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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu

înaltă răspundere, bună organizare 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan

„Planul este asigurat cu tot ce este necesar privind îndeplinirea în 
bune condiții a producției fizice și a tuturor indicatorilor, a producției 
generale. Este necesar să urmărim realizarea sortimentelor și a produ
selor așa cum sînt stabilite prin plan, pentru că numai astfel vom putea 
să asigurăm desfășurarea normală a producției".

NICOLAE CEAUȘEȘCUConsfătuirea de lucru care a avut loc recent la C.C. al P.C.R. se înscrie in practica profundului democratism instituit de partidul nostru pentru consultarea largă a oamenilor muncii, a factorilor de răspundere din întreprinderi, centrale și ministere în legătură cu problemele esențiale ale activității productive, pentru stabilirea măsurilor și acțiunilor necesare în vederea realizării in cele mai bune condiții a tuturor sarcinilor economice.Organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, această consfătuire a prilejuit o analiză aprofundată, exigentă a modului în care s-a acționat pentru îndeplinirea planului în prima parte a acestui an, a măsurilor care se impun a fi adoptate în vederea înfăptuirii exemplare a prevederilor pe luna aprilie și pe al doilea trimestru al anului. în spiritul sarcinilor subliniate in cuvintarea rostită cu acest prilej de secretarul general al partidului, esențial este acum ca pretutindeni, în flecare Întreprindere, în fiecare județ, centrală și minister să se asigure o amplă și susținută mobilizare a tuturor forțelor, a tuturor oamenilor muncii, în frunte cu comuniștii, astfel incit prin organizarea exemplară a producției și a muncii, printr-un spirit de totală dăruire, prin întărirea ordinii și disciplinei, toate sarcinile economice să fie îndeplinite neabătut, recuperîndu-se orice rămîneri in urmă — în strin- să concordanță cu interesele economiei naționale.Este semnificativ faptul că, imediat după Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme economice, secretarul general al partidului a urmărit la fața locului, în cadrul unei vizite de lucru, modul in care se acționează pentru îmbunătățirea activității tuturor unităților de producție, proiectare și construcție care participă la înfăptuirea programului de investiții in domeniul locuințelor. Și cu acest

prilej au fost stabilite măsuri concrete, menite să asigure transpunerea în viață a programelor de modernizare într-unul din sectoarele importante ale economiei, mobilizarea forțelor creatoare, întă
în context, se cuvine subliniat că nu este sarcină mai importantă în această perioadă ca realizarea riguroasă a producției fizice și cu prioritate a produselor destinate exportului. Cu prilejul

• Cea mai mare atenție — realizării exemplare a pro
ducției fizice, a tuturor produselor ți sortimentelor prevăzute 
in plan și in contractele economice.

• In prim-planul preocupărilor — îndeplinirea riguroasă 
a sarcinilor la export, onorarea la timp a contractelor eco
nomice externe.

• Calitatea și nivelul tehnic al produselor — la cei mai 
inalți parametri.

• înaltă răspundere în exercitarea autoconducerii ți 
autogestiunii, în valorificarea cu eficiență superioară a resur
selor tehnice ți materiale ale economiei.

• Pe toate țantierele de investiții — maximă mobilizare 
de forțe pentru recuperarea răminerilor in urmă, pentru pu
nerea in funcțiune la termen a tuturor obiectivelor de inves
tiții prevăzute pe acest an.

• Centralele ți ministerele - nemijlocit implicate în 
urmărirea realizării planului, in rezolvarea problemelor pro
ducției.

rirea spiritului organizatoric șl de răspundere pentru organizarea în cele mai bune condiții a prevederilor pe âcest an și pe întregul cincinal.Cu deosebită pregnanță, la consfătuirea de lucru, secretarul general al partidului a subliniat cerința majoră a întăririi spiritului de răspundere, revoluționar al tuturor participanților la producția materială de la muncitor Ia ministru, pe măsura atribuțiilor șl competențelor ce revin fiecăruia.

consfătuirii au fost clarificate problemele producției pe acest an șl s-a relevat cu claritate că există toate condițiile pentru desfășurarea corespunzătoare a activității productive. Important este ca aceste condiții să fie puse in valoare, ca măsurile stabilite să fie aplicate pînă la capăt prin implicarea nemijlocită a factorilor de răspundere din întreprinderi și centrale.Așa cum preciza tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, realizarea producției de export trebuie conside

rată Îndatorirea principală, pornin- du-se de la realitatea că numai prin fabricarea și livrarea la timp și de calitate superioară a producției destinate partenerilor externi pot fi asigurate resursele valutare necesare importurilor, desfășurarea normală a producției materiale în toate sectoarele de activitate. De aceea, pornind de la sarcinile subliniate de secretarul general al partidului, in fiecare întreprindere, în fiecare județ, centrală și minister trebuie să se asigure urmărirea zilnică a producției destinate exportului, intervenindu-se prompt pentru eliminarea oricăror dereglări care pot să apară, creîndu-se condiții ca fondul de marfă cu a- ceastă destinație să fie asigurat cu prioritate, iar contractele să fie onorate la termenele prevăzute, Sînt sarcini cu aplicabilitate imediată, astfel incit să-și arate roadele neîntîrziat, chiar în aceste zile. Intrucît prevederile privind exportul pe luna aprilie — care trebuie îndeplinite necondiționat — sint considerate a fi minime, orice depășire l'iind nu numai binevenită, dar și necesară.De bună seamă, conștiința comunistă, muncitorească, spiritul de răspundere trebuie dovedite' în privința realizării producției fizice prevăzute și contractate. După cum s-a apreciat la consfătuire, restantele apărute în producția fizică au numai parțial justificare prin existența unor condiții obiective, principalele cauze constînd în deficiențele serioase' care au existat în organizarea muncii, în preocupările necorespunzătoare atît ale centralelor, ministerelor și întreprinderilor, cît și ale organelor de partid privind urmărirea și soluționarea problemelor producției. Trebuie să se înțeleagă limpede de către fiecare om ai muncii, de către fiecare comunist că realizarea integrală a planului la producția fizică reprezintă una din condițiile ho.tăritoa-
(Continuare in pag. a Il-a)
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Din Rceastă săptămînă, datorită condițiilor climatice favorabile — în cea mai mare parte a țării se înregistrează temperaturi ridicate — ritmul lucrărilor agricole de primăvară s-a intensificat. Răspunzind îndemnurilor conducerii partidului de A ÎNCHEIA 1NSAM1NȚARILE PÎNA LA 20 APRILIE, mecanizatorii, cooperatorii, specialiștii, ceilalți oameni ai muncii din agricultură folosesc din plin fiecare zi și oră bune de lucru in cîmp. Eforturile depuse în această privință se concretizează in sporirea continuă a vitezelor zilnice Ia pregătirea terenului și semănat.Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pină în seara zilei de 8 aprilie au fost insă- mințate 1 329 500 hectare, reprezentind 24 la sută din suprafața prevăzută a se cultiva. Mazărea pentru boabe a fost insămințată in proporție de 96 la sută, inul pentru ulei — 91 la sută, ovăzul — 76 la sută, sfecla de zahăr — 66 la sută, orzoaica de primăvară — 61 la sută, cartofii timpurii și semi- timpurii au fost plantați pe 89 Ia sută din suprafața prevăzută a se cultiva, iar cei de vară — pe 66 la sută. Concomitent cu insămințarea acestor culturi, in sudul țării se lucrează intens la semănatul flo- rii-soarelui, soiei și porumbului.Pentru intensificarea lucrărilor este necesar ca organele si organizațiile de partid, consiliile populare și organele agricole să acționeze cu răspundere pentru ca mecanizatorii și cooperatorii, ceilalți oameni ai muncii din agricultură să folosească din plin tractoarele și utilajele, fiecare oră bună de lucru, respectind Întocmai normele prevăzute în tehnologii.
IN PAGINA A 111-A, relatări ale 

corespondenților „Scinteii", precizări 
ale specialiștilor.
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POPORULUI ROMÂN
ln pagina a IV-a

Adevărata tinerețe 
a unei străvechi așezări

Argumente pentru viitor

La „Electroputere" Craiova : Un produs de mare 
complexitate tehnică intrat în producția de serieLa secția de echipamente complexe, din cadrul fabricii de locomotive a întreprinderii „Elec- troputere", a început fabricația de serie a stațiilor de comandă- reglare pentru instalațiile de foraj, tip SCR-07, produs de mare eficiență economică, realizat în premieră națională, competitiv pe piața externă, unde, de altfel, se și exportă.„Noul produs a fost conceput ca urmare a indicațiilor date la fața locului de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu cu prilejul vizitei de lucru în întreprinderea noastră și este destinat acționării electrice, simultane sau independente, a 6 motoare de curent continuu de 850 kW fiecare din dotarea instalațiilor de foraj“ precizează ing. Felix Că- prariu, directorul fabricii de locomotive. Stațiile de comandă- reglare tip SCR-07, înlocuind in

stalațiile tip SDACR ce puteau acționa doar două motoare electrice, asigură la beneficiari economii anuale pe fiecare echipament de peste 200 tone combustibil convențional, o reducere a consumului de cabluri și laminate cu peste 1 400 kilograme. Noul produs este termostatat, „incinta" în care sînt înglobate toate celulele de acționare fiind izolată termic și avînd sistem prâpriu de ventilație — ceea ce-I dă posibilitatea să funcționeze la parametri maximi de eficiență, la temperaturi cuprinse intre plus 45 și minus 40 grade Celsius. Pe fluxul tehnologic se află în prezent, în diferite faze de execuție, primele 12 stații de comandă-reglare, din cele peste 40 cite urmează să fie realizate in acest an, majoritatea destinate exportului. (Nicolae Băbălău).

— Dacă dumneavoastră, tovarășe Gheorghe Radu, ați fi in locul nostru, cu ce întrebare ați incepe acest dialog cu primarul orașului Rimnicu Sărat, Gheorghe Radu ?— O întrebare posibilă, sinteză a observațiilor făcute de mulți oameni Ia ultimele adunări cetățenești și chiar ieri, la audiențe, s-ar putea formula astfel : „Cind vom avea și noi, tovarășe primar, străzi ca lumea în noile cartiere și chiar în zona centrală a orașului

niște ulițe, că nici nu știai unde sfîrșeau satele din jur și unde începea urbea. Atunci, în primăvara lui '67, s-a semnat adevăratul certificat de naștere al orașului de astăzi. Ni s-a cerut, mai intîi. să dezvoltăm cele două-trei modeste unități economice pe care le aveam atunci, după care, beneficiind de investiții tot

industrială a orașului din anul Congresului al IX-lea al partidului să se realizeze in mai puțin de o lună de zile. Este aceasta una dintre cele mai grăitoare mărturii a ceea ce înseamnă, concret, politica partidului de Industrializare socialistă, de dezvoltare armonioasă, echilibrată, a tuturor zonelor și localităților țării.
DIN ACTUALITATEA SOCIALISTA A ȚĂRII |

* O reportaje • însemnări •— Și ?— Și răspunsul nu e deloc ușor de dat, iar acest lucru il știu foarte bine cetățenii înșiși, care și-au înălțat, practic, o nouă așezare, Pentru că, iată, chiar în această primăvară se împlinesc douăzeci de ani de la prima vizită de lucru pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, a făcut-o in orașul nostru. „Oraș" era un fel de a spune, pentru că atunci, in 1967, Rimnicu Sărat oferea încă Imaginea vechilor tir- guri cu case sărăcăcioase și străzi desfundate, de fapt.

mal mari, de la un an la altul, am înălțat întreprinderi noi, moderne. Unică in țară, întreprinderea de garnituri de frînă și etanșare asigură cu produsele sale întregul necesar al economiei naționale și a devenit cunoscută in numeroase țări ale lumii. Tot unică este și Fabrica de regenerare a uleiurilor minerale pentru mașinile, instalațiile și agregatele industriei. Lor li s-au adăugat întreprinderea de organe de asamblare, Turnătoria din fontă pentru mașini- unelte, Fabrica de mobilă și altele, care au făcut ca astăzi întreaga producție

Urbanistică modernă la Rimnicu Sărat Foto : S. Cristian

Creșterea puterii economice a determinat un ritm de-a dreptul impresionant de urbanizare — și o comparație spune totul : de la 40 de apartamente am a- juns acum la peste 7 500. Iar industrializarea și urbanizarea au dus la un nou mod de a gîndi, munci și trăi atît pentru rimniceni. cît și pentru alte mii de locuitori din jut, o întreagă zonă find conectată acum la pulsul marilor prefaceri înnoitoare. Iată de ce, surprinși noi înșine de acest tumult al devenirii noastre, concentrindu-ne forțele la construirea noilor unități Industriale și cartiere de locuințe, la așezămintele de cultură și a noului spital, la extinderea rețelei comerciale și prestatoare de servicii, am lăsat pe planul al doilea, ca să zic așa, unele lucrări edilitare, cum ar fi amenajarea de alei și locuri de joacă pentru copil, ca și încheierea mai grabnică a modernizării unor străzi, care au suferit desfundări repetate ba pentru termoficare, ba pentru canalizare și alte dotări. Și pentru că veni vorba, să știți că Rimnicu Sărat, ori- cit ar părea de ciudat, abia acum tși asigură în întregime necesarul de apă potabilă și industrială. Tocmai lipsa acută de apă, ca și denumirea orașului su- gerînd acest lucru l-au fă

cut pe un nerîmnicean de odinioară să ne zică „rimniceni sărați și săraci". Nu ne plac glumele nesărate, dar in privința sărăciei avea dreptate. O sărăcie lucie, care a rămas insă doar o tristă amintire, aidoma tîrgului prăfuit și Încremenit parcă pentru totdeauna, pe care un ziar din perioada interbelică îl stigmatiza intr-un articol cu un titlu de-o șchioapă : „Un oraș care moare". Replica prezentului este zdrobitoare !Intr-adevăr, orașul (și trăiește acum a doua și a- devărata sa tinerețe. Un oraș tînăr tn. cel mai propriu înțeles al cuvintului. Media de vîrstă a celor 37 000 de locuitori ai săi se situează sub 30 de ani și mai mult de jumătate dintre ei lucrează in industria republicană și in industria mică, în cooperativele meșteșugărești. in întreprinderea de producție și industrializare a legumelor și fructelor, în cooperativa a- gricolă și în întreprinderea agricolă de stat, în celelalte unități economice ale orașului. Așa se și explică faptul că n-a mai surprins pe nimeni anunțul inserat la „Mica publicitate" prin care un bucureștean oferea uh apartament cu trei camere confort I tn Capitală pentru similar Rimnicu Sărat. Mulți, foarte mulți rimniceni, nevoiți să plece tn alte colțuri de țară, s-au întors să pună umărul la ridicarea urbei lor la cote nicicind visate. Un exemplu, din multe altele : inginerul Dumitru Popa, care a renunțat, de bună voie, la repartiția primită pentru întreprinderea „Electroapa- rataj" din București, unde a și lucrat o vreme, pină a citit in ziar că In orașul natal
Petre POPA 
Stelian CHIPER

(Continuare în pag. a V-a)

ln peisajul indus
trial al Oradiei, Între
prinderea de suban- 
sămble și piese pentru 
mijloace de transport 
ocupă un loc distinct 

unitate dezvoltată 
impetuos, furnizind 
azi produse de o inaltă 
tehnicitate, locul unde 
muncesc oameni cu 
mâini de aur. Caracte
rizare ce iși precizea
ză parcă și mai puter
nic contururile în sec
ția de montaj. Aici 
participăm la o adu
nare generală a or
ganizației de partid.

Secretarul biroului 
anunță că „adunarea 
este statutar constitui
tă. Sint prezenți 78 din cei SO de membri de 
partid aflați în e- 
vidența organizației 
noastre de bază. Avem 
două absențe — dar 
sint motivate". După 
ședință aflăm și pri
cinile pentru care 
s-au înregistrat cele 
două absențe. „Pricini
le" sint, de fapt, una 
singuri: Georgeta Bo- 
zintan și Viorica Ga
ura au adus pe lume, 
de curind, . cite un 
copil.

— Noi credem că 
tint absențe motivate 
— ne spune Alexan
dru Onciu.

Și chiar dacă adjec
tivul „motivat" pare a 
nu suporta grade de 
comparație, continuăm 
să gîndim că absența 
celor două tinere 
mame aflate ln ziua 
adunării lingă odrasle
le lor in vîrstă de 
două-trei săptămâni, 
lingă frântura de lumi
nă căreia i-au dat 
v.iață, este foarte mo
tivată. „Iată — ne-am 
zis — ce încărcat de 
semnificații poate fi 
un singur rind, un rind 
-tehnic-, dintr-un pro
ces verbal al unei a- 
dunări de partid...".

A doua zi asistăm 
la o altă adunare — 
de astă-dată o aduna
re generală a oameni
lor muncii. Sint cadre

le de la Spitalul uni
ficat de copii din mu
nicipiul de pe Crișul 
Repede. O adunare cu 
discuții vii, rele
vând oameni implicați 
exemplar in munca 
lor, angajați trup și 
suflet in împlinirea 
destinului lor uman și 
profesional. Așa cum 
fusese și adunarea la 
care participasem cu o 
zi inainte, cea de la 
I.S.P.M.T. Dar... adu
narea aceasta avea un 
„ce" aparte, ceva ce o 
vreme ne-a scăpat. 
Apoi, tocmai compara
ția cu precedenta ne-a

ÎNSEMNĂRI

dumirit: chiar cind 
era vorba despre pro
cesul de formare și în
tărire a conștiinței 
muncitorești, a spi
ritului revoluționar, 
chiar cind era vorba 
de un proces vast așa 
cum este moderniza
rea industriei noastre 
constructoare de ma
șini, comuniștii care 
luaseră cuvintul se re
feriseră — și este 
foarte normal că au 
procedat așa — la si- 
tuația din atelierul lor 
sau, uneori, din între
prindere in ansamblul 
ei. Pe cind aici, ince- 
pind cu darea de sea
mă și terminând cu 
ultimul vorbitor, locul 
despre care se discută, 
cifrele și situațiile a- 
duse in discuție, pro
blematica invocată nu 
sînt decât intr-o mică 
măsură localizate strict in incinta spitalului. 
Ceea ce dezbat oame
nii muncii de la Spi
talul unificat de co
pii din Oradea este starea populației in
fantile — și nu doar a 
ei — din teritoriul în
credințat veghii lor, 
municipiul și o parte 
din județ. Cind darea

de seamă arată că fie
care copil din grupa 
de vîrstă 0—1 an a fost 
vizitat de 45,8 ori, nu 
înregistrăm doar o ci
fră, o referire la acti
vitatea concretă a ca
drelor sanitare din re
țeaua de pediatrie; 
cind un vorbitor arată 
că mortalitatea infan
tilă a fost în 1986 la 
cel mai scăzut nivel 
din istoria județului, 
faptul nu se referă 
doar la activitatea spi
talului; cind se vor
bește despre cursul de 
terapie intensivă orga
nizat aici pentru ca
drele medii din întreaga țară, iarăși îm
prejurarea iradiază cu 
mult dincolo de incinta 
în care ne aflăm.

Eram, la adunarea 
generală a repre
zentanților oamenilor 
muncii de la Spitalul 
unificat de copii din 
Oradea și, de fapt, 
eram printre con
structorii de mașini de 
la „Mecanica" și „în
frățirea", printre chi- 
miștii de la „Sinteza", 
eram printre țăranii de 
la Salonta și de la Va
lea lui Mihai, printre 
minerii de la Voivozi... 
Despre ei, despre co
piii lor vorbeau, în a- 
dunarea lor, oamenii 
în alb.

Cele două absențe 
„foarte motivate" din 
adunarea la care par
ticipasem au fost și 
ele invocate. Nu cu 
nume și prenume, e- 
vident; au fost pre
zente în toate referiri
le — și au fost nu
meroase — la copiii 
sănătoși și viguroși 
care s-au născut, la 
mamele lor, la datoria 
de a le acorda asisten
ță sanitară la cei mai 
inalți parametri.

Numitorul comun 
fiind simplu de aflat : 
grija față de om.
G. R. CHIROV1C1 
Ioan LAZA



PAGINA 2 SClNTEIA - vineri 10 aprilie 1987

Sondajul OOllltCii 
in actualitatea

economică

TOATE INVESTIȚIILE
9

IN FUNCȚIUNE
1

LA TERMEN!
probleme tovarășulLa recenta consfătuire de lucru pe economice de la C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu a cesitatea realizării in planului de investiții, acestei sarcini majore îmbunătățirea radicală a activității desfășurate de către factorii din acest domeniu, creșterea răspunderii în respectarea riguroasă a obliga- . țiilor asumate, întărirea conlucrării la toate nivelurile.Pe multe șantiere a mai rămas de executat un mare volum de lucrări de construcții și mon-

de la C.C.subliniat cu claritate ne- cele mai bune condiții a Importanța deosebită a impune, înainte de toate,
taj tehnologic. Creșterea accentuată a ritmului de lucru nu poate fi insă desprinsă de apli
carea unor metode de lucru moderne, rapide, cu 
eficiență certă. Rămînerile în urmă existente sub acest aspect pot fi înlăturate prin trecerea hotă- rită la modernizarea activității din ramura con
strucțiilor și punerea la punct a unor tehnologii 
de execuție cu adevărat superioare calitativ.De asemenea, asigurarea utilajelor tehnologice, una dintre condițiile sine qua non ale realizării planului de Investiții și de puneri în funcțiune, obligă pe furnizorii neze cu responsabilitate acestora să-și exami- 

potențialul de care

dispun și să adopte măsuri cuprinzătoare pentru grăbirea ritmului de fabricație a mașinilor și echipamentelor solicitate pe șantiere.După cum se poate remarca, respectarea acestor cerințe, cit se poate de firești, de altfel, necesită eforturi sporite, o maximă concentrare o forțelor, spirit de inițiativă și de răspundere. 
Cum iși găsesc ele reflectarea in activitatea 
desfășurată pe șantiere ? Ce probleme trebuie 
rezolvate cu operativitate ? Ce măsuri s-au apli
cat sau trebuie inițiate în continuare? lată tema sondajului nostru pe șantierele Combinatului chimic din Tîrnăveni și întreprinderii de sticlărie 
din Azuga.

Pe șantierul Combinatului chimic din Tirnăveni Ia cup- de ase-
Cerința principală: îmbunătățirea colaborării dintre

constructori, montori și furnizorii de utilaje

Pentru realizarea integrală a planului pe acest an

I
■

între obiectivele de investiții ce urmează să valorifice superior produsele secundare rezultate din activitatea de producție de la Combinatul chimic din Tirnăveni se numără și instalația pentru fabricarea sulfuri! de sodiu, produs care, în prezent, este adus, in mare parte, din import. Prin faptul că această instalație va realiza integral necesarul de sulfură de sodiu pentru economia națională prin valorifioarea superioară a sulfatului de sodiu, aceasta prezintă o importantă deosebită, fiind înscrisă pe lista priorităților. Dat fiind faptul că termenul de punere în funcțiune actual este apropiat. 30 septembrie a.c.. se pune întrebarea : care este stadiul actual al lucrărilor pe șantier 7 ,— în pofida deschiderii finanțării lucrărilor cu o oarecare întîrziere, ne spune ing. Maftei Hurubean, directorul combinatului, prin efortul conjugat al constructorilor, montori- lor și al beneficiarului planul la lucrările de construcții-montai a fost depășit cu peste 10 la sută. Aproape 60 la sută din structura de rezistență a instalației este realizată. Dar. în perioada următoare, mai sînt de executat lucrări numeroase și de complexitate tehnică ridicată. Firesc, așadar, eforturile sînt concentrate, cu precădere, la finalizarea lucrărilor de construciii,--»®- scopul creăriik

între multiplele manifestări ale conducerii democratice autentice, circulația ideilor în folosul producției, al eficienței ei reprezintă, indiscutabil. suportul nr. 1 al autoconducerii muncitorești. Este suficient ca într-o unitate să se ivească o problemă, de orice natură ar fi ea, să fie adusă Ia cunoștința colectivului, și pentru rezolvare apar atîtea și atî- tea idei-soluție. Pe lingă sistemul acesta „spontan" de captare a ideilor oamenilor muncii, autoconducerea muncitorească și-a construit și unul organizat. Este vorba. în primul rînd, de cadrul ideal pe care îl oferă în acest sens adunările generale ale oamenilor muncii. Ele reprezintă cadrul și locul unde se iau cele mai importante hotărîri privind îndeplinirea planului; dinamica dezvoltării întreprinderii, stabilirea strategiilor sale de durată mai s«urtă sau mal lungă. Și tot tru materializarea acestor obiective, se manifestă în cel mai fluxul ideilor.Adunările generale ale oamenilor muncii desfășurate februarie s-au constituit într-o adevărată tribună în care dialogul ... tică-soluție a avut un echilibru propriu unei conduceri exercitate de oameni cu o triplă calitate: proprietari, producători șl beneficiari. Cu alte cuvinte, ca să ne exprimăm matematic, pentru fiecare problemă nerezolvată pină in acel moment s-au făcut cel puțin una-două propuneri. menite să-i ofere cea mai bună soluție. Și tot matematic vorbind, bugetul de idei al unităților economice, rezultat în urma adunărilor generale ale oamenilor muncii, cuprinde —- după calcule aproximative — propuneri de ordinul zecilor și zecilor de mii, de importantă mai mare sau mai mică, pentru bunul mers al întreprinderilor, pentru înscrierea tot mai fermă a activității lor pe coordonatele calității și eficienței.Ancheta noastră — avînd drept obiectiv tema : „Cum sînt ur
mărite. cum sint aplicate propunerile formulate de oamenii muncii in 
adunările generale ? — își propune o investigație mai largă, într-o serie de articole și anchete, vizînd modul în care consiliile oamenilor muncii acționează concret, în spiritul concluziilor consfătuirii de lucru de Ia C.C. al P.C.R. pe probleme economice, pentru perfectionarea permanentă a activității de conducere, pentru valorificarea superioară a participării oamenilor muncii la actul conducerii, a tezaurului de idei emise de acestea în cadrul organismelor autoconducerii muncitorești.

aici, pen- înalt gradîn luna cri-

STANȚIAL. „Acționînd fn acest mod, ne spunea inginerul Cornel Munteanu, directorul Întreprinderii, am soluționat într-o perioadă foarte scurtă multe probleme care trenau de mai mult timp, în cele două luni oare au trecut de la ultima adunare generală a oamenilor .muncii au fost aplicate 12 propuneri. Inițial, cu prilejul primei analize a propunerilor respective, am stabilit termene de aplicare care s-au dovedit nefondate. Mai e- xact. primele acțiuni de aplicare trebuiau să fie finalizate abia in lunile aprilie și mai. Analizarea lor cu participarea tutaror factorilor implicați a dus la reevaluarea gindirii în acest sens — mai exact la înțelegerea clară a oportunității acestor propuneri și a răspunderii ce trebuie să existe pentru aplicarea lor. Rezultatul ? în primul trimestru s-au materializat jumătate din aceste idei deosebit de valoroase".Care sînt aceste idei valoroase la care s-a referit interlocutorul nostru si ce efecte au avut ele în activitatea productivă a întreprinderii ? Prima și cea mai importantă acțiune declanșată imediat după adunarea generală a oamenilor muncii a fost aceea de găsire a unei noi soluții tehnologice de încălzire la bateriile de autoclave, care a pornit de la propunerea maistrului Ion Zit- că. Trebuie spus că atunci cind maistrul Zitcă a formulat această propunere, un colectiv de muncitori, condus de el. făcuse unele încercări la sistemul de încălzire conceput de ei si numit „schimbător de căldură teavă în țeavă". Sistemul nu dădea însă rezultatele scontate. Atunci, un grup de cadre tehnioe a trecut la o analiză amănunțită a soluției propuse. S-au adus unele îmbunătățiri și, în două săptămîni, s-au făcut primele experimentări. Rezultatele ? S-a dublat randamentul la autocla- vele unde au fost montate aceste instalații. iar consumul de abur tehnologic s-a redus cu aproape 20 Ia sută. Acum se lucrează la montarea altor astfel de instalații. care vor fi generalizate la toate bateriile de autoclave. Tot la această secție, care crea mereu probleme în buna desfășurare a procesului productiv pe ansamblul uzinei, au fost executate si alte îmbunătățiri constructive. La propunerea inginerului Mihai Tu- dorache s-a aplicat o nouă tehnologie. care asigură preîncălzirea pulpei de bauxită folosind aburul secundar. Materialized această propunere, s-a creat posibilitatea economisirii în fiecare an a unei cantități de energie termică care e- chivalează cu 3 500 tone combustibil. în urma aplicării acestor soluții tehnologioe și a altora propuse in adunarea generală, după ce personalul tehnic și de specialitate a fost redistribuit pe secții și schimburi (in baza propunerii formulate de maistrul Gică Lungu), iar activitatea de reparații a fost reorganizată, s-a înregistrat un reviriment în întreaga activitate productivă a întreprinderii. Ca urmare, încă din a doua parte ■ lunii februarie se realizează ritmic producția fizică. In luna martie, in fiecare zi s-au produs cite 1 000 tone de alumină calcinată, dublu fată de nivelul atins în luna ianuarie și cu mult peste prevederile graficelor de producție stabilite....Iată un exemplu elocvent a ceea ce înseamnă folosirea eficientă a gindirii și inițiativei colectivului în scopul îmbunătățirii activității productive, realizării ritmice a sarcinilor de plan.

partea laterală a construcției, ci peste acoperiș, operație care necesită aducerea pe șantier a unor macarale speciale de mare oapacitate. „Chiar și în aceste condiții, aprecia Teodor Spineanu, secretarul comitetului de partid din combinat, sosirea lor la Tîrnăveni în cursul putea avea ca efect menului de punere aproape o lună".Dar, pe șantierul sînt așteptate și alte utilaje restante, între care 8 pompe, care nu sint încă omologate de către întreprinderea„Aversa" București. De asemenea,mai trebuie trimise pe șantier' o serie de pompe dozatoare, aparate electrice, cabluri etc., care, în ansamblu. reprezintă circa 30 la sută din valoarea totală a utilajelor necesare.în concluzie, dacă stadiul actual al investiției poate fi apreciat ca fiind în general bun. accelerarea ritmului de luoru pe șantier impune o și mai bună coordonare a activității constructorului cu cea a montorului. în același timp, beneficiarul trebuie să acționeze mai energic pe lingă furnizorii de utilaje, astfel incit termenul de punere în funcțiune să fie respectat.

buncărelor de alimentare de toarele de reducere. Avem, menea, create condiții oa. în perioada următoare, să trecem la montarea vaselor de repulpare șlam, vasul pentru sulfură de sodiu, a buncărului extractor cu șnec dublu și a canalului colector de gaze".Ceea ce nu înseamnă, adăugăm noi. că pe șantier nu mai e încă mult de lucru. Dimpotrivă. Spunînd aceasta, avem în vedere că. față de perioada în oare ne aflăm, n-au fost executate încă o serie de lucrări importante, cum sînt închiderile laterale. o serie de construcții metalice. pardoseli, finisaje, chiar unele fundații, partea de canalizări și acoperișul propriu-zis. însă acum, problema cea mai stringentă este livrarea grabnică de către furnizori a unor utilaje de bază, fără de care lucrările de construcții nu pot avansa în ritmul stabilit. Să exemplificăm. Bunăoară. întreprinderea de utilai tehnologic din Buzău trebuia să livreze. încă din luna noiembrie 1986. trei cuptoare de reducere, pentru care există creat front de montaj. Această întîrziere face ca montajul lor să nu mai poată fi efectuat așa cum se prevăzuse inițial, prin

acestei luni ar devansarea ter- In funcțiune cudin Tîrnăveniunui larg front de montaj al utilajelor din stoc, cit și al celor care trebuie să sosească în continuare. Precizez că primirea lor. în timp util, este hotărîtoare pentru punerea în funcțiune laPe șantier de interesul tant obiectiv punctele de lucru forte mecanice și umane suficiente pentru ca lucrările să avanseze rapid. Comandamentul de investiții analizează și soluționează săptămî- nal sau ori de cite ori este necesar -problemele ivite. în timp ce beneficiarul și-a trimis delegați la fiecare furnizor de utilaje în scopul impulsionării acestora. Acest mod de lucru a făcut, bunăoară, ca instalația să aibă. în linii mari. înălțate elementele de bază stabilite prin grafice, fiind montate buncărul de stocare a cocsului, generatorul de gaze, vetrele pentru căldări, vasele de dizolvare, buncărele de alimentare a cuptoarelor, oamerele de des- prăfuire, podul rulant și vasele de colectare a soluțiilor de spălare. „în etapa actuală — ne spune ing. Vaier Dicher. șeful șantierului — acționăm cu forte sporite 1a finalizarea montajului deoantoarelor. la izolarea termică a generatorului de gaze și a vetrelor pentru căldări, precum și la montarea eșafodajului metalic al activitatea depusă și să adopte neîn- tîrziat măsuri hotărîte pentru accelerarea ritmului de lucru. Dar, la ora actuală. pe șantier persistă in continuare o serioasă doză de incertitudine în privința respectării termenului stabilit. Iar aceasta pentru că nici constructorii și nici furnizorii nu au dat dovadă că și-au luat în serios, cu cea mai mare răspundere. sarcinile ce le revin. Bilanțul „la zi" este edificator : prevederile de plan nu au fost îndeplinite decît Intr-o proporție redusă, situație care a continuat să se mențină și în această lună. Cauza ? Pe șantier persistă indisciplina, oamenii vin la lucru lunea după ora 13 și pleacă vineri pînă la prinz. se lucrează in salturi, nu sînt asigurate materialele în concordanță cu cerințele evoluției rapide a lucrărilor ; în sfîrșit, instabilitatea cadrelor de conducere, ingineri și maiștri provoacă mari necazuri în derularea tora. Concluzia este timpul scurt care a la noul termen de tiune a obiectivului este necesar să se adopte mult așteptatele măsuri privind organizarea temeinică a muncii, asigurarea asistenței

termenul stabilit, ne-am convins direct acordat acestui . impor- de investiții. La toate sînt concentrate

Pe șantierul întreprinderii de sticlărie din Azuga

De ce revirimentul n-a avut încă loc?

■*

înaltă răspundere
(Urmare din pag. I)re pentru funcționarea riguroasă a mecanismului economic, pentru aprovizionarea tehnico-materială ritmică a unităților productive, pentru onorarea la termenele prevăzute a contractelor încheiate și îndeplinirea exemplară a planului la toți ceilalți indicatori. Justificările, explicațiile nu pot ține în nici un caz locul produselor înscrise plan și care trebuie asigurate timp, la nivelul calitativ impus cerințele actuale ale economiei.Cu aceeași pregnanță se pune problema manifestării unei răspunderi maxime față de calitatea producției. în condițiile dezvoltării intensive a economiei naționale, ale participării tot mai susținute a țării noastre la schimbul mondial de valori, calitatea produselor reprezintă unul din factorii hotărî- tori ai progresului economic. Există în acest sens o lege a calității, există organisme speciale, la nivelul economiei și al fiecărei întreprinderi, care au obligația să urmărească și să asigure realizarea unor produse de înalt nivel calitativ, cu performanțe comparabile cu cele ale produselor similare de pe piața externă. Dar, așa cum se cunoaște, calitatea mai întîi se asigură și apoi se controlează. Esențial este deci ca fiecare om al muncii, fiecare muncitor și specialist să acționeze cu cea mai mare răspundere, punîndu-și pe deplin în valoare cunoștințele profesionale, spiritul creator pentru ridicarea nivelului calitativ al produselor, pentru respectarea riguroasă a normelor de calitate, a legilor tării în acest domeniu.O a doua cerință importantă desprinsă din dezbateri și din cuvin- tarea secretarului general ăl partidului se referă la spiritul de organizare în programarea și conducerea întregii activități productive. Așa cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu, în centrul tuturor acțiunilor pe planul organizării activității în economie trebuie să se situeze aplicarea neabătută a programelor dc perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. Aceste programe, o dată întocmite, nu trebuie doar afișate cit mai vizibil la locurile de producție, ci este necesar ca ele să fie riguros transpuse în viață, obținindu-se efectele economice scontate. De altfel, se poate spune că întreaga acțitine de modernizare presupune, trebuie să înceapă cu o schimbare completă a concepției, a modului de gindire al factorilor care au răspunderi în această privință.Modul de organizare a producției, spiritul de răspundere dovedit în îndeplinirea sarcinilor de plan se cuvin analizate și judecate și în funcție de respectarea legalității, a principiilor eticii și echității statornicite in relațiile noastre de producție, socialiste. In această privință, secretarul general al partidului a criticat cu severitate tendința unor conducători de întreprinderi și centrale de a alerga după realizări globale, căutind să acopere anumite restanțe la producția fizică, raportind indicatori valorici îndepliniți prin circulația internă a semifabricatelor și produselor de

în la ele

la o unitate la alta sau prin alte subterfugii care ocolesc legea. Desigur, și sistemul de fundamentare a unor indicatori de plan trebuie îmbunătățit, astfel înejt să se pornească de la producția fizică, reală. Dar, deosebit de aceasta, se impune ca în fiecare întreprindere să se treacă cu hotărîre la îndeplinirea sarcinilor concrete de plan, a contractelor economice, cunoscut fiind că nu de producție de dragul producției este nevoie, ci de produse utile, eficiente, care să aibă recunoaștere socială, să contribuie efectiv la sporirea produsului social și a venitului național — sursă sigură de progres și bunăstare.în fine, o cerință esențială relevată la consfătuire a fost cea gata de urmărirea și controlul guros al îndeplinirii sarcinilor. în acest sens, întreprinderea, centrala, ministerul au roluri și atribuții bine definite în mecanismul economic. Cu totul greșită s-a dovedit poziția minimei rezistențe adoptată de unele centrale care s-au complăcut în situația de intermediar între întreprindere și minister, neimplicîndu-se nemijlocit în soluționarea problemelor de fundamentare, urmărire șl control al realizării sarcinilor In unitățile din componența lor. Or, așa cum s-a stabilit, centrala primește direct sarcinile de plan de la organele centrale de sinteză și poartă răspunderea nemijlocită pentru îndeplinirea planului la toți indicatorii. Deci titular de plan este centrala, ca unitate ce funcționează pe principiile autogestiunii și autofinanțării și, în consecință, centralele sînt chemate să-și îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile, rolul pe care îl au în conducerea întregii activități economice atît în privința utilizării cu maximă eficiență a capacităților de producție, a materiilor prime și materialelor, a realizării investițiilor, cit și în cea a îndeplinirii sarcinilor la producția fizică, la export, a tuturor indicatorilor de plan, afirmîndu-se ca factori de bază în funcționarea mecanismului economic, în aplicarea principiilor autoconducerii și autogestiunii.în strînsă legătură cu sarcinile complexe subliniate la consfătuire, în fiecare întreprindere, centrală și minister se impune să funcționeze exemplar mare operativă blemele care astfel îneît în cunoască pulsul exact al activită- din fiecare secție, atelier și loc muncă și să se poată interveni promptitudine atunci cînd situa- implică intervenția factorilor decizie.spiritul înaltelor exigențe

le- ri-

sistemul de infor- în ce privește pro- apar în producție, permanență să seții de cu ția deîn . _ .formulate de secretarul general al partidului, nu există acum sarcină . mai importantă pentru colectivele din întreprinderi, pentru specialiștii și factorii de răspundere din centrale și ministere decît aceea de a acționa cu abnegație, cu înalt spirit de răspundere, cu competență profesională pentru ca fiecare zi să fie tot mai rodnică, tot mai bogată în împliniri, să se încheie cu realizarea exemplară a planului la toți indicatorii, acordîndu-se cea mai mare atenție recuperării nein- tîrziate a oricăror restanțe.

în cursul acestei luni, la întreprinderea de sticlărie din Azuga va trebui să intre în producție o primă capacitate productivă. La acest termen s-a ajuns în urma unor repetate amînări. ultima dintre ele da- tînd din luna octombrie anul trecut. Prilej pentru constructori si beneficiar să-și reexamineze cu exigență

ritmică a aces- fără echivoc : în mai rămas pînă punere în func- absolut

tehnice permanente pe șantier. Nici o scuză si nici un argument nu poate absolvi conducerea Antreprizei de construcții industriale Ploiești de răspunderea ce-i revine pentru numeroasele restante acumulate și. mai ales, pentru scăzuta preocupare față de recuperarea lor.Răspunderi la fel de mari a: furnizorul .compresoarelor, Ii prinderea constructoare de din Reșița. Noua capacitate putea intra in funcțiune dacă fi montate de urgentă cele 5 com- presoare prevăzute. Pentru a fi montate, trebuie mai tntîi expediate motoarele pentru trei dintre ele.N-am insista asupra acestei chestiuni dacă furnizorul in cauză n-ar fi amînat rezolvarea acestei probleme de aproape trei ani de zile. Fapt oare exclude din discuție eventualele greutăți in producerea lor si. dimpotrivă. pune in lumină lipsa totală de interes obligațiile te pentruFață creată te de către de mașini din Reșița, considerăm necesară o intervenție partea pentru reintroducerea plinei și răspunderii de pe acest șantier.

ire si ntre- mașinl nu va nu vor

cu care acesta lși tratează contractuale ferm asuma- această investiție, această situație serioasădedatorită pasivității manifesta- antrepriza din Ploiești și de întreprinderea constructoare
forurilor lor energică, din conducătoare, ordinii, disci- in activitatea

Gh. GIURGIU
I. MARINESCUcorespondenții „Scînteii

CE SPUNE FAPTUL CĂ FIECA
RE PARTICIPANT A FĂCUT 1N 
MEDIE DOUA PROPUNERI ? Au trecut două luni de Ia desfășurarea adunării generale a oamenilor muncii de la întreprinderea de alumină din Tulcea. Și aici, ca în toate unitățile economico-sociale. preocupați de îndeplinirea planului pe a- , cest an. cei 10 oameni ai muncii care au luat cuvintul au făcut numeroase propuneri. O cifră este edificatoare în acest sens : cele 24 de propuneri făcute, din care doar 5 vizau intervenția ministerului, centralei sau a altor factori.Ce alt fapt poate fi mai revelator despre caracterul democratic al acestui for al autoconducerii muncitorești. despre încrederea oamenilor in capacitatea sa de selecție și decizie decît raportul dintre numărul vorbitorilor și numărul propunerilor făcute 1 Este un raport care atestă că fieoare participant la dezbaterile din adunarea generală a oamenilor a făcut, in medie, cel puțin două propuneri. Este un raport care demonstrează că ceea ce numim participarea directă — sub forma ideilor care devin soluții — la conducerea activității Întreprinderii reprezintă o realitate evidentă.Cum s-a acționat in perioada care s-a scurs- de la adunarea generală pentru traducerea in viață a propunerilor- făcute, pentru constituirea lor într-un pachet -de idei aflat mereu pe agenda de‘lucru a consiliului oamenilor muncii ?

UN „STAT MAJOR" 
CRAJIEI. O primă la numai citeva zile nare, comitetul de partid și consiliul ganizat tuturor propunerilor In cadrul unei ședințe comune, ticipat numeroase cialiști din toate secțiile de producție si compartimentele funcționale ale unității. Și cum o idee bună naște o altă Idee bună, la respectiva analiză au fost invitați și autorii propunerilor pentru a-și susține punctul de vedere. Mai analiza să fie cit Ia baza dezbaterilor Ie studii și calcule cialiști. Ia solicitarea comitetului de partid, privind eficienta soluțiilor propuse. Șl pentru că unele din

AL DEMO- constatare : după adu-oamenilor muncii au or- o analiză amănunțită ala care au par- eadre și spe-
mult, pentru ca mai eficientă, au stat și une- făcute de spe-

propuneri Ieșeau, ca mod de rezol- a a săvare. din oapacitatea de decizie unității, comitetul de partid solicitat conducerii Întreprinderii
O experiență pe care

o propunem spre studiu 
și generalizare

Invite la analizarea propunerilor și cadre din Ministerul Industriei Chimice și din Centrala industrială a metalelor neferoase și rare. „Pentru lămurirea unor lucruri am a- nalizat posibilitățile de realizare ale fiecărei propuneri la fata locului, pe bază de demonstrație, ne spunea maistrul Vasile Ursu. secretarul comitetului de partid. S-au stabilit a- tunci termene de aplicare pentru toate propunerile, responsabilități, urmărirea realizării pentru fiecare în parte, au fost cooptați în toate colectivele care asigură materializarea propunerilor și autorii acestora. Astfel, am asigurat atît cunoașterea modului de aplicare a propunerilor, cit si implicarea efectivă în soluționarea lor a celor oare le formulează".După această analiză s-a stabilit ca la nivelul consiliului oamenilor muncii să existe o evidență clară a stadiului îndeplinirii lor. Mai exact, ele au fost cuprinse. într-un capitol distinct. în programul unitar de măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an. Tehniciană Georgeta Ponta, din cadrul biroului de organizare a producției șl a muncii. a întocmit un grafic de urmărire a stadiului îndeplinirii lor. Iar consiliul oamenilor muncii analizează in fieoare lună graficul respectiv și stabilește măsurile necesare în vederea respectării termenelor prevăzute. Practic, aplicînd acest sistem de urmărire, se cunoaște in orice moment stadiul la care s-a ajuns, se creează posibilitatea cadrelor de conducere să intervină operativ pentru înlăturarea unor neajunsuri.
TERMENELE DE APLICARE A 

MASURILOR — REDUSE SUB-
Neculai AM1HULESEI 
Constantin PRIESCU

Cum acționați pentru buna organizare a lucrului

in cele trei schimburi?
Așa cum arătam fn prima parte a anchetei pe această temă, publicată 

in numărul precedent al ziarului „Scinteia", in spiritul exigențelor subli
niate de recenta consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. 
al P.C.R. pentru realizarea integrală la toate sortimentele a planului la 
producția fizică, dar mai ales pentru recuperarea restanțelor acolo unde 
acestea există, este necesar să se asigure folosirea cu randament superior, 
pe parcursul a trei schimburi, a capacităților de producție, a forței de 
muncă, a resurselor energetice. In continuare, prezentăm citeva acțiuni 
și măsuri tehnico-organizatorice adoptate in acest sens in alte două uni
tăți economice din municipiile București și Ploiești.

Ce arată „radiografia”în primul trimestru al anului, colectivul întreprinderii de utilaj chi
mic „Grivița roșie" din Capitală s-a situat permanent intre fruntașii întrecerii socialiste pe ramură. Astfel, ca urmare a unei bune organizări a producției și a muncii, de la începutul anului și pînă în prezent colectivul de aici și-a îndeplinit planul la producția fizică la toate sortimente
le. realizind suplimentar 114 tone 
piese turnate din oțel, 12 tone utilaje 
tehnologice pentru industria chimică 
și prelucrarea țițeiului. Depășiri s-au mai înregistrat și la oțel, oțel brut, piese forjate și piese de schimb. De asemenea, la export au fost livrate peste plan utilaje tehnologice în valoare de 3 milioane lei.— Rezultatele obținute de la începutul anului se datorează in mare parte măsurilor tehnice și organizatorice luate — ne explică tovarășul Mihai Popa, secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere. Bunăoară, noi aproape egale în toate cele trei schimburi. Practic, în realizăm o producție relativ egală cu cea din primul schimb. Am realizat acest lucru prin întărirea asistenței tehnice în schimbul de noapte. După fiecare schimb analizăm rezultatele obținute, soluționăm operativ problemele care s-au ivit. Pentru ca in

unui schimb de noapte

lucrăm cu forteschimbul III

continuare să putem obține rezultate la fel de bune este stringent necesar să fim sprijiniți de colaboratorii noștri, in special de întreprinderile de țevi din Roman și „Republica" din Capitală și de Combinatul siderurgic din Galați, care trebuie să ne livreze neintîrziat țevile din oțeluri aliate și inoxidabile și, respectiv, tablele care condiționează realizarea, in această lună, a unor echipamente tehnologice deosebit de importante pentru economia națională.Cum se lucrează in schimbul da noapte la „Grivița roșie" ?
Miercuri, 8 aprilie, ora 22,38. Muncitorii și specialiștii au preluat din mers activitatea. Peste tot ordine și disciplină. în fiecare secție se lucrează din plin. Facem rapid prezența. Se află la lucru 1 070 de oameni ai muncii. Nici un absent, nici un in- tîrziat.Ora 23,45. Secția turnătorie. Stăm de vorbă cu inginerul Tudor Doro- banțu, care ne spune : „în acest schimb trebuie să turnăm circa 13 tone oțel aliat și inoxidabil pentru a ne realiza planul. Pînă dimineață vom livra 15 tone". Notăm angajamentul șefului de schimb și continuăm raidul nostru in secțiile de fabricație.Ora 0,30. Secția prelucrări mecanice". Totul decurge normal, ne precizează șeful secției, ing. Stelian Cuzll-

eov. Lucrăm comenzi de export și utilaje pentru centralele nuclearo- electrice. Sîntem în grafice, nu avem nici o defecțiune la vreun utilaj".
Or» 2,30. Montaj-cazangerie. Șapte formații complexe de lăcătuși-ca- zangii șl «udori lucrează de zor la montarea unor schimbătoare de căldură pentru export și ia utilaje energetice. Și aici'activitatea 6e desfășoară conform graficelor de pro

ducție.
Ora 3,45. Laboratorul de control nedistructiv. Fizicianul Marius Tu- dora ne spune: „Am realizat integral programul de control In cele opt incinte, fapt atestat de filmele executate. Calitatea sudurilor 7 Foarte bună".Dimineața, Împreună cu directorul tehnic al întreprinderii, inginerul Ioan Herdea, facem bilanțul schimbului de noapte. Notăm 1 planul a fost

realizat integral, conform graficelor 
de producție zilnice stabilite. Adică, în această noapte s-au finalizat cele 
șapte schimbătoare speciale care tre
buie in 15 aprilie să ajungă la Dro- 
beta-Turnu Severin ; a fost ambalat 
și expediat cu un trailer agabaritie 
spre portul Constanța un decantor 
pentru export ; s-a pregătit in vede
rea expediției ultimul tronson dintr-o 
complexă instalație pentru 
mul energetic nuclear.Așadar, putem spune că muncii de la întreprinderea laj chimic „Grivița roșie", ireproșabilă organizare a printr-o desăvîrșită disciplină nologică, acționează ferm, în spiritul Indicațiilor date de secretarul general al partidului, astfel ca in luna aprilie și pe al doilea trimestru al anului să obțină noi rezultate de prestigiu in producție. (Gh. loniță).

progra-oâmenli de uti- printr-o muncii, teh-

Pînă la sfîrșitul lunii restanțele 
vor fi integral recuperate

Dacă Ia sflrsitul anului trecut 
nzina „Cablul românesc" din Ploiești •e număra printre unitățile fruntașe din ramura prelucrărilor metalurgice, lată că bilanțul primului trimestru al acestui an nu este deloc pe măsura dotării tehnice și a potențialului colectivului de aici. Concret. de la începutul anului și pînă 
in nă 
tia de 
la 
au

prezent. întreprinderea ploieștea- a acumulat o restanta la produc- fizică de peste 2 300 tone oabluri tracțiune. Cu excepția planului export, toți ceilalți indicatori nu fost realizați.Dintr-o recentă analiză efectuată de comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii din unitate am desprins principalele cauze oare au dus la aceste nerealizări. precum și

măsurile stabilite pentru ea In cel mai scurt timp rămînerile in urmă să fie recuperate. Astfel, se cuvin relevate mai ales lipsa unor materii prime de bază, in special sirmă, circa 3100 tone restanță, precum și unele neajunsuri in organizarea și derularea corespunzătoare a proceselor de producție. Care sint neajunsurile de ordin intern ? Răsfoind același raport ne-am notat doar cî- teva mai importante, și anume : schimburile de lucru nu au fost bine echilibrate In funcție de necesitățile imediate ale producției, asistenta tehnică nu s-a asigurat la nivelul impus, s-au manifestat o serie de abateri de la disciplina muncii, s-au Înregistrat un mare număr de ore de întreruperi ale mașinilor și utilajelor.

Analizind eu răspundere comunistă această situație deloc onorantă pentru unitate, comitetul de partid a hotărît, așa cum aminteam, luarea unor măsuri imediate menite să ducă la un rapid reviriment in activitatea productivă. Astfel, împreună cu reprezentanți ai Combinatului metalurgic Cîmpia Turzii s-a întocmit un grafic de livrare ritmică a materiei prime, așa incit pină la sfîrșitul lunii aprilie să se diminueze considerabil restanta acumulată. O primă dovadă a mai bunel aprovizionări o constituie nivelul mediu zilnic al realizărilor obținute, care este superior celui înregistrat la sfîrșitul lunii martie.Totodată, se cuvine remarcat faptul că in unitate s-au luat o Serie de măsuri organizatorice care să ducă la întărirea disciplinei tehnologice și a muncii. Bunăoară, toate cele trei hale principale de producție s-au constituit într-o secție unică, creîndu-se posibilitatea unei mai bune coordonări pe întregul flux de fabricație in toate cele trei schimburi. S-a făcut o mai bună repartizare a cadrelor tehnice pe schimburi si formații de lucru, cu deosebire in schimbul III. O mare atenție se acordă perfecționării pregătirii profesionale a personalului muncitor. Astfel, la cursurile organizate in această lună au fost cuprinși mai mult de 500 de muncitori, maiștri, ingineri și economiști din întreprindere.Se apreciază că prin aplicarea in Producție a acestor măsuri colectivul Întreprinderii ploieștene va reuși nu numai să recupereze In această lună restantele la producția fizică, ci chiar să realizeze depășiri la urnele sortimente. Fapt confirmat, de altfel, de rezultatele obținute in ultimele zile cind planul la producția de cabluri a crescut simțitor. (M. 
loan).
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J Erbicidarea terenului Ia C.A.P. Frasinu, județul GiurgiuFoto : A. Papadiuc

Timp excelent, organizare excelentă
în unitățile agricole din județul Buzău, insămînțările au inceput la 20 martie, pe terenurile nisipoase din zona Rușețu. Lucrările s-au desfășurat o perioadă mai mult între ferestrele dintre ploi. Practic, abia de la 1 aprilie a început să se intensifice ritmul semănatului și al celorlalte lucrări de sezon. Acum timpul este excelent. Tot excelentă este și organizarea muncii în cimp. Spunem aceasta întrucit, printr-o exemplară mobilizare a tuturor forțelor, ziua are acum 24 de ore. Să exemplificăm.

De altfel, s-a încheiat însămînțarea mazării pentru inului pentru stadiu final furajere (89 la zahăr (85 la sută).avansat se află și lucrările din legu-
boabe, a năutului, a fibră și a intrat în semănatul plantelor sută) și al sfeclei de Intr-un stadiu

tru soarta viitoarelor recolte, așa după cum am constatat în multe dintre unitățile prin care am trecut, este omniprezentă. La cooperativa agricolă Puiesti. unitate distinsă in 1986 cu titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" pentru producția de
Fiecare poartă răspunde

rea pentru nivelul recoltei ! Și în unitățile din consiliul unic Stilpu. paralel cu eforturile deosebite ce se fac pentru a nu se scăpa nici o urgență a sezonului în legu-
RAID-ANCHETĂ ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL BUZĂU

Concentrarea și regrupa
rea rapidă a forțelor. »Pentru scurtarea la maximum a actualei campanii de însămințări, pentru recuperarea întîrzierilor și mai ales pentru menținerea apei în sol, în toate unitățile se lucrează numai cu agregate complexe, realizîndu-se o dată cu pregătirea terenului erbici- darea și fertilizarea chimică — ne spune inginerul Sandu Lambru, director general al direcției agricole județene. Ca urmare a măsurilor stabilite de comandamentul județean pentru agricultură, în cele 14 consilii agroindustriale se acționează numai cu formații complete de semănători, reglate pe culturi. In acest fel nu se mai pierde timpul cu transformările ce se fac treeîndu-se de la o cultură la alta. Totodată, asigură posibilitatea regrupării concentrării rapide a forțelor funcție de situațiile ce pot apăreala o zi la alta în momentele și punctele de maximă solicitare ale actualei campanii. Sintem hotăriți să încheiem insămînțările pină la 18 aprilie, pentru a avea certitudinea unei răsăriri uniforme a plantelor și garanția unor producții agricole mari". Măăuri bine gîndite. judicioase, care, așa după cum am constatați contribuie la sporirea ritmului de lucru.
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micultură. Cu cele mal bune rezultate în actuala campanie se înscriu unitățile agricole de stat, care au reușit să insămințeze circa 40 Ia sută din suprafața planificată, in condiții de calitate ireproșabilă.In centrul atenției se află acum floarea-soarelui, unde realizările, pină la 9 aprilie. însumau 43 la sută, iar de miercuri, prima zi cu adevărat de primăvară, a început semănatul celei mai importante culturi — porumbul —, care va ocupa 67 960 hectare.

3 633 kg floarea-soarelui la hectar, întreaga cantitate de sămîntă. din soiul ..Fundulea 90“, obținută pe lotul propriu de hibridare, a fost aleasă la masă bob cu bob. ..Nu e vorba de o muncă în plus — ne spune președintele unității, inginerul Iordache Granate. Vrem ca de la răsărire să avem cel puțin 60 000 plante recoltabile la hectar. Este prima condiție pentru a ne îndeplini angajamentul de a obține 4 tone de floarea-soarelui la hectar".In unitățile agricole din consiliul agroindustrial Rușețu înregistrăm aceeași grijă și grabă justificate pentru încheierea in perioada optimă a însămînțărilor, în condiții de cea mai bună calitate. Cooperatorii de la Caragele au semănat plantele furajere în mustul zăpezii. Răsărirea uniformă a plantelor este o dovadă că au procedat bine. De altfel, in întregul consiliu agroindustrial, după încheierea insămînțârii celor 915 hectare cu sfeclă de zahăr și a celor 2 500 hectare cu floarea-soarelui, s-a trecut cu toate forțele la semănatul porumbului. Supravegherea atentă a fiecărei sole, prezenta zi și

micultură și viticultură, a venit vremea însămînțării Dorumbului. Toate agregatele complexe au preluat a- ceastă importantă lucrare și nu se poate reproșa nimic calității pregătirii terenului si semănatului. Birourile primăriilor și ale unităților agricole sint acum goale. Toată lumea se află în cîmp și nu oricum. Ince- pind cu membrii biroului permanent al consiliului unic, cu personalul consiliilor populare și pină la nivelul fiecărui mecanizator si coope-

rator s-au stabilit sarcini precise care atestă o responsabilitate maximă pentru soarta viitoarelor recolte. In rindul specialiștilor nu am mai întîlnit ca în anii trecuți cazuri de simple prezente fizice, ci de prezente active, veghind la funcționarea fără reproș a agregatelor, aspectele negative fiind eliminate din capul locului, asigurîndu-se astfel încadrarea semănatului în parametrii optimi, stabiliți de tehnologie.Ritmul intens de" lucru înregistrat pe ogoarele buzoiene în această săp- tămînă a permis ca neste 30 la sută din cele 162 144 hectare planificate să fie insămințate. în următoarele zile, asa cum a stabilit comandamentul județean pentru agricultură, la pregătirea terenului se va atinge o viteză medie zilnică de peste 12 000 hectare, iar la semănat — 9130 hectare, asigurindu-se astfel condițiile necesare pentru încheierea însămințărilor de primăvară pină la 18 aprilie.
Stelian CHIPERcorespondentul „Scinteiî

Viteze de lucru în crește-Căldura și vîntul ușor, ceva maipersistente în această săptămînă, au asigurat zvîntarea unor mari suprafețe de teren, fapt ce a permis ca în consiliile agroindustriale Rușețu, Săgeata, Balta Albă, Stilpu, Smeeni, Poșta Cilnău și Pogoanele să se dubleze și chiar tripleze viteza de lucru atît Ia pregătirea terenului, cit și la semănat. Spre exemplu, sîmbătă 4 aprilie, la pregătirea terenului s-a înregistrat o viteză medie pe județ de 3 471 hectare, iar joi 9 aprilie — 9166 hectare; la semănat viteza a crescut de la 2 427 hectare la 8 596 hectare; .. „ . ... ,, . ,. noapte a Specialiștilor din aceste
Pentru 4 tone floarea- unităti M cimp. mături <je niecani-i . i , . zatori. au eliminat orice risc si mai

soarelui la hectar. ales aminările nejustificate.

FAȚĂ ÎN FAȚĂ li
STADIUL LUCRĂRILOR ÎN JUDEȚELE DIN ZONA 1

în seara zilei de 8 aprilie

Județul
legume Pla"tat ca.rtofl

de cimp . de var°
în procente - ~ in Procente "

DOLJ 14 41
OLT 23 0
TELEORMAN 22 24
GIURGIU 20 8
SECTORUL AGRICOL

ILFOV 46 60
IALOMIȚA 17 100
CĂLĂRAȘI 27 63
CONSTANȚA 28 100
TULCEA 35 83
BRĂILA 30 100
BUZĂU 25 62
TIMIȘ 25 75
ARAD 22 100

(Date furnizate de Ministerul Agriculturii)

URMATI-LE EXEMPLUL!
VASLUI

AVANS SUBSTANTIAL LA PREGĂTI
REA TERENULUI. Pină in seara zilei de 3 
aprilie, în unitățile agricole din județul Vaslui 
au fost insămințate 33 la sută din cele 
156 500 hectare destinate culturilor de primă
vară. Ce măsuri au determinat grăbirea 
crărilor ?
site de precipitații, de. mare importanță 
dovedit executarea rapidă a unei lucrări cu discul 
ori cu grapa stelată pe întreaga suprafață ce va fi 
insămințată —-ne spune ing. Constantin Dumbră- 
veanu. directorul trustului județean al S.M.A. 
Procedindu-se astfel, se împiedică evaporarea apei 
și, in același timp, se creează front larg de lucru 
pentru semănători. Noi am organizat munca in așa 
fel incit se lucrează întreaga zi-lumină la pregă
tirea patului germinativ și semănat, iar in schimbul 
de noapte — cu 320 tractoare — la pregătirea te
renului. In asemenea condiții s-a reușit ca ritmul 
lucrărilor să sporească simțitor, iar miercuri să se 
și depășească cu mult viteza zilnică prevăzută la 
semănat. Avind un avans de citeva zile la pre
gătirea terenului — pe 85 la sută din întreaga su
prafață s-a și trecut o dată cu discul ori cu grapa 
— intensificăm semănatul, astfel incit cel mai tir- 
ziu pe 20 aprilie să încheiem lucrările pe întreaga 
suprafață".

Consemnăm citeva fapte care dovedesc preocu
parea atît pentru grăbirea semănatului, cit și pen
tru executarea unor lucrări de cea mai bună ca
litate. „Putem încheia semănatul pe toate cele 2 300 
hectare. chiar înainte de 20 aprilie, ne spune 
Sergiu Bejan, inginerul-șef al C.A.P. Stănilești din 
consiliul agroindustrial Huși. După ce am terminat 
lucrările la sfecla de zahăr și floarea-soarelui, for
țele au fost concentrate pe terenurile destinate a 
se cultiva cu porumb".

Rezultate bune au înregistrat pină acum și uni
tățile agricole din consiliile agroindustriale Birlad, 
Fălciu, Murgeai. Vaslui, Banca și Zorleni. Atențja 
comandamentului agricol județean e necesar să se 
îndrepte insă și spre o serie de unități din celelalte 
consilii agroindustriale — Puiești, Tătărani, Dimi- 
trie Cantemir și Codăești — in care ritmurile de 
lucru sint încă nesatisfăcătoare. (Petru Necula).

. _____ __ ......... „_____________ lu-
„tn condițiile acestei primăveri lip- 

s-a

IALOMIȚA

500 TRACTORIȘTI IN SCHIMBUL DE 
NOAPTE. Pentru realizarea unui volum de lu
crări, care să asigure pregătirea a 
țin 15 000 hectare in 24 de ore și 
țarea a 12 000—13 000 hectare, în
agricole din județul talomița au fost luate o 
serie de măsuri care sint urmărite permanent la 
fața locului de imputerniciții comandamentului 
județean pentru agricultură, de reprezentanții or
ganelor locale de partid și de stat, de specialiști 
din cadrul direcției agricole. Cadrul tehnico-orga- 
nizatoric creat s-a materializat in creșterea viteze
lor zilnice. Luni s-au semănat 8 000 hectare, marți 
— 10 000 hectare, iar miercuri — peste 11 500 hec
tare. Sfecla de zahăr și floarea-soarelui au fost in
sămințate pină miercuri seara pe 87 și, respectiv, 
67 la sută din suprafața prevăzută. In ce privește 
porumbul, sămînță a fost pusă sub brazdă pe 7 161 
hectare. Măsurile luate în vederea grăbirii lucrări
lor sint însoțite de preocuparea pentru executarea 
unor lucrări de cea mai bună calitate. Pentru păs
trarea umidității în sol se pregătește terenul în ma
joritatea unităților cu agregatele complexe formate 
din combinator, grapă cu colț reglabil și echipa
ment pentru fertilizare. Ținind cont insă că numărul

cel pu- 
insămin- 
unitățile

TELEORMAN

această 
care, 

vizat,

primăvară 
un timp, 

în principal,

tru intensificarea însămințărilor prevăzute 
se realiza in 
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mult. Ele au
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I
combinatoarelor este insuficient, s-a luat măsura 
ca ele să fie folosite zi și noapte, în fiecare unitate, 
schimbul de noapte este asigurat de combinieri, 
mecanici de atelier, rutieriști și șoferi. In județul 
Ialomița, incepind'din noaptea de 7 spre 8 aprilie, 
500 de tractoare repartizate la pregătirea terenului 
au asigurat in schimbul II o suprafață de aproape 
5 000 hectare, creind front de lucru semănătorilor. (Mihai Vișoiu).

SE LUCREAZĂ CU PRIORITATE PE 
SOLELE ZVÎNTATE. In județul Satu Mare, in 
cursul zilei de marți, 8 aprilie, comandamen
tul agricol județean a stabilit măsuri ferme pen- 

a 
pe 145 000 
întirziaseră 

identifica
rea operativă a solelor zvîntate pentru a fi lucrate cu 
prioritate. Ca urmare, de miercuri s-a lucrat cu o 
viteză zilnică de 860 ha la semănat, socotită ca op
timă pentru a asigura încheierea lucrării pe întrea
ga suprafață planificată pină la 20 aprilie. După 
terminarea semănatului mazării, forțele s-au con
centrat la soia și porumb, îndeosebi la I.A.S. Tășnad 
și Cărei, continuîndu-se, totodată, însămînțarea tri- 
folienelor și supraînsămințarea pășunilor. Pentru 
grăbirea la maximum a ritmului în cadrul fiecărei 
unități se. concentrează forțele mecanice din mai 
multe ferme pe suprafețele zvîntate, urmând ca, în 
etapa următoare, să se facă mișcări și între unită
țile agricole, in sensul deplasării forțelor mecanice 
disponibile din unele in altele. Bunăoară, așa ur
mează să se procedeze în cazul I.A.S. Vetiș. Aici 
sint multe terenuri podzolice, cu umiditate ridicată, 
de unde se vor deplasa forțe mecanice la I.A.S. 
Cărei, care dispune de mari suprafețe de teren per
meabile. (Octav Grumeza).

IN ACTUALITATE - SEMĂNATUL PO
RUMBULUI. In județul Teleorman, pentru re
cuperarea rămânerilor în urmă 
țări, la indicația comitetului 
partid, organele agricole 
rea grăbirii vitezelor 
nosc valoarea fiecărei 
bătălia însămînțărilor. O 
membrilor cooperativei 
Alexandria. La ferma nr. 2, intr-o solă de 180 hec
tare de terenuri în pantă, nisipoase, s-a declanșat 
semănatul porumbului. ..Ne aflăm acum într-o pe
rioadă cind toate lucrările s-au suprapus, ne spune 
ing. șef Ștefan Biolan. Am încheiat semănatul ma
zării și al plantelor de nutreț, finalizăm semănatul 
inului și continuăm lucrarea la floarea-soarelui, dar 
am început și la porumb. Am avut o temperatură 
constantă în sol în ultimele două zile, de 8—10 grade, 
și am hotărit că e bine să nu mai așteptăm". Un 
asemenea mod de a urmări in permanență starea 
solului și a aplica, in funcție de condițiile con
crete, tehnologiile cele mai indicate a făcut ca, pe 
suprafețe întinse, și in celelalte unități din con
siliul agroindustrial Nanov fluxul de lucrări să se 
desfășoare absolut normal. Pe ansamblul consiliului 
agroindustrial Nanov, viteza zilnică la semănat a 
crescut față de realizările anterioare. Dar greul 
abia începe. Suprafața rămasă de însămînțat a fost 
împărțită pe zilele care au mai rămas pină la data 
cind trebuie încheiat semănatul — și s-au luat mă
suri ca noile viteze de lucru să fie realizate inte
gral. (Stan Ștefan).

la însămîn- 
județean de 

acționează in vede- 
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ore ciștigate acum in 
dovedește și experiența 
agricole „30 Decembrie"
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Densitate optimă la sfecla de zahăr
u- i3
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...C.A.P. LIVADA, JUDEȚUL SATU MARE. Aici se muncește intens la semănat. Dar graba duce, în unele cazuri, și la neglijarea calității lucrărilor. Inginerul Alexandru Bone, președintele cooperativei, constată că pe unele porțiuni unde se însămînțau lupinui și ovăzul răminea sămînță la suprafața solului. Astfel, la ferma nr. 1, unde mecanizatorul Iosif Covaci insămînța lupin, pe anumite porțiuni mai mici sămința răminea la suprafață deoarece acesta înainta cu viteza a 3-a. „Vrem să terminăm cit mai repede" — spunea el. La ferma nr. 4, pe o parcelă unde lucra mecanizatorul. Vasile Feher răminea o diră de sămînță de ovăz neîncorporată pe tot rindul. Față de această situație și răspunzînd criticilor ce le-au fost adresate de președintele cooperativei, cei doi șefi de fermă. Andrei Csatari și Francisc Popovici, au luat măsuri pentru respectarea normelor de calitate. Dar de ce trebuie să procedeze astfel „împinși de la spate (Octav Grumeza)....PRODUCĂTORILOR DE CARTOFI DE SĂMÎNȚĂ. In județul Tulcea, din cele 2 350 hectare prevăzute a se cultiva cu cartofi au fost plantate doar 600 hectare.- De ce această întirziere ? Nu există cartofi de sămînță. Potrivit repartițiilor date de Ministerul Agriculturii, unitățile cultivatoare- din județul Tulcea trebuiau să primească 4 875 tone cartofi la care se adaugă cei produși de Stațiunea de cercetare și producere a cartofului din Tulcea. Deci suprafața plantată in județ pină acum a primit sămință

între culturile tehnice care se însămînțează in această perioadă, 
sfecla de zahăr are o importanță deosebită. Sporirea producției la această 
cultură depinde, in. măsură hotărîtoare, de încadrarea semănatului în 
limitele termenelor stabilite și respectarea normelor de calitate prevă
zute in tehnologii. Ce trebuie întreprins in condițiile acestei primăveri, 
cind semănatul sfeclei de zahăr a întîrziat, in vederea obținerii unor 
recolte mari la hectar ? Ne răspunde tovarășul VASILE POPESCU, direc
torul Institutului de cercetare și producție pentru cultura și industria
lizarea sfeclei de zahăr și substanțe dulci — Fundulea.Esentială pentru sporirea producției de sfeclă de zahăr este însămînțarea cit mai timpurie a acestei culturi. Or, și la data Ta care ne găsim — se încheie prima decadă a lunii aprilie — mai sint de semănat peste 90 000 hectare din cele 265 000 hectare prevăzute a se cultiva in acest an. Prin urmare, trebuie acționat energic în vederea încheierii grabnice a acestei

...Unor specialiști care, In așteptarea timpului „optim", seamănă... hîrtii

Cite probleme am rezolvat astăzi ! I I
Desen de. Nic. NICOLAESCUprodusă aici. Din județele Covasna, Brașov, Suceava, Botoșani și Bacău nu au fost livrate cantitățile de cartofi de sâmință prevăzute. Cantități mari mai au de livrat : centrul de semințe de legume Covasna — 2 000 tone, I.L.F. Covasna — 700 lone, centrul de semințe de legume Suceava — 700 tone. Un apel care trebuie recepționat urgent. (Neculai Amihulesei)....S.M.A. AXENTE SEVER — JUDEȚUL SIBIU. La cooperativa agricolă Șeica Mică, județul Sibiu, se lucrează la fertilizarea terenului cu îngrășăminte naturale pentru cultura porumbului. La data docu-

mențării noastre, lucrarea era efectuată de o formație compusă din 4 mijloace mecanice de împrăștiere. Intrucît era doar un singur încărcător — IFRON, capacitatea de administrare a ingrășămintelor nu era corelată cu cea de încărcare. Drept urmare, mijloacele mecanizate erau nevoite să aștepte, pier- zind timp, iar prin neasigurarea unui flux continuu, ritmul lucrării se reducea cu cel puțin 10 la sută. Asigurarea unui tractor cu încărcare hidraulică ar fi putut rezolva situația. Dar pentru acest lucru era necesar sprijinul S.M.A. Axente Sever. (Ion Onuc Nemeș).

lucrări, îndeosebi în județele în care au rămas de semănat suprafețe mai mari. In al doilea rînd. trebuie respectate toate normele prevăzute în tehnologii, astfel incit să se asigure, încă de pe acum, condițiile necesare obținerii unor randamente mari la hectar. In această privință, de cea mai mare însemnătate este respectarea acelor norme tehnice care să asigure densitatea prevăzută de plante la hectar. In primul rînd, pregătirea patului germinativ, pe teren nivelat din toamnă, trebuie să se facă numai cu combina- torul prevăzut cu tăvălug croschilet, la adîncimea de însămințare. Semănatul se face la adîncimea de 3—4 cm folosindu-se «semănătoarea SPC-12, echipată special pentru sfecla de zahăr și mai ales la organele de distribuție, pentru a asigura repartizarea a 180 000—220 000 glo- merule germinabile la hectar, depla- sîndu-se cu viteza de 3,5—4 oră.Specialiștii trebuie să aibă nent în vedere înlăturarea cauze care ar putea determina micșorarea densității plantelor la hectar. După cum se știe, o dată cu pregătirea terenului se face și erbi- cidarea. Mecanizatorii nu trebuie să oprească mașina respectivă pe parcelă deoarece soluția care curge in cantitate mai mare poate provoca distrugerea nu numai a buruienilor, ci și a plantelor cultivate. Orice reparație la utilajele de erbicidat trebuie să se facă la capătul solei, pe drumul de acces. Insă cea mai mare atenție trebuie acordată bunei funcționări a semănătorii. Mecanizatorii au obligația să intre cu semănătoarea pe teren numai după ce se realizează turația normală, astfel încit absorbția și țelor să se pătul solei, la mijlocul alt punct, semănătoarea trebuie dată înapoi și să se reînceapă lucrul numai după realizarea turației le. Altfel, in cultură rămîn ceea ce nu trebuie admis, timpul lucrului, mecanizatorii cialiștii ău datoria să controleze discurile semănătorilor pentru ca acestea să nu aibă orificiî înfundate.

km peperma- acelor

deci distribuirea semin- facă uniform, de la ca- Dacă apare o defecțiune parcelei sau in oricare
norma- goluri. In tot și spe-

• Lucrătorii ogoarelor din județul Ialomița au înregistrat, in actuala campanie, o viteză record la insămînțarea culturilor de primăvară. Joi. 9 aprilie, s-au însămînțat cu sfeclă de zahăr, porumb, soia și alte culturi 12 480 hectare, față de 12 325 hectare cit era viteza zilnică prevăzută. (Mihai Vișoiu).• in cursul zilei de ieri, 9 aprilie, in unitățile agricole din județul Giurgiu au fost insămințate 
primele 5 000 hectare cu porumb. Lucrarea este avansată in întreprinderile agricole de stat Vedea și Adunați! Copăceni, precum și în cooperativele agricole Băneasa, Herești și Greaca. (Ion Manea).• Unitățile agricole cooperatiste și de stat din

consiliul agroindustrial Răcăciuni, județul Bacău, 
au raportat ieri după-amiază încheierea semăna
tului la toate culturile de primăvară, cu excepția 
porumbului. Și, tot ieri, s-a încheiat semănatul sfeclei de zahăr pe întreaga suprafață planificată în unitățile cultivatoare din județ. (Gheorghe 
Baltă).• Consiliile agroindustriale Cernavoda, Cobadin, Dorobanțu, 23 August, seara zilei lui, culturăhectare, din care s-au insămînțat pină la aceeoși dată 38 816 hectare. (George Mihăescu).

Independența, Valu lui Traian și din județul Constanța, au încheiat, in de 9 aprilie, însămînțarea florii-soare- care ocupă in acest an în județ 45 300
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ȚĂRĂNIMEA

IN ISTORIA POPORULUI ROMÂN Spiritul exigent, combativ al dării de seamă
n-a fost dus pînă la capăt

înălțătoare pagini de 
eroism în lupta pentru liber
tate De-a lungul multimilenarei noastre istorii, țărănimea a constituit principala forță socială a țării, factor însemnat în dezvoltarea economică și socială a patriei. Țărănimea a rămas neclintită în vatra strămoșească, păstrînd nealterate și dezvoltind neîntrerupt Civilizația și cultura înaintașilor, obiceiurile, limba, portul național, conservînd și îmbogățind marile virtuți ale poporului român : hărnicia și omenia, vitejia și spiritul de dreptate.Țărănimea a fost întotdeauna vajnica apărătoare a gliei strămoșești, împotriva dominației străine, a expansiunii marilor imperii ; ea s-a ridicat ca un zid în fața năvălirilor și agresiunilor. Cind patria era în primejdie, țăranul cu o mină pe plug și alta pe sabie a luptat fără să pregete, dovedind o înaltă conștiință patriotică, nestinsă dragoste pentru pămîntul strămoșesc, un impresionant spirit de dăruire și eroism. Țărănimea a constituit forța principală a armatelor multor mari conducători de țară și de oști, care au înscris pagini de inălțătoare glorie în lupta împotriva dominației străine. Evocînd aceste minunate tradiții, marele istoric Vasile Pârvan scria : „Nu se poate ridica nicicind 
un imn de recunoștință pe măsura 
faptei sale, țărănimii noastre, anga
jată in efortul suprem de apărare a 
pământului străbun, de vreme ce is
toria luptei noastre pentru indepen
dență a însemnat o periodică ridi
care in masă a populației țără
nești".Datorită particularităților dezvoltării sociale, orînduirea feudală a îmbrăcat în țările române, pe lingă caracteristicile clasice fundamentale, anumite forme specifice, originale. Una dintre acestea constă în împletirea relațiilor de exploatare feudală cu relațiile de proprietate țărănească individuală și de obște, în existența unor categorii de țărani liberi — răzeși șt moșneni — stăpînl pe pămînt, care se bucurau de unele drepturi economice și sociale. Această caracteristică a imprimat țărănimii în întregul ev mediu un rol deosebit in viața țârilor române, făcind din ea atit forța socială principală a dezvoltării economico-so- ciale. cit și factorul militar hotărîtor în bătăliile pe care poporul a trebuit să le ducă pentru apărarea entității naționale, h integrității patriei, a dreptului său sacru de a trăi liber, în vatra strămoșească.Cele două deziderate fundamentale ale poporului român — unitatea și independența națională și libertatea socială — au reprezentat coloanele fundamentale ale întregii noastre istorii. Ele s-au manifestat in dragostea de libertate, mărturisită de plugarul român, prin brazda adine tăiată în pămintul străbun ; a mărturisit-o păstorul prin doină și împreună și-au mărturisit-o prin jertfa de sînge în marile bătălii purtate pentru menținerea ființei de stat, a unității și independentei naționale.

Participare activă la fău
rirea statului național român 
unitar și independent. In epo’ ca modernă, animată de conștiința originii comune și a unității de neam, țărănimea a participat, alături de celelalte forțe sociale înaintate, la realizarea statului național român modern, văzînd în aceasta calea eliberării sociale, îmbunătățirea soar- tei sale. Lupta maselor țărănești pentru făurirea statului național unitar român s-a desfășurat ca parte componentă a efortului și acțiunii întregului popor, ca deziderat și împlinire a năzuințelor sale de veacuri. în divanurile ad-hoc, ca și în marea efervescență revoluționară din ianuarie 1859, țărănimea s-a arătat la înălțimea datoriei față de țară. în adunările din 1857, prezența celbr 33 de deputați țărani avea o semnificație deosebită. în Sfatul țării ci și-au spus cu deosebit curaj și demnitate voința ca reprezentanți ai obștii țărănești care de secole au indurat privațiuni pentru dezvoltarea societății românești. „Noi țăranii 
plugari români — spunea deputatul Tânase Constantin — care sintem 
partea cea mai numeroasă a unei 
țări autonome, avem dreptul netă
găduit să luăm parte la viitoarele 
Adunări, care vor alcătui Constituția 
țării și legiuirile ei lăuntrice".Legea rurală, adoptată in 1864. în timpul domniei lui Alexandru loan Cuza, prin care țărănimea a fost eliberată de servituțile feudale, deși a determinat una din cele mai profunde transformări sociale și economice, marcind inceputul pătrunderii relațiilor de tip capitalist in economia agrară, nu a rezolvat insă „problema țărănească", deoarece un mare număr de țărani au rămas fără pămint. în ce privește țărănimea din teritoriile aflate sub dominație străină, aceasta a continuat să cunoască o dublă exploatare, datorită, pe de o parte, condiției sale de clasă asuprită, iar pe de altă parte datorită legiuirilor reacționare de impilare națională.In războiul de la 1877 pentru do- bindirea independenței de stat depline a României, alături de muncitori, meseriași, intelectuali și alte categorii sociale, țărănimea nu numai că a răspuns chemării de a lua arma in mină și a lupta pentruacest inalt ideal, dar a înțeles că această luptă este o problemă a sa, a viitorului său, pentru ca patria să devină liberă și suverană. In acest sens, un participant la evenimente, T. C. Văcărescu, scria 
„țăranul român se arată demn a do
vedi că brațul său puternic era tot 
atit de ager spre a brăzda cu plugul 
și a apăra cu spada pămintul stră
moșesc". Cei rămași acasă au sprijinit și ei, in felurite chipuri, eforturile armate, constituind spatele puternic al frontului, imprimînd

„Țărănimea a fost mult timp principala făuritoare a bunurilor materiale și 
spirituale, clasa care prin munca ei îndîrjită a făcut să renască de atîtea ori, din ce
nușă și ruină, țara distrusă și prădată de cotropitori. Sensibilitatea și înțelepciunea 
țărănimii noastre și-au găsit expresie nu numai în bogăția artei populare, de o 
mare frumusețe, profunzime și originalitate, ci și într-un cod moral superior, în care 
sînt înscrise, la loc de frunte, cinstea și energia, dragostea de muncă și de natură, 
dîrzenia și neînfricarea în fața greutăților, vitejia și eroismul”.

NICOLAE CEAUȘESCUrăzboiului un puternic caracter popular și național. Lupta țărănimii avea Să continue și să se afirme la cote superioare alături de clasa muncitoare, de alte categorii sociale, in cadrul marilor momente de luptă ale poporului român pentru libertate și unitate națională, în eroicele bătălii de la Mărășești, Mărăști și Oituz.Actele de eroism ale țăranilor, muncitorilor, intelectualilor și ale altor categorii sociale, ale întregului nostru popor au căpătat o înaltă dimensiune istorică în marele fapt al Unirii din 1918. Pe cimpul lui Horea de la Alba Iulia, în mijlocul celor peste 100 000 de participanți, țărănimea și-a alăturat glasul la actul măreț care a încheiat procesul de făurire a statului național unitar român. Unirea din 1918 a constituit încununarea victorioasă a luptei seculare duse de cele mai înaintate forțe ale poporului pentru unitate și independență națională, țărănimea ocupind in cadrul acestei lupte mereu un loc dintre cele mai de seamă, înscriindu-și cu litere de aur numele in cartea nemuritoare a istoriei.
Forță socială de bază în 

lupta împotriva exploatării și 
asupririi. Pa§inl de nepieritor eroism au înscris masele de, țărani în lupta împotriva exploatării și asupririi, pentru o viață mai dreaptă și mai bună. în acest sens stau mărturie nenumărate răscoale ale țăranilor, expresii ale cerințelor obiective ale evoluției societății românești, așa cum au fost : răscoala de la Bobîlna (1437), războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja (1514), care au reprezentat mari ridicări la luptă ale țărănimii în. timpul feudalismului, exprimind setea seculară a țărănimii pentru dreptate, libertate socială și națională.Un moment crucial al luptei țărănimii din țara noastră în perioada de trecere spre epoca modernă l-a constituit revoluția de Ia 1784, condusă de Horea, Cloșca și Crișan, care a reprezentat una dintre cele mai mari mișcări sociale țărănești pe plan european și care a pus în evidență idei înaintate privind lupta împotriva iobăgiei și asupririi naționale, pentru libertate și progres social, a deschis drum larg de afirmare a noilor forțe și relații de producție capitaliste.Revoluția pandurilor lui Tudor Vladimirescu de la 1821 a ridicat pe o treaptă superioară mișcările sociale țărănești, mareînd începutul epocii moderne a istoriei României. Mal tirziu, în cursul revoluției române de la 1848, țărănimea și-a relevat din nou forța revoluționară, hotărîrea de a acționa pentru cauza progresului general al țării. Dezvăluind situația grea a țărănimii și propunînd soluții pentru îmbunătățirea stării majorității poporului, marele poet Mihai Eminescu scria : 
„Acest regim nu se poate schimba 
decit prin îmbunătățirea situației 
materiale a țăranului și această îm
bunătățire nu-i cu putință decit 
printr-o reorganizare socială care 
să-l asigure in contra exploatării 
sub orice formă ar veni".în contextul ascuțirii la maximum a contradicțiilor dintre țărănime și moșierime, la sfîrșitul secolului al XIX-lea, in primul rind din cauza stăpînirii celei mai mari p'ărți din pămintul țării de către moșierime, a fost suficientă o scinteie pentru a declanșa uriașe valuri de lupte țărănești. Numeroase răzvrătiri au avut loc în lumea satelor, cum au fost cele din 1888 și 1894. Ele puneau în relief marele potențial de luptă al țărănimii împotriva exploatării mo-

Un moment de referință din viața țărănimii noastre — opțiunea pentru transformarea socialistă a agriculturiișierești, pentru o dreaptă așezare a mai bună și mai ____ „___________  _. societății.încă de la crearea sa, in 1893, partidul politic al clasei muncitoare a introdus în programul său ldeea necesității antrenării potențialului revoluționar al țărănimii in lupta generală a proletariatului pentru emancipare, desfășurind numeroase acțiuni în sprijinul țărănimii.La sfîrșitul secolului trecut și începutul secolului nostru, luptele țărănești au inceput să capete o intensitate tot mai mare, ca urmare a condițiilor deosebit de grele, de înapoiere economică și exploatare ce domneau în satul românesc. „Toată 
lumea știe — se arăta in 1906 într-un manifest al mișcării muncitorești — cit de nemiloasă este ex
ploatarea la care e supus țăranul 
român. Toată lumea știe că la orice 
prilej, la orice pas, la orice clipă a 
anului țăranul e furat, obijduit, chi

nuit și batjocorit de atotputernicii 
săi stăpini. Cine nu s-a cutremurat 
de indignare. răsfoind barbarele 
tocmeli agricole, aceste mărturii. de 
lăcomie și cruzime a proprietarilor 
și arendașilor, menite să povestească 
generațiunilor viitoare ororile pe 
care le-au îndurat strămoșii lor ?“Strigătul venit din adîncul veacurilor de împilare : „Vrem pămint 1“ a devenit lozinca generală care a ridicat în 1907 la luptă țărănimea din Moldova, apoi din Muntenia și Oltenia. „Răscoala din 1907 — releva tovarășulNICOLAE CEAUȘESCU — nu a fost o intimplare, ci rezultatul creșterii conștiinței țărănimii noastre, a setei ei străvechi de libertate și o 

Deputații-țărani din Adunarea ad-hoc a Moldovei (1857)viață mal bună. Răscoala a fost consecința unui regim ce se cerea înlăturat odată pentru totdeauna".
Un uriaș potențial revo

luționar, pus în valoare sub 
conducerea partidului co
munist. conditiile create de făurirea statului național unitar român, ale luptei maselor populare pentru înfăptuirea unor reforme democratice in primul rînd, determinată și de interese economice și politice obiective ale noului cadru de dezvoltare a statului național unitar român, burghezia a legiferat, in 1921, reforma agrară. în pofida limitelor sale, mai ales cele privind modul de aplicare a împroprietăririi țăranilor, reforma agrară din 1921 a avut ca rezultat impulsionarea dezvoltării capitalismului, slăbirea puterii economice a moșierimii și reducerea rolului jucat de această clasă in viața politică a României. S-a accentuat procesul de diferențiere și stratificare a țărănimii, problema agrară răminînd însă ncrezolvâtă.Partidul comunist a fost acela care, de la făurirea sa, a preluat și pus in centrul activității organizarea luptei muncitorilor și țăranilor, a tuturor forțelor patriotice împotriva exploatării burgheziei, pentru înfăptuirea năzuințelor de libertate și progres ale oamenilor muncii. împletind activitatea ilegală cu cea legală, partidul comunist a creat o serie de organizații de masă cum au * * fost : Blocul Muncitoresc- Țărănesc, Liga Muncii, Comitetul Național Antifascist, Madosz-ul, Blo- rul Democratic ș.a., care au desfășurat o largă activitate politică în rindurile muncitorilor și țăranilor.

conducătorul formației — deși satul nu mai era, ansamblul nostru folcloric compus din peste 50 de bărbați de toate vîrstele n-a încetat nici o clipă să existe. Obiceiurile, folclorul, ca și dorința lor de a le înfățișa au rămas și vor continua, transmise din generație în generație. Ei au participat la toate edițiile Festivalului național „Cîntarea României", prezentind secvențe din epopeea etnogenezei poporului nostru, a statorniciei și continuității sale de milenii în vatra străbună".Firește că, așa cum arăta și Lili Trifu, secretar adjunct al comitetului comunal de partid, gama mijloacelor și formelor activității educative, cultural-artistice utilizate aici este mult mai largă și diversă, îndreptată în primul rînd spre ridicarea nivelului politic al cooperatorilor, perfecționarea pregătirii profesionale și mobilizarea lor la realizarea sarcinilor productive, a. noii revoluții agrare. Forțele nu sînt direc- ționate doar spr.e domeniul artistic. Programul săptăminal afișat la loc vizibil a mai cuprins un simpozion cu tema „Dezvoltarea agriculturii in• Epoca Nicolae Ceaușescu»", o intîlnire a brigăzii științifice cu oamenii muncii din satul Minjești, desfășurarea a două cursuri ale universității cultural-științifice (director, Gheorghe Popa), un spectacol dedicat special mecanizatorilor, o dezbatere privind acțiunile și măsurile ce trebuie întreprinse pentru economisirea energiei electrice, o expoziție de carte agrozootehnică, An simpozion cinematografic organizat împreună cu întreprinderea județeană de profil ș. a. De remarcat că viața spirituală a comunei este permanent întreținută nu numai de cadrele didactice, ci

Pentru organizarea și conducerea mișcărilor sociale de la sate, in ianuarie 1933 a fost creat Frontul 

plugarilor — organizație democratică a țărănimii — care a constituit un factor important al dezvoltării alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare in lupta pentru interesele celor ce muncesc, pentru o politică democratică.Sub impulsul mișcării muncitorești se dezvoltă activitatea politică a țărănimii și a altor categorii sociale neproletare. Au avut loc o serie de mișcări țărănești în întreaga țară împotriva impozitelor, a cametei. a executărilor silite și a terorii administrative, a luptei împotriva pericolului fascist și revizionist, pentru a- părarea integrității, suveranității și independenței patriei.în timpul celui de-al doilea război mondial, împotrivirile țărănimii la rechiziții și încorporări au constituit — alături de acțiunile clasei muncitoare de sabotare a mașinii de război 

hitleriste. de activitatea celorlalte forțe antifasciste, patriotice ale poporului — mijloace de slăbire a regimului de dictatură militaro-fas- cistă.Victoria revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și an- tiimperialistă din August 1944 a inaugurat o epocă de profunde transformări democratice, revoluționare in viața întregii țări. Țărănimea. în a- lianță cu clasa muncitoare și sub conducerea Partidului Comunist Român, a participat cu toate forțele la lupta pentru eliberarea întregului teritoriu al țării de sub dominația fascistă, la războiul pentru infringerea Germaniei hitleriste, la marile bătălii de clasă împotriva exploatatori

lor, pentru împlinirea idealurilor de dreptate socială și națională, care au animat-o secole . de-a rîndul. în luptele revoluționare care au urmat răsturnării dictaturii militaro-fas- ciste, in focul reformei agrare, pentru cucerirea puterii politice s-a dezvoltat și cimentat tot mai trainic a- iianța dintre clasa muncitoare și țărănime. Pentru prima dată in istoria atît de frămîntată a poporului român, lupta maselor largi populare a asigurat instaurarea, in martie 1945, a unui guvern, revoluționar-democra- tic cu pronunțat caracter muncito- resc-țărănesc, inaugurînd astfel calea unor adînci transformări revoluționare. sociale și politice din viața societății românești. înlăturarea monarhiei și proclamarea Republicii, cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea muncitoare și cu celelalte categorii de oameni al muncii, au deschis o eră nouă în istoria tării, mareînd trecerea la înfăptuirea revoluției și construcției socialiste.
Transformarea socialistă a 

agriculturii — temelia pro
fundelor prefaceri din viața 
țărănimii, a satului româ
nesc Transformarea socialistă a agriculturii, începind cu anul 1949, s-a realizat treptat, printr-o vastă activitate politică, organizatorică și educativă desfășurată de partid pentru atragerea țărănimii, pe baza liberului consimțămint, pe făgașul socialismului. Datorită politicii juste a partidului, a încrederii cu care țărănimea a urmat si înfăptuit politica sa agrară, profunda reorganizare a producției și a relațiilor sociale la sate a fost însoțită de creșterea continuă și sistematică a producției agricole, fapt ce a constituit un factor important în echilibrarea economiei naționale, in satisfacerea nevoilor de consum ale populației.încheierea, in 196'2, a cooperativizării agriculturii, eveniment de deosebită importanță politică și socială, a dus la generalizarea relațiilor de producție socialiste in întreaga economie, consacrînd victoria definitivă a socialismului în toate domeniile de activitate. Aceasta a determinat o dezvoltare puternică a forțelor de producție la sate, nemaiintîlnită in întreaga istorie a agriculturii românești.O dată cu încheierea procesului revoluționar de transformare socialistă a agriculturii, s-a schimbat fundamental conținutul problemei agrare, deschizîndu-se larg calea pentru soluționarea ei definitivă in spirit revoluționar. Victoria relațiilor socialiste de producție în ag-ricultură a însemnat încheierea numai a unei etape a acestui proces revoluționar, el continuînd, cu un conținut nou, în următoarea perioadă de dezvoltare a societății românești contemporane. S-au creat astfel condițiile pentru realizarea în agricultură a unei noi unități dialectice in dezvoltarea și perfecționarea forțelor și relațiilor de producție în cadrul progresului continuu al societății noastre.în vederea sporirii contribuției a- griculturii la dezvoltarea economico- socială a țării a fost elaborată o nouă concepție, de largă perspectivă, in concordanță cu noile obiective pe care și le punea societatea noastră, în elaborarea acestei concepții, un rol deosebit l-a avut Congresul al IX-lea al partidului, care a deschis o etapă nouă, stiperioară, in dezvoltarea socialistă a patriei.Hotărîrile istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului au jalonat perspectivele infăptuirii noii revoluții agrare in România, obiectiv fundamental al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră. Astăzi, țărănimea din România socialistă, clasă conducătoare in societate împreună cu clasa muncitoare și intelectualitatea, acționează cu abnegație pentru realizarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru afirmarea României pe treptele civilizației socialiste și comuniste.

Conf. univ. dr. 
Ion ARDELEANU

Două momente-sinteză au străbătut ca un fir roșu dezbaterile din conferința de dare de seamă și alegeri a organizației municipale de partid Craiova. Ele s-au constituit practic în punctele de referință, chiar dacă s-au situat la poli opuși, ale activității desfășurate de organizațiile de partid din acest important centru economico-social al țării.Primul îl reprezintă tabloul rezultatelor de ansamblu obținute in perioada care face obiectul analizei. Atît darea de seamă, cit și o serie de participanți la dezbateri, printre care Valeriu Stănculescu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Electrocentrale", Emil Țugui, directorul general al Trustului de antrepriză construcții industriale, Ion Voiculescu, prim-vicepreședin- te al comitetului executiv al consiliului popular municipal ș.a., au pus în evidență în mod concludent capacitatea comitetului municipal de partid, a organizațiilor sale de a imprima activității economico-so- ciale caracteristicile etapei creșterii intensive, de accentuare a laturilor calitative și de eficiență, proprii dezvoltării intregii țâri. Asemenea caracteristici se regăsesc concret și în cîteva din principalele realizări obținute în această perioadă. In importantele dezvoltări și modernizări ale capacităților de producție în unități de referință — întreprinderea de utilaj greu, întreprinderea de autoturisme, Combinatul chimic, întreprinderea de tractoare și mașini agricola ș.a. — care au sporit cu cîteva miliarde lei zestrea mijloacelor fixe. O zestre care, corelată cu folosirea intensivă a celei existente, a permis industriei municipiului Craiova ca în primul an al actualului cincinal, prin afirmarea mai puternică a capacității de gin- dire și acțiune a organizațiilor de partid, a celor peste 52 000 de comuniști, cîți cuprinde în prezent organizația municipală, să realizeze o producție-marfă mai mare cu 4,3 miliarde lei față de anul precedent, întreaga activitate industrială s-a înscris, în perioada la care ne referim, prin realizarea și a altor indicatori importanți pe coordonatele strategiei creșterii eficienței. Semnificativ este și faptul că 51 de unități industriale, din cele 64 cîte există pe teritoriul municipiului, și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan, realizind o producție suplimentară de peste 480 milioane lei.în tabloul realizărilor obținute In cei doi ani și jumătate sînt prezente și rezultate care marchează eforturile comitetului municipal de partid atit pentru a conferi propriei activități un spor de calitate, cît și pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor municipiului. Ele se exprimă elocvent prin cîteva elemente esențiale. Prin constituirea șl folosirea judicioasă a unui puternic activ de partid, care reunește în rîndu- rile sale peste 300 de comuniști cu experiență din toate domeniile vieții materiale și spirituale și peste 280 de activiști-instructori — forțe prin care comitetul municipal a acționat și acționează pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului, a propriilor
Virtuțile educative ale activității 

cultural-artistice...De la Movila lui Burcel, despre a cărei legendă aflăm incă de la Ion Neculce din „O samă de cuvinte", facem imediat la dreapta și intrăm in comuna Miclești. Nu este o comună prea mare și nici dintre cele an de an evidențiate în bilanțurile culturale. Cel puțin pînă de curind. Fiindcă ceea ce oferă, in această perioadă, căminul cultural de aici locuitorilor săi ar îndreptăți-o, fără îndoială, să fie situată între localitățile cu o activitate bună. Un mare, modern și primitor lăcaș de cultură, în care pe lingă o sală de spectacole— unde poposesc adesea teatre și ansambluri folclorice profesioniste— sînt adăpostite biblioteca comunală, universitatea cultural-știin- țifică, diferite cercuri artistice, toate frecventate de sute de tineri și vîrst- nici, cooperatori, mecanizatori. Asistăm la o intîlnire a cititorilor cu un grup de scriitori ieșeni.— Avem programate activități cultural-educative aproape în fiecare zi, dar astăzi avem mai multe, ne spune Vasile Builai, directorul căminului cultural. O bună parte din formațiile noastre artistice repetă, iși cizelează programele in vederea unui apropiat spectacol-dialog cu comuna , Codăești pe care il vom susține in cadrul concursului „Căminul cultural — centru de educație patriotică, revoluționară". Și o primă condiție a întrecerii este să prezentăm toate genurile de formații artistice care iși continuă activitatea și după etapa de masă, pe consilii unice agroindustriale, a Festivalului național „Cînta- rea României". Cele 16 formații acoperă toate genurile. Iar fără repetiții săptăminale și spectacole, acum, de două ori pe lună, n-am putea menține la nivelul interpretativ cerut corul mixt de 100 persoane, de exemplu, ansamblul folcloric ori formația de dansuri populare, aceasta din urmă laureată a ultimelor două ediții ale „Cîntării României".Cine sînt cei ce fac parte din aceste formații 1 Cooperatori, mecanizatori, cadre didactice, oameni în vir- stă cu soțiile, dar și tineri. Corul este pregătit și condus cu pasiune, de 40 de ani, de invățătorul Vasile Bursuc, azi pensionar, și de mai tî- nărul Nicolae Sabadac ; ansamblul folcloric — de un deceniu de învățătorii Laurențiu Ciurușniuc și Cos- tică Ciubotă, iar echipa de dansuri— de profesorul Ludov Butnaru și directorul căminului cultural însuși, care face parte din formație, urcă pe scenă, oferind și din acest punct de vedere un bun exemplu....Ca de obicei, sala căminului cultural din Munteni de Jos era arhiplină. Se intîlneau pe scenă, în fața publicului, formații artistice ale co- munei-gazdă și din Tanacu. Fertilă rivalitate. In holul principal al instituției admirasem o expoziție de artă populară. Ultimele formații, dar poate primele ca valoare, au fost splendidele „Rînduri" de la oaspeți și admirabilul ansamblu fol

hotărîri, pentru ancorarea activității organizațiilor de partid în sarcinile stringente ale muncii politico-orga- nizatorice ; prin întărirea organizațiilor de partid cu peste 3 500 de comuniști proveniți din rîndul celor mai buni oameni ai muncii. De asemenea, ele se definesc prin construirea și darea in folosință a peste 6 000 de apartamente; prin dezvoltarea și extinderea obiectivelor so- cial-culturale și edilitar-gospodă- rești care alcătuiesc astăzi bogata și moderna zestre urbanistică a orașului.Cel de-al doilea moment-sinteză l-a constituit analiza efectuată — mai ales în darea de seamă — asupra neîmplinirilor înregistrate in ultimii doi ani și jumătate în activitatea organelor și organizațiilor de partid, concretizate în importante restanțe în îndeplinirea sarcinilor de plânși realizarea unor obiective de investiții, în neajunsuri legate de înfăp-
însemnări de la conferința 

organizației municipale 
de partid Craiova

tuirea programelor de creștere a eficienței economice și de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al unor produse. Darea de seamă a oferit pentru analizarea critică și autocritică a acestor neîmpliniri elemente concrete, date comparative, argumente menite să determine atitudini și răspunsuri pe măsură din partea delegaților care au primit mandatul comuniștilor de a le examina în cadrul conferinței, spre a se stabili măsuri politico-organi- zatorice cuprinzătoare pentru perfecționarea muncii în viitor.Orientarea propusă de darea de seamă nu a fost însă valorificată la maximum — așa cum era posibil și necesar — de conferință. Puțini au fost participanții la dezbateri — dar au fost — care s-au angajat pe drumul definirii cu exactitate a cauzelor care au generat neîmplinirile. Abordarea de către tovarășii Nicolae Crăciun, secretarul comitetului de partid de la Combinatul chimic, Paul Streinu, secretarul comitetului de partid de la „Electroputere", Gheorghe Dumitru, secretarul comitetului de partid de la Regionala C.F.R. Craiova, a propriei activități și a organizațiilor din care fac parte într-un spirit critic și autocritic deschis, sincer, le-a permis atit lor, cît și conferinței să evalueze în mod real problematica cu care se confruntă și să contureze pe această bază măsuri concrete, eficiente, pentru înscrierea activității viitoare pe coordonatele unei munci calitativ superioare.Cei mai multi participant! la dezbateri nu s-au detașat însă — așa cum era necesar intr-o conferință — de acea abordare globală, care spune totul si nimic. Ceea ce n-au înțeles o bună parte din vorbitori e faptul că importantul for de lucru al comuniștilor craioveni ș-a întru

cloric „Vălăretul" din Dobirceni, de la gazde. Apoi, ropote de aplauze adresate artiștilor amatori. Ele erau iscate, evident, și de recunoscuta valoare etnofolcloricâ, conservată și transmisă cu deosebit respect pentru autenticitate, dar și de un alt fapt semnificativ, cu profundă rezonanță in sufletul celor, prezenți. înaintea ultimei formații, prezentatorul anunțase scurt : „Un sat a dispărut, dar obiceiurile, folclorul au rămas și vor rămîne : Ansamblul «Vălăretul» din Dobirceni". Și spectatorii știau despre ce este vorba..Acum vreun deceniu, in urma unor puternice alunecări de terenuri, a- ceastă localitate a dispărut. Oamenii au fost nevoiți atunci să-și mute vatra strămoșească. Cu ajutorul statului, al cetățenilor din comună, in cîțiva ani, dobîrcenenii și-au durat din nou case mai frumoase și confortabile. „în tot acest timp insă — ne spune învățătorul Marin Țopa,
ÎN JUDEȚUL VASLUI 

nit pentru a asculta o singură dare de seamă, urmată de dezbateri vii, concrete, la obiect, pe problemele e- sentiale ale vieții de partid și ale îndeplinirii sarcinilor economice, și nu atîtea rapoarte globale — • cu- prinzînd de toate, fără a analiza problemele esențiale — citi participanți iau cuvintul. Abordarea in acest fel a problemelor a ocupat spațiul dezbaterilor cu prea multe intervenții generale, a pus conferința in situația de a înregistra o suită „de dări de seamă" la... darea de seamă. Deși tovarășii Floarea Dumitrescu, președintele consiliului municipal al sindicatelor. Ion Dascălu. președintele C.A.P. Ișalnița. Ion Țolea. director adjunct al direcției sanitare, Elena Niculescu. secretarul comitetului de partid din Centrul universitar Craiova, au avuț posibilitatea să aducă în cadrul conferinței una sau două din problemele cardinale ale activității de partid din domeniile in care activează — și au reprezentat cum se poate ușor constata domenii dintre cele mai importante — ei au ocupat „spațiul" conferinței cu probleme generale, a- devărate ..inventare" ale preocupărilor din aceste sectoare, incit e greu dd spus dacă conferința a beneficiat pînă la urmă, in vreun fel sau altul. de aportul lor la dezbaterea problemelor din aceste domenii.Spiritul insuficient de combativ al dezbaterilor pe o bună parte a desfășurării conferinței a fost alimentat și de faptul că nu puțini vorbitori au imprimat intervențiilor lor un caracter festivist. E drept, a- cest festivism nu s-a manifestat direct, ci într-o formă înfrumusețată, prin aducerea de mulțumiri repetate comitetului județean de partid și comitetului municipal de partid pentru ajutorul dat în soluționarea diverselor probleme, prin rostirea a- cestor mulțumiri în termenii cei mai protocolari. Nu pune nimeni Ia îndoială faptul că acest ajutor a fost acordat, dar aceasta reprezintă menirea. obligația, datoria respectivelor organe de partid. Numai că, preocupați de a transmite cit mai multe mulțumiri, respectivii vorbitori au „uitat" că aveau, în egală măsură, obligația să analizeze in spirit autocritic lipsurile din propria activitate și a organizațiilor de partid pe care le reprezintă, să facă părtași la rezultatele slabe obținute în diverse sectoare — și ele au fost destule — și pe unul sau altul dintre membrii organelor de partid amintite. Acest mod de abordare a problemelor — critic și autocritic în e- sență, nu în formă — ar fi angajat mai mult conferința spre o dezbatere profundă, comunistă.Parcă spre a compensa aceste deficiențe, hotărîroa adoptată de conferință — cuprinzătoare și temeinic fundamentată — a înscris pentru' a- genda de lucru a noului comitet municipal de partid un amplu program de măsuri politico-organizato- rice. care vizează concret. în mod echilibrat și judicios, toate laturile și domeniile activității de partid. Ceea ce anticipează de pe acum, prin traducerea sa în viață, o activitate calitativ superioară.
Constantin PRIESCU

și de ingineri și tehnicieni agronomi, medici etc. Iată, insă, ce: părere avea inginera Elena Macovei, de la ferma horticolă a C.A.P., ea insăși participantă la numeroase acțiuni ale căminului : „Este necesar să asigurăm în continuare un conținut și mai bogat activităților, să le pregătim și mai bine pentru a le spori calitatea, atractivitatea și eficiența și mai cu seamă să le extindem cît mai mult și in celelalte sate componente ale comunei".„Astăzi, un nou program al brigăzii artistice..." . Este de ajuns să sa scrie pe un afiș, să se afle, să se audă acest lapidar anunț că cetățenii din comuna Laza, in număr mare, merg cu mult timp înainte să ocupe un loc cît mai bun în sala căminu-. lui cultural.— înainte de toate, ține să sublinieze Nicolae Ștefircă, directorul căminului cultural, programele brigăzii se constituie, la fiecare apariție în public, intr-o adevărată cronică vie a satului, exprimind opinia colectivă, în care aspectele de cea mai mare actualitate, neajunsurile, in care se recunosc imediat cei vizați, sînt redate, interpretate cu măiestrie, convingător. Ea a devenit la noi ceea ce trebuie : un puternic mijloc educativ- formativ, de îndreptare, de combatere și veștejire a lipsurilor din toate domeniile. Intitulat „Alte nostimade de pe ulița satului", cu un text consistent, abordînd aspecte concrete, foarte^ actuale din viața economico- socială a comunei, interpretat cu multă dezinvoltură, programul, in pofida unor șarjări și stridențe, a plăcut mult, stîrnind hohote vindecătoare de ris.Toți cei 11 interpreți, sub conducerea prof. Alex. Guzu și asistentului medical Gheorghe Vasiliu, sînt și autorii textelor. De 20 de ani n-au apelat la textieri ori regizori din afară, fiindcă, spun ei, nimeni nu cunoaște mai bine realitatea și oamenii satului în mijlocul cărora trăiesc. Apoi, deși de profesii diferite, cu excepția mecanicului Dumitru Asavei (tînăr, încă necăsătorit), ceilalți sînt soț și soție : Alexandru și' Aurora Guzu (profesori), Gheorghe (asistent medical) și Iulia Vasiliu (învățătoare), Vasile și Elena Ilie (profesori), Vasile și Gheorghița Popovici (profesori), Ion Pușcașu. (secretarul biroului executiv al consiliului popular) și Lucia (diriginte de poștă). Fac deplasări în toate satele componente, ba chiar, cu adecvări, cu inserții ad- hoc, au evoluat și în alte localități, ca Pușcași, Bălteni, Poenești. Că este o prezență activă, necesară, așteptată și eficientă ne-o demonstrează multe din cele îndreptate în comună, aprecierea de care se bucură, dar și faptul că, la școala generală, crește, sub îndrumarea lor atentă, o nouă și în curind redutabilă formație similară : grupul satiric al elevilor.
Petru NECULAcorespondentul „Scînteii"
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Stil de munca 
modern, eficient 

în conducerea 
activității economice

La ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 20 februarie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, crlticînd practicile unor cadre de conducere care s-au „deprins" ca, atunci cînd se deplasează în întreprinderi, să se oprească doar prin birouri, la conducerile unităților, a cerut să se pună capăt unui asemenea obicei, solicitînd să se meargă si in locurile de producție, în primul rînd în mijlocul producătorilor. „Producția se hotărăște jos — și 
acolo trebuie să se vadă cum se lucrează, ce pro
bleme sînt — arăta secretarul general al partidului. 
Acolo se poate vedea cum se aplică tehnologiile, cum 
le-a inteles muncitorul $1 dacă are tot ce trebuie pen
tru aceasta".

Desigur că aceste cerințe, formulate expres îndeosebi pentru cadrele de conducere din sectoarele de producție industrială, sînt valabile pentru toate domeniile de activitate, pentru toate sferele vieții eco- nomico-sociale. Tocmai prin prisma acestor cerințe ne vom opri. în continuare, asupra unuia din sectoarele care, prin însuși specificul său. presupune un contact permanent și nemijlocit cu cetățenii, cu realitățile de pe teren — și anume prestările de servicii, consemnînd concluziile unei analize în cadrul unităților cooperației meșteșugărești din judgțul CONSTANȚA.
Dezvoltarea economică și edilitară a județului Constanța a atras după sine extinderea și diversificarea activităților prestatoare de servicii. Dacă in 1965 serviciile meșteșugărești se rezumau la cîteva zeci de ateliere, in prezent cooperația meșteșugărească numără aproape 1000 de unități, oferta lor de servicii sporind în această perioadă de aproape 10 ori. în noile cartiere, la parterele noilor blocuri au apărut ateliere dintre cele mai diverse : de frizerie și coafură, de croitorie și încălțăminte. de radio-tv, ceasornicării, tapițerii, cojocării etc.Reușitele acumulate In domeniul prestațiilor meșteșugărești, progresele înregistrate sint, desigur, legate de activitatea masei largi de lucrători ai cooperației meșteșugărești constănțene, ca și de interesul și preocuparea cadrelor de conducere de la cooperative și de la Uniunea județeană a cooperației meșteșugărești (U.J.C.M.).

Eficiența actului 
de conducere dincolo 
de indicatorii de planDacă ar fi să apreciem calitatea actului de conducere in sectorul cooperației meșteșugărești constănțene prin prisma indicatorilor de plan, calificativul ar trebui să fie de la bine spre foarte bine. Ani la rînd, planul a fost aici nu numai îndeplinit, dar și depășit la toți indicatorii, cooperația meșteșugărească constăn- țeanâ situîndu-se, de fiecare dată, pe un loc de frunte în cadrul întrecerii socialiste.Fără îndoială, măsura eficienței oricărei activități, inclusiv a actului de conducere, este dată, în primul rind, de rezultatele practice obținute. Pentru că degeaba ar exista doar bune intenții, dacă realizările n-ar dovedi că acolo s-a și muncit bine. Așadar, analizînd stilul de muncă al cadrelor de conducere din cooperația meșteșugărească constănțeană, avem in vedere nu o situație critică ; dimpotrivă, aici rezultatele recomandă un colectiv de frunte. Cum se realizează in aceste condiții actul de conducere, în ce măsură cadrele din acest sector reușesc să se implice in activitatea din unitățile subordonate, să asigure cunoașterea nemijlocită a realităților de pe teren ?în conformitate cu statutul cooperației meșteșugărești, conducerile de cooperative și conducerea U.J.C.M. se intilnesc periodic cu reprezentanții lucrătorilor din unitățile subordonate în cadrul ședințelor de consiliu și de comitet executiv. Mai există apoi „analizele decadale", plus 'iversele convocări „pe probleme" — toate fiind prilejuri de dialog între cadrele de conducere și lucrătorii din ateliere.Deși directe, aceste dialoguri păstrează însă caracterul unor „dialoguri de birou". în afara lor există acțiunile de îndrumare și control pe care cadrele de conducere — în virtutea obligațiilor ce le revin — au datoria să le întreprindă pe teren, în

UN ITINERAR NECESAR Șl OBLIGATORIU Șl PENTRU 
CADRELE DE CONDUCERE DIN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCA

Din birouri - în ateliere

secții și ateliere. Cum se desfășoară aceste acțiuni 7 Cu ce regularitate 7Am făcut un sondaj în 10 unități din 10 profile diferite de prestări servicii din Constanța, cercetind registrele unice de control, unde ar fi trebuit să găsim consemnările cadrelor de conducere de la cooperative și de la U.J.C.M. (cu prilejul prezenței lor la fața locului). Deși sondajul nostru nu s-a oprit la un interval limitat de timp — unele din registrele cercetate aveau o vechime de 2—3 ani, altele de 5—6 ani — totuși n-am întîlnit decît o singură consemnare ! La unitatea de croitorie nr. 2 figura un control efectuat de vicepreședintele cooperativei de specialitate... cu un an în urmă.
însemnări din județul Constanța

în rest 7 în rest, paginile registrelor unice de control erau pline cu tot felul de insemnări, de la felurite organe de control, cu singura și nedorita excepție — factorii de conducere.— Cadrele de conducere din cooperative și de la U.J.C.M. nu trec prin unități 7 — i-am întrebat pe responsabilii atelierelor cuprinse in sondajul nostru.— Cum să nu 7 Chiar zilele trecute au fost pe la noi — a venit, invariabil, răspunsul. Numai că din- șii nu obișnuiesc să noteze în registrele unice de control.De ce „nu obișnuiesc" să consemneze 7 — iată o întrebare la care nu am putut obține un răspuns clar, logic, edificator. în schimb, sînt clare și edificatoare consecințele acestei „neobișnuințe" : dispare sau este neindentificabilă efectuarea controlului ; dispare sau este neindentificabilă persoana celui ce s-a deplasat și data cronologică respectivă ; nu apar constatările înregistrate, natura observațiilor sau recomandărilor, modul cum au fost îndeplinite etc,, etc.
Dincolo de „confortul" 

birouluiEvident, relevînd că problema consemnării scrise a deplasărilor în u- nități nu este doar o chestiune de formă, problema principală rămîne : merg oare sistematic cadrele de conducere pentru a cerceta aprofundat stările de lucruri din unități 7 Cit de frecvent și cu ce eficiență fac a- ceste deplasări ?în lipsa notațiilor din registrele unice de control, am încercat să aflăm răspunsul la aceste întrebări urmărind direct, la fața locului, situația din cîteva unități prestatoare de servicii....Unitatea de frizerie nr. 8, apar- ținînd de cooperativa meșteșugărească „Unirea". între alte controale făcute aici in ultimii 4 ani de alte organe — din partea cadrelor de conducere a cooperativei și de la U.J.C.M. nu există nici o consemnare ! — figurează un proceș verbal

întocmit de inspecția sanitară, care semnala serioase deficiențe de igienă. Data controlului : 8 februarie 1986.Cînd a aflat conducerea cooperativei despre acest control pentru a răspunde la problemele semnalate 7 Nu a doua sau a treia zi, cum trebuia, nici măcar după o Săptămiriă sau o lună, ci... tocmai pe 29 august (adresa de răspuns poartă numărul 2 457). Oare nu este limpede că dacă în tot acest interval — de aproape 7 luni — ar fi trecut cineva din conducerea cooperativei sau de la U.J.C.M. s-ar fi rezolvat cu mult mai multă operativitate sesizarea făcută de inspecția sanitară 1 !...Unitatea de tapițerie nr. 33, a- parținind de cooperativa meșteșugă
rească „Muncă și artă". Registrul , unic de control este gol.— N-a fost nimeni din conducerea dv. pe aici, pentru control sau informare, pentru vreo îndrumare ? — îl întrebăm pe responsabil.— De la cooperativă au mai trecut' unii tovarăși. Dar pe cei de la U.J.C.M. nici nu-i cunosc.— Ați fi avut ceva probleme de discutat cu reprezentanții conducerii dacă veneau prin unitate 7— Destule : și probleme gospodărești, dar și de diversificare a prestațiilor, de lărgire a ofertei de produse pe care să le punem la dispoziția populației.Am continuat raidul pe la unitățile de reparații radio și televizoare nr. 2 — aparținînd de cooperativa „Radiotehnica", pe la „Foto-Modern" și reparații-optică nr. 9 — aparți- nind de cooperativa „Prestarea", a- telierul de tricotaje nr. 3 — aparți- nînd de cooperativa „Drum nou" ș.a. Peste tot, în discuțiile purtate cu responsabilii și lucrătorii din unități, am reținut diferite gînduri, intenții, preocupări pe linia mal bunel organizări a muncii, a diversificării serviciilor oferite publicului larg, preocupări care, fără îndoială, în condițiile unui contact mai frecvent al cadrelor de conducere din cooperative și de la U.J.C.M. cu realitățile de pe teren și-ar fi găsit o soluționare operativă.Desigur, s-ar putea replica (de către „avocați" ai sedentarismului birocratic) : dar de ce nu vin cei din
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 aprilie, ora 20 — 13 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi in 
general instabilă, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Vor cădea ploi ce vor avea 
și caracter de aversă însoțite șl de des
cărcări electrice, local, în toate regiu
nile. în zona montană, precipitațiile 
vor fi șl sub formă de lapovlță și nin
soare, iar. Izolat șl trecător, ploaia se 
poate transforma în lapovlță șl nlnsoa- 

producție Ia birourile conducerii, să discute aici propunerile, preocupările 7Inutil să mai subliniem falsitatea unui asemenea punct de vedere, pentru că există condiții tehnice care solicită discuții la fața locului, în atelierele de producție, și pentru că este important contactul viu, direct cu lucrătorul, cu masa meseriașilor ; or, nu aceștia trebuie să se deplaseze în pelerinaj la sedii...Contactul cu terenul ar fi util și pentru a se afla mai direct opiniile cetățenilor, ale beneficiarilor serviciilor meșteșugăreștii Bunăoară, cunosc cadrele de conducere din cooperația constănțeană că nu există în tot municipiul decît o singură unitate de reparat stilouri — cum ne-au sesizat diferiți clienți intîlniți prin ateliere cu prilejul acestei anchete — sau că e o mare problemă la Constanța să-ți repari umbrela ori ceasul electronic 7Repetăm, cooperația meșteșugărească din Constanța este fruntașă în întrecerea socialistă, are bune rezultate, dar la fel de adevărat este, că aceste bune rezultate nu trebuie să mascheze faptul că există încă mult loc pentru și mai bine. Iar una din modalitățile prin care este posibilă perfecționarea în continuare a activității din acest sector este tocmai contactul viu, direct și perma
nent al cadrelor de conducere cu te
renul, cu activitatea concretă din 
unități, dialogul cu lucrătorii din a- 
teliere, cu cetățenii. Pentru că. ori- cît de apreciabile ar fi rezultatele in depășirea unor indicatori de plan, realitatea este că nivelul, calitatea acestor servicii ar trebui să înregistreze creșteri considerabile spre a ajunge la nivelurile superioare, moderne, ceea ce nu se poate fără un contact viu, fără cunoașterea problemelor concrete ale activității productive.Motivul — adesea Invocat — al ședințelor, al diverselor hirtii ce trebuie rezolvate la birou nu poate scuza lipsa deplasărilor pe teren. (De ce nu se merge bunăoară pe teren după-amiaza, cînd unitățile sînt deschise și cînd, de regulă, alte organe de control nu se prea înghesuie cu activitatea 7). Hîrtiile, ședințele au desigur utilitatea lor. Nu punem Ia îndoială acest lucru — deși poate la unele hîrtii și ședințe s-ar mai putea renunța. (Vine „reprezentantul pompierilor" — vrea să stea de vorbă numai cu președintele cooperativei ; vine cel de protecția muncii, tot „numai cu președintele" ; la fel cel de la bancă, de la Sanepid ș.a.m.d. ; deși în fiecare cooperativă sint persoane împuternicite pentru fiecare domeniu). Un fapt este însă cert : actul de con
ducere nu poate fi redus la activitatea de birou ; oricît de inconfor- tabilă ar fi părăsirea clădirii administrative. Cerință valabilă în orice domeniu, și cu atît mai mult în sectorul prestărilor de servicii din cooperația meșteșugărească, in care solicitările publicului evoluează continuu.

Mihai IONESCU

re șt în nord-estul tării. Vîntul va su
fla moderat, cu unele intensificări în 
nord-est, cu viteze cuprinse între 35 
șl 50 de kilometri pe oră, precum și 
în zona de munte cu viteze Intre. 35 
și 70 kilometri pe oră. Temperaturile 
minime, nocturne, vor fi cuprinse în
tre 2 și 12 grade, cele maxime. In scă
dere. se vor încadra între 9 și 19 gra
de. local mai ridicate în sud. In Bucu
rești : Vremea va deveni în general 
instabilă, iar ceru! va fl temporar no
ros. Va ploua trecător. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. cu 35 kilometri pe oră. Tempera
turile minime, nocturne, vor fi cuprin
se între 5 șl 7 grade, cele maxime, in 
scădere, vor oscila între 17 și 19 grade.

Cronica xileiIn zilele de 6—9 aprilie a.c.. o delegație de activiști ai C.C. al P.C.U.S., condusă de tovarășul N.A. Zolotariov, adjunct al șefului secției organizatorice a C.C. al P.C.U.S., a efectuat, la invitația C.C. al P.C.R.. o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.Oaspeții sovietici au avut convorbiri la C.C. al P.C.R., la comitetele județean Argeș și municipal București ale P.C.R., au vizitat o serie de obiective economice și social-cultu- rale din Capitală și județul Argeș.La încheierea vizitei, delegația de activiști ai C.C. al P.C.U.S. a fost primită de țovarășul Ion Stoian, ‘ membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La convorbirea care a avut loc cu acest prilej a fost de față E. M. Tiajelnikov, ambasadorul U.R.S.S. la București.
tv

20,00 Telejurnal • Zile! muncii — fap
tele de muncă ale țării

20.20 Viata economică
20,35 Acestui pămînt, acestui popor. 

Versuri și cîntece patriotice
20.50 Lumea contemporană și confrun

tările de idei • Drepturile omu
lui pe planeta oamenilor

21,05 Serial științific (color). „Continen
tul subteran-. Producție a Tele
viziunii române. Episodul 1 : Re
lief răsfrint. Documentar

21,30 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare. Epoca Ceaușescu • Ca
lea soarelui — reportaj

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

DEVA : Materiale 
de construcții 

peste planColectivul întreprinderii de materiale de construcții Deva este bine cunoscut in județ și de către alți beneficiari din țară pentru calitatea produselor sale și promptitudinea livrării materialelor de construcții. Și in acest an, harnicul colectiv muncitoresc de aici a produs, peste prevederile de plan, mai mult de 900 mc prefabricate din beton și 3 320 mc produse din beton celular autoclavizat. în același timp, șantierele de construcții au primit suplimentar de la ceilalți furnizori din județ peste 9 000 mp plăci finite din marmură și 350 mc cherestea. (Sabin Cerbu).
Administrația de stat 

Loto-Pronosport 
informează :Răspunzind interesului manifestat de participanți, duminică 12 aprilie 1987 se organizează o nouă TRAGERE EXCEPȚIONALA PRONO- EXPRES. Acest gen de tragere prezintă numeroase avantaje pentru participanți, constînd, în primul rînd, în importantele cîștiguri atribuite : autoturisme „Dacia1 300“, mari sume de bani și excursii peste hotare. Mizînd pe numerele favorite sau procurîndu-și bilete gata completate, participan- ților li se oferă șase extrageri, în două faze, cu un total de 42 de numere, ceea ce înseamnă că posibilitățile de valorificare a șanselor sint pe măsura așteptărilor. Biletele in valoare de 25 de lei au acces la toate cele 13 categorii de cîștiguri. Ultima zi de participare este sîmbătă, 11 aprilie.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSurvolind teritoriul Republicii Socialiste România, folosesc prilejul de a vă transmite dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, poporului frate român cele mai cordiale salutări și urări de succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru adincirea în continuare a prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre în lupta pentru menținerea păcii în lume.
TODOR JIVKOV

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

DIN VIATA PARTIDELOR COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI
Partidul Unificat al Comuniștilor Haitieni

Preocupări pentru dezvoltarea 
procesului democraticIntr-un recent interviu, Rene Theodore, secretar general al C.C. al Partidului Unificat al Comuniștilor Haitieni, prezintă principalele preocupări ale partidului după înlăturarea regimului dictatorial din Haiti. Publicăm extrase din răspunsurile date în cadrul interviului.Asemenea tuturor celorlalte forțe de opoziție, Partidul Unificat al Comuniștilor Haitieni a făcut mult pentru demascarea dictaturii. După înlăturarea regimului dictatorial, poporul din Haiti a dobîndit anumite drepturi și libertăți democratice. Dar nivelul lui de mobilizare rămîne, ca și înainte, ridicat. Pentru că și noile autorități iau măsuri în folosul maselor numai sub presiunea acestora, împreună cu alte cercuri democratice, partidul nostru ia poziție față de forțele politice legate de reacțiu- ne și care sint purtătoare ale tradițiilor autocratice. Ne străduim să punem capăt acestor tradiții și, înainte de toate, cerem să fie înfăptuite transformări care să garanteze aprofundarea democrației în tară, participarea maselor la luarea hotărîrilor politice.Comuniștii luptă pentru instaurarea in Haiti a unei noi puteri, întemeiată pe două principii : controlul popular permanent asupra instituțiilor de stat și posibilitatea de a înlocui pe acei exponențl ai puterii și deputați a căror activitate contravine intereselor sale. Considerăm. între altele. că Adunării Naționale trebuie să-i revină deplinătatea puterii.în cadrul proiectului elaborat de partidul nostru privind reconstrucția națională se prevede și soluționarea unei alte probleme vitale, pentru Haiti — cea economică. Noi acționăm. in primul rînd. pentru înfăptuirea unei reforme agrare profunde. dezvoltarea industrială, corespunzător cerințelor și necesităților tării, pentru extinderea legăturilor ei comerciale internaționale. Nu trebuie admis ca Haiti să rămînă și de acum înainte în stare de dependență vasală față de cîteva țări capitaliste dezvoltate. Acum, la noi este foarte populară cererea de a se stabili relații diplomatice, comerciale, culturale și pe plan științific cu toate țările lumii, inclusiv cele socialiste. Lupta comuniștilor în această direcție stîrnește un ecou larg în rîndul populației. In sfîrșit, noi cerem ca activitatea economică să fie îndreptată spre Însănătoșirea situației financiare a tării, ceea ce presupune schimbări serioase în sectorul de stat și în aparatul administrativ. Acesta este programul nostru minimal.în prezent, organizațiile noastre de partid acționează nu numai în capitală, dar și aproape peste tot în provincie. Ne străduim să avem cit mai des întîlniri cu populația. Facem tot ce putem pentru a rezolva problema editării unui ziar propriu. Partidului Ii va fi atunci mai ușor să-și propage ideile, el va înceta să depindă de relatările din presa haitiană care, deși precise, nu 

redau totuși integral pozițiile sale.O parte din activitatea partidului se desfășoară în rîndul organizațiilor de masă care, în Haiti, sînt în primul rînd comitetele de cartier și sindicatele.Țăranii constituie majoritatea populației din Haiti. Ei organizează tot mai frecvent acțiuni sub lozinca : „Pămintul — celor ce-1 muncesc !“ în țară s-a impus de mult necesitatea reformei agrare și despre aceasta se vorbește acum și in cercurile religioase și chiar în guvern. De acum înainte, starea de spirit a țărănimii va avea un răsunet politic mult mai mare decît in trecut, deoarece a fost luată hotărîrea de a se constitui sfaturi populare in zonele sătești. Pentru prima oară în istoria țării noastre, locuitorii satelor vor dispune de acces direct la conducerea locală. Partidul apreciază această evoluție a evenimentelor ca mergînd în direcția aprofundării procesului democratic. Comuniștii îi ajută pe țărani să devină conștient! de sarcinile ce stau în fața lor, să le explice că-și pot îmbunătăți soarta numai acționînd în unitate cu clasa muncitoare.O atenție deosebită acordăm tineretului. El s-a aflat în primele rindurl ale forțelor care au acționat pentru înlăturarea lui Duvalier. Partidul se ocupă intens de educarea politică a tineretului, ținînd seama că oamenii pină la vîrsta de 30 de ani formează 70 la sută din populația tării. Comuniștii din Haiti conving pe tineri și tinere, indiferent de apartenența socială, să acționeze pentru aprofundarea democrației. pe calea progresistă de dezvoltare a țării, demonstrînd că programul partidului nostru răspunde în cel mai înalt grad intereselor lor.în ce privește relațiile noastre cu cercurile religioase, pornim de la faptul că biserica a jucat Un rol important în lupta împotriva dictaturii și că și în prezent se menține pe poziții progresiste. îndeosebi în problema reformei agrare.Solidaritatea internațională cu lupta poporului haitian a jucat un rol important în izolarea și, în cele din urmă, căderea regimului dictatorial. Marele interes manifestat în lume fată de evoluția evenimentelor din Haiti după căderea dictaturii, sprijinul forțelor progresiste față de lupta noastră pentru aprofundarea procesului democratic sint. de asemenea, mărturii ale acestei solidarități. Sîntem foarte recunoscători pentru aceasta partidelor comuniste, întregii mișcări muncitorești mondiale. Sîntem încredințați că solidaritatea internațională cu poporul luptător din Haiti se va dezvolta și mai mult.
Adevărata tinerețe a unei străvechi așezări

(Urmare din pag. I) se construiește întreprinderea de garnituri de frînă și etanșare. A venit și a lucrat pe șantier, apoi direct în producție și la proiectare, iar acum este director. Alături de rimnicenii get- beget muncesc și trăiesc nu puțini din alte zone ale țării, care și-au întemeiat familii și se simt aici de parcă ar fi de cînd lumea, 
așa cum ne spunea doctorița Ecaterina Spinochi :— Cind am venit aici, cu aproape două decenii în urmă, era gata-gata să iau primul tren și să fac cale întoarsă la Oradea, de unde sînt de fel. Un tren personal, firește, că pe vremea aceea, în gara Rîmnicului, prima gară din țară construită după un proiect o- riginal românesc, acceleratele n-aveau de ce să o- prească. Mi s-a găsit cu greu o cameră într-una din puținele case mai puțin insalubre ale orașului. Cînd le spun acum copiilor mei cum am găsit eu tîrgul a- tunci, nu le vine să creadă. Mărturisesc că, uneori, nici mie insămi, deși totul s-a ridicat sub ochii mei, nu-mi vine să cred, chiar dacă, de mulți ani de cînd sînt deputată am contribuit și eu la una sau alta din dotările orașului nostru. Spun „orașul nostru", pentru că acum este cu adevărat oraș și este al nostru, pentru că noi ni l-am făcut și ni-1 facem cît mal frumos, mai prosper. în ce mă privește, doresc ca împreună cu alegătorii din circumscripția mea să facem din primăvara lui *87  un sezon de re

dețeană s-a deschis expoziția „Cartea științifică și tehnică în sprijinul producției". în toate localitățile județului se desfășoară simpozioane cu tema „25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii — eveniment cu profunde semnificații politice în făurirea

ferință în acțiunile de bună gospodărire, printr-o curățenie exemplară, prin plantarea de pomi și flori, dar mai ales prin modernizarea unor străzi $1 trotuare.— Așadar, punîndu-și întrebarea cu străzile, tovarășul primar are dreptate.— Are și n-are — ne spune un alt deputat, Grigore Gavrileț. Are dreptate, pentru că așa stau lucrurile. Dar n-are întru totul dreptate. pentru că situația s-a creat nu din vina primăriei, ci a multiplelor lucrări de construcții, aproape tot orașul fiind în stare de șantier. Și au dreptate și oamenii să ceară, pentru că ei nu cer numai, ci se și oferă să pună umărul, vin cu propuneri, cu soluții. Nu știu cum o fi prin alte locuri si nici nu vrem să ne lăudăm, dar la noi se muncește cu suflet și din convingere, cu dăruire și înțelegere, spiritul civic fiind Ia scara 1 pe 1, la scara întregii cetăți. Pentru că la noi — si iar nu spun vorbă mare — cele 33 de circumscripții electorale au devenit tot a- titea primării.Frumos spus : orașul cu 33 de primării ! Asta înseamnă că fiecare deputat își face datoria. Așa e. tovarășe primar 7— Așa este și nici n-ar putea fi altfel, de vreme ce aproape că nu există cetățean dintr-o circumscripție sau alta să nu-și cunoască alesul, reprezentantul în consiliul popular. Toți deputății sint cunoscuți și interpelați nu atît la adunări, cît în acțiunile practice pe oare le inițiază și

la care ei nu sînt spectatori și nici n-ar putea să fie. La lucrările mai mari, care depășesc cadrul și posibilitățile unei circumscripții electorale, organizăm acțiuni, cu forțe sporite, la nivelul fiecăruia din cele cinci sectoare In care am împărțit orașul.Am aflat astfel că la Rîmnicu Sărat există, de vreo patru-cincl ani, o valoroasă experiență în antrenarea obștii la rezolvarea problemelor în interesul obștii. Orașul a fost împărțit în cinci sectoare. Fiecare vicepreședinte al consiliului popular. în afară de atribuțiile și domeniile specifice de care se ocupă la nivelul localității, răspunde direct de cite unul din cele cinci sectoare, avînd ca ajutoare directe deputății respectivi, împu- terniciții primăriei, organizațiile de masă șt obștești, toate unitățile economice și instituțiile din zonă. Fiecare sector în parte și toate laolaltă se ocupă, nemijlocit, de autoaprovizionare și autofinanțare, de buna gospodărire și înfrumusețare, de munca patriotică pe șantierele de locuințe și la toate dotările social-edili- tare. Nu întimplător, în ultimii ani. Rîmnicu Sărat s-a situat consecvent pe locuri fruntașe pe țară la panoul de onoare al întrecerii. Si tot pe cele cinci sectoare se desfășoară, într-o organizare model și modernă, acțiunea de colectare a materialelor refolosibilâ din gospodăriile populației, acțiune inițiată aici în primăvara anului trecut de Consiliul popular județean Bu

zău in colaborare cu ziarul „Scînteia" și preluată de numeroasa localități din țară.Poate că imaginea-simbol cea mai reprezentativă pentru ceea ce înseamnă astăzi Rîmnicu Sărat o reprezintă Strada Mare. Așa i s-a spus întotdeauna. Dar dintotdeauna aceasta a fost, de fapt, o străduță ca oricare alta, atîta doar că avea pretenția de „vad comercial" și loc de promenadă. Străbatem împreună cu primarul Strada Mare cu înfățișarea de astăzi, o adevărată magistrală flancată de blocuri moderne, stradă care-și merită cu prisosință numele. Blocurile de aici, ca și cele din noile cartiere, păstrează din stilul arhitectonic local tot ce-i mai frumos și util, între care și acoperișurile în șarpantă din țiglă. Cît despre viitorul orașului Rîmnicu Sărat, el apare acum puternic și luminos trasat de Indicațiile date la fața locului de secretarul general al partidului în timpul vizitei de lucru din toamna anului trecut. Se vor da in funcțiune noi capacități de producție, se dezvoltă și se modernizează cele existente. Podul de peste apa Rîmnicului, de la intrarea in oraș dinspre Buzău, își va dubla capacitatea de trafic rutier și pietonal. Se va a- menaja o faleză de toată frumusețea, se vor Înălța noi edificii social-culturale, iar la sfîrșitul actualului cincinal, mai bine de 90 la sută din populația orașului va locui în case noi, intr-un oraș el însuși nou, înfloritor.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
BOX: Turneul internațional de la București 

pentru „Centura de aur“Turneul de box pentru „Centura de aur", pe care Federația română de box il organizează anual In capitala țării, a ajuns la cea de-a XVI-a ediție. Primele meciuri ale acestui popular turneu bucureștean, cu o bună reputație In boxul internațional, vor avea loc lunea viitoare, 13 aprilie, iar gala finalelor ce îi vor desemna pe cîștigătorii frumoaselor centuri se va desfășura duminică, 19 aprilie.Și-au confirmat participarea la întreceri, alături de 30 dintre cei mai buni pugiliști români, sportivi din Bulgaria, Cuba, R.P.D. Coreeană, Cehoslovacia, Egipt. R. D. Germană, Iugoslavia, Japonia, Ni

geria, U.R.S.S. și Turcia, tn total, aproximativ 90 boxeri de peste hotare.Pentru prima oară, turneul va avea loc la Complexul expozițional din Piața Scînteil, în jurul ringului fiind pregătite pină Ia 6 000 de locuri pentru spectatori.Biletele s-au pus in vlnzare Ia casele de la patinoarul „23 August", stadioanele Rapid și Dinamo, precum și Ia agenția Loto-Pronosport din strada Academiei. în timpul turneului vor funcționa și casele de bilete de la Complexul expozi- țional. La reuniunile preliminare au intrare liberă elevii și militarii în termen.

fști români au învins cu scorul de 7—4 (2—3, 1—1, 4—0) reprezentativa Danemarcei, după un joc de un bun nivel tehnic și spectacular. Golurile echipei române au fost înscrise de Spiridon (3), Șonfăleanu (3) și Antal, Iar cele ale formației daneze — de Bjerrum. Tauson, Andersen șl Nielsen.Celelalte două partide disputate tn ultima zi a competiției s-au încheiat cu următoarele rezultate : Italia — Franța 5—2 (2—0, 2—0, 1—2) ; Austria — Marea Britanie 5—4 (2-0, 3—1, 0—3).Cei mai buni jucători al turneu

lui au fost desemnați Iile Corciovă (România) — portar : Andrei Brod- nik (Iugoslavia) — fundaș și Jens Nielsen (Danemarca) — atacant Trofeul „Fair-Play" a fost decernat echipei Franței,• La Stockholm, echipa Suediei a învins, in meci amical, echipa U.R.S.S. cu 2—1 (2—0, 0—0, 0—1).• Turneul de la Leningrad, cu participarea unor selecționate secunde, a fost clștigat de echipa U.R.S.S. — 10 p, urmată de Cehoslovacia (6), Finlanda (5), Suedia (4), S.U.A. (3) și R.F.G. (2).
Competiții de masă sub egida „Daciadei"

FOTBAL: Semifinalele cupelor 
europene intercluburiîn meciurile-tur din semifinalele „Cupei campionilor europeni" se desprinde scorul mare prin care Bayern Miinchen a clștigat In fața puternicei echipe spaniole Real Madrid : 4—1 (3—1) ; și Dinamo Kiev a pierdut la Porto, In fața e- chipei locale, dar numai cu 1—2 (0—0). în „Cupa cupelor", în ambe

le partide, victorii ale echipelor oaspete : Girondins Bordeaux — Lokomotive Leipzig 0—1 (0—0) și Real Saragossa — Ajax Amsterdam 2—3 (1—1). în „Cupa U.E.F.A." : Dundee United — Borussia Moenchengladbach 0—0 și I.F.K. Gote- borg — F.C. Tirol 4—1 (2—1). Returul meciurilor semifinale : la 22 aprilie. ,
HOCHEI: Remarcabil succes 

al juniorilor româniCampionatul european de hochei pe gheață pentru juniori (grupa B) s-a încheiat la patinoarul „23 August" din Capitală cu victoria selecționatei României, urmată in clasamentul final de formațiile Dane
marcei, Italiei, Franței, Iugoslaviei, Austriei și Marii Britanii. în urma 
acestui remarcabil succes, echipa 
României a promovat in prima 
grupă valorică a competiției.în meciul decisiv, tinerii hoche-

• Incepind de astăzi, in zece cen
tre din tară se va desfășura etapa 
interjudețeană a campionatelor na
ționale ale școlilor generale la gim
nastică. Întrecerile celor mai buni 
gimnaști și gimnaste din rîndurile 
școlarilor sint programata la Ora
dea. Bistrița, Timișoara, Rîmnicu 
Vllcea, Sibiu, Iași, Vaslui, Buzău, 
Galați și București • Tot de astăzi, 
la Iași începe un concurs pentru 
cei mal mici gimnaști din tară — 
„Cupa Pionierul" — pentru cate
goria de virstă 6—9 ani • Semna
lăm, de asemenea, că in zilele de 
ÎS și 19 aprilie va avea loc la Baia 
Mare spectaculosul festival al an
samblurilor școlare de gimnastică 
ritmică.

• Informăm că pină la sfîrșitul 
lunii aprilie se vor mai inregistra 
interesante competiții de masă și 
pentru sportivii din rîndurile stu
denților. Astfel, incepind de astăzi, 
la Timișoara se vor întilni cei 
mai buni sportivi studenți la judo, 
in cadrul campionatelor naționale 
universitare. Va urma imediat la

rînd handbalul, ale- cărui echipe 
studențești feminine vor juca pen
tru titlul național universitar, in 
turneul de la Craiova (15—19 apri
lie). Cele mai bune formații mas
culine se vor întilni la Iași (22—26 
aprilie) pentru desemnarea echipei 
campioane masculine.

TENIS. In primul tur al probei de dublu din cadrul turneului internațional de tenis de Ia Graz (Austria), cuplul Florin Segărceanu (România)—Jaro Navratil (Cehoslovacia) a Învins cu 6—3, 6—7, 7—6 perechea Eric Winogradsky (Franța)—Jim Pugh (S.U.A.).
CICLISM. Prima etapă a cursei cicliste internaționale Niedersach- sen, disputată pe traseul Oldenburg —Meppen, a revenit rutierului polonez Vladislav Wrona, cronometrat pe distanța de 148 km in 3h 16’19”. Pe locul doi s-a clasat Viktor Manakov (U.R.S.S.). la 10”. Ciclistul român Nicolae Aldulea a ocupat locul patru, la 15” față de învingător.Rubrică de

Valerlu MIR ONES CU

SATU MARE. „25 de ani de Ia Încheierea cooperativizării agriculturii" este genericul unui antrenant concurs organizat în această perioadă de ziarele județene ..Cronica sătmăreană" și „Szatmari Hirlap", la care sînt invitați să participe lucrătorii din agricultura județului. Cele 40 de întrebări ale concursului, care se publică în 8 serii — la care răspunsul se poate afla tot în ziarele locale, în articolele publicate în această perioadă 

— oferă un bun prilej de ridicare a nivelului politico-ideologic și a pregătirii profesionale a oamenilor muncii din agricultura județului, constituindu-se astfel intr-un sprijin eficient în strădaniile lucrătorilor ogoarelor de a realiza obiectivele noii revoluții agrare. (Octav Grumeza).
SUCEAVA. Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Suceava găzduiește „Salonul artiștilor 

plastici amatori". în cadrul acestei manifestări artistice de amploare, subsumată Festivalului național „Cîntarea României", 32 de creatori — oameni ai muncii din întreprinderi și instituții din județ — expun lucrări cu un registru tematic divers, inspirate din bogata viață economico-socială a acestor înfloritoare meleaguri. (Sava Be- jinariu).
MEHEDINȚI. La biblioteca ju-

CARNET CULTURAL 
economiei socialiste unitare din patria noastră". în municipiul Dro- beta-Turnu Severin a avut loc, cu profesorii de științe sociale, consfătuirea „Organizarea și funcționalitatea cabinetelor de științe sociale și a propagandei vizuale in școli", (Virgiliu Tătaru).

VRANCEA. în unitățile Industriale din Focșani a fost prezentată expunerea „P.C.R. — stegarul destinului istoric al poporului ro

mân". iar la Clubul C.F.R. Adjud — expunerea „Valori ale culturii și civilizației românești". Pentru elevii de la complexul de Internate din Focșani s-a organizat simpozionul „Respectarea regulilor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice". (Dan Drăgulescu).
MUREȘ. Sub genericul „Satul românesc sub semnul permanentei și continuității istorice", în comuna Sărmașu a avut loc un simpozion dedicat aniversării a 25 de ani de Ia 

încheierea cooperativizării agriculturii și împlinirii a 80 de ani de Ia răscoalele țărănești din 1907. La simpozionul organizat de comitetul județean de cultură și educație socialistă și comisia județeană pentru răspîndirea cunoștințelor științifice și tehnice și-au dat concursul cercetători științifici, istorici, sociologi, ingineri și activiști culturali. Manifestări similare au fost organizate și în alte centre rurale ale județului. (Gheorghe Giurgiu).
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Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, 

România socialistă se afirmă ca factor de seamă 

in lupta pentru pace, colaborare și progres

Ample articole publicate în revista indiană „International Socialook“
înaltul prestigiu de care se bucură In lume inițiativele României - concretizate în propunerile importante ale președintelui Nicolae Ceaușescu vizind făurirea unei lumi a păcii, fără arme nucleare și conflicte militare, în care stările de tensiune să fie soluționate pe calea negocierilor, precum și promovarea unei ample și rodnice colaborări pentru propășirea tuturor statelor - continuă să fie amplu reflectat în paginile unor publicații de peste hotare.In cadrul a două suplimente speciale publicate consecutiv de revista indiană de' politică externă „INTERNATIONAL SOCIALOOK" se evidențiază pe larg activitatea neobosită a președintelui Nicolae Ceaușescu în fruntea Partidului Comunist Român și a României socialiste. Numeroasele articole inserate în aceste suplimente ale revistei pun în evidență

poziția constructivă, concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu față de marile probleme ale lumii contemporane, începind cu cele ale edificării păcii, ale democratizării relațiilor internaționale, eradicării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice, cit și rodnica activitate a secretarului general al partidului consacrată ridicării României pe noi trepte, superioare de dezvoltare, rolul său determinant în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul românesc.Mai multe articole evocă principalele momente ale luptei poporului român pentru unitate națională, punînd accentul pe rolul Partidului Comunist Român în ceea ce privește afirmarea în istoria modernă a ființei naționale românești, a independenței și libertății țării.

Schimb de mesaje între președintele 
Nicolae Ceaușescu 

și președintele Francois MitterrandPARIS 9 (Agerpres). — Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost transmise președintelui Republicii Franceze, Francois Mitterrand, un cald salut și urări de sănătate și fericire, iar poporului francez prieten — urări de pace și prosperitate.Adresind sincere mulțumiri pentru mesaj, președintele Republicii Franceze a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai cordiale urări de sănătate și fericire, iar poporului român prieten — urări de noi succese, de pace și bunăstare.

Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către președintele Francois Mitterrand a tovarășului Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a participat la Congresul Partidului Socialist Francez. în timpul convorbirii, președintele Francois Mitterrand a evocat cu plăcere vizitele sale in România și întîlnirile avute cu președintele Nicolae Ceaușescu. S-a exprimat dorința intensificării raporturilor tradiționale româno-franceze pe multiple planuri. La primire a fost prezent Petre Gigea, ambasadorul României la Paris.

praga : Convorbiri 
sovieto-cehoslovacePRAGA 9 (Agerpres). — Joi, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a început o vizită oficială de prietenie in R.S. Cehoslovacă. la invitația C.C, al P.C. din Cehoslovacia, transmit agențiile C.T.K. și T.A.S.S.în aceeași zi, la Praga a avut Ioc o primă rundă de convorbiri între Gustav Husak. secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace, și secretarul general al C.C. al P.C.U.S. în cadrul schimbului de opinii privind situația internațională actuală o a- tentie deosebită s-a acordat problemei lichidării rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa. întăririi păcii si cooperării pe continent.

CU PRIVIRE LA ÎNGHEȚAREA Șl REDUCEREA 
CHELTUIELILOR MILITARE

Sub titlul comun „NICOLAE CEAUȘESCU — O VIAȚA ÎNCHINATA IDEALURILOR PATRIEI ȘI POPORULUI ROMAN “, publicația „International Socialook" reliefează aspecte semnificative din viața și activitatea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Astfel, în articolul intitulat 
„Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului român", revista indiană evidențiază că Întreaga evoluție politică, economică și so- cial-culturală a României, cit și orientările pe plan extern, în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, sînt legate organic și pentru totdeauna de gin- direa și faptele îndrăznețe, de calitatea de om politic și de om de stat eminent ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.De cind se află în fruntea Partidului Comunist Român — subliniază revista — Nicolae Ceaușescu 
a orientat eforturile întregii na
țiuni, toate disponibilitățile mate
riale și umane ale țării spre fău
rirea unei baze tehnico-materiale 
puternice și moderne, care a permis 
economiei României să cunoască 
un ritm de dezvoltare ce a trezit 
admirația intregii lumi.Președintele României socialiste a acordat o mare atenție afirmării și mai pregnante a gindirii științifice românești, intensificării activității dc cercetare in conformitate cu cerințele progresului societății, extinderii și modernizării întregului sistem de învâțămînt, înfloririi literaturii și artei, formării noii culturi socialiste. în același timp, președintele Nicolae Ceaușescu a desfășurat o activitate vastă pentru sporirea rolului statului socialist, pentru organizarea întregii vieți sociale pe baze socialiste, pentru întărirea eticii și echității socialiste in spiritul împletirii armonioase a intereselor fiecărui cetățean cu interesele generale ale societății.Pornind de la interesele supreme ale poporului român, acțio- nind într-un spirit de înaltă responsabilitate pentru destinul întregii omeniri — continuă „International Socialook* 1 — președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a impus ca 
militant ferm și perseverent 
pentru securitate șl colaborare 
în Europa și in lume, ca un 
campion și apărător entuziast al 
dreptului fiecărei națiuni de a-și 
decide soarta, s-a afirmat ca 
luptător dirz împotriva politicii 
imperialiste de forță și dictat, pen
tru eliberarea tuturor popoarelor 
aflate încă sub dominația colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru eradicarea focarelor de conflic
te și tensiune din lume, pentru 
reglementarea pașnică, politică a 
tuturor litigiilor dintre state. De asemenea, președintele Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat în repetate rînduri pentru dezarmare, în primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru eradicarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale, pentru sporirea rolului O.N.U., al altor organisme în viața internațională, pentru participarea tuturor statelor, in special a statelor mici și mijlocii, în condiții de deplină egalitate în drepturi, la reglementarea problemelor contemporane, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. Este o realitate de netăgăduit, un adevăr înscris pentru totdeauna în istoria țării — relevă articolul — că anii care au trecut de cind Nicolae Ceaușescu se află în fruntea partidului comunist și a statului reprezintă epoca cea mai fertilă, cu cele mai bogate realizări din întreaga existență a poporului român.în articolul intitulat „Republica 
Socialistă România — stat iubitor 
de pace, care promovează prietenia 
și colaborarea cu toate țările lumii", revista „International Socialook**  subliniază că activitatea internațională a României exprimă dorința neabătută a poporului român de a trăi în pace și prietenie, de a coopera cu celelalte popoare ale lumii într-un climat de deplină înțelegere, de a făuri o lume liberă de arme și fără războaie, în care au fost eliminate pentru totdeauna folosirea forței și amenințarea cu folosirea forței. Politica externă a României socialiste urmărește, în esență, instaurarea unui climat de pace, colaborare și securitate deplină pe plan regional și mondial, ca o condiție sine qua non pentru cursul firesc al procesului de construcție socialistă în interior și pentru îndeplinirea sarcinilor dezvoltării so- cial-economice ale poporului român. tn concepția României și a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
aceasta cere în primul rind să se 
pună capăt neintîrziat cursei înar
mărilor și să se înfăptuiască un 
program cuprinzător de dezanga
jare militară și dezarmare pe plan 
internațional. Distrugerea mijloacelor materiale ale violenței constituie o condiție prealabilă fundamentală pentru acest proces in care forța dreptului trebuie să prevaleze asupra dreptului forței in relațiile interstatale.

Potrivit înțelegerii intervenite între statele participante la Tratatul de la Varșovia, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România a transmis, la 9 aprilie c.c., reprezentanților diplomatici ai statelor membre ale N.A.T.O. — Belgia, Canada, Danemarca, Republica Elenă, Franța, R. F. Germania, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea
Britanie, Norvegia, Olanda, Republica Portugheză, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia — propunerea ca statele celor două alianțe să instituie, pe bază de reciprocitate, un moratoriu de 1-2 ani asupra creșterii cheltuielilor lor militare.

Propunerea statelor participante la Tratatul de la Varșovia 
către statele membre ale N.A.T.O. In problema moratoriului

hii.ii

Poziția României, bazată pe analiza științifică a fenomenelor politice specifice epocii contemporane, este clar exprimată în gindirea și prin acțiunea președintelui ei, Nicolae Ceaușescu, care consideră că, în actualele condiții, care pun în pericol serios destinul omenirii, problemele fundamentale ale epocii noastre sînt încetarea cursei înarmărilor, în primul rînd a cursei înarmărilor nucleare, realizarea trecerii la dezarmare, eliminarea tuturor armelor nucleare și prevenirea oricărei acțiuni avînd ca scop militarizarea spațiului cosmic. România consideră, de asemenea, că realizarea unor zone denuclea- rizate în Europa și în alte părți ale lumii ar aduce o contribuție substanțială la eliminarea rapidă a armelor nucleare și se pronunță cu consecvență pentru crearea în Balcani a unei zone a cooperării și bunei vecinătăți, liberă de arme nucleare și chimice și de baze militare străine.România, continuă articolul, se afirmă in viața internațională nu numai cu inițiative și propuneri, ci și prin acțiuni concrete. De pildă, din inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu, România a redus — în urma unui strălucit referendum național — cu 5 la sută armamentele, trupele și cheltuielile militare pe anul 1986. Poporul român a spus astfel un „DA“ hotărit în favoarea păcii, dezarmării și colaborării.Intr-un alt articol, revista indiană, analizînd concepția și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu în promovarea noilor relații de egalitate, colaborare și pace în lumea contemporană, scoate în evidență principiile fundamentale ale politicii externe a României, elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. tezele referitoare la necesitatea instaurării 
unui nou sistem de relații între 
state bazat pe egalitate, pace și 
cooperare intre popoare, la găsirea unor modalități viabile și realiste pentru soluționarea problemelor majore ale lumii contemporane. Sînt apreciate în mod deosebit numeroasele inițiative ale președintelui Nicolae Ceaușescu menite să pună capăt cursei înarmărilor, subliniindu-se că, potrivit concepției sale, problema fundamentală a epocii contemporane este oprirea cursei înarmărilor, in primul rînd a celei nucleare, trecerea la dezarmare și asigurarea unei păci trainice în lume. Este prezentată concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind democratizarea relațiilor internaționale, eradicarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționalaUn capitol aparte inserat în revistă prezintă înalta apreciere dată de numeroși oameni de stat, personalități ale vieții internaționale concepțiilor și activității tovarășului Nicolae Ceaușescu.în articole grupate sub titlul sugestiv „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU — EPOCA CELOR MAI MARI REALIZĂRI ALE ISTORIEI MULTIMILENARE A POPORULUI ROMAN**,  revista indiană relevă aspecte definitorii ale dezvoltării României după Congresul al IX-lea al partidului și rolul determinant al secretarului general al Partidului Comunist Român în ridicarea României pe cele mai înalte culmi ale dezvoltării. în făurirea prestigiului internațional al țării. „Tot ceea ce s-a creat și 
s-a realizat de atunci — arată revista — este strîns legat de prodi
gioasa activitate teoretică și prac
tică a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii,

Nicolae Ceaușescu, de exemplul său strălucit ca model de activisț revoluționar și patriot înflăcărat, de capacitatea sa extraordinară de a conduce destinul socialist al tării și al poporului pe calea dezvoltării multilaterale și înaintării spre orizontul luminos al comunismului. în activitatea sa teoretică — acoperind vaste domenii, de la filozofie, la economie, istorie și politologie, de la etică la sociologie— problemele privind construcția economică, definirea societății socialiste multilateral dezvoltate, democrația muncitorească revoluționară, autoconducerea și âutogestiu- nea, rolul și sarcina istorică ale • partidului ca centru vital, al societății, funcțiile și natura statului, dezvoltarea națiunii socialiste, formarea și înflorirea personalității umane au fost soluționate la cel mai înalt nivel teoretic si practic, fiind confirmate în permanență de realitățile vieții și construcției socialiste. Este iui adevăr indiscutabil — se relevă — că spiritul înnoitor pe care Congresul al IX-lea al P.C.R. l-a insuflat în toate domeniile activității și vieții întregii societăți se datorește secretarului general al partidului, ale cărui soluții și Îndrumări strălucite, de largă perspectivă, au constituit baza reconsiderărilor profunde și originale ale ideologiei și metodelor practice ale edificării socialiste.în decursul acestui proces permanent de înnoire inspirat și stimulat de gîndirea creatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu, de spiritul său care nu se împacă cu conservatorismul și resemnarea față de dificultățile inerente ale unui astfel de proces revoluționar— continuă „International So- cialook**  — poporul român și-a cîștigat dreptul și accesul la a- devărurile esențiale ale istoriei sale și și-a putut afirma propria conștiință și mîndrie națională ; el și-a elaborat și aplicat concepțiile proprii în edificarea socialistă a țării, folosind și dezvol- tind creator noțiunile fundamentale ale socialismului științific. Uriașa activitate teoretică, socială și politică desfășurată de secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, după Congresul al IX-lea este o contribuție valoroasă la patrimoniul spiritual al poporului român în domeniul gindirii social-politice, la dezvoltarea teoriei revoluționare contemporane.în cadrul articolelor se dă o înaltă apreciere concepției secretarului general al P.C.R. privind edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul Rorqâniei, tezelor privind necesitatea participării oamenilor muncii la conducerea întregii vieți economico-so- ciale și perfecționarea' sistemului democrației muncitorești. întărirea rolului conducător al partidului in toate domeniile vieții. Se pun în evidență importanța abordării și interpretării de către președintele Nicolae Ceaușescu, de pe pozițiile materialismului istoric, a evenimentelor decisive ale. istoriei poporului român, concepția sa privind apărarea patriei, in centrul ei situin- du-se interdependenta dialectică dintre apărare și construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Referindu-se la lupta poporului român pentru unitate națională — caracteristică permanentă a istoriei tării oglindită în opera președintelui Nicolae Ceaușescu — revista evidențiază : Opera marilor înaintași , este continuată de președintele Nicolae Ceaușescu. exponent strălucit al unității moral-politice a

poporului român, un popor care construiește societatea socialistă multilateral dezvoltată. Sub conducerea lui înțeleaptă, poporul român, unit în tradițiile comune de luptă, inspirat de permanentele idealuri de progres, prosperitate și pace, conferă României imaginea strălucită pentru care au luptat șl s-au jertfit înaintașii acestui popor.Articolul „PARTIDUL COMUNIST ROMAN — STEGARUL LUPTEI PENTRU AFIRMAREA UNITĂȚII NAȚIONALE, LIBERTĂȚII ȘI INDEPENDENȚEI PATRIEI**  prezintă rolul P.C.R. in lupta pentru eliberarea poporului de șub orice fel de dominație șl asuprire, descriind etapele semnificative ale activității partidului in perioada interbelică, lupta dusă'îm- potriva fascismului și războiului, pentru păstrarea unității statale, momente de care este legat numele militantului revoluționar Nicolae Ceaușescu, ale cărui viață și activitate s-au contopit cu lupta dusă de partidul comunist, cu interesele vitale ale poporului român. Sînt subliniate eforturile P.C.R. pentru unificarea tuturor forțelor sociale și politice democratice în încercarea de a salva țara de dezastrul național al celui de-al doilea război mondial, realizarea unității de acțiune a clasei muncitoare, precum și a unității de luptă a întregului popor român, care s-a finalizat în triumful glorioasei revoluții antifasciste și antiimpe- rialiste, de eliberare socială și națională de la 23 August 1944.Articolul „UNITATEA ÎNTREGULUI POPOR ROMAN ÎN JURUL P.C.R. ȘI AL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU - GARANȚIE A DEZVOLTĂRII MULTILATERALE A ROMÂNIEI SOCIALISTE**  evidențiază rolul conducător al partidului comunist în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, etapă calitativ nouă a unității poporului în jurul partidului, după cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., care a constituit începutul perioadei cu cele mai semnificative realizări ale istoriei țării, perioadă denumită de cetățenii României socialiste „Epoca Nicolae Ceaușescu".Spiritul Înnoitor creat de acest eveniment politic decisiv șl promovat cu consecventă prin vasta activitate teoretică și practică a secretarului general al partidului, președintele României, Nicolae Ceaușescu — apreciază articolul — a conferit dimensiuni largi unității întregului popor în jurul partidului și al conducătorului iubit, o unitate ale cărei substanță și structură sint integrate organic cu particularitățile societății socialiste din România. Coeziunea întregului popor In jurul partidului și al președintelui tării demonstrează, in primul rind, deplina adeziune a cetățenilor tării fată de politica internă și externă a P.C.R., pe care o consideră propria lor politică, acceptarea superioară a marilor răspunderi și datorii care le revin in procesul edificării si apărării societății socialiste multilateral dezvoltate.Această unitate organică a societății socialiste românești este cel mai elocvent exprimată în dragostea și stima poporului român fată de președintele Nicolae Ceaușescu, conducător politic proeminent, revoluționar clarvăzător și patriot Înflăcărat, pe care îl urmează in activitatea însuflețită și tn lupta pentru progresul și înflorirea patriei — evidențiază revista indiană.(Agerpres)

asupra1. Statele participante la Tratatul de la Varșovia se pronunță cu hotă- rîre și*  consecvență pentru acțiuni ferme și măsuri concrete în vederea opririi cursei înarmărilor, trecerii la o dezarmare reală și eliminării pericolului de război, pentru o abordare complexă a problemei dezarmării, astfel ca lichidarea armelor nucleare și a altor mijloace de distrugere in masă să fie însoțită de reduceri ale forțelor armate și armamentelor convenționale și reducerea corespunzătoare a cheltuielilor militare.Cheltuielile militare continuă să crească rapid. Ele stimulează cursa înarmărilor, ceea ce are urmări deosebit de periculoase pentru pacea și securitatea internațională, devin o grea povară pentru popoarele tuturor țărilor, indiferent de nivelul dezvoltării lor economice, frînează progresul economic și social. Statele participante la Tratatul de la Varșovia, profund îngrijorate de această situație, consideră că reducerea cheltuielilor militare, în primul rind de către statele posesoare de arme nucleare și alte state puternic înarmate, ar contribui efectiv la încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare. Mijloacele eliberate ar urma să fie folosite pentru nevoile dezvoltării social-economice. inclusiv a țârilor în curs de dezvoltare.2. Pornind de la aceste considerente, statele participante la Tratatul de la Varșovia, in Declarația lor politică, adoptată la 5 ianuarie 1983 de Consfătuirea de la Praga a Comitetului Politic Consultativ, au propus începerea de negocieri directe intre statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale

creșterii cheltuielilorN.A.T.O. în scopul realizării unei înțelegeri practice privind înghețarea cheltuielilor militare și reducerea lor ulterioară în procente sau expresie absolută. Această inițiativă a fost confirmată și concretizată la întîl- nirea de la Moscova din 28 iunie 1983 a conducătorilor de partid și de stat ai Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Republicii Populare Ungare și U.R.S.S., care s-au adresat din nou statelor membre ale N.A.T.O. cu chemarea de a începe neintîrziat negocieri directe în vederea ajungerii Ia un acord privind înghețarea, de la 1 ianuarie 1984, a cheltuielilor militare și adoptarea de măsuri concrete de reducere reciprocă a acestora în perioada următoare.La 5 martie 1984, statele participante la Tratatul de la Varșovia au adresat țărilor membre ale N.A.T.O. propunerea de a începe neintîrziat negocieri directe în problema înghețării și reducerii cheltuielilor militare. Cu acest prilej au fost indicate și unele măsuri posibile pe calea înfăptuirii acestui obiectiv.în Declarația adoptată la 24 octombrie 1985, la Consfătuirea de la Sofia a Comitetului Politic Consultativ, statele participante la Tratatul de la Varșovia au reafirmat propunerea lor privind începerea de negocieri directe cu țările membre ale N.A.T.O. asupra înghețării și reducerii cheltuielilor militare.3. La 11 iunie 1986, în Apelul a- doptat de Consfătuirea de la Budapesta a Comitetului Politic Consultativ către statele membre ale

militareN.A.T.O., către toate țările europene, cu privire la un program de reducere a forțelor armate și armamentelor convenționale in Europa, statele participante la Tratatul de la Varșovia au propus ca măsurile concrete în domeniul dezarmării nucleare, reducerea forțelor armate și armamentelor convenționale să fid însoțite de reducerea proporțională a cheltuielilor militare ale statelor. Mijloacele eliberate in urma reducerilor nu trebuie să fie orientate spre crearea de noi tipuri de arme sau în alte scopuri militare ; ele trebuie să fie folosite pentru nevoile dezvoltării economice și sociale.4. Pornind de la poziția lor principială în problema dezarmării, statele participante la Tratatul de la Varșovia se adresează țărilor membre ale N.A.T.O. cu chemarea ca statele celor două alianțe să instituie, pe bază de reciprocitate, un moratoriu de 1—2 ani asupra creșterii cheltuielilor lor militare.O asemenea măsură ar favoriza începerea de negocieri concrete în problema reducerii forțelor armate și armamentelor convenționale in Europa, ar crea condițiile necesare pentru trecerea ulterioară la reducerea efectivă a cheltuielilor militare ale statelor participante la cele două alianțe politico-militare. Ea ar contribui la întărirea încrederii intre state, la îmbunătățirea situației politice și economice din lume.Statele participante la Tratatul de la Varșovia iși exprimă speranța , că țările membre ale N.A.T.O vor transmite un răspuns favorabil la această propunere, cit mai curînd posibil.
Lucrările reuniunii general-europene de la Viena

Intervenția reprezentantului țării noastreVIENA 9 (Agerpres) — N. Chilie transmite : Luînd cuvîntul în dezbaterile din plenara reuniunii general- europene de la Viena. reprezentantul tării noastre a înfățișat poziția și propunerile concrete ale României în legătură cu colaborarea în problemele informației dintre cele 35 de state participante. Vorbitorul a arătat că România se pronunță pentru un schimb larg de idei și informații și a prezentat la reuniune un document care conține o gamă largă de propuneri cu această finalitate, între care figurează și organizarea de întîlniri periodice — mese rotunde, colocvii, simpozioane — ale ziariștilor din statele participante și ale organizațiilor lor profesionale, pentru dezbaterea problemelor și convenirea de măsuri menite să determine creșterea contribuției mijloacelor de informare în masă la promovarea mai bunei cunoașteri și apropierii între popoare, asigurarea unei informări obiective, veridice, asupra realităților existente în țările europene, asupra problemelor care preocupă efectiv popoarele acestor țări. De asemenea, propunerile românești preconizează că guvernele statelor participante, mij

loacele de informare în masă ale fiecărei țări, specialiștii care lucrează în acest domeniu să acționezfe pentru a nu permite desfășurarea unor acțiuni de denigrare, ostile la adresa altor țări și popoare, pentru diseminarea unor informații obiective, care să nu afecteze relațiile prietenești . și colaborarea dintre state.Reprezentantul român a arătat că, în conformitate cu această poziție de principiu, țara noastră sprijină organizarea, in cadrul procesului C.S.C.E., a unui forum european al informației, care să examineze aspectele de fond ale acestei problematici, căile de extindere a cooperării dintre state in -domeniul informației. Viitorul forum european consacrat problemelor informației — a declarat vorbitorul — trebuie să-și concentreze atenția asupra obligațiilor ce stau în fața ziariștilor, asupra răspunderii ce le revine pentru difuzarea unor informații obiectivă asupra realităților din țările participante, asupra responsabilităților în ceea ce privește prezentarea corectă a istoriei fiecărui popor, asupra datoriei pe care o au de a promova prietenia și respectul reciproc între popoare.

VARȘOVIA:

Convorbiri polono-bulgareVARȘOVIA 9 (Agerpres). — Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, a sosit joi intr-o vizită oficială de prietenie in R. P. Polonă, la invitația lui Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. ai P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, relatează agențiile P.A.P. și C.T.K. In aceeași zi au început convorbirile oficiale polono-bulgare.
Situația din LibanBEIRUT 9 (Agerpres). — La linia de demarcație dintre vestul și estul Beirutului au izbucnit joi ciocniri cu mitraliere și rachete între unități ale armatei libaneze și elemente ale Forțelor Libaneze (milițiile creștine). Aceste incidente sînt primele la linia de demarcație după mai multe luni, perioadă în care a fost respectată încetarea focului. Surse de securitate din Beirut, citate de agenția KUNA, au afirmat că ciocniri au fost înregistrate și în zona strategică Souk El Gharb. la est de Beirut,

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

ADUNARE. La Institutul pedagogic din Moscova a avut loc o adunare consacrată împlinirii, in primăvara acestui an. a 80 de ani de la marea răscoală a țăranilor din 1907. în alocuțiunile rostite .au fost evooate semnificația deosebită a acestui important moment din istoria poporului nostru, lupta desfășurată de țărănimea română împotriva asupririi și exploatării, tradițiile sale de muncă și de luptă pentru dreptate socială și libertate națională, pentru progres. Au participat N. Mohov, vicepreședinte al Academiei pedagogice ședințe al conducerii Asociației română (A.P.S.R.), V. N. Vinogradov. director adjunct al Institutului de slavistică și balcanistică al Academiei de științe a U.R.Ș.S., M. L. Rodionov, prorectorul Institutului pedagogic, cadre didactice, membri ai conducerii centrale a LA .P.S.R.. numeroși student!. Au

I
dea U.R.S.S., științe vicepre- centrale a de prietenie sovieto- (A.P.S.R.), " “ —

fost, de asemenea, prezenți membri ai ambasadei tării noastre la Moscova.LA BRNO S-A DESCHIS A 
XVI II-A EDIȚIE A TIRGULU1 
INTERNAȚIONAL DE BUNURI 
DE CONSUM, la care România 
este reprezentată de întreprinderile 
de comerț exterior Electronum, 
Electroexportimport, CMT, Confex 
și Arpimex. Participă 33 de țări și 
un număr însemnat de firme. Pa
vilionul românesc a fost vizitat de 
delegația guvernamentală ceho
slovacă, in frunte cu Pavel Hriv- 
nak, vicepreședinte al guvernului 
R.S.C. Conducătorul delegației a 
dat o înaltă apreciere produselor 
expuse de țara noastră.

COMUNIST DIN pronunțat în fa- avansate ' dePARTIDUL
AUSTRIA s-avoarea propuneriiR.D.G. și R.S.C. privind crearea în Europa centrală a unui coridor liber de arme nucleare, relevă

„Volksstimme**.  Ziarul apreciază că transpunerea în viață a acestei propuneri ar contribui la securitatea popoarelor europene și. în același timp, ar constitui un concret la cauza eliminării nucleare de pe continent.
n

aport armeiDE-AJOI S-A DESCHIS CEA
32-A EDIȚIE A TÎRGULUl IN
TERNAȚIONAL DE LA CASA
BLANCA. La această manifestare 
participă firme din 28 de țâri, între 
care și întreprinderi de comerț ex
terior din România. Pavilionul țării 
noastre a fost vizitat de prințul 
Moulay Rachid, însoțit de primul 
ministru Azeddine Laraki și mem
bri ai guvernului. Cu același pri
lej au fost făcute aprecieri elogioa
se la adresa exponatelor românești, 
remarcindu-se gradul de tehnici
tate, calitatea și varietatea acestora.

UN NOU INCIDENT A AVUT 
LOC ÎN ANGOLA, ca urmare a acțiunilor criminale întreprinse de forțe antiguvernamentale, sprijinite de Africa de Sud. După cum informează agenția ANGOP, un grup de rebeli a atacat un hotel din orașul Huambo, capitala regiunii cu același nume. Acțiunea a fost zădărnicită prin intervenția forțelor armate naționale. I
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