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- pe calea dezvoltării intensive, 
a creșterii puternice a producției

ÎN ÎNTREAGA ECONOMIE
Nou si insufletitor avint în întrecerea socialistă

pentru îndeplinirea exemplară a planului
în spiritul unei frumoase tradiții, 

oamenii muncii din întreaga țară, 
din toate sectoarele si ramurile de 
activitate au întimpinat ziua de 
1 Mai cu noi și remaroabile succese 
in îndeplinirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă. Ampla mobilizare 
de forte, eforturile tot mai susținute 
făcute în ultima perioadă pentru 
realizarea exemplară a planului la 
producția fizică si in primul rind la 
export, pentru lărgirea bazei proprii 
de materii prime și resurse energe
tice. accelerarea ritmului de lucru 
Pe șantierele de investiții, perfectio
narea organizării și modernizarea 
proceselor de fabricație, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor 
murilor 
tivitătii 
nomice 
ilustrează prin puterea faptelor hăr
nicia si capacitatea profesională a 
clasei noastre muncitoare, înțele
gerea exactă a comandamentelor ma
jore pe care conducerea partidului 
le-a stabilit 
dezvoltare 
naționale.

Acționind 
orientărilor 
Nieolae Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului, numeroase colecti
ve de oameni ai muncii au raportat 
nu numai îndeplinirea, ci si depă
șirea sarcinilor de plan pe primele 
patru luni ale anului prin folosirea 
la intreaga capacitate a mașinilor, 
utilajelor si instalațiilor din dotare, 
efectuarea la timp si de bună cali-

faptul că. așa 
repetate rînduri 
al partidului, 

unica sursă - a

prelucrate, reducerea consu- 
materiale. creșterea produc- 
muncii și a eficientei eco- 
sint tot atitea dovezi care

pentru actuala etapă de 
intensivă a economiei
In lumina indicațiilor și 
subliniate de tovarășul

tate a lucrărilor de întreținere si re
parații, gospodărirea rațională a ma
teriilor prime și materialelor, ceea 
ce a permis respectarea fermă a 
contractelor încheiate cu beneficiarii 
interni si partenerii de peste hotare, 
a programelor de cooperare dintre 
unități, pregătirea temeinică, in cele 
mai bune condiții a producției vii
toare. Dincolo de rezultatele obținu
te însă de o unitate sau alta, esen
țial de reținut este 
cum a subliniat în 
secretarul general 
munca reprezintă
prosperității poporului nostru, liber 
și stăpîn pe destinele sale. Munca 
tot mai spornică a minerilor, a si- 
derurgiștilor. a constructorilor de 
mașini, a chimiștllor și petrochimiș- 
tilor. a constructorilor de pe șantie
rele de investiții, a mecanizatorilor 
și lucrătorilor de pe ogoare, a pro- 
iectantilor și cercetătorilor din labo
ratoarele științei constituie unicul și 
nesecatul izvor care asigură înfăp
tuirea neabătută a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XlII-lea al 
partidului, creșterea mai puternică a 
avuției naționale și, pe această bază, 
ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor.

Iată prin urmare forța dinamiza
toare a economiei noastre naționale. 
Iată de ce conducerea partidului, 
personal tovarășul Nieolae Ceaușesou 
solicită participare, implicare, res
ponsabilitate ■ revoluționară din par
tea tuturor oamenilor muncii, a în
tregului popor la soluționarea ope
rativă. competentă a problemelor 
producției. Iată de ce rezultatele

bune obținute 
celui i 
cincinal 
plificate 
vitate si 
ganizate 
susținute se impun pentru 
rarea rămînerilor in urmă, 
unde acestea există. Iată de ce se 
poate spune că s-a încheiat o pe
rioadă de muncă intensă, dar între
cerea pentru îndeplinirea exemplară 
a tuturor sarcinilor de plan conti
nuă.

In acest context, asa cum s-a sub
liniat in cadrul analizelor efectuate 
recent din inițiativa si sub directa 
îndrumare a tovarășului 
Nieolae Ccaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cu consiliile de 
coordonare a ramurilor și cu cen
tralele industriale, realizarea ritmi
că. integrală, la toate sortimentele 
a planului la producția fizică tre
buie să reprezinte preocuparea prio
ritară a tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii din toate județele și 
sectoarele de activitate. Potrivit ho- 
tăririlor și legilor tării trebuie să 
se treacă încă din acest trimestru, cu 
toată fermitatea, la urmărirea si 
raportarea producției fizice ca pri
mul indicator de plan. Accentul cu 
totul deosebit pe care conducerea 
partidului și statului îl pune pe rea
lizarea exemplară a planului la pro
ducția fizică este explicabil și pe 
deplin justificat din punct de vedere 
economic.

După cum se știe, prin balanțele 
materiale întocmite pe ramuri si sec-

__  . _ in prima treime a 
de-al doilea an din actualul 

trebuie consolidate si am
in dbntinuare printr-o acti- 
muncă tot mai temeinic or- 
; după cum eforturi mal 

recupe- 
acolo

toare de activitate s-au stabilit pre
cis — așa cum de altfel este și firesc 
in cadrul unei economii planificate 
— atit resursele necesare pentru 
desfășurarea normală a muncii, cit 
Si destinațiile fiecărui produs in 
parte. Altfel spus, fiecare sortiment, 
fiecare tonă de materii prime con
tează și condiționează într-o anu
mită măsură desfășurarea mecanis
mului aprovizionării tehnico-mate- 
riale, a producției. Prin urmare, în
deplinirea ritmică, integrală. Ia toate 
sortimentele a planului la producția 
fizică reprezintă una din condițiile 
esențiale pentru desfășurarea nora 
mală a activității nu numai într-o 
Întreprindere sau alta, ci pe ansam
blul sistemului economic național, 
care constituie un tot unitar, și tre
buie să concentreze toate eforturile 
oamenilor muncii.

începind chiar din aceste zile este 
necesar așadar să se acționeze cu 
toate forțele pentru respectarea cu 
strictețe a graficelor de lucru, pen
tru înlăturarea lipsurilor manifesta
te in unele unități șl recuperarea 
grabnică a tuturor restantelor acu
mulate. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit din analiza critică a activității 
desfășurate în perioada care a tre
cut de la începutul anului, planul nu 
a fost realizat integral la o serie de 
produse deosebit de importante pen
tru economia națională : țiței, căr
bune, unele sortimente de otel, pro-

Ion TEODOR
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In lumina orientărilor recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R Cartierul Aviației una din 
ceie mal noi ți moderne zone 
ale Capitalei patriei noastre

Importante măsuri de stimulare a spiritului gospodăresc
în utilizarea mijloacelor materiale si financiare

Potrivit orientărilor strategice fundamentale ale politicii partidului In 
actualul cincinal, in care se pune accent pe factorii calitativi, intensivi 
ai dezvoltării economice, o deosebită importanță este acordată perfecțio
nării mecanismului economico-financiar, asigurării unor condiții optime 
de afirmare și întărire a autoconducerii și autogestiunii. în cadrul preo
cupărilor de, această natură, cum se știe, în ședința din 29 aprilie a.c. a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pe baza indicațiilor date 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, au fost examinate posibilitățile și 
au fost stabilite măsuri privind îmbunătățirea nivelului de dobinzi înca
sate și plătite de bănci In relațiile cu unitățile socialiste și populația. In 
legătură cu semnificația acestor măsuri, am avut o convorbire cu to
varășul Valeriu Moșoeanu, vicepreședinte al Băncii Naționale.

— Cum se manifestă, care este ro
lul dobînzii in economia noastră pla
nificată ?

— Dobînda, împreună cu creditul 
reprezintă instrumente de bază ale 
mecanismului economico-financiar, 
avînd rolul de a stimula colective
le de oameni ai muncii in gospo
dărirea cu înaltă răspundere. cu 
eficientă superioară a resurselor ma
teriale și financiare încredințate de 
societate spre administrare și dez
voltare, contribuind la asigurarea 
echilibrului financiar, monetar și a 
unei circulații bănești sănătoase. 
Spre deosebire de economia capita
listă, in care dobînda are îndeosebi 
rolul de a amplifica profitul pe sea
ma producătorilor de bunuri mate
riale, în economia socialistă dobinda. 
ca parte integrantă a venitului net 
al Întreprinderii, îndeplinește o func
ție proprie, nivelul acesteia pentru 
diferite categorii de credite fiind 
stabilit de către stat în mod planifi
cat, potrivit condițiilor existente in 
momentul respectiv în economie si 
ținînd seama de obiectivele concrete 
ale fiecărei etape de dezvoltare. Ast
fel. dacă un nivel prea redus al do
binzii poate diminua interesul între
prinderii pentru gospodărirea judi
cioasă a fondurilor proprii, intrucit 
se „ieftinește" creditul bancar, prac
ticarea de către bănci a unor dobinzi 
ridicate supraîncarcă cheltuielile de 
producție, reducind eficienta econo
mică a activității productive, chiar 
în situația in care unitatea respecti
vă utilizează chibzuit mijloacele ma
teriale și financiare proprii de care 
dispune.

— Ce obiective s-au urmărit si ce 
condiții au fost avute in vedere prin 
măsurile de reducere a nivelului do
binzilor adoptate de către Comitetul 
Politic Executiv ?

— Una din trăsăturile esențiale ale 
autogestiunii economico-financiare o 
reprezintă autofinanțarea, care tn

viziunea partidului nostru trebuie să 
constituie principala cale de asigu
rare a mijloacelor materiale și finan
ciare necesare realizării producției 
planificate și reluării pe scară lărgi
tă a activității productive. Pe măsu
ra sporirii autofinanțării — prin 
creșterea beneficiilor, a eficientei 
economice — urmează să se reducă 
volumul creditelor la care apelează 
Întreprinderile, deci și al dobinzllor 
plătite unităților bancare. în acest 
sens. în ultimii ani în economia 
noastră s-au produs o serie de mu
tații calitative importante în toate 
domeniile de activitate, concretizate 
in dezvoltarea si diversificarea pro
ducției materiale, sporirea eficientei 
economice, ceea ce a influențat pozi
tiv rezultatele de ansamblu ale eco
nomiei și nivelul de trai. Măsurile 
stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv pentru reducerea nivelului do- 
binzilor bancare la creditele acorda
te unităților economice. în comple
tarea fondurilor proprii necesare 
realizării sarcinilor de plan, se înscriu 
în ansamblul acțiunilor inițiate de 
conducerea partidului pentru perfec
ționarea organizării și modernizarea 
producției, pentru întărirea autocon
ducerii și autogestiunii, acțiuni me- 

. nite să determine creșterea substan
țială a productivității muncii, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor, re
ducerea costurilor de producție si a 
cheltuielilor de circulație.

— tn ce proporție va fi redus ni
velul dobinzilor ?

— în general, nivelul dobinzilor ce 
se vor încasa de bănci la creditele 
curente pentru activitatea de produc
ție și circulație va fi mai mic cu o 
unitate procentuală în industrie, 
transporturi, cercetare, proiectare, 
comerț exterior, aprovizionare etc. — 
de Ia 5 la sută la 4 la sută ; la uni
tățile comerțului interior si agricul-

furii cooperatiste dobinda se reduce 
de la 3 la sută la 2,5 la sută și, res
pectiv, de la 2 la sută la 1.5 la sută. 
Pentru creditele aferente unor 
stocuri de materii prime care asigu
ră baza energetică și de producție, 
respectiv cărbune, cocs, minereu de 
fier și minereuri neferoase existente 
la producători, dobînda se va reduce 
de la 3 la sută la 2 la sută. în ve
derea redistribuirii unor stocuri pre
luate de bazele de 
tehnico-materială, la 
rente dobînda se va 
la sută la 2 la sută.
zilor care se încasează de bănci la 
creditele ce se acordă în limita pla
foanelor aprobate unităților econo
mice aflate In incapacitate de plată 
și pentru achitarea la timp a furni
zorilor se reduce, de regulă, cu o 
unitate procentuală. La creditele ne
rambursate la scadentă de către 
unitățile industriale, de transpor
turi, aprovizionare tehnico-materială, 
prestări de servicii și altele dobinda 
se diminuează cu 3—4 unități pro
centuale. De asemenea, la creditele 
curente pentru activitatea de inves
tiții, pentru obiectivele ce se exe
cută In cadrul termenului planificat 
de punere in funcțiune, se reduce 
dobînda de la 3 la sută la 2,5 la 
sută ; In cazul în care obiectivele se 
pun in funcțiune înainte de terme
nul planificat, dobinda va “ " 
la sută, fată de ~ 
zent.

— Cum se va

aprovizionare 
creditele cu- 

reduce de la 3 
Nivelul dobin-

2,5 la sută
proceda in

fi de 2 
In pre-
situația 

disponibilităților bănești din contul 
în bancă al unităților socialiste si ale 
populației depuse la C.E.C. pentru 
care se plătesc dobinzi ?

— Și la acestea nivelul dobinzilor 
se va micșora, ceea ce este de natură 
să determine unitățile să utilizeze in 
scopuri productive aceste disponibi
lități, potrivit planului, accelerind 
viteza de rotație a mijloacelor cir
culante și sporind pe această cale 
rentabilitatea, beneficiile. Astfel, ni
velul dobinzilor ce se plătesc de 
bănci la disponibilitățile din contu
rile unităților economice de stat și 
cooperatiste se diminuează 
jumătate de unitate 
lă, de la 2 la sută 
sută. La disponibilitățile

cu o 
procentua
la 1,5 la 

organiza-
Convorbire realizată de 
Corneliu CARLAN

(Continuare in pag. a V-a)

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

Anii care au trecut de la încheierea procesului de 
cooperativizare, a procesului de transformare socialistă 
a agriculturii au marcat acumulări cantitative și cali
tative de ample și profunde dimensiuni. Crearea unei 
puternice baze tehnico-materiale a asigurat o creștere 
continuă a producției și a veniturilor oamenilor mun
cii din agricultură, o schimbare a însăși condiției lor 
social-economice și, în același timp, o sporire a con
tribuției agriculturii la realizarea venitului național, 
în anii desfășurării programului de reconstrucție eco
nomică a țării, partidul nostru, pornind în elaborarea 
politicii sale agrare de la adevărurile generale ale so
cialismului științific și aplicîndu-le creator, potrivit 
condițiilor concrete sociale și economice ale satului 
românesc, a conceput intr-un mod original transfor
marea socialistă a agriculturii, pe baza liberului con- 
simțămint al țărănimii și cu participarea maselor largi 
de țărani. Un indiciu al adeziunii depline a țărănimii 
la ideea socializării îl constituie un fapt care trebuie 
întotdeauna subliniat, și anume că, în intreaga peri
oadă a desfășurării procesului de cooperativizare și cu 
deosebire în anii care au urmat după desăvirșirea aces
tuia, producția agricolă nu numai că nu a scăzut, dar 
a crescut substantial.

O sumară privire asupra schimbărilor fundamentale 
petrecute în agricultura noastră arată că pe baza noi
lor relații de producție din agricultură a fost posibilă 
creșterea bazei tehnico-materiale și modernizarea con
tinuă a acesteia, formarea unui mare număr de cadre 
de înaltă calificare, creșterea generală a nivelului pro
fesional al lucrătorilor din agricultură și concomitent 
cu aceasta s-a acumulat o vastă experiență de organi
zare, de conducere, precum și în ceea ce privește in
troducerea unor tehnologii de înalt randament. Dacă 
ar fi să redăm dimensiunea cantitativă a profundelor 
schimbări care au avut loc in anii construcției socia
liste în agricultura noastră, atunci este suficient să 
arătăm că PRODUCȚIA AGRICOLĂ A ROMÂNIEI DE 
AZI ESTE DE PESTE 5 ORI MAI MARE ÎN COMPA
RAȚIE CU CEA REALIZATA ÎN ANUL 1944. Iar una 
din treptele cele mai semnificativ'e ale saltului pe care 

^J-a făcut agricultura noastră o constituie anul agricol

NICOLAE CEAUȘESCU
1986, an in care s-a obținut o PRODUCȚIE DE CE
REALE RECORD, DE PESTE 30 MILIOANE TONE, 
adică de APROAPE 5 ORI mai mult decit în anul 
1965. în cei 25 de ani care au trecut de la încheierea 
procesului de cooperativizare, volumul producției zoo
tehnice a sporit considerabil, ponderea acestui sector 
reprezentind astăzi peste 45 la sută in totalul produc
ției globale agricole.
zootehniei s-a realizat atit prin sporirea efectivelor de 
animale, care sînt în prezent de 3 ORI MAI MARI 
decit cele existente în 1951, dar mai ales prin creșterea 
producțiilor medii pe animal. Și' faptul esențial ce 
trebuie subliniat este că marile progrese pe care le-a 
înregistrat agricultura noastră s-au făcut prin ample 
și tot mai susținute programe de investiții pentru dez
voltarea bazei tehnico-materiale a acestei ramuri, prin 
creșterea gradului de mecanizare și chimizare, reali
zarea unor vaste lucrări de îmbunătățiri funciare, mo
dernizarea zootehniei, a celorlalte sectoare.

Profundele transformări care au avut loc în anii 
revoluției și construcției socialiste in agricultura noas
tră pun in lumină caracterul științific, profund crea
tor al politicii agrare a partidului nostru. în concep
ția partidului, organizarea pe baze socialiste a acestei 
ramuri a constituit cadrul absolut necesar pentru mo
dernizarea radicală a agriculturii românești, pentru 
transformarea ei într-o agricultură socialistă intensi
vă, de mare randament și eficientă. Schimbările can
titative și calitative ce s-au produs in agricultura 
noastră, al cărei suport material a crescut considerabil 
de la un cincinal la altul, își găsesc concretizarea în 
ritmurile înalte de creștere a producției agricole, în 
realizarea programului impresionant de transformare 
a naturii, în numărul mare de capacități agrozooteh
nice de care dispune agricultura astăzi, precum și în 
puternica bază tehnico-materială care s-a dezvoltat 
cu aportul hotăritor al industriei românești.

în mod cu totul deosebit se disting, în evoluția aces
tei ramuri, transformările înnoitoare pe care le-a cu
noscut agricultura în perioada inaugurată de Con-

Dezvoltarea mai accelerată a

(Continuare in pag. a III-a)

Independența - măreață înfăptuire istorică,

ARAD : O nouă 
capacitate 

de producție
La întreprinderea de vagoane 

din Arad a Intrat în funcțiune 
primul cuptor din cele 4 cu
prinse in amplul program de 
modernizare a turnătoriei de 
otel, tn felul acesta, întreprin
derea arădeană își asigură in 
mal mare măsură necesarul de 
piese turnate. Este de mențio
nat că brigada întreprinderii 
antrepriză de construcții indus
triale Brașov, oare a montat 
acest cuptor cu o capacitate de 
3 tone pe șarjă, se află intr-un 
stadiu avansat și cu montarea 
celorlalte trei cuptoare. (Tristan 
Mihuta).

Cu cinci luni în urmă, 
ziarul nostru (vezi „Scin- 
teia" nr. 13 772 din 30 no
iembrie 1986) făcea cunos
cut cititorilor un important 
eveniment feroviar : intra
rea in exploatare a liniei 
ferate Băbeni — Berbești 
— Alunu, destinată trans
portului de cărbune ener
getic extras din această 
zona a Vilcei. De atunci, 
trenul a devenit un ele
ment obișnuit în peisajul 
locului ; zilnic, minerii vin 
și pleacă cu acest mijloc 
de transport, 
mit tării, 
bunelui" 
„afluent" 
feroviare 
15 000 de 
energetic, 
mai scurt 
gă la o cantitate de 22 000 
tone de cărbune pe zi. Un 
munte de aur brun, prinos 
cotidian al strădaniei mi
nerilor de a da tării căr
bune, mai mult cărbune !

Dar intrarea în exploa
tare a căii ferate Băbeni — 
Berbești — Alunu (in lun
gime de circa 36 km) nu 
însemna sfîrșitul misiunii 
constructorilor feroviari.

zilnic ei tri- 
„Drumul căr- 
acest tinăr 
magistralelor 

peste 12 000— 
tone de cărbune 
urmind ca in cel 
timp să se ajun-

pe
al

• Voperă eroică a întregii noastre națiuni
• •

Se împlinesc In această primăvară 
110 ani de la proclamarea indepen
denței de stat a României, prilej de 
a evoca eroica și îndelungata luptă 
a poporului român pentru libertate 
șl independentă națională, patriotis
mul fierbinte cu care in anii eroici 
1877—1878 întreaga națiune română 
s-a implicat . în înfăptuirea unui 
ideal ce stăpînea din adîncuri de 
vreme conștiințele, inimile româ
nești. Multitudinea de forme In care 
s-a exprimat această vibrantă an
gajare patriotică, contribuția nemij
locită a milioane de oameni (țărani, 
muncitori, intelectuali, funcționari, 
meseriași, neguțători etc.) la purta
rea și sprijinirea războiului atestă 
faptul că independența este opera 
întregii națiuni, în pofida hotarelor 
nedrepte care-i mai brăzdau ființa, 
în tranșeele războiului neatîrnării 
ostașii români — luptînd alături de 
vitezele armate 
bulgari, înscriind 
mină in cronica 
prieteniei dintre
— s-au acoperit 
toare, în vreme 
prins românesc s-a declanșat o larg 
cuprinzătoare mișcare de sprijinire 
a frontului, de înzestrare a arma
tei, de ajutorare a militarilor răniți, 
expresie supremă a voinței șl hotă- 
rîrii întregului popor de a trăi liber, 
de a se dezvolta de sine stătător.

Războiul purtat de România la 
1877—1878 a fost un război drept, 
de eliberare națională, de tnlătu- 
rare a unei tutele străine care trîna 
dezvoltarea și afirmarea de sine stă
tătoare a țării noastre. Cucerirea 
independenței naționale fiind un de
ziderat al Întregului popor,/era firesc 
ca la această măreață operă să con
tribuie toate clasele și păturile so
ciale românești, 
toriile ostașilor 
să găsească un 
românilor de 
adevăr, poporul 
entuziasm la sprijinirea 
materială a luptei pentru cucerirea 
Independenței de stat a țării.

în timpul războiului de neatîrnare
— ca de altfel și în anii unirii Prin-

cipatelor — s-a accentuat încă o dată 
unitatea tuturor românilor, in po
fida frontierelor impuse de vitregia 
vremurilor. Războiul de Ia 1877 a 
oferit uri nou prilej poporului român 
de pe ambele versante ale Carpa- 
ților pentru a-și reliefa conștiința 
unității naționale, solidaritatea și 
aspirațiile comune. Unitatea româ
nilor 
frații 
păți 
dusă

din provinciile subjugate cu 
lor de la sud și est de Car- 
s-a observat : în campania 

de presă spre a demonstra

1877 -1987

ruse și voluntari 
no! pagini de lu- 

frăției de arme și 
popoarele noastre 
de glorie nepieri- 

ce pe Întregul cu-

ca greutățile și vic- 
noștri de pe tront 
larg ecou tn rîndul 
pretutindeni. Și in 

român a răspuns cu 
morală și

110 ani 
de la proclamarea 

independenței 
de stat a României

Europei legitimitatea independentei 
naționale, In încurajarea armatei, in 
acțiunea de colectare a fondurilor 
și a ofrandelor pentru trebuințele 
ostașilor de pe front, în partici
parea de voluntari etc, în toate 
acestea, națiunea română vedea 
conturată posibilitatea viitoarei de- 
săvtrșiri a unității statale. Transil
vănenii, bănățenii și bucovinenii, 
considerînd că lupta pentru înlătu
rarea suzeranității otomane este o 
cauză națională, scumpă întregului 
popor român, s-au solidarizat cu 
grijile și bucuriile fraților lor de 
peste Carpați și au contribuit prin 
trimiterea de voluntari, de fonduri 
și de numeroase ofrande la susți
nerea campaniei militare din 1877, 
Ia alinarea suferințelor ostașilor 
răniți. în acest sens, „Gazeta Tran
silvaniei" scria la 2 iunie 1877 ur
mătoarele : „Cauza ostașului român 
e o cauză generală română ; victoria 
lui e a întregii națiuni, fie aceea 
risipită in oricare parte a lumii".

E de subliniat că printr-o serie

de articole, publicate în toată pe
rioada războiului de independentă, 
„Gazeta Transilvaniei" a alimentat 
continuu conștiința națională a ro
mânilor aflati sub doriiinația străina 
și încrederea lor în vitalitatea po
porului și a statului român. Vom 
da un singur exemplu. într-un ar
ticol, din 3 iulie, același an, Aurel 
Mureșanu îndemna pe conducătorii 
de la București să nu se mulțu
mească cu rolul de străjuitori ai 
Dunării, ci să ia parte activă la 
războiul din Balcani. „Ora intrării 
in acțiune a armatei române a su
nat... Libertatea și independenta 
țării, onoarea, și prestigiul națiunii 
cer tributul de singe... Națiunea tre
buie să se bată pentru onoarea stea
gului românesc. înainte... bravi ro
mâni — le urează ziarul — dorin
țele cele mai bune și cele mai fier
binți ale fraților voștri de dincoace 
de Carpați vă acompaniază".

Aceleași sentimente naționale și 
aceleași îndemnuri la luptă veneau 
și de la românii bucovineni. Intr-o 
declarație semnată de 300 de buco
vineni și publicată in ziarul „Der 
Osten", din Viena, se arăta : „Sa
lutăm cu frățească cordialitate 
România liberă și independentă. 
Urăm glorie si izbindă armelor sale".

în ziar se sublinia, totodată, că 
„milioanele de români din Transil
vania, Banat și Bucovina urmăresc 
cu sentimente frățești această luptă 
glorioasă a fraților lor... Lumea n-a 
văzut niciodată o luptă mai dreaptă 
și pentru o cauză atit de justă".

Pentru a asigura echipamentul și 
aprovizionarea trupelor și pentru a 
procura armamentul modern necesar 
campaniei militare, guvernul a făcut 
ape.1 și la populație. într-un apel al 
guvernului, semnat de M. Kogălni- 
ceanu și afișat prin sate și orașe. 
— subliniindu-se că „avem brațe", 
dar „nu avem puști" — se cerea 
autorităților comunale și județene 
să organizeze comitete din cetățenii 
cei „mai rivnitori pentru mărirea 
și onoarea națiunii române" și să

Prof. dr. N. ADANIEOAIE
(Continuare în pag. a V-a)

din actualitatea socialistă a tării
• reportaje • însemnări •

Cei ce au dus trenul Ia 
Alunu, străpungînd munții 
și aruncind panglica de 
fier și de beton a căii fe
rate peste culmi și văi, au 
rămas pe loc — parte pentru 
acel nevăzut finisaj ce ur-

Gorjulul. Un proiect în
drăzneț, gîndit și conceput 
prin prisma intereselor 
prioritare ale economiei 
naționale, un proiect care 
prinde viață sub ochii noș
tri, prin eforturile acelo-

Vilcea, tovarășul Traian 
Săbău, i-am găsit pe con
structorii din brigada nr. 
3. însoțitorul nostru, care 
coordonează din 1984 acti
vitatea constructorilor de 
drumuri de fier din această

Din nou, mai departe,
pe „drumul cărbunelui"

mează construcției propriu- 
zise, parte pentru a duce 
la capăt, cale de încă a- 
proape 28 km, opera în
cepută. Fiindcă „Drumul 
cărbunelui" nu se oprește 
aici, la Alunu. Tronsonul 
intrat în exploatare este 
doar o parte din ceea ce 
se vrea, în final, „Drumul 
cărbunelui": un drum care 
să ajungă pînă în Gorjul 
mineresc, legînd zona Ho- 
rezului (Alunu-Vîlcea). prin 
Albeni, de Cărbuneștii

rași bravi 
aparținînd Antreprizei 
construcții căi ferate 
cea, care au realizat, 
anii din urmă, și noua 

străbate defileul 
legîrid Rimnicu

constructori,
de 

Vîl- 
in 

cale
ferată ce
Oltului, _ ___
Vilcea de Sibiu ; care sînt 
prezenți,
nic detașament de oameni 
ai muncii, și pe un 
mare șantier — linia 
rată Vîlcea-Vîlcele.

La Alunu, unde ne-a 
soțit directorul Antreprizei

printr-un puter-
alt 
ie-

in-

parte a tării, a tinut să ne 
prezinte noul obiectiv în 
construcție prin chiar oa
menii care-i dau viață.

— Lucrările sint la în
ceput — ne-a avertizat di
rectorul — partea mai 
spectaculoasă a unei astfel 
de lucrări tine de străpun
gerea unui tunel, de defi
nitivarea unei lucrări de 
artă, de montarea liniei... 
Dar acea spectaculozitate 
este „pregătită", este anti
cipată prin munca de zile

și nopți a constructorilor. 
Oamenii sînt aceiași, și to
tuși alții : mai maturi, mai 
încercați, mai stăpîni pe 
meseria de constructor.

Am mai aflat că efortu
rile constructorilor nu sint 
cu nimic mai, puțin spec
taculoase in acest stadiu, 
al noului inceput, ba dim
potrivă I Noul tronson de 
linie ferată, Alunu — Ru- 
get — Seciuri (la Seciuri 
se conturează un nou și 
puternic bazin minier) este 
atacat 
multe 
este o 
drum, 
cu.m, pornește dintr-un ca
păt și merge, și merge ca 
o linie trasă cu creionul. O 
linie de cale ferată cres
te, ca orice construcție, pe 
verticală. Și verticala ei, 
devenirea propriu-zisă este 
rodul trecerii, rind pe 
rind, a celor ce-i trasează 
contururile, muțind munții 
din loc. dacă e nevoie, 
ștrăpun.gindu-i, unindu-i. 
despărțindu-i după cum

energic, din mai 
puncte simultan; 

falsă impresie că un 
fie de fier, fie ori-

Anica FLORESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A PLANULUI
Propunerile formulate în adunările generale

ale oamenilor muncii - urmărite consecvent, aplicate riguros!
Așa cum am anunțat în ziarul nostru din 10 aprilie a.c.j cînd am 

înfățișat pe larg experiența existentă in acest domeniu la întreprinderea 
de alumină din Tulcea, „Scinteia" și-a propus ca intr-un ciclu de articole 
și anchete să analizeze modul în care consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi, organele de conducere din centrale și ministere acționează 
— în spiritul normelor democratice ale autoconducerii muncitorești — 
pentru recepționarea, studierea și aplicarea in viață a propunerilor 
formulate de oamenii muncii in adunările generale, pîrghie importantă a 
îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan pe acest an.

Cele două luni și jumătate care au trecut de la ultima rundă de 
lucru a adunărilor generale ale oamenilor muncii reprezintă o perioadă 
de timp concludentă pentru a trage primele concluzii dintr-o investigație 
pe această temă, efectuată împreună cu corespondenți ai „Scinteii", cu 
următoarele întrebări :

1. Cite propuneri s-au făcut, la ultima adunare generală, de oamenii 
muncii din unitatea dv. 7

2. Cum, de cine și cînd au fost analizate pentru a se stabili măsuri 
concrete in vederea aplicării lor în viață 7

3. Ce știu autorii lor, la mai bine de două luni, despre soarta propu
nerilor 7 Ce răspunsuri au primit din partea consiliului oamenilor muncii, 
a organelor de conducere din centrale și ministere 7

Răspunsurile pentru prima parte a anchetei de față sînt de la între
prinderea mecanică Alba Iulia, întreprinderea textilă Arad (U.T.A.) și 
întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște.

O RECOLTA BOGATA DE PRO
PUNERI ȘI... MINUSURILE EI. 
Deci, trei unități din trei sectoa
re diferite ale economiei națio
nale. Toate trei de mărime me
die. Cu o forță de muncă cuprin
să Intre 2 500—5 000 de oameni ai 
muncii. Așadar, care este recolta de 
propuneri, destinată perfecționării 
bunului mers al .producției, rezultată 
din ultima adunare generală ? Sta
tistic, situația se prezintă astfel : 
întreprinderea mecanică Alba Iulia 
— 33 de propuneri, din care 10 sînt 
adresate centralei și ministerului ; 
întreprinderea textilă Arad — 18
propuneri, din care 6 sînt de compe
tența organelor ierarhic superioare ; 
întreprinderea de utilaj petrolier 
Tîrgoviște — 18 propuneri, din care 
6 vizează pentru soluționarea lor in
tervenția centralei și a ministerului.

Situație pe care corespondenții 
„Scinteii" care au participat la in
vestigație o explică și o comentează 
în moduri diferite. Ștefan Dinică : 
„Interesul manifestat de oamenii 
muncii pentru perfecționarea activi
tății economico-sociale a întreprin
derii este firesc. Anul 1987 este apre
ciat ca an hbtărîtor pentru înscrie
rea fermă a activității unității pe 
coordonatele dezvoltării calitativ-in- 
tensive, pentru a pune baze trainice 
înfăptuirii întregului cincinal. înțe
legerea acestui important obiectiv 
strategic a determinat oamenii mun
cii, după cum apreciază directorul 
tehnic al întreprinderii, să facă un 
număr mare de propuneri". Tristan 
Mihuța : „N-au fost incluse în sta
tistică decît propunerile recepționate 
și reținute din adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor muncii pe 
întreprindere. Dacă am fi inclus în 
evidență și pe ceie făcute în adună
rile pe secții, numărul acestora ar fi 
depășit peste o sută". Gh. Manea : 
..Bilanțul negativ cu care a încheiat 
întreprinderea anul 1986 conduce la 
concluzia că „portofoliul" de propu
neri propus ca program de lucru pe 
acest an nu poate fi apreciat ca 
satisfăcător. Mai ales că, la o analiză 
atentă, aproape 60 Ia sută se referă 
la obligații de serviciu sau la pro
bleme ce fac obiectul unor acte nor
mative — „asigurarea unor cote de 
materiale", „urgentarea procurării 
unor aparate de măsură", „Îmbună
tățirea aprovizionării tehnico-mate- 
riale" ș.a. Surprinde această struc
tură a propunerilor șl reacția parti- 
cipanților Ia adunare in a formula 
propuneri generale, Intrucît între
prinderea se confrunta la data res
pectivă (luna februarie) și se con
fruntă și in prezent cu o serie de 
probleme legate de nerealizarea pla
nului la producția fizică, promovarea

Țării, cît mai
Deschiderea noului bazin carbo

nifer înseamnă aici. în Mehedinți, 
profunde și înnoitoare schimbări 
pe un vast spațiu unde pînă de 
curînd nu se intimpla nimic deo
sebit. Din minele Husnicioara I, 
II și III se extrag zilnic din a- 
bataje peste’ 5 000 tone cărbune, 
care, după cum se vede în ima
gine. ajung prin benzile trans
portoare direct în locul de încărca
re și expediere spre termocentra
la Drobeta-Turnu Severin și cele 
din tară. In ritm tot mai susți
nut continuă lucrările de desco- 
pertă a sterilului pentru deschi
derea noilor fronturi de lucru in 
vederea extragerii cărbunelui din 
marile cariere de la suprafață. 
Cele două excavatoare gigant cu 
rotor intrate în funcțiune — pri
mele de fabricație românească — 
sînt folosite cu randament tot mai 
sporit, astfel ca toate aceste com- 

unor tehnologii Învechite cu conse
cințe imediate atît asupra realizării 
sarcinii de creștere a productivității 
muncii, cît și asupra creșterii caii - 
tății produselor".

O „recoltă" de propuneri deci care, 
privită chiar și numai din punct de 
vedere cantitativ, îndeamnă la citeva 
reflecții. Sînt pregătite în acest 
sens, stimulează întotdeauna adu
nările generale, prin modul în care 
abordează problemele, prin sinceri
tatea dezbaterilor, prin răspunderea 
care se manifestă față de ideile 
emise, interesul oamenilor muncii 
pentru a face propuneri ? Numărul 
relativ mic de propuneri făcute in 
cele trei adunări generale (cu excep
ția celei la I.M. Alba Iulia), ca și ca
racterul formal al unora îndeamnă 
și trebuie să îndemne la reflecții 
asupra cauzelor care fac ca parti
ciparea oamenilor muncii la condu
cerea activității unităților, exprimată 
prin ideile proprii emise în forul 
suprem al autoconducerii muncito
rești, să nu fie întotdeauna cea po
tențială.

DOUA LUNI PENTRU O ANA
LIZA CARE TREBUIE FĂCU
TĂ A DOUA ZI 7 Răspunsurile pri
mite la cea de-a doua întreba
re a investigației noastre — „Cum, 
de cine și cînd au fost analizate 
pentru a se stabili măsuri concrete 
în vederea aplicării lor în viață 7“ — 
sînt de-a dreptul surprinzătoare. Cel 
puțin in două cazuri. Dar să expli
căm. „Noi am examinat cu cea mai 
mare atenție propunerile formulate <• 
de oamenii muncii in adunarea 
generală — ne spune tovarășa Ana 
Sipoș, secretar al comitetului de 
partid și președinte al cotjsiliului 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea textilă Arad — în prima ședință 
a consiliului oamenilor muncii. 
Adică la cinci zile după desfășura
rea adunării. Fiecare propunere în 
parte a fost analizată și repartizată 
spre rezolvare, cu termene și respon
sabilități, serviciilor sau secțiilor 
productive ale unității. în funcție de 
conținutul propunerilor au fost an
gajate în rezolvarea lor și birourile 
organizațiilor de partid și membri 
ai comitetului sindicatului. Mai mult, 
biroul executiv al C.O.M. a primit 
sarcina ca in fiecare lună să infor
meze organul de conducere colectivă 
asupra stadiului îndeplinirii propu
nerilor și în funcție de rezultate să 
ia deciziile ce se impun".

Așa e firesc. Acesfa trebuie să 
fie drumul de transformare a ideii 
în faptă, drumul de exercitare a 
participării oamenilor muncii Ia 
activitatea de conducere a întreprin
derii. Iar despre efectele acestui 
drum firesc și democratic vom vorbi 
la timpul potrivit. Să vedem, deo

mult cărbune!
plexe lucrări să se încadreze In 
graficele stabilite. După aceleași 
grafice riguros fundamentate mun
cesc, si montorii de la Antrepriza 
de construcții-montaj minier care 
pregătesc darea în folosință a al
tor două excavatoare cu rotor, 
„în prezent — ne spune maistrul 
Gheorghe Pătruțescu — facem ul
timele probe tehnologice, ultimele 
verificări la excavatorul nr. 3. in 
oare am montat peste 2 000 tone 
piese. în zilele următoare va fi 
plasat pe poziția de lucrul Am 
realizat deja peste 60 la sută din 
lucrările de montaj și la excava
torul nr. 4. la care ne-am anga
jat ca printr-o bună organizare a 
muncii si folosirea timpului bun 
de lucru să devansăm cu cel pu
țin o lună punerea in funcțiune". 
(Virgiliu Tătaru).

Foto : S. Cristian 

camdată. cum s-a procedat In cele
lalte două unități.

Ștefan Dinică : „Programul de 
realizare a propunerilor făcute de 
oamenii muncii a fost întocmit de 
comitetul sindicatului din întreprin
dere și avizat de consiliul oamenilor 
muncii. Ceea ce s-a făcut pină acum 
s-a făcut mai mult sub impulsul 
sindicatului. Consiliul oamenilor 
muncii și-a propus să facă o analiză,, 
asupra stadiului de îndeplinire a 
propunerilor în a doua parte a lunii 
aprilie". Gheorghe Manea : „Modul 
în care se înfăptuiesc propunerile 
formulate în adunarea generală ur
mează să fie analizat în ședința con
siliului oamenilor muncii prevăzută 
in ultima parte a lunii aprilie. Alte 
analize asupra repartizării propune
rilor spre rezolvare și asupra înde
plinirii lor nu s-au mai făcut. Mo
tivul ne este explicat cît se poate de 
clar : „a trecut prea puțin timp de 
la data ținerii adunării generale".

Așadar, două luni și ceva pentru 
o analiză — vizînd strategia ce tre
buie adoptată față de propunerile 
formulate în adunarea generală — 
care trebuie ținută la cîteva zile 
după adunare. Pe de o parte. Pe de 
alta, cine-i dă dreptul consiliului 
oamenilor muncii să transfere răs
punderea pentru urmărirea și apli
carea propunerilor făcute in aduna
rea generală altor factori ? Comite
tul sindicatului poate primi sarcina 
să răspundă, prin președintele sindi
catului, care este și vicepreședinte 
al C.O.M., de secțiunea vizînd pro
punerile cu tematică socială, dar nu 
de urmărirea programului de propu
neri în întregul său. Acest atribut 
aparține în exclusivitate consiliului 
oamenilor muncii și biroului său 
executiv. A nu înțelege necesitatea 
acestui mecanism înseamnă a nu în
țelege modul de funcționare a orga
nismelor autoconducerii muncitorești. 
Cu sarcinile lor clare, cu responsa
bilitățile lor clare.

RĂSPUNSURI DE... MILIOA
NE, RĂSPUNSURI CARE SE LAȘA 
AȘTEPTATE. înainte de a comen
ta pe larg răspunsurile primite la 
cea de-a treia întrebare, să ve
dem care este, statistic, stadiul 
aplicării propunerilor formulate cu 
mal bine de 2 luni in urmă, 
întreprinderea mecanică din Alba 
Iulia prezintă următoarea situație : 
din 21 propuneri scadente, 16 au fost 
aplicate. întreprinderea textilă din 
Arad : din 18 propuneri, 6 au fost 
aplicate. întreprinderea de utilaj pe
trolier Tîrgoviște : din 16 propuneri 
înregistrate, 4 au fost aplicate. Efi
ciența propunerilor aplicate este 
estimată de pe acum a fi de ordinul 
milioanelor. Iată un exemplu concret 
de fundamentare, de răspundere 
pentru aplicarea propunerilor, pe 
care am dori să-l întîlnim cit mai 
des. Dublarea productivității muncij 
pină in anul 1990 în secția țesătorie
— obiectiv fundamental al programu
lui de modernizare a producției — 
era determinată, în buna parte, de 
creșterea randamentului muncii la 
operația curățat canete. Autorul pro
punerii a arătat că aplicarea ei in 
primul trimestru va permite realiza
rea încă din 1989 a sarcinii de creș
tere a productivității.. O asemenea 
argumentare a stimulat interesul 
pentru traducerea in viață cit mai 
operativă a acestei propuneri. Și 
în loc de 1 iunie, cînd se prevăzuse 
inițial, ea a fost aplicată la începu
tul lunii aprilie prin dotarea secției
— prin redistribuire — cu 4 mașini 
de curățat canete. Rezultatul ? Pro
ductivitatea muncii a crescut cu 175 
lei pe persoană. Așa s-a procedat și 
în cazul adoptării unui programator 

electronic la aparatele de vopsit 
fire ; așa s-a procedat și in cazul 
îmbunătățirii sistemului de preparare 
a amestecului de fire poliesterice cu 
celofibră ; așa s-a procedat și la re
distribuirea utilajelor in secția fila
tură pentru aplicarea tehnologiei 
„patului" de amestec. In toate cazu
rile au fost scurtate termenele pre
văzute inițial și, astfel, mărită efi
ciența propunerilor : o dată prin 
aplicare, și o dată prin aplicarea 
înainte de termen.

Putem spune deci, mergind pe 
firul celei de-a treia întrebări a In
vestigației noastre, că răspunsurile 
consiliilor oamenilor muncii la aces
te propuneri au fost de ordinul... 
milioanelor. Cazul întreprinderii de 
utilaj petrolier Tîrgoviște pare a fi. 
totuși, ieșit din comun. Din cele 18 
propuneri făcute în adunarea gene
rală a oamenilor muncii, acum se 
apreciază că 3 nu sînt oportune, 
fiindcă n-au nici o eficiență (de ce 
au fost atunci înregistrate ca propu
neri ?), că 4 sînt oportune numai 
parțial.

O STATISTICA CARE OFERĂ 
NOI ARGUMENTE PENTRU RE- 
VITALIZAREA RĂSPUNDERILOR, 
Cele relatate pînă aici relevă con
cludent faptul că în sistemul de 
recepționare, evidență și aplicare a 
propunerilor făcute de oamenii 
muncii în adunările generale există 
și multe imperfecțiuni. De la cele 
privind înțelegerea responsabilă, 
matură, a răspunderii de a face pro
puneri — ca o exercitare a dreptu
lui și îndatoririi de a participa la 
activitatea de conducere — pînă la 
înțelegerea și răspunderea factorilor 
de decizie față de însemnătatea po
litică (manifestare a democrației) și 
economică (manifestare a gîndirii 
eficiente a oamenilor muncii). 
Cea mal gravă dintre toate este
— cum o dovedesc și rezultatele in
vestigației de față — modul în care 
are loc informarea celui care face 
propuneri de către factorii in drept. 
A informa la timp pe cineva care 
face o propunere este — in sistemul 
autoconducerii muncitorești — nu 
numai obligație, o normă democra
tică, ci și condiția fundamentală a 
exercitării conducerii inseși. Ați re
ținut, credem, că a doua parte a 
celei de a treia întrebări a investi
gației noastre suna așa : „Ce răspun
suri au primit (autorii propunerilor
— n.n.) din partea consiliului oame
nilor muncii, a organelor de condu
cere din centrale și ministere 7" 
Iată acum datele concrete ale răs
punsurilor. Două din cele trei con
silii ale oamenilor muncii (cele de la 
întreprinderea mecanică Alba Iulia 

'și întreprinderea de utilaj petrolier 
Tîrgoviște) nu obișnuiesc să dea nici 
un răspuns direct autorilor, ci prin 
intermediari sau deloc. După două 
luni și jumătate de la desfășurarea 
adunărilor generale șle oamenilor 
muncii, nici o centrală și nici un mi
nister de care aparțin cele trei între
prinderi — și e vorba de sectoare 
de activitate diferite — nu au dat 
răspunsuri la propunerile formulate 
de oamenii muncii. Nu cumva și a- 
ceasta este o cauză esențială pentru 
care autoconduoerea muncitorească 
nu înregistrează, in toate cazurile, 
rezultatele pozitive preconizate de 
propriul său cadru? Pentru că — și 
repetăm această concluzie-axiomă — 
autoconducerea se manifestă prin 
democrația autentică a faptelor, a 
acțiunii imediate, și nu prin pure 
manifestări administrative de ade
ziune la principiile ei.

Constantin PRIESCU
> pe baza relatărilor 

corespondenților „Scinteii"

NOU Șl INSUFLEȚITOR AVlNT 
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

(Urmare din pag. I)
duse metalurgice și chimice, metale 
neferoase, unele mașini, instalații și 
echipamente pentru obiective de in
vestiții. Luna mai trebuie să con
stituie prin urmare o perioadă de 
maximă mobilizare, de puternică 
emulație în rîndu] tuturor colecti
velor de oameni ai muncii, astfel 
incit, concomitent cu realizarea pla
nului „la zi“ la producția fizică să 
se recupereze toate restantele acu
mulate și să se asigure condiții 
optime pentru îndeplinirea sarcini
lor prevăzute pe trimestrul II și pe 
întregul ăn.

în ansamblul eforturilor făcute 
pentru realizarea planului la produc
ția fizică, o atenție prioritară trebuie 
să se acorde onorării la timp și la 
un înalt nivel calitativ a contracte
lor încheiate cu partenerii de 
peste hotare. Așa cum a sub
liniat in repetate rînduri secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, realizarea pro
ducției de export constituie îndato
rirea principală a tuturor colective
lor de oameni ai muncii cu sarcini 
în acest domeniu. Experiența multor 
unități demonstrează că cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
atunci și acolo unde au fost orga
nizate formații de lucru, linii de fa
bricație și chiar secții specializate 
in producția de export.

Valorificind cît mai bine această 
experiență, acum este necesar ca fie
care minister, centrală industrială și

Se cuvine să notăm 
că printre ctitoriile in
dustriei moderne Înălțate 
în „Epoca Ceaușescu" — 
răstimp cînd șl intineritul 
municipiu din sudul țârii. 
Giurgiu, a cunoscut o rapi
dă ascensiune economică 
și socială — se numără și 
întreprinderea pentru con
strucții de mașini și utila
je grele. Amplasată pe 
unul din fostele prundișuri 
ale Dunării. în imediata a- 
propiere a „Podului priete
niei". această puternică 
unitate Industrială își are 
certificatul de naștere gra
vat oe o uriașă placă de 
marmură amplasată la in
trarea in uzină. Reținem 
că recent s-a împlinit un 
deceniu de la debutul pro
ductiv al unității. Ingine
rul Lucian Iliescu, cel" ce 
purta acum 10 ani marca 
nr. 3 și era reprezentantul 
beneficiarului pe șantier, 
este astăzi directorul între
prinderii.

— Cum a fost începu
tul ?

— Eram mai tinăr cu 10 
ani. dar tinăr și in mese
ria de inginer. Știam că 
primisem o sarcină nu 
tocmai ușoară. încrederea 
acordată de partid de a 
face parte din primul de
tașament de comuniști, de 
oameni ai muncii care să 
inalte aici □ uzină moder
nă. menită să producă uti
laje de mare complexitate 
tehnică, a descătușat în 
noi energii nebănufte. 
Secretarul general al parti
dului ne-a cerut atunți ca 
in maximum doi ani să 
înălțăm uzina si să reali
zăm primele Instalații de 
foraj structural pentru 

întreprindere să ia operativ măsuri
le ce se impun pentru programarea, 
pregătirea și lansarea cu prioritate 
în fabricație a produselor destinate 
partenerilor de peste hotare, pentru 
soluționarea operativă a probleme
lor aprovizionării tehnico-materiale 
și livrarea ritmică la export a în
tregului fond de marfă contractat.

Intrînd în a doua treime a anului, 
oamenii muncii din toate ramurile 
și sectoarele de activitate, din toate 
județele tării au datoria patriotică 
să acționeze cu fermitate și maximă 
răspundere — ca adevărați proprie
tari, producători și beneficiari — 
pentru îndeplinirea exemplară a pla
nului la toți indicatorii cantitativi și 
calitativi, pentru modernizarea struc
turilor de producție și dezvoltarea in
tensivă a economiei. Așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, sînt 
asigurate toate condițiile tehnice și 
materiale necesare pentru realizarea 
integrală a prevederilor de plan. 
Esențiale sînt acum munca oameni
lor, activitatea concretă desfășurată 
pentru sporirea producției și crește
rea eficienței economice. în deplină 
concordanță cu exigențele etapei ac
tuale de dezvoltare a economiei na
ționale. Sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, întrecerea 
socialistă trebuie să cunoască prin 
urmare. încă din aceste zile, un nou 
avint, astfel îneît obiectivele de dez
voltare economico-socială a patriei 
să fie înfăptuite întocmai, spre bine
le și prosperitatea întregului popor.

cercetări geologice. Pentru 
ca anele Dunării să nu 
inunde spatiile productive, 
temelia noii unităti care se 
desfășoară pe o arie de 29 
hectare a fost înălțată cu 
7 metri prin folosirea a 
două milioane mc de. hi- 
dromasă formată din pă- 
mînt. balast si anrocamen- 
te. Halele de producție se 
înălțau văzind cu ochii, 
astfel că exact la termenul

largă de produse.
Pătrunzînd în halele spa

țioase și luminoase ale în
treprinderii. produc o im
presie plăcută ordinea și 
disciplina, rigoarea teh
nologică cu care sînt or
ganizate fluxurile de pro
ducție. în care sînt ampla
sate mașinile cu comandă 
numerică și program, cen
trele de prelucrare com
plexă, celulele flexibile

Succesele unui tinăr 
colectiv muncitoresc

stabilit s-a realizat prima 
instalație de foraj structu
ral. Un drum de construc
ție si de creație continuă. 
Spre exemplu, după insta
lații de foraj, in 1980 am 
început să producem ar
mături industriale. In 1981 
am realizat primele canti
tăți de tontă lichidă în 
cuptoare cu inducție 
ș.a.m.d. Anul trecut am 
incheiat in linii mari ac
tivitatea de investiții.

— Cum s-ar putea sin
tetiza etapele parcurse ?

— La numai un deceniu 
de la debutul productiv, 
volumul producției-marfă 
industrială a crescut de a- 
proa-pe 25 de ori. tar la 
sfîrșitul acestui cincinal 
vom ajunge la o producție 
de peste 1,4 miliarde lei, 
concretizată tntr-o gamă

robotizate, standurile de 
probă de pînă la 1 500 at
mosfere, laboratoarele pen
tru analize rapide, apara
tura de măsură și control 
ultramodernă. Dar. înaintea 
acestei puternice dotări 
tehnice, trebuie să amin
tim marea forță uma
nă existentă în aceas
tă unitate : muncitori, 
ingineri, maiștri și tehni
cieni cu o înaltă califica
re, majoritatea prezenti 
aid încă de acum un de
ceniu. cînd au fost produ
se primele Instalații de fo
raj structural. Puternica 
forță modelatoare a colec
tivului a contribuit la crea
rea unui remarcabil deta
șament- muncitoresc. Fami
lii întregi, cum sint Ursu. 
Popazu. Vasile. Mihai. Vil- 
can. Drugă. Crăciun și al-

Producție fizică 
pentru export 

peste prevederile de plan
Harnicul colectiv de oameni ai 

muncii al întreprinderii „Electro- 
aparataj" din Capitală este puter
nic mobilizat pentru depășirea rit
mică a sarcinilor de producție. Rit
murile înalte ale muncii au carac
terizat „Săptămina producțiilor re
cord". perioadă in care s-a obți
nut peste prevederi o producție fi
zică in valoare de peste două mili
oane lei.

Prin buna organizare a muncii, 
respectarea riguroasă a tehnologii
lor de fabricație, precum și prin 
folosirea la capacitățile maxime a 
utilajelor și instalațiilor din secția 
montaj a întreprinderii, ca să dăm 
numai un exemplu al modului cum 
se muncește aici, formația de lucru 
condusă de Tudor Anghel a reali
zat un spor de producție de peste 
4 la șută și o creștere a producti
vității muncii de 8 la sută la asam
blarea și verificarea întrerupătoa
relor automate de 10 amperi. desti
nate exportului. (In fotografia de 
mai sus maistrul Tudor Anghel, îm
preună cu regional Spirache Nițes- 
cu. verifică cu exigență un nou lot 
de produse). Demn de menționai 
este faptul că sarcinile privind 
producția la* export, pe ansamblul 
întreprinderii, în primele patru luni 
ale acestui an. au fost depășite cu 
4,3 la sută, toate contractele cu 
partenerii străini privind livrarea 
aparatajului electric de joasă ten
siune fiind onorate exemplar.

Euqen DICHISEANU

tele, constituite din cite 
2—5 membri. muncitori 
destoinici, formează laolal
tă marea familie a între
prinderii care, astăzi, se 
prezintă cu rezultate - deo
sebite în producție.

Agregatele de cimentară 
și fisurare de 700 atmos
fere sint produse de mare 
complexitate tehnică, asi
milate și realizate intr-un 
timp record. 1986 a fost de 
fapt anul de debut al pro
duselor acestei unităti și 
pa piața externă. Succesul 
înregistrat in această pri
mă confruntare internațio
nală a determinat noi mă
suri tehnico-organizatorice, 
astfel că in 1987 au înce
put să se realizeze aid a- 
gregate de cimentare și fi
surare mult îmbunătățite, 
cu presiuni de lucru în a- 
dincime de pînă la 1 050 
atmosfere. Mai aflăm că 
în cei 10 ani de acti
vitate care au trecut, 
această unitate a făcut pași 
mari și in ce privește rea
lizarea instalațiilor de fo
raj. Gama acestora s-a di
versificat continuu. Dacă 
prima instalație realizată 
aici In urmă cu un dece
niu avea o presiune de fo
raj de pină la o adînclme 
de 800 metri, recent a fost 
omologată o instalație com
plet automatizată cu posi
bilități de a realiza foraj 
geologic pînă la 2 000 de 
metri. Tot aici se realizea
ză o gamă largă de pom
pe de noroi, grupuri de 
pompare, scula de foraj în 
peste 160 de poziții, lingo- 
tiere pentru industria me
talurgică și altele.

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii*
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„Industrializarea, urbanizarea, modernizarea, atribute ale anilor so

cialismului, au adus și in județul nostru - asemenea tuturor zonelor ță
rii - insemnele unei vieți noi, prospere. Este o mare bucurie să vezi 
astăzi produse din Prahova căutate tot mai mult pe piața internă și, 
deopotrivă, la export. Surprinde insă un fapt, aparent de mică im
portanță, dar cu o anume semnificație, fapt pe care v-aș sugera să-l 
cercetați : în timp ce economia locală este in măsură să realizeze pro
duse complexe și diverse - de la Instalații chimice de înaltă tehnicitate 
pină la piese de mobilier — în magazinele locale lipsesc (ori trebuie 
să fie aduse pentru aprovizionare din alte județe, de la sute de kilometri 
depărtare) articole dintre cele mai mărunte, dar de mare utilitate casnică: 
dopuri, nasturi, fărașe, făcălețe etc. Ce face mica noastră industrie lo
cală ? Cu ce se ocupă ea (Din scrisoarea trimisă redacției de Ion Ră- 
dulescu din Ploiești, str. Periș nr, 1, et. 1, ap. 2).

...Prin Legea nr. 2/1980 s-a prevă
zut ca, în fiecare județ, să se orga
nizeze și să se dezvolte unități de 
mică’ industrie, menite să complete
ze oferta de bunuri de consum a ma
rii industrii — îndeosebi prin pune
rea in valoare a resurselor locale de 
materii prime și forță de muncă — 
incit cererea de mărfuri a populației 
să fie cit mai bine satisfăcută. Efec
tele acestei măsuri n-au întîrziat să 
apară. Preocupate mai mult decît 
înainte de rezolvarea, cu posibilități
le proprii, a cerințelor pieței, de a- 
plicarea în viată a principiilor auto
conducerii și autoaprovizionării. con
siliile populare din județe au trecut 
la crearea unor noi capacități de 
producție și noi ateliere meșteșugă
rești de mică industrie, care au 
completat marea industrie, fabricile 
cu producție de mare serie. In ul
timii ani. statisticile consemnează 
ritmuri dintre cele mai dinamice 
pentru mica industrie. Congresul al 
ÎII-lea al consiliilor populare stabi
lind dublarea volumului său de ac
tivitate pînă în anul 1990.

Ritmuri accelerate de dezvoltare 
sînt proprii și industriei mici din ju
dețul Prahova. Cum se explică atunci 
—• în condițiile extinderii continue a 

producției acestui sector — lipsurile 
de natura celor sesizate ?

Tendințe exclusiviste, 
in locul unei îmbinări raționale

In localitățile județului Prahova 
funcționează, la ora actuală, mai 
multe sute de unități ale micii in
dustrii (numai în cooperația mește
șugărească sint aproape 800). Ce pro
duc ele ? De aproape 250 milioane 
Iei — bunuri de consum pentru piața 
locală și de circa 350 milioane lei — 
produse destinate intreprinderilor 
marii industrii (subansamble pentru 
tractoare și autocamioane, flanșe, 
piese turnate din fontă, instalații hi
draulice de ridicat, piese și lucrări 
pentru industria petrochimică etc).

Cercetind listele de fabricație ale 
micii industrii locale am constatat că, 
intr-adevăr, precum se afirma in se
sizare. lipsesc numeroase articole din 
categoria celor de care cetățenii au 
nevoie în mod frecvent : articole de 
uz casnic și gospodăresc, unelte și 
accesorii agricole etc. Motiv pentru 
care unitățile comerciale locale sint 
nevoite să le aducă din alte județe. 
Bunăoară, cuierele de perete care se 
vind prin magazinele prahovene 
(județ cu importante resurse fores

tiere) sînt produse și aduse... tocmai 
din Bihor (I). tocătoarele de vine
te provin... din Craiova, strecurăto- 
rile din Brașov, curelele de ceas din 
Constanța, jaluzelele de geam din 
Piatra Neamț și București, papucii de 
casă de la o cooperativă din Salon- 
ta, articole pentru copii de la coo
perația din Arad și Buzău ș.a.m.d.

Oare nu dispune mica industrie 
din județul Prahova de condițiile ne
cesare pentru a produce articolele 

prahova : Cînd mica industrie 
își mai caută profilul...

mărunte, de uz casnic și gospodăresc 
care in prezent sint „importate" din. 
alte județe ? întrebarea nici n-a tre
buit s-o mai adresăm specialiștilor, 
pentru că, mergind prin citeva ate
liere ale micii industrii locale, ne-am 
putut convinge singuri . care este 
adevărul. Nu materiile prime lipsesc 
— ele se găsesc, dar sint folosite 
cu precădere pentru produșele desti
nate marii industrii. Nici capacita
tea tehnică nu lipsește — dovadă că 
pe utilajele și cu meseriașii de care 
dispun in prezent unitățile de mică 
industrie de aici realizează produse 
de înaltă tehnicitate destinate, de a- 
semenea, cu precădere, marii in
dustrii.

Desigur, nu este nimic greșit în 
faptul că mica industrie din jude
țul Prahova colaborează cu marea 
industrie. Este firesc, este normal ca 
unitățile de mică industrie să coo
pereze la realizarea unor repere sau 

piese, sprijinind- marile unităti In
dustriale în realizarea producției fi
zice planificate. Aceasta a fost, este 
și va fi o obligație permanentă I 
Dar deficiențele incep să apară a- 
tunci cînd se produc exagerări, cind 
se merge unilateral, cind in locul 
unei imbinări raționale se afirmă 
tendințe exclusiviste, respectiv cînd 
sub paravanul cooperării, unele uni
tăți de mică industrie ajung să-și a- 
bandoneze cu totul sarcinile speci

fice, se eschivează de la producția 
bunurilor de consum, tndepărtin- 
du-se aproape total de profilul de 
bază. Mica industrie are — așa cum 
prevede legea — atribuții importan
te in satisfacerea cerințelor locale de 
bunuri de consum. „Obiectul princi
pal de activitate al industriei mici — 
se arată incă din art. 1 al Legii de 
organizare și funcționare a acestui 
sector — ii constituie producția de 
bunuri de consum, articole de uz 
casnic și gospodăresc". Nu cum se 
întîmplă în prezent in cazul micii in
dustrii din județul Prahova — dar si 
în alte județe — unde realizarea bu
nurilor de consum de către mica in
dustrie s-a transformat ori tinde să 
se transforme într-o activitate se
cundară, sporadică, mai mult sau 
mai puțin periferică.

De ce se întîmplă așa ? Răspunsul 
nu poate fi desprins de modul — 
greșit — de înțelegere a problemei 

râspunderilor. E adevărat, colabora
rea cu marea industrie poate fi mai 
avantajoasă, mai „sigură" ca renta
bilitate In comparație cu producția 
bunurilor de consum. Una e să reali
zezi planul fabricind cîteva produse 
mari, unele subansamble sau utilaje — 
pentru care se pot obține sume des
tul de importante — și alta e să te 
ocupi de execuția unei multitudini 
de articole mărunte, cu valoare scă
zută. Numai că economia națională.

piața, cetățenii au nevoie și de o ca
tegorie. dar și de alta de produse. 
Mica industrie este datoare să pro
ducă și din unele, dar și din celelal
te, la nivelul solicitărilor pieței. Ni
meni nu spune că mica industrie să 
se specializeze numai tn producția de 
mături sau rogojini — cum, din pă
cate, este cazul unor unități mește
șugărești (nu neapărat din Pra
hova) care, atunci cind e vorba 
de valorificarea resurselor locale, nu 
văd altele decit papura sau sorgul; 
dar aceasta nu înseamnă nici să se 
treacă la extrema opusă, lăsîndu-se 
solicitările cotidiene ale cetățenilor 
neacoperite.

Pentru ploieșteni
e mai aproape Aradul decît... 

Ploieștiul ?
O importantă rezervă tn folosirea 

capacităților de producție ale mieii 

industrii prahovene — tn vederea 
realizării unui volum sporit de bu
nuri de consum — poate fi pusă in 
evidență prin analiza destinației pro
duselor realizate de unitățile, sale. 
Ce se constată ?

Bunăoară, capacitățile de producție 
ale cooperației meșteșugărești praho
vene sint de așa manieră organizate. 
Incit doar 40 la sută din ceea ce re
alizează in prezent are destinatari 
locali j restul de 60 la sută, adică 
majoritatea, se livrează în alte ju
dețe. (Această situație privește și 
activitatea de cooperare cu marea 
industrie, și producția bunurilor de 
consum). Unitățile de interes local, 
de mică industrie din Ploiești lu
crează pentru întreprinderea „Auto
buzul" din București, pentru unită
țile petrochimice din Medias si Tg, 
Mureș, pentru întreprinderile de 
tractoare și autocamioane din Bra
șov, pentru magazinele din Constan
ța, Timișoara, Craiova, Galați, Brăi
la. Drobeta-Turnu Severin s.a. Poate 
că aceste cooperări sînt necesare, dar 
tot se naște întrebarea : oare in res
pectivele județe nu există unități de 
industrie mică ce ar putea să reali
zeze ceea ce face mica industrie 
prahoveană ? Ce ar împiedica, să 
zicem, industria mică din Satu 
Mare sau din Ialomița să confecțio
neze „complicatele" grătare pentru* 
unitățile avicole (in fapt simple ste- 
laje metalice), care în prezent se... 
„importă" de Ia industria mică din 
Prahova ? Sau de ce n-ar putea in
dustria mică din Brăila ori din Dro
beta-Turnu Severin să realizeze, pen
tru magazinele locale, suportii de 
brad sau elefanții din resturi tex
tile. care acum se aduc din Ploiești, 
de Ia industria mică ?

Mica industrie locală ar trebui să 
fie prin excelență — așa cum indică 
de altfel și numele — locală. Adică, 
produsele ei să fie realizate, în prin

cipal, pentru nevoile locale. Nu așa 
cum se întîmplă in prezent, cind — 
ca să ne referim la industria mică 
din județul Prahova — 60 la sută din 
produse se trimit în alte județe, iar 
comerțul local este nevoit să aducă 
— cum am arătat la inceput — din 
Arad, Bihor, Cluj. Constanța, Dolj, 
Galați, Neamț și din alte județe pro
duse pe care mica industrie locală 
ar putea să le realizeze și pe care nu 
le realizează.

O asemenea practică aduce serioa
se prejudicii procesului de autoapro- 
vizionare, diminuînd totodată indica
torii de eficientă economică, prin în
cărcarea nejustificată a prețurilor cu 
cheltuieli inutile de transport; se a- 
daugă la toate acestea risipa de corn- ' 
bustibil, solicitarea inutilă a parcu
lui de transport etc.

Desigur, mica industrie nu exclu
de schimbul de produse dintre ju
dețe. Autoaprovizionarea trebuie în
țeleasă și în acest caz nu in sens în
gust, rigid, unilateral. Schimbul de 
produse este util, stimulativ și justi
ficabil Îndeosebi pentru acele măr
furi a căror producție este legată de 
un specific zonal, de anumite tradiții, 
reputații, ori care necesită o tehno
logie specială și a căror fabricație 
nu se justifică economic să fie pul
verizată în toate județele; sau pen
tru acele mărfuri care au un volum 
mai redus al cererii, din care cauză 
ar deveni ineficientă organizarea 
producției în fiecare județ.

Problema este ca, printr-o analiză 
a actualelor stări de lucruri din do
meniul micii industrii — din județul 
Prahova și nu numai de aici — să se 
cristalizeze direcțiile de acțiune și so
luțiile concrete de perfecționarea ac
tivității, astfel incit aportul unități
lor productive la satisfacerea solici
tărilor economiei naționale și ale ' 
populației să sporească în continuare, i

Mihai IONESCU i
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AGRICULTURA SOCIALISTĂ-
pe calea dezvoltării intensive, a creșterii puternice a producției

(Urmare din pag. I)
greșul al IX-lea al partidu
lui. care a marcat o cotitură 
substanțială în politica agrară 
a partidului, in dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii noas
tre socialiste. Iar în această 
privință, o contribuție decisivă, 
inestimabilă are secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Gîndirea 
teoretică creatoare și cutezătoa
re a secretarului general al 
partidului, fundamentată pe cu
noașterea profundă a realități
lor agriculturii noastre, a' ma
rilor resurse de care dispune

Programul de transformare a naturii - operă 
fără precedent în dezvoltarea economiei românești
Incontestabil, opera de trans

formare a naturii este una din 
cele ‘mai impresionante înfăp
tuiri ale poporului nostru in 
anii construcției socialiste. Por
nind de la acea inegalabilă pro
prietate a pămîntului de a fi 
singura avuție națională capa
bilă' să-și sporească potențialul 
productiv pe măsura refolosirii 
sale multiple, problemele con
servării și valorificării supe
rioare a întregului fond fun
ciar au fost ridicate in țara 
noastră Ia rangul de politică de 
stat, politică căreia i-au fost 
subordonate toate programele

Investițiile sporite - la temelia creșterii 
forței productive

Politica de intensificare con
tinuă a producției agricole in 
vederea sporirii randamentelor 
in producția vegetală si anima
lă s-a materializat în alocarea 
unor fonduri de investiții me
reu mai mari de la un cincinal 
la altul si care au fost utilizate 
pentru modernizarea tehnico- 
economică și realizarea obiecti
velor din programele stabilite 
pentru dezvoltarea agriculturii. 
Fondurile totale alocate in anii 
construcției socialiste pentru 
creșterea forței productive a 
agriculturii depășesc 540 mi
liarde de lei. Iar pentru a reda 
dimensiunea efortului ne care 
il face astăzi societatea noas
tră pentru sporirea potențialu
lui productiv al acestei ramuri 
este suficient să amintim că 
volumul investițiilor efectuat 
numai anul trecut în agricultu
ră depășește de 4 ori pe cel 
realizat in întreaga perioadă 
1951—1965, Concretizate printr-o

O demonstrație convingătoare a marilor posibilități
Producția agricolă a României 

de azi este de peste 5 ori mai 
mare in comparație cu cea rea
lizată in anul 1944. Iată un salt 
pe care puține țări din lume 
l-au reușit in ultimele patru de
cenii. Este un salt care ilustrea

această ramură își găsește o pu
ternică reflectare și in modul 
în care au fost stabilite obiecti
vele noului proces revoluționar 
de transformare a agriculturii, 
proces care prefigurează în mod 
strălucit viitorul agriculturii 
noastre socialiste, deschizind un 
larg orizont muncii țărănimii 
noastre pentru progresul și mai 
puternic al acestei ramuri, cu 
un aport decisiv in asigurarea 
populației cu produse agroali- 
mentare, pentru creșterea con
tribuției sale la progresul ge
neral al societății românești.

Stadiul înalt de dezvoltare 
atins de această ramură, baza 

de dezvoltare a agriculturii a- 
doptate cu deosebire în anii 
care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului — răs
timp în care s-a cristalizat de 
fapt și concepția științifică de 
durată pentru ameliorarea so
lului.

Strategia conservării și ame
liorării pămîntului patriei, stra
tegie in care rolul decisiv l-a 
avut și il are secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se concreti
zează astăzi in una din cele 
mai mari realizări ale națiunii 
noastre. Dar să reflectăm mai 

1986 = 3156

puternică bază tehnico-materia
lă. fondurile de investiții chel
tuite pentru agricultură au asi
gurat un ritm de creștere a 
fondurilor fixe in această ramu
ră de peste 4 ori mai mare în 
întreaga perioadă 1965—1985 față 
de perioada 1951—1965. De la 
9 600 de tractoare existente in 
1945, și acestea aduse din im
port, la peste 180 000 tractoare 
cite brăzdează astăzi ogoarele 
patriei, iată încă una din com
parațiile revelatoare in ce pri
vește dimensiunea uriașelor 
transformări petrecute in agri
cultura românească, in condi
țiile de muncă ale țăranului ro
mân. Și dacă ar fi să ne referim 
la altele atunci ar trebui să a- 
rătăm că agricultura noastră 
dispune astăzi de peste 58 000 
combine autopropulsate, reali
zate in majoritatea lor covirși- 
toare de unitățile industriale din 
tara noastră. Dacă înainte de 23 

ză nu numai o creștere cantita
tivă, ci. mai ales, schimbările 
fundamentale, revoluționare 
survenite în dezvoltarea agri
culturii, a satului românesc, in 
însăși viața țărănimii noastre. 
Conceptul de dezvoltare inten

tehnico-materială impresionan
tă de care dispune și care se 
dezvoltă și modernizează in 
continuare, rezultatele bune și 
foarte bune obținute dș un 
mare număr de unități agrico
le. dar mai ales rezervele care 
sint puse în evidentă fie și 
comparînd numai diferentele de 
producții dintre unitățile agri
cole cu condiții identice sau a- 
semănătoare. demonstrează con
vingător faptul că ne aflăm 
într-o etapă în care este nu 
numai necesar obiectiv, ci și 
absolut posibilă o creștere și 
măi puternică a producției, la 

intîi asupra unor date de refe
rință : de la 18 090 hectare în 
1945. la 230 000 hectare în 1965, 
pînă la aproape 3 156 000 hectare 
în 1986. între limita minimă și 
maximă a acestor date compa
rative se situează uriașul efort 
material și financiar pe care 
l-a făcut societatea pentru spo
rirea fertilității pămîntului pe 
calea irigațiilor. Tot în vederea 
sporirii rodniciei pămîntului. in 
răstimpul de comparație 1945— 
1986. alte 5 milioane de hectare 
au fost scoase de sub acțiunea 
apei sau apărate împotriva ero
ziunii. Cu ritmul de aproape

August 1944 economia noastră 
nu producea nici un kilogram 
de îngrășăminte chimice, astăzi 
industria chimică livrează anual 
agriculturii peste 2 milioane 
tone îngrășăminte.

Dublarea practic a parcului 
de tractoare și mașini agricole 
în perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., 
dar mai ales modernizarea ga
mei de agregate, instalații și u- 
tilaje pentfu agricultură, extin
derea chimizării, irigațiilor, a 
lucrărilor de desecare și comba
tere a eroziunii solului, paralel 
cu intensificarea cercetării ști
ințifice și accelerarea transferu
lui de noi tehnologii in marea 
producție agricolă sint tot atîtea 
eforturi care s-au conjhgat la 
nivelul întregii economii, a în
tregii societăți, pentru așezarea 
agriculturii pe baze tehnologice 
noi, la nivelul tehnicii mondia
le. Gradul de mecanizare și chi

sivă a agriculturii a avut ca 
prim rezultat sporirea conside
rabilă a randamentelor econo
mice în toate sectoarele de acti
vitate. Să ne referim, bunăoară, 
la producția de cereale : 5,1 mi
lioane tone cereale în 1950, 12 

nivelul cerințelor pe care le 
presupune înfăptuirea noii re
voluții agrare, ale cărei caracte
ristici fundamentale le repre
zintă tocmai obținerea unor re
colte tot mai mari, promovarea 
și aplicarea în practică a tot 
ceea ce este mai avansat în 
știința și tehnologia agricolă, 
sporirea productivității muncii 
și a eficientei producției. Mai 
presus de toate însă acest pro
ces presupune schimbarea a 
însuși modului de gindire. de 
muncă si de viată al țărănimii, 
al tuturor oamenilor muncii din 
agricultură.

400 000 hectare amenajări fun
ciare. realizat, în medie. în cin
cinalul trecut, ritm care trebuie 
să crească in acest cincinal la 
cel puțin 800 000 hectare. Româ
nia se înscrie pe unul din pri
mele locuri în lume la acest 
capitol. Cum tot pe unul din 
primele cinci locuri din lume se 
situează România în ce priveș
te mărimea suprafeței totale 
amenajate pentru irigat, ca de 
altfel și ponderea acesteia — 
peste 30 la sută — in totalul 
suprafeței arabile. Statistica 
mondială ne stă drept mărturie 
că nici o tară din lume, de for
ța economică a României, nu a 
fost în măsură să facă un ase
menea efort pentru sporirea 
fertilității pămîntului.

Alocarea și in acest cincinal 
a unor fonduri sporite de inves
tiții pentru înfăptuirea progra
mului de îmbunătățiri funciare 
are ca unul din obiective creș
terea suprafeței arabile cu peste 
500 mii hectare. Dar oricite e- 
forturi s-ar face, posibilitățile 
de sporire a suprafeței cultivate 
rămin totuși foarte limitate, 
ceea ce duce la concluzia că in 
condițiile tării noastre principa
la cale de acțiune pentru creș
terea producției este asigurarea 
sporirii fertilității pămintului. 
Această strategie de ansamblu 
a sporirii fertilității pămintului 
își are o motivație obiectivă 
pentru progresul susținut al a- 
griculturii, al economiei națio
nale. Ea pornește nu atît de la 
resursele extrem de reduse de 
care dispune tara noastră pen
tru creșterea suprafeței agrico
le. cit de Ia încărcătura mică 
de teren arabil care .revine pe 
locuitor și care va scădea și 
mai mult pe măsura creșterii 
demografice. Mai presus de a- 
ceastă motivație este insă spe
cificul pedoclimatic al agricul
turii românești, faptul că tere
nurile mănoase ale României 
sint situate în cele mai secetoa
se zone sau de-a lungul văilor 
mereu supuse efectelor negative 
ale excesului de apă. Pe aceste 
motivații obiective, dar mai ales 
pe cerința punerii depline în 
Valoare a potențialului produc
tiv al pămîntului în vederea 
realizării unor producții agrico
le mari, sigure și stabile se 
fundamentează marile opțiuni, 
de o cutezanță fără termen de 
comparație în istoria agricultu
rii noastre, ce definesc esența 
Programului de transformare a 
naturii, program elaborat in 
anul 1983. din inițiativa și sub 
directa conducere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Circa 100 
miliarde lei va investi statul 
pentru materializarea acestui 
vast program de îmbunătățiri 
funciare.

Faptul că o tară cum este 
România își propune să dispu
nă Ia sfîrșitul anului 1990 de o 
suprafață totală amenajată pen
tru irigații de 5,5—6 milioane 
hectare, de amenajări pentru 
desecarea terenurilor pe 5,5 mi
lioane hectare, precum și de 5,3 
milioane hectare apărate împo
triva eroziunii constituie cea 
mai elocventă probă materială 
a potențialului agricol remarca
bil pe care îl dezvoltă, poten
tial în măsură să propulseze 
agricultura noastră pe culmi de 
fertilitate la care nu se putea 
visa în urmă cu patru decenii.

mizare a agriculturii, în general 
gradul de dezvoltare tehnologi
că a acestei ramuri, va atinge în 
următorii ani un nivel fără pre
cedent prin modernizarea mași
nilor și utilajelor agricole, di
versificarea și creșterea randa
mentului întregii sisteme de 
mașini agricole, prin dublarea 
cantităților de îngrășăminte chi
mice aplicate la hectar și spori
rea cantităților de substanțe 
chimice menite să asigure — 
împreună cu metodele biologice 
— combaterea bolilor, a dăună
torilor și buruienilor. Orienta
rea cu prioritate a investițiilor 
spre valorificarea rațională a 
pămintului, spre mecanizarea și 
chimizarea completă a lucrări
lor agricole este pe deplin con
firmată de contribuția decisivă 
pe care acești factori și-au aâu- 
s-o și trebuie să și-o aducă in 
continuare la progresul necon
tenit al acestei ramuri.

milioane tone în 1965, peste 30 
milioane tone în 1986. Sint și alte 
cote definitorii ale ascensiunii 
agriculturii în anii construcției 
socialiste. Depășind granița ce
lor 1 000 kg de cereale pe locui
tor, România se înscrie printre

AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ 
PRODUCE ASTĂZI

DE PESTE 5 ORI 

MAI MULT
DEClT 1N 1944

primele producătoare de cereale 
din Europa și din lume. Simpla 
enunțare a acestei cifre nu spu
ne încă totul. Cele peste 30 mi
lioane tone de cereale se obțin 
astăzi de pe o suprafață mai 
mică decît se realizau cele 5,1 
milioane tone de cereale ale a-a 
nului 1950. In agricultura noas
tră, pentru nivelul deosebit de 
ridicat al producției medii la 
griu, orz, porumb, floarea-soa- 
relui, soia, cartofi, cît și pentru 
rezultatele foarte bune obținute 
in zootehnie, anul trecut un nu
măr de 150 unități au fost dis
tinse cu înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare". Fie ra- 
portîndu-ne numai Ia această 
realitate, sintem în măsură să 
realizăm, desigur partial, ta
bloul profundelor transformări 
cantitative și calitative care au 
avut loc în anii construcției so
cialiste în agricultura noastră. 
Tabloul general al acestor pre
faceri este completat de crește
rea dinamică a producției plan
telor tehnice, de sporirea de 
peste 10 ori a producției de le
gume, de creșterea efectivelor și 
producției animaliere.

Ce a asigurat agriculturii ro
mânești aceste salturi spectacu

Așa cum rezultă și din con
ceptul noii revoluții agrare de
finit cu atita clarviziune de se

loase ? Elementul calitativ deo
sebit, care caracterizează dez
voltarea agriculturii românești 
cu precădere în perioada ' de 
după Congresul al IX-lea al 
partidului îl constituie orienta
rea hotărîtă spre o producție 
vegetală și animală intensivă, 
spre o inaltă eficiență econo
mică.

Propunindu-și realizarea unei 
agriculturi intensive, moderne, 
de mare randament și eficientă 
economică, care să aibă la bază 
o largă aplicare a științei și 
tehnicii înaintate, țara noastră 
s-a înscris, încă cu mai multi 
ani în urmă, în cadrul acelor 
tendințe existente în țări cu o 
economie dezvoltată, care are ca 
scop realizarea unui echilibru, a 
unei concordanțe corespunză
toare între nivelul de dezvoltare 
a industriei și agriculturii. Por
nind de la această necesitate o- 
biectivă, Congresul al XIII-Iea 
al P.C.R. a stabilit că, în dome
niul agriculturii, obiectivul fun
damental al acestui cincinal 
continuă să il reprezinte dez
voltarea intensivă și moderniza
rea complexă a acestei ramuri, 
accelerarea creșterii producției 
vegetale și animale. Opțiunea 

Omul - factorul decisiv în realizarea
noii revoluții agrare

cretarul general al partidului, 
factorul fundamental al înfăp
tuirii procesului revoluționar 

pentru continuarea căii intensi
ve de creștere a producției agri
cole răspunde unei cerințe legi
ce, unei necesități obiective a 
progresului economic și social 
al tării. Pentru țara noastră, 
unde dezvoltarea și moderniza
rea continuă a economiei națio
nale se bazează pe forțe proprii, 
principala premisă a creșterii 
contribuției agriculturii la spo
rirea avuției societății, a veni
tului național o constituie dez
voltarea puternică a bazei teh- 
nico-materiale a acestei ramuri, 
aplicarea largă a realizărilor 
cercetării științifice agricole, 
perfecționarea organizării agri
culturii și creșterea gradului de 
calificare a țărănimii. Numai 
acționindu-se stăruitor în aces
te direcții este posibilă înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, care înseamnă de fapt 
realizarea unor producții sigure, 
înalte și stabile, o creștere sub
stanțială a productivității mun
cii și eficienței economice în a- 
ceastă ramură.

Politica agrară justă a parti
dului nostru, eforturile depuse 
pentru înzestrarea tehnico-ma
terială a acestei ramuri, pentru 
perfecționarea organizării și 

din agricultură rămîne în conti
nuare și il va constitui întotdea
una omul. Omul care in de
cursul ultimelor decenii și-a 
format o nouă concepție despre 
muncă, o nouă viziune asupra 
locului pe care el trebuie să-l 
aibă în amplul proces de înfăp
tuire a unei agriculturi intensi
ve, moderne și eficiente. Iar 
cînd vorbim de noua mentali
tate a omului avem în vedere, 
in primul rînd, un dezvoltat 
simț al răspunderii Iui pentru 
proprietatea socialistă, pentru 
proprietatea obștească: acesta fi
ind focarul din care iradiază toa
te celelalte atitudini și compor
tamente. Numai un om cu o în
țelegere profundă a rolului vital 
pe care il are pentru întărirea 
proprietății socialiste în agri
cultură, pentru păstrarea și îm
bogățirea ei, poate acționa ca 
un adevărat proprietar, produ
cător și beneficiar. Noua revo
luție agrară impune insă forma
rea unor oameni nu numai cu o 
înaltă conștiință a răspunderii, 
ci și cu o exemplară pregătire 
profesională. Cind secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spunea că 
într-un anume fel agricultura 
este mai complexă chiar decit 
electronica avea în vedere toc
mai marea diversitate de tehno
logii, complexitatea acestora 
pentru obținerea unor producții 
mari, faptul că la nivelul la 
care se cere realizată producția 
agricolă, cel care lucrează, chiar 
lucrătorul mediu din agricultu
ră, trebuie să posede cunoștințe 
de finețe în adaptarea de teh
nologii la specificul fiecărei 
culturi, fiecărei sole. Se poate 
aprecia că de-a lungul anilor în 
agricultura noastră s-au format 
cadre de specialiști cu o înaltă 
calificare, s-au- format conducă
tori de unități a căror suprafață 
se întinde xpe mii și zeci de mii 
de hectare, unități cu o comple
xitate deosebită a activității. 
Dar tocmai acum, momentul în 
care ne aflăm cere ca accentul 
să fie pus pe factorul uman. 
Or, se constată că, cu toate pro
gresele mari pe care le-a înre
gistrat agricultura noastră, in 
multe locuri există o anumită 
rămînere în urmă față de ex
periența bogată de care dispu
nem, de tehnica și tehnologiile 
perfecționate, față de cadrul or
ganizatoric existent. Iată de ce 
se poate afirma că în momentul 
de față factorul uman prevalea
ză asupra tuturor celorlalți fac

conducerii activității din agri
cultură au asigurat în anii con
strucției socialiste ritmuri înalte 
de creștere a producției — în 
medie de 4 la sută pe an — ritm 
ce situează țara noastră în rîn- 
dul țărilor cu cea mai dinamică 
agricultură. Politica de creștere 
accelerată a producției agricole 
este continuată și în actualul 
cincinal, producția globală ur- 
mind să crească intr-un ritm 
mediu anual de 5—6 la sută, a- 
dică intr-un ritm foarte apro
piat de cel stabilit pentru spo
rirea producției-marfă indus
triale. Această dezvoltare susți
nută, ritmurile înalte de crește
re a producției agricole consti
tuie factorul’ primordial menit 
să asigure menținerea unui e- 
chilibru între industrie și agri
cultură și să accelereze, totoda
tă, procesul de apropiere a ran
damentelor agriculturii noastre 
de cele pe care Ie realizează ță
rile cu agricultură avansată. 
Este un proces care se bazează 
pe rezultatele de pină acum, pe 
realitatea de la care pornim la 
realizarea obiectivelor pe care 
partidul le pune in fața țărăni
mii prin Directivele adoptate de 
Congresul al XIII-Iea al P.C.R.

tori de înfăptuire a noii revolu
ții agrare, de realizare a obiec
tivelor acesteia.

Desigur, sint necesare și se 
vor aduce in continuare îmbu
nătățiri in ceea ce privește gra
dul de tehnicitate și structura 
bazei tehnico-materiale, aplica
rea de noi tehnologii, folosirea 
unui material biologic cu per
formante superioare. Dar toc
mai aceste progrese ce s-au în
registrat șl se vor înregistra în 
continuare impun ca o condiție 
fundamentală, decisivă, ridica
rea gradului de pregătire gene
rală profesională și politică a o- 
mului din agricultură la nivelul 
acestor dotări, îmbunătățiri la 
nivelul cerințelor noii revoluții 
agrare. Noutatea și complexita
tea unor tehnologii pe care le 
reclamă sistemul intensiv și su- 
perintensiv de cultivare a pă
mîntului cere nu numai o pre
gătire în general, ci o speciali
zare atît a cadrelor tehnice, cît 
și a mecanizatorilor, a coopera
torilor, a tuturor lucrătorilor 
din agricultură. Este ceea ce s-a 
și înfăptuit deja in agricultura 
noastră în cele mai bune unități 
ale ei, unde intîlnim, putem 
spune fără teama de a greși, a- 
devărați specialiști în cultivarea 
intensivă a porumbului, sfeclei 
de zahăr, cartofilor, solei, legu
melor. A pregăti, bunăoară, o 
cultură de porumb pentru ni
velurile de producție ce depășesc 
20 000—25 000 kg știuleți la hec
tar presupune o altă tehnologie 
de lucru decît cea tradițională, 
cere o ridicare a calificării o- 
mului de rînd la nivelul de teh
nicitate specific cadrelor cu pre
gătire superioară.

Succesele mari pe care le-a 
obținut agricultura românească, 
nivelul la care a ajuns ea tre
buie înțelese ca o etapă, ca un 
punct de la care abia trebuie 
pornit, ca un punct care arată 
ce se poate și unde se poate a- 
junge. Și tocmai de aceea orice, 
manifestare de superficialitate, 
de automulțumire trebuie res
pinsă. Agricultura românească, 
cu toate marile ei succese, se 
află abia la începutul noii revo
luții agrare. Ea a arătat posibi
litățile, dar nu a dat dimensiu
nea reală a ceea ce poate da. 
De la acest adevăr fundamental 
trebuie pornit în vasta activita
te desfășurată pentru întărirea 
conștiinței oamenilor, a respon
sabilității lor față de înfăptui
rea obiectivelor noii revoluții 
agrare.
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Permanența spiritului creator
al concepției revoluționare

Opera Iui Karl Marx — gînditorul 
revoluționar care a deschis o nouă 
perspectivă istorică teoriei și acțiu
nii politice a clasei muncitoare — 
este definită in mod esențial de re
zultatele analizei sale științifice a 
societății capitaliste, în cea de-a 
doua jumătate a secolului trecut, 
precum și de evidențierea cu strălu
cită perspicacitate, dinăuntrul ca
drului constituirii acesteia, a direc
țiilor de dezvoltare a mișcării mun
citorești. Marx a conferit legitimi
tate științifică dialecticii materialis
te ca metodă de studiere a istoriei, 
deslușind încă de timpuriu că legi
tățile imanente ale procesului istoric 
conduc spre înfăptuirea necesară a 
trecerii spre comunism. Adică, așa 
cum nota el, spre „apropierea reală 
a esenței umane de către om și pen
tru om... o reîntoarcere completă și 
conștientă, desăvirșită in cadrul în
tregii complexități a dezvoltării de 
pînă acum, a omului pentru sine la 
starea de om social, adică de om 
uman". Comunismul, care echivalea
ză în această concepție cu umanis
mul, reprezenta pentru Marx „ade
vărata rezolvare a conflictului din
tre om și natură și dintre om și om, 
adevărata soluționare a conflictului 
dintre existență și esență, dintre 
obiectivare și autoafirmare, dintre 
libertate și necesitate El este 
dezlegarea enigmei istoriei și e con
știent că este această dezlegare".

Spirit vizionar de largă cuprindere, 
Marx a lăsat posterității modelul de 
statuare a conștiinței istoriei, ca 
superioară înțelegere a sensului îm
plinirii revoluționare. Refractar la 
orice închidere dogmatică și deschis 
spre lumea reală cu deplină stăpi- 
nire a rosturilor sale acționale, acest 
model avea să reprezinte izvorul 
conceptual și stimulentul marilor 
prefaceri din secolul nostru, traver
sat de puternice procese revoluțio
nare și, cu precădere, marcat de 
breșa istorică săvirșită in existența 
umană prin revoluția și construcția 
socialistă.

Moștenirea teoretică pe care a lă- 
sat-o Marx nu exclude, ci presupune 
diversitatea istorică a proceselor de 
transformare, aplecarea analitică 
spre tendințele și legitățile noi, anti
ciparea mutațiilor, regindirea alter
nativelor. Marxismul — aprecia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — „este 
o știință vie, care se dezvoltă și se 
îmbogățește necontenit, sintetizind 
experiența istorică și concluziile dez
voltării sociale".

A-I studia și a-1 înțelege pe Marx 
de pe pozițiile contemporaneității în
seamnă, așadar, a pătrunde in arti
culațiile unei metode de gîndire care 
s-a validat pe sine în confruntare 
cu realitățile și a statornicit capaci
tăți de analiză anticipativă pe te
meiuri de abordare a legităților 
obiective. înseamnă, deopotrivă, a 
desluși dinăuntrul acestei gindiri 
sensuri majore ale acțiunii revolu
ționare, ale împlinirii acesteia ca 
răspuns la necesități imanente ale 
evoluției istorice.

Numai cu riscul unei osificări a 
raționamentelor și deci cu prețul ie
șirii din știință și din adevăr se pot 
căuta în opera lui Marx soluții 
pentru toate problemele lumii de azi. 
Diversele reacții antimarxiste con
temporane pornesc de la o asemenea 
neînțelegere a esenței inalterabile a 
unei opere care a descifrat tendin
țele legice ale procesului istoric, dia
lectica profundă a acestuia și care

se exprimă într-o mare varietate de 
moduri, nicicum localizate într-o 
schemă unică și invariabilă.

Izvorîtă ea însăși dintr-o înde
lung acumulată prelucrare a expe
rienței istorice, concepția revoluțio
nară despre lume și societate a cla
sei muncitoare nu putea rămîne un 
ansamblu de teze și principii imo
bile, date ca atare o dată pentru tot
deauna. Practica i-a fost și îi este, 
mereu, nu numai sursa, ci și cadrul 
de referință, criteriul generic în baza 
căruia valoarea de adevăr a unei 
idei sau a alteia și a tuturor la un 
loc s-a convertit în acțiune finaliza- 
toare. Ideile insele, in mișcarea lor 
dialectică, nu puteau rămîne o sim
plă reproducere a dialecticii proce
selor istorice. în această lume a idei
lor s-a cuprins — în spiritul în care 
Marx. însuși și-a gîndit și construit 
opera — și forța de pătrundere a 
creativității teoretice, capacitatea de 
previziune, sensibilitatea analitică la 
nou, descifrarea legităților obiective 
pe termen lung și modelarea in con-

în acest cadru se evidențiază sem
nificațiile profunde ale deschiderii 
gîndirii sociale către datele reale ale 
vieții, care caracterizează concepția 
și acțiunea partidului nostru, semni
ficațiile revigorării teoriei și practi
cii revoluționare în România după 
cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui. Șe impunea, atunci, în 1965, o 
regîndire a strategiilor revoluționare
— in spiritul autentic al marxismului
— o ruptură cu fenomenele de dog
matism și cu practicile politice gene
rate de acesta. Se impunea, în ace
lași spirit, revitalizarea concepției 
revoluționare prin detașarea de con
fuzia intre generalitatea legilor pro
cesului istoric și generalizarea unila
terală a experienței revoluționare. 
Această mutație, acest proces de in
stalare a demersului ideologic și po
litic in propria sa matcă de acumu
lare creatoare au fost realizate prin- 
tr-o intensă și novatoare activitate 
teoretică și ideologică a partidului 
nostru, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Apli-
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secință a acțiunii revoluționare. 
Această interdependență dintre ela
borarea teoretică și cea practică a 
asimilat — intre atributele sale defi
nitorii — și varietatea condițiilor 
concret-istorice ale propriei sale 
constituiri. însăși experiența con
temporaneității, cu complexele sale 
procese, tendințe și contradicții, ara
tă că aceleași teze generale — capa
bile să redea sensul legic, obiectiv al 
evoluției fenomenelor — își găsesc o 
matcă veritabilă și diversă de impli- 
nire, de materializare in practica re
voluționară. Fiecare experiență re
voluționară in parte, constituindu-se 
într-o sursă reală de activare a dis
cursului teoretic, a avut și are da
rul de a produce o infuzie de nou, 
de spirit deschis, creator in struc
turile intime ale teoriei, ale viziunii 
despre lume. Unele concepte s-au 
perimat, au fost depășite de realități, 
a trebuit să se renunțe la ele. cu 
acel curaj care face din renunțare și 
un mod de producere a noului, de 
întreținere creativă a țesăturii dia
lecticii concepției. Marx insuși a pro
cedat astfel în dezvoltarea gindirii 
sale, iar gindirea marxistă contempo
rană își demonstrează in același mod 
viabilitatea și consecvența sa idea
tică.

„Legea dezvoltării marxism-leni- 
nismului, sublinia în acest sens tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a fost și ră- 
minc împrospătarea neîncetată a e- 
senței sale din izvorul gindirii și cu
noașterii universale, din cuceririle 
tuturor științelor, din experiența so
cială inepuizabilă și in continuă am
plificare a societății omenești. Aceas
ta cere o receptivitate maximă fată 
de tot ee este nou și progresist în 
lume, sintetizarea roadelor întregii 
cunoașteri, găsirea răspunsului la 
problemele pe care viața le ridică 
neîncetat in . fața oamenilor, pe care 
le pune evoluția in perspectivă a so
cietății. Numai în felul aeesta filo
zofia clasei muncitoare va putea să 
acționeze în sensul afirmat de Marx 
— de a nu se rezuma la a explica lu
mea, ci de a contribui la transfor
marea ei".

cind în mod creator adevărurile ge
nerale ale materialismului dialec
tic și istoric la condițiile con
crete ale țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a elaborat noi teze 
și orientări, care se constituie într-o 
contribuție de mare valoare la sinte
tizarea experienței construcției so
cialiste în România, la dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluționare, la 
îmbogățirea tezaurului gîndirii teo
retice și social-politice, potrivit con
dițiilor și cerințelor epocii contem
porane.

în anii care au trecut de la isto
ricul Congres al IX-lea am învățat 
să privim dialectica raportului din
tre general și particular in deplina 
sa complexitate, in datele sale de fi
rească statuare, fără părtinire sau 
exagerare intr-o direcție, sau alta. 
Pe linia de abordare marxistă crea
toare a realităților, adevărul potri
vit căruia procesul trecerii omenirii 
la socialism are un caracter legic, 
obiectiv și necesar ne-a condus nu 
doar spre înțelegerea uneia dintre 
direcțiile de forță ale epocii contem
porane, ci și spre pătrunderea ana
litică în varietatea și în diferențiali- 
tatea acestui mare proces.

Experiența românească a edificării 
noii societăți avea să aducă ea insăși 
— despovărîndu-se de imaginile 
idilice despre socialism — o majoră 
notă de realism și autenticitate, de 
efervescență creatoare. Adevărurile 
generale ale revoluției și construc
ției socialiste s-au dovedit a fi pre
mise de deschidere către bogăția in
finită a vieții, către dinamismul 
profund al proceselor economice și 
sociale, configurate într-un spațiu 
cu particularități istorice și umane 
bine definite. Concepte care, altmin
teri. ar fi rămas in afara datelor 
realității, osifieîndu-se și inchîzîn- 
du-se în limitele unei speculații in 
sine, au renăscut in acești ani din 
contactul cu experiența inepuizabilă 
a procesului revoluționar, într-un 
model unitar de gîndire. bazat pe 
viziunea materialist-dialectică și is
torică.

Definirea stadiilor dezvoltării so
cialiste, dezvoltarea teoriei contra
dicțiilor în socialism, a rolului istoric 
al clasei muncitoare și al partidului, 
a strategiei autoconducerii in siste
mul unitar al democrației muncito
rești revoluționare, definirea noii 
calități și a dezvoltării intensive 
multilaterale, elaborarea științei con
ducerii procesului revoluționar neîn
trerupt sau aprofundarea problema
ticii înfloririi trăsăturilor noi ale na
țiunii socialiste reprezintă tot atîtea 
abordări, reconstrucții și resemnifi- 
cări conceptuale, care definesc spi
ritul marxist creator în care se ac
ționează pe terenul construcției ideo
logice și al practicii efective din so
cietatea noastră.

Partidul nostru, secretarul său ge
neral au demonstrat, pe temeiul 
faptelor, că aderența de fond, princi
pială, la concepția revoluționară des
pre lume nu exclude, ci presupune 
diversitatea modurilor de abordare, 
aplicarea dinamică a adevărurilor 
generale ale acesteia la condițiile 
concret-istorice din fiecare țară.

Studierea aprofundată a tendințe
lor procesului revoluționar mondial, 
a altar experiențe de trecere la so
cialism și de edificare a noii socie
tăți a devenit practică necesară și 
continuă, relevînd modalități supe
rioare de integrare originală a expe
rienței românești in circuitul univer
sal al valorilor ideologice și politice, 
în acțiunea celor mai înaintate forțe 
ale contemporaneității.

S-a cristalizat, astfel, o nouă vi
ziune asupra teoriei și practicii edi
ficării noii societăți în patria noas
tră, dindu-se cale liberă — pe linia 
unui autentic spirit creator marxist 
— gindirii cutezătoare și realizării 
confluenței dintre valoarea acțională 
a principiilor socialismului științific, 
a gîndirii filozofice materialist-dia- 
lectice și istorice și prelucrarea prin
cipială a experienței proprii a revo
luției și construcției socialiste.

Dinamismul și spiritul științific ce 
caracterizează abordarea problemelor 
construcției socialiste interne și a 
marilor probleme ale lumii contem
porane în gindirea și acțiunea secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, sint rele
vante pentru deschiderile de concep
ție și metodă pe care le conține, in 
ea insăși, concepția revoluționară 
despre lume. Prin aceste trăsături, o- 
pera lui Marx a pătruns decisiv in 
conștiința umanității, a cuprins mase 
de milioane și milioane de oameni, 
inspirind experiențe și demersuri 
practice, deschizînd spre noi alterna
tive și opțiuni, coagulind sensuri va
riabile ale mișcărilor revoluționare și 
validindu-se ca impunătoare conști
ință a istoriei contemporane. Această 
operă a prins substanță practică și 
in dezvoltarea socialistă multilate
rală a României. Perenitatea spiri
tului său creator, înăuntrul destine
lor istorice ale poporului nostru, este 
amplificată de cutezanța și consec
vența principială a afirmării Parti
dului Comunist Român ca autentic 
centru vital al societății românești, 
a cărui experiență revoluționară în
delungată a probat în mod conclu
dent la scara istoriei că aderența vie, 
novatoare la marxism este o sursă 
permanentă de vitalitate, călăuzind 
și inspirind noi împliniri socialiste și 
comuniste.

Conf. univ. dr.
' Aculin CAZACU

Casa de cultură a sindicatelor Suceava

Spațiu de cultură și civilizație

Aflindu-se, nu de mult, la între
prinderea „Metalotehnica" din Tirgu 
Mureș, unde se organizase un schimb 
de experiență pe tema modernizării 
producției, inginerul Gheorghe Gliga, 
considerat aici unul din marii iubi
tori de cărți tehnice și beletristice, 
ne mărturisea că fără tezaurul de 
cărți și reviste însumate in biblio
teca unității în care lucrează, „Me
talotehnica", nu ar fi ajuns, poate, 
să fie ceea ce este: un adevărat meca- 
nic-.șef al industriei constructoare de 
mașini textile. Am relatat acest fapt 
intrucit, la Tirgu Mureș — unde 
reputația de „oraș al școlilor și bi
bliotecilor" este veche — opinii ase
mănătoare au exprimat, cu diferite 
ocazii, și oameni din alte medii 
socio-profesionale. Cititori care, in 
perspectiva formării lor, au convin
gerea că accesul la valorile morale, 
spirituale, filozo
fice, științifice și 
tehnice, tezauri
zate în cărți, 
constituie o pîr- 
ghie importantă 
in procesul com
plex, multilate
ral de formare,' 
de perfecționare 
continuă a căilor 
de îmbogățire a 
cunoștințelor. O 
aspirație care 
azi, mai mult ca 
oricînd, are o bază reală de împlinire 
prin lectură. Vom sublinia, in acest 
sens, că Tirgu Mureș, oraș a cărui 
populație (fără satele aparținătoare) 
nu depășește 160 000 de locuitori, dis
pune de o rețea de biblioteci și un 
fond de carte impresionante. Numai 
biblioteca județeană Mureș, institu
ție de largă notorietate, cu o vechi
me de peste șapte decenii, numără 
mai bine de 770 000 volume, ea fiind 
considerată, după fondul de publica
ții și cititorii permanenți (aproape 
25 000), cea mai mare instituție pu
blică de acest fel din țară.

Dar semnele acestui îndemn către 
carte, către lectură ne intimpină azi 
peste tot în orașul de pe Mureș : 
procesul de educație permanentă, de 
calificare și specializare continuă pe 
care le-a impus revoluția științifică 
și tehnică au făcut ca, în ultimii ani, 
să nu fie întreprindere in care car
tea, biblioteca să nu aibă un loc al 
ei. Edificatoare sint cîteva cifre : 
cele 13 biblioteci mari de întreprin
dere și 44 colecții de carte, care al
cătuiesc rețeaua biblioteconomică a 
orașului, adăpostesc în rafturile lor, 
situate în chiar intimitatea locului 
de muncă, aproape 200 000 de vo
lume. O astfel de bibliotecă 
este cea a întreprinderii chi
mice „Prodcomplex", pe care bi
bliotecara Ileana Ferenczi (de 15 
ani în această funcție) și documen
tarista Doina Lupea. au conceput-o 
nu doar ca pe un „muzeu de carte" 
(situat într-o unitate economică), ci 
ca pe „un așezămint funcțional, me
nit a redescoperi și difuza, în rindul 
muncitorilor, rațiunile omenești cu
prinse în cărți". Un obiectiv frumos 
formulat și în bună parte realizat.

Dar să argumentăm. O primă remar
că : fondul de carte, ajuns la 27 652 
volume sau periodice, nu a fost ales 
la intimplare. ci ținind seama de 
specificul unității, de cerințele socio- 
profesionale ale lucrătorilor, care aici 
realizează, prin nomenclatorul de fa
bricație, aproape 3 000 tipodimensiuni 
de produse. Așa se face că în spa
țiosul cadru destinat bibliotecii, si
tuat în impunătoarea clădire a ser
viciului de proiectare, cartea tehnică 
— expusă după toate regulile știin

ței bibliografice — oferă posibilități 
de informare (și cercetare chiar) in 
domeniile materialelor plastice, cau
ciucului, chimiei și chimiei indus
triale, construcțiilor de mașini 
etc. Că afluxul cititorilor per
manenți (aproape 2 500, din cei 
3 000 de lucrători cîți numără în
treprinderea) nu este numai spre

altele. O altă remarcă are în vedere 
asigurarea informării muncitorilor și 
specialiștilor cu noutățile tehnice 
(și nu numai tehnice) apărute in cele 
12 reviste in limbi străine, la care 
biblioteca este abonată. Acestea, cît 
și întocmirea unor bibliografii la 
cerere sau, mai nou, introducerea ci
titorilor la raftul liber, au multi
plicat și perfecționat căile și meto
dele de informare la care oamenii 
pot să apeleze, stimulind, totodată, 
deprinderea fiecăruia >de a căuta și 
găsi cartea ce le trebuie. „Aș spune, 
fără nici o exagerare — ne-a încre
dințat Ștefan Gedo, directorul uni
tății — că muncitorii noștri și, o dată 
cu ei, întreprinderea au crescut 
o dată cu biblioteca, iar aceasta — 

prin noi și o dată cu noi".
...Sint aprecieri care, deși altfel 

exprimate, sintetizau, la începutul

Cartea - instrument valoros 
de formare tehnică, științifică

universul cărții tehnice o demon
strează și cele 17 936 volume de cărți 
științifice, social-politice și beletris
tice, din care, în 1986, au fost citite 
16123 titluri, ponderea deținind-o 
cele beletristice. Aceste date evi
dențiază atit creșterea continuă a 

gustului pentru lectură al oamenilor 
muncii, cît și a volumului de acti
vități organizate cu cartea.

„Numai prin activități complexe și 
permanente — aprecia inginera Ro
zalia Peti — s-a reușit stimularea, 
in timp, a lecturii multilaterale, cu 
urmări benefice in «construirea- de 
pe acum a unor adevărati oameni ai 
viitorului". Firește, consemnarea a- 
cestor acțiuni — care nu se rezumă 
numai la cele din cadrul „Lunii căr
ții în întreprinderi și instituții" — 
ar cere mai mult decît proporțiile 
unui articol. Din larga paletă de ac
țiuni organizate de bibliotecă am 
reținut că, la apariția cărților noi, 
fie cele tehnice sau beletristice, pe 
lingă organizare de standuri și ex
poziții de carte in secții și ateliere, 
s-a încetățenit practica potrivit că
reia un colectiv de specialiști din 
unitate (colaboratori apropiați ai bi
bliotecii) să prezinte, pe domenii, în 
cadrul unor mese rotunde, sinteza 
principalelor titluri, domeniile de 
aplicabilitate în întreprindere. în- 
tr-un asemenea cadru, ca și prin sta
ția de radioamplificare — unde co
misiile de carte tehnică susțin emi
siuni în fiecare lună — numai în 
acest an au fost prezentate : „Car
tea operatorului din industria lacu
rilor și vopselelor", „Prelucrarea 
materialelor plastice", „Cartea ope
ratorului din industria chimică" și

acestor rînduri, activitatea altei bi
blioteci de întreprindere — cea de 
la „Metalotehnica". Dar dacă la 
„Prodcomplex" biblioteca are un ca
racter enciclopedic — reflectînd, în 
bună parte, diversitatea profesiilor, 
aici predomină cartea tehnică, însu- 
mînd un fond de 14 000 volume. La 
data prezenței noastre aici. am re
marcat un mare aflux de cititori, în 
majoritate . tineri muncitori. Unii 
solicitau întocmirea unor bibliogra
fii, iar alții împrumutau cărți ori 
consultau ziare sau reviste de spe
cialitate. Este demn de remarcat că, 
aici, la „Metalotehnica", unde func
ționează și un puternic sector de 
cercetare, pe lingă acțiunile cu car
tea, de care aminteam la „Prodcom

plex". experimentata bibliotecară
Ileana Bodoni (de aproape două de
cenii în această profesie) pune pe
riodic la dispoziția cititorilor un „bu
letin al noutăților tehnice mondiale". 
„De cînd șe aplică acest sis
tem de informare — a ținut să 
precizeze ing. Florin Irimia, mecanic- 
șef — am remarcat un plus de 
emulație in rindul oamenilor, o ten
dință de autodepășire în tot ce fac 
pentru ridicarea calității producției". 
E firesc, fiindcă progresul nu poate 
fi conceput in afara dialogului, a 
confruntării cu alte opinii și cerce
tări, cu ceea ce mintea omului de 
specialitate a imaginat, a creat in
tr-un domeniu sau altul. Iar biblio
teca are, în această privință, rolul ei 
imposibil de neglijat. O recunoaștere 
a creșterii potențialului bibliotecii in 
viața profesională a colectivului se 
află aici și în capacitatea ei de a 
oferi prezentări de cărți pe sectoare

ale tehnicii, precum și în organiza
rea de „concursuri pe meserii". O 
asemenea acțiune, care urmează să 
aibă loc la viitoarea’ ediție a „Lunii 
cărții în întreprinderi și instituții", 
a făcut ca, încă de pe acum, să fie 
împrumutate aproape 6 000 titluri de 
cărți' tehnice.

Făcînd aceste aprecieri, nu înseamnă 
însă deloc că nu mai sint aici și 
lucruri perfectibile. Să analizăm, 
bunăoară, fondul de carte. Deși aces
ta a crescut de la numai 3 400 volu
me, în urmă cu două decenii, la 
14 000 volume în prezent, se constată 
— așa cum. apreciau unii cititori — 
că există-un mic număr de exempla
re (cite 2—3) din domeniile mașini
lor de cusut industrial, produs de 
bază al unității, metalurgiei, scule
lor așchietoare și altele ; că dacă 
pentru ingineri și proiectanți biblio

tecă dispune de 
o gamă largă de 
cărți de speciali
tate, pentru mun
citori și tehni
cieni cărțile ne
cesare autoper- 
fecționării lor 
sint, prin tratare 
și limbaj, fie 
inaccesibile cate
goriei lor de pre
gătire, fie că 
sint, in cazul in 
care există, de

pășite, cărți editate cu ani și ani in 
urmă, al căror nivel de tratare nu 
mai corespunde nivelului tehnicii 
actuale.

Firește, multe din lucrurile bune 
întilnite la „Prodcomplex" și „Meta
lotehnica" le-am regăsit și în activi
tatea bibliotecii întreprinderii „Elec- 
tromureș". Insă in acest din urmă 
caz se impun cîteva sublinieri. Este 
lăudabil că, pe măsura dezvoltării în
treprinderii (care are aproape 7 000 
de lucrători), biblioteca centrală, si
tuată in clădirea secției electrocalori- 
ce, și-a creat două filiale, una la 
secția cabluri și alta la mașini de 
calculat. Insă, din cite am constatat, 
sediul bibliotecii centrale, care adă
postește în rafturile sale peste 10 000 
volume de cărți tehnice, este im
propriu pentru o bună activitate cu 
cartea. încăperea (o sală de numai 
cițiva metri pătrați) era funcțională 
in urmă cu trei decenii, dar nu și 
acum. Ea nu numai că nu permite 
organizarea periodică a unor acțiuni 
cu cartea tehnică, dar a devenit nein- 
căpătoare și pentru cărțile nou apă
rute. Iată deci una din explicațiile 
pentru care bibliotecara, Gdnczi Zita, 
abia a reușit să aibă inscriși pe lista 
cititorilor (incluzind aici și cititorii 
de carte beletristică) 1 800 de oameni 
ai muncii. Puțin, dacă avem în ve
dere că „Electromureș" este, după 
numărul personalului muncitor, cea 
mai mare intreprindere din muni
cipiu și județ ; că aici — unde au 
fost realizate primele produse elec
tronice mureșene — biblioteca tre
buie să fie azi, mai mult ca oricînd, 
un atelier, iar cărțile — un instru
ment de lucru.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii*

Casa de cultură a sindicatelor din 
Suceava este un edificiu impunător, 
realizat in spiritul arhitecturii tra- • 
ditionale bucovinene. care face notă 
distinctă in peisajul urbanistic su
cevean. Prin destinația ei. alături de 
celelalte așezăminte culturale din 
municipiu, trebuie să creeze pentru 
fiecare beneficiar al actului de cul
tură momente de aleasă elevație spi
rituală. să contribuie la împlinirea 
aspirațiilor spre frumos și bine ale 
oamenilor, la afirmarea personalită
ții lor. Ținind seama de aceste o- 
biective. ne-am propus să vedem 
felul in care activitățile cu caracter 
permanent, dar și alte acțiuni orga
nizate răspund cerințelor, necesită
ților oamenilor muncii.

Potrivit precizărilor dintr-un sta- 
tut-cadru al U.G.S.R. privind conți
nutul programelor caselor de cultu
ră. lunea ar trebui să fie zi de re- 
paos pentru lucrătorii din aceste 
așezăminte. La Suceava insă, nu se 
respectă această „indicație". De ce ? 
Pentru că, prin tradiție, lunea se 
desfășoară „Serile sucevene", ciclu 
săptămînal de manifestări pe teme 
de istorie, cultură și civilizație, li
teratură. muzică, legislație etc. A- 
ceastă paletă foarte variată de teme 
este susținută de oameni de cultură 
si artă, specialiști din Suceava, 
București și din alte centre ale țării. 
De aproape 2 ani, aceste acțiuni sint 
completate cu audiții muzicale, re
citaluri de poezie și microconcerte 
susținute de formațiile proprii ale 
casei de cultură.

— Deosebit este faptul — ne spu
nea lector univ. dr. Mihai Iacobes- 
cu. rectorul Universității cultural- 
știintifice. sub egida căreia au loc 
„Serile sucevene" — că fără nici un 
efort pentru mobilizare, folosindu-se 
un simplu afiș, oamenii vin in nu
măr mare și sala mică, de 200 
locuri, se umple pînă la refuz, une
ori trebuind să ne mutăm in sala 
mare. Aceasta se datorește calității 
si bogăției temelor abordate, ținutei 
științifice a acțiunilor".

Subiecte ca „Istoria — cea dinții 
carte a nației". „Dimensiunile uni
versului cunoscut". „Cultură si ac
țiune socială". „Emineseu-și occiden
tul". „Nicolae Labiș in conștiința 
contemporaneității". ..Brâncusi — via
ta și opera", „1907 — momente și 
semnificații". „Rolul vulcanilor in 
viata Terrei". „Descoperiri noi în 
biomecanica" s-au bucurat de pre
zenta unui public numeros. Pentru 
că tematica „Serilor sucevene" este 
temeinic ancorată în problemele vie
ții și activității oamenilor, manifes
tarea devenind adevărată școală de 
educare multilaterală a locuitorilor 
Sucevei.

Săptămînal. o zi este consacrată 
pregătirii politice și perfecționării 
activului sindical din întreprinderi și 
instituții. în care scop se organizea
ză expuneri, dezbateri, schimburi de 
experiență pentru generalizarea ex
perienței pozitive din unele unități 
economice, cursuri de pregătire pen
tru propagandiști. desfășurate pe 
ramuri de activitate etc. De reținut, 
pentru actualitatea lor. sint dezba
terile „Reducerea consumului de e- 
nergie electrică și combustibil — 
datorie patriotică a fiecărui om al 
muncii". „Atribuțiile ce revin sindi- 

.catelor în actuala etapă de dezvolta
re economico-socială a țării in lu
mina documentelor de partid și de 
stat", lectoratele cu bibliotecarii 
„Popularizarea cărții social-politice, 
factor important în formarea con
științei înaintate, revoluționare a 
oamenilor muncii" și „Sursele de 
informare științifică — stimulente

ale creației tehnice". La acesta din 
urmă, de exemplu, după ce Eugenia 
Ciurea, de la biblioteca județeană, 
a prezentat cîteva din prioritățile 
care trebuie avute in vedere in le
gătură cu folosirea cărții tehnice, 
bibliotecarii din întreprinderi au îm
părtășit din experiența lor in dome
niu. Lectoratul s-a transformat ast
fel într-un util schimb de expe
riență.

Bilunar, au loc expuneri, dezba
teri. mese rotunde, colocvii pe teme 
juridice, de etică și echitate socia
listă și. alternativ, acțiuni de popu
larizare a noului mecanism econo- 
mico-financiar. principiile autocon
ducerii muncitorești și autogestiunii 
economice. Dezbaterea „Normele e- 
ticii si echității socialiste — cadru 
propice de afirmare a personalității", 
precum și expunerea „Coordonatele 
de bază ale Codului muncii și me
canismul aplicării acestuia într-o

însemnări
din municipiul Suceava

unitate economică", organizate în 
ultimul timp la întreprinderea co
mercială de stat pentru mărfuri ali
mentare și întreprinderea pentru in
dustrializarea cărnii, s-au transfor
mat în antrenante dialoguri între 
conferențiari și oamenii muncii. De 
același interes s-au bucurat și expu
nerile „Nivelul calitativ al produse
lor — in concordantă cu realizările 
științei și tehnicii contemporane", 
„Modalități de creștere a coeficien
tului de utilizare a materialelor", 
desfășurate la intreprinderile de 
mașini-unelte. de confecții și inte
grata de lină din municipiu. O zi pe 
săptămină este consacrată educației 
materialist-științifice a oamenilor 
muncii. Intre acțiunile dedicate a- 
cesțui nobil țel menționăm, expune
rile. însoțite de proiecții de diapozi
tive. pe temele : „Structura și evo
luția. Marelui Univers", „Pămintul ■— 
planeta vie".' “Morala comunistă și 
morala religioasă". „Asteroizi. come
te. meteoriți", la care au participat 
lucrători de la întreprinderea comer
cială de stat pentru mărfuri indus
triale. întreprinderea comerțului cu 
ridicata pentru produse metalo-chi- 
mioe și întreprinderea de confecții. 
Pentru educarea patriotică a oame
nilor se organizează, sub genericul 
„Pentru patrie si partid", cicluri de 
expuneri, dezbateri, mese rotunde, 
manifestări omagiale, expoziții de 
carte, in scopul cunoașterii istoriei 
poporului nostru, a realizărilor obți
nute in edificarea societății socialis
te multilateral. dezvoltate. La toate 
acestea se adaugă manifestările 
complexe politioo-ideologice si cul- 
tural-artistice. intitulate „Azi. casa 
de cultură vă aparține". „Aceste ac
țiuni — ne spunea tovarășul Ion 
Cozmei, directorul casei de cultură — 
sint organizate în colaborare cu co-

mitetele sindicatelor din întreprin
deri și instituții. Ele au rolul de 
a oferi oamenilor muncii posibili
tatea de a-și pune în evidență ap
titudinile și talentul, ridicind cu 
mult ștacheta exigentelor față de 
calitatea actului a’rtistic. Mai ales că 
aici se prezintă în fata unui public 
mult mai numeros și mai preten
țios. De aceea, instructorii din in- 
treprinderi sint sprijiniți de instruc
torii noștri, pentru a veni cu ce au 
mai bun, deoarece scena casei d-: 
cultură impune manifestărilor o ți
nută și un nivel mult mai ridicate 
față de cele ' desfășurate în între
prinderi". Menționăm că instructo
rii casei de cultură au contribuit la 
creșterea numărului și perfecționa
rea măiestriei interpretative a mem
brilor formațiilor artistice din între
prinderi. dar si la buna pregătire 
a formațiilor proprii. Dintre acestea 
se detașează Teatrul popular „Ma
tei Millo". corul de cameră (invi
tat să participe in luna august a.c. 
la Festivalul de la Arezzo, din Ita
lia). formațiile de jaz, condusă cu 
înalt profesionalism de profesoara 
Anca Parghel. și de muzică ușoară 
..Ethos", formația de teatru pentru 
tineret si altele, care prezintă 
frecvent spectacole atit la sediu, cit 
și in mijlocul colectivelor de oa
meni ai muncii din întreprinderi. în 
sprijinul mișcării artistice de ama
tori. lucrătorii casei de cultură mai 
organizează, bilunar, consfătuiri și 
spectacole experimentale, sub gene
ricul „Studioul artistului amator", cu 
instructorii și membrii formațiilor 
din unitățile economice ale muni
cipiului. Nu lipsesc nici serile cul- 
tural-distractive pentru tineret, or
ganizate. de 3 ori pe săptămină. in 
colaborare cu comitetul municipal al 
U.T.C.

Pe lingă casa de cultură se des
fășoară și activitatea Universității 
cultural-știintifice sucevene, ale că
rei cursuri sint frecventate de pes
te 2 200 de oameni ai muncii. In 
plus, la sediu funcționează 17 
cursuri si cercuri tehnico-aplicative, 
cuprinzînd peste 450 cursanți. pre
cum și cercuri de creație, cum smt 
studioul de poezie „Albatros", cer
cul de teatru pentru tineret, ce
naclul „Ridendo" al umoriștilor su
ceveni. cercul rebusist „Cetatea", 
clubul de jaz, cercul de arte plas
tice și instrumente muzicale, reu
nind foarte multi creatori și iubi
tori de literatură, muzică, pictură etc.

Așadar, manifestările pe care le 
organizează atit la sediu, cit și in 
întreprinderi, diversitatea acțiunilor, 
faptul că acestea se adresează tu
turor oamenilor, indiferent de 
virstă și pregătire, că răspund, prin 
conținutul lor. cerințelor și exigen
telor locuitorilor Sucevei fac din 
casa_ de cultură a sindicatelor un 
așezămint oare își împlinește me
nirea. devenind un adevărat focar 
de cultură și civilizație socialistă.

Sava BEJ1NARIU 
corespondentul „Scinteii"

(i

(Urmare din pag. I)
cere proiectantul ; apoi vm 
cei specializați în terasa- 
mente, vin cei ce montează 
linia, electrotehniștii. elec-, 
tricienii...

în aceste zile, construc
torii au atacat cu energie 
primele categorii de lu
crări, ținind de pionieratul 
dur al fiecărui șantier,

• — Brigada noastră — ne 
spunea inginerul-șef de 
brigadă Gheorghe Rednic 
— iși desfășoară forțele, ea 
întindere, de la Alunu pînă 
la Ruget. Sintem, deja, oe 
granița dintre cele două 
județe, Vîlcea și Gorj. Se 
lucrează la podul peste 
Olteț. sint gata fundațiile 
și lucrăm la infrastructu
ră ; au început lucrările 
pregătitoare la viaducte — 
vor fi mai multe, și extrem 
de dificile ; utilajele de 
excavații și transport și-au 
luat în primire, în „pămînt 
virgin", posturile de lucru ; 
la tuneluri — vor fi trei — 
acționează constructorii 
specializați în astfel de lu
crări. aparținînd Antrepri
zei de construcții tunele- 
căi ferate Brașov : din ce
lălalt capăt, dinspre Gorj, 
își desfășoară forțele o altă 
brigadă de constructori, a- 
parținînd antreprizei din 
Sibiu.

Acesta este, în mare, ta
bloul forțelor desfășurate 
pe firul noului tronson de 
cale ferată, avînd ca numi
tor comun dorința de a 
lega, în cit mai scurt timp, 
nu numai două bazine mi
niere, nu numai două ju
dețe, ci și cele două ma
gistrale feroviare ce urcă 
spre Transilvania, una prin 
Cărbunești — Tirgu Jiu, 
spre Deva, cealaltă — prin

tv
20,00 Tele.lumal
20.20 Viata economică
20,30 Perenitatea teoriei revoluționare. 

Documentar
20,40 Partid, incandescentul nostru crez

(color). Versuri și clntece patrio
tice, revoluționare

20.50 Redutele Independenței (color). 
Virtuți strămoșești, fapte de eroi. 
Documentar

21,10 Epopeea luptei pentru indepen
dență in filmul românesc (parțial 
color)

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Băbcni — Rimnicu Vilcca, 
spre Sibiu.

Constructorii brigăzii nr. 
3, între care ne-am aflat 
deunăzi, cei care, cum am 
mai spus, au adus trenul 
pînă la Alunu (și-l vor 
duce peste munți, la Ruget 
și mai departe) au proas
pete in minte amintirile le
gate de primul capitol al 
„Drumului cărbunelui". Zi
lelor și nopților consacrate 
acestui prim tronson care.

samente : și cei ai maistru
lui mecanic Petre Nicolae ; 
și specialiștii in instalații 
electrice conduși de mais
trul Gheorghe Apostu... Și, 
de bună seamă, cei ce 
montează linia căii ferate, 
adică cei care, venind in 
urma celorlalți, aduc zvon 
de tren, lăsînd cu adevă
rat drum de fier pe unde 
au trecut. Descoperim cu 
bucurie in conducătorul 
formației respective, mais-

Din nou, mai departe, 
pe „drumul cărbunelui"
acum, poartă cărbune către 
țară, ei le adaugă noi pa
gini, pe care, deși nu le 
numesc de eroism, de 
eroism sint. Altfel cum 
poate fi numit faptul că, 
o dată „așezați" la Berbești 
— unde sosirea trenului a 
fost ca un sunet de goar
nă, anunțînd trezirea la 
viață a unei așezări, și-au 
adunat bagajul de con
structor — unelte, amin
tiri, distincții — pentru a 
porni din nou, pe drumuri 
neumblate ?.„

Printre ei, băieții mais
trului podar Ion Ciubucă. 
pe care acum, la Olteț, 
i-arn văzut lucrînd de zor,, 
fiindcă podul. înainte de a 
face parte din «Drumul 
cărbunelui» e necesar con
structorilor acestui drum : 
un pod frumos și solid de 
50 m lungime, cu trei des
chideri. Și băieții maistru
lui Mircea Spineanu. spe
cializați in lucrări de tera-

trul Eugen Crețu. o veche 
cunoștință de-a noastră, de 
pe șantierul din Olt-defi- 
leu. Conduce, ca și in Olt- 
defileu, o formație de oa
meni tineri și se spune că 
generațiile pe care le-a 
„instruit" pînă in prezent 
la școala șantierului s-au 
molipsit de această patimă 
fără leac.

— Sint constructori de 
primă mină, unii lucrează 
la Vîlcea-Vîlcele. alții s-au 
alăturat tuneliștilor, alții 
sint aici, printre noi... Și 
mereu alți tineri vin să cu
noască viața șantierului.

— La acest obiectiv —
precizează 
dată fiind 
amploarea

interlocutorul, 
importanța și 

lucrărilor, lu
crează, alături de noi, și 
militari in termen, care, de 
cele mai multe ori, ne roa
gă. cu mult înainte de lă
sarea la vatră, să-i primim 
alături de noi și ca civili. 
O facem cu dragă inimă,

fiindcă au deprins de la 
noi meseria de constructor 
și o stăpînesc.

Parcă pentru a întări a- 
firmațiile maistrului, un 
tinăr militar care mai are 
de numărat puține zile 
pînă la terminarea stagiu
lui, buldozeristul Claudiu 
Nicolae, s-a prezentat cu o 
astfel de rugăminte in 
chiar ziua documentării 
noastre.

Despre frumusețea și o- 
menescul acestei meserii de 
„deschizător de drumuri" 
ne-a vorbit , și ' inginerul 
mecanic Grigore Dumitres
cu, șeful secției mixte (de 
mașini și utilaje).

— Este extraordinar cum 
totul se schimbă de la o zi 
la alta — și relieful, și noi, 
oamenii. în bună măsură 1 
De o astfel de construcție 
te îndrăgostești în timp, pe 
măsură ce înaintează lu
crările. Iată, toți cei de 
aici sint îndrăgostiți și vă 
vor vorbi cu patimă despre 
linia Băbeni — Berbești — 
Alunu. Să discutați însă 
cu aceiași oameni spre 
sfîrșitul anului, cind stația 
Seciuri, unde am și dus 
utilajele, va fi gata. Cind 
lucrarea se va contura lim
pede, pe teren și în inimi...

Așa cum o construiesc și 
o visează și tuneliștii Eugen 
Anechitei (inginer), Mircea 
Macovei (maistru), și sub- 
inginerul Vintilă Chelcea ; 
și inginerii stagiari Augus
tin Teglaș și Ion Dîrzu ; și 
tinerii muncitori Gheorghe 
Niculescu și Dumitru Torz. 
Și mulți alții, exemple de 
oameni dăruiți colectivului 
din care fac parte. Fiindcă, 
de fapt, epopeea nașterii 
unui drum este, în bună 
măsură, povestea eroilor 
epopeii.
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Independența - măreață înfăptuire istorică, 
operă eroică a întregii noastre națiuni

CU PRILEJUL APROPIATEI ZILE NAJIONALE

Conferință de presă la ambasada R. S. Cehoslovace
(Urmare din Pag. O
facă în așa fel ca, in fiecare județ, 
„să se adune sumele trebuitoare 
pentru cumpărarea a cel puțin două 
mii puști Peabody". Drept urmare, 
in fiecare județ s-au organizat ase
menea comitete, care au lansat liste 
de subscripție, adunind fonduri de 
la populație și inaintindu-le guver
nului, Pentru cumpărarea de arme 
au subscris — după cum se 
observă din documente — atit per
soane particulare, cit și comunele 
urbane și rurale din bugetele lor. 
în total s-a adunat (conform cifrelor 
oficiale) pentru cumpărare de arme 
suma de 1 639 798 DE LEI, cu care 
se puteau procura circa 50 000 DE 
PUȘTI.

Guvernul a decis, totodată, ca 
atit alimentele necesare trupelor, 
cit și furajele pentru cai să se 
procure prin rechiziții, ce vor fi a- 
chitate după război. Valoarea globa
lă a produselor rechiziționate de la 
populație s-a ridicat la 11 000 000 LEI, 
oeea ce reprezenta PESTE 80 LA 
SUTA din bugetul Ministerului de 
Război.

Lupta pentru cucerirea indepen
denței — creind un adevărat entu
ziasm național in rîndurile țără
nimii, muncitorimii, intelectualității 
și ale micii burghezii — a devenit cu 
totul populară. Alături de ostași, 
populația civilă de la orașe și sate 
a dat dovadă de un adine patrio
tism în munca de ajutorare a fron
tului. Cei rămași acasă au contri
buit la ducerea războiului — în 
afară de rechiziții, transporturi, 
subscripții pentru cumpărare de 
arme — șl prin donații în bani sau 
diferite ofrande (alimente, îmbră
căminte etc.) pentru armată. In 
toată țara s-au format comitete și 
societăți care să adune fonduri și 
ofrande pentru armată.

Țăranii au oferit bani, vite și ali
mente ; muncitorii din fabrici și 
ateliere de pe întreg cuprinsul țării 
au donat bani și ofrande din puținul 
familiilor lor pentru familia cea 
mare, țara, expresie a faptului că 
încă de la începuturile sale clasa 
noastră muncitoare a înscris pe 
flamurile sale de luptă libertatea șl 
demnitatea poporului. Intelectuali
tatea și mica burghezie âu contri
buit, de asemenea, foarte mult la 
trebuințele mari ale luptătorilor de 
pe front. Mii de învățători, profe
sori și funcționari administrativi au 
oferit fie o parte din salariul lor 
pe toată durata războiului, fie leafa 
întreagă pe un anumit timp. De 
pildă, 47 învățători din județul Gorj, 
subliniind că țara noastră se află 
în război „pentru a-și asigura inde
pendența" și că trebuie făcute 
sacrificii „de tot cetățeanul" pentru 
susținerea ostașilor, decid, într-o 
întrunire din 25 august 1877, să 
contribuie fiecare cu cite o parte 
din salariul trimestrial și suma res
pectivă să fie dată „pentru întreți
nerea armatei române".

Comercianții, negustorii, studenții, 
medicii, farmaciștii, artiștii, magis- 
trații, funcționarii comunali din sate 
și orașe, preoții și alte categorii de 
cetățeni au făcut, de asemenea, nu
meroase ofrande pentru trebuințele 
războiului de independență. Referin- 
du-se la contribuția întregului po
por român la opera de cucerire a

1N AGRICULTURĂ, 0 LUCRARE PRIORITARĂ 
-INTENSIFICAREA ERBICIDĂRII PĂIOASELOR

După ploile căzute, beneficiind și 
de incălzirea treptată a vremii, 
păioasele se dezvoltă parcă văzind 
cu ochii. Aceleași condiții favorizea
ză însă deopotrivă apariția buruie
nilor. oare pot stinjeni dezvoltarea 
normală a plantelor. Tocmai de 
aceea, erbicidarea lanurilor consti
tuie acum una din cele mai .urgente 
lucrări pentru a se asigura culturilor 
condiții să se dezvolte viguros și să 
rodească din plin. Un raid întreprins 
in unitățile agricole bihorene dove
dește că această necesitate a fost 
bine înțeleasă.

Un prim popas in fermele I.A.S. 
Valea lui Mihai, unitate care cultivă 
aproape 2 200 ha cu grîu și orz. Pe 
ing. loan Reteșan. directorul între
prinderii. îl întilnim în cîmp. supra
veghind indeaproape lucrările de 
erbicidare. „Practica ne-a demonstrat 
că de calitatea erbicidării și a tra
tamentelor aplicate, de numărul a- 
cestona depinde. în bună măsură, 
nivelul recoltei. în anul trecut am 
realizat peste 5 400 kg grîu si aproa
pe 4 400 kg orz la hectar. Pe parce
lele unde am executat un tratament 
producția a fost superioară cu a- 
proape o tonă, iar pe suprafețele 
pe care s-au aplicat două trata
mente recolta a urcat cu încă 600— 
700 kg la , hectar. Spor pe care l-ar 
putea asigura necondiționat și tra
tamentul cu pesticide sistemice. deo
sebit de eficace împotriva bolilor 
frunzelor, mai ales a fusariozei. Cu 
atit mai mult acum. în condițiile in 
care păioasele n-au înfrățit cores
punzător pe toate suprafețele, fiind 
afectate si de gerul care le-a prins 
descoperite — erbicidării, tratamen
telor chimice în ansamblul lor le 
acordăm maximă atenție", ne spunea 
interlocutorul. Ce elemente particu
larizează experiența acestei unități 
așadar ? întii că erbicidarea se face 

independenței naționale, T. C. Vă- 
cărescu, unul dintre istoricii războ
iului de Ia 1877, scria următoarele : 
„...Toți cetățenii, fără deosebire, pu
neau toate silințele, răspundeau Ia 
toate apelurile, erau gata la cele 
mai grele servicii pentru a ușura și 
înlesni sarcina armatei noastre". 
Iar George Coșbuc, referindu-se la 
susținerea războiului prin contribuția 
întregului popor, scria: „Țara întrea
gă era pornită să jertfească totul și era 
frămintată numai de o dorință : sd 
înlesnească drumurile și traiul oști
rii intrate in luptă".

Cei mai reprezentativi oameni de 
cultură ai țării au făcut apeluri 
călduroase in presa vremii pentru 
sprijinirea armatei care lupta pe 
front. Vasile Alecsandri, fn afară de 
versurile sale. închinate vitejiei osta
șilor noștri, a contribuit. cu diferite 
ofrande și a ținut conferințe pu
blice in orașele Iași, Bacău, Gafați, 
P. Neamț și Bîrlad, în beneficiul 
răniților. Pictorii N. Grigorescu, 
Sava Henția, Carol Pop de Szathmary 
au întovărășit armatele pe front 
pentru a ilustra pe viu eroismul 
dorobanților și călărașilor de la 1877.

în Transilvania, Banat și Buco
vina, in urma publicării apelurilor 
pentru ajutorarea frontului, s-au în
ființat, Încă din mai 1877, comitete 
pentru colectarea ofrandelor la : 
Sibiu, Brașov, Făgăraș, Săliște, Ti
mișoara, Lugoj, Alba Iulia, Cluj, 
Abrud, Oradea, Năsăud, Cernăuți, 
Suceava ș.a. George Barițiu, lăudînd 
inițiativa primului comitet înființat 
de sibience, sublinia necesitatea ca 
femeile transilvănene să lege rănile 
ostașilor „români, frați ai noștri", 
care-și varsă singele „pentru exis
tența patriei și a națiunii, pentru 
libertate". Totodată, ilustrul cărturar 
scria că „națiunea întreagă, bărbați 
și femei, juni și june, s-au decis a 
sacrifica tot — avere, sănătate, via
ță — pentru salvarea celor mai 
sublime bunuri din lume".

In pofida interzicerii comitetelor 
din Transilvania, colectarea a conti
nuat, cu aceeași intensitate, prin ac
țiuni individuale a multor românce 
vrednice de toată lauda : Iudita Mă- 
celariu, Sevastiana I. Mureșanu. 
Emilia Rațiu, Veturia Roman, Iulia 
Rotariu ș.a. Ele au adunat și expe
diat numeroase fonduri și ofrande 
pentru ostașii români. La 16 iunie 
ziarul „Telegraful român" din Sibiu 
sublinia că se pot dizolva comite
tele, dar iubirea către „frații noș
tri din România" care se jertfeau 
„pentru gloria și viitorul neamului 
românesc" și „legătura de singe nu 
se va dizolva decit odată cu viața".

Majoritatea ofrandelor, în toate 
provinciile românești, au venit din 
partea oamenilor muncii : țărani, 
muncitori și intelectuali. „Telegraful 
român" scria în acest sens, la 23 
iunie 1877, că suma oferită de cetă
țenii Brașovului este „caracteriza- 
toare, pentru că ea provine, cu pu
ține excepții, de la acea clasă a 
societății noastre care este avizată 
a-și hrăni familia cu două brațe".

Spre deosebire de ofrandele adu
nate de societățile de binefacere, 
cele primite direct de guvern au 
fost înregistrate. în total, numai 
ofrandele înregistrate de guvern 
înglobează importanta sumă de 
9 247 000 LEI. Cu această sumă, în
treaga noastră armată operativă 

de astă dată simultan cu primul 
tratament, printr-o singură trecere. 
Se utilizează în raport cu compoziția 
buruienilor pentru grîu. icedin 2 litri 
la hectar în amestec cu sulf muiabil 
(4—5 kg la ha), acesta din urmă îm
potriva făinării. Pentru orz se folo
sește icedin și turdaeupral. Să adău
găm că al doilea tratament se apli
că aici de la înspicarea griului pînă 
la Înflorire.

în ritm susținut se lucra șl la 
cooperativa agricolă Valea lui Mihai,

în unități 
din județul Bihor

profitîndu-se de zilele însorite, fără 
vint. care măresc eficacitatea lucră
rii. ..Nu putem admite ca buruienile 
să împartă hrana cu tțlantele. afirmă 
Farkas Imre, inginerul-șef al coope
rativei. Avem și o experiență bună, 
în 1986 realizînd 8 037 kg griu la hec
tar. Buruienile din lanurile de grîu pot 
consuma anual pinâ la 20 kg azot. 
Analizele efectuate ne-au demonstrat 
că in compoziția chimică a unor bu
ruieni se găsește de două ori mai 
mult azot, de 1.6 ori fosfor, de 3.5 
ori potasiu, de 7,6 ori calciu și de 3,3 
ori mai mult magneziu fată de 
plantele cultivate. Nemaivorbind că 
îmburuienarea lanurilor produce și 
unele modificări ale plantelor culti
vate. micșorindu-le rezistenta, capa
citatea la înfrățire, fertilitatea spi
cului. favorizind apariția și intensi
tatea șiștăvirii. Sint suficiente ar
gumente care ne-au determinat să 
manifestăm maxim interes pentru 
executarea la timp a erbicidării". 
Vorbe cu deplină acoperire in fapte, 
în chiar ziua documentării, mecani

putea fi alimentată PESTE 300 DE 
ZILE. Valoarea ofrandelor repre
zenta mai mult de 2/3 DIN BUGE
TUL afectat Ministerului de Război 
pe 1877.

Dragostea de patrie și libertate, 
ura împotriva asupritorilor și spe
ranța într-o viață mai bună au de
terminat pe oștenii români să plece 
pe cîmpul de luptă și să dea dovadă 
de adevărate pilde de eroism. însu
flețiți de aceleași sentimente patrio
tice, un mare număr de tineri din 
toate colțurile țării, părăsindu-și 
ocupațiile zilnice, s-au înrolat vo
luntari și au plecat pe front. La 
2 octombrie ziarul „Românul" arăta 
că, „din primele zile ale intrării in 
acțiune" a armatei, „mulți tineri 
români convinși de cauza sfîntă ce 
apără și animați de focul patriotis
mului s-au înrolat voluntari ; astăzi 
alți locuitori din Fălciu au fost 
aprobați ca voluntari și trimiși pe 
front". Fiii unor cunoscuți oameni 
politici — C. A. Rosetti, M. Kogăl- 
niceanu, I. Bălăceanu — s-au înro
lat voluntari. De asemenea, depu
tății Al. Candiano Popescu și Leo
nida Sterea au solicitat concediu de 
la Cameră pentru a servi sub drapel, 
avînd și gradul de ofițeri ai armatei. 
Unii mici funcționari și-au luat con
cediu de la serviciile lor, pe tot 
timpul războiului, pentru a putea să 
se înroleze voluntari în armata ro
mână. Studenții mediciniști, mulți 
dintre ei membri ai cercurilor so
cialiste, Impulsionați de entuziasmul 
profesorului lor, Carol Davila, au 
plecat voluntari pe front cu ambu
lanța militară, spre a îngriji pe 
răniți.

Din Bucovina și Transilvania au 
trecut în secret granița o serie de 
tineri (elevi, studenți, fruncționari, 
țărani), pentru a se înrola voluntari 
în armata română. Unii dintre aceș
tia au sosit „in țară prin poteci" 
de munte, „fără pașapoarte", pen
tru a lua parte la război. Unul din
tre voluntarii transilvăneni scria din 
Tr. Măgurele — unde era „cu incă 
vreo 90 frați din Ardeal" — că a 
doua zi vor trece Dunărea îndrep- 
tîndu-se „direct spre Plevna" și că 
e fericit să lupte „pentru binele 
națiunii românești".

Referindu-se la dorința soldaților 
de a intra cit mal repede în luptă, 
căpitanul Moise Grozea scria, la 13 iu
nie 1877, următoarele : „Victorie sau 
moarte este deviza fiecărui soldat 
român, să dăm tot ce avem pentru 
bravii noștri soldați este deviza fie
cărui cetățean român". Avind un 
moral ridicat și bucurîndu-se de 
sprijinul întregii națiuni, era și fi
resc ca ostașii români să înscrie 
pagini de glorie nemuritoare în 
luptele de la Grivița, Plevna, Raho
va. Smîrdan și Vidin și să ridice 
astfel prestigiul țării în fața Europei.

Toate acestea reprezintă dovezi 
peremptorii că masele populare din 
toate teritoriile românești, înțele- 
gind că războiul pentru înlăturarea 
suzeranității otomane este cauza lor 
proprie, că obținerea victoriei în 
război are o mare însemnătate pen
tru viața și libertatea lor, au avut 
o atitudine, patriotică, identificin- 
du-sc cu aspirațiile naționale și fă- 
cînd cele mai mari eforturi și sa
crificii pentru reușita campaniei de 
la 1877—1878, prin care s-a pecetluit 
independența țării.

zatorii de aici erbicidau ultimele 
hectare din suprafața destinată 
păioaselor. ■ folosind icedin in ames
tec cu uree, efectuînd deci simultan 
Si o fertilizare foliară.

în același mod responsabil se ac
ționa și la Tarcea. la Săcueni. Ro
șiori. Biharia, Sintandrei. „Timpul 
este cit se poate de propice, adăuga 
ing. Ioan Pop. președintele coopera
tivei agricole Sîntandrei. Griul este 
înfrățit. Buruienile sint in faza de 
rozetă. Trebuie să folosim la maxi
mum perioadele optime din cursul 
zilei, ci nd temperatura este de peste 
10 grade. Un simplu calcul : cu ceie 
3 mașini de erbicidat de oare dispu
nem, pe cele 270 hectare cu griu 
care necesită a fi erbicidate lucra
rea va fi finalizată in maximum 
3 zile". în ritm intens se lucrează și 
Ia cooperativa agricolă Salonta. u- 
nitate care a realizat în anul trecut 
8 073 kg griu la hectar. ..Avem a» 
densitate bună, de 550—650 plante pe 
metrul pătrat — ne spune Teodor 
Isăilă. inginerul-șef al cooperativei. 
Am pregătit cultură în regim inten
siv pentru producții record. Cu ace
eași exigentă acționăm acum la er
bicidarea celor 800 ha cu griu și 
1 000 ha cu orz".

Sînt secvențe care înfățișează pre
ocuparea stăruitoare a lucrătorilor 
ogoarelor bihorene pentru obținerea 
unor producții superioare de cerea
le. acționindu-se susținut pentru 
generalizarea experienței unităților 
fruntașe. Pină luni seara au fost 
erbicidate mai bine de 50 000 hecta
re cu păioase. ceea ce reprezintă 60 
la sută din programul prevăzut, lu
crarea fiind mai avansată în consi
liile agroindustriale Valea lui Mihai, 
Săcueni. Sînmartin. Tileagd. Ciume- 
ghiu. Mădăras și Cefa.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

Cu prilejul Idilei naționale a Re
publicii Socialiste Cehoslovace — cea 
de-a 42-a aniversare a eliberării 
Cehoslovaciei de sub ocupația fas
cistă — la ambasada acestei țări din 
București a avut loc, luni, o confe
rință de presă.

Despre însemnătatea istorică a 
evenimentului aniversat a vorbit 
ambasadorul Jan Papp, care a rele
vat lupta poporului cehoslovac îm
potriva fascismului, contribuția ho- 
tăritoare a ostașilor sovietici și 
români Ia eliberarea Cehoslovaciei.

Vorbitorul a evidențiat pe larg 
succesele obținute, sub conducerea 
P.C. din Cehoslovacia, pe calea con
strucției socialiste, mutațiile înregis
trate în viața economico-socială a 
tării, eforturile depuse de oamenii 
muncii pentru realizarea importan
telor obiective stabilite de cel de-al 
XVII-lea Congres al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, pentru 
accelerarea ritmului de dezvoltare 
economică a țării, pentru creșterea 
continuă a nivelului de trai al po
porului.

Ambasadorul a reliefat, totodată, 
dorința de pace a poporului cehos
lovac, lupta sa, alături de toate for

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Statu

lui Israel, luni a avut loc în Capi
tală o manifestare culturală organi
zată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, in 
cadru] căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această țară 
și a fost vizionat un film documen
tar din Israel.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Yosef Govrin, am
basadorul Statului Israel la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

Cu același prilej a avut Ioc ver
nisajul unei expoziții de fotografii 
din Israel.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

tului Israel, ambasadorul acestei țări 
Ia București. Yosef Govrin, a oferit, 
luni, o recepție.

Au luat parte miniștri, membri a! 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, ai altor ministere și insti
tuții centrale, personalități ale vieții 
cultural-științifice. ziariști.

CĂLĂRAȘI: Succese ale siderurgiștilor
Tînărul colectiv de oameni ai 

muncii de la Uzina cocsochimică 
de pe platforma siderurgică a Că- 
lărașiului iși menține locul de 
fruntaș In întrecerea socialistă și 
în primele zile din luna mai. rea
lizînd în plus față de prevederile 
planului la zi peste 200 tone cocs 
de cea mai bună, calitate. Inginerul 
Viorel Coposescu, directorul uzinei, 
ne-a spus : „Pe lingă succesele ob
ținute in realizarea și depășirea 
producției fizice și sortimentale, aș 
dori să subliniez ampla mobilizare 
a întregului colectiv pentru recu
perarea restanțelor de cărbune

Vie activitate pe Canalul
în portul Agigea a acostat noua 

navă de pasageri sub pavilion ro
mânesc „Steaua Dunării" care, afla
tă la prima sa cursă de exploatare, 
a tranzitat Canalul Dunăre — Marea 
Neagră avînd la bord turiști din 
Austria. Anglia, Italia și R. F. Ger
mania.

Dispunînd de 178 de locuri și de 
un confort sporit, nava va efectua 
in actualul sezon estival croaziere 
pe Dunăre făcind legătura Intre 
Viena și litoralul românesc al Mării 
N'egre.

La cinematograful „Studio" 
din Capitală se vor desfășura, 

între 6-8 mai a.c.,

„Zilele filmului 
cehoslovac" 

organizate cu prilejul celei 
de-a 42-a aniversări a elibe
rării Cehoslovaciei de sub 

dominația fascistă.
In program :

6 mai - „Viață de soldat" - 
spectacol de gală

7 mai - „S-a pierdut un concu
rent"

8 mai - „Bomboane sărate".
Manifestarea va avea loc și In 

municipiile Rimnicu Vilcea (11-13 
mai) și Slatina (15-17 mai). 

— -------ACTUALITATEA SPORTIVĂ .....—..-....... -
Sportivi români — medaliați la campionatele europene FOTBAL : Rezultatele etapei a 25-a a diviziei A

țele lumii iubitoare de pace, pentru 
oprirea cursei înarmărilor și dezar
mare, pentru instaurarea unui climat 
de înțelegere intre state.

Evocind bunele relații de prietenie 
tradiționale statornicite între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia. intre 
țările și popoarele noastre, vorbito
rul a subliniat rolul hotăritor pe 
care l-au avut ș! îl au in impulsio
narea acestor relații întilnirile și 
convorbirile prietenești dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Gustav 
Husak. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

★
Cu același prilej, Ia Consulatul 

general al acestei țări la Constanța 
a avut loc o conferință de presă.

Semnificația evenimentului ani
versat a fost evocată de Oldrich 
Sigut, consulul general al R.S. Ce
hoslovace la Constanța.

(Agerpres)

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.

★
Luni a Început în Capitală „Săp- 

tămina culturii italiene — regiunea 
Abruzzo", manifestare organizată în 
cadrul relațiilor de colaborare cul- 
tural-artistică existente intre cele 
două țări. La Muzeul literaturii ro
mâne a fost deschisă expoziția 
„Abruzzo de la Ovidiu la D’Annun
zio", iar la cinematograful „Studio" 
au fost prezentate filmul artistic 
„Inocentul" și un documentar despre 
regiunea Abruzzo. în program se mai 
află înscrise expoziții fotodocumen- 
tare și de artă plastică, manifestări 
literare, muzicale.

La manifestări au participat re
prezentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Uniunii Scrii
torilor, Asociației cineaștilor, oa
meni de artă și cultură, precum și 
delegația culturală din regiunea 
Abruzzo, aflată cu acest prilej in 
tara noastră.

A fost prezent Sergio Cattani, am
basadorul Italiei la București.

(Agerpres)

cocsificabil și reintroducerea lor în 
circuitul productiv, astfel incit să 
nu se irosescă nimic din această 
materie primă deosebit de pre
țioasă".

Alături de cocsari, la panoul 
fruntașilor se află și colectivul 
oțelăriei electrice cu turnare con
tinuă. începind din primele zile ale 
lunii mai. în care s-au obținut cele 
mai mari producții de oțel din a- 
cest ân, colectivul de aici și-a pro
pus să dea o- mai mare eficiență 
propriei lor inițiative desfășurate 
sub deviza : „Să lucrăm o zi pe 
săptămînă cu electrozi economi
siți". (Mihail Dumitrescu).

Dunăre — Marea Neagră
Pe canal se înregistrează in aceas

tă perioadă și o intensificare a tra
ficului de mărfuri. Numai în luna 
aprilie, ne aici au trecut 1 368 de 
nave de diferite tonaje și funcționa
lități. din care 103 convoaie de bar- 
je. Au fost transnortate pe calea 
anei paste un milion tone de mărfuri 
diverse, intre care minereuri, fosfați, 
ciment, cărbune, agregate pentru 
construcții, alte categorii de mărfuri 
necesare economiei noastre naționa
le sau altor țări cu care România 
întreține relații de colaborare econo
mică.

Ziarul „Pravda" — 
la cea de-a 75-a aniversare

La 5 mai se împlinesc 75 de ani 
de la apariția primului număr al 
ziarului „Pravda", organ al Comi
tetului Central al P.C.U.S.. dată 
cînd se sărbătorește in U.R.S.S. 
„Ziua presei sovietice".

In decursul celor șapte decenii și 
jumătate de existență, ..Pravda" 
și-a ciștigat prețuirea milioanelor 
de cititori pentru devotamentul cu 
care, ca purtător de cuvint al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, și-a îndeplinit și își înde
plinește importantul rol încredin
țat de V. I. Lenin, fondatorul ei.

Cuvintul ziarului, cuvint al 
partidului comunist, a însuflețit 
proletariatul rus la marele asalt 
pentru răsturnarea țarismului și 
triumful Marelui Octombrie. — 
eveniment epocal in istoria ome
nirii, de la care se împlinesc șapte 
decenii, a mobilizat popoarele tî- 
nărului stat sovietic la lupta și 
munca pentru consolidarea puterii 
muncitorilor și țăranilor, pentru 
edificarea cu succes a noii orîn- 
duiri. Mari merite și-a ciștigat zia
rul prin preocuparea sistematică 
pentru generalizarea experienței 
înaintate în toate domeniile, prin 
chemarea înflăcărată la munca 
eroică pentru sporirea accelerată a 
potențialului economic al Uniunii 
Sovietice, la înflorirea unei noi 
vieți spirituale, la dezvoltarea con
tinuă a științei și tehnicii, a învă- 
țămîntului și culturii.

In prezent, „Pravda" desfășoară 
o intensă activitate publicistică

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 mai, ora 21 — 8 mai, ora 
21. în țară : Vremea va fi în general 
caldă și instabilă, cu cerul mai mult 
noros. La începutul intervalului insta
bilitatea vremii se va manifesta In 
vestul, centrul și nordul țării, unde 
vor cădea ploi locale care vor avea și 
caracter de aversă, însoțite izolat șl de 
descărcări electrice și de căderi de 
grindină. în aceste zone, pe arii 
restrînse, cantitățile de apă pot depăși

Importante măsuri de stimulare
a spiritului gospodăresc

(Urmare din pag. I)
țiilor obștești dobînzile plătite vor 
fi do 1,8 la sută. Desigur, este vorba 
de o reducere generală a dobînzilor 
atit in raporturile cu unitățile socia
liste. cit și cu populația. Așa cum 
s-a precizat în ședința Comitetului 
Politic Executiv, dobînzile nu tre
buie să fie un mijloc de a obține 
venituri fără muncă. Veniturile sta
tului și ale nopulației trebuie să se 
bazeze pe muncă, ne rentabilitate, 
pe o activitate economică eficientă.

— In ce măsură dobînzile iși 
mențin în continuare un caracter 
stimulativ în utilizarea cu maximă 
grijă a fondurilor proprii și in redu
cerea volumului creditelor bancare?

— După cum se cunoaște, creditele 
se stabilesc pe baza planului de fi
nanțare a activității economico-so- 
ciale și sc acordă in funcție de con
dițiile de realizare a producției exis
tente în fiecare întreprindere. Prin 
urmare, o unitate economică în mod 
normal nu poate dispune de credite 
decit in limite strict determinate pe 
baza normativelor aprobate. în con
tinuare. se mențin niveluri diferen
țiate ale dobînzii pentru creditele 
normale de producție și pentru cele 
nerestituite la termen din cauza 
imobilizării mijloacelor materiale și 
financiare în stocuri supranormative 
sau a existenței unbr pierderi ca 

pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la transpunerea in viață a 
hotărîrilor Congresului al XXVII- 
lea al P.C.U.S., ziarul fiind angajat 
intr-un amplu și susținut efort de 
promovare a reînnoirii profunde a 
societății sovietice, aducindu-și o 
contribuție de seamă la infâptuirea 
liniei politice a partidului.

In același timp, ziarul „Pravda", 
ca și întreaga presă sovietică, rrtili- 
teazâ cu consecvență pentru pro
movarea cauzei dezarmării și" pă
cii. pentru edificarea unei lumi a 
înțelegerii șf colaborării.

în spiritul relațiilor de strînsă 
prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., puternic stimu
late de întilnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Mihail Gorbaciov, ra
porturile de colaborare prieteneas
că dintre organele de presă ale 
partidelor noastre. „Scinteia" și 
..Pravda".’ cunosc o dezvoltare con
tinuă. cele două ziare aducindu-și 
contribuția la mat buna cunoaștere 
reciprocă, la adincirea și amplifi
carea legăturilor multilaterale 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Colectivul redacțional al ziarului 
„Scinteia" adresează „Pravdei" la 
împlinirea a 75 de ani de la apari
ția primului său număr un salut 
comunist, cele mai calde felicitări 
și urări de noi succese in nobila 
misiune consacrată înfăptuirii o- 
biectivelor Congresului al XXVII- 
lea al P.C.U.S., măreței cauze a 
socialismului și păcii în lume.

15—20 litri pe metru pătrat. în rest, 
ploi izolate. Spre sfîrșitul intervalului, 
instabilitatea se va accentua în regiu
nile din estul și sud-estul țării, unde 
și aci vor cădea pi oi care vor avea si 
caracter de aversă. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări tre
cătoare în sud-vestui țării, la început 
din sectorul sudic, apoi și în estul 
țării. Temperaturile minime vor oscila 
între 6 și 16 grade, iar maximele intre 
16 și 26 grade, mai ridicate la început 
în sud-est. In București : Vremea va 
fi caldă, dar va deveni treptat insta
bilă către sfîrșitul intervalului cînd 
vor cădea ploi care vor avea și carac
ter de aversă. Vînt, slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 13 grade, iar maxi
mele între 21 și 24 grade.

urmare a desfășurării unei activități 
nerentabile. Deci întreprinderile care 
nu se vor preocupa în suficientă 
măsură de prevenirea și lichidarea 
imobilizărilor de fonduri, de înca
drarea în normele și normativele de 
stoc aprobate, nerestituind la termen 
creditele primite, vor suporta dobînzi 
majorate, care vor afecta nivelul 
rentabilității și beneficiilor. In ' an
samblu, prin aplicarea noilor nive
luri ale dobînzilor. unităților econo
mice li se asigură condiții pentru 
utilizarea cu eficientă superioară a 
fondurilor de producție, reducerea 
costurilor de producție, a cheltuie
lilor de circulație șî a celor de in
vestiții. sporirea venitului net și 
acumulărilor bănești, deci a rentabi
lității și a beneficiilor.

— Pentru realizarea scopului urmă
rit prin măsurile de diminuare a ni
velului dobînzilor. ce .acțiuni trebuie 
întreprinse de unitățile economice ?

— Măsurile luate de conducerea 
partidului și statului pentru spriji
nirea unităților economice prin re
ducerea dobinzilor bancare trebuie 
să fie urmate de o largă angajare a 
colectivelor de oameni ai muncii din 
toate sectoarele de activitate pentru 
realizarea la timp și în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de pro
ducție și de desfacere a mărfurilor, 
acordindu-sc atenție' prioritară ex
portului. In mod deosebit, unitățile 
economice trebuie să ia masuri pen
tru dimensionarea aprovizionărilor 
la necesitățile stricte ale producției, 
ținînd seama de consumurile și 
stocurile normate. Va trebui să facem 
in așa fel incit să crească preocupa
rea întreprinderilor furnizoare pentru 
încasarea intr-un timp cil mai scurt 
a contravalorii produselor livrate, lu
crărilor executate sau serviciilor 
prestate, deoarece numai în acest fel 
se vor putea realiza în cele mai 
bune condiții veniturile și beneficiile 
planificate. Este necesar să se știe 
că mijloacele circulante imobilizate 
in stocuri supranormative pun între
prinderile in situația de a nu fi in 
măsură să restituie, la scadență, cre
ditele pe care le-au primit de la 
bănci, ceea ce atrage plata unor 
dobînzi mai mari, penalizatoare.

Desigur, pentru aplicarea în bune 
condiții a noilor măsuri, importante 
răspunderi revin și organelor finan- 
ciar-bancare în legătură cu sprijini
rea unităților economice în Îndepli
nirea sarcinilor de plan, prin exerci
tarea unui control preventiv ferm și 
manifestarea unei exigente sporite 
față de respectarea legalității, întă
rirea ordinii și disciplinei in utiliza
rea mijloacelor materiale și finan
ciare Încredințate spre administrare 
și dezvoltare.

BRAILA. La Brăila a fost des
chisă expoziția fotodocumentară 
intitulată „25 de ani de Ia în
cheierea cooperativizării agricultu
rii in România". Sub egida Festi
valului național „Cintarea Româ
niei",. la Galeriile de artă din mu
nicipiul de la Dunăre a avut loc 
vernisarea expoziției județene de 
artă plastică, sculptură și artă fo
tografică. Numeroșii artiști amatori 
expun pictură în ulei și grafică in
tr-o diversă paletă cromatică, pre
cum și fotografii artistice. (Candia
no Priceputa).

TIMIȘ. în unitățile școlare din 
municipiile Timișoara și Lugoj și 
din orașele Sînnicolau Mare și 
Jimbolia s-a desfășurat „Săptămi- 
na științei și tehnicii pionierești". 
Cu acest prilej au fost organizate 
expoziții cu realizări din creația 
tehnico-științifică a pionierilor, dez
bateri cu participarea unor specia
liști din întreprinderi, institute de 
cercetări și din învățămintul supe
rior pe teme de electrotehnică, in
formatică, aeronautică și alte do
menii ale tehnicii de vîrf. în ca
drul acestor manifestări, la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei din 
Timișoara a avut loc. o amplă 
expoziție de carte științifică și 
tehnică. (Cezar Ioana).

CARNET CULTURAL

VÎLCEA. In organizarea Comi
tetului județean al U.T.C.. comi
siei județene de turism-Apinism 
și a Clubului de speologie din 
municipiul Rimnicu Vilcea, la 
Călimănești s-a desfășurat cea 
de-a VIII-a ediție a Festivalu
lui interjudețean intrat în tra
diție sub genericul „Speologia — 
știință, artă, pasiune". Desfășurată 
pe parcursul a trei zile, această 
manifestare a reunit membri ai 
cercurilor și cluburilor de profil 
din 20 de județe ale țării. Progra
mul actualei ediții a cuprins ver
nisajul mai multor expoziții-con- 
curs de artă fotografică, pictură, 
afiș, grafică, sculptură și filatelie 
cu tematică speologică, o aplicație 
de specialitate In masivul Paring, 
o sesiune de comunicări științifice 
și altele. (Ion Stanciu).

HARGHITA. La Casa de cultură 
a sindicatelor din Miercurea-Ciuc 
s-a deschis expoziția județeană a 
elevilor șl pionierilor. Exponatele 
— lucrări de grafică, fotografii, 
sculpturi in lemn, obiecte din ce
ramică și cusături — fac dovada 

unor reale înclinații spre artă ale 
participanților. De asemenea, la 
Odorheiu Secuiesc s-a deschis ex
poziția sub genericul „Ce pot face 
două miini dibace". (Nicolae Șan- 
dru).

SUCEAVA. Sub genericul ..Cinsti
re omului și muncii", la Casa de 
cultură a sindicatelor din Suceava 
a avut loc o amplă manifestare de
dicată fruntașilor in întrecerea so
cialistă. în cinstea celor prezenți, 
formații artistice remarcate in ac
tuala ediție a Festivalului național 
„Cintarea României" au susținut 
un bogat și atractiv spectacol. 
Participanții la manifestare au vi
zionat, de asemenea, expoziția de 
carte social-politică și de artă plas
tică. (Sava Bcjinariu).

GALAȚI. întreprinderea de re
parații auto din Tecuci a găzduit 
un schimb de experiență pe 
tema : „Punctul de informare șl 
documentare politico-ideologică — 
instrument util de perfecționare a 
muncii politico-educative desfă
șurate de organele și organizațiile 
de partid în rîndu! comuniștilor, al 
oamenilor muncii". Au participat, 
activiști de partid, propagandiști, 
bibliotecari, alte cadre din unități 
economice și instituții ale munici
piului. (Dan Plăeșu).

Cea de-a 30-a ediție a Campiona
telor europene de lupte libere, des
fășurate in orașul bulgar Veliko Tir- 
novo, s-au încheiat, printre meda- 
liații competiției numărîndu-se si 
sportivii români Alin Păcurariu 
(categ. 48 kg) și Vasile Pușcașu 
(categ. 100 kg), vicecampioni euro
peni la categorie respective.

De asemenea. Nicu Hincu (categ. 
52 kg) și Gheorghe Mițu (categ. 82 
kg) s-au situat pe locul 4.

ATLETISM : Victorii românești in concursul internațional 
de la Shizuoka (Japonia)

în cadrul concursului internațional 
de atletism de la Shizuoka (Japonia), 
sportivii români au obținut trei vic
torii. Petre Drăgoescu a ciștigat 
cursa de 1 000 m. cu timpul de 
2'a5"38'100, Doina Melinte a trecut 
prima linia de sosire in proba simi
lară feminină in 2’36“94/100, iar Vali 
Ionescu a terminat învingătoare la 
triplusalt, cu rezultatul de 13.39 m.

Alte rezultate : masculin : săritura 
în lungime : Larry Myricks (S.U.A.) 
— 8,61 m ; 5 000 m : Said Aouita 
(Maroc) — 13’19“97/100 ; 400 m gar
duri : Roychi Yoshida (Japonia) — 
49“97/100 ; feminin : 100 m : Wen

La Campionatele europene de hal
tere, ce se desfășoară in orașul fran
cez Reims, sportivul român Teodor 
Iacob a cucerit medalia de bronz la 
categoria 52 kg — stilul „smuls" cu 
performanța de 100 kg. La totalul 
celor două stiluri. Teodor Iacob s-a 
clasat pe locul cinci, cu 217,500 kg. 
Pe primul loc s-a situat Sevdolin 
Marinov (Bulgaria) — 260 kg.

Peufeng (R. P. Chineză) — U“87/100; 
100 m garduri : Miyuki Ishikawa 
(Japonia) — 14“24/100.
• In concursul internațional de 

marș organizat cu prilejul zilei de 
1 Mai in orașul Noumburg (R.D.G.j, 
proba feminină de 10 km a fost ciș- 
tigată de Natalia Spiridonova 
(U.R.S.S.) — in 46’14", urmată de 
Victoria Oprea (România) — 48’32" 
și Dagmar Grimmenstein (R.D.G.) — 
48’40". La masculin cursa de 20 km a 
revenit lui Liubomir Ivanov (Bul
garia) — th 27’25’’, iar cea de 50 km 
s-a încheiat cu succesul olandezului 
Jan Cortenbach — 4h 18’22“.

Etapa < 25-a a campionatului 
diviziei A de fotbal a programat du
minică opt partide. încheiate cu 
următoarele rezultate tehnice : 
Dinamo — Victoria 4—4 (2—3). Toate 
cele patru goluri ale formației 
Dinamo au fost realizate de Cămăta- 
ru ! ; Gloria — Petrolul 0—1 (0—0). 
Unicul gol al întilnirii a fost inscris 
in ultimul minut de joc : Rapid — 
F.C. Argeș 0—0. In minutul 55, 
rapidistul Țirban a ratat o lovitură 
de la 11 m : Jiul — Corvinul 4—2 
(3—1) : Sportul studențesc — Oțelul 
1—1 (0—0) ; Flacăra — Universitatea 
Craiova 4—1 (0—1) : S.C. Bacău — 
Universitatea Cluj-Napoca 0—0. An-

★
RUGBI. Tradiționalul meci inter

național de rugbi dintre echipa 
Steaua București și selecționata 
armatei franceze, disputat la Bucu
rești, a revenit cu scorul de 24—13 
(15—4) rugbistllor români.

HOCHEI PE GHEAȚA. Campiona
tul mondial de hochbi pe gheață 
(grupa A) s-a încheiat la Viena cu 
victoria selecționatei Suediei; care a 
totalizat în turneul final 4 puncte 
(golaveraj 14—5), urmată de echipele 
U.R.S.S. — 4 puncte (4—3), Ce
hoslovaciei — 3 puncte și Canadei 
— 1 punct. In ultimele două meciuri 
ale competiției, reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut cu 2—1 (tf— 1, O—O, 

dronic, de la S.C. Bacău, a ratat în 
min. 35,o lovitură de la 11 m ; F.C. 
Olt — Chimia 2—0 (1—0).

Cel de-al nouălea meci al etapei 
(F.C.M. Brașov — Steaua) s-a 
disputat, la cererea clubului brașo
vean. ieri. Scor : 2—0 (1—0) pentru 
Sleaua.

In clasament continuă să conducă 
Steaua București, cu 44 puncte (di# 
24 de partide), urmată de Dinamo — 
36 puncte. Victoria — 30 punwte, 
F.C. Argeș, Petrolul, F.C. Olt — cite 
27 puncte.

Viitoarea etapă, a 26-a, urmează 
să se dispute duminică, 10 mai,

★
2—0) echipa Cehoslovaciei, iar se
lecționata Suediei a învins cu 9—0 
(3—0, 2—0, 4—0) formația Canadei.

AUTOMOBILISM. „Marele pre
miu" automobilistic de la Imola 
(Italia), contînd pentru Campiona
tul mondial de formula 1, s-a În
cheiat cu succesul britanicului Nigel 
Mansell, pe „Williams Honda". Pe 
locurile următoare s-au situat Ayrton 
Senna (Brazilia), pe „Lotus-Honda", 
italianul Michele Alboreto („Ferra
ri") etc. în' clasamentul Campiona
tului mondial al piloților, pe primul 
loc a trecut Nigel Mansell, cu 10 
puncte, urmat de Alain Prost (Fran
ța) — 9 puncte.



Schimb de mesaje la nivel înalt 
rnmâno-chinez

BEIJING (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
tovarășului Li Xiannian. membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze, un călduros salut prietenesc șl 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, de noi și tot mai mari suc
cese poporului chinez in infăptuirea 
programului de modernizare și dez
voltare social-economică pe calea 
socialismului.

Mulțumind, tovarășul Li Xiannian 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut cordial și cele 
mai bune urări de sănătate, fericire 
și viață îndelungată, de noi succese 
in activitatea dedicată construirii 
societății socialiste multilateral dez-

★

BEIJING 4 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, au fost 
transmise tovarășului Deng Xiao
ping. președintele Comisiei Centrale 
Consultative a P. C. Chinez, un cald 
salut tovărășesc și cele mai bune 
urări de sănătate si fericire, precum 
si succese tot mai mari poporului 
prieten chinez, in opera de moder
nizare si dezvoltare economico-so- 
cială a tării.

Exprimînd calde mulțumiri, tovară
șul Deng Xiaoping a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu un 
mesaj cordial de prietenie și cele 
mai bune urări de sănătate, fericire, 
viată îndelungată și putere de mun
că. pentru a conduce vasta activitate 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România 
prietenă.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Deng Xiaoping a tovarășului Manea

voltate în România, cauzei înțelege
rii și păcii în întreaga lume.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către tovarășul Li 
Xiannian a tovarășului Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, aflat într-o vizită în 
R.P. Chineză.

în timpul întîlnirii a fost eviden
țiat cursul ascendent al raporturilor 
de prietenie româno-chineze, subli- 
niindu-se rolul hotărîtor al întîlniri- 
lor si convorbirilor la nivel înalt 
pentru dezvoltarea acestora.

Tovarășul Li Xiannian a evocat, cu 
multă plăcere, întîlnirile și convor
birile pe care le-a avut cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și a făcut apre
cieri elogioase la adresa activității 
președintelui României.

A fost reafirmată hotărîrea de a 
se acționa pentru dezvoltarea în 
continuare a raporturilor politice, 
economice si tehnico-știintifice din
tre cele două țări.

★

Mănescu. vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, aflat in vizită de priete
nie în China.

In cadrul primirii au fost evocate 
întîlnirile si convorbirile la cel mai 
înalt nivel, care au avut de fiecare 
dată un rol hotăritor în dezvoltarea 
constantă a raporturilor de prietenie 
și colaborare pe multiple planuri 
dintre România si China. S-a expri
mat. totodată, hotărîrea de a acțio
na cu fermitate pentru realizarea 
deplină a înțelegerilor convenite, de 
o se asigura o evoluție continuu 
ascendentă a relațiilor politice, de 
cooperare economică româno-chineze.

★

Tovarășul Manea Mănescu a avut, 
de asemenea, întîlniri cu tovarășul 
Ulanhu, vicepreședinte al R.P. Chi
neze, Lu Dong, președintele Comi
siei economice de stat, președintele 
părții chineze în Comisia guverna
mentală româno-chineză de colabo
rare economică și tehnică, și Zheng 
Tuobing, ministrul comerțului exte
rior si relațiilor economice al R.P. 
Chineze.

încheierea Conferinței
I

MANAGUA (Agerpres). — La Ma
nagua au luat sfirșit lucrările celei 
de-a 77-a Conferințe a Uniunii In
terparlamentare. la oare au partici
pat delegați din 86 de țări. Din 
partea României a participat o dele
gație condusă de Marin Ivașcu. vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. președintele Grupului român 
în Uniunea Interparlamentară.

In documentul final se exprimă 
îngrijorarea in legătură cu încorda
rea gravă de pe plan internațional 
si persistenta unor conflicte pericu
loase în diferite regiuni ale lumii. 
Se evidențiază necesitatea reglemen
tării pașnice a focarului de încorda
re din America Centrală și a sem
nării. cit mai curînd posibil, a Ac
tului de pace și cooperare în aceas-

Uniunii Interparlamentare
tă regiune elaborat de Grupul de Ia 
Contadora. Este exprimată solidari
tatea cu lupta poporului nicaraguan 
pentru independență și dezvoltare de 
sine stătătoare, fără nici un amestec 
din afară.

în document se relevă, de aseme
nea. necesitatea convocării unei con
ferințe internaționale, sub egida 
O.N.U.. pentru reglementarea poli
tică a conflictului din Orientul Mij
lociu.

Participanții la forumul parlamen
tar de la Managua au cerut Iranului 
și Irakului să înceteze conflictul 
dintre ele și să ajungă la o soluție 
de pace reciproc acceptabilă. Ei s-au 
pronunțat, totodată, pentru transfor
marea Mării Mediterane într-o zonă 
a păcii, securității și colaborării.

Înlăturarea rachetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa — o necesitate stringentă 

Luări de poziție in diferite țări

Povara datoriei externe blochează 
progresul țărilor în curs de dezvoltare
MADRID 4 (Agerpres). — Pro

blema datoriei externe a țărilor 
latino-americane se agravează în- 
trucit dobinzile pe care le plătesc 
debitorii sînt excesiv de mari — a 
declarat, la Madrid, secretarul exe
cutiv al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru America Latină (C.E.P.A.L.), 
Norberto Gonzalez, citat de agenția 
Prensa Latina. In pofida sumelor 
imense ce sînt rambursate, povara 
datoriei externe crește în loc să se 
diminueze, dobinzile reprezentînd o 
treime din valoarea exporturilor re
giunii — a arătat el. Aceasta ex
plică de ce unele guverne ale sta
telor din America Latină au adoptat 
măsuri corespunzătoare în ce pri
vește rambursarea dobînzilor. argu- 
mentînd clar că, deși sînt dispuse 
să-și onoreze angajamentele cu cre
ditorii, nu o vor face cu prețul foa
metei. recesiunii și șomajului — a 
spus Norberto Gonzalez.

LUANDA 4 (Agerpres). — într-un 
report al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa, dat publicită
ții în capitala Angolei, se relevă că. 
la datoria externă de 200 de miliarde 
contractată de țările africane, aces
tea trebuie să aloce, anual, din 
veniturile obținute la exporturile 
lor, aproximativ 40 la sută pentru a 
plăti serviciul datoriei externe 
(ratele și dobinzile). Același docu
ment califică această scurgere de 
bani către creditori drept o sarcină 
imposibilă pentru statele africane.

Specialiștii afirmă că pentru ur
mătorii cinci ani statele africane .vor 
fi nevoite să ramburseze în contul 
datoriei externe 25 miliarde dolari, în 
condițiile deteriorării raporturilor de 
schimb pe plan internațional, situa

ție care a provocat o scădere a 
veniturilor la nivel regional de la 
60 miliarde in 1985 la 44,3 miliarde 
în 1986.

De aceea, statele africane, ca și 
alte state în curs de dezvoltare din 
lume, reclamă o abordare nouă a 
problemei datoriei externe în cadrul 
unei conferințe internaționale,

BOGOTA 4 (Agerpres). — Rene- 
gocierea comună a datoriei externe 
a Americii Latine în scopul întăririi 
capacității de negociere cu organis
mele creditoare internaționale a fost 
recomandată de cinci foști președinți 
din țări ale regiunii — transmit a- 
gențiile Prensa Latina și E.F.E. în
tr-un document difuzat la Bogota, 
Belisario Betancour, Alfonso Lopez 
Michelsen și Misael Pastrana (Co
lumbia), Oswaldo Hurtado (Ecuador) 
și Carlos Andres Perez (Venezuela) 
au subliniat că numai o poziție con
certată va ajuta statele din regiune 
să negocieze cu băncile internaționa
le problema lor comună, cea a dato
riei externe, Solidaritatea latino-ame- 
ricană constituind răspunsul aces
tora față de criză. In document se 
consemnează că problema datoriei 
externe constituie un iminent pericol 
pentru procesele de transformări de
mocratice ale țărilor din zonă, care 
iși văd frustrate posibilitățile de dez
voltare datorită împovărătoarelor lor 
obligații financiare față de exterior. 
Cei cinci foști șefi de stat au propus 
declararea unui moratoriu comun a- 
supra plății dobînzilor Ia creditele 
acordate de băncile internaționale în 
cazul în care acestea din urmă vor 
recurge la represalii economice îm
potriva vreunei țări latino-ameri
cane.

PARIS 4 (Agerpres). — La Stras
bourg s-au încheiat convorbirile din
tre primul ministru al Franței, 
Jacques Chirac, și cancelarul R.F. 
Germania, Helmut Kohl, care au 
abordat, in principal, probleme pri
vind poziția celor două țări față de 
propunerile sovietice privind lichida
rea rachetelor cu rază medie de ac
țiune și operativ-tactice din Europa, 

La conferința de presă ținută după 
întrevedere, cancelarul vest-german 
a exprimat speranța că în curînd se 
va ajunge la o poziție comună a 
celor două țări în problemele dezar
mării. Vorbitorul a arătat că R.F.G. 
iși va defini poziția față de propune
rile U.R.S.S. pină la sfirșitul acestei 
luni, „după realizarea unei concer
tări cu partenerii" vest-europenii

Ca și cancelarul R.F.G.. primul 
ministru francez a arătat că „o pozi
ție comună" față de inițiativele so
vietice „va fi adoptată doar după ce 
va fi realizată o concertare" intre 
pozițiile principalelor țări vest-euro- 
pene.

BONN 4 (Agerpres). — La Duis
burg s-au încheiat lucrările Con
gresului Partidului Ecologist din 
R.F. Germania. Participanții au 
adoptat, cu acest prilej, un apel 
adresat guvernului, în care se pro
nunță in sprijinul cererilor tot mai 
insistente ale unor cercuri largi ale 
opiniei publice vest-germane privind 
lichidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa. 
Delegații la congres au însărcinat 
fracțiunea partidului din Bundestag 
să prezinte in forul legislativ un 
proiect de rezoluție cerind retrage
rea de pe teritoriul vest-german a 
rachetelor nucleare „Pershing-2" și 
a celor de croazieră. De asemenea,

un loc important în cadrul dezbate
rilor a revenit strategiei Partidului 
Ecologist pentru unirea eforturilor 
tuturor grupărilor progresiste vest- 
germane în lupta pentru apărarea 
păcii, a drepturilor sociale și cetățe
nești ale oamenilor muncii.

COPENHAGA 4 (Agerpres). — 
Folketingul (parlamentul) danez a 
adoptat o rezoluție care obligă gu
vernul țării să sprijine in cadrul 
N.A.T.O. și al altor organizații inter
naționale încheierea unui acord so- 
vieto-american privind retragerea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune din Europa. In cadrul 
dezbaterilor din Folketing s-a sub
liniat că in prezent există condiții 
favorabile pentru a se obține progre
se reale in cadrul tratativelor de 
dezarmare.

ROMA 4 (Agerpres). — în loca
litatea italiană Comiso, din Sicilia, 
în zona căreia se află o bază mili
tară pentru rachetele nucleare cu 
rază medie de acțiune ale N.A.T.O., 
a avut loc o manifestație în favoa
rea dezarmării. Luînd cuvîntul la un 
miting desfășurat cu acest prilej. 
Giorgio Napolitano, membru al 
Secretariatului si al Direcțiunii Par
tidului Comunist Italian, a arătat că 
problemele dezarmării, ale relațiilor 
Est-Vest. precum și liniile directoa
re ale politicii externe a Italiei vor 
trebui să constituie temele centrale 
ale apropiatei campanii electorale 
pentru alegerile legislative anticipa
te. Ne aflăm — a arătat vorbitorul 
— în preajma unor opțiuni decisive, 
iar prima dintre ele este aceea cu 
privire la eurorachete, in legătură 
cu care Italia trebuie să-și spună 
cuvîntul.

Economia R.P. Bulgaria in 
primul trimestru al anului
SOFIA 4 (Agerpres). — La Sofia a 

fost dat publicității comunicatul 
Direcției centrale de statistică a 
R.P. Bulgaria cu privire la realizarea 
planului de dezvoltare economică și 
socială a țării pe primul trimestru al 
anului 1987.

In comunicat se relevă că, în com
parație cu perioada similară a anu
lui trecut, productivitatea muncii, 
calculată pe baza producției nete, a 
crescut cu 3 la sută, cheltuielile de 
producție la 100 leva au scăzut cu 
0,9 la sută. Din cauza temperaturilor 
scăzute, in luna martie, lucrările 
agricole s-au .încetinit considerabil, 
îndeosebi la culturile timpurii, rela
tează agenția B.T.A.

In comunicat se subliniază, de ase
menea, că o serie de întreprinderi și 
organizații nu au asigurat îndeplini
rea integrală a sarcinilor de plan, 
îndeosebi in privința modernizării 
tehnologice a producției.

Congresul Uniunii 
partidelor socialiste 
și social-democrate 

din Europa occidentală
LISABONA 4 (Agerpres). — Pro

blemele dezarmării și asigurării unei 
păci trainice pe continentul euro
pean se află in prim-planul agendei 
celui de-al XV-lea Congres al Uniu
nii partidelor socialiste și social- 
democrate din Europa occidentală, 
ale cărui lucrări au început luni in 
localitatea portugheză Estoril.

In primele intervenții s-a subliniat 
necesitatea unui rol mai activ al 
partidelor socialiste și social-demo- 
crate europene în vederea eliminării 
pericolului nuclear, lichidării rache
telor nucleare cu rază medie de 
acțiune de pe continentul nostru, 
intensificării relațiilor economice 
dintre toate statele europene.

ZIUA NAȚIONALĂ A SȚAȚULU[ ISRAEL

Domnului CHAIM HERZOG
Președintele Statului Israel

Cu ocazia Zilei naționale a poporului israelian, oea de-a 39-a aniversare 
a independenței, doresc să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul țării 
dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu, a trimis primului 
ministru al Statului Israel, Yitzhak 
Shamir, o telegramă prin care ii

adresează calde felicitări cu prilejul 
zilei naționale, Împreună cu alese 
urări de sănătate și fericire perso
nală.

MAREA BRITANIE

Situația din Liban
BEIRUT 4 (Agerpres), — Elicop

tere militare israeliene au lansat du
minică un raid împotriva localității 
Zaoutar El Arbie din zona Naba- 
tiyeh, situată in sudul Libanului. 
Totodată, potrivit unor informații 
ale forțelor de securitate libaneze, 
un convoi de vehicule blindate is
raeliene a pătruns in zona sud-liba- 
neză Shabaa, unde a efectuat o ope
rațiune de „curățire". Observatori 
din Beirut apreciază că este foarte 
posibil . ca trupele israeliene de 
ocupație să lanseze în curînd ope
rațiuni militare pe scară mai largă 
la nord de așa-numita zonă de 
securitate din sudul Libanului.

La 4 mai s-au îm
plinit 39 de ani de la 
proclamarea indepen
denței de stat a Israe
lului — sărbătoarea 
națională a acestei 
țări.

Situat pe țărmul de 
răsărit al Meditera- 
nei. unde în decursul 
istoriei au înflorit re
marcabile civilizații, 
Israelul a cunoscut, 
în cele aproape patru 
decenii de existentă 
statală, un proces de 
rapidă dezvoltare eco
nomică, reftșind să-și 
creeze o industrie a- 
vansată și o agricul
tură intensivă, conco
mitent cu realizările 
pe plan tehnico-ști- 
ințific, care contri
buie la valorifica
rea pe scară largă 
a resurselor materia
le si umane ale tării. 
Aceste rezultate, ca si 
înfăptuirile celorlalte 
state din zonă, sini 
insă serios afectate 
de persistența conflic
tului din Orientul 
Mijlociu, care întreți
ne o stare de perma
nentă tensiune, deter
mină mari cheltuieli 
militare. îngreunînd 
eforturile de dezvol
tare economico-so- 
cială și creind pe
riodic noi pericole 
la adresa păcii gene
rale. Tocmai de aceea, 
realizarea unei regle
mentări politice glo- 

■bale. juste și trainice 
a acestui conflict se în
scrie ca o cerință ma
joră a vieții interna

ționale, care ar da po
sibilitate tuturor po
poarelor din zonă să-și 
concentreze întreaga 
energie telurilor mun
cii pașnice, construc
tive, ceea ce ar cores
punde și intereselor 
păcii mondiale.

In spiritul politicii 
sale consecvente de 
colaborare cu toate 
statele, indiferent de 
orinduirea lor socială, 
pe baza principiilor 
suveranității si inde
pendentei naționale, 
egalității in drepturi, 
neamestecului in tre
burile interne, avanta
jului reciproc, Româ
nia a stabilit și dez
voltă relații politice si 
economice cu Israelul, 
corespunzător intere
selor . reciproce, ale 
cauzei Înțelegerii in
ternaționale. Intre cele 
două țări au avut loc, 
de-a lungul anilor, 
contacte la nivel înalt 
și la diferite alte ni
veluri, care au prile
juit examinarea posi
bilităților de extindere 
a cooperării bilate
rale. cît si reafirmarea 
poziției principiale a 
României cu privire 
la reglementarea ex
clusiv prin tratative a 
conflictului din Orien
tul Mijlociu. Așa cum 
se știe, tara noastră se 
pronunță pentru in
tensificarea eforturi
lor și acțiunilor poli- 
tico-diplomatice în 
vederea unei soluțio
nări globale, care să 
ducă la retragerea

Israelului din terito
riile arabe ocupate in 
urma războiului din 
1967, la rezolvarea 
problemei poporului 
palestinian — prin re
cunoașterea dreptului 
său la autodetermina
re. inclusiv Ia crearea 
unui stat propriu, in
dependent — la reali
zarea unei păci trai
nice, menite să asigu
re integritatea, suve
ranitatea si securita
tea tuturor statelor 
din regiune. In con
cepția României, ca
drul cel mai prielnic 
al unei asemenea so
luționări politic*’ îl 
poate oferi organiza
rea unei conferințe 
internaționale. sub 
auspiciile O.N.U..' Ia 
care să participe toate 
părțile interesate, in
clusiv Organizația 
pentru Eliberarea Pa
lestinei. precum șl 
U.R.S.S. și S.U.A., 
ceilalți membri al 
Consiliului de Secu
ritate, alte state ce 
pot contribui pozitiv 
la rezolvarea proble
melor existente si in
staurarea păcii in 
zonă.

Călăuzită de ase
menea poziții de prin
cipiu. tara noastră 
consideră că realizarea 
unei reglementări jus
te și durabile in Ori
entul Mijlociu ar con
stitui o contribuție de 
seamă la cauza păcii 
mondiale, a progresu
lui și prosperității tu
turor popoarelor din 
această parte a lumii.

Puternică demonstrație împotriva șomajului
LONDRA 4 (Agerpres). — Una din 

cele mai mari demonstrații împotri
va șomajului din Marea Britanie s-a 
desfășurat duminică, peste 300 000 de 
oameni formind un adevărat „lanț 
viu" între Londra și Liverpool, rela
tează agențiile de presă. Acțiunea a 
fost inițiată de numeroase organiza
ții sindicale și profesionale, la ea 
luînd parte reprezentanți ai partide
lor politice de opoziție, precum și 
personalități ale vieții culturale bri
tanice.

în prezent, in Anglia, șomajul 
afectează peste 3 milioane de oa

meni, ceea ce reprezintă 11 la sută 
din forța de muncă activă, procent 
printre cele mai ridicate intre statele 
occidentale industrializate.

Totodată, a fost exprimat protes
tul față de absența unor măsuri gu
vernamentale de creare de locuri de 
muncă, inițiatorii acțiunii relevind 
faptul că, de la venirea la putere a 
guvernului conservator, în 1979, nu
mărul celor fără lucru in Marea Bri
tanie s-a triplat. Organizatorii con
sideră că, fără schimbări majore în 
actuala politică economică a cabine
tului Thatcher, șomajul nu se vâ pu
tea reduce în mod semnificativ.

CIOCNIRI ARMATE ÎN UGANDA
KAMPALA 4 (Agerpres). — Peste 

200 de elemente înarmate antiguver
namentale au fost eliminate din 
luptă sau arestate de unitățile forțe
lor militare naționale ugandeze — 
informează ziarul „The Star", care 
apare Ia Kampala. Aceeași sursă 
precizează că trupele Armatei de Re
zistență Națională (N.R.A.) au de
clanșat atacuri împotriva unor gru
puri înarmate care acționau in zona 
localității Iganga, din estul Ugandei.

De la începutul acestui an, armata 
ugandeză a desfășurat numeroase ac
țiuni de luptă în nordul țării in ve
derea eliminării unor persoane înar
mate aparținind fostelor administra
ții de la Kampala. Autoritățile ac
tuale din Uganda, care au preluat 
puterea politică la începutul anului 
trecut, acționează pentru realizarea 
unui climat pașnic în țară și trecerea 
la reconstrucție, în special în dome
niul economiei, afectată grav de răz
boiul civil.

Pentru întărirea unității de acțiune a partidelor comuniste 
a tuturor forțelor progresiste, in vederea 
armelor nucleare și asigurării păcii

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

HOTARTRE. C.C. al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
adoptat o hotărire cu privire la 
măsurile pentru asigurarea trans
punerii in viată a . sarcinilor celui 
de-al XII-lea plan cincinal în ce 
privește dezvoltarea bazei mate
riale și tehnice a sferei social-cul- 
turale. Hotărîrea se referă la ex
tinderea construcțiilor de locuințe, 
de instituții școlare și preșcolare, 
policlinici și alte obiective social- 
culturale în anii 1986—1990.

GUVERNUL BRITANIC a hotărît 
trimiterea 
militare 
urmare a intensificării actelor de 
violență

regiștrat. un surplus 
miliarde dolari. In acest fel 
depășit considerabil nivelul de 61.6 
miliarde dolari atins în 1985. După 
cum a precizat Ministerul nipon al 
Finanțelor, in anul fiscal precedent, 
importurile Japoniei au scăzut eu 
7,8 la sută, în timp ce exporturile 
au sporit cu 16.9 procente compa
rativ cu 1985. Excedentul nipon 
al balanței de conturi curente a 
înregistrat, de asemenea, un re
cord de 93,7 miliarde de dolari în 
anul fiscal 1986.

unor noi contingente 
in Irlanda de Nord, ca
din această provincie.

nnevre, care se vor încheia la 15 
mai, participă nave ale Flotei a 
Vl-a americane, precum și ale ma
rinei italiene și franceze, infor
mează agenția ANSA. Acestora li 
se vor adăuga forțe britanice, turce 
și olandeze.

SECETA. Guvernul Somaliei a 
declarat starea de urgentă în 
întreaga țară ca urmare a secetei 
neobișnuit de aspre din arest se
zon. Autoritățile de Ia Mogadiscio 
au făcut cunoscut că peste 60 la 
sută din populația țării, de apro- ’ 
ximativ 
afectată 
altfel o 
cipitații 
țile somaleze trimit in zonele cele 
mai lovite de secetă 
urgență : hrană, apă 
medicamente.

6 milioane, este puternic 
de sezonul secetos, de 

continuare a lipsei de pre- 
de anul trecut. Autorită-

ajutoare de 
potabilă și

EXCEDENT, 
ale Japoniei 
record : în 
încheiat la

in devize 
un nivel- 

fiscal
Rezervele 

au atins 
anul fiscal 1986, 

31 martie, s-a în-

MANEVRE ALE N.A.T.O. In 
zona coastelor sud-occidentale ale 
Sardiniei au început manevrele 
N.A.T.O. denumite codificat 
„Dragon Hammer ’87", primele din 
cele două manevre semestriale des
fășurate în Europa occidentală cu 
participarea țărilor membre ale 
Alianței atlantice. La aceste ma-

La 1 lanuaPOPULATIA S.U.A.
rie 1986, populația S.U.A. era de 
240 468 000 de locuitori, se arată 
într-un raport difuzat de Biroul de 
recensămînt al S.U.A. în perioada 
ultimilor cinci ani, cel mai mare 
spor al populației s-a înregistrat in 
statele din vestul și sudul S.U.A. 
Sporul populației a fost mai rapid 
in orașe decît în localitățile rurale.

I
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Zilele trecute a fost dată publici
tății Declarația comună a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, și 
a tovarășului Kenji Miyamoto, pre
ședintele Cohiitetului Central al 
Partidului Comunist Japonez. Docu
ment de o deosebită importanță po
litică, declarația sintetizează poziții
le principiale ale Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist 
Japonez, ale conducătorilor celor 
două partide în legătură cu principa
lele probleme ale vieții internaționa
le actuale, în mod deosebit cu pro
blemele privind lichidarea armelor 
nucleare și apărarea păcii, precum și 
cu situația din mișcarea comunistă și 
muncitorească, cu marile răspund.eri 
ce revin, în împrejurările internațio
nale prezente, partidelor comuniste 
și muncitorești, forțelor revoluționa
re, progresiste, democratice de pre
tutindeni în lupta pentru dezarmare, 
progres social și pace in lume.

Promotor consecvent al cauzei uni
tății de acțiune a partidelor comu
niste și muncitorești, partidul nos
tru, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, desfă
șoară o intensă activitate de consul
tări și contacte, menite să contribuie 
la o mai bună cunoaștere reciprocă 
a punctelor de vedere, la întărirea 
colaborării cu celelalte partide. în 
acest, cadru se înscriu și întîlnirile 
cate au avut loc de-a lungul anilor 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kenji Miyamoto. între re
prezentanții celor două partide, de
clarația comună adoptată recent fiind 
o nouă ilustrare a bunelor relații to
vărășești, de colaborare și solidari
tate comunistă dintre P.C.R. și P.C.J., 
a dorinței de a desfășura în conti
nuare eforturi comune pentru rea
lizarea unui larg front mondial de 
luptă pentru afirmarea unei politici 
noi, de pace, independență și pro
gres.

Reafirmînd această poziție consec
ventă a partidului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Acționăm — ca și in trecut — 
pentru întărirea solidarității inter
naționale cu toate forțele revoluțio
nare, cu partidele comuniste și mun
citorești, cu partidele socialiste, so- 
cial-democrate, cu forțele de elibe
rare națională, cu alte partide și 
forțe democratice, antiimperialiste, 
avînd deplina convingere că întă

cide asupra propriului viitor. Este o 
realitate că, pe de o parte, lupta 
pentru prevenirea unui război nu
clear și eliminarea armelor nucleare, 
pentru suveranitate și independență 
națională a cunoscut o tot mai amplă 
dezvoltare. Așa cum subliniază insă 
partidul nostru, forțele care se pro
nunță pentru o politică nouă, de 
dezarmare și pace, pentru a asigura 
o dezvoltare democratică, potrivit in
tereselor tuturor popoarelor, nu sint

Pe marginea Deci a rafiei comune 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Secretar general al Partidului Comunist Român, 

și a tovarășului Kenji Miyamoto
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Japonez

rirea solidarității și unității acestor 
forțe constituie o cerință de impor
tanță hotăritoare pentru politica de 
pace, de dezarmare, pentru respectul 
independenței fiecărei națiuni, pen
tru progresul economic și social al 
tuturor popoarelor".

In mod deosebit, întărirea colabo
rării, a unității de acțiune a partide
lor comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor revoluționare, democra
tice și progresiste se impun în ac
tualele împrejurări internaționale, 
atit de complexe și de grave, cind, 
așa cum se subliniază în declarația 
comună, „omenirea se află într-un 
moment de răscruce istorică". Se 
poate spune că nicicind umanitatea 
nu s-a aflat atît de direct și de dra
matic în fața răspunderii de a de

Încă destul de puternice pentru a 
face ca un asemenea curs să devi
nă precumpănitor. Pe de altă parte, 
tabloul vieții internaționale este pu
ternic marcat de acumularea unor 
uriașe cantități de armamente nu
cleare și convenționale tot mai per
fecționate, de accentuarea decalaje
lor economice și extinderea conflic
telor economice și comerciale inter- 
capitaliste. Toate acestea impun mai 
mult ca oricind intensificarea acțiu
nilor țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a forțelor 
înaintate din întreaga lume pentru 
pace, securitate, independență, de
mocrație și progres social.

Declarația comună pune puternic 
în evidență faptul că in această 
luptă obiectivul central il constituie

eliminarea armelor nucleare. O ase
menea concluzie se detașează din 
însăși evoluția vieții internaționale 
din ultimii ani. Fapt este că de la 
prima întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kenji Miya
moto, în urmă cu 16 ani, numărul 
armelor nucleare a crescut în ritm 
accelerat, avînd in prezent o putere 
distructivă care a atins niveluri ce 
nu pot să nu provoace profundă 
neliniște și preocupare. Astfel, in 
actuala situație, apare limpede că un 
nou război mondial ar însemna in 
mod inevitabil un război nuclear, 
care ar duce la distrugerea intregii 
umanități, a civilizației create de 
milenii, a înseși condițiilor vieții pe 
planeta noastră. In același timp, au 
crescut continuu pericolul și ame
nințarea ca, in condițiile actualelor 
interdependențe, diferite conflicte 
așa-zis locale să degenereze într-un 
război nuclear. Faptele arată că, de
parte de a întări capacitatea de 
apărare a statelor, de a aduce mai 
multă securitate, armele nucleare 
sporesc nelimitat insecuritatea gene
rală. reprezintă cea mai gravă ame
nințare la adresa păcii mondiale.

Pentru Partidul Comunist Român, 
ca și pentru Partidul Comunist Ja
ponez, problema eliminării armelor 
nucleare se detașează ca o proble
mă cardinală, de vitală însemnătate. 
Europa, cum se știe, este Ia ora 
actuală continentul cel mai înarmat. 
Aici se află amplasate uriașe canti
tăți de arme de tot felul, îndeosebi 
nucleare — noile tipuri de rachete 
cu rază medie de acțiune, dar și un 
mare număr de arme atomice ope
rativ-tactice ; cum tot astfel spre 
continentul european sînt îndreptate 
și o bună parte a rachetelor strate
gice existente în lume. Este pe de
plin firesc de aceea ca România să 
înscrie problema dezarmării, în pri
mul rind a dezarmării nucleare, ca 
unul din obiectivele fundamentale

ale politicii sale externe. La rîndul 
ei. Japonia, prima țară care a cunos
cut tragedia bombardamentului ato
mic, este situată într-o regiune din 
cele mai expuse primejdiei nucleare. 
Amenințarea este însă pretutindeni. 
In condițiile armamentului nuclear 
actual, cind distanțele geografice nu 
mai contează, se poate spune că nu 
există nicăieri un „ultim țărm", fe
rit de primejdia nucleară.

în lumina acestei realități, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kenji Miyamoto arată in mod 
solemn, în declarația comună adop
tată, că este imperios necesar să se 
constituie urgent un amplu front unit 
international antinuclear, pentru 
prevenirea războiului și eliminarea 
armelor nucleare, pentru depășirea 
impasului în care se află astăzi po
litica internațională în problema ar
melor nucleare. Obiectivele definite 
în declarație vizează intensificarea 
luptei împotriva instalării de noi 
arme nucleare și înlăturarea celor 
existente, prevenirea militarizării 
spațiului cosmic, interzicerea totală 
a experiențelor nucleare și înche
ierea unui acord internațional în 
acest scop, crearea de zone denu- 
clearizate, oprirea intrării în porturi 
a navelor militare străine purtătoare 
de arme nucleare.

Constituirea unui front larg unit 
antinuclear ar contribui, totodată, 
in concepția P.C.R. și a P.C.J., la 
mobilizarea unor uriașe forțe social- 
politice pentru a determina înche
ierea unui acord internațional pri
vind interzicerea totală a dezvol
tării. producerii, experimentării, po
sedării, amplasării și folosirii ar
melor nucleare. O asemenea cerință 
apare cu atit mai stringentă, cu cit, 
In cele peste patru decenii care au 
trecut de la cel de-al doilea război 
mondial, atît in cadrul O.N.U., cît și 
al altor foruri internaționale, deși 
problema dezarmării nucleare a fost 
în mod permanent inclusă pe ordinea 
de zi, negocierile respective nu s-au 
soldat cu măsuri efective de oprire a 
cursei înarmărilor nucleare, de de
zarmare. Dimpotrivă, în această pe
rioadă arsenalele nucleare au conti
nuat să crească într-un ritm 
vertiginos, avînd în prezent o 
putere distructivă echivalentă cu 
un milion de bombe de tipul 
celor de Ia Hiroshima sau Nagasaki. 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Japonez se pronunță 
de aceea în mod ferm pentru reali
zarea unor acorduri și înțelegeri 
politice, inclusiv în cadrul O.N.U.,

în direcția dezarmării. De o deose
bită însemnătate în acest sens ar fi, 
în opinia celor două partide, conve
nirea intre cele mai mari state po
sesoare de arme nucleare. U.R.S.S. 
și S.U.A., precum și între toate sta
tele nucleare, a unor măsuri efective 
de eliminare a armelor nucleare din 
viața omenirii.

în actualele condiții este mai 
urgent ca oricind să se asigure mo
bilizarea cea mai largă a maselor 
largi populare pentru apărarea drep
tului suprem al oamenilor, al po
poarelor — dreptul la pace, la via
ță. în acest spirit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kenji Miyamoto se adresează tutu
ror forțelor politice, sindicatelor, 
organizațiilor și mișcărilor de femei 
și tineret, altor pături sociale, cercu
rilor religioase cu chemarea ca, pe 
deasupra oricăror deosebiri politice 
și filozofice, indiferent de zona 
geografică in care se află, să se 
unească într-un amplu front inter
național, să inițieze acțiuni comune 
pentru dezarmare și pace. Pornind 
de la experiența istorică, de la în
vățămintele frontului unit antifas
cist, conducătorii celor două partide 
au dat expresie hotăririi comuniști
lor români și japonezi de a-și înde
plini datoria de onoare de a con
tribui la crearea frontului unit in
ternațional. prin reunirea în acest 
front a tuturor forțelor progresului 
și păcii.

In declarația comună se exprimă, 
totodată, profunda îngrijorare a celor 
două partide in legătură cu sporirea 
vertiginoasă a cheltuielilor pentru 
Înarmări,. subliniindu-se necesitatea 
reducerii radicale a armamentelor și 
efectivelor, a bugetelor militare, fo
losirii resurselor economisite pen
tru eradicarea foametei și sără
ciei, pentru soluționarea unor pro
bleme social-economice acute care 
confruntă omenirea contemporană. 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Japonez se pronun
ță, totodată, pentru rezolvarea 
globală a problemelor subdezvoltării 
și instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru solu
ționarea tuturor conflictelor dintre 
state exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative, pentru respectarea deplină 
a dreptului popoarelor de a-și alege 
liber calea de dezvoltare, fără nici 
un amestec din afară.

Un rol de cea mai mare Impor
tanță în evoluția vieții internațio
nale revine, incontestabil, mișcării 
comuniste și muncitorești. Partidul

Comunist Român și Partidul Comu
nist Japonez s-au pronunțat și se 
pronunță pentru dezvoltarea colabo
rării și solidarității partidelor comu
niste, întreaga experiență demon- 
strînd că rolul și influența lor in 
lumea contemporană sint indisolubil 
legate de intărirca unității lor. în 
declarația comună se subliniază în 
acest sens contribuția pe care au 
avut-o cele două partide Ia clarifi
carea însemnătății hotăritoare a 
principiilor universal recunoscute 
ale relațiilor dintre partidele comu
niste și muncitorești — independen
ța, autonomia în elaborarea strate
giei și tacticii revoluționare, egali
tatea in drepturi, încetarea oricărui 
amestec din afară în treburile inter
ne, inclusiv nesprijinirea și neincu- 
rajarea grupurilor fracționiste, neim- 
punerea unei anumite linii politice 
altor partide. P.C.R. și P.C.J. consi
deră că partidele comuniste și mun
citorești trebuie să-și desfășoare ac
tivitatea revoluționară, de construc
ție socialistă în mod creator, inde
pendent, aceasta fiind de natură să 
contribuie la realizarea unei adevă
rate solidarități internaționale.

Desigur, după cum se știe, parti
dele comuniste și muncitorești își 
desfășoară activitatea într-o mare 
diversitate de condiții istorice, eco
nomice, social-politice și naționale. 
Partidul nostru, ca și P.C. Japonez, 
apreciază că aceasta nu trebuie să 
constituie o piedică în calea colabo
rării. Declarația comună subliniază 
în acest sens necesitatea de a se ac
ționa pentru depășirea obstacolelor 
din calea unei adevărate refaceri a 
unității mișcării comuniste, căutin- 
du-se și punîndu-se pe primul plan 
factorii de unitate, interesele funda
mentale comune — dezarmarea și 
pacea, democrația și progresul social.

In temeiul unei profunde analize 
științifice, materialist-dialectice, a 
dezvoltării omenirii contemporane, 
declarația comună pune în evi
dență concluzia de deosebită valoare 
teoretică și practică potrivit căreia 
este întru totul posibilă o nouă so
lidaritate internațională, cele două 
partide pronunțîndu-se pentru inten
sificarea eforturilor partidelor comu
niste, ale tuturor organizațiilor cla
sei muncitoare, forțelor progresiste 
și democratice, popoarelor de pre
tutindeni pentru edificarea unei 
lumi fără arme nucleare, pentru de
zarmare și pace, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

Dumitru ȚINU
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