PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

r

DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA C.C. ĂL P.C.H. DIN 28-29 MARTIE 1988

• Cu privire la efectivul, compoziția și structura organizatorică
a partidului la 31 decembrie 1987 și activitatea politico-organizatorică
desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru înfăptuirea
hotărîrilor și directivelor partidului

)RGĂN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
6 PAGINI - 50 BANI

Sîmbătă 2 aprilie 1988

Anul LVII Nr. 14 189

Sarcini și orientări fundamentale subliniate
te tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C. C. al P. C. R.

0 ACTIVITATE DINAMICA, EFICIENTĂ, PRIN UTILIZAREA
JUDICIOASA A RESURSELBR MATERIALE SI FINANCIARE
’entru țara noastră, aflată în plin
>ces de dezvoltare intensivă, este
se poate de important ca mijloae tehnice, materiale și financiare,
ursele de muncă să fie strict dră■ ite, utilizate eu cel mai înalt spi■ de chibzuință. Societatea sociaă pe care o edificăm nu-și poate
mite să irosească nici o resursă,
î cum sublinia tovarășul
jolae Ceaușescu la recenta pie
ră a C.C. al P.C.R.. este necesar să
acționeze cu toată hotărirea penbuna gospodărire și administrare
mijloacelor de producție încredin
țate. colectivelor de oameni ai munîii, in calitatea lor de proprietari
și producători, pentru creșterea ren
tabilității și eficienței tuturor uni
tăților economico-sociale.
In ciclul de comentarii consacrate
problematicii dezbătute la plenară,
ni: oprim astăzi i supra cerințelor ac
tuale privind ut lizafea judicioasă a
mijloacelor materiale și bănești, re
ducerea și lich'darea stocurilor sunranormative. Să reflectăm asupra
mei cifre prezentate de secretarul
meral al partidului la plenara C.C.
P.C.R.: pe locuitor, venitul națioI a ajuns Ia peste 35 000 lei. Să rartăm acest indicator la numărul de
litori ai țării și vom avea imagiunei valori impresionante, care aforța și trăinicia economiei roști. justețea politicii partidului
zvoltare a potențialului produccale sigură de progres și bunăDesigur, reprezintă un mare
pentru țară să se realizeze un
îs social ridicat, care asigură un
enea venit național, dar tot atit
piportant este să se utilizeze
•tai bine rezultatele muncii noas/alorile nou create, pentru dez
icea economiei, pentru ridicarea
’ului de trai. Este un mare adeasupra căruia insistă in mod
pbit secretarul general al parti. Pentru că, iată,- în prezent,
ă. pe ansamblul economiei,
ri supranormative de peste 100

de miliarde Iei și, în general, stocu
rile, chiar cele in cadrul normativu
lui. sint foarte mari, cu mult peste
cbea ce există în alte țări in acest
domeniu. Or, ce Înseamnă 'stocuri
supranormative ? Nimic altceva decît muncă — vie și materializată —
încorporată în materiale, in produc
ție neterminată sau in produse finite
scoase practic din circuitul produc
tiv, muncă a cărei recunoaștere so
cială întirzie și. în esență, imobili
zează o parte însemnată din venitul
național in fonduri pentru acoperi
rea financiară a acestor stocuri. Dar
împreună cu munca socială, in ase
menea stocuri stau „Înghețate" bene
ficiile aferente, deci o eficiență eco
nomică potențială pe hirtie, care
însă nu poate fi fructificată. Și aceasta in loc ca fondurile să fie re
întregite neîntîrziat, iar mijloacele
circulante să aibă o circulație rapidă,
la fiecare „rotație" completă a ciclu
lui „bani-marfă-bani" aducind un
plus de beneficii, un plus de efi
ciență. Prin urmare, este de la sine
înțeles că existența unor stocuri
mari, și cu atit mai mult cind aces
tea sint supranormative, are efecte
negative asupra desfășurării in buna
condiții a activității economice, a
rentabilității și eficienței producției
materiale.
In condițiile actualului mecanism
gospodărirea
economico-financiar,
judicioasă a resurselor materiale și
financiare pentru evitarea formării'
de stocuri care depășesc necesitățile
firești .ale unei activități eficiente,
deci peste normativele aprobate, re
prezintă o Cerință fundamentală a
înfăptuirii autogestiunii. a autofi
nanțării. Mai concret, o bună parte
din pirghiile care acționează in sen
sul menținerii stocurilor iu limite
normale sau, și mai bine zis,
normate se află la nidemîna co
lectivelor de oameni ai . muncii
din întreprinderi, a organelor demo
cratice de conducere a acestora. Ce
argumente pot fi aduse în această
privință ? Nu sint necesare demon

• Cu privire la activitatea desfășurată de organele de partid, de stat
și organizațiile de masă in anul 1987 pentru înfăptuirea politicii
de cadre a partidului -

strații prea complicate pentru a ară
ta limpede că o bună planificare cre
ează premisele unei aprovizionări
tehnico-materiale raționale, ritmice,
că încheierea la timp a contractelor
economice conferă perspectiva unei
programări judicioase a producției,
că repararea și întreținerea corespun
zătoare, precum și exploatarea co
rectă a mijloacelor tehnice dau ga
ranția funcționării lor neîntrerupte ;
calificarea profesională și disciplina
personalului permit realizarea unor
produse la nivelul tehnic și calita
tiv stabilit ; după cum, o organizare
științifică a producției este de na
tură să prevină „strangulările" pe
fluxul de fabricație, hiatusurile in
colaborarea intre secțiile întreprin
derii.
întrebat de reporter de ce a rea
lizat un anumit stoc de produse
pentru export fără a avea garantată
desfacerea, un director de întreprin
dere a dat un răspuns care, la pri
ma vedere, pare a.-i justifica deci
zia : „în general,, contractul pentru
acest produs se încheie mai tirziu.
Avind experiența anilor precedent!,
pentru a nu pierde capacitatea de
producție am introdus produsul în
fabricație și am creat stocul necesar
pentru o vînzare promptă. Iată însă
că. de această dată, întreprinderea de
comerț exterior cu care colaborăm
nu a mai reușit să perfecteze con
tractul extern. Ce să facem, trebuie
să avem în vedere că există și un
risc comercial !“ Adîncind investiga
țiile, aveam să aflăm însă faptul
surprinzător că întreprinderea pro
ducătoare a pierdut piața respectivă
din vina sa. intrucît nu s-a preocu
pat cu seriozitate de îmbunătățirea
caracteristicilor produsului și. in
mod deosebit, de reducerea costuri
lor de fabricație in vederea sporirii
competitivității. Deci, pînă la urmă,
cauzele formării stocului nu țin nici
decum de ..riscul comercial". ci se
regăsesc in întreprindere : chiar dacă
nu trebuie omisă răspunderea care
revine întreprinderii de comerț .ex

terior ce avea datoria să sesizeze și
să semnaleze la timp tendințele
pieței, centralei și institutului de re
sort cărora le revenea obligația să
urmărească înnoirea și modernizarea
producției in unitățile de profil.
Desigur, directorul întreprinderii
amintite a luat o decizie nu numai
greșită, ci. și contrară legji atunci
cind a stabilit fabricarea unui pro
dus fără desfacere asigurată. Dar o
măsură importantă referitoare la ac
tivitatea productivă a unei unități
economice nu 'poate fi hotărită
de unul singur. In fiecare în
treprindere există un consiliu al oa
menilor muncii care are datoria să
dovedească discernămînt in aseme
nea situații, să nu angajeze colec
tivul in acțiuni nu numai riscante,
ci și nelegale. Și mai există un
contabil-șef fără semnătura căruia,
potrivit prevederilor legale, nici di
rectorul, nici consiliul oamenilor
muncii nu pot iniția nici o acțiune
care presupune utilizarea unor re
surse materiale și financiare. Or,
așa cum s-a subliniat la recenta
plenară a C.C, al P.C.R.. este nece
sar ca organele financiare, de ia
toate nivelurile, să nu se mulțu
mească cu a constata anumite stări
de lucruri negative, ci să acțio
neze preventiv, pe baza tinef analize
temeinice a oportunității adoptării
oricărei decizii care vizează patri
moniul întreprinderii, integritatea
produselor materiale și financiare,
pentru asigurarea desfășurării in
cele mai bune condiții a activității
productive, respectarea normelor de
consum și de stoc, creșterea eficien
ței și rentabilității și, mai ales, pen
tru respectarea legalității.
■ In cele din urmă insă, deosebit de
răspunderile ce revin persoanelor
din conducerea întreprinderii, con
secințele pe planul nerealizăpii pro-

'Cornetiu CAXI,AN

în paqina a Il-a

In Întreaga
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storia contemporană
a economiei națio
nale va păstra, de
sigur. în paginile sale
și evenimentul ce a avut loc in ?iua de 10 februarie 1981," ora 15,20, pe
platforma Combinatului si- ■
derurgic de la Galați : intrarea în funcțiune a celui
mai mare furnal românesc.
Articolul publicat atunci
in „Scihteia" releva că, prin
volumul său util de 3 500 mc
și prin capacitatea sa de
producție, furnalul nr. 6 de
la Galați se Înscrie printre
primele zece agregate de
acest fel din lume, el sin
gur realizind mai multă
fontă decit producea în
treaga industrie metalur
gică a României in anul
1965. Construcția lui F. 6
a durat peste 1 500 de zile,
pe parcursul cărora au fost
dislocate în jur de 1,3 mi
lioane mc de pămînt, s-au
montat zeci de mii de tone
de utilaj tehnologic, con
strucții și confecții metali
ce. s-au inzidit mii de «că
rămizi refractare, s-au in
stalat zeci de kilometri de
cabluri electrice. Dăm aceste detalii pentru că efortul inițial s-a repetat,
In bună măsură, in ulti
mele luni, cu prilejul efec
tuării reparației capitale.
Prima campanie de pro
ducție a furnalului nr. 6
s-a Încheiat in luna no
iembrie 1987, cind comple
xul agregat a intrat in
tr-un proces normal de re
parație capitală. Așadar, o
nouă intilnire a celui mai
mare furnal din țară cu
constructorii, de această
dată cu cițiva ani mai bogați in experiență, cu în

I

vățăminte prețioase cîștigate dintr-o recentă repa
rație capitală la un alt fur
nal de mare capacitate —
nr. 5 —, executată, de asemenea, in timp record.

concomitent cu elaborarea
unor programe speciale de
creștere a producției de
fontă la furnalele aflate
in funcțiune, care să com
penseze scoaterea din flu-

• Patru luni - o durată de
execuție record • Peste 6000
de constructori pe o verticală
de 100 de metri
Fiindcă la reconstrucția
marelui furnal, mai mult
decit la execuția lui iniția
lă, timpul trebuia compri
mat la maximum. Iar oa
menii au înțeles acest im
perativ — faptul că fieca
re zi ciștigată in amplul
proces al reparației capi
tale înseamnă o zi in plus
pentru producție.
In tot ceea ce au între
prins in cele patru luni cit
a durat această importantă
lucrare, constructorii și be
neficiarul au avut vii in
memorie sarcinile și indi
cațiile date de secretarul
general al partidului cu
prilejul vizitei de lucru efectuate la Galați in toam
na anului trecut. Atunci,
in cadrul întîlnirii de lu
cru cu membrii consiliului
de conducere al centralei,
conducătorul partidului și
statului a subliniat că lu
crările de reparații de la agregatele siderurgice tre
buie să se desfășoare in
tr-un timp mult mai scurt,

xul productiv a celor su
puse reparațiilor.
Este, desigur, un motiv
de satisfacție, de mindrie
patriotică faptul că, deo
potrivă, constructorii și si
derurgiștii au transpus in
viață aceste sarcini cu fer
mitate comunistă și soirit
revoluționar de răspunde
re. Pe parcursul execuției
lucrărilor la furnalul nr. 6,
celelalte capacități și, în
deosebi, furnalul nr. 5 au
funcționat cu un randa
ment superior prevederilor
din proiecte, asigurind re
alizarea planului la fontă
și, implicit, la oțel și lami
nate — produse atit de
necesare economiei națio
nale, satisfacerii cerințelor
exportului.
eoarece este cea din
ții reparație capi
tală a celui mai
mare furnal al României,
termenii de comparație
lipsesc. Doar cu „frate
le" mai mic — furnalul nr.

D

noapte, cu toate

Intensificarea insămințărilor!
® Pînă în seara zilei de 31 martie
au fost însămînțate aproape 1,1 mili
oane hectare cu diferite culturi, ceea
ce reprezintă 20 la sută din suprafețe
le prevăzute prin programul acestei
campanii agricole de primăvară
® Mai ales în zonele unde a plouat
mai mult, sînt necesare măsuri imedia
te pentru identificarea terenurilor zvîntate și concentrarea operativă a mij
loacelor mecanice acolo unde se poa
te lucra
® Acum, cînd vremea a redevenit
frumoasă în cea mai mare parte a ță
rii, există condiții deosebit de favora
bile pentru executarea unor lucrări de
cea mai bună calitate
® însămînțarea porumbului și a soiei trebuie să concentreze în aceste
zile principalele forțe din agricultură
® în unitățile agricole și în județele
unde lucrările sînt mult întîrziate să fie
întreprinse măsuri ferme și imediate
pentru a se încheia semănatul culturi
lor din primele două epoci și cu deo
sebire al sfeclei de zahăr și florii-soareJui
® Recuperarea grabnică a întîrzierilor la semănat este posibilă prîntr-o
mai bună organizare a activității, ast
fel îneît toate tractoarele și mașinile
agricole, constituite în agregate com
plexe, să fie folosite, zi și noapte, la
întreaga capacitate
® Pretutindeni trebuie să se mani
feste exigență maximă pentru respec-

Imediat ce terenul s-a zvîntat, la C.A.P. Gottlob, Ju
dețul Timiș, s-a trecut la însămințarea sfeclei de zahăr

tarea strictă a tehnologiilor, pentru
realizarea însămînțărilor la un înalt ni
vel calitativ
• Specialiștii, cadrele de conduce
re din unități, activiștii de partid să
exercite un control permanent pentru
a se asigura realizarea și depășirea vi
tezelor zilnice la pregătirea terenului
și semănat, executarea unor lucrări de
Toarta bună calitate

(Continuare in pag. a IV-a)
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A ÎNCEPUT DIN NOU SĂ PRODUCĂ
După cum s-a anunțat în presa de ieri, furnalul nr. 6, de 3 500 mc, de pe
platforma Combinatului siderurgic de Io Galați - cel mai mare agregat de acest
fel din România - a început să producă din nou în seara zilei de 31 martie, la
ora 19,20, eiaborînd prima șarjă de fontă după încheierea lucrărilor de reparație
capitală. Este un succes deosebit care probează tenacitatea, destoinicia și abne
gația muncitorească, revoluționară ale constructorilor, ale colectivelor din. diferite
unități industriale ale țării — furnizoare de echipamente, utilaje și materiale ne
cesare reconstrucției uriașylui agregat. Este o realizare de prestigiu prin care
toți cei ce au participat la durarea acestei impresionante opere raportează înde
plinirea întocmai a angajamentului comunist asumat de constructorii Și siderurgiștii
combinatului în fața secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu prilejul vizitei de lucru efectuate la Galați, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
in luna septembrie 1987, de a repara și reintroduce intr-un timp cit mai scurt in
circuitul productiv al „vetrei de oțel" de ia Dunăre acest furnal de mare capacitate.
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5 — se mai pot face unele
apropieri. Sau cu furnale
similare din lume. Ingine
rul Dumitru Nicolae. di
rectorul uzinei furnale-aglomerare, ne pune la dis
poziție un articol apărut
in publicația englezească
„Steel Times", din care aflăm că in cazul celui mai
mare furnal din Europa de
vest, cel de la Redcor, de
molarea, rezidirea și re
construirea agregatului au
făcut obiectul a trei ani de
studii și proiectare, înain
te ca furnalul să fie oprit,
reparația propriu-zisă durind 135 de zile, adică pa
tru luni și jumătate. „Comparind — intrucit furnalul
nr. 6 de la Galați și cel
de la Redcor sint apropia
te ca mărime —, rezultă
că și in acest domeniu, al
reparațiilor capitale, sintem competitivi" — adau
gă directorul.
O comparație ni se pare
cit se poate de edificatoa
re. România socialistă rea
lizează o producție de fon
tă și feroaliaje numai cu
puțin mai mică decit cea a
Marii Britanii. însă pro
ducția pe locuitor .este in
țara noastră de peste două
ori mai mare față de aceea
din Anglia. Potrivit date
lor furnizate de ultimul
anuar statistic, țara noas
tră ocupă locul al șaptelea
in lume la producția de
fontă și feroaliaje pe lo
cuitor. Ceea ce demon
strează că România se
bucură in lume de un
prestigiu tot mai inalt și
pe planul dezvoltării in
dustriei metalurgice, lucru
demonstrat din nou acum
prin modul in care s-a
desfășurat reparația capi
tală a celui mai mare fur
nal din țară.
...Chiar in incinta șantie
rului, intr-o mică încăpere
amenajată de constructori
la intrarea pe platforma
furnalului, discutăm cu

Mircea ANGELESCU
Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"
Foto :

Sandu CRISTIAN

(Continuare in pag. a V-a)

Bucuria datoriei împlinite I Chiar in preajma terminării reconstruc
ției furnalului, fotoreporterul a surprins pe peliculă pe cițiva din
tre autorii remarcabilei performanțe din marea „vatră de oțel”
de la Dunăre

In avanscena noului
Două axe cardinale ordonează cu
o rigoare geometrică consiliul unic
agroindustrial Avrig : una cu valoare
geografică, ce are drept repere firul
văii Oltului la miazăzi și creasta
înaltă a Făgărașilor la miazănoap
te. și o alta, cu valoare spirituală,
căreia ii corespund doi poli : la răsă
rit comuna Cirțișoara — locul de
naștere al ciobanului autodidact Ba
dea Cirțan — și la apus, Avrigul —
locul de baștină al cărturarului
Gheorghe Lazăr. Ambele comune șe
mindresc cu cele două muzee ctitori
te prin osîrdia intelectualilor locali :
Muzeul etnografic și memorial Badea
Cirțan și Muzeul etnografic și expo
ziția memorială Gheorghe Lazăr. Do
cumente și fotografii 'de epocă foca
lizează o imagine ce revine obse
dant : încordarea sisifică a omului
din această zonă asupra unui pâmint
sărac, pietros și rece, „bun doar pen
tru făcut oale și ulcele". Dar chiar
și o privire fugară aruncată pe fe
reastra cit palma a unuia din aceste
două muzee e suficientă pentru ca
să constați că „imaginea istorică" e
contrazisă de realitatea prezentului.
loan Cucu. președintele consiliului,
explică această „contrazicere" prin
ceea ce el numește „puterea miracu
loasă a științei", menită să dea noi
dimensiuni timpului, prin forța ei
germinativă și regenerativă.
La Cirțișoara, analogiile se impun
de la sine. Legendara „vamă a cucu
lui" își are replica modernă intr-o
construcție de o superbă cutezanță —
Transfăgărășanul. Micului depozit de
carte transportat peste munți de
desaga ciobanului localnic ii cores
punde astăzi un număr de 75 000 de
volume cuprinse in bibliotecile cămi
nelor culturale din consiliu. De aceea,
la dezbaterea organizată la căminul
cultural din localitate, n-am fost sur
prins să văd cartea așezată la loc
de cinste. Specialiști, cadre didactice,
țărani cooperatori dezbateau cu
aprindere și competență probleme
referitoare la știința agricolă, avind
la indemină noile apariții in acest
domeniu.
„Țara Oltului", toponim ce se
identifică geografic cu perimetrul
consiliului unic agroindustrial Avrig,
este cea mai mare producătoare de
cartofi din județ. Și nu atit pentru
faptul că ar dispune de condiții de
climă și sol propice, ci pentru
simplul motiv că — așa după cum
s-a probat in timp — cartoful e sin
gura cultură care merge aici. De
aceea, colaborarea cu Institutul car
tofului, din Brașov are menirea să
consolideze cele mai bune experien
țe și, totodată, să creeze premise
pentru altele noi. și mai eficiente.
La „catedră": inginerii agronomi
Octavian Gliga din localitate și Szeghedi Martin din localitatea vecină,
Cirța. Tocmai s-au întors de la
cursurile de specializare la Institutul
cartofului din .Brașov. Dezbaterea se
derulează sub semnul citorva între
bări esențiale : de ce (și mai ales
cum ?) la Cirța se pot obține con
stant producții mari de cartofi ? cum
poate deveni o producție de excepție
d producție curentă ? etc.

Dialog, propuneri, opinii : Însoțite
ele argumentele științei și ale pro
ducției.
Pe Olt, în aval, la Scorei. se află,
în plină construcție unul din cele 3
baraje de pe rîu din județul Sibiu.
Și toate 3 (Arpașu de Jos. Scorei
și Avrig) sînt situate pe raza consi
liului. „Trei oglinzi de apă în care
muntele iși va oglindi creasta crene
lată". zic cei înclinați către poezie.
Dar pentru specialiști, metafora are
echivalențe exacte : fiecare din aces
te microhidrocentrale vor asigura cite
14.2 MWh și vor da un nou orizont
agricol zon-ei.
De pe șantier se vede școala din
localitate. E ridicată pe o colină,
Dealu Terrei. un toponim ce se le
gitimează istoric în fondul latin al
limbii noastre. Ani in șir. profesorul
Gavril Popa a scormonit cu membrii
cercului de istorie toate Împrejuri
mile satului, iar urmele materiale
descoperite aduc mărturii de locuire
neîntreruptă încă din neolitic. Un colț
muzeistic a devenit de mult neîncă
pător pentru bogăția materialelor
adunate cu efort și dragoste pentru
istoria locului. Monografia satului
este^ alcătuită de aceiași profesor
după toate rigorile presupuse de o
astfel do lucrare.
Dar profesorul Gavril Popa nu este
singurul exemplu de implicare în
istoria locului. Consiliul agroindus
trial Avrig se bucură cu faima de a
avea cel mai mare număr de cadre
didactice care au obținut grade de
invățămînt, iar lucrările lor. In cea
mai mare parte, sint cercetări efec
tuate din unghiul unor specialități
diverse, utile pentru configurarea
profilului complex al zonei. Amintim
ci leva nume : Ionel Mateș, Gavrllă
Țiplic, Cornel Insurățelu, Floricuța
Cucu, Mariiena Bălașa, Mircea Hoza,
Vasile Miron și alții. Pe o parte din
ei i-am întîlnit pe terasa a treia a
Oltului, unde, împreună cu specialiș
tii din zonă și din județ, analizau pe
baza unor experimente felul în care
această intinsă suprafață, acum ne
productivă, va putea fi transformată
într-o adevărată livadă, aici, sub
Munții Făgăraș.
Începînd cu actuala ediție a Festi
valului național „Cintarea României",
în județul Sibiu s-a stabilit ca eta
pele comunale să cuprindă și con
cursul gen „Cine știe ciștigă" pe
tema „Pe drumul înfăptuirii noii re
voluții agrare". La Racoviță. docto
rul veterinar loan Țarcă și Erich
Schell, inginerul-șef al cooperativei
agricole de producție, tocmai pregă
teau setul de întrebări pentru con
curs în probleme de zootehnie, în
vederea desfășurării fazei comunale
a festivalului. O parte din întrebări
sînt circumscrise ideii potrivit căreia
pasiunea poate schimba înfățișarea
unui loc. Cooperativa agricolă de
producție Racovița a fost ani în șir
„oaia neagră" a zootehniei consiliu-
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Cu privire ia efectivul, couwziiia si structura organizatorică a partidului la 31 decembrie 1987 si activitatea poiitico-organizatorică
desfășurată de organele si organizațiile de partid pentru înfăptuirea hotăririlor si directivelor partidului
în această perioadă, de importantă de
osebită pentru infăptuirea hotăririlor Con
gresului al XIII-lea, ale Conferinței Na
ționale, care a adoptat magistralul raport
prezentat de secretarul general al parti
dului ca program de muncă și luptă al
partidului, al întregului nostru popor, oa
menii muncii acționează intr-o unitate de
monolit, strîns uniți în jurul partidului, al
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, cel
mai iubit și stimat fiu al poporului, pen
tru înălțarea patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație.
Așa cum se subliniază și in documen
tele Conferinței Naționale, partidul nostru
este astăzi mai puternic și mai unit decit
în oricare din etapele îndelungatei și glo
rioasei sale istorii, forța și tăria sa fiind
indisolubil legate de neobosita și laborioa
sa activitate teoretică și practică desfă
șurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
care in cele peste două decenii de cind
se află in fruntea partidului a elaborat
noi teze cu privire la necesitatea creș
terii continue a rolului conducător al
partidului — centrul vital al întregii na
țiuni —, premisă sigură a edificării cu
succes a orinduirii socialiste și comuniste
în tara noastră.
într-o unanimitate de voință, cuget și
simțire. națiunea noastră a aniversat și
omagiat ziua de naștere și peste 55
de ani de eroică și neîntreruptă activi
tate revoluționară ale tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
înflăcărat
mili
tant odmunist șf luptător temerar pentru
apărarea independenței și suveranității
tării. Erou intre eroii patriei, ctitor și
strateg al României socialiste moderne,
personalitate proeminentă a mișcării co
muniste și muncitorești Internationale,
sărbătoare națională scumpă comuniștilor,
întregului popor, care prin profunda sa
semnificație a generat o amplă emulație
creatoare, mobllizind puternic toate forțele
societății în munca și lupta avântată pen
tru înfăptuirea Programului partidului, a
planurilor și programelor de dezvoltare
economico-socială a patriei.
Exigentele mari puse . in actual^ etapă
de dezvoltare economico-socială a tării de
tovarășul Nicolae. Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, privind dez
voltarea spiritului revoluționar, a fermită
ții și combativității față de lipsuri și ne
ajunsuri. a intransigenței comuniste, creș
terea răspunderii cadrelor de partid și de
stat de la toate nivelurile pentru îndepli
nirea exemplară, cu devotament, a sar
cinilor încredințate au constituit obiectivele
centrale ale activității organelor și orga
nizațiilor de partid, de stat, de masă și
obștești.
în spiritul prevederilor Statutului parti
dului, in anul 1987 au avut loc plenarele
Comitetului Central, ședințele Comitetu
lui Politic Executiv și ale Secreta
riatului C.C. al P.C.R.. ședințe lărgite,
cu participarea cadrelor de conducere
la nivel central, a primilor secre
tari și altor secretari ai comitetelor jude
țene de partid, precum și plenarele or
ganismelor democrației muncitorești-revolutionare. in cadrul cărora tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului, a stabilit, pe baza unor,
analize pătrunse de înaltă exigență și
responsabilitate comunistă, noi sarcini și
orientări in vederea înfăptuirii exemplare
a obiectivelor din domeniul industriei,
agriculturii, cercetării științifice, invățămîntului, artei și culturii, din celelalte
sectoare de activitate.

Totodată, in anul trecut s-a analizat, pe
bază de rapoarte, stilul și metodele de
muncă ale secretariatelor Comitetului mu
nicipal de partid București si a 26 comite
te județene, asupra principalelor aspecte
legate de urmărirea îndeplinirii planurilor
și programelor de dezvoltare economicosocială; au fost controlate și ajutate de
brigăzi ale Comitetului Central, comitetele
județene de partid Mehedinți, Giurgiu,
Combinatul siderurgic Galați, întreprin
derile elebtrocentrale Turceni și Rovinari,
iar un număr de 25 comitete județene de
partid au fost controlate prin colective ale
secțiilor C.C. al P.C.R. De asemenea, s-au
efectuat o serie de controale de către Co
legiul Central de Partid pe linia respectării
prevederilor statutare, a principiilor și
normelor muncii și vieții comuniștilor, a
•eticii și echității socialiste.
Un rol important in sporirea exigenței și
răspunderii comuniștilor l-a avut adopta
rea de Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. în noiembrie 1987 a hotăririi de
a se dezbate, intr-un spirit de înaltă com
bativitate revoluționară, abaterile grave săvîrșite de unele cadre de partid și de stat
din județul Dolj, ceea ce a determinat in
toate adunările de partid și plenarele co
mitetelor județene o analiză critică si au
tocritică a propriei activități, stabilirea de
măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea
neajunsurilor, întărirea întregii activități
politico-organizatorice și educative.
Toate acestea au contribuit la întărirea
rolului conducător al organelor si organiza
țiilor de partid, la creșterea influentei lor
in mobilizarea maselor de oameni ai mun
cii pentru înfăptuirea sarcinilor izvorite din
documentele și hotăririle de partid si de
stat. S-a îmbunătățit conținutul plenarelor
comitetelor de partid si adunărilor genera
le ale organizațiilor de bază, sint mai insis
tent analizate problemele vieții interne de
partid, au căpătat un caracter mai profund
controlul și îndrumarea de către organele
și organizațiile de partid a activității orga
nizațiilor de masă și obștești, a organisme
lor democrației muncitorești-revoluționare.
Pe baza inițiativelor creatoare și cu con
tribuția determinantă ale secretarului gene
ral al partidului, în anul 1987 au fost ela
borate noi măsuri menite să asigure dez
voltarea intensivă a economiei naționale,
accelerarea procesului de perfecționare a
organizării producției și modernizarea pro
duselor, aplicarea consecventă a princi
piilor autoconducerii si autogestiunii. creș
terea continuă a eficientei economice. Un
rol de mare importanță in ridicarea nive
lului tehnic si calitativ al producției l-a
avut aplicarea programelor privind dezvol
tarea cercetării științifice și ingineriei teh
nologice., elaborate sub conducerea de înal
tă competență a tovarășei Elena Ceaușescu,
militant de frunte al partidului si statu
lui nostru, președintele Consiliului Națio
nal al Științei și învățămîntului.
Rezultate de seamă s-au obținut si in do
meniul dezvoltării științei. învățămîntului.
artei și culturii. Îmbunătățirea ocrotirii- să
nătății. ridicarea permanentă a nivelului
de trai material și spiritual al întregului
nostru popor.
Dind glas sentimentelor ce animă colec
tivele de oameni ai muncii, cu prilejul vi
zitelor de lucru întreprinse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu,' împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, intr-un număr
mare de județe, al dialogului permanent
purtat cu cetățenii țării, aceștia și-au ex
primat, cu deosebită căldură, nemărginita

recunoștință pentru tot ceea ce a făcut și
face secretarul general al partidului spre
binele și dezvoltarea patriei, pentru grija
statornică ce o poartă dezvoltării echili
brate și proporționale a tuturor zonelor
țării, ridicarea nivelului de trai material
și spiritual al poporului, în epoca de glo
rie și măreție ce poartă numele genialului
său ctitor, angajindu-se, totodată, să ur
meze cu încredere și în mod neabă
tut gloriosul nostru partid comunist,
tezele și orientările tovarășului
Nicolae Ceaușescu, să-și sporească con
tribuția la efortul întregii națiuni in
vederea edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.
O dată cu dezvoltarea in ritm susținut și
armonios a economiei naționale, moderni
zarea și întărirea bazei tehnico-materiale
a societății, afirmarea cu vigoare a unității
de nezdruncinat a comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii in jurul partidului, al
secretarului. său general, a continuat să
crească prestigiul internațional al Româ
niei datorită inițiativelor numeroase și de
mare răsunet mondial și activității prodi
gioase
desfășurate de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care a intrat in
conștiința lumii ca mare Erou al păcii, al
priețeniei și colaborării între toate națiu
nile lumii.
Ridicarea nivelului conștiinței socialiste,
a responsabilității comuniste, perfecțio
narea pregătirii politico-ideologice și teore
tice a cadrelor din activul de partid, de
stat și al organizațiilor de masă și obștești,
a tuturor comuniștilor pentru cunoașterea
temeinică a hotăririlor de partid și legilor
țării, a orientărilor, tezelor și ideilor cu
prinse în monumentala operă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului, au constituit preocupări sus
ținute ale tuturor organelor și organiza
țiilor de partid.
învățămintul politico-ideologic, celelalte
forme ale muncii ideologice, politico-edu
cative au fost axate pe studierea și cu-,
noașterea aprofundată de către toți oa
menii muncii a hotăririlor Congresului al
XIII-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului, a altor documente de partid și de
stat, în strinsă legătură cu îndeplinirea sar
cinilor și îndatoririlor ce le revin din pla
nul de dezvoltare economico-socială. S-a
acționat pentru îmbunătățirea activității
Academiei de studii social-politice de pe
lingă C.C. al P.C.R. și a școlilor interjudețene de partid, urmărindu-se ca întreaga
muncă de perfecționare a pregătirii cadre
lor să se bazeze pe studierea operelor
secretarului general al partidului, a expe
rienței organelor și organizațiilor de partid,
de masă și obștești.
Acționîndu-se în spiritul istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea și ale Ple
narei C.C. al P.C.R. din martie 1987, al in
dicațiilor secretarului general al partidului,
activitatea de primire în partid' este orien
tată. cu precădere, spre ramurile de bază
ale economiei, spre obiectivele de impor
tanță deosebită și cele mai nou intrate in
funcțiune, in cursul anului 1987 fiind pri
miți in rândurile partidului peste 116 000
oameni ai muncii ; 66.29 la sută din aceștia
provin din rindul muncitorilor, 14.31 la
sută al țăranilor, iar 19,40 la sută al ingi
nerilor. tehnicienilor, economiștilor, cadre
lor din domeniul științei, învățămîntului,
culturii și artei, precum și al altor inte
lectuali și funcționari. Semnificativ este
faptul că aproape 50 la sută din totalul
celor primiți în partid sint femei și peste

80 la sută provin din rândurile Uniunii Ti
neretului Comunist.
Primirea, an de an, în partid a unui în
semnat număr de muncitori, țărani, ingi
neri, economiști și alte cadre de speciali
tate are ca rezultat atît întărirea organi
zațiilor de partid din toate domeniile și
sectoarele de activitate, cit și producerea
anumitor mutații în compoziția socială a
partidului ; din totalul celor 3 709 735 mem
bri ai partidului, 55,07 la sută sint munci
tori, 15,52 la sută țărani, 20,41 la sută
intelectuali și funcționari, iar 9 la sută
pensionari și femei casnice ; numărul fe
meilor membre de partid a crescut cu
peste 47 800, ponderea acestora în totalul
comuniștilor ajungînd la 34,68 la sută.
Compoziția după virstă și naționalități este,
de asemenea, corespunzătoare, reflectînd
puternica influență ce o are partidul nostru
în rindul tuturor categoriilor de oameni ai
muncii.
Ca urmare a preocupărilor pentru perfec
ționarea pregătirii profesionale, s-a îmbu
nătățit simțitor compoziția membrilor de
partid după studii : numărul comuniștilor
cu studii superioare a crescut față de fi
nele anului 1986 cu 15 241, al celor cu stu
dii medii cu 34 531, al celor cu școli tehnice
de maiștri și profesionale cu 41 222. Un
număr de 28 927 membri de partid își
completează studiile superioare, iar 87 665
— liceale.
Din datele prezentate rezultă că în cursul
anului 1987 partidul nostru a continuat să
se întărească, spre el indreptîndu-se cei
mai înaintați și devotați oameni ai muncii,
practic, in prezent, neexistînd nici un sec
tor sau domeniu de activitate in care să nu
acționeze puternice organizații de partid.
Așa cum a subliniat in repetate rînduri
secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.-in prezent accentul tre
buie pus pe ridicarea nivelului și calității
membrilor de partid, pe profilul politic,
moral și profesional al celor ce intră în
partid, pe îmbunătățirea muncii de educa
re și călire ideologică a tuturor comuniș
tilor, pentru înfăptuirea obligațiilor și în
datoririlor pe care le au în vasta operă de
edificare a socialismului și comunismului
în tara noastră.
In lumina orientărilor și indicațiilor cu
prinse in magistralul Raport prezentat la
Conferința Națională de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al
partidului, și a concluziilor și învățăminte
lor desprinse din analiza în cadrul Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din
noiembrie 1987, in toate organizațiile
partidului se pune un accent deosebit pe
aplicarea riguroasă a cerințelor Statutului,
hotăririlor și instrucțiunilor Comitetului
Central al P.C.R. privind desfășurarea vie
ții interne de partid, dezvoltarea spiritului
revoluționar, întărirea răspunderii, ordinii
și disciplinei în vederea îndeplinirii sarcini
lor profesionale și obștești.
Analizînd însă cu toată exigența modul
în care s-a acționat în anul 1987 pentru în
deplinirea sarcinilor privind dezvoltarea
economico-socială a
țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
partidului, a subliniat cu fermitate că. dacă
toate organele și organizațiile de partid, de
masă și obștești, dacă toți comuniștii și
oamenii muncii ar fi acționat cu mai multă
răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor ce
le-au revenit, rezultatele pe ansamblu ar
fi fost mult mai bune.
în multe organizații de partid se ma
nifestă pronunțate tendințe de automulțu-

mire și autoliniștire, a slăbit spiritul de
partid critic și autocritic. se tolerează
neajunsurile, nu se ia atitudine fermă îm
potriva abuzurilor, abaterilor și a oricăror
încălcări ale hotăririlor de partid și de
stat unele comitete județene, organe si
organizații de partid desfășoară o insu
ficientă muncă pentru prevenirea stă
rilor de lucruri negative, nu anali
zează pe bază de rapoarte și infor
mări. așa cum prevăd normele statutare,
activitatea cadrelor cu funcții de conduce
re, nu exercită permanent controlul de
partid asupra muncii și activității între
gului activ de partid. Totodată, in unele
unități economico-sociale, organele și or
ganizațiile de partid acordă puțină atenție
funcționării corespunzătoare a tuturor or
ganismelor democrației muncitorești-revo
luționare, și îndeosebi a adunărilor generale
ale oamenilor muncii, pentru întărirea ro
lului acestora față de îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan, aplicarea meca
nismului economico-financiar, autocondu
cerii și autogestiunii, folosirea cu maximă
eficiență a mijloacelor materiale și bănești
încredințate de societate.
In vederea creșterii rolului conducător al
organelor și organizațiilor de partid, inten
sificării activității politico-organizatorice.
perfecționării stilului și metodelor de
muncă, pentru mobilizarea mai activă a
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la
îndeplinirea exemplară a planului pe acest
an și pe întregul cincinal, vor fi luate
următoarele măsuri :
— Comitetele județene, municipale, oră
șenești și comunale, organele și organiza
țiile de partid vor îmbunătăți și perfec
ționa continuu munca, de organizare, pla
nificare și conducere, de repartizare judi
cioasă a forțelor in sectoarele de bază ale
economiei, pentru îndeplinirea exemplară a
planurilor și programelor de dezvoltare
economico-socială.
— Activitatea de întărire numerică și ca
litativă a organizațiilor de partid va fi
orientată cu prioritate asupra primirii în
partid a celor mai înaintați oameni ai
muncii din industrie, construcții, trans
porturi. agricultură și din alte ramuri și
domenii de activitate, care au o temeinică
pregătire profesională și politico-ideologică și unde ponderea membrilor de partid
în totalul personalului muncitor este mai
mică. Și în viitor, se va avea în vedere ca
muncitorii să reprezinte 55—65 la sută d'n
totalul celor primiți în rindul membrilor de
nartid. țărani' 15—25 la sută. femeile 45—55
la sută, iar 75—80 la sută să fie membri
ai Uniunii- Tineretului Comunist.
— Se va acorda o atenție deosebită îm
bunătățirii muncii cu activul de partid, cu
toți comuniștii. Membrii activului de partid,
aparatul de partid, al organizațiilor de
masă și obștești, activiștii-instructori, re
partizați pe unități economico-sociale și or
ganizații de partid, vor raporta periodic,
în conformitate cu prevederile Statutului,
ale instrucțiunilor C.C. al P.CR., asupra
modului în care își îndeplinesc sarcinile
încredințate.
— Comitetele județene de partid vor lua
toate măsurile pentru întărirea controlului
de partid și de stat, la toate nivelurile,
pentru respectarea fermă a hotăririlor de
partid, a legilor, a normelor vieții interne
de partid. Periodic, toate cadrele care în
deplinesc funcții de conducere pe linie de
partid și de stat, in organizațiile dp masă
și obșești, economie și celelalte sectoare ale

vieții sociale vor raporta in fața organelor
de partid sau in adunările generale ale
organizațiilor de partid din care fac. pane
despre indeplinirea sarcinilor ce le revin,
luindu-se poziție hotărită Împotriva ori
căror tendințe de automulțumire și îngă
duință față de lipsuri și neajunsuri.
— In vederea îndeplinirii in tot mai bune
condiții a rolului și atribuțiilor ce revin
cadrelor de partid, se vor întreprinde mă
suri hotărite pentru instruirea lor temei
nică în conformitate cu instrucțiunile Co
mitetului Central.
— Pe baza Programului ideologic al parti
dului, comitetele județene, municipale,
orășenești și comunale de partid vor or
ganiza și asigura studierea, dezbate
rea și însușirea temeinică a documen
telor Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, a tezelor,
orientărilor și indicațiilor cuprinse în
operele tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului, in strinsă le
gătură cu sarcinile ce revin colectivelor de
muncă din industrie, agricultură și cele
lalte sectoare de activitate. O atenție deo
sebită se va acorda inarmării comuniștilor
cu problemele de bază ale strategiei eco
nomice, dezvoltării conștiinței patriotice a
tuturor oamenilor muncii, a dragostei față
de patrie, partid și popor, combaterii cu
fermitate a oricăror manifestări de națio
nalism și șovinism, cultivării mindriei pa
triotice pentru marile succese obținute in
transformarea revoluționară a țării, in ri
dicarea nivelului de trai material și spiri
tual al poporului.
— în continuare se prevăd sarcini spe
cifice privind îndeplinirea obiectivelor din
industrie, investiții, din agricultură, relevindu-se că în centrul preocupărilor orga
nelor și organizațiilor de partid se va situa
realizarea integrală a producției destinate
exportului. în conformitate cu indicațiile
secretarului general al partidului, se va asi
gura încheierea urgentă a contractelor pen
tru întreaga producție de export, lansarea
in fabricație a tuturor comenzilor, respec
tarea termenelor contractuale și a calității
produselor.
— In lumina indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, organele și organiza
țiile de partid vor acorda cea mai mare
atenție aplicării cerințelor mecanismului
economico-financiar, autoconducerii și au
togestiunii, întărind controlul asupra mo
dului in care se elaborează bugetele de ve
nituri și cheltuieli, încadrarea in normele
și normativele de consum elaborate, crește
rea continuă a eficienței economice in toa
te sectoarele de activitate.
— Secțiile C.C. al P.C.R., întregul aparat
al Comitetului Central vor intensifica con
trolul și sprijinirea comitetelor județene de
partid, a organelor și organizațiilor dr
partid din ministere, celelalte instituții cer
trale și centrale industriale, pentru perler
ționarea muncii de planificare, organiza,
și conducere a activității de partid si c.
stat, creșterea răspunderii tuturor cadre
lor față de aplicarea consecventă a hotă
ririlor Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, a indicații
lor și orientărilor secretarului general al
partidului,. întărirea ordinii și disciplinei
instaurarea în toate colectivele de munci
a unui climat de înaltă exigență, fermita
te și combativitate revoluționară, în vede
rea realizării in cele mai bune condiții a
obiectivelor actualei etape de dezvoltare
economico-socială a patriei.

Co privire la activitatea desfășurată de organele de partid, de stat si organizațiile de masă in anul 1987
pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului
în anul 1987, poporul român, strîns unit
în jurul partidului, ai secretarului său ge"neral, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a
obținut realizări importante in indeplinirea
obiectivelor stabilite de Congresul al XIIIlea, in accentuarea laturilor intensiv-calitative ale dezvoltării economico-sociale a
patriei, în infăptuirea neabătută a Progra
mului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.
Eveniment politic cu o puternică rezo
nanță și profunde înrîuriri in conștiința, în
munca și lupta întregului partid, a între
gului popor, Conferința Națională a parti
dului, magistralul Raport prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, au făcut o multilaterală și
aprofundată analiză științifică a rezultate
lor. obținute de oamenii muncii in primii
’doi ani ai actualului cincinal, au stabilit cu
claritate direcțiile dezvoltării tot mai pu
ternice a forțelor de producție, realizarea
unei calități superioare în toate domeniile
activității materiale și spirituale, menite să
asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor
strategice de trecere a patriei noastre in
tr-un nou stadiu de dezvoltare.
Lucrările Conferinței Naționale, adună
rile și conferințele organizațiilor de partid
care au precedat-o s-au constituit intr-o
largă și exigentă dezbatere in partid a ce
lor mai importante probleme actuale și de
perspectivă ale dezvoltării economico-socia
le a României, ale activității de partid, ele
exprimlnd hotărîrea fermă a comuniștilor,
a Întregii națiuni de a înfăptui neabătut
politica internă și externă a partidului și
statului nostru, de a amplifica rezultatele
bune din primii ani ai actualului cincinal
in industrie, agricultură și celelalte sectoa
re economico-sociale și a înlătura neajun
surile care mai persistă.
Toate realizările obținute în acești ani
încorporează înaltul spirit de responsabili
tate. munca plină de abnegație a tuturor
oamenilor muncii, a cadrelor de partid și
de stat, din conducerea organizațiilor de
masă și obștești, din economie, din toate
sectoarele de activitate.
Eroica luptă revoluționară, desfășurată
cu patos și devotament nemărginit, de
peste 55 de ani, de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat și
ctitor al României socialiste moderne, re
prezintă un luminos și insuflețitor exemplu
pentru fiecare comunist, pentru fiecare
activist al partidului. Aflîndu-se in frun
tea partidului și statului de 23 de ani,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a demonstrat,
spre mindria poporului nostru și in admi
rația întregii lumi, virtuți de mare condu
cător. cu o gindire cutezătoare și energie
inepuizabile, aducind o contribuție decisivă
la elaborarea și înfăptuirea grandioaselor
programe de construcție socialistă în țara
noastră, amprenta geniului său regăsindu-se pe tot ce s-a înfăptuit măreț și du
rabil pe străvechile meleaguri ale României.
Aplicînd cu consecventă hotăririle Con
gresului al XIII-lea al partidului, asigurind progresul economic și social al patriei,
dezvoltarea intensivă a întregii economii,
accentuarea puternică a laturilor ei calita
tive. partidul, secretarul său general au
acordat și acordă constant o deosebită aten
ție politicii de cadre, perfecționării acestei
activități, ca unul din factorii de importan
tă majoră în înfăptuirea programelor de
dezvoltare economico-socială a țării.
Conducerea partidului, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a cerut cadrelor

de partid și de stat, din conducerea or
ganizațiilor de masă și obștești, tuturor
comuniștilor să acționeze in spirit revolu
ționar, de luptă și abnegație, cu înaltă
fermitate și exigență, cu responsabilitate
și devotament in îndeplinirea sarcinilor
ce li s-au încredințat, să se preocupe per
manent de perfecționarea pregătirii lor
profesionale și politico-ideologice, cores
punzător cu cerințele etapei pe care o
parcurgem, cu obiectivele de perspectivă
care au fost stabilite.
în perioada la care se referă ra
portul, sub conducerea și îndrumarea
directă, cu aportul decisiv al tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretarul general
al partidului, munca de selecționare,
creștere, pregătire și promovare a cadrelor
a fost marcată de mutații calitative. în
strinsă concordanță cu sarcinile stabilite
în documentele Congresului al XIII-lea. in
alte hotăriri de partid și în legile țării.
Comisia' C.C. al P.C.R. pentru proble
mele de cadre de partid și de stat, sub
conducerea permanentă, de înaltă com
petență a tovarășei Elena Ceaușescu. a
sprijinit și controlat activitatea organelor
de partid, de stat, de masă, și obștești
pentru cunoașterea, selecționarea, pregăti
rea și. promovarea cadrelor, a asigurat în
drumarea unitară a muncii desfășurate de
organele si organizațiile de partid pentru
aplicarea cu mai multă rigurozitate și
exigentă a hotăririlor Comitetului Central
al partidului și legilor statului în domeniul
muncii de cadre.
Prin măsurile și acțiunile întreprinse de
Biroul Comisiei C.C. al P.C.R. pentru pro
blemele de cadre de partid și de stat,
comitetele județene de partid, conduceri
le organizațiilor de masă și obștești, ale
ministerelor și instituțiilor centrale au
manifestat mai multă exigentă și răspun
dere față de calitățile politice, profesiona
le și morale ale cadrelor propuse să în
deplinească funcții de răspundere in apa
ratul si organele de partid, de stat, de
masă și obștești.
Ca rezultat al activității desfășurate,
ponderea cadrelor provenite din rindul
muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor
este in prezent de 79,8% in aparatul de
partid, 80,1% în aparatul U.T.C. și 88,7%
in cel al sindicatelor.
Pe baza sarcinilor și îndrumărilor con
ducerii Comisiei C.C. al P.C.R. pentru
problemele de cadre de partid și de stat
privind aplicarea, cu mai multă fermita
te. a prevederilor Progjamului adoptat de
Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 1983 referitor la promovarea
femeilor în funcții de răspundere, orga
nele și organizațiile de partid și-au inten
sificat preocupările pentru selecționarea,
pregătirea și promovarea celor mai bune
cadre din rindurile acestora, astfel incit,
in perioada iunie 1983 — decembrie 1987,
numărul femeilor promovate în aparatul
de partid, al organizațiilor de masă, precum
și in funcții de conducere la consiliile
populare, ministere, centrale, întreprinderi
industriale si de construcții republicane.
C.A.P. și I.A.S. a crescut cu 6 855, ceea
ce reprezintă un, spor de 44.7%.
<
în.prezent, ponderea femeilor in apa
ratul de partid este de 27.8% față de 16.8%
in 1983. cind a fost adoptat Programul
Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. ; in aparatul sindicatelor — 35,5%
față de 22.6'%, iar în cel al U.T.C, — 40,1%
față de 31.4%.
In anul de învâțămint 1986—1987. la Academia de studii social-politice de pe

lingă C.C. al P.C.R. și la școlile interjudețene de partid, ponderea femeilor in to
talul studenților și cursanților a fost de
39,8%.
Și in anul 1987 a continuat preocuparea
pentru îmbinarea experienței cadrelor mai
in virstă cu inițiativa și elanul ceior tinere.
In aparatul de partid, peste 67% din to
talul activiștilor au virstă sub 45 ani. ia
sindicate 59,4%, în cel al consiliilor popu
lare ponderea cadrelor de conducere sub
45 ani este de 75,6%, iar in întreprinderile
industriale și de construcții de grad spe
cial și gradul I, peste 56%.
in prezent, 95,7% din totalul activiștilor
C.C. al P.C.R. și 90,7% din cei ai comitete
lor județene, municipale și orășenești de
partid sint absolvenți sau urmează învă
țămintul superior de stat. 97,6% din acti
viștii de partid au absolvit sau urmează
școli și cursuri politice. Numai în 1987,
Academia de studii social-politice de pe
lingă C.C. al P.C.R. și școlile interjudețene
de partid au pregătit peste 10 000 cadre din
organele și aparatul de partid, ale organi
zațiilor de masă, de la consiliile populare
și din unități economice.
în sistemul învățămîntului de stat au
absolvit diferite forme de pregătire 398 304
tineri, din care 121 566 continuă studiile, in
forme superioare, iar 252 765 muncitori,
maiștri, tehnicieni și cadre cu studii supe
rioare au fost încadrați in producție.
Analizînd cu .exigență rezultatele obți
nute in infăptuirea politicii de cadre in
anul 1987y se desprinde concluzia că ele
nu sint, în totalitate, pe măsura importan
tei acestei activități, a sarcinilor și orien
tărilor formulate de conducerea partidului,
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului nostru.
Așa. cum s-a subliniat la Conferința Na
țională și in ședințele Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., organele și or
ganizațiile de partid, cadrele de conducere
nu au acționat in toate împrejurările, cu
întreaga răspundere pentru buna organi
zare și desfășurare a activității din dife
rite sectoare, neajunsurile din munca or
ganelor de partid, a cadrelor regăsindu-se
direct în lipsurile din activitatea econo
mică. Automulțumirea, tendința de a jus
tifica deficiențele, care și-au făcut loc în
activitatea unor organe de partid, în ati
tudinea unor cadre, au favorizat tolerarea
sau chiar mușamalizarea unor stări de lu
cruri negative, nesesizarea la timp a ne
ajunsurilor. lipsa atitudinii critice ferme
față de 'încălcarea hotăririlor de partid și
de stat, a legilor țării, neluarea măsurilor
energice împotriva acelor cadre care nu
și-au îndeplinit in mod corespunzător sar
cinile.
Persistența acestei situații se explică șl
prin faptul că mai sint unele cadre în
funcții pe linie de partid și de stat, în
unități economice care nu întrunesc, în to
talitate, calitățile politice, profesionale, or
ganizatorice,, morale impuse de specificul
muncii pe care o desfășoară, de răspun
derile și atribuțiile cu care sint învestite.
Nu s-a acționat sistematic, perseverent
pentru a se asigura cunoașterea temeinică,
la locul de muncă, a cadrelor propuse pen
tru promovare, a modului în care acestea
militează pentru indeplinirea sarcinilor, a
rezultatelor pe care Ie obțin în muncă, ana
lizării aprofundate a calităților, capacității
și aptitudinilor lor pentru activitatea de
conducere, a trăsăturilor de caracter, com
portării în societate și în viața de familie.
Insuficienta preocupare a unor organe și
organizații de partid pentru intensificarea

muncii de educație politică, întărirea spi gătesc pentru ridicarea nivelului de cu la 15 mai a.c., un proiect de program pen
ritului de disciplină și de autoexigență a noștințe politice și de specialitate, cum se tru îmbunătățirea pregătirii cadrelor din
făcut posibilă comiterea de către unii foști comportă în relațiile de muncă și în fa aparatul și organele de partid, din con
activiști de partid și de stat, puțini la nu milie.
ducerea ministerelor, centralelor industria
măr, a unor grave încălcări ale normelor
Pentru îmbunătățirea calității muncii de le. întreprinderilor și altor unități, in pro
muncii de partid si legilor tării, aspru cri înfăptuire a politicii de cadre a partidu blemele organizării și conducerii științifio-»
ticate și sancționate de Comitetul Politic lui și ridicarea acestei activități la nive a activității economico-sociale a diferiteli
Executiv al C.C. al P.C.R.
lul cerințelor tot mai complexe, impuse de domenii și sectoare ale societății noastr.
Dezbaterea acestor probleme în întregul infăptuirea neabătută a Programului de socialiste, pentru însușirea temeinică, de
partid, precum și măsurile adoptate pen mu făurire a societății socialiste multilateral către toate acestea, a noțiunilor șl proble
manifestarea, pretutindeni, mai puternică a dezvoltate Si de înaintare a României spre melor fundamentale ale politicii economice
spiritului de partid, revoluționar, au evi comunism, a hotăririlor Congresului al a P.C.R.. a modalităților concrete de apli
dențiat forța și tăria partidului de a dez XIII-lea și Conferinței Naționale ale parti care în practică a principiilor mecanismu
vălui neajunsurile, fenomenele negative dului. a indicațiilor și orientărilor tova lui economico-financiar.
dintr-un domeniu sau altul al activității, rășului Nicolae Ceaușescu. secretar gene
— Comitetele județene de partid vor în
capacitatea activului de partid de a ana ral al partidului, au fost adoptate urmă tocmi, pînă la 20 mai a.c., programe con
liza critic și autocritic și a desprinde în toarele măsuri :
crete
cuprinderea la cursurile de
— In spiritul orientărilor și sarcinilor partid pentru
vățăminte corespunzătoare pentru viitor.
sau la universitățile politice și de
Unele organe de partid și ministere nu formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu conducere a cadrelor din nomenclatura pro
ajută și nu îndrumă suficient cadrele, în în Raportul prezentat la Conferința Na prie și a celor din rezervă, care nu au
deosebi pe cele nou numite in funcții, pen țională a partidului. Comisia C.C. al școli politice.
tru ca acestea să se poată integra operativ P.C.R. pentru problemele de cadre de
— Pentru vicepreședinții și secretarii bi
partid și de stat, comitetele județene de
in noua muncă încredințată.
executive ale consiliilor populare
Nu se acționează cu consecvență pentru partid, conducerile ministerelor, organiza rourilor
se vor organiza programe spe
aplicarea fermă a prevederilor Legii nr. 12 țiilor de masă tși obștești vor acorda o comunale
ciale
de
în cadrul școlilor de
din 1971 referitoare la încadrarea și pro mai mare atenție muncii de selecționare, partid sau pregătire
universităților
politice și de con
și promovare a cadrelor de partid
movarea in muncă a personaluiui din formare
ducere, astfel ca pină în anul 1990 să se
unitățile socialiste, se ignoră, uneori, or și de stat din rindul celor mai pregătiți asigure
pregătirea politică a tuturor aces
punct de vedere profesional, politic și
ganizarea concursurilor pentru ocuparea di din
ideologic membri ai partidului, hotărî ți să tor cadre.
feritelor posturi, recurgîndu-se cu Ușu • acționeze
în spirit revoluționar, să înfăp
— O atenție deosebită se va acorda ac
rință la transferări. Aprecierile asupra ac tuiască neabătut
încredințate, a- tivității de cunoaștere directă a cadrelor,
tivității cadrelor conțin — in multe ca sigurînd un raportsarcinile
bun intre cadrele mai in procesul muncii, consultării organelor și
zuri — generalități, referiri numai la as în virstă. cu experiență,
și cadrele tinere. organizațiilor de partid, a colectivelor de
pectele pozitive din munca și comportarea
—
Organele
și
organizațiile
de partid vor muncă asupra capacității lor de a conduce,
lor, fără a li se menționa lipsurile, ne acționa cu toată hotărirea pentru
a de a calităților profesionale, politice și morale,
ajunsurile, atitudinea în familie și socie termina creșterea răspunderii tuturor
ca a comportării cadrelor in familie și socie
tate, omițindu-se recomandările pentru ac drelor față de înfăptuirea neabătută' a po
 tate, aprecierii obiective, principiale a re
tivitatea de viitor.
liticii partidului în domeniile în care își
Organele de partid și de stat nu s-au desfășoară activitatea, lichidarea cu desă- zultatelor muncii fiecăruia.
— Organele de partid și de stat vor asi
îngrijit permanent de aplicarea principiu virșire a atitudinii de automulțumire. în
lui rotirii periodice a cadrelor ; astfel se găduință față de stările de lucruri nega gura aplicarea cu mai multă fermitate a
explică existența, îndeosebi în aparatul tive. adoptarea unei atitudini intransigen hotăririlor de partid, a prevederilor Statu
unor ministere, a unui număr însemnat de te. critice și autocritice față de lipsuri și tului partidului și legilor țării privind ro
cadre cu o mare vechime in instituțiile res neajunsuri, respectarea cu strictețe a Sta tația cadrelor de partid și de stat, astfel
pective și în funcții de conducere.
tutului partidului, a normelor și spiritu incit, la 4—5 ani, acestea să fie trecute de
la o activitate la alta, dintr-un domeniu în
Deși în 1987 a crescut numărul femei lui muncii de partid, a legilor țării.
— Organele de partid, de stat, de masă altul, potrivit pregătirii, experienței lor și
lor care ocupă funcții în aparatul de partid,
de stat sau în conducerea unităților eco și obștești vor acționa cu mai multă fer cerințelor muncii.
— Secția cadre, împreună cu celelalte
nomico-sociale. ponderea lor în unele sec mitate pentru desfășurarea unei activități
toare de activitate continuă să fie sub ni permanente de educare politico-ideologică, secții ale C.C. al P.C.R. vor întocmi, pină
la
1 mai a.c., un proiect de Program pri
velul stabilit in Programul adoptat de Co revoluționară a cadrelor, asigurarea însu
mitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. șirii temeinice de către acestea a conținu vind promovarea femeilor în funcții de răs
Neajunsurile existente in asigurarea com tului hotăririlor de partid, a legilor țării, a pundere pentru perioada 1988—1990.
— Comitetele județene de partid, condu
poziției corespunzătoare a cadrelor de con tezelor și orientărilor cuprinse în opera
ducere pentru diferite domenii ale acti tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge cerile organizațiilor de masă, ministerelor
vității economico-sociale se datoresc si fap neral al partidului, ridicarea continuă a și instituțiilor centrale vor acorda atenție
tului că unele Organe de partid, ministe nivelului tehnic și profesional, a orizontu deosebită pregătirii și sprijinirii cadrelor
re si instituții centrale tratează încă bi lui de cunoștințe generale ale tuturor ca nou numite in funcții, asigurînd programe
rocratic. dovedesc formalism în alcătuirea drelor.
speciale, pe categorii de funcții și domenii,
— Conducerile ministerelor, instituțiilor care să permită însușirea temeinică de că
și folosirea rezervei de cadre. Aceasta nu
satisface pe deplin, numeric și calitativ, centrale, ale centralelor industriale și con tre acestea a problemelor fundamentale
siliilor populare județene vor asigura apli ale politicii interne și externe a partidulu
nevoile muncii de cadre.
Persistenta acestor stări de lucruri se carea. cu mai multă fermitate, a prevede și statului nostru, a hotăririlor de partid
datorează si deficiențelor existente in sti rilor Legii nr. 2 din 1971 privind perfec legilor și altor acte normative care regle
lul și metodele de muncă ale organelor de ționarea pregătirii lucrătorilor din unitățile mentează obiectivele și modul de lucru in
partid și de stat, ale conducerilor unită socialiste, punind accent deosebit pe îmbu sectoarele în care cadrele respective își vor
ților economico-sociale. care nu au urmă nătățirea conținutului programelor de re desfășura activitatea.
rit. întotdeauna, cu fermitatea necesară, ciclare a cunoștințelor cadrelor de condu
— Pentru a asigura cadre de conducere
respectarea principiului muncii si condu cere, a tuturor specialiștilor, astfel incit să corespunzătoare, în toate domeniile de ac
cerii colective in selecționarea și promo crească contribuția directă a acestora la tivitate, care să se ridice la nivelul cerin
varea cadrelor, nu au asigurat cunoaște rezolvarea problemelor modernizării și or țelor și exigențelor etapei actuale și în per
rea și selecționarea celor mai bune, mai ganizării superioare a producției, la ridi spectivă, organele de partid, de stat, de
active cadre pentru a fi promovate, nu au carea nivelului tehnic și calitativ al aces masă și obștești vor completa rezerva de
informat cu regularitate organizațiile de teia, la înfăptuirea obiectivelor revoluției cadre pentru funcțiile din nomenclatura
partid asupra modului in care acționează tehnico-științifice, a noii revoluții agrare.
proprie și vor asigura antrenarea acestora
pentru înfăptuirea politicii de cadre a
— Secțiile organizatorică, cadre, propa la activitatea practică de înfăptuire a ho
partidului.
gandă și presă ale C.C. al P.C.R.. împreu tăririlor de partid, la acțiunile de îndru
Au continuat să existe unele neajunsuri nă cu Academia de studii social-politice de mare și control, la efectuarea de studii și
în educarea partinică, politico-ideologică a pe lingă C.C. al P.C.R. și Ministerul Educa analize, pentru a le dezvolta spiritul de
cadrelor, acestea nu au fost controlate sis ției și învățămîntului vor examina modul partid, organizatoric și de inițiativă, fortematic și cu exigența necesară asupra mo cum se' aplică reglementările privind per mîndu-i ca activiști revoluționari ai parti
dului in care-și fac datoria, cum se pre fecționarea cadrelor și vor prezenta, pînă dului.
,
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MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ PENTRU REALIZAREA
INTEGRALĂ A SARCINILOR ECONOMICE
PUTERNIC STIMULENT PENTRU ÎNDEPLINIREA
$1DEPĂȘIREA EXPORTULUI
Fiecare comandă onorată
cu maximă promptitudine
Mai erau trei zile pînă la data
cind cele patru utilaje trebuiau ex
pediate partenerului extern. Cu ex
cepția echipamentului electric, toa
te compartimentele erau montate.
In sfîrșit. la ora 10 a ajuns în
unitate și echipamentul mult aștep
tat. Imediat s-a trecut la lucru.
..Știind cind vom primi echipa
mentul electric — ne spune inginerul
Nicolae Marian, șeful secției mon
taj de la întreprinderea de mașiniunelte din Suceava — am Întocmit
dinainte grafice orare de execuție
pentru fiecare reper. Formația care
trebuia să realizeze montajul a
fost întărită numeric cu încă 27
dintre cei mal buni oameni de aici.
Iar proiectantul s-a aflat tot timpul
in secție, lingă oameni, pentru a da
pe loc soluții la unele probleme
care s-au mai ridicat. Practic, s-a
organizat pentru fiecare subansamblu cite o echipă alcătuită din
inginer, electronist, electrician, lăcă
tuș etc. Și toți au lucrat în schim
buri prelungite. în cea de-a treia
zi. după ce li s-au făcut probele
funcționale, la care s-au comportat
foarte bine, utilajele au fost în
cărcate in vagoane și livrate parte
nerului de peste hotare". Pe scurt,
în felul acesta, in loc de 7—8 zile,
cit era durata normată, operațiile
respective au fost terminate în mai
puțin de 3 zile. în condiții de ca
litate deosebită, după cum o atestă
documentele întocmite de exigenta
comisie de recepție.
Aceasta este doar una din secven
țele de muncă petrecute la între
prinderea de mașini-unelte din Su
ceava. care pune in lumină răspun
derea muncitorească, dăruirea de
care dau dovadă oamenii muncii de
aici atunci cînd este vorba de exe
cutarea comenzilor pentru export.
Desigur, situații cu totul deosebi
te — ca aceea relatată — sint mai

rare și ele apar atunci cind unii
furnizori nu livrează la termen subansamblele si echipamentele con
tractate. Altfel, in unitate se mun
cește metodic, producția fiind reali
zată ritmic la toate sprtimentele.
Drept dovadă, in perioada care a tre
cut de la începutul anului s-au li
vrat, peste prevederi, partenerilor
de peste hotare produse in valoare
de circa 4,5 milioane lei. „Planul a
fost depășit, ne spune tovarășul
Costache Iacob. directorul întreprin-

La întreprinderea
de mașini-unelte
din Suceava
derii. ca urmare a executării în
avans a unor comenzi din trimestrul
II. la care condițiile comerciale erau
asigurate. Depășirea a fost posibi
lă și datorită sprijinului primit din
partea Ministerului Industriei Elec
trotehnice și Centralei industriale de
mașini-unelte București, care au
contribuit la asigurarea in timp util
a elementelor din colaborări, a ba
zei tehnico-materiale in general. In
primul trimestru al anului am acu
mulat o bună experiență în orga
nizarea și desfășurarea producției,
pe care sîntem hotăriți să o conso
lidăm și să o dezvoltăm mai depar
te, astfel incit, așa cum a subliniat
secretarul general al partidului la
recenta plenară a C.C. al P.C.R.,
planul la export să fie îndeplinit in
cele mai bune condiții. Constituirea
unui fond de retribuire suplimentar
pentru realizarea producției de ex
port reprezintă și pentru colectivul
nostru un puternic stimulent în ac
țiunile pe care le întreprindem
pentru onorarea exemplară, cu ma

De cinci ori mai mult
în numai doi ani, producția
livrată la export de întreprinderea
de pielărie și încălțăminte din
Brașov a sporit de cinci ori. Aceas
tă creștere își găsește explicația in
trei factori esențiali : reorgani
zarea și implicarea mai directă a
activității de creație in activitatea
de export, profilarea unor linii
tehnologice exclusiv pe fabricația
de export și specializarea oameni
lor. Reorganizarea și dezvoltarea
atelierului de creație, încadrarea
lui cu oameni bine calificați profe
sional și punerea la punct a unui
sistem informațional au asigurat
condiții ca întreprinderea să poată
pregăti pentru contractări cu par
tenerii interni și externi un nu
măr de 700 modele noi numai in
ultimul an. Acest fapt, ca și crea
rea in cadrul secției de tăbăcărîe
a unei stații-pilot semiindustriale,
care elaborează semifabricate și
tehnologii
adecvate, au dus
la diversificarea producției,' ceea
ce a permis întreprinderii ca,
pe lingă încălțămintea de copii,
produs tradițional, să poată exe
cuta și încălțăminte pentru adulți,
bărbați și femei. Bineînțeles, aceas
ta a însemnat triplarea fabricației
de SDV-uri in ultimii doi ani. O

contribuție însemnată la creșterea
producției de export au adus-o și
organizarea de linii tehnologice
specializate pe sortimente și bene
ficiari, ca și realizarea cu forțe
proprii a unui mare număr de uti
laje și dispozitive dintre care une
le de mare complexitate. Toate

ximă promptitudine, a tuturor con
tractelor încheiate cu partenerii de
peste hotare."
De altfel, rezultatele obținute
în primul trimestru al anului se
datoresc in principal eforturilor pro
prii ale colectivului, care a căutat
noi și noi soluții pentru diversifica
rea producției în pas cu cerințele
și tendințele manifestate pe piața
externă. Ca atare, s-au executat apa
rate de măsură și control, mașiniunelte pentru debitarea metalelor și
mașini-unelte grele, fiecare în două
sau trei variante constructive. Hotărîtor a fost si faptul că pregătirea
fabricației pentru producția din pri
mul trimestru al acestui an a în
ceput încă din ultima parte a an.ului trecut, iar planificarea și progra
marea cu rigurozitate a ioturilor de
subansamble ce formau comenzile
pentru export au fost făcute cu cel
puțin 30 de zile înainte de perioa
da de plan. Execuția se face, de asemenea, de către formații dinainte
stabilite, specializate in realizarea
unor tipuri de produse.
Totodată, după cum a precizat
maistrul Radu Burlacu. prin aplica
rea măsurilor înscrise in programul
de perfecționare a organizării și
modernizare, a producției — care
vizează în principal înlocuirea mașinilor-unelte universale cu linii
flexibile sau centre de prelucrare —
s-a asigurat atit îmbunătățirea rit
micității producției, cit și ridicarea
nivelului ei tehnic si calitativ. în
fine, organizarea unor formații de
lucru specializate pentru efectuarea
montajului, a probelor funcționale
și verificarea parametrilor tehnici ai
produselor pentru export a contribuit
la onorarea in cele mai bune con
diții a contractelor încheiate.

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteii”

aceste măsuri au avut ca efect în
scrierea^ hotărită a întreprinderii
de pielărie și încălțăminte din Bra
șov in circuitul mondial de valori
materiale. Iar un ultim argument
in acest sens îl reprezintă și fap
tul că pină la această dată unita
tea din Brașov are acoperit cu co
menzi externe peste 70 la sută din
planul anual. (Nicolae Mocanu).

UN OBIECTIV CE MOBILIZEAZĂ TOATE FORȚELE:
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Din totalul suprafețelor prevăzute a se insâmința in primăvara aces
tui an, pînă in seara zilei de 31 martie, unitățile agricole de stat și
cooperatiste din județul Timiș ou pus sărnința pe 60 000 hectare, ceea
ce reprezintă 20 la sută din prevederi. La data menționată, mazărea
pentru boabe, inul pentru ulei și ovăzul fuseseră semănate pe întreaga
suprafață prevăzută, culturile furajere - pe 86 la sută, sfecla de za
hăr - pe 46 la sută, ffoarea-soarelui - pe 41 la sută, iar legumele de
cîmp — pe 29 la sută. Deși notabile, aceste realizări se ‘-situează to
tuși cu mult sub ceea ce trebuia să se facă pină la această dată. Așa
cum ne-am convins l-a fața locului, unitățile agricole timișene dispun
de forțele necesare, de capacitatea organizatorică pentru a recupera
rămîn-erea în urmă și a încheia insămințarea culturilor de primăvară
intr-un timp cit mai scurt. Dovadă, deși in ultimele zile timpul a fost
nefavorabil, totuși au fost semănate peste 30 000 hectare cu diferite
culturi. După cum vom vedea insă, fără a căutq justificări, există o
explicație obiectivă pentru răminerile în urmă la semănat. Și iată de ce.

Pină ’în prezent. în unitățile agri
cole din județul Timiș, campania agricolă din primăvara acestui an s-a
desfășurat în condiții mai grele, in
unele zone din județ — chiar foarte
dificile. Și aceasta deoarece, după un
început timpuriu, promițător, lucră
rile în cimp au fost stopate Pe par
cursul mai multor zile din cauza
timpului nefavorabil; în perioada
1—28 martie, întregul județ a fost
cuprins de mai multe valuri de ploi,
care in unele localități — Gearmata.
Recaș. Chizătău, Șag, Foeni, Sacoșa
Turcesc — au totalizat intre 90 și
peste 100 litri de apă pe metru pătrat,
în acest interval, puține au fost zile
le cu timp favorabil pentru activita
tea în cimp. Această stare de lucruri
a determinat comitetul județean de
partid și organele agricole să între
prindă măsuri corespunzătoare pen
tru adaptarea întregii activități la
condițiile existente, astfel incit in
toate unitățile agricole să se poată
acționa pe un front larg la executa
rea tuturor lucrărilor din campanie
intr-o perioadă cit mai scurtă.
Investigațiile întreprinse timp de
două zile in mai multe zone din ju
deț ne-au convins' că oamenii sint
la datorie. Că. in funcție de condiții
le concrete dintr-un loc său altul, se
acționează în mod responsabil, cu
toate forțele, fie la evacuarea exce
sului de apă de pe ogoare sau de pe
semănăturile de toamnă, fie la semă
nat, imediat ce se poate intra in cimp
cu mijloacele mecanice. Iată citeva
secvențe edificatoare, surprinse pe
două fronturi total diferite, dar care
ilustrează că nu se precupețește nici
un efort pentru ca ritmul însămintărilor să poată fi intensificat de la o
zi la alta.
,
în zonele colinare.'eu soluri mai
grele, ploile au provocat băltirea
apei pe semănăturile de toamnă si
pe ogoare. Arii pentru orote.iarea

culturilor de cereale păioase, cît și
pentru a se crea posibilitatea însâmințării grabnice a culturilor dc pri
măvară s-a trecut cu forte numeroa

soluri mai ușoare și permeabile, am
fost martorii operativității cu care
se acționează pentru reluarea semă
natului imediat ce se poate intra
în cimp. Unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Lovrin, Variaș,
Periam, Cărpiniș. Sinnicolau Măre,
Biled și Tomnatic au fost primele
cate au reluat insămințarea culturi
lor de primăvară. La C.A.P. Gottlob
se lucra ca intr-o zi normală, cu toate
forțele. Trifolienele erau semănate
pe ultimele suprafețe și începuse insâmințarea sfeclei de zahăr. Inginerul-șef al cooperativei, tovarășul
loan Brata, se arăta îngrijorat, dar
nu alarmat. „S-a acumulat deja o
serioasă intirziere la semănat — ne
spune acesta. Ploile ne-au ținut in
loc. Cadrele de Conducere si specia
liștii din unitate, urmăresc perma
nent starea terenului pentru a. nu
pierde nici o clipă bună de lucru in

Ancheta „Scînteii" în unități
agricole din județul Timiș
se la evacuarea excesului de umidi
tate. La C.A.P. Remetea Mare, ferma
lanova. președinta cooperativei, to
varășa Doina Jurculcț, ne prezintă
un întreg plan de bătaie, care an
grenează toate forțele disponibile
din unitate, pentru a urgenta elimi
narea apei de pe ogoare si semănă
turi prin săparea de șanțuri si rigo
le de scurgere. La fel si la I.AfS. Recaș. directorul unității, tovarășul
loan Turc, ne spunea că in primă ur
gență se situează acum efectuarea
unor lucrări pentru captarea si
scurgerea apelor in exces de pe te
renurile agricole. în care scop au fost
mobilizați toți lucrătorii din unita
te și importante mijloace mecanice.
De altfel, asemenea lucrări, de stric
tă necesitate pentru a se putea intra
mai repede la semănat, se execută pe
un front larg în toate unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale
Recaș . Făget. Lugoj. Topolovăț si
Bethausen. O dovadă in plus a amplorii pe care o are eliminarea ex
cesului de umiditate o constituie si
faptul că sistemele de desecare din
județ funcționează cu întreaga capa
citate, zilnic prin. stațiile de pompa
re fiind evacuați de pe ogoare peste
un milion de metri cubi de apă.
Concomitent cu aceste lucrări, im
puse de ploile abundente din ultima
perioadă. în alte zone din -riudet’cu

cîmp. Sîntem bine organizați și avem suficiente mijloace mecanice,
ceea ce ne permite să realizăm viteze
de lucru superioare celor stabilite
inițial. Procedtnd astfel vom recu
pera sigur răminerea in urmă. Acum
nu se pune problema să mai aștep
tăm. Semănăm toate culturile". De
altfel, acesta este cuvintul de ordi
ne pentru toate unitățile agricole :
să se treacă la insămințarea fiecărei
parcele unde se poate lucra, indife
rent de cultura care este amplasată
acolo.
Sint multe ■ exemple ce dovedesc
că oamenii sînt angajați intr-o apri
gă bătălie cu timpul, pentru a folosi
eficient fiecare oră bună de lucru.
Se înserase bine. Și totuși, pe ogoa
rele C.A.P. Gelu se muncea ca ziua,
dar... la lumina farurilor de la trac
toare. Activitatea continua, sub aten
ta supraveghere a specialiștilor, la
pregătirea si erbicidarea terenului
pentru insămințarea sfeclei de zahăr.
Iulian Pușcă, activist a! comitetului
județean de partid, care răspunde de
consiliul agroindustrial Variaș. din
care face parte si C.A.P. Gelu. re
marca : „Cu greu putem să-i convin
gem pe mecanizatori să mai iasă din
brazdă. Sint conștienți că nu mai pu
tem irosi nici o oră bună de lucru,
fiindcă acum nu mai este timp’ de
așteptat.... timpul, ideal. Pină Ia ora

Livrări în avans
întreprinderea de ferite Urziceni
are de realizat in acest an un im
portant volum de produse pentru
export. De altfel, onorarea ritmică
a contractelor încheiate cu benefi
ciarii de peste hotare constituie
unul din obiectivele prioritare ur
mărite de întregul colectiv de mun
citori și specialiști care au luat
cunoștință de precizările menite să
contribuie la sporirea cointeresării
tuturor celor care participă la rea
lizarea producției destinate expor
tului. îndemnurile și orientările da
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la recenta plenară a Comitetului
Central al partidului, stau la
baza întregii activități pentru înde
plinirea planului pe 198S la toți in
dicatorii și in primul rind la ex
port.

le tot întinde. Nici țipenie de om. A
venit primăvara, dar aspectul co
munei nu s-a schimbat. Șanțurile
nu sint curățate. Cum în anul trecut
a fost pe aici o secetă cumplită,, o
parte din pomii de pe marginea dru
murilor s-au uscat. Ar trebui plan
tați alții in loc. Treabă care putea
fi făcută pînă acum. Ajungem la
primărie. Liniște totală. Birourile
bine ferecate. Unde se află cadrele
de la primărie ? Omul de serviciu
ne dă cîteva relații. Face ochii mari
cind întrebăm dacă nu i-am putea
găsi undeva, pe cimp. Și nu ne miră
mirarea omului. Primarul, Sever
Stănciulescu, a plecat dimineață la
Vinju Mare, la sediul consiliului
unic agroindustrial. Ne amintim că
l-am intilnit și noi pe acolo. în ju
rul orei 9. Nu era nici o ședință.
Și am înțeles că nu prea avea aici
o treabă precisă. Nu s-a mai întors
in comună. Vicepreședintele consi
liului popular, Georgeta Păsat, poate
fi găsită ? Da ! însă locuiește cam
departe. în satul Valea Anilor, Pe la
ora 12 s-a dus și dumneaei acasă.
Ce să facă pe o așa vreme ? Intr-o
astfel de situație nu ne rămîne decit
să mergem la sediul cooperativei
agricole de producție. într-un birou
cald, cu mobilier nou, îl găsim pe
Constantin Cebuc, președintele uni
tății. Dialogul ce-1 purtăm ne con
vinge că dumnealui nu prea stăpînește problemele. Știe că apa băl
tește pe unele culturi, dar nu s-a
gindit că în această zi trebuia acțio
nat repede. Ne spune ce culturi s-au
însămînțat pină acum. Noi vrem să
verificăm cifrele pe care ni le oferă
cu cele prevăzute în plan. Tot caută
dumnealui, dar nu găsește planul de
producție. Ba că ar fi la contabili
tate și acolo este închis. Ba că ar fi
la dumnealui, dar nu știe unde l-a
pus. Se face tîrziu și timpul e pre
țios pentru noi. Mai dăm pe la pri
mărie, întrebăm de primar. încă n-a
sosit in comună. Peste noapte răminem în zonă, la Vînju Mare. Este
ora 21 și la primărie încă se lu
crează. Primarul Alexandru Barbu
a reținut principalii colaboratori, i-a
chemat pe cei doi președinți ai coo
perativelor agricole de producție.
Chiar în această noapte trebuie ur
gent rezolvată o problemă. Trustul
județean al horticulturii a promis
că asigură cantitatea de arpagic ne
cesară pentru cele 20 hectare cu

Prin organizarea temeinică a în
tregii activități din compartimen
tul de export s-a reușit o urmărire
riguroasă a fiecărei comenzi, a fie
cărui produs și reper. S-au creat li
nii de fabricație specializate, și echipe de muncitori cu cea mai înal
tă calificare, care acționează numai
pentru realizarea la inalți parame
tri calitativi a produselor destinate
exportului, pentru sporirea conti
nuă a competitivității acestora. Ca
litatea produselor este, controlată
cu exigență pe întregul flux tehno
logic. Toate aceste măsuri și efor
turi s-au materializat in realizarea,
planului la producția destinată ex
portului pe primul trimestru al
anului în proporție de 105,2 la
suta. (Mihai Vișoiu).

ceapă stabilite în plan. De aproape
o lună de zile se primesc numai...
promisiuni. Primarul înțelege că lu
crurile nu pot fi lăsate la voia întîmplării. Sint orele tirzii din noap
te. Primarul încă mai rămîne la
birou. S-au adunat in mapă multe
documente. Le citește atent, pune
rezoluții. Știe că mîine dimineață va
porni devreme la alte treburi.
Asta-i munca de primar 1
Noi facem planul de acțiune pen
tru ziua următoare. (Sîntem impreu-

................................. ..

14 am lot tăcut încercări, dar pămintul era prea moale. Imediat ce s-a
zvintat am declanșat insămințarea
sfeclei de zahăr. Semănatul trebuia
grăbit și pentru aceasta nu mai esta
loc de odihnă". In ziua următoare,
urmărind îndeaproape starea terenu
lui, specialiștii din cooperativele agricole Lenauheim. Comloșu Mare
Comloșu Mic, ca și cei de la Între
prinderile agricole de stat Tomnatic
și Grabați au dispus începerea plan
tării cartofilor, lucrare făcută îndeo
sebi cu forțe manuale.
Chiar și sumare, aceste citeva sec
vențe de lucru se constituie intr-o
imagine ce dă amploarea eforturilor
ce se depun pentru intensificarea
ritmului la semănat. Strins legat dc
înfăptuirea acestui obiectiv al cam
paniei actuale, sint. de menționat unele măsuri stabilite de organele ju
dețene de partid si agricole menite
să asigure in continuare realizarea
unui ritm de lucru superior, care să
permită recuperarea rămînerilor in
urmă și încheierea însămințărilor înt.r-o perioadă cit mai scurtă de timp.
După cum ne-a explicat tovarășul
Aurel Lăzureanu. secretar al comite
tului județean de partid. în toate
unitățile agricole vitezele zilnice
stabilite inițial la semănat au fost
reactualizate, in funcție de timpul cc
a mai rămas pentru încheierea insămințărilor in perioada optimă. Spo
rirea vitezei la . semănat, la 24 000
hectare pe zi, pe ansamblul jude
țului, are un suport real. în acest
scop au fost reparate și. puse in sta
re de funcțiune toate semănătorile
existente în „parcul rece" din stațiu
nile de mecanizare, inclusiv cele pro
puse pentru casate. în felul acesta,
suprafața ce trebuie însămințată cu
o semănătoare a scăzut la numai 50
hectare pe întreaga campanie, ceea
ce permite ca în fiecare unitate agricolă toate culturile luate separat,
în, parte să poată fi semănate în nu
mai 4.-5 zile .bune de lucru. Nu
mai puțin important este și faptul
că, pentru a se crea un larg front
de lucru la semănat, forțe însemnate au fost repartizate la pregătirea
terenului. în toate stațiunile de mecanizare a agriculturii a fost organizaț schimbul doi la pregătirea terenului pentru cite 20 de tractoare,
ceea ce, pe ansamblul județului, asi
gură pregătirea în plus a 10 000 hec
tare de teren pe timp de noapte.
Pentru aceasta secțiile de mecaniza
re au fost întărite, pe timpul cam
paniei, cu circa 600 de cadre cane
cunosc conducerea tractorului. din
atelierele de reparații, școlile profe
sionale și din unitățile industriale.
Toate ăceste tViăsuri, cit si modul
responsabil in care se acționează în
funcție de situația concretă dintr-un.
loc sau altul demonstrează că în unitățile agricole din județul Timiș
există o bună stare de mobilizare a
tuturor forțelor pentru realizarea
exemplară a sarcinilor din actuala
campanie, chiar in condițiile timpu
lui instabil din această primăvară.
De altfel, asa cum ne spunea tova
rășul Nicolae Brăiloiu. director al
direcției agricole județene, pentru
Înfăptuirea sarcinilor mari ce le re
vin în acest an. unitățile agricole
timișene au o bază solidă în expe
riența valoroasă dobindită în ‘anul
trecut cind s-a realizat cea mai maro
producție de cereale din istoria ju
dețului — 2,4 milioane tone, si spo
ruri însemnate la plantele tehnice.
Amplificarea acestor rezultate, la
nivelul producțiilor prevăzute a se
obține în acest an, depinde hotărîtor
de modul in care se acționează acum
pentru insămințarea fiecărei culturi
in timp cit mai scurt, si in condiții
de cea mai bună calitate. Iar lucră
torii ogoarelor timișene fac dovada
că sint constienti de aceste cerințe.

Aurel PAPADIUC
Cezar IOANA

locat și fonduri in acest sens — de
la unitățile din județ care au exce
dent. Nici conducerea cooperativei
agricole de producție, nici primăria
nu. s-au gindit să facă acest lucru.
De două ore, trei cooperatori stau
degeaba. Au adunat gunoiul, dar
n-au cu ce să-l transporte din grajd.
De trei zile un car stă cu o roată
căzută la pămint. Nimeni nu suflecă
minecile să repare respectiva roată,
în grajdul vecin medicul veterinar
Barbu Georgescu, de la circumscrip-

la C.A.P. Geiu, județul Timiș

să te încumeți. Ocolim pe o arătură
proaspătă, o luăm pe sub strașina
grajdurilor. Cooperatorii sint la trea
bă. Hrănesc animalele. Se mulg
vacile. Șefa fermei, inginera Dan
Elena, e aici de Ia ora 4. în
tocmește fișele de muncă. Totali
zează producțiile de lapte rezultate
pe loturi de vaci și formații de
muncă. Aflăm că de acest sector
zootehnic răspunde primarul comu
nei Vlădaia, Nicolae Bleoancă. Dacă
a venit pe aici ? Gel puțin de șase

La muncă nu se pricep sau nu vor,
dar la intervenții pentru a fi scutiți
de critică sînt „harnici și inventivi44
nă cu colegul de la gazeta locală
„Viitorul", ing. Gheorghe Țigănele).
Punem ceasul să sune la ora 5.
Ne sculăm și pornim la drum. încă
nu s-au ivit zorile. Se anunță însă
o zi frumoasă, cu soare. Din nou la
primăria din Corlățel. Omul de ser
viciu încă nu s-a sculat. Nici noi nu-1
deranjăm. Mergem în sectorul zoo
tehnic. Imaginea nu este chiar plă
cută. Căile de acces spre grajduri
sint pline de apă și noroi. Coopera
torii au venit la treabă, dar nu prea
au ce face. Ne mărturisesc și neca
zurile. Cei din conducere se scoală
tîrziu. Furaje nu prea sînt — doar
mici cantități de paie — dar nici
acestea nu pot fi administrate în
hrana animalelor pentru că n-a ve
nit nici șefa de fermă, Coman Rodica, nici omul care răspunde de
baza furajeră, A. Burcă, care este și
secretarul organizației de partid, nici
economistul fermei, C. Mărăscu. Din
cauza secetei s-au adunat puține fu
raje în vara trecută. De la condu
cerea județului s-a indicat să fie
grabnic procurate furaje — s-au a

-

Insămințârile, intensificate la maximum!

Erbicidarea și pregătirea' terenului pentru însâmînțări

în orașul Vinju Mare am ajuns cu
' juțin după ora 8. Aici sint două
cooperative agricole, care dețin con
siderabile suprafețe arabile de te
ren. Mai ales in aceste zile se im
pune efectuarea unui mare volum
de lucrări. La fiecare pas observăm
că orașul își schimbă înfățișarea. Se
construiește mult. La primărie, aproape toate birourile sînt închise.
Afară plouă. Cu ce se vor fi ocupînd
oamenii pe o așa vreme ? Să vedem.
Și pornim, mai întîi, spre locul unde
ni s-a precizat că se află primarul
Alexandru Barbu. Ajungem unde
va, pa cimp. înaintăm anevoios. Pi
ciorul se afundă in solul care mus
tește de apă. Din loc în loc apa băl
tește. Culturile de orz și griu — vi
guroase, uniforme — se întind pe
sute de hectare. Pe alte sute de hec
tare sămința s-a încorporat in pămint doar de citeva zile. Pe unele
porțiuni culturile au și răsărit. Alte
zeci și zeci de hectare urmează a fi
însămințate imediat ce terenul va
permite efectuarea acestei lucrări.
Din mijlocul unui grup masiv de
cooperatori, care se încordează la o
treabă care se cere făcută repede și
bine, se desprinde un om de statură
potrivită. Vine spre noi. îl recunoaș
tem. Este primarul. „Nu putem insămînța astăzi, dar avem de acum
alte necazuri — zice dumnealui —
țtergindu-și fruntea de sudoare și
arătindu-ne cu mina spre apele care
au apărut pe terenul din preajmă.
Am pus mina pe cazmale, sape și
lopeți și, după cum vedeți, croim
șanțuri pentru evacuarea apei. Avem
organizate, astăzi, 12 asemenea
puncte de lucru, la Vinju Mare și
Orevița".
Ne despărțim, dar peste două ore
îl reîntilnim din nou pe primar : în
locul unde se zorește modernizarea
străzii care duce spre centrul ora
șului. Se transportă și se așază
balastul, se fixează în linie perfectă
bordurile. în urmă, alți cetățeni vin
repede cu amenajarea rondurilor de
flori, plantează pomi. Vremea se tot
împotrivește, dar oamenii n-au clipe
de răgaz. Sînt aici deputății și ce
tățenii din circumscripțiile respec
tive.
La ora 15 ne îndreptăm spre
comuna Corlățel, din apropiere. Tre
cem peste sole de orz și griu, peste
proaspete semănături. Se văd, ici,
colo „ochiuri" de apă, pe care ploaia

...............................-
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ția veterinară din comună — venit
aici de la ora 4 — luptă — pe Cit
poate știința să salveze — să scape
o vacă aflată la cumpăna dintre
viață și moarte. Nu se mai poate ri
dica. A fătat de cîteva zile. Are un
vițel frumos. Știe primarul ce se întimplă aici ? Știe președintele coo
perativei agricole ? își face proble
me șeful de fermă ? Știe secretarul
organizației de partid ? Nici gtnd de
așa ceva. Dumnealor încă dorm la
această- oră. Și-i probabil că nici
n-au visuri urîte, pentru că la fel de
indiferenți au rămas pină acum, cind
au murit 34 de taurine, din care 20
vaci pentru lapte. N-au suportat din
punga dumnealor paguba.
Pierde
unitatea. Poate că n-or rămîne lucru
rile chiar așa. Ce izbitor contrast în
tre confortul din biroul președintelui
și starea de lucruri din zootehnie !
Ne continuăm drumul spre comu
na Vlădaia. Oprim in sectorul zoo
tehnic al cooperativei agricole din
Almăjel. Pe căile de acces nu se
poate ajunge la grajduri. Sint pline
de apă și noroi. Riscul e prea mare

zile n-a fost văzut. Mai înainte, de
sectorul zootehnic din această uni
tate a răspuns Constantin Vizitiu,
secretar adjunct cu problemele de
propagandă. Cum n-a mișcat un de
get pentru rezolvarea problemelor
din zootehnie, a lost înlocuit cu pri
marul. om cu mai multă autoritate.
Așa ar trebui să fie, dar autoritatea
primarului nici pe departe nu se
vede. Cum s-ar zice, s-a schimbat
lenea cu iresponsabilitatea. Dar să
nu anticipăm prea mult. Primăria
are tractor cu remorcă. S-ar fi putut
transporta balast pe căile de acces
spre grajduri. Dar cine să se gindească la o așa treabă ?
La sediul primăriei toate ușile
sint deschise. Femeia de serviciu
rămîne tare mirată cind ne vede..
Cei de la primărie ? Păi la ora asta
să vină dumnealor ? Cum zootehnia
cooperativei agricole din Vlădaia se
află doar la 15 metri, în spatele pri
măriei, ne îndreptăm spre acest sec-;
tor. Multă, multă dezordine. în hra
na animalelor cooperatorii adminis

trează paie. Nu tocate, în amestec
cu alte furaje, cum ar trebui. Ci,
pur și simplu, in amestec cu pă
mint, așa cum se aduc, la voia întimplării. De acest sector zootehnic
răspunde, din partea primăriei, vice
președintele Paula Bălțățeanu. Dacă
a fost ieri in sector ? Nu ! Dacă
este, acum, prezentă aici ? E prea
devreme pentru dumneaei să facă
acest lucru.
Tovarășul primar, Nicolae Bleoan
că, sosit intre timp, e surprins că noi
am reușit să ajungem, de la centrul
de județ la Vlădaia, la ora 7,30.
Adică exact cind vine dumnealui la
primărie. Cînd ajungem în sediu,
femeia de serviciu zorește cu al trei
lea rind de lemne în sobe. Să-i fie
cald tovarășului primar. Să le
fie cald și celorlalți de la pri
mărie. Pe la 7.45 sosește și vi
cepreședintele. Paula Bălțățeanu. S-a
strecurat bih.e de acasă și pînă la
primărie. Nu are nici jo urmă de no
roi pe pantofi.
— Cu cîteva săptămîni în urmă,
la nivelul județului a avut Ioc o
plenară pe probleme ale zootehniei.
S-au prezentat, stările de lucruri, s-a
făcut o critică severă. A fost vizată
și comuna dumneavoastră. Ce ați
întreprins, ca primar, în răstimpul
care a trecut pentru a înlătura nea
junsurile existente ?
Primarul își tot frămîntă mintea,
dar nu are ce ne spune. Pentru că
nici nu a făcut nimic în cele trei
săptămîni care au trecut de la amintita plenară. Ce vor face oame
nii comunei astăzi, cind ne aflăm
noi aici ? Primarul tot ridică din
umeri. Nu are nici un program de
acțiune precis pentru această zi.
Nici pentru zootehnie, nici în ceea
ce privește gospodăria comunei.
La 10,30, iarăși la primăria din
Corlățel. Afară e cald, dar în sobe
duduie focurile. Sîntem și indlscreți.
Intrăm neanunțați in biroul vice
președintelui, pentru că la primar
este închis. Dumnealui e la Vinju
Mare, de această dată la o ședință
operativă cu probleme urgente de
campanie. Ce o fi spunînd acolo, ne
este greu să știm, pentru că în ziua
precedentă a lipsit din comună, iar
peste noapte a dormit — aflăm noi —
Ia oraș. Cum noi insistăm la un
scurt dialog, vicepreședintele Georgetu Păsat este nevoită să-și între
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rupă micul dejun. Scuzele de ri
goare !
— Ați aflat că, la orele dimineții,
doi ziariști au trecut prin sectorul
zootehnic, din unitatea care răspun
deți și că au găsit acolo niște nere
guli ?
— Ceva am auzit 1
— Ați avut măcar curiozitatea să
mergeți acolo și să încercați să re
zolvați unele probleme 7
— Nu !
— Știți că acolo cresc mortalității»
din lipsa furajelor ?
— Să se ocupe cei din conducerea
cooperativei agricole.
— Știți că la ferma legumicolă,
din cauză că vîntul a rupt folia de
la solarii, s-au compromis răsadurile
de legume ? Ce cantitate de răsaduri
s-a pierdut ?
— Am auzit ceva, dar nu știu
precis.
Micul dejun poate fi reluat Le
jer, la căldură. Noi plecăm spre
alte treburi. Dar nici nu bănuim ce
ne așteaptă. Alarmați de cele con
statate, cei din comunele Corlățel
și Vlădaia au pus in mișcare toate
„relațiile". De mult n-a mai trebuit
să răspundem la atitea apeluri tele
fonice. La unul chiar din Capitală.
Unii dintre acești tovarăși (cum a
făcut-o președintele cooperativei
agricole din Corlățel, Constantin
Cebuc) au mai pierdut o zi și pe la
județ, cu intervenții pe la diverși to
varăși și la noi, gazetarii. Toate
aceste intervenții — desfășurate pe
diferite tonuri — căutau să ne dea de
înțeles că trebuie să fim înțelegă
tori, să prezentăm in culori ceva
mai trandafirii neplăcuta realitate
pe care ne-au dezvăluit-o faptele.
Adică — in deformata, grava și in
tolerabila optică a dumnealor — să
închiderii ochii. Așa cum probabil
fac cei care văd toate acestea și nu
întreprind acțiuni energice pentru
a le curma din rădăcină. Un lucru
se cere reținut : toți acești tovarăși
trebuie grabnic treziți la realitate.
Cu măsuri severe, de natură să
schimbe radical stările de lucruri
constatate. Pentru a ințclcge și dum
nealor un lucru esențial : că a fi in
fruntea obștii înseamnă a fi in
frunte și la muncă.

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scinteii
*
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EROISM Șl ABNEGAȚIE
REVOLUȚIONARĂ
în măreața carte a istoriei
partidului, parte integrantă a is
toriei unice și unitare a poporu
lui, cucerirea, in urmă cu cinci
decenii, a regimului politic pentru
militanții comuniști și antifasciști
aflați in închisori se înscrie ca un
moment cu profunde semnificații și
perene înțelesuri, ca o nepieritoare
mărturie a ^eroismului și abnegației
revoluționare cu care luptătorii co
muniști și antifasciști au slujit cauza
partidului, idealurile poporului, a
puterii lor de dăruire în lupta pur
tată in numele unui țel înalt —
țelul făuririi unei societăți noi, mai
bune și mai drepte pe pămintul
României.
Lupta comuniștilor și antifasciști
lor Întemnițați a reprezentat un
greu examen pe oare aceștia l-au
trecut cu strălucire, dovedind, astfel,
prin pilduitoare fapte de curaj și
dirzenie, de neînfricare și demnitate,
capacitatea partidului comunist de a
forma in rindurile sale, in „lupta
cea grea“, revoluționari de nădejde,
profund devotați cauzei comuniste,
adine încrezători în triumful aces
teia. Militanții comuniști aflați in
spatele gratiilor s-au dovedit mai
tari decît privațiunile și încercările
la care au fost supuși aici, mai pu
ternici decît temnicerii lor, care, la
Doftana cu deosebire, au instituit
ani în șir un regim ce urmărea nu
numai izolarea celor închiși, cit mai
ales măcinarea voinței lor de luptă,
anihilarea lor fizică și morală.
Ceea ce le-a dat putere militanților întemnițați să reziste oricăror
maltratări și schingiuiri, să depă
șească orice fel de greutăți erau
profunzimea și fermitatea convingeririlor comuniste, voința de a nu
se lăsa învinși și nici intimidați, hotărirea de luptă. în întunericul ce
lulelor ori în confruntarea de zi cu
zi cu angrenajul terorii, instituit in
temnițe, ei au găsit nebănui'te re
surse de rezistență în devotamentul
lor nestrămutat față de partid, în
credința adîncă și vie că lupta lor
era dreaptă, că era purtată în nu
mele celor mai înalte idealuri ale
poporului ; armă și scut de nebiruit
împotriva prigonirilor le-a fost în
crederea in luminoasele adevăruri
înscrise pe flamurile de luptă ale
partidului, în victoria cauzei sale,
oricit de lung și greu ar fi fost dru
mul pină la izbinda acesteia.
In anii grei ai • ilegalității, prin
nenumărate fapte de eroism, comu
niștii întemnițați au dovedit că țupta
revoluționară nu se oprea la porțile
închisorilor, că ea continua intr-o
multitudine de forme pe tot timpul
detenției. în închisori, deținuții au
continuat să invețe. să-și îmbogă
țească bagajul cunoștințelor politice,
de cultură generală, să-și lărgească
orizontul de cunoaștere, puterea de
înțelegere a fenomenelor vieții poli
tice și social-pconomice. Mai mult
decît atit. in închisori, comuniștii În
temnițați s-au format în spirit re
voluționar, și-au călit cugetele, și-au
oțelit voința de luptă. Cu dreptate
s-a spus că Doftana, cu deosebire,
a devenit o autentică școală de
partid, o înaltă școală de educație
comunistă, o universitate de luptă
revoluționară, la ale cărei aspre

cursuri s-au modelat caractere hotărite. neșovăitoare, s-au forjat con
științe puternice, s-a întărit necon
tenit încrederea in izbînda idealului
comunist.
Un nesecat izvor de tărie al comu
niștilor intemnițați l-a reprezentat
puternica lor coeziune interioară, or
ganizarea vieții lor pe temelia prin
cipiilor revoluționare, a normelor
eticii comuniste, a solidarității și în
trajutorării tovărășești, a luptei co
mune împotriva încercării conduce
rilor închisorilor de a le fringe
voința de acțiune, capacitatea de re
zistență. Totodată, in greaua lor
luptă, militanții închiși au simțit me
reu aproape grija și ajutorul comu
niștilor aflați in libertate, simpatia și
sprijinul opiniei publice progresiste
și democratice. Și tocmai ampla miș
care de solidaritate cu cei închiși,
exprimată intre altele prin viguroase

50 de ani

de la cucerirea regimului
politic in închisori

pentru militanții

comuniști și antifasciști
manifestații muncitorești ori prin
susținute campanii de presă, a con
tribuit la păstrarea moralului celor
închiși, arătîndu-le eă idealurile pen
tru care luptau și sufereau ei se
identificau cu cele mai scumpe
aspirații ale poporului, că lupta lor
era purtată in numele năzuințelor
supreme ale celor mulți, al interese
lor fundamentale ale țării.
înaltele calități morale, politice, re
voluționare probate de militanții re
voluționari întemnițați in confrun
tarea cu aparatul represiv și-au aflat
cea mai strălucită ilustrare in
lupta țînărului militant comunist
Nicolae Ceaușescu, întemnițat la
Doftana, în august 1936, in urma gre
lei sentințe pronunțate împotriva sa.
Aceasta, ca de altfel, însăși în
temnițarea sa la Doftana, în cea
mai aspră închisoare a vremii,
învederau cu limpezime intenția
autorităților vremii nu numai de a-1
îndepărta o perioadă cit mai mare de
timp din mișcarea revoluționară, ci și
de a-i fringe hotărirea de luptă,
abnegația și dăruirea revoluționară
dovedite in atitea și atîtea acțiuni po
litice anterioare. Documente de
epocă atestă că, și în acei ani grei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a afir
mat ca un revoluționar dirz și
neînfricat, s-a ridieat netemător și
demn împotriva maltratărilor la care
erau supuși deținuții politici, in
apărarea demnității lor. retnareîndu-se, totodată, prin neostoita sa do
rință de a invăța, prin stăruința
exemplară în aprofundarea pregătirii
politice. Alesele sale însușiri de
luptător revoluționar, curajul cu care
a înfruntat aparatul represiv, neinfriearea și dîrzenia in îndeplinirea.șarcinilor, capacitatea de analiză și pu-

terea fie pătrundere spre esența lu
crurilor l-au impus la scurtă vreme
în conștiința militanților intemnițați,
tovarășul Nicolae Ceaușescu fiind
aleș secretar al organizației de partid
din secția „G“ a Doftanei. Anii în
care s-a aflat în temuta închisoare
au reprezentat ani de puternică for
mare și călire a tinărului revoluțio
nar. de maturizare politică, de oțelire
a voinței, de educare în spiritul celor
mai bune tradiții ale luptei partidu
lui. Astfel incit, la ieșirea din închi
soare. tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a avîntat cu aceeași hotărîre și
însuflețire in lupta purtată de partid,
îndeplinind cu înaltă răspundere
toate sarcinile .încredințate, aducînd
o valoroasă contribuție la strîngerea
legăturilor partidului cu masele, la
organizarea unor mari bătălii revo
luționare antifasciste, antirăzboinice
și antirevizioniste, așa cum o cereau
imperios acei ani.
Evocind
in
repetate rînduri
lupta desfășurată de militanții
comuniști
întemnițați.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adus un inalt
omagiu activității eroice a partidu
lui, capacității sale de a educa și
forma militanți neînfricați, pentru
care nimic nu era, nu putea fi mai
presus decit cauza, idealurile luptei
partidului. Astfel, secretarul general
al partidului sublinia : „Lupta de
clasă, lupta revoluționară au cerut
jertfe, au cerut abnegație, dragoste
pentru clasa muncitoare și popor. Și
comuniștii și-au făcut cu prisosință
datoria, demonstrind că nu au nimic
mai de preț decit interesele poporu
lui. cauza socialismului și comunis
mului, cauza independenței Româ
niei
Relevînd faptul că eroica luptă a
partidului comunist alcătuiește un
inestimabil tezaur de înalte valori
morale și politice, documentele parti
dului cheamă ca aceste tradiții revo
luționare să fie ridicate pe o treaptă
■superioară, să constituie un vibrant
îndemn pentru generațiile de azi,
făuritoare al.e noii orinduiri. de a-și
așeza întreaga muncă și viață
sub semnul spiritului revoluționar.
Aceasta insetnnind astăzi muncă
tenace, hărnicie și înaltă răspundere
pentru îndeplinirea sarcinilor de Ia
fiecare Ioc de muncă, pentru valo
rificarea superioară a bazei tehnicomateriale, a resurselor materiale an
gajate in fiecare proces productiv ;
preocupare susținută pentru ridicarea
permanentă a nivelului pregătirii
profesionale, pentru lărgirea orizon
tului de cunoștințe in relație nemij
locită cu cuceririle revoluției tehnicoștiințifice contemporane ; receptivita
te fată de nou și luptă hotărîtă cu
tot ceea ce este perimat și constituie
o frină în calea progresului ; neîmpăcare cu lipsurile, cu neajunsurile,
hotărir.e de a nu da înapoi în fața
lor. ci de a căuta soluții pentru înlă
turarea acestora.
Spiritul revoluționar a reprezentat
un izvor nesecat de tărie al partidu
lui nostru de-a lungul glorioasei sale
existențe ; el reprezintă astăzi o
autentică pirghie a progresului, a
accelerării mersului înainte al țării
spre culmi tot mai înalte de civiliza
ție socialistă.

Silviu ACHIM

Aspect de la Liceul „Simion Bărnuțiu" din Șimleu Siivaniei, județul Sălaj

Sarcini concrete, măsuri ferme
pentru îndeplinirea lor
Planurile de muncă, programele
de activități pe domenii, sarcinile
curente — pentru a putea fi reali
zate la timp si în întregime — tre
buie bine cunoscute si însușite de
către toti comuniștii si oamenii mun
cii cărora se adresează. De aceea,
in practica activității de partid a
fost instituit un riguros sistem menit
să asigure, periodic și ori de cite ori
apare necesitatea, instruirea activu
lui, transmiterea sarcinilor, sprijinul
și controlul îndeplinirii acestora. Am
urmărit, pe parcursul mai multor
luni, modul in care funcționează
acest sistem în municipiul Călărași.
DIALOG DE LUCRU

EFICIENT.

Mai întii, cum este și firesc, să ne
oprim la comitetul municipal da
partid, la momentele de transmitere
a sarcinilor către comitetele și birou
rile organizațiilor de bază.
De regulă lunar, secretariatul co
mitetului municipal de partid orga
nizează, ca peste tot, instruiri in ve
derea transmiterii sarcinilor, in
cadrul cărora 1 fiecare secretar al
acestui organ prezintă direcțiile
prioritare din domeniul de activita
te de care răspunde, obiectivele ma
jore ce trebuie urmărite, modalită
țile de îndeplinire a lor. măsurile ce
se impun. în primul .rind pentru în
deplinirea planurilor de producție si
de dezvoltare economică — cea mai
certă confirmare a calității si efi
cienței muncii de partid. în general,
se poate aprecia că la Călărași s-a
cristalizat o oarecare experiență în
organizarea si desfășurarea acestor
instruiri, dar există incă si suficient
loc de mai bină. „Tinînd seama de

exigentele actuale, de complexitatea
Si importanta sarcinilor ce ne revin,
depunem eforturi în vederea perfec
ționării continue a stilului si meto
delor noastre de muncă si în ceea
ce privește organizarea si desfășu
rarea instruirilor — ne spunea tova
rășul Petre Verbuncu. secretar al
comitetului municipal de partid. Ne
preocupă in mod special eficienta
instruirilor, ajutorul concret Pe care
trebuie să-l dăm întregului activ de
partid incă de la transmiterea sarci
nilor. Consultîndu-ne cu mai multi
secretari ai comitetelor de partid
din întreprinderi si instituții, am
hotărît ea. înceoind din luna martie,
să organizăm mai bine aceste in
struiri ; concret, dacă pină acum fie
care secretar isi prezenta obiectivele
din domeniul respectiv în planul ac-

VIAȚA DE PARTID
în municipiul Călărași
tivului municipal. în viitor vom al
cătui patru grupe, după specificul
domeniului, fiecare grupă, prin ro
tație, avînd posibilitatea să poarte
un dialog direct, de lucru cu flecare
secretar al comitetului municipal.
Dorim ca în felul acesta să ajungem
la stabilirea Pe loc. de comun acord,
a unor măsuri si modalități concre^
te pentru ca sarcinile transmise să
capete de la început un cadru orga
nizatoric de înfăptuire a lori încer
căm deci să înlocuim expunerile,
oricit de reușite ar fi ele. cu un dia
log de lucru practic, concret.
CÎND ACTIVITATEA CONCRETA
o ia pe făgașul „generali

II

angajată în
Cercetarea universitară româneas
că se alcătuiește astăzi ca un de
tașament de frunte al progresului
științifico-tehnic la nivei național și,
in unele sectoare, nu numai națio
nal. Potențialul ei in continuă creș
tere. dobindit inclusiv prin asiptilarea forțelor tinere, se verifică mai
cu seamă in abordarea frontală a
problemelor economioo-sociale do
virf. prioritare, intemeindu-se pe
strategia investigării interdisciplinare. specifice gindirii și practicii con
temporane. Pe de altă parte, dis
tanta dintre elaborarea unei soluții
științifice și aplicarea ei în viață
este scurtată yi climatul conlucră
rii active dintre învățămîntul su
perior, cepcetare și producție, iar
fiecare reușită universitară de acest
gen ridică ștacheta exigenței de an
samblu. Așa se face că bilanțurile
anuale ale cercetării universitare in
dică. în fiecare unitate a învătămîntului nostru superior, o ascensiune
continuă, aproape liniară.
Si totuși, nimic nu i se potriveș
te mai puțin cercetării universita
re ca aprecierea ușor euforică, re
ductionists. specifică unora dintre
bilanțurile alcătuite anual la nivel
da catedră sau de facultate. Fireș
te. valoarea de ansamblu a activi
tății din acest domeniu, insusi pres
tigiul ei social sint generate în pri
mul rind de aportul finit, riguros
delimitat. înscris in modernizarea economiei românești. Dar un aseme
nea aport apare însoțit de învă
țăminte cu bătaie mai lungă cînd
sint avute in vedere pragurile, greu
tățile obiective, lipsurile cu care cer
cetarea se confruntă pe această cale.
Să nu uităm — ni se reamintește
adeseori in această ordine de Idei —
că „avinturile" ce și le ia cerce
tarea universitară la un moment dat
întră uneori în competiție cu rigo
rile echilibrului optim fără de care
procesul propriu-zis de pregătire a
specialiștilor s-ar resimți negativ.
Alteori, imperativele competitivității
o obligă la conoentrarea unor în
tregi etape pentru mai rapida in
tegrare fie a fluxului informațional,
cu o evoluție adeseori imprevizibi
lă. fie a tehnicilor de investigare sau
de experimentare in necontenită me
tamorfoză. Și toate acestea uneori
cer răgazuri, alteori mat consumă
din energii. Este adevărat că în
susținerea acestor eforturi, cerce
tarea primește un sprijin substan
tial din partea unităților productive
cu care colaborează inclusiv prin în
cheierea de contracte economice.
Așa se face că în perimetrul cerce
tării universitare, astăzi nu mat pot
fi depistate ușor improvizația, for
malismul sau tematica oarecum co
laterală și cu o slabă perspectivă so
cială. intîlnite frecvent cu ani in
urmă.
Dar unitățile economice !șl con
diționează sprijinul, și pe bună drep
tate. mai cu seamă de soluționarea
unor probleme urgente, care „ard",
pe cîtă vreme, afirmă universitarii,
elaborarea unei soluții superioare,
competitive nu întotdeauna ascultă
de rigorile urgentei. Apoi întreprin
derea contractează Îndeosebi cind

are certitudinea rezultatelor, dar
certitudinea in cercetare si proiec
tare vine după încheierea lucrării,
cind, pe de altă parte, soluția
elaborată pășește automat intr-un
proces de uzură morală >și orice intirziere in aplicare o poate scoate
din competiție. Ca să nu mai vor
bim, subliniază pe bună dreptate
universitarii, că pentru necontenita
roprimenire a capacității sale, cer
cetarea din invățămintul superior
trebuie să cuprindă obiective de am
plă perspectivă, să apeleze la spri
jinul cercetării fundamentale față de
care nu toate unitățile productive
manifestă interes constant, siste
matic.
Toate acestea sint. într-adevăr,
praguri reale, dar nu de netrecut. O
dovedește, intre altele, și programul
de cercetare științifică al Institutu
lui agronomic din Iași, Un singur exemplu, dar un exemplu relevant.
Aici a fost alcătuit cu mai mult timp
în urmă un colectiv de cercetare
avind ca obiectiv studiul influenței
aeroionilor negativi asupra păsărilor
domestice crescute intensiv, la sol și
în baterii. Este o preocupare de
maximă insemnătate economică și,
ca atare, de nivel mondial. De aceea. colectivul ieșean are caracter
mixt, interdisciplinar. fiind alcătuit
din cadre didactice, specialiști ai
producției, cercetători și studenți. Să
reținem deci ca o primă premisă
organizatorică că obiectivul însuși
al cercetării dobindește o amplă per
spectivă științifică și economică prin
chiar faptul că este situat într-ozonă
fierbinte, in cazul de față în spa
țiul de interferență dintre industrie
și agricultură, interesate în egală
măsură în industrializarea creșterii
păsărilor. în această calitate, tema
interesează mai multe unități pro
ductive, și încă pe termen lung. Așa
se face că la Iași, amintitul colectiv
interdisciplinar. dintr-un serial cu
mai multe contracte de cercetare.

teatre
• Teatrul National (14 7171. Sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 18; (sala Amfiteatru) : Un
anotimp fără nume — 18; (sala Ate
lier) : Clovnii — 18
• Filarmonica
„Georgb
Eneșcu"
(15 68 75, sala Studio) : „Integrale ca
merale". Ruxandra Constantinovici —
vioară, Valeriu Rogacev — pian —
17,30; (Ateneul Român) : „Integrale
camerale". Anda Petrovici — vioară,
Nicolae Licareț — pian — 19
• Opera Română
(13 18 57) : Bal
mascat — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Lo
godnicul din lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) :
Trenurile mele — 18: (sata Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Menajeria de sticlă
— 18
• Teatrul Mic
(14 70 91): Cerul
Înstelat deasupra noastră — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Anonimul venețian — 19,S0

unul în valoare de peste o jumătate
milion de lei. l-a încheiat cu între
prinderea „Electrocontact" din Boto
șani. care asigură baza tehnică pen
tru aplicarea metodelor superioare,
ți cu întreprinderea avicolă de stat
Bacău, care aplică acum aceste me
tode cu rezultate excepționale. Iată
deci că cel puțin unul dintre pra
gurile amintite la început (interesul
in contractare) poate fi depășit prin
pregătiri preliminare.
E drept că mai rămin și alte greu
tăți. nu dintre cele mai ușoare, dar
printr-o judicioasă evaluare și con
centrare a tuturor energiilor, și ele
pot ți șurmontate. Aminteam la în
ceput. in această ordine de idei, di
ficultăți provenite din necesitatea,
resimțită de unitățile economice, ca
cercetarea contractată să ofere cit
mai repede soluția cerută. Sigur, asemenea soluții nu pot apărea peste
noapte, dar urgentarea lor. mai cu
seamă în faza de experiment, este
posibilă cîtă vreme, cum bine se
știe, institutele noastre agronomice
dispun de stațiuni didactico-experimentale. adevărate statii-pilot unde
prind viață idei dintre cele mai avansate. Așa s-a procedat la Iași:
testările preliminare asupra influen
ței favorabile a aeroionilor negativi
s-au făcut In bună parte în stațiu
nea didactico-experlmentală a insti
tutului (ferma zootehnică Rediu), de
unde. în urma aplicării noilor meto
de științifice de acest gen, elaborate
de universitarii agronomi, anual sint
livrate fondului de stat 10 milioane
ouă. peste 3 000 hl de lapte. 170 tone
de carne, peste 8 tone de lină fină,
aproape 2 tone de miere ș.a. în felul
acesta, certitudinea rezultatelor cer
cetării apare mai devreme, se redu
ce. cel puțin în parte, presiunea
timpului, iar cercetarea fundamenta
lă găsește teren prielnic de afirmare
in procesul de prospectare pe termen
lung a exigențelor economice.

• Teatrul de comedie (10 64 60) :
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Micul infern — 18; (sala
Studio): La un pas de fericire — 18,30
0 Teatrul Glulești (sala Majestic,
14 72 34) : Discuție fără martori — 19;
(sala Glulești) : Hotel „Zodia geme
nilor" — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase“ (sala Savoy,
13 56 78) : .Savoy,
Savoy — 18; (sala Victoria. 50 58 65) :
Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (30 26 55) :
David Copperfield — 9
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Cintă, cloclrlie
— 18

cinema
• Egreta de Hides : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13; 17: 19, GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11; 13

Si cu acestea incă n-am spus to
tul. într-o discuție pe această temă
cu conf. univ. dr. loan Vacaru-Opriș.
secretar adjunct al comitetului de
partid din’ institutul agronomic, și
șeful catedrei de zootehnie, conf.
univ. dr. Petru Halga. decan, si prof,
univ. dr. loan Vieru. prodecan al fa
cultății de agronomie, ne-au fost oferite și alte argumente faptice in
sprijinul ideii că încheierea contrac
telor de cercetare pe teme prioritare,
de virf. favorizează creșterea com
petitivității in elaborarea soluțiilor,
creste solicitarea potențialului de
creație al institutului și o dată cu
aceasta sporește prestigiul lui. Așa
se face că astăzi majoritatea teme
lor tratate de agronomii universitari
ieșeni sint integrate Programului
national unic de cercetare, științifică,
coordonat de C.N.S.T. Și tocmai pe
calea „avintării", cu competență și
curai, in solutionarea temelor de
importantă economică majoră ajun
ge învățămîntul superior să-și per
fecționeze structurile șl mijloacele de
pregătire a studenților : o dată cu
creșterea cercetării științifice proprii
(aproape 7 milioane lei obținuți anual din onorarea contractelor eco
nomice) și a producției din stațiunea
didactică (in 1987 s-a ajuns la 30 mi
lioane lei) s-a îmbunătățit dotarea
științifică și tehnică a celor peste 50
de laboratoare ale institutului ie
șean. între care amintim pe cele de
mecanizare, de analiză a nutrețuri
lor, de izotopi radioactivi, de eonologie, de morfopatologle, în cuprin
sul cărora nucleele de cercetare, cu
bogate ramificații printre specialiștii
producției și ai institutelor de pro
fil. dobindesc calitatea unbr verita
bile scoli științifice naționale.

tăților". întreprinderea de con
fecții Călărași, una din marile uni
tăți economice ale municipiului, are o
puternică organizație de partid.
Tovarășa Ioana Arbore, secretar al
comitetului de partid din întreprin
dere. ne spune : „După fiecare in
struire sau transmitere de sarcini
de la municipiu, în mod operativ
transmitem si noi. la rindul nostru,
întregului activ de partid sarcinile
primite". Așa rezultă si din docu
mentele de evidentă Pe care le-am
consultat. Numai că nici în aceste
„mărturii scrise" si nici în discuțiile
purtate cu tovarăși din activul de
partid si secretari ai organizațiilor
de bază nu am aflat ceea ce căutam,
de fapt : în ce măsură sarcinile ge
neral valabile transmise de la mu
nicipiu pentru toate comitetele de
partid din unitățile economice ca
pătă. în acest punct de trecere de la
forurile de decizie la cele de execu
ție, acea necesară formă specifică și
concretă menită a-i asigura finali
zarea Ia fiecare loc de muncă. Să
apelăm la un exemplu : unul din
obiectivele de prim ordin, asupra
căruia s-a insistat în mod deosebit
la toate instruirile de la municipiu
în ultima vreme, este îndeplinirea
exemplară a sarcinilor la export. în
treprinderea de confecții era direct
vizată, peste 70 la sută din producția
realizată aici fiind destinată parte
nerilor de peste hotare. E drept, la
nivelul municipiului (mai ales in for
ma în care s-au desfășurat pină acum
instruirile) nu au fost nominalizate
măsuri efective, dar in dezbaterile
cu activul de partid organizate la ni
velul întreprinderii era necesar și po
sibil să se stabilească asemenea ac
țiuni în funcție de situația reală
din fiecare colectiv de muncă. Pen
tru că destule deficiențe fac ca
planul la export să nu fie înde
plinit ritmic, decadă cu decadă. Or,
din păcate, si în această „verigă ho

tărâtoare" a transmiterii sarcinilor
către propriul activ de partid totul
a fost menținut Pe același făgaș al
generalităților, cum este consemnat
și în „planul de măsuri" întoc
mit cu acest prilej, din care trans
criem exact : „Organizațiile de bază
vor analiza foarte serios situația
exportului și vor lua măsuri pentru
înlăturarea deficientelor, astfel incit
Planul să fie realizat, decadal si lu
nar, sută la sută". Ce fel de deficien
țe ? Ce măsuri se impun ? Cine răs
punde de îndeplinirea lor ? Pină la
ce dată ?
Căutînd răspunsuri la aceste între
bări în organizațiile de bază, am
consultat in primul rind tematica
adunărilor generale care reprezintă
locul si momentul cele mai propice
în care birourile organizațiilor de bază
să pună în dezbaterea comuniștilor,
a întregului colectiv, sarcinile ce le
revin, stabilind concret modul în
care fiecare comunist, fiecare om al
muncii trebuie să contribuie nemij
locit la îndeplinirea lor. în primele
două luni ale anului, din cele 34 de
adunări generale ale organizațiilor
de bază desfășurate, doar 6 au avut
la ordinea de zi dezbaterea unei asemenea teme, cu toate că. direct sau
indirect. întregul colectiv al unită
ții este implicat in această activitate
și că in îndeplinirea planului la ex
port s-au înregistrat in acest înce
put de an serioase restanțe. Ce
alte obiective
ar fi putut să
polarizeze atenția și
preocupă
rile comuniștilor, ale activului de
partid în primul rind. în indeplinirea rolului conducător ce le revine,
dacă nu realizarea sarcinilor de
plan, cu prioritate la export 7
Multiplele' cauze care au generat
o asemenea stare de lucruri au la ori
gine. înainte de toate, o anumită
mentalitate pe cît de greșită, pe atit
de păgubitoare, care mai stăruie
chiar la factorii de decizie din în
treprindere : „Centrala noastră nu
ne-a ajutat..." au încercat să aducă justificări mai mulți inter
locutori, între care secretara co
mitetului de partid.
directorul
unității, cîțiva secretari ai organi
zațiilor de bază. E greu de înțeles
cum se poate să dai răspunderea pe
alții cînd mai bine de 30 la sută din
efectivul unității, intre care și mem
bri de partid, nu-și îndeplinesc sar
cinile zilnice de muncă și cind se În
registrează serioase depășiri la cos
turile de producție, la materia pri
mă, materiale și energie ? Centrala,
ca titulară de Plan, are răspunderea
și atribuțiile ei, dar, întrebind pe
secretara comitetului de partid cind
a fost la centrală. în afara convocă
rilor oficiale. în ultimele 6 luni —
pentru rezolvarea unor probleme
stringente ale producției — am pri
mit răspunsul într-un singur cuvint:
„niciodată" ; același răspuns l-am
primit, de fapt, si de la directorul
unității. Orice comentarii devin de
prisos într-o asemenea situație !
Fără îndoială. Comitetul munici
pal de partid Călărași va trebui
să-și îndrepte cu mai multă perse
verență atenția către modul în care
prind viață la întreprinderea de
confecții sarcinile încredințate aces
tei organizații, cu atît mai mult cu
cit în alte unltăti economice din mu
nicipiu — cum sint întreprinderea de
materiale de construcții, combinatul
de celuloză și hîrtie sau antrepriza
de construcții căi ferate și comu
nicații — activul de partid, birourile
organizațiilor de bază reușesc să-și
îndeplinească în bune condiții atri
buțiile ce le revin, mobilizind oamenii muncii la realizarea si depă
șirea sarcinilor de producție — cri
teriu fundamental în aprecierea efi
cienței activității politico-organizatorice.

Mihail DUMITRESCU
corespondentul „Scinteii"

Mihai IORDĂNESCU
Manole CORCAC1
corespondentul „Scinteii*

• Iacob : FLOREASCA (33 29 71) — 9;
11,30; 14; 16,30: ,19, MIORIȚA (14 27 17)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Zimbet de
soare : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15: 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Extemporal la dlrlgenție : COTROCENI (49 48 48) — 15: 17: 19, PACEA
(71 30 85) — 9; M; 13; 15; 17; 19
• Casa mea de pe colina verde —
9: 13,45. Program special pentru copil
și tineret — 10.45: 12,15: 13,15; 18,15 :
DOINA (16 35 38)
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA
(14 74 16) — 9: 11: 13; 15: 17: 19,
CULTURAL (83 50 ÎS) — 9; 11; 13: 15;
17; 1»
Incoruptibilul de Ia etajul XIX :
ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Mesagerul invincibil > DACIA
(30 35 94) — 15; 17; 19
• Mlss Iugoslavia : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Salamandra : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,45; 10,45; 13; 15,15; 17,38;
19,45
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ducțlei, ale imobilizării fondurilor
circulante și ale neobținerii benefi
ciilor — generate de stocul supranormativ creat — le resimte între
gul crflectiv de oameni ai muncii,
care nu poate primi toate drepturile
acordate de lege pentru activi
tatea depusă. De aloi și concluzia că
asupra gospodăririi mijloacelor ma
teriale și financiare ale întreprin
derii are datoria să vegheze fiecare
om al muncii: de la muncitor la di
rector. Pentru că nici un muncitor
nu trebuie să treacă pe lîngă' mal
dărul de piese care crește de la o
zi la alta în capătul halei sau în
tr-o magazie fără să se întrebe de
ce munca sa și a celorlalți se adună
în stoc, în loc să-și urmeze drumul
firesc ; sau dacă nu cumva produc
ția trenează și nu este finalizată șl
din cauză că el și echipa din care
face parte nu au realizat piese de
calitate corespunzătoare.
Democrația muncitorească este o
instituție reală, intrinsecă în sis
temul de organizare și conducere a
economiei. Ea implică, deopotrivă,
spiritul critic al tuturor participanților la producția bunurilor mate
riale. dar și conștiința unei atitu
dini autocritice, a cunoașterii și re
cunoașterii propriei răspunderi în
procesul muncii. Adevăr care lși
găsește potrivită verificare in pro
cesul gospodăririi resurselor mate
riale și financiare ale întreprin
derii. Pentru că autoconducere în
seamnă și răspundere, și grija directă
pentru bunurile poporitlui încredin
țate obiectivului de oameni ai mun
cii. Tar cei care nu înțeleg aceasta
suportă consecințele. în acest con
text, să amintim că, tocmai pen
tru a se curma practica suprastocării, la recenta plenară a C.C. al
P.C.R. s-a precizat cerința de a se
acționa cu toată hotărirea pentru a
introduce rapid în producție stocu
rile supranormative existente, pen
tru a nu se mai admite fabricarea
altor produse pină nu se lichidează
și nu se incorporează in producție
stocurile existente.
în mecanismul economiei, a cărui
vitalitate o dă complexa rețea da
relații contractuale dintre între
prinderi, este deosebit de important
ca fiecare colectiv de oameni ai
muncii să-și facă datoria, să-și res
pecte obligațiile contractuale asu
mate, nerealizarea la timp și în con
diții calitative corespunzătoare a
unor materiale sau produse putînd
determina neajunsuri în lanț în pro
cesul de aprovizionare tehnico-materială, între care apariția unor
stocuri supranormative reprezintă
numai una din consecințele nedorite
care se pot ivi în asemenea situații.
Din acest punct de vedere, se cuvine
precizat că noua Lege privind în
cheierea și executarea contractelor
economice este de natură să pună
mai multă ordine în relațiile econo
mice dintre întreprinderi, să core
leze mai bine obligațiile contrac
tuale cu sarcinile ce derivă din pla
nul național unic de dezvoltare economico-socială* să stabilească răs^,
punderi ferme față de respectcoL-'.
disciplinei contractuale, ceea ce. r®
siguranță, va determina gospodării
mai eficientă a resurselor materia
reducerea stocurilor. în acest sen
potrivit noilor reglementări. într
condițiile Ia care trebuie să răs
pundă contractul economic figu
rează și încadrarea in normele de
stoc șj normativele economico-financiare aprobate, accelerarea vitezei
de rotație a mijloacelor circulante,
utilizarea cu maximum de eficiență
a fondurilor fixe, a tuturor mijloace
lor materiale și bănești.
în perioada care urmează, redu
cerea și lichidarea stocurilor supra
normative fiind una din sarcinile
prioritare stabilite de conducerea
partidului pentru dezvoltarea calita
tivă. intensivă a economiei, trebuie
să se întărească spiritul gospodăresc
al fiecărui colectiv de oameni ai
muncii. Este o cale la indemîna
muncitorilor și specialiștilor pentru
asigurarea autofinanțării și sporirea
beneficiilor, de care se impune să
se țină seama în permanență și în
mod deosebit în acțiunea de perfec
ționare a organizării și modernizare
a producției, dar și în eforturile ge
nerale pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei, pentru respectarea legalită
ții socialiste.
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Blocuri moderne, confortabile, in municipiul Craiova
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13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămlnă (parțial
color)
14.45 Săptămlnă politică
15,00 Închiderea programului
10,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedfa (color)
19,50 Parada șlagărelor (color)
20.45 Film artistic (color). „Osceola" —
ecranizare a unui roman de Gun
ter Karl, Coproducție a studiouri
lor din R.D. Germană, R.P. Bulga
ria, R.S.F. Iugoslavia, Cuba. Pre
mieră TV. Cu : Gojko Mitic, Iurle
Darie.
Iskra
Radewa,
Horst
Schulze, Karin Ugowskl, Katl Bug,
Gerhard Rachold, Werner Kanitz,
Pepa Nlkolova, Regia : Karnolfi
Petzold
>
22.20 Telejurnal
o
22,30 închiderea programului

