasă a mate
riilor prime și în punerea la punct 
a unor dispozitive care au dus la 
creșterea productivității muncii. 
Printre ei amintim pe comuniștii 
Dan Stelian, Mihai Cristea, Gabriela 
Pînzaru și Rada Anghel.

„Onorarea tuturor contractelor în
cheiate cu partenerii externi, ceea 
ce, implicit, va insemna și depăși
rea substanțială a planului la export 
pe acest an, nu este o sarcină ușoară 
— ne spune tovarășul Gheorghe 
Nica, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. De aceea, 
organizația noastră de partid acțio
nează in continuare, prin toate for
mele muncii organizatorice și politi
ce, spre a menține la cote ridicate 
conștiința muncitorească a întregu
lui colectiv pentru angajarea lui 
plenară in realizarea integrală, la un 
înalt nivel calitativ, a producției des
tinate exportului".

Rezultatele obținute pină acum re
prezintă o dovadă concludentă a ca
pacității organizației de partid de 
aici în unirea strădaniilor colectivu
lui reputatei întreprinderi bucureș- 
tene de a înfăptui exemplar acest 
obiectiv economic major.

Constantin VARVARA

proiectate pentru alte localități din 
județ și din alte județe. Așa cum 
spuneam, se lucrează în echipă și 
în spirit de echipă. încurajăm orice 
dpinie, chiar ciocnirile de opinii, nu 
tăiem „aripile inspirației11. Ceea ce 
realizează aceste dezbateri de lucru 
este aducerea fanteziei pe pămînt., 
adică transferarea ei pe terenul po
sibilului.

— Ambiția de a fi originali nu 
afectează indicatorii de productivi
tate, de ritm ?

— Nicidecum, activitatea de pro
iectare preocupîndu-se și de asigu
rarea condițiilor de realizare a pro
iectului în termene normale. Din 
colaborarea dintre proiectanți și con
structori s-au născut unele soluții 
noi, mal productive : grinzile pre
fabricate, panourile de fațadă, fini
sajul încă din fabrică al panourilor 
mari, prefabricarea instalațiilor. Tot
odată, proiectele se străduiesc să 
țină seama de normele de consum, 
de necesitatea reducerii acestora ; 
astfel, s-au obținut unele rezultate 
bune in ce privește optimizarea măr
cilor de beton, reducerea consumului 
de oțel. Căutarea de materiale de 
construcție noi s-a întîlnit in ulti
mul timp cu preocuparea pentru fo
losirea unor materiale recuperabile 
aflate în cantități mari în județ ; 
de pildă, cenușa de termocentrală 
este utilizată ca un bun izolant la 
terase, înlocuind betonul ; din res
turi de lemn se fac șarpante pre
fabricate.

— Ce probleme imediate a ridicat 
în fața institutului noul cincinal, 
al cărui prim an este pe sfîrșite 1

— Avem de proiectat cam 3 900 
apartamente pe an. pe lingă diferite 
obiective economice și sociale. Multe 
se și află in lucru. Continuăm „um
plerea11 cu noi edificii, „plombarea11 
centrului Craiovei ; vor prinde un 
contur mai distinct Piața Revoluției, 
cartierele Calea Bucureștilor, Brazda 
lui Novac și altele. Se finisează 
cartierul Rovine și se începe proiec
tarea unuia nou, cu circa 2 000 de 
apartamente — George Enescu. Se 
lucrează, după proiectele noastre, la 
extinderea alimentării cu apă a Cra
iovei. la construcția unei linii de 
tramvai, de 18 km, între Ișalnița și 
întreprinderea „Oltcit11. Ne străduim 
ca prin întreaga activitate să ono
răm înaltele distincții oe ne-au fost 
acordate, să răspundem prin rezul
tate pe măsura potențialului nostru 
de muncă indicațiilor date de secre
tarul general al partidului în timpul 
vizitelor de lucru in județ.

Convorbire realizată de 
Rodica ȘERBAN

retul și valorile moral-politice", 
susținut de specialiști, cadre didac
tice și cercetători din centrele uni
versitare București, Iași, Cluj-Na- 
poca. Galați. Brașov. Dolj și altele. 
(Gheorghe Baltă).

IALOMIȚA. în organizarea con
siliului județean de educație poli
tică și cultură socialistă Ialomița, 
la casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Slobozia a avut loc 
spectacolul dedicat fruntașilor în 
întrecerea socialistă din unitățile 
industriale și agricole, intitulat 
„Omagiu muncii11. La realizarea 
spectacolului și-au dat concursul 
formații laureate ale Festivalului

A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI
Un eseu de certă ținută etică și 

profesională, Criterii de eva- 
luare a cunoștințelor, publicat 

în „Scînteia" sub semnătura profe
soarei Aspazia Stancu, supune aten
ției publice problema examinării și 
notării în școală. Punînd în discuție 
unele „exigențe11 nemotivate și prac
tici elitiste, cum sînt cele ale extem
poralelor punitive și notelor „secre
te11, toleranța regretabilă sau notarea 
neglijentă, nerelevantă, articolul 
constituie în același timp o necesară 
pledoarie pentru demnitatea și com
petența profesorului, pentru exigen
ta dreaptă și înțelegerea umană a 
elevilor, calități care, pentru atîția 
dintre noi, au fost o încîntare și o 
șansă cînd le-am întîlnit.

Totuși, acest eseu nu ne-ar fi re
ținut într-atît atenția, poate, dacă 
„problemele11 școlare mai mari sau 
mai mici ar urma să se consume, ca 
pînă acum cîteva decenii, numai în 
incinta școlii, fără alte urmări decit 
sublimarea lor în amintire. Implica
rea din ce în ce mai mare a științei 
în producția și societatea modernă a 
dus la o implicare similară a invăță- 
mintului, incit tot ce se întîmplă azi 
în școală mîine șe. răsfrînge asupra 
societății. în acest sens, în cuvîn- 
tarea la deschiderea anului de 
invățămint 1984—1985. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
spunea că, „dacă nu am fi înfăptuit 
această revoluție în transformarea 
invățămintului românesc, nu am 
fi putut obține nici celelalte re
alizări în dezvoltarea economico- 
socială a patriei. Tocmai pe ba
za invățămintului modern, a ’cer
cetării, a științei, am putut realiza 
marile transformări revoluționare din 
România11. Problema a fost reluată în 
cuvîntarea rostită la deschiderea 
anului de învățămînt 1986—1987, în 
perspectiva necesității dezvoltării 
invățămintului, cînd secretarul ge
neral al partidului arăta : „Trebuie 
să ridicăm întregul învățămînt româ
nesc pe o bază superioară din punct 
de vedere a! nivelului pregătirii tu
turor specialiștilor11 (...) ; „în invă- 
țămînt, ca în toate domeniile de 
activitate, avem lucruri bune pe care 
trebuie șă le generalizăm, dar avem 
și lucruri pe care trebuie să le înlă
turăm11 (...) ; „Invățămintul trebuie 
să se afle în primele rînduri ale 
luptei pentru nou11.

Prin aceste directive se are în ve
dere in primul rind conținutul ști- 
ințifico-tehnic al învățămîntului. dar 
aceasta implică și o sporire conside
rabilă a învățării, scop pentru care 
invățămintul trebuie să-și perfecțio
neze propriile instrumente sau teh
nici de lucru. Altfel nu se poate 
afla „în primele rînduri ale luptei 
pentru nou11. în această privin
ță. la noi. ca și în didactica mon
dială. s-au făcut eforturi mari, con
cretizate în mai multe „direcții11 sau 
„orientări11, ca invățămintul progra
mat și învățarea asistată de calcula
tor, utilizarea mijloacelor moderne 
audio-vizuale, teoria conexiunii in
verse, a pedagogiei corective, teoria 
metodelor active, a învățării prin 
cercetare, a proiectării învățării pe 
obiective pedagogice ș.a. La rîndul 
lor, acestea rămin simple deziderate 
dacă nu sînt transpuse intr-o struc
tură de lecție care să permită utili
zarea intensivă, deci cu mai mare 
randament decît pînă acum, a timpu
lui școlar.

Să presupunem pentru Început că 
sînt înlăturate toate neajunsurile 
semnalate cu dreptate de colega 
noastră in articolul citat și că toți 
profesorii sînt în măsură să aprecie
ze și noteze corect pe elevi, departa- 
jîndu-i riguros după capacități na
tive, efortul depus, înclinații speciale 
etc. S-ar1 învăța atunci mai mult ? 
Din păcate', nu ! Ar fi înlăturate ca
zurile ,de nedreptate sau asprime ne
justificată. alte maniere greșite de a 
proceda, un număr de elevi s-ar 
simți mai bine, chiar ar învăța mai 
bine, dar, statistic vorbind, nu s-ar 
obține o creștere vizibilă a situației 
la învățătură. Astăzi, se știe foarte 
bine, un procent de 20—30 ia sută din 
elevi învață bine sub îndrumarea fa
miliei, alți 20—30 la sută din ambi
ție și înclinații, iar o bună parte se 
cantonează în mediocritate și asta 
nu din cauza felului în care predau 
și ascultă profesorii, ci chiar din 
cauza factorilor menționați : familia, 
voința șl înclinațiile personale ale 
elevilor. Căci deocamdată școala, cu 
toate calitățile sau defectele ei, nu 
sprijină învățarea decit indirect, prin 
predare și ascultare (verificare). 
Dar, istoricește vorbind, prin preda
re și verificarea pentru notare și de
partajare nu se poate învăța mai 
mult decît s-a învățat pînă acum. 
Să cercetăm pe rînd aceste două mo
mente ale lecției.

tn ce privește ascultarea sau veri
ficarea, ea este privită ca determi
nantul principal al învățării elevilor. 
Pentru sporirea eficienței ei se re
comandă ritmicitatea optimă, adică 
o frecvență cît mai mare, contin- 
du-se pe faptul că, cu cît se știu 
verificați mai des. cu atît elevii în
vață mai regulat. Trecînd peste si
tuațiile în care un copil puțin silitor 

CARNET CULTURAL

național „Clntarea României", so
liști vocali și instrumentiști din ju
dețul Ialomița, precum și corul 
Operei Române și artiști din Bucu
rești. (Mihai Vișoiu).

MARAMUREȘ. Sub generoasa 
emblemă a Festivalului național 
„Cîntarea României11, timp de două 
zile s-a desfășurat in comuna Ci- 
cîrlău cea de-a V-a ediție a con
cursului național al cenaclurilor li

verificat prea „ritmic11 termină prin 
a nu mai veni la școală sau că de
geaba îl tot asculți pe unul care nu 
învață nimic acasă, se impune aten
ției faptul că un profesor nu poate 
examina mai mult de 4—5 elevi pe 
oră (lecție). Așadar, la o materie cu 
două ore pe săptămînă și o clasă cu 
30 de copii, fiecare elev poate fi 
examinat cu seriozitate cam o dată 
pe lună. La materiile cu patru ore pe 
săptămînă ritmul acesta se poate 
dubla. Verificarea zilnică are astfel 
caracter de sondaj și permite ca la 
un număr de elevi să se acumuleze 
goluri și erori, pe care totdeauna le 
descoperim prea tîrziu. (Teoretic se 
contează pe atenția întregii clase la 
verificarea cîtorva. dar de zeci de 
ori cînd am dat, imediat după în
cheierea verificării orale, aceleași su
biecte întregii clase ca probă de con
trol scrisă,răspundeau bine tot numai 
cei care învățaseră de acasă). Prin 
adăugarea cîtorva extemporale și a 
tezei trimestriale, frecvența verifică
rii ar ajunge la nivelul cînd fiecare 
elev ar putea fi sondat din fiecare 
temă mai importantă. Nici de astă 
dată însă nu am obține o creștere în 
masă a învățării, pentru că, în fața 
preocupării constante a profesorului 
de a constata și nota (deci de a sanc
ționa și departaja), apare reacția fi
rească a elevilor de a-și ascunde ne
știința, ceea ce, implicit, poate da 
naștere la fugă de la ore și alte căi 
de a înșela vigilența dascălului — 
deci la neînvățare. Pe de altă parte, 
în condițiile actualei forme de „ve
rificare prin sondaj11, profesorul nu

PUNCTE DE VEDERE

poate înlătura neștiința nici măcar 
acolo unde o constată,, pentru că nu 
are timp. O notă rea nu înseamnă 
eliminarea neștiinței, iar a cere unui 
elev să învețe pentru „data viitoare11 
două lecții, ceea ce fac cei mai mulți, 
mereu, nu rămine decît un lucru for
mal. pentru că nu va învăța 
două lecții cel care nu a învățat nici 
una. Se adaugă și faptul că în toa
te cazurile de neînvățare vina căde 
pe elevi, deși examenele psihologice 
arată, cu foarte rare excepții, că 
acești elevi au capacități, intelectua
le superioare celor reflectate in no
tele pe care le obțin la școală. Jean 
Piaget stabilea pe cale experimen
tală că ceea ce nu înțeleg acești 
elevi sînt „lecțiile ce Ii se predau11 și 
nu materia în sine. Aceasta poate 
conduce chiar la adversitate față de 
școală.

In sfîrșit. un ultim aspect. Actuala 
practică de departajare a elevilor 
prin notare face ca in fiecare clasă 
să se aleagă cam aceiași premianți 
pentru un întreg ciclu școlar. Restul 
elevilor sînt aruncați în spatele pre- 
mianților ca într-o penumbră perma
nentă, unde formează o masă amor
fă, fără posibilitatea unei satisfacții 
sau distincții deosebite. Ei răspund 
la lecții, cintă în cor. participă la 
alte activități, dar personalitatea în 
formare vrea să iasă din acest ano
nimat, incit elevi „buni și cuminți11 
în clasele mici devin tot mai indis- 
ciplinați în clasele mari, adică se 
afirmă, dar greșit. Dar să punem 
problema și așa : dacă nici în clasa 
întii un copil nu simte bucuria unui 
premiu, a unei distincții deosebite, 
atunci cînd o va simți ? (Aici pot fi 
invocate activitățile extrașcolare ca 
teren de afirmare. Dar copiii vor să 
se afirme în primul rînd in activită
țile școlare, acestea sînt cele princi
pale). Nu sîntem pentru note și pre
mii nemeritate, dat se vede că pro
cedeul verificării prin sondaj, consi
derat ca mijloc principal al stimulă
rii învățării (dar de fapt specific nu
mai fostei școli secundare, selective), 
este astăzi vulnerabil pentru că : 
lasă în urmă goluri și erori, nu per
mite eliminarea neștiinței nici atunci 
cînd o constatăm, nu dă satisfacții și 
întreține interese minime sau chiar 
centrifugale față de școală la o parte 
din elevi.

Cu toate excepțiile care pot să 
existe, putem conchide că ne aflăm 
în situația cînd, după o practică foar
te îndelungată, verificarea prin son
daj a produs convingerea, devenită 
prejudecată comună, că de la clasa 
întii la a douăsprezecea învățarea de 
bază trebuie să aibă loc acasă, fără 
asistență pedagogică, școlii revenin- 
du-i doar obligația de a asigura pre
darea și verificarea, notarea dreap
tă, departajarea corectă. Dar pentru 
societatea contemporană, scria un 
experimentat pedagog, „A instrui nu 
înseamnă a selecționa. Dimpotrivă ! 
înseamnă a ne strădui ca toți să reu
șească" și că „De îndată ce elevul 
vine Ia școală ca să învețe, nu este 
important ca el să fie pus în situația 
de a-și îmbogăți cunoștințele?11 Incit, 
azi profesor bun nu este acela care 
se limitează doar la a preda bine, a 
asculta temeinic și a nota corect, ci 
acela care asigură învățarea, succe
sul tuturor, deci acela care transfor
mă predarea și verificarea în in
strumente ale învățării efective.

Lucrul nu-i greu de înfăptuit dacă 

terare. Marele premiu a fost obți
nut de economistul Ion Botezatu 
din Focșani. La căminul cultural a 
avut loc o masă rotundă cu tema 
„Rolul cenaclului literar in viața 
satului contemporan11. (Gheorghe 
Pârja).

VASLUI. în cadrul etapei de 
masă a Festivalului național ..Cîn
tarea României11, la Vaslui a avut 
loc. timp de 3 zile, concursul inter-

->
acceptăm că elevii vin la școală nu 
pentru a fi ierarhizați, clasificați, 
notați, eventual etichetați, timorați 
etc, ci spre a invăța. Și atunci. în 
loc să consumăm 50 la sută din 
timpul fiecărei lecții ascultind 3—4 
elevi, care știu sau nu știu ceva, vom 
da mici lucrări (teste) bine gîndite 
prin care fiecare elev este nevoit să 
reproducă, să revadă, să reînvețe sau 
chiar învețe atunci, după caz : defi
nițiile, formulele, teoremele, caracte
risticile, ideile principale sau să re
zolve exerciții și probleme, să facă 
rezumate, conspecte, experimente, 
desene, schițe, grafice etc. Vrînd- 
nevrind, fiecare elev va fi pus în si
tuația de a lucra ceva, de a fi pre
zent în lecție. Cei care au învățat 
dinainte își consolidează cunoștințe
le și fac lucruri în plus. Ceilalți, tre
buind să răspundă la întrebări, în
vață măcar acum, din manual sau 
caiete, singuri sau cu ajutorul unui 
coleg ori al profesorului. Apoj dis
cutăm, completăm, corectăm, fixăm, 
în felul acesta fiecare elev este ve
rificat din fiecare lecție și nu mai 
sint posibile golurile și erorile irecu
perabile. Relațiile cu profesorul se 
ameliorează, pentru că, atunci cînd 
un copil lucrează și te întreabă ceva, 
nu poți să strigi la el- Dispar frica 
de notă și subterfugiile de înșelare 
a profesorilor, elevii arată ce nu știu,- 
viața în școală devine mai plăcută, 
mai frumoasă, deși cantitatea de 
muncă ce se cere elevilor crește zi 
de zi, ceea ce înseamnă utilizarea 
intensivă a timpului de învățămînt 
și în final un randament sporit. Lu- 
crînd zilnic, fiecare elev se afirmă 
prin ceva, îneît măcar în clasa întii 
poate primi, fiecare, o distincție : 
unul pentru că scrie frumos, altul 
pentru că citește cu intonație po
trivită. altul măcar pentru că are 
cele mai curate caiete. 1

în această manieră de lucru, note 
se pot pune zilnic, dar nu pentru 
compararea și departajarea elevilor, 
ci pentru a se arăta fiecăruia unde 
se află și ce mai are de făcut. în 
catalog se trec notele care reprezin
tă o performanță reală, un succes. 
Firește, în catalog apare și ierarhi
zarea, clasificarea elevilor, dar numai 
ța situație finală, pe care fiecare o 
acceptă cind s-a afirmat prin ceva 
tn fața profesorului. Se ridică multe; 
probleme legate de elaborarea, -aces
tor teste, de cooperarea dintre elevi, 
dintre elevi și profesori, de corecta
rea și notarea lucrărilor zilnice etc., 
dar pe care nu le putem discuta aici. 
Important este că, într-un astfel de 
sistem, la „ascultare11 se învață, iar 
disciplina și frecvența se îmbunătă
țesc pe măsură ce dispar controlul 
aversiv și frica sau indiferenta față 
de notă.

In ce privește predarea, nu-i vom 
lipsi pe elevi de explicațiile și de
monstrațiile necesare. Dar nu are 
rost să explicăm cu surplus de cu
vinte ceea ce ei pot învăța și sin
guri din manual sau din altă sursă. 
Pe de altă parte, școala de azi are 
trei obiective mari : a) elevii să ple
ce acasă pe cît posibil cu lecția în
vățată din clasă ; b) elevii să fie în- 
vățați cum se învață, cu motivarea 
că azi se consideră a fi analfabet nu 
cel care nu știe să scrie și să citeas
că, ci acela care nu știe să învețe ; 
c) școala să-i pregătească pe elevi 
pentru învățarea ulterioară, ca 
adulți, pentru că azi nimeni nu mai 
poate face față sarcinilor sociale și 
de producție doar cu ce s-a învățat 
în școală. Or, aceste obiective nu se 
pot realiza numai prin cîteva sfaturi 
și cunoștințe date de-a gata. Trebuie 
să li se ofere elevilor posibilitatea ca 
pe baza unor indicații, a unui plan de 
idei, a unei schițe, a unui desen etc. — 
ei să conspecteze, să rezume, să ex
perimenteze, să cerceteze, deci să des
cifreze singuri conținutul unei lecții 
sau părți ale acesteia, după care să 
urmeze necesarele momente de în
vățare (memorare), încheiate cu mici 
teste de verificare. Și aceasta nu o 
dată sau de două ori, ci zi de zi. an 
de an. Acestea sînt lecțiile de pre
dare cu învățarea în clasă, asistată 
(îndrumată) de profesor, care pe lin
gă o deosebită eficiență instructivă 
au și rolul unui foarte bun exerci
țiu de cooperare și învățare a disci
plinei conștiente, deci de . integrare 
viitoare în organismul socio-produc- 
tiv. Asemenea lecții pot începe de 
la un nivel minim de cerințe, dar vom 
merge cît de departe pot elevii. 
Chiar și elevii excepționali preferă 
să lucreze în clasă decît să se plic
tisească ascultind ce spune un coleg 
fără „personalitate intelectuală11. La 
intervale de 4—6 lecții curente de 
predare-învățare se organizează o 
lecție de evaluare formativă : lucrări 
de control cuprinzînd întrebări (ite- 
muri) din materia parcursă, care se 
dau dinainte spre învățare (repeta
re) acasă, iar cînd este cazul se re
iau și reinvață în clasă pînă la în
sușirea cunoștințelor respective. Abia 
atunci se trece mai departe la un nou 
grup de lecții.

Dr. Ioan C. ROMAN 
cercetător la Centrul de științe 
sociale al Universității din lași

judetean de muzică tînără si popu
lară românească, sub genericul 
„Țară nouă, cintec tînăr". Organi
zată de comitetul județean U.T.C. 
Si consiliul județean al sindicate
lor, cea de-a 6-a ediție a manifes
tării a reunit peste 100 de inter- 
preți din 20 de județe ale țării. 
(Petru Necula).

TELEORMAN. Sub egida consi
liului județean al pionierilor si șoi
milor patriei. în mai multe locali
tăți urbane și rurale au avut loc 
dezbateri, vizionări de filme docu
mentare. expuneri. întîlniri cu bri
găzi de răspîndire a cunoștințelor 
științifice. (Stan Ștefan).

0 NOUĂ CALITATE 
IN ACTIVITATEA 

SI COMPORTAREA 
FUNCȚIONARULUI PUBLIC!«
(Urmare din pag. I)
ve ?) înregistrase sumele plătite in 
dreptul altei persoane 1 O nimica 
toată...

Căci sînt nenumărate mici „omi
siuni11 care pot produce mari 
încurcături și pot pune multă lume pe 
drumuri. Ion Dumitrescu — din satul 
Dobrotești. comuna Amărăștii de Sus. 
județul Dolj — avea de primit din 
partea ADAS o anumită sumă, ca 
despăgubire. Văzind că; după un an, 
tot nu a primit-o, a cerut explicații'. 
„Banii au fost expediați de mult" i 
s-a răspuns la ADAS. Unde au ajuns? 
Oficiul poștal din comună, răspunză
tor pentru inmînarea sumei, a în
treprins o întreagă investigație. Ce 
a rezultat ? Mandatul fusese încasat 
tot de un Ion Dumitrescu, din 
aceeași comună, care — coincidență 
— avusese de încasat și el o despă
gubire de la ADAS. E adevărat că 
o primise. Dar și-a închipuit că a 
doua sumă e un supliment rezultat 
dintr-un nou calcul. Și nici nu poate 
fi convins de contrariu atîta vreme 
cit pe .mandat scria clar adresa lui; 
Cel care expediase mandatul de la 
ADAS — Dolj omisese să adauge și 
satul Dobrotești. încilqeala persistă, 
iar destinatarul (care a. așteptat ian 
an) va trebui să mai aștepte... nu 
se știe cît.

Vrem să aducem în' discuție și un 
aspect mai inedit : minuirea tehnicii 
noi. De pildă, plata pensiilor se face 
pe baza unor mandate imprimate la 
Ministerul Muncii pe calculator. 
Acesta, ca orice mașină, se cere su*> 
pravegheat, lucru care, în unele pe
rioade, se pare că nu se face. Direc
țiile județene de poștă și telecomu
nicații primesc, uneori, mandate ili
zibile, in care numele, adresa, suma 
se descifrează cu greu sau deloc. Au 
fost cazuri cînd mandatele au trebuit 
să fie retrimise, întirziind deci plata; 
alte cazuri — și mai frecvente — 
cînd cifra 3 se confundă cu 8. cifra 
9 cu 0 și... abia la sfîrșit de luna ies 
la iveală discordanțele dintre totalul 
ce trebuia distribuit și cel plătit 
efectiv. în asemenea împrejurări 
este nevoie de un uriaș volum de 
muncă spre a descoperi unde s-a 
strecurat greșeala. Nu a mașinii, ci 
a operatorului care răspunde de 
buna ei funcționare.

Și, din nou, revenim cu întrebarea: 
cine plătește „oalele sparte11, adică 
timpul consumat, lucrările supli
mentare, cheltuielile făcute ? Deo
camdată, cetățeanul. Iar funcționarul 
distrat sau neatent, mai precis spus 
iresponsabil, care mînuiește.hîrtii ce 
poartă antetul unei instituții de stat 
și pune ștampile și semnături ce dau 
acestor hîrtij putere de act oficial — 
el nu pățește nimic! De ce?

URMĂRILE UNEI LITERE SAU. 
CIFRE ÎN PLUS (SAU IN MINUS). 
Sînt acte, ca acelea de stare civilă, 
care ne „însoțesc11 toată viață. Este 
de -la sine înțeles că, in completarea 
lor, se cere o atentie deosebită. Gre
șelile cele mai mărunte nu sînt ad
mise. eventualele corecturi nefijnd 
posibile, in altfel, țje cazuri. ...clșpit 
prin hotârîrea unei instanțe judecă
torești.

Iată cîteva cazuri culese, la întîtn- 
plare, din cele soluționate de jddecâ- 
toria sectorului 2 din Capitală. Cășă- 
torindu-se la primăria din Mără- 
șești, Ilarion Bud se trezește numit... 
Ilarian ( 1) ; Nițu Constantin, din 
strada Beiu Constantin 69, solicită o 
copie după certificatul de naștere, o 
obține, dar pe numele Nițu... NiCo- 
lae; numele Anca Marlena Vlad. din 
strada Snagov 52, n-a plăcut funcțio
narului — care l-a. „corectat11 în Anca 
Marelena, eroare ce s-a transmis și 
in actul de naștere al fiicei ; cu oca
zia căsătoriei, lui Carmen Grancea, 
din strada Vasile Conta, i s-a schim
bat data nașterii.

Greșeli aparent mărunte, dar care 
declanșează o serie de consecințe din 
cele mai supărătoare. Mai întii, ce
tățeanul, posesor al unui act cu nu
mele stîlcit. trebuie să facă o petiție 
către judecătoria din raza domici
liului său. Instanța se adresează, 
pentru verificările de rigoare, orga
nelor de miliție din localitatea care a 
emis actul. Abia după aceea se fi
xează termenul de judecată și înce
pe acțiunea propriu-zisă pentru a se 
emite hotârîrea de modificare a ero
rii. Se ințelege de la sine că toate 
acestea cer timp, uneori luni de zile, 
ceea ce poate aduce prejudicii, in
clusiv materiale, cetățeanului res
pectiv. Din înșiruirea celor implicați 
in procedura de mai sus rezultă că 
alții — și nu puțini : magistrați, re
prezentanți ai miliției — dar nu și 
„autorul11 erorii sînt puși in mișcare ; 
pentru a o repara.

Concluzia se Impune de la sine : 
trebuie acționat cu mai multă fer
mitate pentru a se pune capăt 
unor asemenea manifestări de su
perficialitate, indiferentă, neglijen
ță — intr-un cuvint, lipsă de răs
pundere. Nu există sector de acti
vitate — economică, socială, cultu
rală — în care să nu se facă efor- : 
turi pentru înlăturarea rebuturilor 
de orice fel, pentru continua ridi
care a nivelului profesional, pentru 
ridicarea calității muncii. Ar putea 
fi oare exceptate din această am
plă acțiune serviciile instituțiilor , 
publice ? Iar dacă se critică, pe 
bună dreptate, cazurile de atitudi
ne necorespunzătoare față de ce
tățeni ale unor lucrători din diver
se domenii — din comerț, din 
transportul în comun etc. — oare 
manifestările de aroganță ori dez
interes pot fi tolerate dacă provin 
de la funcționari din instituțiile 
publice ?

Este un domeniu în care condu
cerile tuturor acestor instituții tre
buie să intervină energic, ferm, 
drastic pentru a pune capăt unor 
astfel de practici intolerabile și 
inadmisibile.

Iar cititorii sînt rugați să ne 
semnaleze asemenea cazuri, pen
tru a contribui la eradicarea lor.

BISTRITA-NASAUD. în organi
zarea filialei Bistrița a Institutu
lui. de cercetare științifică si ingi
nerie tehnologică, in colaborare cu 
comitetul județean. U.T.C. si co
misia . județeană a inginerilor si 
tehnicienilor, la Bistrița a avut loc 
o sesiune interjudețeană de co
municări științifice cu tema „Tine
retul — valorile științifice și tehni
ce actuale și de perspectivă". Au 
luat parte cadre universitare, cer
cetători, specialiști din industrie, 
reprezentanți ai unor institute din 
București, Brașov, Cluj-Napoca, 
Craiova, precum și cadre didactice 
ale liceelor de specialitate din ju
dețul gazdă. (Gheorghe Crișan).
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc călduros. în numele meu personal și al 
porului libanez, pentru mesajul, de felicitare adresat cu ocazia Zilei 
dependenței Libanului.

Vă adresez dumneavoastră urările mele ds succes și fericire. Iar 
porului român urări de prosperitate.

P0-
in-

DO-

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

vîlcea: S-a dat în
de cale ferată

Mobilizați de inflăcăratele îndem
nuri și chemări adresate între
gii națiuni de către secretarul 
general a! partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. constructorii ma
gistralei feroviare Băbeni-Alunu, ju
dețul Vîlcea, au reușit să dea în 
funcțiune ultimul tronson de cale fe
rată : 
astfel 
zlnele 
către
clari în condiții de eficiență 
rativitate.

Copăceni-Alunu. Se 
transportul cărbunelui 
întreprinderii miniere 
termocentrale și alți

asigură 
din ba- 
Horezu 
benefi- 
șl ope-

funcțiune tronsonul 
Copăceni-Alunu

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU de către 
Comitetul județean Vîlcea al P.C.R. 
se arată că răspunzînd grijii pe care 
secretarul general al partidului o 
poartă dezvoltării multilaterale a ju
dețului. in cadrul programului ge
neral de înflorire a întregii țări, co
lectivele de oameni ai muncii din 
această parte a tării acționează cu 
toate forțele, cu întreaga lor capaci
tate creatoare pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor pe 1936. pen
tru pregătirea condițiilor necesare 
îndeplinirii planului pe anul viitor, 
pentru transpunerea neabătută in 
viată a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului. (Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 30-a aniver

sări a creării forțelor armate revo
luționare ale Republicii Cuba, am
basadorul acestei țări la București, 
Rodney Lopez, împreună cu atașatul 
militar, aero și naval, Pablo Joia, 
au oferit o recepție.

Au participat reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex-

terne. Ministerului Apărării Națio
nale. ai unor instituții centrale, ge
nerali și ofițeri superiori.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
atașați militari, aero și navali, mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Unități turistice în județul Prahova

■ i

în județul Prahova, unităti tu
ristice. bine amenajate, sînt gazda 
ospitaliere în tot timpul anului. 
Astfel. „Hanul Cheia", amplasat in 
binecunoscuta stațiune climaterică, 
dispune de 62 camere , de cazare, 
cu peste 100 locuri și restaurant. 
(Telefon 1831 Oficiul Cheia). Ho
telul Breaza, din stațiunea cu ace
lași nume, are 66 locuri de cazare 
și peste 160 locuri la mese, func
ționează în tot timpul anului și

oferă oaspeților condiții bune să se 
bucure de binefacerile 
posibilitatea de a face 
împrejurimile renumite 
torescul lor. De curind 
folosință o nouă unitate turistică 
— Hotelul Ciucaș. din localitatea 
Vălenii de Munte, cu o capacitate 
de peste 100 locuri de cazare 51 
restaurant.

în fotografie : Hotelul „Ciucaș" 
din Vălenii de Munte.

climatului, 
excursii în 
pentru pi
s-a dat in

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII FĂURIRII 
STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

în Întreaga tară au avut loc manifestări consacrate evenimentului de 
la 1 Decembrie 1918 — făurirea statului national unitar român.

Numeroasele acțiuni politico-educative și cultural-artistice organizate 
eu aoest prilej au pus pregnant in lumină faptul că Marea Unire din 
1918. rezultatul nemijiocit al luptei de veacuri purtată de poporul român 
pentru libertate și unitate națională, a constituit un moment de 
importantă hotărîtoare pentru destinele națiunii, reprezentlnd o cerință 
legică, obiectivă, a dezvoltării noastre istorice.

Evocîndu-se această cucerire istorică, a fost 
eroicului nostru partid comunist, sub conducerea 
plină împlinire idealurile scumpe, de libertate, 
pace si progres ale poporului român.

în același timp, au fost reafirmate sentimentele de nețărmurită dra
goste. stimă și recunoștință fată de secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care și-a făcut din 
slujirea devotată a partidului, patriei și poporului, a cauzei socialismu
lui și păcii telul suprem al pilduitoarei sale vieți și activități revoluțio
nare. S-au evidențiat cu profundă mîndrie patriotică victoriile remar
cabile obținute de poporul nostru în perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al P.C.R., de cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
întreaga Istorie a patriei.

adus un cald omagiu 
căruia și-au găsit de- 
independentă, unitate,

in fruntea 
perioada cea

se
.la

în aoeastă suită de manifestări 
înscrie simpozionul desfășurat 
Alba Iulia — cu tema „Continuita
te. unitate șl independență in isto
ria poporului român". Comunicările 
susținute au relevat momente ale 
luptei poporului nostru pentru uni
tate și independență națională, pen
tru dreptate și progres social. S-au 
evidențiat, totodată, realizările de 
seamă dobîndite de poporul nostru 
în ultimii 21 de ani. de dud tovară
șul Nioolae Ceaușescu călăuzește, 
cu Înțelepciune și cutezanță revo
luționară, țara si națiunea spre ori
zonturi tot mai luminoase de pro
gres si civilizație.

Sute de pionieri și elevi din Alba 
Iulia și din alte așezări ale județu
lui au participat, luni, la evocarea 
intitulată sugestiv „Unire în cuget 
și-n simțiri", care a avut loc ia 
Muzeul Unirii.

Numeroși oameni ai muncii din 
unități economice ale municipiului 
au asistat la expunerile „Unirea — 
operă a întregului nostru popor", 
„Unirea — năzuință de veacuri a 
poporului român".

Actului istoric de la 1 Decembrie 
1918 i-a fost dedicată și expoziția de 
carte cu tema „Eroi ai luptei poporu
lui român pentru unitate și indepen
denta patriei", deschisă sub auspiciile 
Bibliotecii județene.

La cluburile muncitorești și casele 
de cultură, precum și în importante 
unități economice din județul Hune
doara — întreprinderile miniere Pe- 
trila. Vulcan, Lupeni și Uricani, 
Combinatul siderurgic „Victoria" 
Călan, termocentralele de la Mintia 
și Paroșeni, Amenajarea hidroener
getică de pe Rîul Mare — Retezat — 
au fost organizate simpozioane, ex
puneri, dezbateri, mese rotunde pe 
teme privind lupta poporului român

(Urmare din par* I)
materiale, a contractelor de coope
rare interuzinală și desfacere a pro
ducției. definitivarea programelor de 
lucru defalcate pe trimestre și luni, 
pe secții și ateliere de fabricație. 
Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, anul 1987 este un 
an hotăritor pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite pe intregul 
cincinal, ' îprn care se va Pune uf> 
accent și mai pronunțat pe dezvol
tarea intensivă a tuturor ramurilor

PRODUSE MODERNE, COMPETITIVE
De la primele radlo-receptoare 

cu tuburi electronice la circuitele 
integrate sau la filtrele ceramice, 
saltul este uriaș. Unul dintre vete
ranii Întreprinderii „Electronica" 
din București ne spunea că pri
vește acum cu nostalgie la apa
ratul de radio „Popular" de odinioa
ră, ca un adolescent la pălăria cu 
cilindru a străbunicului... Și e fi
resc. Cuceririle științei și tehnicii 
și-au spus cuvin tul. și în acest do
meniu. Despre modul in care con
ducerea și întreaga echipă de spe
cialiști de aici au reușit să adapteze 
producția la cerințele pieței inter
ne și externe, ne-a vorbit directo
rul întreprinderii „Electronica", 
ing. Eugen Roland îonescu : „Cu- 
noscînd cerințele pieței Interne șl 
internaționale, prin intermediul 
activității permanente a serviciilor 
de marketing. în ultimii ani ne-am 
propus să dezvoltăm un profil de 
produse audio-radio multifuncțio
nale. cu grad ridicat de complexi
tate. profil care nu mai fusese 
abordat de industria românească. 
Propunere pe care specialiștii noș
tri au concretizat-o in produse 
care sint acum in fabricație de se- 
rje : combina STEREOSON 2. ra- 
dlocasetofonul stereofonic SPA
ȚIAL și SISTEMUL STEREOFO
NIC AUDIO-MODULAR compus 
din mai multa aparate indepen
dente care pot fl procurate și fo
losite fie în combinație, fie sepa
rat. în funcție de preferințele 
cumpărătorului. Acest sistem să 
compune dintr-un pick-up deck, 
un casetofon deck, un radio-recep- 
tor șt un amplificator de putere 
2 X 20 wați".

Iată dar un nou profil al repu
tatei întreprinderi, care, după afir
mațiile interlocutorului nostru, în 
cursul acestui cincinal tinde să 

. dețină circa un sfert din volumul 
de produse al întregii unități. Vi- 
zind dezvoltarea acestuia pe două 
direcții — calitativ, prin asimi
larea în fabricație a noi tipuri din 
această categorie, și cantitativ, 
prin creșterea capacității de pro
ducție —, întreprinderea se Înscrie 
cu toate forțele in cadrul progra
mului de modernizare a produc
ției. Concret, vor fi asimilate noi 
tipuri de aparate, va crește numă
rul benzilor de montaj, se va trece 
de la o fabricație de serie mică la 
una de serie mare. Modernizarea 
și diversificarea producției se vor 
efectua în strinsă corelare cu ce
rințele pieței interne și externe, 
îmbunătățind tehnologiile de fa
bricație. organizînd superior pro
ducția. se urmăresc, firesc, o pro
ductivitate a muncii mal mare, 
costuri de producție mai reduse, o 
eficientă sporită.

însoțiți de tehnicianul Ilie Năs- 
tase. șeful compartimentului C.T.C.. 
unu! dintre specialiștii de bază ai 
întreprinderii, iată-ne pe „terito
riul" secției in care s-a materiali
zat profilul amintit : radio-caseto- 
foane stereofonice, combine muzi
cale, pick-up-uri. incinte acustice, 
sistemul audio-radio tip miniturn 
sau mini-rack. O lume a experte
lor și a unei aparaturi pe măsura 
acestora. Tot ce au realizat pînă 
acum este rezultatul propriei con
cepții. a forțelor proprii. Lată o 
noutate de ultimă oră : mini-

rack-ul. ale cărui performante nu-s 
cu nimic mai 
interlocutorul, decit ale aparatelor 
similare de „ _____ __ ___ _
„înzestrat cu echipamente specia
lizate care permit o utilizare lesni
cioasă, un- acord exact pe post, cu 
indicatoare de acord moderne, cu 
diode electroluminiscente. corecții 
de ton. reglaj fiziologic (mecanis
mul se oprește singur) etc. — 
apreciază tehnicianul — acest 
aparat este realizat intr-un design 
modem și ane citeva performant/» - 
notabile : putere audio 20 wați pe 
canal, sensibilitate, selectivitate". 
Tocmai cînd ne vorbea despre 
virtuțile acestei reușite a electro
nicii românești, unul dintre proiec-

prejos, ne asigură
pe piața externă.

La întreprinderea 
„Electronica1* 
din Capitală

tanti, inginerul Ion Papiniu, venise 
în secție. Se interesa de rezolvarea 
unei probleme de producție, „De 
mult nu mai stau în „turnul de 
fildeș" proiectanții — spune șeful 
compartimentului C.T.C. Vin me
reu prin secții, se consultă cu 
echipele de muncitori, caută solu
ții. le află, le aplică. Spiritul de 
echipă instaurat aici, în între
prindere, spiritul valorilor, al 
impătimiților in profesie și-a spus 
cuvîntul. Si numele unor ingineri 
ca Nicolae Măciucă. Cosmin Pătră- 
nodu. Constantin Joga, al unor 
muncitori ca Sever Polivanov, al 
unor maiștri ca Nicolae Nicolae, 
Costin Ardeleanu, Eugen Dumi
trescu, ca să amintesc doar cîtiva. 
sint legate de multe realizări im
portante din ultimul timp".

Ilie Năstase e volubil, cunoaște 
întreprinderea, depistează calitatea 
aparatului după primele sunete, 
ți-1 prezintă în așa fel Incit nu 
poți să nu-1 atribui epitetul 
operă de artă, pentru că aid 
face și artă în adevăratul sens 
cuvîntului. Trecem prin secția

de 
se 
al 
de

pentrți

partidului și statului se află 
mat bogată in împliniri din

pentru înfăptuirea idealului de uni
tate, libertate și independență națio
nală, contribuția maselor populare 
la făurirea Marii Uniri, semnificația 
actului Istoric de la 1 Decembrie 
1918, ecoul său pe plan internațional.

La Bibliotecile din Deva. Arad, 
Orăștie si Hațeg au fost deschise, 
ample expoziții de carte social-pol.i- 
tică, la loc de frunte aflîndu-se opere
le tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
contribuție strălucită la cunoașterea 
glorioasei istorii a poporului român, 
la îmbogățirea teoriei și practicii re
voluționare.

Sub genericul „E scris pe tricolor 
unire", în școli și cămine culturalo 
din mediu] rural au avut loc rea ta
luri de poezie patriotică și revoluțio
nară, montaje iiterar-muzicale, spec
tacole omagiale consacrate marilor 
eroi ai neamului. împlinirilor fără 
egal obținute de poporul nostru in 
anii luminoși ai socialismului.

Sub semnul aceluiași vibrant 
omagiu, la Academia Republicii So
cialiste România, a avut loc expu
nerea „1 Decembrie 1918 — Marea 
Unire în documente si pagini lite
rare".

La Muzeul de istorie națională al 
Republicii Socialiste România, ti
neri din întreprinderi si instituții, 
elevi și studenti din București au 
făcut in aceste zile vizite colective, 
cu care prilej le-au fost înfățișate 
valoroase documente privind actul 
istoric de la 1 Decembrie 1918.

La Întreprinderi din Capitală 
muncitori, ingineri si tehnicieni au 
urmărit expuneri pe tema „Unirea 
Transilvaniei cu România de la 1 
Decembrie 1918 — împlinirea visului 
de veacuri al poporului român".

De asemenea, la Iași au fost pre
zentate expuneri privind marele act 
de voință națională de la 1 Decern-

brie 1918. In cadrul cărora s-au re
levat însemnătatea si semnificația 
acestui eveniment memorabil din is
toria poporului român. Sub generi
cul „File de epopee" la Biblioteca 
județeană „Gh. Asachi" din orașul 
de reședință de județ s-a deschis o 
cuprinzătoare expoziție de carte, 
reunind lucrări de istorie, albume 
de artă, reviste ale vremii, volume 
de beletristică, alte documente re
prezentative. mărturii grăitoare pri
vind lupta seculară a poporului ro
mân pentru . libertate și neatirnare, 
pentru păstrarea ființei naționale.

Comunicările prezentate la Cluj- 
Napoca în ■ cadrul simpozionului 
„Făurirea statului național unitar 
român — moment crucial tn lupta 
maselor populare pentru libertate și 
progres" au subliniat că actul 
istoric de la 1 Decembrie 1918 a 
încununat lupta de veacuri a po
norului nostru pentru unitate si nea- 
tîrnare. Au fost reliefate, totodată, 
succesele dobîndite de poporul nos
tru. sub conducerea partidului co
munist a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in ope
ra de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si de înain
tare a României spre comunism.

La muzeele din Arad. Timișoara, 
Lugoj, Reșița si Caransebeș, care de
țin în patrimoniul lor mărturii emo
ționante privind Marea Unire de la 
1 Decembrie 1918, s-au desfășurat 
manifestări evocatoare dedicate aces
tui eveniment.

Principalele biblioteci din jude
țele Arad. Timiș și Caraș-Severin au 
deschis expoziții speciale de carte.

Sub genericul „E scris pe tricolor 
unire". Ia Tîrgoviște a fost organi
zat un montaj muzical-literar. Tot 
aici au fost prezentate o seară de 
poezie patriotică, initulată semnifi
cativ „1 Decembrie 1918 — vrem să 
ne unim cu tara" și o expoziție oma
gială de carte.

Constructorii de frigidere, utilaj 
chimic și petrolier din Găești ..u 
participat la simpozionul „1 Decem
brie 1918 — act de puternică rezo
nantă in istoria națională".

Consemnăm, de asemenea, simpo
zionul care a avut loc la Călărași cu 
tema „1 Decembrie 1918, statul na
țional unitar român a devenit reali
tate".

In multa alte localități aie tării — 
în întreprinderi și instituții, la case 
de cultură, cluburi muncitorești, 
muzee, în școli și facultăți — au 
avut loe simpozioane și dezbateri, 
conferințe șl mese rotunde, șezători 
literare, recitaluri de muzică și poe
zie patriotică și revoluționară dedi
cate Marii Uniri de La 1 Decem
brie 1918.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATE POPULARE LAOS

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian

Tovarășului SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laos

VIENTIANE
Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării Republicii Demo

crate Populare Laos, în numele Partidului Comunist Român, al Consiliului 
de Stat, al poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră. 
Partidului Popular Revoluționar Laoțian și poporului laoțian un salut prie
tenesc și calde felicitări.

Proclamarea, acum 11 ani, a Republicii Democrate Populate Laos, eve
niment memorabil în Istoria poporului laoțian, a încununat lupta plină de 
sacrificii dusă timp de decenii de poporul laoțian, sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, împotriva colonialismului și imperialismului, 
pentru dezvoltarea independentă a țării, potrivit aspirațiilor «ale de libertate 
și progres.

Poporul român urmărește cu sentimente de simpatie si solidaritate efor
turile susținute pe care poporul laoțian prieten le depune pentru edificarea 
unei vieți noi pe calea socialismului și îi urează noi și importante succese 
în înfăptuirea hotărirllor celui de-al IV-lea Congres al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian.

Exprim convingerea că prin eforturi comune relațiile de prietenie șt 
colaborare româno-iaoțiene vor cunoaște o dezvoltare continuă spre binele 
țărilor și popoarelor noastre. în interesul cauzei generale a socialismului, 
păcii și cooperării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar generat 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România
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montaj, se lucrează cu competen
tă, cu conștiință profesională. Ai 
impresia că te afli într-un imens 
amfiteatru, unde oamenii execută 
operațiuni de migală, tot felul de 
lipituri cu instrumente miniaturale, 
că numai ei cunosc limbajul 
acestor încrengături de sîrme și 
sîrmulițe care li se supun. La 
cițiva pași, o instalație de cositori- 
re cu undă staționară, realizată in 
cadrul atelierului de autoutilare de 
specialiștii întreprinderii ; aceasta 
asigură o înaltă calitate a lipituri
lor și o creștere de cel puțin zece 
ori a productivității muncii. în 
apropiere se montează o nouă li
nie de fabricație cu ajutorul că
reia se vor realiza de la produsele 
relativ simple, ca radioreceptoa
rele miniatură, de buzunar, pînă la 
combine stereofonice și sisteme 
audio-radio. Ea face parte din 
marele program de modernizare : 
este mecanizată, automatizată, 
echipată cu aparatură de măsură 
și. control ultramodernă, multi
funcțională. A fost concepută și 
realizată cu mijloace proprii in 
compartimentul autoutilitare sub 
conducerea inginerilor Cornel Po
pescu și George Icleanu. „Această 
linie — ne asigură interlocutorul — 
nu e ultima expresie a moderni
zărilor pe care Ie vizăm, dar este 
expresia unei tehnologii foarte 
elastice și în pas cu timpul nostru".

La ora actuală, specialiștii între
prinderii se preocupă de generali
zarea asistării pe calculator a pro
ceselor tehnologice, a programării 
producției și a controlului tehnic 
de calitate. întregul proces de 
Implementare a noilor produse 
audio-radio, de asimilare a lor în
tr-un interval de timp relativ 
scurt se datorează cutezanței co
lectivului de muncă de la „Elec
tronica" de a se plia pe cerințele 
pieței, ale cumpărătorului. Si dacă 
la ora actuală întreprinderea îsi 
exportă produsele in numeroase 
țări, inclusiv in cele cu tradiție în 
acest domeniu, aceasta înseamnă 
că marca „Electronica" a devenit 
un gir de necontestat.

economiei, pe modernizarea între
prinderilor. pe creșterea- eficienței 
economice și. ca- atare. producția 
trebuie pregătită temeinic. în toate 
amănuntele, ei tehnice și organiza
torice.

Luna decembrie este, așadar, o pe
rioadă de maximă mobilizare pentru 
flecare colectiv de oameni ai muncii, 
în care trebuie să se acționeze cu 
toate forțele pentru încheierea cu 
rezultate cît mai bune a primului 
an al cincinalului și definitivarea 
pregătirilor pentru producția anului 
viitor. Iată de ce, organele și organi
zațiile de partid din întreprinderi, 
centrale industriale șl ministere, din 
toate ramurile economiei trebuie să 
desfășoare în această perioadă o 
activitate și mai susținută, să mobi
lizeze puternic energiile creatoare ale 
tuturor muncitorilor și specialiștilor, 
să ia măsurile necesare pentru înfăp
tuirea neabătută a , obiectivelor sta
bilite de Congresul al 
partidului.

(Urmare din pas. I)
rintă voinței omului.

XHI-lea al

Institutul âe meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 2 decembrie (ora 20) — * 
decembrie (ora 20). In tară î Vremea 
va fi schimbătoare, cu cerul temporar 
noros în regiunile nordice șl estice, 
unde vor cădea șl precipitații locale, 
sub formă de ploaie, lapoviță șl nin
soare. In restul teritoriului, vremea va 
fi în general închisă, cu ceață și, izo
lat, burniță. Vîntul va sufla slab pină 
Ia moderat, cu unele intensificări în 
zona de munte șl estul teritoriului. 
Temperatura .aerui^l va marea o spă-,., 
derq !n estul și sud-eștul tării. Valo
rile minime nocturne vor fl cuprinse 
Intre minus 8 șl plus 2 grade, iar cele 
maxime diurne Intre minus 2 șl plus 
I! grade. !n București : Vremea va tl 
în general închisă. Temporar vor că
dea precipitații slabe, sub forma de 
ploaie, eu tendințe de transformare în 
lapovlță șl ninsoare. Vint slab piuă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 3 și zero grade, iar 
cele maxime între 3 
tea șl dimineața se 
slabă.

șl 5 grade, Noap- 
va semnala ceață

Poporul laoțian săr
bătorește la 2 decem
brie împlinirea a 11 
ani de la abolirea mo
narhiei și proclamare;» 
Republicii Democrate 
Populare Laos. Acest 
eveniment a încununat 
lupta îndelungată . a 
forțelor înaintate, pa
triotice. împotriva in
tervenției militare im
perialiste șl a regimu
lui feudal, a 
calea înnoirii 
a progresului 
al tării.

Moștenind o 
deosebit de grea, 
urmare a îndelungatei 
dominații străine si 
distrugerilor provoca
te de război, poporul 
laoțian a trecut, ime
diat după victoria în 
lupta de eliberare, la 
aplicarea programu
lui stabilit de Partidul 
Popular Revoluționar 
privind refacerea tării 
și crearea unei orîn- 
duiri lipsite de explo
atare. Transformările 
radicale au început cu 
instaurarea organelor 
puterii populare la 
orașe și sate, proces 
care a stimulat spiri
tul de inițiativă al ma
selor. pus în slujba 
progresului patriei.

Conform orientărilor 
pe termen lung elabo
rate de Partidul Popit- 

. Iar Revoluționar Lao
țian, în sțceastă. etapă 
eforturile au fost și 
sînt concentrate în ve
derea construirii bazei 
tehnioo-materiale a 
socialismului, dezvol
tării forțelor de pro
ducție prin valorifica
rea bogățiilor materia
le. în această direcție, 
in ultimul deceniu au 
fost obținute rezulta-

deschis 
sociale, 
general

situație 
ca

de-al IV-Iea 
al Partidului 
Revoluționar 

desfășurat 
adoptat ho-

te de seamă în toate 
sferele de activitate. 
Astfel. în perioada de 
după proclamarea re
publicii. producția in
dustrială globală a 
crescut de 4.4 ori, iar 
agricultura a înregis
trat progrese însem
nate, în primul rînd 
prin dublarea produc
ției de orez. Rezultate 
remarcabile s-au ob
ținut șl în domeniile 
culturii, sănătății si 
învătămîntului. între 
altele, este semnifica
tiv faptul că analfa
betismul a fost com
plet înlăturat, iar în 
momentul de față cir
ca un sfert din popu
lație este cuprinsă in
tr-o formă de învăță- 
mînt.

Cel 
Congres 
Popular
Laoțian, 
recent, a 
tăriri privind dezvol
tarea economico-so- 
ctală a țării in actua
lul cincinal și pînă in 
anul 2000. între sarci
nile prioritare stabili
te de congres pentru 
perioada următoare sa 
numără creșterea ro
lului sectorului de stat 
tn economia tării, ex
tinderea în continuare 
a sectorului coopera
tist. creșterea rolului 
conducător al parti
dului. în societate.

în ce privește obiec
tivele economice, se 
are în vedere ca în 
sursul actualului cin
cinal (1986—1990) să 
se pună accentul pe 
asigurarea industriei 
ușoare cu materii pri
me și pe sporirea pro
ducției alimentare.

Poporul român, care

ș-a situat ferm da 
partea luptei drepte a 
poporului laoțian îm
potriva intervenției 
străine și a reacțiurili 
interne, urmărește cu 
sentimente de simpa
tie și solidaritate rea
lizările R.D.P. Laos in 
făurirea vieții sale 
noi. în noile condlțji 
de după proclamarea 
republicii, s-au creat 
premise favorabile 
dezvoltării pe multiple 
planuri a colaborării 
româno-iaoțiene, ne 
baza trainică a respec
tării principiilor inde
pendentei și suvera
nității naționale, ega
lității in drepturi, ne
amestecului în trebu
rile interne, avantaju
lui reciproc și întra
jutorării tovărășești.

Evenimente de cea 
mai mare însemnăta
te în relațiile româno- 
iaoțiene le-au oonsti- 

convorbirile la ni- 
inal' 

cu 
în
a

Nicolae 
precum și a vizitei fă
cute în tara noastră de 
către delegația de 
partid si guvernamen
tală laoțiană, condusă 
de tovarășul Kaysone 
Photnyihan^.... .secretar 
general al ','*C.C. al 
P.P.R.L. Documentele 
încheiate. . cu aceste 
prilejuri, înțelegerile 
convenite au deschis 
noi perspective legă
turilor cte prietenie sl 
colaborare dintre par
tidele și țările noas
tre. în interesul reci
proc, al cauzei gene
rale a socialismului, 
păcii si conlucrării In
ternaționale.

tuit 1 
vel 
te 
tei 
1078.

;t desfăsura- 
ocazla vizi- 

Laos. în 
tovarășului 
Ceaușescu,

Marta CUIBUȘ

rintă voțnței omului. Am 
văzut în .vecinătatea labo
ratoarelor stațiunii cîtiva 
butuci de vie. Unii scoși 
acum. în bătălia care se 
dă pentru făurirea terase
lor mari, meoanizabile. 
ții. poposiți aici din 
primăveri și din alte 
tiuni.

— „Butuci școală", li 
mește directorul.

— Adică ?
— îi folosim ca material 

didactic în continua pre
gătire si perfecționare pro
fesională a oamenilor viei. 
Demonstrațiile cu acești 
butuci „pe catedră" erată 
cum trebuie ori cum nu 
trebuie făcută o tăiere, 
care sînt subtilitățile con
ducerii corzilor unei dez
voltări firești. . spre rod 
bogat, care sînt greșelile 
de care să ne ferim, cum 
primește solul de aici vita 
abia plantată, cum s-o a- 
jutăm. ce perieole o pîn- 
desc. Și așa mai departe.

Butucii școală...
Din cele peste 25 000 ha 

de vie cît are județul Ga
lati — care deține locul II 
pe tară în aoeastă direcție 
— în jur de 11 000 ha sint 
plantate pe terase. Se dis
tinge aici dorința. însoțită 
de faptă, de a ridica la 
putere zonele colinare slab 
productive, faptul că efor
tul tenaoe. de amploare a 
aflat „cheia fertilității" și 
in locurile unde hazardul 
și convulsiile geologice ale 
naturii au lăsat în urmă, 
prin milioane si milioane 
de ani, un amalgam 
dealuri si văi.

— Din cele 7 000 ha 
are unitatea noastră 
avem 100 de ha teren plan. 
Restul ? Pante repezi, 
unele fiind, pină cu putină 
vreme în urmă, erodate 
pînă Ia roca mumă.

Remarca aparține Ingi
nerului Sandu Sindilă. di
rector Ia I.A.S. Dealu Bu
jorului. Loc unde perime
trul etalon „tip Perieni" de 
3 600 de ha a fost îmbo
gățit cu încă o suprafață 
de 320 ha. (320 ha In plus, 
cu benzi înierbate. unde ' 
procesul de uzură al solu
lui era avansat). Loc unde, 
anual, se amenajează in 
terase, pentru o mai bună 
si rațională punere in va
loare. peste 400 de hectare.

Hectare întinerite pe 
care se ajunge în foarte 
scurt timp la dublarea 
producției. Mai mult; 
pentru a transpune In via
tă obiectivele programului

Al- 
alte
re
nu-

de

cit 
nu

elaborat sub directa în
drumare a comitetului ju
dețean de partid — parte 
integrantă din Programul 
national de transformare a 
naturii — in această parte 
a tării se iau în calcul si 
terenurile accidentate, ne- 
mecanizabile. Adică fie
care re venă în parte — 
care, adunate Ia 
ridică la circa, 
hectare.

Demonstrează
Sandu Slndilâ :

— In astfel de locuri, 
evident, nu era vorha de 
cultivarea cerealelor, * 
viei, a pomilor fructiferi. 
Munca de teratare a cerut

un loc, s«s
6 000 de
inginerul

rativul folosirii cu price
pere a pămîntulul. investi
rii lui cu valoroase calități 
de fertilitate. Acțiunile 
concrete în această ordine 
de .idei sînt multiple si cu
prind în cimpul lor de for
ță întreaga 
bilă : de la 
productive 
unde cîteva 
au fost silite de om să „în
vețe" alfabetul recoltelor 
mari, si pînă la rîpele de 
De malurile Prutului, cum 
am văzut. De la punerea 
in valoare a unor terenuri 
din jurul orașului Galați 
Si. mai ales, a acelora 00 
Însoțesc curgerea apelor.

suprafață ara- 
nisipurile slab 
ale Iveștiior, 
mii de hectare

Ofensiva fertilității 
pe colinele abrupte

un efort enorm, SI acolo 
unde am dus lucrurile la 
capăt am reușit ca. de pe 
un hectar de foste rîpl. pe 
care l-am terasat. să ob
ținem pină la 5 000 kg de 
porumb. Sau alt exemplu: 
de pe un asemenea hectar 
terasat. cultivat cu vită de 
vie, să realizăm in anii 
buni pînă la 13 000 kg stru
guri. Cum se vede, efor
tul de a transforma și rî
pele în terenuri roditoare 
merită.

Merită. Si tocmai pen
tru că se pornește de la 
aoeastă convingere se ac
ționează cu convingere. 
Și-i bine să se tină acest 
ritm si aoest tonus deoa
rece ceea ce s-a realizat 
reprezintă doar... Începu
tul. Cele peste 80 000 hec-‘ 
tare in pantă ale județului 
constituie. în aoeastă di
recție. un imens „poligon" 
de încercare a capacității 
de organizare si acțiune. 
De încercare a forțelor. De 
afirmare a tenacității și 
voinței de a acredita ima
ginea fertilității și aici, 
unde ravagiile secetei șl 
ale unui teren slab pro-, 
ductiv împământenise o cu 
totul altă imagine.

De altfel, această rezul
tantă se desprinde din toa
te programele prioritare 
care vizează accelerarea 
strădaniilor pentru conti
nua înflorire a agriculturii 
Județului Galati. Programe 
care pornesc de la impe-

taansformate în anii din 
urmă în perimetre piscico
le — unde la ordinea zi
lei se află problema obți
nerii unor randamente co
respunzătoare — și pină 
la extinderea irigațiilor 
care, prin rod bogat, să 
sporească... suprafața agri
colă a județului.

Toate aceste acțiuni 
merg mină în mînă : tera- 
sările meoanizabile. scari- 
ficărlle. aratul pe curba 
de nivel, administrarea a- 
mendamentelor, a îngrășă
mintelor chimioe șl organi
ce — de la 200—300 mii 
tone gunoi de grajd admi
nistrate anual s-a ajuns, 
în 1986, Ia 1,6 milioane tone 
gunoi de grajd dat ogoa
relor gălătene drept hrană 
— desecări, recuperarea 
ravenelor. amenajări pis
cicole si. mai ales, dezvol
tarea irigațiilor.

Atei se cuvine să stă
ruim. Pînă la sfirșitul a- 
oestul an. în județ vor fl 
apte pentru irigații în jur 
de 70 000 hectare. La sfîr- 
șitul actualului cincinal 
suprafața Irigată va cres
te la aproape 200 000 de 
hectare. Un cuvînt greu in 
această privință îl va avea 
finalizarea lucrărilor la 
marele sistem Terasa Co- 
vurlui. care cuprinde între 
marginile sale si suprafețe 
din județul vecin — Vas
lui. Este, o lucrare amplă, 
de mare însemnătate. Este 
un obiectiv unde lucrările

de artă, precum conducerea 
apei pe dealuri, prin si
fonare. sint la ele acasă. 
Nu intirnplător își aduc o 
contribuție însemnată aici 
bravii noștri militari, hotă- 
rîti să recupereze rămîne- 
rile în urmă, deciși să-și 
îndeplinească exemplar si 
această misiune de pace 
încredințată de comandan
tul suprem, președintele 
Republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Mulți dintre cel cu care 
am stat de vorbă au ținut 
să ofere argumente palpa
bile privind oportunitatea 
urcării apelor si pe dealu
rile Covurluiulul, mereu 
însetate. Ne vom opri doar 
la un clasament al recolte
lor din acest an care ni 
s-a părut deosebit de sem
nificativ. Cooperatorii din 
Vînători. de exemplu, care 
•u avut porumbul irigat 
pe 335 hectare, au obținut 
o recoltă în medie, la ha. 
cu 3 990 kg mai mare decit 
vecinii lor din Tuluoesti. 
care nu au beneficiat de 
ploaia făurită de mina 
omului. Sau :. cooperatorii 
din Schela, unitate de 
frunte a agriculturii gălă
tene. au realizat tot la po
rumb, în acest an. pe su
prafețele irigate, o recoltă 
dublă fată de cea obținu
tă pe suprafața unde 
ploaia la comandă nu a 
ajuns încă. Argumente a- 
semănătoare se pot da si la 
celelalte culturi.

Deci :» același pămînt. 
oameni la fel de destoinici, 
numai că irigațiile au avut 
și au, peste tot. un cuvînt 
hotăritor in rodnicia pă- 
mîntului. Alături de hărnl- 
nicia oamenilor, de apelul 
Ia tehnologiile moderne în 
lucrarea pănjintului. de 
dragostea pentru această 
avuție națională; Sînt toate 
aoestea pledoarii pentru a 
menține un ritm ridicat 
execuției lucrărilor siste
mului de irigații Terasa 
Covurlui. După cum la fel 
de important este .ea su
prafețele amenajate să in
tre imediat in funcțiune. 
Nu-i păcat de efortul chel
tuit contra cronometru, pe 
sute si sute de hectare, 
care nu pot primi apa da
torită greutăților în procu
rarea cablurilor de racord 
la reteaua electrică 7 Este 
și aceasta doar una din 
problemele fierbinți care 
preocupă acum, la înoeput 
de iarnă, pe cei răspunză
tori de asigurarea fertilită
ții șl a acestei vetre de 
pîine si de tară.

t
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Patrie română, țară de eroi. Pro

gram artistic pionieresc (color)
20,45 Unirea — permanenta unui ideal 

șl strălucita sa Înfăptuire. Mlhal 
Viteazul — o clipă de vis împlinit. 
Documentor (color). O producție 
a studioului de film TV

21,00 Teatru TV. „Decebal" de Mlhat 
Emlnescu. Spectacol realizat tn 
colaborare cu Teatrul „Mlhal 
Emin<iseu“ din Botoșani

21,40 viratele p.-icli într-un oraș din 
Nord. Reportai

21,50 Telejurnal

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAUȘT1I NOȘTRI AU CIȘTlGAT 

„TROFEUL CARPAȚI*
După o siptămînă de întreceri viu 

disputate, în Sala sporturilor din 
Craiova,, echipa reprezentativă de 
handbal masculin a României a 
cîștigat turneul internațional „Tro
feul Carpați". în ultima întîlnire 
formația țării noastre a întrecut, 
într-un joc qe mare luptă și de un 
bun nivel tehnic, puternica formație 
a Uniunii Sovietice cu scorul de 
18—16 (12—9). De-a lungul compe
tiției, handbaliștii români au do
vedit, mai alea spre finalul con
cursului, un plus de tehnicitate, 
mobilitate și forță de joc, amintind 
de recunoscuta școală românească 
de handbal. Actuala ediție a „Tro
feului Carpați" a constituit pentru 
antrenorii reprezentativei noastre 
Eugen Trofin și Ghiță Licu un bun 
prilej de verificare a celor mal 
buni handbaliști în vederea apropia
telor confruntări internaționale. Dar 
iată și clasamentul final : România 
A, R. F. Germania, U.R.S.S., R. P. 
Polonă, România tineret și R. P, 
Bulgaria. (Nicolae Băbălău).

★

FOTBAL, in etapa a 15-a a Cam
pionatului diviziei A la fotbal s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Gloria — Jiul 1—0 (0—0), E.C. Olt — 
Flacăra 2-0 (1—0), Chimia — F.C. 
Argeș 0—0, F.C.M. Brașov — 
Rapid 2—1 (1—1). Universitatea — 
Craiova — Petrolul 0—0, Universi
tatea Cluj-Napoca — Corvinul 4—3 
(2—0), S.C. Bacău — Oțelul 0—0. 
Meciul Dinamo — Sportul Studen
țesc se va disputa azi, cu Începere 
de la ora 13, pe stadionul din Șos. 
Ștefan cel Mare.

SAIL în ultima rundă, a 14-a. a 
turneului feminin din cadrul Olim
piadei de șah de la Dubai au fost 

. consemnate următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Cuba 1,5—1,5 ; R. P. Chi
neză — Argentina 3—o ; Austria — 
Ungaria 1,5—1.5 ; Anglia — Iugosla
via 1,5—1.5 t România — Grecia 2—0 
(și 6 partidă Întreruptă). în clasa
ment pe primul loc s-a situat selec
ționata U.R.S.S.. cu 33,5 puncte, ur
mată de Ungaria — 29 puncte. R. P. 
Chineză — 23 puncte. Români* — 
27,3 puncte (1).
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J LONDRA 1 (Agerpres). — într-o 
1 declarație difuzată Ia Londra. Se- 
» cretariatul Federației mondiale a 
* cercetătorilor științifici si-a expri- 
i mat îngrijorarea în legătură cu 
.' continuarea cursei înarmărilor si a 
ț anuntat că se pronunță împotriva 

oricăror forme de extindere a aces-

ANUL INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII ÎN LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

Lupta pentru pace și dezarmare continuă să constituie o dominantă 
a vieții politice internaționale. In cadrul unor acțiuni de masă, care se 
desfășoară in diferite țări, militanții pentru pace își exprimă voințo 
de a continua lupta pentru realizarea dezideratului major al omenirii 
- trecerea la acțiuni concrete de pace și dezarmare. In acest cadru, 
opinia publică din diferite țări continuă să-și exprime dezacordul față 
de recenta hotărire a Administrației S.U.A. de a încălca tratatul 
SALT-2 prin punerea in stare operațională a bombardierului B-52 dotat 
cu rachete nucleare Cruise.

In favoarea unor măsuri eficiente de dezarmare
BONN 1 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor Congresului reprezentan
ților partidelor ecologiste din Eu
ropa occidentală, care se desfășoa
ră la Koln, delegații au cerut a-

I

doptarea de măsuri eficiente de 
dezarmare. Participantii s-au oro- i 
nuntat pentru încetarea militari- , 
zării spațiului cosmic si pentru di- ' 
zolvarea blocurilor militare. ț

Inițiativă a mișcării antinucleare din Marea Britanie J 

pe rutele utilizate, potrivit mișcă- i 
rii pacifiste britanice Campania ! 
pentru Dezarmare Nucleară, pen- ) 
tru transportul rachetelor nucleare 1 
americane amplasate pe teritoriul ’ 
Marii Britanii. ‘ ț

I 
dorința copiilor indieni de a trăi | 
într-o lume fără arme Si războaie 
si au cerut ca fondurile irosite în 
prezent in cursa înarmărilor să 
fie folosite pentru eradicarea foa
metei. sărăciei, bolilor.

LONDRA 1 (Agerpres). — O 
amplă acțiune în sprijinul trecerii 
neintirziate la măsuri efective de 
dezarmare a avut loc în Marea 
Britanie. Circa 25 000 de persoane 
au initiat demonstrații pentru pace

Marș pentru pace al copiilor indieni
DELHI 1 (Agerpres). — Pe stră

zile capitalei indiene s-a desfășu
rat un mars pentru pace al co
piilor. initiat de UNICEF si o 
serie de organizații obștești din 
Delhi. Participantii au exprimat

Nu, extinderii cursei înarmărilor în Cosmos 1

\ 
\ 
\ 
\
\ 
\

tui proces periculos. în special in 
spațiul extraatmosferic. Securita
tea popoarelor poate fi asigurată i 
doar în condiții de pace, sublinia- ? 
ză declarația adoptată la o reuniu- i 
ne a secretariatului acestei orga- ț 
nizatii.

Lucrările reuniunii general-europene 
de la Viena

VIENA 1 (Agerpres). — Radu 
Bogdan transmite : Inoepînd de 
luni, lucrările reuniunii general-eu
ropene de la Viena au intrat in cea 
de-a cțncea săptămînă. Potrivit 
programului stabilit în cadrul întîl- 
nirii pregătitoare, reprezentanții ce
lor 33 de state europene, ai S.U.A. 
și Canadei continuă, atît în plenară, 
cit și în grupurile de lucru, exami
narea modului de aplicare a preve
derilor Actului final de la Helsinki 
și a documentului reuniunii de la 
Madrid.

în primul grup de lucru s-a con
venit examinarea în paralel a pro
blemelor legate de principiile rela
țiilor dintre statele participante, pe 
de o parte, si aspectele militare ale 
securității și dezarmării în Europa, 
pe de altă parte, grupul de lucru 
acționînd ca un organ distinct pen
tru fiecare din aceste două subcapi
tole ale Actului final. Marea majori
tate a vorbitorilor s-au pronunțat 
pentru respectarea strictă de către 
toate statele a tuturor celor 10 prin
cipii conținute în Actul final de la 
Helsinki si au subliniat necesitatea 
aplicării lor universale, integrale, 
atit în relațiile dintre cei 35 de 
membri ai C.S.C.E., cit și în ra
porturile dintre aceștia cu sta
tele de pe celelalte continente. 
S-a evidențiat necesitatea ca reuniu
nea de la Viena să adopte noi

măsuri de natură a contribui la res
pectarea strictă a principiilor Actului 
final, la renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța în raporturile 
dintre state, la soluționarea tuturor 
diferendelor și problemelor litigioa
se exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative.

în cel de-al doilea grup de lucru, 
care se ocupă de problemele schim
burilor comerciale, ale cooperării în 
domeniul economic și tehnico-știin- 
tific și al mediului înconjurător, s-a 
trecut la abordarea chestiunilor pri
vind cooperarea industrială. Dezba
terile referitoare la importantul ca
pitol al schimburilor comerciale au 
pus în evidență interesul statelor 
participante pentru diversificarea și 
extinderea raporturilor de colaborare 
in domeniul comerțului intereuro- 
pean, ca o componentă esențială a 
sistemului comerțului internațional. 
O mare parte din delegații s-au pro
nunțat că hotărire pentru elimina
rea restricțiilor și măsurilor de 
ordin discriminatoriu, pentru adopta
rea în cadrul actualei reuniuni ge
neral-europene de angajamente 
ferme de natură a contribui la redu
cerea și îndepărtarea progresivă a 
acestora. în ansamblu, delegațiile 
participante au scos în relief impor
tanta deosebită a problematicii eco
nomice. a cooperării în general. în 
cadrul eforturilor îndreptate spre 
edificarea securității pe continent

AMERICA LATINĂ

Datoria externă-în
Problema datoriei externe s-a aflat 

In centrul dezbaterilor sesiunii Con
siliului ministerial al Sistemului 
Economic Latino-American (S.E.L.A.), 
desfășurată recent la Lima. Consem- 
nînd tendința de accentuare a proce
sului de deteriorare a economiilor 
naționale din regiune, ca urmare a 
crizei mondiale, in special a pove
rii tot mai apăsătoare a datoriei ex
terne. vorbitorii au subliniat, totoda
tă. efectele negative ale practicilor 
discriminatorii, restrictive, ale state
lor occidentale industrializate față de 
produsele de export latino-america- 
ne, ca și cele ale manevrării prețu
rilor pe piețele internaționale de că
tre marile monopoluri la materiile 
prime — produse tradiționale ale ță
rilor din această zonă a lumii. Evi
dențiind caracterul nu numai econo
mic, ci și politic al problemei dato
riei externe, documentul final al re
uniunii de la Lima a relevat drep
tul suveran al fiecărei țări de a de
cide modalitățile de a o rambursa, 
fără a fi afectate interesele și dez
voltarea popoarelor respective, pre
cum și necesitatea unui autentic dia
log internațional între statele credi
toare și cele debitoare.

Obiective rămase in do
sarele planului de acțiune 
pe plan regional. Dificultățile 
crescinde ce confruntă țările latino- 
americane sint elocvent reflectate da 
datele și cifrele furnizate de insti
tuții internaționale competente care 
arată că, după primii cinci ani, 
obiectivele programului de acțiune 
pe plan regional pentru actualul de
ceniu nu au fost nici pe departe 
atinse. Dimpotrivă. Produsul intern 
brut al regiunii a crescut în me
die cu 1 la sută pe an. fată de obiec
tivul fixat de 6 la sută. în sectorul 
agrozootehnic se prevedea o creștere 
de 8 la sută, nivel ce nu a putut fi 
atins. în sectorul manufacturier 
obiectivul era de 8.5 la sută, obți- 
nîndu-se doar o creștere de 1 la 
sută pe an. în spatele acestor indi
catori medii pentru întreaga regiune 
se află însă situații, la nivelul unor 
economii naționale, și mai semnifi
cative, pentru a nu spune dramatice.

Astfel, in perioada respectivă, pro
dusul intern brut a scăzut cu 29 la 
sută in Bolivia, cu 24 la sută în Sal
vador ; s-a redus cu aproximativ 20 
la sută în Venezuela si Uruguay, cu 
18 la sută în Guatemala și Argenti
na ; s-a diminuat intre 11 și 15 la 
sută în Peru, Costa Rica, Haiti, Hon
duras și Nicaragua. Dereglările din 
sfera productivă. împletindu-se cu 
dificultățile de ordin financiar, s-au 
reflectat direct în domeniul schim
burilor comerciale internaționale ale 
regiunii ; volumul exporturilor, care 
era prevăzut să crească cu 8 Ia suită 
pe an, a crescut cu numai 3 la sută. 
O serie de indicatori cu caracter so-

Proiectul Declarației asupra dreptului 
la dezvoltare al popoarelor

— adoptat de Comitetul pentru probleme culturale, sociale 
ți umanitare al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE. UNITE 1 (Agerpres).
— Comitetul pentru probleme cultu
rale. sociale și umanitare al Adună
rii Generale a O.N.U. a adoptat, cu 
o mare majoritate de voturi, proiec
tul unei Declarații asupra dreptului 
la dezvoltare al popoarelor. Docu
mentul. arată agențiile internaționale 
de presă, subliniază că dreptul po
poarelor la dezvoltare constituie o 
parte componentă, inalienabilă,, a 
drepturilor omului, pacea și secu
ritatea internațională fiind elemen
tele de bază ale asigurării lui.

Potrivit proiectului, statele au res
ponsabilitatea permanentă de a ac
ționa pentru crearea condițiilor na
ționale și internaționale propice asi
gurării dreptului la dezvoltare.

Documentul a fost înaintat spre 
examinare și aprobare Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Comitetul pentru probleme econo
mice și financiare al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a lansat un apel pen
tru adoptarea de măsuri efective 
care să oprească „exodul de inteli
gență" '>— fenomenul racolării de 
cadre specializate din țările in curs

de dezvoltare de către statele indus
trializate.

O rezoluție adoptată în acest sens 
subliniază, de asemenea, necesitatea 
unor măsuri urgente vizînd soluțio
narea durabilă a problemei datorii
lor externe ale țărilor în curs de dez
voltare. inclusiv eliminarea protec- 
ționismului. reducerea ratelor dobin- 
Zii, promovarea comerțului interna
țional și asigurarea unei mai mari 
stabilități a ratelor de schimb.

Toate statele trebuie să coopereze 
pentru crearea unei noi ordini mon
diale în domeniul informației — se 
arată într-o rezoluție adoptată de 
Comitetul politic special al Adunării 
Generale a O.N.U. în document se 
exprimă sprijinul față de eforturile 
întreprinse de U.N.E.S.C.O. în direc
ția diminuării decalajului informa
țional existent între statele in curs 
de dezvoltare și țările industrializate 
occidentale. Totodată, celelalte orga
nisme de resort din sistemul Națiu
nilor Unite sint chemate să-și inten
sifice acțiunile pentru promovarea 
unui climat de înțelegere, cooperare 
și pace.

PRIMUL MINISTRU 
AL GRECIEI CONDAMNĂ 

Încălcarea de către s.u.a.
A TRATATULUI SALT-2

ATENA 1 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Atena, primul 
ministru al Greciei, Andreas Pa- 
pandreu, a condamnat violarea de 
către Statele Unite a Tratatului 
SALT-2, încheiat cu U.R.S.S. în 
anul 1979. Această acțiune — a spus 
el — periclitează negocierile sovie- 
to-americane cu privire Ia reducerea 
armamentelor nucleare — transmit 
agențiile Associated Press și Reuter.

Considerăm — a spus el — că 
măsura ar putea fi fatală și ar duce 
la o cursă a înarmărilor cu conse
cințe incalculabile. „Dacă această 
acțiune nu va fi reconsiderată, vom 
păși pe un drum fără întoarcere, 
care duce la distrugere" — a decla
rat, in încheiere, Andreas Pa- 
pandreu.

ZIUA NAȚIONALA A EMIRATELOR ARABE UNITE

Șeic ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Sărbătorirea Zilei independenței țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă transmite felicitări cordiale, urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului prieten al Emiratelor Arabe Unite, paoe. progres 
și prosperitate.

Exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor lărgi șl 
aprofunda continuu. în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Sesiunea specială finală a Congresului 
al Ill-lea al P.C. din Cuba

HAVANA 1 (Agerpres) — Luînd 
cuvîntul în cadrul lucrărilor sesiunii 
speciale finale a Congresului al 
Ill-lea al P.C. din Cuba. Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C.. președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, a evidențiat nece
sitatea perfecționării continue a pro
cesului de organizare și retribuire a

muncii, aceasta fiind definită drept 
una din cele mai importante și 
complexe sarcini ce stau în fața 
partidului și a tării — relatează 
agenția Prensa Latina. El a cerut să 
se acorde cea mai mare atenție în 
vederea îndeplinirii cu succes a 
obiectivelor programului partidului 
pentru următorii ani.

NICOSIA: încheierea Congresului A.K.E.L.
Ezekias Papaioannou — reales secretar general al partidului

NICOSIA 1 (Agerpres). — La Ni
cosia s-au încheiat lucrările celui 
de-al XVI-lea Congres al Partidu
lui Progresist al Oamenilor Muncii 
— AKEL din Cipru. A fost adoptată 
o rezoluție politică în care partici- 
panții la congres se pronunță pentru

soluționarea problemei din insulă, 
astfel incit să se asigure constituirea 
unui stat independent, federal, unit, 
nealiniat și demilitarizat.

Ezekias Papaioannou a fost reales 
în funcția de secretar general a' 
AKEL.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Ciocniri violente in Liban • Apeluri la încetarea luptelor 

din zona taberelor de refugiați palestinieni
BEIRUT 1 (Agerpres). — Milițiile 

„Amal" au lansat in cursul nopții de 
duminică spre luni un atac împotriva 
taberei de refugiați palestinieni de 
la Shatila. aflată în sudul Beirutu
lui. Luptele au continuat cu vio
lență in cursul zilei de luni. Un pur
tător de cuvint al milițiilor ..Amal". 
citat de agenția France Presse. a 
declarat că milițiile siite au preluat 
practic controlul asupra taberei. în 
cursul ofensivei au fost utilizate 
tancuri și artilerie grea.

Lupte puternice au avut loc si în 
zona dealurilor din jurul orașului 
Saida din sudul țării.

BAGDAD — Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a cerut șefilor de state ara
be să intervină „de urgență" pentru 
a pune capăt luptelor din zona ta
berelor de refugiați palestinieni din 
Liban.

HARARE — Primul ministru al 
Republicii Zimbabwe, Robert Muga
be. președintele in exercițiu al Miș
cării de nealiniere, a adresat un 
mesaj secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, în care se 
relevă necesitatea acționării în ve
derea încetării luptelor din sudul 
Libanului, in zona taberelor de re
fugiați palestinieni.

CAIRO —în cursul unei conferințe 
de presă care a avut loc la Cairo,

președintele Egiptului, Hosni Mu
barak. a subliniat importanța solu
ționării pe cale negociată a proble
mei palestiniene și a relevat necesi
tatea convocării unei conferințe in
ternaționale privind Orientul Mij
lociu.

KUWEIT — Secretarul general al 
Organizației Conferinței Islamice, 
Sharifuddin Pirzada, a lansat un 
apel la încetarea luptelor din jurul 
taberelor de palestinieni din Liban, 
într-un mesaj transmis lui. Yasser 
Arafat, președintele' Comitetului E- 
xecutiv ai Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, el a arătat că ță
rile islamice sprijină lupta poporu
lui palestinian pentru înființarea 
unui stat propriu, sub conducerea 
O.E.P., singurul său reprezentant 
legitim.

TEL AV1V. — Cabinetul israelian 
a ratificat cu majoritatea de voturi 
termenii acordului privind arbitrajul 
asupra enclavei Taba, încheiat cu 
Egiptul Ia 11 septembrie — a anun
țat postul de radio israelian citat de 
agenția M.E.N. Procesul de arbitraj 
urmează să înceapă peste două săp- 
tămîni, la Geneva — menționează 
agenția citată.

Zona de frontieră Taba, de pe 
coasta Golfului Aqaba, teritoriu ocu
pat de Israel în 1967, a rămas sub 
ocupația israeliană la retragerea for
țelor acestei țări din Smai, in 1982.

Reducerea ponderii țărilor 
în curs de dezvoltare 
în comerțul mondial

— relevată de raportul anual 
al G.A.T.T.

GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge
neva a fost dat publicității raportul 
G.A.T.T. (Acordul General pentru 
Tarife și Comerț) asupra comerțului 
internațional în 1985 și in primul se
mestru din 1986. Documentul relevă 
că anul trecut volumul schimburilor 
mondiale a sporit cu 3 la sută și va 
crește probabil în 1986 cu 4 la sută, 
în timp ce in anii ’70 rata anuală de 
creștere era de 5,5 la sută, în medie, 
în valoare, creșterea din 1985 a 
comerțului a fost doar de 1 la sută, 
cea a produselor industriale sporind 
însă cu 5 la sută.

între alte trăsături ale perioadei 
analizate, raportul relevă reducerea 
ponderii țărilor în curs de dezvol
tare în comerțul mondial în 1985, 
atribuind în mare parte acest recul 
diminuării valorii exporturilor de 
combustibil și de alte produse pri
mare. Exporturile de produse indus
triale ale acestor state reprezentau 
anul trecut 12.5 la sută din comerțul 
mondial cu astfel de bunuri.

Conferința constitutivă 
a Forului partidelor politice 
democratice din America 

Latina și Caraibi
BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 

La Buenos Aires s-au încheiat lucră
rile Conferinței constitutive a Foru
lui partidelor politice democratice 
din America Latină și Caraibi, anun
ță agenția Prensa Latina. în funcția 
de președinte al forului a fost ales 
șeful statului argentinian. Râul Â’I- 
fonsin, lider al Uniunii Civice Radi
cale din Argentina.

Participanții la conferință s-au 
pronunțat pentru o acțiune comună 
a țărilor care au de suferit din cauza 
grelei poveri a datoriilor externe, 
considerindu-se că acestea sint folo
site de unele țări industrializate ca o 
nouă formă de dominație. S-a apre
ciat că țările debitoare trebuie să 
acționeze în comun pentru a face 
față tendințelor de control al piețe
lor materiilor prime provenite din 
țările în curs de dezvoltare, precum 
și deteriorării permanente a terme
nilor in schimburile comerciale.

Forul a condamnat producerea, 
stocarea și experimentarea de arme 
nucleare în lume și s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru restructurarea Or
ganizației Statelor Americane — 
O.S.A.

centrul preocupărilor actuale
ratelor scadente și dobînzile) conju
gat cu scăderea afluxului de capital 
(asistență internațională oficială. îm
prumuturi ale companiilor private, 
lipsa de investiții externe directe) au 
dus la apariția unui fenomen profund 
nociv : amplificarea transferului net, 
deja important, de resurse financiare 
din America Latină spre statele ca
pitaliste dezvoltate. Transferul net de 
resurse a depășit 30 de miliarde d<? 
dolari în 1985 și 106 miliarde de do
lari pe ansamblul ultimilor patru 
ani. Dar totalul plăților în cadrul 
dobînzilor si al altor obligații, de- 
curgînd din datoria externă. între 
anii 1981—1985, a fost de peste 171

țită și de reducerea substanțială a in
vestițiilor americane pe emisfera 
sudică.

De altfel, diminuarea mai accen
tuată a exporturilor a dus la redu
cerea soldului excedentar al balanței 
comerciale a regiunii la un nivel de 
34,3 miliarde de dolari în 1985, com
parativ cu 38,7 miliarde dolari în 
1984. în ceea ce privește deficitul ba
lanței de plăți curente, acesta a cres
cut din nou la 4,4 miliarde, după ce 
înregistrase o diminuare la 1 miliard 
dolari în 1984. Un alt aspect Ia fel 
de important îl constituie manevra
rea prețurilor la materiile prime, în 
cadrul a ceea ce a fost denumit „co-

PE MARGINEA REUNIUNII CONSILIULUI MINISTERIAL AL S.E.L.A.

clal pun în evidență regresele înre
gistrate de țările din regiune sub’ 
acest unghi, relevînd, între altele, 
că, în 1985, a fost înregistrat același 
nivel al produsului pe locuitor din 
1977 și că 40 la sută din populația 
continentului se află situată sub li
mita a ceea ce este denumit, eufe
mistic, „stare de sărăcie critică".

Datoria externă — o ade
vărată „piatră de moară", 
în acest cadru de ansamblu, așa cum 
s-a arătat și la reuniunea S.E.L.A. 
de la Lima, datoria externă consti
tuie factorul cu ponderea cea mal 
importantă, devenind, în ultimii ani, 
o adevărată „piatră de moară", ce 
anulează practic eforturile țărilor de 
pe continent în lupta lor pentru so
luționarea problemelor create de cri
ză și crearea condițiilor care să asi
gure relansarea economică și apli
carea programelor de dezvoltare sta
bilite. Peste 85 la sută din datoria 
externă a regiunii se află concen
trată în Brazilia, Mexic. Argentina. 
Venezuela, Chile și Peru, primele 
trei țări, în această ordine, fiind și 
cei mai mari debitori ai zonei.

Serviciul datoriei externe (plata

de miliarde de dolari. Această hemo
ragie de resurse financiare a redus 
regiunea, din punct de vedere al ac
tivității productive, la o precară re
producție simplă fără creștere eco
nomică. Sau. mai direct spus, are 
loc un proces de „reproducere a sub
dezvoltării", în condițiile continuării 
spolierii de tip colonialist a resurse
lor naturale sau create prin muncă 
ale acestor țări prin mai sofisticatele 
metode ale actualului sistem finan
ciar internațional sau comercial.

Dificultățile pe care le întîmplnă 
țările latino-americane, ca de altfel 
toate țările în curs de dezvoltare 
aflate în această situație, în soluțio
narea problemei datoriei externe 
sînt agravate de politicile protecțio- 
niste, restrictive, practicate de sta
tele capitaliste dezvoltate, îndeosebi 
de S.U.A., care închid practic poarta 
piețelor lor mărfurilor provenind din 
America Latină și din alte zone ale 
subdezvoltării. Datorită acestui fapt, 
de pildă — așa cum se arăta la re
uniunea de Ia Lima —- importurile 
S.U.A. din America Latină s-au re
dus de la aproximativ 16 la sută în 
1983 la 13 Ia sută în 1985. această de
teriorare a schimburilor comerciale 
dintre cei doi parteneri fiind înso-

merțul captiv" (între filialele și cen
tralele societăților transnaționale), 
ca și pe piețele internaționale și care 
a făcut ca, practic, aceste prețuri să 
atingă, în 1985. cel mai scăzut nivel 
din ultimii cincizeci de ani.

Toate aceste aspecte si altele, nu 
mai puțin semnificative, demon
strează că problema datoriei externe 
a țărilor latino-americane. ca și a al
tor țări în curs de dezvoltare, a în
cetat de mult să mai fie o afacere 
a tehnicienilor bancari sau a specia
liștilor în finanțe, operînd fără să ia 
în considerare implicațiile sale în 
toate sferele activității productive și 
sociale, fapt dovedit, de altfel, și de 
ineficienta soluțiilor avansate pină 
acum.

Se impune o abordare 
nouă, globală, politico-eco- 
nomică a problemei dato
riei externe. Pornind tocmal de 
la această realitate ineluctabilă. 
România socialistă. președintele 
Nicolae Ceaușescu consideră — așa 
cum s-a arătat în documentul ofi
cial prezentat de țara noastră in 
cadrul actualei sesiuni a Adunării

Generale a O.N.U. — că problema 
datoriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare nu poate fi rezolvată de- 
cît printr-o abordare globală, politi- 
co-economică, asigurîndu-se partici
parea tuturor țărilor, a B.I.R.D., 
F.M.I. și a altor organisme financia
re internaționale, a reprezentanților 
marilor bănci. In acest sens. Româ
nia socialistă, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
sideră necesară elaborarea unui pro
gram de rezolvare globală, care să 
includă anularea datoriei pentru ță
rile cele mai sărace, reducerea sub
stanțială a datoriilor țărilor cu un 
venit pînă la 1 000—1 200 de dolari 
pe locuitor, o reducere cu 50—70 la 
sută a datoriei celorlalte țări în curs 
de dezvoltare, diferențiată pe două- 
trei grupe de state, in funcție de ni
velul venitului național și al poten
țialului de care dispun, reeșalonarea 
pe 15—20 de ani a rambursării res
tului datoriei, cu o dobîndă redusă de 
3—4 la sută sau fără dobindă și cu o 
perioadă de grație de 3—5 ani. stabi
lirea unui plafon pentru plățile anua
le in conturile datoriei externe, care 
să nu depășească 10 la sută din în
casările anuale obținute din exportu
rile țărilor debitoare, stabilirea unei 
limite maxime pentru creditele 
vechi, care să nu depășească 3—4 la 
sută, iar sumele plătite peste aceas
tă limită să fie reduse din volumul 
datoriei externe.

România apreciază că. In vederea 
soluționării globale. într-o abordare 
nouă, politico-economică. a proble
mei datoriilor externe este necesar 
ca O.N.U. să-și asume o răspundere 
mai mare, contribuind la ajungerea Ia 
un acord intre toate țările, atit cele 
dezvoltate, cit și cele în curs de dez
voltare. In viziunea României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. proble
ma datoriei externe a țărilor în curs 
de dezvoltare, inclusiv a țărilor lati
no-americane. trebuie abordată și so
luționată în contextul mai larg al 
măsurilor și acțiunilor ce se impun 
pentru o reală și extinsă relansare 
a economiei mondiale, pentru lichi
darea decalajelor economice și a sub
dezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Valentin PAUNESCU

Cu 15 ani în urmă, 
la 2 decembrie 1971, 
pe harta politică a lu
mii își făcea apariția 
un nou stat indepen
dent: Emiratele Arabe 
Unite. Situat în partea 
de est a Peninsulei 
Arabice si reunind 
șapte mici teritorii cu 
o suprafață de 83 600 
kmp, tinărul stat dis
pune de imense resur
se de petrol, evaluate 
la peste 3 miliarde 
tone. Principalul pro
ducător este emiratul 
Abu Dhabi, urmat de 
Dubai. în anii care au 
trecut de Ia procla
marea independentei 
s-au făcut mari inves
tiții pentru valorifi
carea principalei bo
gății naturale, reușin- 
du-se. într-o perioadă 
foarte scurtă, să se ob
țină o producție-record 
de aproape 100 mili
oane tone anual. As
tăzi. Emiratele Arabe

Unite se numără prin
tre principalii expor
tatori de petrol ai 
lumii.

Cu fondurile obținu
te din comercializarea 
„aurului negru" a fost 
declanșată o vastă ac
țiune de diversificare 
a economiei naționale, 
care a transformat ra
dical înfățișarea ve
chilor regiuni de coas
tă. In locul micilor a- 
sezări pescărești au a- 
Părut orașe moderne, 
porturi de mare ca
pacitate. combinate 
petrochimice etc. S-a 
trecut. totodată. la 
dezvoltarea agricultu
rii in sistem irigat. 
Astfel. începînd din 
anu.1 1982 a început a- 
plicarea unui program 
de explorări in ve
derea descoperirii de 
noi pînze de apă frea
tică. care a dus Ia fo
rarea a zeci de puțuri 
în diferite regiuni ale

tării, dintre care unele 
Ia peste 1 000 m adin- 
cime. Această măsură 
are drept scop nu nu
mai promovarea culti
vării păminitului în
tr-o zonă lipsită de 
ploi, dar si asigurarea 
necesarului de ană po
tabilă pentru cei a- 
proximativ un milion 
de locuitori ai tării.

Animat de senti
mente de prietenie 
fată de popoarele a- 
rabe. poporul român 
urmărește cu interes 
si simpatie realizările 
obținute de Emiratele 
Arabe Unite pe linia 
dezvoltării economice 
și sociale, a făuririi 
unei vieți înfloritoare. 
Relațiile dintre cele 
două țări - cunosc un 
curs ascendent, inscrl- 
indu-se ca o contri
buție concretă la cau
za colaborării interna
ționale, a apropierii 
intre popoare.

sArbAtoarea naționala a republicii

CENTRAFRICANE

Domnului General de armată ANDRE KOLINGBA
Președintele Republicii Centrafricane, 

Șef al statului și al guvernului

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Centrafricane îmi este plăcut să 
vă adresez calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de pare 
și prosperitate ’poporului centrafrican prieten.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre ță
rile noastre se vor dezvolta tot mai mult în interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii și Înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 1 decembrie, po
porul centrafrican a 
sărbătorit împlinirea a 
28 de ani de Ia pro
clamarea republicii, e- 
vocînd cu acest pri
lej unul dintre cele 
mai importante mo
mente ale. istoriei sale 
naționale. Actul din 
1958. survenit ne fon
dul unui puternic 
avint al mișcării de 
eliberare în Africa, a 
pus capăt unei lungi 
perioade de dominație 
colonială si a marcat 
începutul unor efor
turi susținute în ve
derea lichidării înapo
ierii economice moște
nite din trecut, a fău
ririi unei vieți noi.

Republica Centra- 
fricană (suprafața — 
623 000 kmp ; popu
lația — 2.6 milioane 
locuitori) este, după 
cum se știe, un stat

fără Ieșire la mare, 
fiind situat în inima 
continentului. Locui
torii săi se ocupă cu 
agricultura. Se cultivă 
bumbac, cafea, arahi- 
de. cereale, arborele 
de cauciuc ș.a. In sub
solul tării se găsesc 
importante bogății mi
nerale. Diamantele, 
exploatate în regiu
nea Uuadda. din cen
trul republicii, furni
zează jumătate din 
valoarea exportului.

Pentru valorificarea 
bogățiilor naturale, in 
anii care au trecut de 
la proclamarea inde
pendentei au fost lua
te un sir de măsuri 
care au dus Ia pu
nerea bazelor unei 
industrii proprii și la 
dezvoltarea altoi sec
toare ale economiei 
naționale. Astfel, a

fost construită o uzi
nă de înnobilare a mi
nereului de uraniu, 
fabrici textile, de pre
lucrare a produselor 
alimentare, s-au în
treprins lucrări de a- 
menajare a unor 
cursuri de apă.

Prieten apropiat al 
popoarelor africane, 
poporul român urmă
rește cu interes si 
simpatie rezultatele 
obținute de poporul 
centrafrican ne calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare. între Re
publica Socialistă 
România si Republica 
Centrafricană s-au 
statornicit relații de 
prietenie si colabora
re. care se dezvoltă în 
interesul ambelor țări 
si popoare, al cauzei 
păcii si înțelegerii in
ternaționale.

DE

NUMIRE. După cum a anunțat 
agenția Khaosan Pathet Lao 
(K.P.L.). Sisomphone Lovansay. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, vicepreședinte al Adună
rii Populare Supreme a R.D.P. 
Laos, a fost numit în funcția de 
președinte interimar al Adunării 
Populare Supreme a R.D.P. Laos.

PLENARĂ. La Brazzaville s-au 
încheiat lucrările plenarei C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii. 
Comunicatul final al plenarei sub
liniază importanta acordată de 
participanti problemelor întăririi 
rolului conducător al partidului în 
societatea congoleză. A fost dezbă
tut stadiul îndeplinirii primului

CONVORBIRI. O delegație a Aca
demiei de Partid pentru învățămînt 
Social-Politic de pe lingă C.C. al 
P.C.R., condusă de tovarășul Dumi
tru Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
rectorul Academiei, a efectuat o vi
zită în Uniunea Sovietică la invita
ția Academiei de Științe Sociale de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S. In timpul 
vizitei, delegația s-a întilnit și a 
avut convorbiri la Moscova cu 
corpul profesoral al Academiei de 
Științe Sociale din U.R.S.S., cu con
ducerile Institutului de Marxism- 
Leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 
și Institutului de Științe Sociale 
V. I. Lenin, iar la Novosibirsk cu 
conducerile școlii superioare de 
partid interregionale și institutelor 
de științe umanistice și de științe e- 
conomice ale Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Dumitru Popescu s-a întilnit cu 
G. P. Razumovski, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. în cursul convorbirilor 
au fost abordate probleme ale pre
gătirii cadrelor de partid și de stat 
și a cadrelor de conducere din eco
nomie, precum și aspecte ale cerce
tării științifice in domeniul științelor 
sociale din cele două țări. S-a sub
liniat de asemenea, importanța con
tinuării schimbului de experiență și 
a colaborării în aceste domenii în
tre P.C.R. și P.C.U.S., în spiritul ra
porturilor tovărășești dintre cele 
două, partide, al înțelegerilor stabi
lite în cadrul întilnirilor la cel mai 
înalt nivel.

plan de dezvoltare economică n 
tării ne perioada 1982—1986 și au 
fost adoptate măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea situației din 
sectorul de stat al economiei.

FORUM. La Viena s-au încheiat 
lucrările întilnirii-dialog. convoca- > 
te de Forumul de legătură al or- I 
ganizatiilor politice. obștești și ‘ 
antimilitariste din diferite țări. Au 
fost discutate măsurile ce se vor I 
lua in continuare pentru asigura- | 
rea păcii si securității internațio
nale și probleme legate de rezul- i 
țațele întilnirii sovieto-americane I 
la nivel înalt de la Reykjavik. 1

ALEGERI. Prezidiul Adunării I 
Populare a Republicii Populare I 
Socialiste Albania a emis un de-

I creț privind organizarea, la 1 fe- r 
I bruarie 1987. a alegerilor de depu- I 

tati în Adunarea Populară a celei
j de-a 11-a legislaturi.

REUNIUNE. La Cairo au în- I

Iceput lucrările reuniunii Consiliu
lui General al Internaționalei So- I 
cialiste Africane la care participă | 
I reprezentanți a 35 de partide so
cialiste din 23 de țări de pe con- > 
tinentul african. Pe agenda re- I 
uniunii se află probleme privind • 

I întărirea cooperării dintre tarile
africane în interesul asigurării I 
păcii, stabilității si dezvoltării lot | 
economice.

UN AVION DE RECUNOAȘTE- I 
RE american de tipul „SR-71" a • 

I pătruns în spațiul aerian al R.P.D.
Coreene in zona de coastă a pen- [ 
insulei Kangryong, informează I

IA.C.T.C.. cerind încetarea acestor 
acte provocatoare; Numai în luna I 
noiembrie, adaugă agenția, in soa- | 
țiul aerian nord-coreean au fost

I comise nouă asemenea misiuni de 
spionaj.

ÎNCETAREA STĂRII DE UR- I 
I GENȚĂ. Autoritățile de la La Paz I 

au anuntat încetarea stării de ur- 
Igență în Bolivia, restabilindu-se. . 

astfel, toate garanțiile constituțio
nale. Ministrul de interne. Fernan- I 

Ido Barthelemy. a declarat că ..în 
tară domnește acum liniștea, ceea I 
ce permite organelor legale ale | 
tării să-si desfășoare activitatea in 

I mod normal". >
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