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Modernizarea producției
la baza creșterii rapide a 
nebunului cnuierMii exterior
„I'l.e,aborarea .strategiei dezvoltării 
României,, partidul nostru, sub în- 
riurirea gîndirii novatoare, cuteză
toare a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a pus 
accent pe efortul propriu, pe larga 
mobilizare a resurselor interne — 
materiale, financiare, umane — pen - 
tru realizarea unei economii d ; 
«amice și modeme. Ideile ' 
care le dezvoltă tovarăș 
N’colae Ceaușescu In Expu ^rea 
făcută la ședința Comitetul- di f£- 
htic Executiv al C.C. al P.r
29 aprilie a.c. vizează . afirmarea 
mai puternică a unei con - 
fnza^m3 ™prime..un «tractor mai angajant. mai eficient „„„.i,.! de 
conducere exercitat de ’ „Tj
Active din întreprind jeri gi centrale.prin rezolvarea 
operativă, cu for
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ultimă instan 
întărirea lat' 
democratice i 
tului de coi; 
re, pentru 
mai largă 
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a politicii șale economioe. tocmai 
avind în vedere cerințele obiective 
ale progresului economico-social, 
tendințele afirmate în ultimele de
cenii pe plan mondial.

O asemenea concepție a prins via
tă in urmă cu mai bine de două de
cenii. după Congresul al IX-lea al 
partidului. Desigur, rațiunile unei 
asemenea politici sînt multiple. S-a 
avut în vedere. în primul rînd. fap
tul că desfășurarea relațiilor econo
mice internaționale vizează direct 
independenta și suveranitatea statu
lui. în al doilea rind. comerțul exte
rior și cooperarea economică inter
națională fac parte integrantă, orga
nică din procesul de reproducție, fără 
de care dezvoltarea nu ar avea loc.

Strategia dezvoltării României are 
țn vedere, totodată, nu o participare 
crescindă in sine la circuitul econo
mic mondial, ci una tot mai eficien
tă. pentru ca aceasta să poată juca 
un rol propulsor de dezvoltare, avind 
în vedere atit exporturile si importu
rile. cit și participarea la coope
rarea economică și tehnico-științifică 
internațională. Numai in condiții de 
eficientă trebuie să aducem de pe 
piața internațională factorii de pro
ducție de care economia națională are 
nevoie si tot pe această piață să va
lorificăm superior factorii de produc
ție pe care ii avem sau îi importăm, 
în acest sens. Congresul al XIII-lea
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a același timp, partidul a făcut 
.n dezvoltarea relațiilor eoonomioe 
xteme o coordonată fundamentală 

a politicii sale economice.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESI
» »

Ambasadorul Regatului Maroc
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri, pe ambasado
rul Regatului Maroc. Abdelwahab 
Chorfi, cu prilejul încheierii misiu
nii sale in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost re
levate bunele relații româno-maro- 
cane, precum și condițiile favora
bile existente pentru dezvoltarea a- 
cestoră, pe multiple planuri, în vi
itor.

Ambasadorul marocan a mul' 
călduros președinte 
Nicolae Ceaușescu pentru si 
nul de care s-a bucurat în 
deplinirea misiunii sale în 
noastră.

Ambasadorul Norvegiei
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 
pe ambasadorul Norvegiei, Knut Er
ling Sagen, cu ocazia încheierii mi
siunii sale in țara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost subli
niate raporturile de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, pre
cum și posibilitățile de extinde
re in continuare a acestora, in

diferite domenii de interes co
Ambasadorul norvegian a e 

mat calde mulțumiri președir 
Nicolae Ceaușescu pentru spri 
ce i-a fost acordat in indepli 
mandatului său.

Ministrul comerțului și finanțelor al Indie
ședintelui Indiei un salut călduros 
și a adresat, de asemenea, din partea 
sa și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
premierului indian și soției sale cele 
mai bune urări.

în timpul convorbirii au fost rele
vate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele 
noastre, care cunosc o continuă dez
voltare, in spiritul înțelegerilor con
venite'la nivelul cel mai înalt’. S-a 
subliniat că potențialul economic al 
României și Indiei oferă largi posi
bilități pentru amplificarea și diver
sificarea in continuare a cooperării 
economice și tehnico-științifice, a 
schimburilor comerciale. A fost evi
dențiat, in, acest cadru, rolul impor
tant ce revine comisiei niixte guver
namentale in promovarea de noi căi 
și modalități concrete de dezvoltare 
a colaborării și cooperării pe bază

de acorduri pe termen lung, cai 
confere stabilitate și perspe 
conlucrării româno-indiene, in 
sul și spre binele ambelor ță. 
popoare.

Abordindu-se unele aspecte a< 
le ale vieții politice mondiale, 
subliniat că pozițiile identice 
foarte apropiate ale României ș 
diei in problemele majore care 
fruntă omenirea — pacea, dezai 
rea. noua ordine economică inte 
țională — favorizează dezvoli 
conlucrării atit bilaterale, cit s 
arena internațională.

La primire a participat 
Văduva, ministrul comerțului < 
rior și cooperării economice inte 
ționale, președintele părții ror 
in comisia mixtă guvernamental

A fost de față ambasadorul Ii 
la București. Nathu Ram Ve

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri 
după-amiază, pe Naraian Dutt Ti- 
wari, ministrul comerțului și finan
țelor al Indiei, președintele părții 
țării sale in Comisia mixtă guverna
mentală româno-indiană de coope
rare economică, tehnică si. științifică, 
ale cărei lucrări s-au desfășurat în 
aceste zile la București.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
i-a fost transmis cu acest prilej, din 
partea președintelui Indiei. Rama- 
swamy Venkataraman, un cordial 
mesaj de salut. Totodată, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovărășiei 
Elena Ceaușescu le-au fost adresate 
calde urări din partea primului-mi- 
nistru. Rajiv Gandhi, și a soției sale.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis pre

COMPETENȚĂ,
PARTICIPARE, 

RESPONSABILITATE Raportul dialectic general-particuk 
in edificarea și perfecționarea

•'al P.C.R. a definit clar scopul acestor 
activități : realizarea unei balanțe 
comerciale active, creșterea eficien
tei echilibrului balanței de plăți, li
chidarea datoriei externe și consoli
darea rezervelor valutare. Pe o ase
menea bază științifică, cînd schim- 
burile economice internaționale de- 

, vin factor de .creștere, comerțul nos
tru exterior a înregistrat, mai ales in 
ultimii douăzeci și trei de ani. o 
dinamică susținută, mutații cantita
tive si calitative potrivit tendințelor 
pozitive din economia mondială. Dacă 
in perioada 1950—1965. volumul va
loric al comerțului exterior a crescut 
de 4.8 ori. în perioada 1965—1985 
creșterea a fost de 9 ori. inregistrînd 
cea mai înaltă rată de creștere din 
istoria tării. Demn de subliniat, din 

punct de vedere 
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faptul că 
de creștere 
portului — 
Ia sută — 
vansat 
țial i 
creștere a 
indicatori 
bit de 
tanțî, cum ar fi, 
de exemplu, pro
dusul social — 
care a înregis
trat un ■ ritm me

diu anual de creștere de 7,4 la sută, 
venitul național — 7.6 la sută, pro
ducția industrială — 9.5 Ia sută.

In ceea ce privește evoluția 
structurii exporturilor și importuri^ 
lor. mutațiile cantitative si calitative 
aU fost semnificative. Se verifică de
plin adevărul devenit, de altfel, axio
matic că structura exporturilor și 
importurilor constituie o adevărată 
oglindă a structurii economiei na
ționale. și în cadrul acesteia a in
dustriei. România, ca țară „emina
mente agrară", înregistra in anul 
1938. in totalul exportului. 51,3 la sută 
produse agrosilvice și 43,3 la sută 
produse petroliere ; la import, produ
sele finite reprezentau 74,4 la sută, 
constituite mai ales din bunuri de 
consum, iar pentru industrie se im
porta circa 90—95 la sută din nevoile 
de utilaj.

în anii 1950—1986 schimbarea ra
dicală a structurii economiei națio
nale se reflectă in modificarea 
structurii exporturilor și importuri
lor. Dacă în 1950 mașinile reprezen
tau la export numai 4,2 la sută. în 
1986 ele reprezentau 36.9 la sută. La 
produse chimice. îngrășăminte, cau
ciuc. pentru aceeași perioadă, datele 
sint. do asemenea. în creștere, de la 
1,7 la sută la aproape 9 la sută ; în 
ce privește mărfurile industriale de 
larg consum creșterea este de la 1.3 
la sută la 17,3 la sută. La import, cea

Conf. dr.
Vlrqil GHEORGHITA
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Unii o numesc știință, alții o numesc artă. Oricum, indi
ferent de titulatură, conducerea activității economico-so- 
ciale și-a dobîndit în epoca noastră statutul de adevărată 
forță a dezvoltării, a progresului social. Știință sau artă, sau 
amindouă deopotrivă, priceperea de a conduce este de 
neconceput în afara a cel puțin trei atribute definitorii : 
competență, dinamism, eficiență. Sub semnul deplinei lor 
puneri în valoare, imperativ al înfăptuirii obiectivelor fun
damentale din Programul partidului, al realizării hotărîrilor 
Congresului XIII, privind trecerea de la dezvoltarea exten
sivă la dezvoltarea intensivă, la realizarea unei noi calități 
in toate domeniile vieții economico-sociale, perfecționarea 
procesului de conducere capătă astăzi o însemnătate pri
mordială. Este ideea călăuzitoare, de o excepțională va
loare teoretică și practică, pe care o pune în lumină, cu o 
strălucită clarviziune și o remarcabilă argumentare politică, 
expunerea secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ale cărei teze sint dezbătute în pregă
tirea plenarei C.C. al P.C.R.

Dezbaterea, însușirea și înfăptuirea orientărilor acestui 
document programatic menit să ridice pe o treaptă calitativ 
superioară activitatea de conducere la toate eșaloanele 
societății antrenează în prezent gîndirea și acțiunea comu
niștilor, ale tuturor oamenilor muncii. Răspunzind acestor 
preocupări de stringentă actualitate și de majoră semnifi
cație în viața economică și socială a țării, ziarul nostru își 
propune, în cadrul unui ciclu de anchete social-politice și 
dezbateri sub genericul „Dinamica dezvoltării și exigențele 
conducerii științifice", inaugurat astăzi, să consemneze ex
periențe, inițiative, opinii, propuneri din această sferă de 
activitate. Pagina a lll-a

orinduirii socialiste
„Avem permanent în vedere că socialismul se construie 

in condiții diferite de la țară la țară, că esențial pentru victo 
noii orînduiri este aplicarea fermă și creatoare a principiilor 
cialismului științific, a adevărurilor general valabile, la con 
țiile concrete din fiecare țară”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Remarcabil document programatic, 

căruia îi sînt proprii spiritul dialec
tic. înnoitor, viziunea de largă per
spectivă, capacitatea deosebită de în
țelegere a direcțiilor evoluției isto
rice, receptivitatea exemplară față 
de tot ceea ce este nou, Înain
tat. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind unele 
probleme ale conducerii activității 
economico-sociale, ale muncii ideo
logice și politico-educative, precum 
și ale situației internaționale abor
dează in mod creator, io lumina ex
perienței țării noastre, ca și a socia
lismului in ansamblu, unele proble
me fundamentale ale operei de edi
ficare a noii orînduiri. între acestea 
se află și problema deosebit de com
plexă a raportului dialectic dintre

ACORDUL GLOBAL ÎN AGRICULTURĂ
instrument de cointeresare ce demonstrat de multi ani

9

eficiența - mai ferm și corect aplicat!

Partidul nostru acordă, indeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
atenție deosebită folosirii acelor instrumente economice care să stimuleze, 
să cointereseze puternic pe producătorii bunurilor materiale din toate sec
toarele in creșterea producției. De mulți ani in agricultura noastră și-a do
vedit din plin eficiența organizarea muncii și retribuirea ei pe baza acor
dului global. Există, in această privință, reglementări legale clare, stimula
tive care aplicate temeinic, corect și-au demonstrat viabilitatea, rolul de 
propulsor al unor metode de lucru superioare, menite să asigure produc
ții înalte și eficiență ridicată, in expunerea secretarului qeneral al parti
dului la ședința Comitetului Politic Executiv din 29 aprilie a.c. se subli
niază din nou cerința de a se aplica cu fermitate reglementările legale

cu privire Io acordul global, de a se folosi cadrul juridic, organizatoric 
și economic creat pentru a asigura progresul susținut al fiecărei ramuri 
și sector de activitate. Dar pe lingă experiențe bune și foarte bune se 
constată și serioase rămineri în urmă in aplicarea prevederilor legale in 
organizarea muncii și retribuirea ei pe baza acordului global in agricul
tură. Problemele pe care le ridică o investigație făcută in unități din 
județul Vrancea se regăsesc și in alte locuri și subliniază cerința de a se 
tr-ce cu mai multă fermitate, in spiritul indicațiilor formulate de secre
tarul general al partidului, la aplicarea largă, corectă a acestui mod de 
organizare și retribuire.

Intr-un nou cartier din munici
piul Oradea

Foto : E. Dichiseanu

general și particular, dintre prin
cipiile fundamentale ale teoriei re
voluționare si realitățile concrete, 
specifice din fiecare tară.

Marile realizări obținute în anii 
socialismului, indeosebi după Con
gresul al IX-lea, experiența acumu
lată in dezvoltarea și perfecționarea 

■ noii orînduiri atestă cu argumente 
convingătoare justețea politicii parti
dului nostru, care aplică in mod 
ferm și creator legitățile generale și 
principiile socialismului științific la 
realitățile societății românești. Se 
degajă cu pregnanță din această ex
periență o poziție principială, sta
tornică și lucidă in înțelegerea core
lației dialectice dintre principiile ge
nerale și realitățile Concret-istorice, 
preocuparea consecventă pentru îm
pletirea armonioasă a adevărurilor 
universal-valabile cu particularită
țile. cerințele si posibilitățile țării 
noastre, ale fiecărei etape de dez
voltare, grija permanentă pentru e- 
vitarea oricăror tendințe de absoluti
zare a vreuneia dintre aceste laturi 
ale transformării revoluționare. Toc
mai datorită acestui fapt, partidul 
nostru a știut să-și elaboreze linia 
politică generală, strategia și tactica 
revoluționară, corespunzător realită
ților economico-sociale din Româ
nia, exigențelor fiecărei etape de 
dezvoltare, asigurînd mersul ferm 
înainte ăl poporului pe calea făuririi 
socialismului.

Partidul nostru, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pornesc, în întreaga activitate, de 
la adevărul că, in revoluția și con
strucția socialistă, generalul și parti
cularul formează o unitate dialecti
că inseparabilă. Generalul exprimă 
legile sociale obiective, 
principiilor fundamentale, dar, 
sigur, el nu poate reflecta multitudi
nea și diversitatea fenomenelor, rea- 
lizindu-se și confirmindu-se nu in 
mod abstract, ci numai în și prin 
particular. Este, de aceea, de la sine 
înțeles că numai în măsura in care 
sint studiate și înțelese realitățile 
concrete in care principiile și legile 
generale sint aplicate creator, potri
vit condițiilor concrete din 7 
țară, se pot asigura succesul luptei 
revoluționare, edificarea și 
ționarea socialismului. „Am por-
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Avem în față un angajament pen
tru organizarea și retribuirea muncii 
în acord global încheiat intre echipa 
condusă de Costică Vătafu și condu
cerea cooperativei agricole Ciorăști, 
județul Vrancea. reprezentată, in ca
zul de față, prin șeful fermei hr. 1, 
tovarășul Ion lacob. în angajamentul 
respectiv, echipa de cooperatori se 
obligă să execute la timp și de ca
litate toate lucrările pe cele aproape 
60 de hectare angajate in acord glo
bal și să obțină următoarele produc
ții medii Ia hectar : 9 580 kg porumb 
boabe. 45 000 kg sfeclă de zahăr, 
3 230 kg floarea-soarelui. 4 000 kg 
fasole. 3 630 kg soia. 3 660 kg arpa
gic și 1 250 kg tutun. Pentru fiecare 
cultură in parte este stabilită valoa
rea producției totale ce trebuie rea
lizată. fondul de retribuire, respectiv 
tariful ce se plătește cooperatorilor pe 
tona de produs. Se specifică, de ase
menea. că in cazul nerealizării produc
țiilor planificate din vina cooperatori
lor se va reduce tariful de plată pro
porțional cu îndeplinirea planului. La 
rindul ei. conducerea cooperativei 
„se obligă să asigure toate condițiile 
necesare pentru realizarea produc
țiilor. planificate, la timpul potrivit 
fi în cantitățile necesare". Urmează

apoi semnătura celor 14 cooperatori 
din echipă prin care se certifică de 
fapt că „au luat cunoștință de anga
jament".

Dincolo de faptul că nici măcar fn 
ce privește îndatoririle cooperatori
lor nu se fac precizări concrete, după 
cum lesne se poate observa, obliga
țiile ce revin șefului de fermă, res
pectiv conducerii cooperativei, sint 
enunțate în termeni foarte generali. 
Deci dintr-un început si una și alta 
sint necontrolabile. Pe ce se inteme- 
iază. bunăoară, cifra din angajament 
de a obține la porumb o producție 
medie la hectar de 9 580 kg boabe? 
Raportată la condițiile pedoclimatice 
specifice zonei, este o recoltă foarte 
mare, ea depășind de aproape trei 
ori nivelul atins in anul 1986. Din 
capul locului era necesar ca angaja
mentul să prevadă limpede mai ales 
factori de producție calitativi noi, să 
arate ce anume hibrizi vor fi culti
vați spre deosebire de anii trecuți, 
pentru ca oamenii să aibă intr-ade
văr convingerea că efectuind toate 
lucrările Ia timp și bine este pe de
plin posibil să realizeze un aseme
nea nivel ridicat în condiții clima
tice normale. Alte clauze trebuiau să 
se refere la dozele de îngrășăminte

prevăzute a fi aplicate, la normele 
privind calitatea lucrărilor mecani
zate. la perioada optimă de semă
nat. la. densitate etc. Ce metode 
agrotehnice ar trebui să le aplice 
cooperatorii din Ciorăști pentru a pu
tea realiza in acest an o producție 
medie de 4 000 kg fasole ? N-au reu
șit să ne spună acest lucru nici mă
car cei din conducerea cooperativei. 
Și atunci, pe ce criterii tehnice și 
economice se fundamentează o ast
fel de prevedere din contractul de 
acord global ? Asemenea întrebări, 
tot fără răspuns, se pun și in cazul 
altor culturi și nu numai aici la 
cooperativa agricolă din Ciorăști. ci 
și in alte unități din consiliul agro
industrial Ciorăști. Răspunsurile lip
sesc pentru că se eludează in fapt 
cerințe ce' vizează. însăși partea de 
esență a organizării și retribuirii 
muncii in acord global. Lipsesc acele 
elemente care trebuie să pună pe 
baze strict economice. în modul cel 
mai clar relațiile dintre factorii 
direct implicați in realizarea produc
țiilor agricole. Nu este căderea noas
tră să facem aprecieri cu privire la 
realismul cu care au fost fundamen
tați indicatorii economici cuprinși 
în angajamentul de acord global. Ceea

ce se poate spune Insă fără teama 
de a greși este că. in ce privește 
modalitățile concrete de conlucrare, 
stabilirea precisă și clară a răspun
derilor ce revin părților contractante 
se manifestă formalism, o tratare a 
problemelor marcată de un birocra
tism ce acționează la nivelul tuturor 
verigilor organizatorice, incepind cu 
angajamentele semnate de echipele 
de cooperatori pină la contractele de 
acord global încheiate intre condu
cerile consiliilor agroindustriale și 
organele agricole județene. Stai și te 
întrebi: ce rost mai au aceste maldă
re întregi de hirtii umplute cu tot 
felul de calcule, unele mai sofisticate 
decît altele, dacă ele sint lipsite de 
cele mai elementare precizări pe 
care le presupune un contract sau 
angajament de muncă ? Am intilnit 
cazuri în care s-a mers pină acolo 
Incit prevederile din angajamentele 
de acord global al echipelor erau pur 
și simplu niște extrapolări ale indi-

Iosif POP
Dan DRAGULESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

nit — subliniază tovai 
Nicolae Ceaușescu in expuner 
de la concepția revoluționară că 
cialismul se înfăptuiește in mod 
ferit de ia o țară la alta, într-o 
pă sau alta a dezvoltării sociei 
că legile obiective și principiile 
cialismului se 
fiecare partid 
tățile concrete

Diversitatea
politice, sociale și naționale, pari 
laritățile istorice și stadiul di 
de dezvoltare a țărilor socialiste 
nerează, desigur, deosebiri în ce 
vește formele construcției soci 
mulul, in metodele de organiza 
societății, abordări diferite in u 
probleme. Asemenea deosebiri, 
natură obiectivă, sînt firești și in 
tabile intr-un proces atît 
plex cum este construirea 
socialiste. Așa cum arăta 
fiecare parte a 
noastră prezintă aspecte 
iar muncitorii de acolo tin .se 
de acest lucru si pășesc pe pro 
lor cale la înfăptuirea ei“. Iar ' 
Lenin sublinia : „Sarcina consti 
a 
si 
la 
si 
în

■ nism.
țări in parte, pe care trebuie să 
să le studiezi, să le descoperi, s 
presupui".

Socialismul nu reprezintă, asa 
o schemă rigidă, un tipar fix, în i 
trebuie constrînse să intre real 
tile vieții sociale, nu constituie 
șablon, la ale cărui cerințe ar tri 
să se alinieze necondiționat t< 
popoarele angajate in făurirea 
societăți. „Pentru că socialismul 
așa cum sublinia din nou tovar 
Nicolae 
marii 
cipiul 
dește 
niște
struieste cu oamenii, pentru oan 
și trebuie să tină seama de real 
tile din fiecare tară î“

aplică diferențiat 
la condițiile și r< 
din țara respectiv 
condițiilor econor

lumii.

de c 
socie 

Marx. 
misii 
spec

ști să aplici principiile gen.e 
fundamentale ale comunism 
relațiile specifice dintre c 
partide. Ia ceea ce este spc 
dezvoltarea obiectivă spre co 

la particularitățile. fiec

Ceaușescu, de la trib 
adunări populare din nu 
Miercurea-Ciuc — nu se 
după șabloane, nici d 

lucruri abstracte, el se <

Constantin FLORE
(Continuare in pag. a Vl-a)

• reportaje • însemnări •

Făuritorii vapoarelor românești
Două nave construite Ia 

Șantierul naval din Con
stanța ne pot vorbi despre 
virsta deplinei maturități 
a acestui stabiliment in
dustrial : una prin dimen
siuni (mineralierul de 
165 000 tdw), alta prin com
plexitate (feribotul mari
tim de 12 000 tdw), Șantie
rul s-a născut in urmă cu 
aproape un secol (fiind cu 
aproximativ 20 de ani mai 
„bătrin" decit cel de la 
Galați, dar abia acum două 
decenii a pornit pe calea 
unei dezvoltări care să-l 
așeze intre cele mai pres
tigioase din familia sa 
(șantiere navale care lan
sează . nave direct in mare, 
deci cu posibilitatea con
struirii unor bastimente 
de mari dimensiuni). Exa
menul si l-a dat prin cele 
șapte petroliere de 150 000 
tdw pe care le-a construit 
pină acum. Unul e încă in 
lucru, la cheiul de arma
re — petrolierul „Pace".

Se construiește in clipa 
de față. pregătindu-i-se 
lansarea, mineralierul „Că- 
limănești", de 165 000 tdw. 
(tdw — un raport intre 
volumul metric si tonajul 
încărcăturii). Dacă va a- 
duce minereu de fier, de 
exemplu, atunci cel mai 
mare furnal a! tării, cel de 
3 500 mc de la Galați, să zi
cem, va putea funcționa

cîteva zeci de zile cu încăr
cătura unui singur trans
port. Știți să vedeți o navă 
înainte ca privirile s-o poa
tă cuprinde in întregul ei? 
Iată pentru „Călimănești" 
doar citeva repere: 305 me
tri lungime (a$ezați-vă lin
gă un stilp de telegraf și 
aruncați-vă privirea pină la

volumul si, In parte, func
ționalitatea unui bloc de 
locuințe. în parte, pentru 
că tot aici se vor afla 
compartimentele tehnice 
ale guvernării navei. Pen
tru deplasările pe vertica
lă in interiorul suprastruc
turii vor funcționa două 
ascensoare. Cei aflați la

Scurte fișe ale mineralierului 
„Călimănești**  de 165000 tdw 
și ale celui de-al doilea feribot

al șaptelea Stilp — atit va 
trebui să mergeți ca să 
străbateți distanta dintre 
pupa și prova acestei nave, 
aproape o treime de kilo
metru). Lățimea — 46 m 
(aproximativ lungimea u- 
nui bloc de locuințe cu 
două scări), înălțimea, de 
la chilă (extremitatea de 
jos) pină la puntea prin
cipală (unde se încheie 
coca) — 24,5 m. De la pun
tea principală în bus. a- 
dăugați incă aproximativ 
20 de metri — înălțimea 
suprastructurii, care este 
organizată pe -șapte nive
luri și va avea aproximativ

ultimul etaj vor privi su
prafața oceanului de la 
înălțimea de aproximativ 
40 de metri (înălțimea u- 
nui bloc cu 12 niveluri). 
Puterea motorului — 19 000 
CP., greutatea lui — 900 t...

Ați izbutit să vă imagi
nați acest vapor, să vă a- 
flați cu închipuirea, fie și 
doar pentru o secundă, in 
preajma lui ? Atunci recu
noașteți că este de-a drep
tul impresionant.

Pe marca lui de fabrica
ție (gravată pe o placă 
metalică) se va scrie „Con
struit in Șantierul naval 
Constanța- România, 1988...“

(vor urma principalei 
date tehnioe). Ce nu se v. 
scrie acolo e faptul că u 
asemenea bastiment ni 
este, nu poate fi opera une 
singure Întreprinderi in 
dustriale. El inglobeazî 
produse de inaltă perfor 
manță tehnică provenim 
din mai multe domenii in 
dustriale. atestînd nivelu 
tehnicității si forța econo 
miei românești. Oțelul s< 
produce la Galati, Hune 
doara. Reșița. Tirgoviște 
Călărași. I.M.G.B... Motoa 
rele (principal și auxilia
re) la I.C.M. Reșița, elicei 
la întreprinderea speciali 
zată din Galați, motoarel*  
Si generatoarele electric» 
la „Electroputere" Craiova, 
dar și la I.M.E. București 
ca si la Timișoara si Pi
tești (cu carcase turnate 
la Vlăhița, cu sîrma de 
cupru trefilată la Zalău) 
o puzderie de agregate, 
instalații si repere fabrica
te in întreprinderile de 
mecanică navală din Con
stanța si Galați ; zeci de 
mii de kilometri de cabla
je speciale fabricate la Tg. 
Mureș, București. Zalău; 
aluminiu de Slatina (cu 
alumina de Oradea si TU1- 
cea); electronica (de la

Mlha! CARANFIL
(Continuare în pag. a IV-a)
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a prășit, cu grijă pentru asigurarea 
densității plantelor

•fncipalele forțe —• mecanice și 
ine — din agricultura județului 
ila sînt concentrate, in aceste 

la efectuarea lucrărilor de în- 
inere a culturilor. Comandamen- 
județean pentru agricultură a 
dlit ca aceste lucrări să fie fă- 
■ in termene scurte, iar prin res- 
area normelor de calitate să se 
dină densitățile optime a plan- 
r. Potrivit datelor furnizate de 
cția agricolă județeană, s-a in- 
at prima prașilă mecanică și 
luală pe cele 11 750 hectare sfe- 
de zahăr și 25 300 hectare floa- 
soarelui. De asemenea, pină in 

•a zilei de 26 mai, prima prașilă 
aorumb, care ocupă 74 580 hec- 
, a fost efectuată în proporție 
86 la sută mecanic si 82 la sută 
luai. In unele unități agricole a 
■put și prașila a doua.
întru a urmări desfășurarea lu- 
■ilor poposim în cîteva unități 
cole. La C.A.P. Scorțaru Vechi, 
nerul-șef Titus Șerban ne vor- 
e despre hărnicia mecanizatorilor 
ile Șefan, Petrea Boboc, Dumi- 

Perianu Manea Moise. Coslel 
dna, ca și a altora care dau 
eosebită atenție calității lucrări- 
de întreținere. Rezultatele de 

î acum sint pe măsura hărniciei 
anizatorilor și cooperatorilor, 
iei, pe cele 90 hectare cu butași 
sfeclă s-a efectuat și prașila a 
a, iar pe 100 hectare cu cartofi 

executat al doilea rebilonat 
rederea asigurării spațiului de 
nare a tuberculilor și pentru 
ibaterea buruienilor. Acum toate 
ele sint concentrate la prășitul 
luai și mecanic al porumbului, 
a C.A.P. Tudor Vladimirescu, in- 
’rul-șef al unității, Viorel Po- 
?u, ne spune : „In zona noasțră 
a plouat. Pentru a realiza produc- 
» mari Ta care ne-am angajat, ho- 
toare sint lucrările de întreținere 
ulturilor. In acest scop, am mo-

bilizat toate forțele la efectuarea lor 
neintirziată". Aflăm că toți coope
ratorii din cele trei ferme vegetale 
lucrează in cimp sub supravegherea 
specialiștilor unității. Ca urmare, 
sfecla de zahăr, pe 150 hectare, și 
porumbul, pe cele 520 hectare, se 
dezvoltă frumos.

Cu inginerul-șef al C.A.P. Cazasu, 
Gheorghe Răduță. ne intilnim pe o 
solă unde se încheia prima prașilă 
manuală. „Am efectuat — ne spune 
inginerul — in bune condiții această 
lucrare pe toate cele 110 hectare cu 
sfeclă de zahăr, inclusiv pe cele 20 
hectare semincer. Din cele 400 
hectare cultivate cu porumb — fiind 
semănat mai tîrziu din cauza condi
țiilor climatice nefavorabile — s-au 
prășit manual 300 hectare, iar ma
nual 270 hectare.

în atenția specialiștilor, a tuturor 
lucrătorilor de la I.A.S. Urleasca, se 
află, în aceste zile, întreținerea 
exemplară a porumbului de pe cele 
3 000 hectare și a soiei pe 1 500 hec
tare. Unitatea are o bună experiență 
in ce privește cultivarea porumbului. 
Aici se practică o metodă nouă, care 
constă în efectuarea unui număr 
mai redus de lucrări menite a eco
nomisi carburanții. De la Petre Pe- 
rianu, inginerul-șef al întreprinde
rii. aflăm că prima prașilă Ia porumb 
a fost efectuată pe 2 100 hectare, iar 
la soia pe 1 100 hectare.

Pretutindeni, potrivit programului 
stabilit de organele județene, se ur
mărește zilnic starea de vegetație a 
culturilor, pentru ca lucrările să 
poată fi efectuate la timp și de cea 
mai bună calitate. Piuă acum._ in 
avans la prășit se. află unitățile 
agricole din consiliile agroindustria
le Traian. însurăței, Șuțu, Ianca, Bă- 
răganu si altele.

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scînteii"

LUJ

Hărnicia se măsoară și prin furajele
depozitate

oncomitent cu efectuarea la timp 
ucrărilor de întreținere a cultu- 
r, conducerile unităților agricole 

județul Cluj acordă o atenție 
sebită, în această perioadă, ast- 
ării unor cantități cit mai mari 
furaje. Pină la inoeputul aces- 
săptămini. din cele peste 4 100 

tare insâmînțate în toamnă cu 
arite culturi duble de unitățile a- 
■ole din județ au fost recoltate 

>0 hectare. în consiliile agroin- 
driale Apahlda. Cluj și Panticeu 

încheiat recoltarea acestor cul- 
i. De asemenea. întreprinderile a- 
cole de stat au strîns recolta de 
întreaga suprafață de 1 100 hec- 

e. pe care apoi a însămintat-o cu 
umb. A început și cositul trifo- 
îelor. suprafețe mai mari fiind ce
tate de unitățile din consiliile a- 
industriale Bonțida. Cluj. Dej și 
aai Viteazu. Concomitent se ac- 
lează in vederea depozitării unor 
itităti cit mai mari de furaje. Din

programul pe luna mai care preve
de depozitarea a 15 100 tone suculen
te au fost depozitate aproape 5 500 
tone, unitățile agricole de stat rea- 
lizind pină la această dată 450 tone 
din cele 1 000 tone planificate.

Se are în atenție, de pe acum, 
buna gospodărire a furajelor. „In 
întreprinderile agricole de stat — 
ne-a spus inginerul Vasile Buzan, 
directorul trustului I.A.S. — din cele 
560 hectare recoltate pină acum au 
fost insămințate cu porumb siloz și .» 
alte culturi 500 hectare. Furajarea 
animalelor cu masă verde a deter
minat și sporirea producției de lapte. 
Astfel, în unitățile, agricole de stat, 
fată de o producție medie de 641 
hectolitri pe zi cit s-a obținut in 
luna aprilie acum se realizează in 
medie 715 hectolitri". Și in coopera
tivele agricole, datorită bunei gospo
dăriri a furajelor, producția de lap
te este în creștere. Astfel, in coope
rativele agricole din consiliul agro-

In activitatea de reciclare a maerialelor refolosibile

Recoltarea furajelor la C.A.P. Scornicești, județul Olt
Foto : Nicu Ciorei

industrial ' Mihai Viteazu. Intr-un 
interval de trei zile, producția de 
lapte a sporit cu 377 hectolitri, iar 
în cele din consiliul agroindustrial 
Aghireșu — cu 233 hectolitri.

Este necesar ca în perioada urmă
toare conducerile unităților agricole

si Specialiștii să ia măsuri în vederea 
recoltării în timp optim a plantelor 
furajere. precum si conservării pen
tru perioada de stabulație a unor 
cantități cit mai mari de fin.

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii”

IAȘI

Buna organizare, mai
Județul Iași a dobîndit, în ultimii 

ani, o experiență bună în cultivarea 
legumelor. Pornind de ia cerințele 
reale ale economiei 
buriei aprovizionări 
cu aceste produse, 
zut ca. în aoest __
obțină o producție totală de peste 
230 000 tone legume, din care peste 
143 000 tone din unitățile socialiste 
de stat și cooperatiste. De la 
Domnita Haș. din cadrul Trus- i 
tului horticol județean Iași, a- 
flâm că. in vederea realizării pro
ducției planificate, au fost asigu
rate răsadurile necesare pentru toa- ■, 
te sortimentele, s-a urmărit ca insă- 
mințările și plantarea să se facă la 
timp și in bune condiții de calitate. 
Astfel, s-au plantat și semănat toate 
rădăcinoasele, ceapa, varza timpurie, 
tomatele, ardeii și vinetele. Din pla
nul total de legume prevăzut, acum 
in primăvară s-au plantat 3 920 hec
tare, adică intreaga suprafață.

Cele spuse se evidențiază prin 
muncă intensă la întreținerea legu
melor în toate bazinele legumicole. 
La cooperativa agricolă Bivolari, 
unitate cu un sector legumicol dez- ■ 
voltat — peste 200 hectare — se 
află in cimp toate echipele cane 
s-au angajat să cultive legume în 
acord global. La timp au fost 
plantate tomatele și in cooperati
vele agricole Trifești. Movileni, De- 
leni. Mircești-Răchiteni, Tîrgu Fru
mos, Ciurea. iar acum se acționea
ză la îngrijirea legumelor. La C.A.P. 
Focuri, in ziua raidului nostru, se 
aflau la prășit peste 150 coope
ratori. Sub îndrumarea directa 
a ing. Elena Bănică, șefa fermei' 
legumicole. au fost amenajate 
sistemele de irigare prirf brazde'' Îtî“ 
toată grădina de 80 hectare, făcln- 
du-se astfel imediat și udarea cultu
rilor. La Focuri, după ce s-a 
recoltat spanacul de pe ultimele 
suprafețe, terenul a fost pregătit și

ca.

județului, ale 
a populației i 

s-a prevâ- 
să sean.

necesară ca oricind
plantat cu cea de a doua cultură — 
varza de toamnă.

O experiență bună am reținut și 
de la C.A.P. Rediu, unitate care nu 
este insă cotată cu sector legumicol, 
ci doar cu 7 hectare de grădină pen
tru legume destinate consumului 
propriu al cooperatorilor. Tova
rășul Valeriu Patriciii, președin
tele unității, ne spune că în
ființarea grădinii a pornit din 
inițiativa. unei echipe constitui
te din pensionarii cooperativei, care 
pot și vor să mai lucreze. Pe 
urmă s-a mai format o echipă din 
cooperatori la ferma Horlești. Dar 
acum, in primăvară, pentru a fi re
cuperate intirzierile din cauza vre
mii reci care a persistat, aceste 
chipe au fost ajutate la 
răsadurilor de un număr mare 
cooperatori. Astfel, în 
zile, s-au plantat toate 
legume.

Se lucrează intens 
rea legumelor 
populației. Este 
diție de a se 
grădinile din 
la Tîrgu Frumos. .. 
tățile din jurul lașului, ca Lețcanl, 
Ciurea, Bosia, Golăiești, în satele c-e 
aparțin de orașul Pașcani etc. Cetă
țenii din aceste zone au și plantat 
grădinile cu tot felul de legume. în
grijite și întreținute cum trebuie, le
gumele cresc frumoase și sint aduse 
pe piețele orașelor.

Acum se desfășoară o amplă ac
țiune in vederea cultivării unor su-

e- 
plantarea 

de 
numai cîteva 
răsadurile de
la intreține- 

gospod ariileși în
o îndelungată tra- 
planta legume în 
jurul

Și
caselor și 
in locali-

Acțiuni ferme, nu jumătăți de măsură!
Pornind de la cerința economisirii, 

a valorificării mai bune a resurselor 
materiale, precum și de la necesita
tea asigurării corespunzătoare a pie
selor de schimb pentru întreținerea 
și repararea capacităților de produc
ție, anul trecut Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a adoptat 
un cuprinzător Program pentru in
tensificarea activității de recohdițio- 
nare a pieselor de schimb și sub
ansamblelor. In legătură cu acest 
program, în ziarul „Scînteia" din 
6, 9 și 10 martie a.c. au fost publi
cate opiniile exprimate în cadrul 
unei dezbateri care a avut loc cu 
specialiștii din unitățile Centralei 
industriale de reparații auto, prilej 
cu care, alături de relevarea expe
rienței bune acumulate în organiza
rea activității de recondiționare a 
pieselor si subansamblelor. s-au ridi
cat si o serie de probleme de ordin 
metodologic si organizatoric si au 
fost făcute unele propuneri de re
zolvare a acestora. In aoest sens, in 
finalul dezbaterii, redacția supunea 
atenției :
• Ministerului Aprovizionării, pro

puneri legate, pe de o parte, de sta
bilirea, în sarcina furnizorilor și a 
coordonatorilor de balanță, a livră
rii cu prioritate a materialelor și re
perelor necesare activității de recon
diționare, urmărirea și controlul ri
guros al modului în care se respectă 
această sarcină și, pe de altă parte, 
de crearea cadrului organizatoric și 
introducerea severității necesare pen
tru respectarea de către bazele ju
dețene de aprovizionare și bazele 
specializate ale ministerelor a re
glementării legale referitoare la con
diționarea eliberării unei piese noi 
sau recondiționate de predarea piesei 
vechi uzate.
• Comitetului de Stat al Planifică

rii și Direcției Centrale de Statisti
că, propunerea stabilirii unor Indi
catori de plan complet separați pen
tru activitatea de recondiționare, 
care să stimuleze valorificarea inte
grală a resurselor existente.

Recent, s-au primit la redacție 
punctele de vedere ale unor factori 
de răspundere din organele centrale 
vizate. Pentru inceput redăm din 
răspunsul adresat . de Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, sub semnătura tovarășului Du
mitru Breabăn. adjunct al ministru
lui :

„Pentru asigurarea colectării pie
selor de schimb uzate in vederea 
recondiționării, in întreprinderi spe
cializate, s-au emis ordinele minis
trului nr. 85/1985 și 25/1987 prin 
care s-a interzis eliberarea din baze 
a pieselor tie schimb noi dacă nu Se

d's livrarea celor noi, cu car. oca
zie s-au constatat o serie di defi
ciențe. Pentru înlăturarea neițunsu- 
rilor respective in vederea inceplini- 
rii întocmai a programului de inten
sificare a activității de recondționa- 
re a pieselor și subansamblelor de 
schimb aprobat de conducerea parti
dului s-au dispus următoarele mă
suri :

— extinderea nomenclatorului de . 
piese de schimb și subansamblf auto 
uzate ce se colectează în bize în 
schimbul celor noi sau recondiționa
te. la toate reperele ce se derulează 
prin baze ;

— eliberarea din baze a pieselor și 
subansamblelor noi și recondiționate 
numai in măsura in care beneficiarul 
s-a achitat de sarcina predării celor 
uzate ;

— obligativitatea pentru toți bene
ficiarii din economie de 
baze piesele de schimb 
samblele uzate.

Prin aceste măsuri — a 
Care Va fi urmărită cu

a preda la 
și suban-

căror apli- 
______ ,, ___________ atenție — 
considerăm că se va asigura cadrul 
organizatoric pentru introducerea se
verității necesare pentru respectarea 
de către bazele județene a reglemen
tărilor in vigoare referitoare la con-

■ prafete rit mai mari cu lesm«/*i»,*ZlZ  \ uut aat-“ nu se' tfaltura a doua — sursă sigură de ■ predau. în schimb aceleași cantități
sporire a producției in acest sector. 
Toate aceste măsuri și acțiufii. inso- 
țiter demurîea'harnică a^grăd-ffiarilor, 
constituie o garanție că îrt județul 
Iași producțiile planificate de le
gume vor fi nu numai realizate, 
și depășite.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii

ci

de piese uzate.
Ca urmare a concluziilor , rezul-., 

tatU din dezbaterea publfcStă fri 
-Scînteia- s-au efectuat o serie de 
controale în bazele Ministerului A- 
provizionării pentru a se vedea mo
dul în care acestea se achită de sar
cina de colectare a pieselor uzate și

GLOBALACORDUL
rmare din pag. I)

Imagine dintr-o secție de producție o întreprinderii ,,Electromotor" Timișoara Foto: S. Cristian
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orilor generali cuprinși in planul 
producție al cooperativei, fără a 
face nici măcar acele diferențieri 
producțiilor medii impuse de 

idul diferit de fertilitate a pițmin- 
ui. Inginera-șefă a cooperativei 
•icole din Ciorăști. bunăoară, ne 
mea că din cele 5 000 hectare doar 
10 le-ar reprezenta terenurile
ne. alte 2 000 hectare ar fi tere- 
ri cu fertilitate mijlocie, in timp

1 700 hectare sint terenuri slabe, 
și discrepanțele sint evidente, re- 
rtizarea producțiilor medii pe fer- 
• și in continuare pe echipe s-a 
:ut în mod egal, la fel și tarifele 
plată la tona de produs.

Sxistă și un alt aspect important 
ntru eficiența practică a acestui 
itrument de cointeresare a mun- 
: cunoașterea de către oameni a 

nlor elemente ce tin nu numai de 
ligațiile lor strict profesionale, ci 
a drepturilor ce li se cuvin pen- 

1 munca depusă și rezultatele ob- 
ute. Metodologia actuală obligă 
rsonalul economic la întocmirea 
ei evidente care să reflecte in 
)d exact volumul de muncă depus 

fiecare, valoarea producției rea- 
ate. cheltuielile făcute, mărimea 
ndului de retribuire, nivelul tarife- 
- de plată la tona de produs etc. 
i una din cooperativele agricole, la 
a din Măicânești. s-a mers pină 
olo incit consultind sistemul de 
idență se pot obține cu exactitate 
orice moment nu numai normele 
muncă efectuate de fiecare om 

muncii in luna respectivă, ci și pe 
ate cele cinei luni din acest an. Iar 
ntabilul-șef al cooperativei. Viorel 
»nga. ne asigură că acest efort 
riptic destul de mare este compen- 
t din plin de efectul propagandis- 
■ al sistemului de evidentă in cau- 
i, intrucît .el determină o puternică 
nulație in întrecerea dintre coope- 
tori. Numai că. o dată ajunși in
mp. acolo unde intr-adevăr oame- 
i se întreceau în muncă pentru a 
dgura buna îngrijire a culturilor 
ășitoare, ne-am convins că aceș

ti nici nu au măcar o idee vagă 
;Upra volumului de muncă depus, 
i să nu mai vorbim de drepturile 
1 li se cuvin.
Este adevărat că in Iarnă in adu- 
ările generale pe ferme sau la ni- 
îlul cooperativei, la lecțiile cursu- 
îor agrozootehnice, oamenilor li 
■au prezentat toate calculatiile ce 
n de organizarea și retribuirea 
iuncii în acord global. Dar dacă 
■este calculații le-au fost prezen- 
ite in forma pe care am văzut-o noi 
i dosarele întocmite in acest scop, 
tunci nu este de mirare că. de fapt, 
i nu au inteles nimic. Avind con- 
ingerea că poate oamenilor le este 
tai greu să retină sumedenia de 
wife calculate pentru fiecare tonă 
e produs în parte, i-am întrebat 
acă cunosc care sint drepturile ce li 
e cuvin măcar sub formă de plată 
a natură, formă căreia, din indicația 
xpresă a conducerii partidului, i s-a 
dus. inoepind de anul trecut. Îmbu
nătățiri de substanță. O idee clară 
supra acestei modalități de plată nu

aveau nici măcar cei ce se aflau la 
conducerea echipelor de cooperatori, 
iar dacă ar fi să dăm crezare celor 
scrise negru pe alb pe unele anga
jamente (pentru că in cele mai mul
te cazuri nu șe face absolut nici o 
referire cu privire la • plata in na
tură) atunci rezultă că nici măcar 
șefilor de fermă nu le sint prea lim
pezi noile reglementări.

Părerea noastră este că. cel puțin 
la nivelul echipelor, actuala formu- 
laristică ar putea fi mult simplifi
cată. făcută înainte de toate pe în
țelesul oamenilor ; chiar dacă ea ar 
păcătui printr-o tinută teoretică mai 
puțin elevată, ar avea marea calitate 
de a fi pe înțelesul oamenilor. Sigur, 
este absolut necesar să deții date 
precise asupra tuturor elementelor 
care facilitează fundamentarea mun
cii și retribuirii in acord global. Din
colo însă de aceste date impuse de 
actualul sistem ' informational, este 
absolut necesar ca omului să i se 
explice De înțelesul lui ce producție 
urmează să obțină pe suprafața res
pectivă. ce trebuie să-i asigure con
ducerea cooperativei si ce trebuie să 
facă el pentru a putea realiza această 
producție. Iar ca un al treilea ele
ment este absolut obligatoriu să i se 
arate in ce constă exact ciștigul lui : 
ciți lei i se cuvin pentru fiecare 
tonă de porumb, de exemplu, care 
este cantitatea de porumb pe care o 
primește din producția totală obți
nută. Prevederile legale in acest sens 
sint foarte clare și precise. Numai 
că. in loc ca aceste prevederi să fie 
judecate și concretizate în spiritul și 
litera legii, se procedează adeșea la 
copierea unor procente care in mod 
logic nu pot constitui drept de plată 
in natură doar pentru cei care lu
crează in echipa respectivă. Pentru 
că actele normative in vigoare stabi
lesc cu toată claritatea că o parte din 
cantitatea totală de griu. porumb, 
cartofi, fasole, legume. fructe sau 
struguri ee constituie fondul de pro
duse agricole destinat retribuirii in 
natură se repartizează nu numai 
celor care lucrează la cimp. ci și 
cooperatorilor cuprinși in celelalte 
sectoare, pensionarilor, copiilor din 
sat etc. Cantitățile de produse stabi
lite ca retribuire in natură făcind 
parte integrantă din tarifele de retri
buire in acord pot și trebuie stabilite 
încă din planificare si tot prin plani
ficare ele trebuie repartizate pe fie
care formație de muncă, astfel incit 
oamenii să cunoască exact cit griu. 
cit porumb, citi cartofi sau cite le
gume vor primi din producția totală 
obținută. Cea mai vie dovadă a în
țelegerii de către oameni a semnifi
cației majore pe care o are această 
cerință este modul concret in care 
se acționează in acele unităti in care 
acordul global a constituit si con
tinuă să rămînă unul din principalii 
factori de progres.

Cit privește unele probleme ce țin 
de formele concrete de organizare a 
muncii în acord global de dimensio
narea si permanentizarea echipelor 
de cooperatori, precum si de conlu
crarea între fermele de producție si 
secțiile de mecanizare, intr-un număr 
viitor al ziarului nostru.

diționarea eliberării pieselor noi sau 
recondiționate numai in măsura pre
dării pieselor de schimb uzate. In 
continuare, ne propunem ca împreu
nă cu ministerele să perfecționăm 
cadrul organizatoric al activității de 
colectare și recondiționare a piese
lor de schimb și subansamblelor 
pentru utilizarea la maximum a re
surselor și dotării existente.

De asemenea, pornind de la necesi
tatea reciclării cit mai multor piese 
și subansamble, prin direcțiile de 
resort ale Ministerului Aprovizionă
rii s-au luat măsuri pentru asigu
rarea cu prioritate a materialelor 
necesare proceselor tehnologice spe
cifice activității de recondiționare.

Apreciind oportunitatea și eficien
ța dezbaterii, precum și întregul ciclu 
de articole pe tema recondiționării 
pieselor și subansamblelor, publicate 
în -Scînteia-, ne angajăm ca in con
tinuare ~ 
ziarului 
publice 
blemele 
trebuie 
niu In vederea îndeplinirii sarcinilor 
trasate de conducerea partidului".

In răspunsul comun primit din 
partea Comitetului de Stat al Pla
nificării și Direcției Centrale de Sta
tistică— care poartă semnăturile a 
doi' directori : Ioan Grama si Angela 
Ionescu — se arată :

„Problema recuperării și recondi- 
ționării pieselor de schimb a stat 
permanent in atenție, atît în ceea ce 
privește planificarea, cit și urmări
rea realizărilor. Astfel, prin planul 
național unic se stabilesc sarcini 
pentru circa 48 grupe de piese, iar 
pentru un număr important de piese 
de schimb sarcinile de plan se stabi
lesc și pe repere. Corespunzător se 
urmărește și se analizează îndepli
nirea planului.

Un obiectiv esențial In planificare 
și execuție a fost acela de creștere 
continuă a volumului de piese de 
schimb recondiționate și a ponderii 
acestora in volumul total de piese 
de schimb, concomitent cu stabilirea 
tehnologiilor adecvate de recondițio
nare (...) Preocuparea organelor de 
sinteză a fost concentrată pe identi
ficarea de pirghii economice de sti
mulare in condițiile indicatorilor va
lorici ai producției, prioritari in di
verse etape.

In etapa in care producția netă 
constituia indicator de bază in mă
surarea volumului de activitate și a 
productivității muncii, pirghia de

să colaborăm, cu redactorii 
pentru a prezenta opiniei 

experiențele deosebite, pro
cure se ridică in acțiunile ce 
întreprinse in acest dome-

stimulare se concretiza intr-un spor 
mai mare al producției nete pe sea
ma reducerii cheltuielilor materiale. 
Deci, pentru activitatea de reparații, 
folosirea indicatorului producția neta 
era superior altor indicatori valorici 
ai producției.

In prezent, cînd indicatorul prin
cipal de măsurare a activității în
treprinderii și a productivității mun
cii este producția-marfă industrială, 
efectul economic al acțiunii de re
condiționare este mai redus, în sen
sul că acesta se reflectă, in principal, 
in diminuarea costurilor și îndeo
sebi a celor materiale, precum și in 
creșterea beneficiilor, in timp ce 
asupra productivității muncii are 
efecte mai puțin favorabile.

Determinat de această situație. Co
mitetul de Stat al Planificării, pe 
baza analizelor efectuate cu centra
lele și unitățile specializate, a pre
văzut in planul pe anul 1988 indi
catorii destinați pentru activitatea de 
dezmembrare și recondiționare a pie- 
selor de schimb la M.T.Tc. ți ta 
Centrala industrială de reparații auto
— București. In urma analizei efec
tuate la centrala sus-amintită. rezul
tă că acest mod de planificare are 
o influență favorabilă în promovarea 
largă a acestei activități."

★
Așadar, instituțiile centrale vizate 

au întreprins o serie de măsuri con
crete pentru perfecționarea cadrului 
de organizare a reciclării pieselor și 
subansamblelor, esențial este însă ca 
această acțiune să fie dusă pină la 
capăt. Pe de o parte, pentru că re
introducerea în circuitul economic a 
resurselor refolosibile nu se rezuma 
la piesele de schimb auto, ci tre
buie extinsă la toate piesele de 
schimb din economie, mergîndu-se 
pină la arondarea unităților specia

lizate care să le recepționeze și ea 
I- recondiționeze, la stabilirea valo
ri» îcăril eficiente a acestora. Pentru 
că * i recondiționarea nu este un scop 
în «in ®. c> o acțiune economică, ce 
trebuie să aibă o finalitate precisă
— satî« ifacerea unei cerințe sociale. 
Este liD- ’it de sens să se colecteze 
Diese care nu Pot recondiționa sau 
eă se recou^ditioneze piese care nu 
se mai folose 
lor de la ar 
zină). De acee 
torului pieselor 
reintroducere îi. 
trebuie să fie o ai 
mitatea aplicării ei 
că strîns cu utilits 
Sînt acestea numai rit 
blemele pe această 
potrivit opiniei unor i 
producție — vor trebui 
în continuare in atenția 
Aprovizionării Tehnico-N 
Controlului Gospodăririi 
Fixe.

Pe de altă parte, se poat 
eia că în prezent nici pentru 
diționarea pieselor de schim 
problema asigurării unui cadru ■ 
nizatoric optim nu este rezolv. 
De altfel, in răspunsul comun 
C.S.P. și D.C.S. nu se fac referi. 
Ia propunerile concrete în acest sens 
formulate de participanții la dezba
tere, arătîndu-se (doar) că pentru 
anul 1988 și (numai) pentru unități 
din subordinea Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor pro
blema ar fi soluționată. Cît despre 
pîrghiile economice folosite în acest 
scop, considerațiile în jurul proble
mei dacă producția-marfă ori pro
ducția netă pot îndeplini rolul de 
principal indicator nu sînt esențiale 
și nu răspund scopului urmărit — .
de a se stimula valorificarea inte-_\"'' 
grală a resurselor refolosibile bin/.TG*  ' 
toate ramurile economiei. Pentru a 
ceasta specialiștii din producție ot>. d_ I 
nează că este necesară stabilirea uni |
sistem complex, distinct de ’ndic,sDaniae 
tori pentru recondiționare, separi,; t * i 
de celelalte activități industriale". . .
nu doar a unui indicator sintriL, ,e 
oricare ar fi acesta. Formula e<cnani- Z i 
tată pentru anul în curs repre. p I
numai un compromis, o jumăta’ aParate. I 
pas înainte, și nu o rezolvar Incne- 
durată și completă a probleme1 
aceea, este de așteptat în conții - ■
o soluție de fond din partea 
rilor competente.

tocamioanele pe ben- 
a, lărgirea nomencla- 

supuse procesului <je 
■> circuitul economic 

■țiune în care fer- 
să se împleteas- 
itea economică, 
‘eva dintre pro- 

linie care — 
specialiști din 

să se situeze 
Ministerului 
Materiale și 

Fondurilor

• apre- 
recon- 
b auto 

nrga-

Sl *

I
Comellu CARIAT 
Euqen RADULES

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ U.jg/g 
PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

săptămînală prezen- 
adminis- 

popu- 
privi-

„Operativa" 
tată 
trație 
Iar 
re la 
de stat a produselor agroalimentare 
din gospodăriile populației conține 
următoarele date : volumul contrac
tărilor de produse este la nivelul 
planului la 12 din cei 14 indicatori ; 
cantitățile de produse livrate la fon
dul de stat, in primul trimestru al 
anului, sint la nivelul prevăzut (ba 
chiar cu unele depășiri), in ce pri
vește carnea de porc, de pasăre, de 
iepuri, legumele. Dar există un pro
dus la care contractele prevăzute nu 
s-au realizat — laptele de vacă. 
Cantitatea livrată in primul trimes
tru din acest an este inferioară celei 
din perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. O atare situație ne-a de
terminat să vedem în ce măsură se 
ocupă consiliile populare comunale 
de realizarea acestui indicator.

..LECȚIA BUNA SE ÎNVAȚĂ TOT 
TIMPUL". Am ales în ancheta noas
tră trei localități care, deși apropia
te ca distanță, iși are fiecare speci
ficul ei : Sînnicolau Mare — oraș. 
Lovrin și Topolovățu Mare — co
mune.

...La Sînnicolau Mare, „operativa" 
de contractări și livrări la fondul de 
stat pe primul trimestru este asemă
nătoare.celei pe ansamblul județului. 
La capitolul „livrări", cifre care 
ilustrează multe depășiri : la carne 
de pasăre cu 108 la sută, la ouă 46 
la sută, la carne de porc 5 la sută. 
La lapte de vacă, planul, deși nu a 
fost îndeplinit, este in redresare.

— Sigur, e neplăcută pentru noi 
această nerealizare — spune tovară
șul Pavel Ioana, primarul orașului. - ......
durt 
primăvara trecută am acționat ih 
primul rînd pentru 
cauzei scăderii efectivelor de bovine 
din gospodăriile populației : lipsa de 
furaje. Suprafețele de pe loturile in 
folosință. precum și cantitățile de 
cereale primite ca retribuție în na
tură pentru munca în gospodăria 
agricolă asigură hrana pentru păsări

secției
Consiliului 

Timiș, cu
de șeful
locală a 

județean
situația livrărilor la fondul

și porci din gospodăriile populației. 
Un număr de 200 bovine (din cele 
310 aflate în gospodăriile populației) 
pasc pe pășunea organizată în înțe
legere cu cooperativa agricolă de 
producție. Dar iarna ? In înțelegere 
cu cooperativa agricolă, fiecare 
crescător de vite mari obține 
din .„marele 
după recoltarea 
cite un lot pe 
nutreț. Asta — 
asigurarea hranei

agricolă, 
vite mari 

ogor" al C.A.P.-ului, 
cerealelor păioase. 
care-1 cultivă cu 
o treaptă, adică 
pe timpul iernii

Lovrin. Șl aici situația la livrările 
de lapte din gospodăriile populației 
este în redresare. Pină nu de mult 
și la noi — ne explică tovarășul 
Petre Milităroiu. președintele con
siliului popular comunal — se părea 
că s-a făcut tot ce e posibil 
pentru asigurarea furajelor ne
cesare celor 800 bovine din gos
podăriile populației : cooperativa 
agricolă din comună a reparti
zat 30 hectare de pășune, precum și 
loturi pentru nutreț in cultura a

nu se oprească aici. Pentru că — asa 
cum afirma primarul — „lecția bună 
se învață tot timpul".

BILANȚUL SĂRAC AL UNEI 
COMUNE BOGATE. Greu de cre
zut, dar adevărat! La sfirșitul primu
lui trimestru al acestui an. comuna 
Topolovățu Mare (aceeași in care coo
perativa agricolă de producție a ob
ținut înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare") s-a situat printre 
ultimele din județ în ce privește li

Adevărații gospodari găsesc soluții,
nu le așteaptă de la alții

Din activitatea unor consilii populare din județul Timiș

pentru un număr de vite limi
tat. Am zis „număr limitat". Dar 
se poate spori 
animale ? Unii 
„nu". Justificînd 
pășuni și finețe care nu se găsesc... 
pe toate drumurile. Ei bine, nu s-au 
găsit „pe drumuri", ci... oe marginea 
lor.
cap. 
fată 
fost

efectivul de 
au zis atunci 
prin lipsa de

Situația ne-a pus 
mai de mult.

pe gin- 
încă dm
Înlăturarea

Suprafețe care, adunate cap la 
Înseamnă 40 hectare. O supra- 
care. transformată în pășune, a 

.. repartizată crescătorilor de am- 
male. După această 
au urmat 
pe diguri, 
șiile de 
nistrarea oficiului de gospodărire a 
apelor, terenuri care stăteau nefolo
site de ani de zile. Le-a închiriat 
consiliul popular și le-a dat în folo
sința crescătorilor de animale. S-au 
creat astfel alte 24 hectare de finea
ță. Deci, cu simt 
blema furajelor 
asigurată.

...Ne îndreptăm

„descoperire" 
terenurile de 

fî- 
in admi-

altele :
prunduri de ape, 

lunci aflate

gospodăresc, pro- 
si pășunilor este
apoi spre comuna

doua ; porțiunile de pe marginea șo
selelor și rambleurilor de cale ferată, 
adunate cap la cap — 12 hectare de 
fineață și... cam atit. „Că doar vitele 
n-or să mănince bolovani" — ziceau 
unii. Da. la Lovrin existau bolovani 
pe anumite suprafețe de mult nefo
losite. degradate, pe drumuri para
lele. parcă „să-și tină unul altuia de 
urit". De ce n-au fost mai de mult 
folosite aceste suprafețe ? Pentru că. 
așa se știa, erau „ale nimănui". Dar. 
mai ales, 
ceta". Or. 
dovedit a 
plus s-au 
tul. nimănui
rățat. îngrășat si semănat cu lucer
na. In condiții de irigare. Cu apă din 
pinza freatică, aici foarte ridicată. 
Zece hectare de lucernă in cultură in
tensivă. care vor face posibilă creș
terea simțitoare a efectivelor de bo
vine din gospodăriile populației. Si 
deci a producției de lapte. Firește, 
gospodarii comunei sint hotărîți să

pentru că „le minca se- 
suprafetele in cauză s-au 

fi utilizabile. Drumurile in 
desființat și arat, „pămîn- 

i“ a fost și el arat, cu-

vrarea, pe bază de contracte înche
iate cu statul, a produselor agroali
mentare de către gospodăriile popu
lației.

De la primarul comunei, tovarășul 
Dimitrie Olariu. aflăm că de pămînt 
pentru pășune nu se duce lipsă. Su
prafața putea fi chiar mai mare, dar 
consiliul popular a refuzat oferta 
oficiului de gospodărire a apelor de 
a închiria porțiuni de pășune si 
fineată. Nutrețurile pentru porci si 
păsări sînt 
în natură a 
din comună, 
treprinderile ................... .
agroalimentare au livrat in întregime 
cantitățile de nutrețuri prevăzute in 
contracte. Care sint deci cauzele a- 
cestui loc de neinvidiat al comunei 
în ce privește realizarea contractelor 
încheiate de gospodăriile populației 
pentru livrarea de produse agroali
mentare la fondul de stat ? Ele au un 
nume precis : neglijență șl lipsă de 
preocupare.

a că, prin 
același tip 

bogat, care 
Vicepreședintele biroului „aUa1 caste

lului executiv al consiliului t?t «„him 
tovarășul Emil Sirbovan. ’ie X
ocupă nemijlocit de program, 
autoaprovizionare. face cite':,„L; J"1., _ 
cizări concludente în acest se ‘u, 1 -Țțm® 
cele 615 bovine existente în gsute 51 sute 
riile populației. 314 ar trebui„f M 
vaci cu lapte. Ar trebui, 
sint... Multe sînt... sterile. ®’s,aVe. . CJ 
191 contractanți de porcutat.ul Iabu”. 
s-au oferit, la prețuri da ,ca’ atunț:1 
numai... 85 purcei. Au fost fintra in.VIj 
cumva cei 88 crescători de i°vltura 
matcă din comună spre a of« ex®htplu 
cei la preț de stat celor care, Pretu‘ tra' 
contracte cu statul 7 Nu. “ar va cre$~ âtă de 1979 Intrerupem aici Înșiruirea )resa londo: 
race decit să ilustreze „ne vi.,t np 
za acestui paradox : bilanț ^i^e popu- 
comună bogata. Cu certitud.are deP sPulQ 
atit forurile de resort, cit si jn schimb 
darii acestei vestite comune )r militare 
treprinde neintîrziat măsurianul finan. 
a restabili ecuația firească fniardp bre 
sară : comună bogată egal cit
boeat Sumele su-

...Din investigația făcută aă fie desti- 
cu claritate că atit consiliul ilor nuclea- 
judetean. cit si ceilalți fata dotarea 
atribuții în acest domeniu sîtistemul de 
cupati de înlăturarea neajusnt". ca și a 
din procesul de înfăptuire -obiectiv de- 
gramelor de autoaproviziona a guvernu- 

măsurile adoptaii.
popular județean ’est-europe- 

suprafetelor de oăsiizare a ar- 
prin închirierea ipină însă 
de gospodărire a ie britanice,

asiaurate din retribuția 
cooperatorilor aaricoli 
Mai mult chiar, si tn- 
colectoare de produse

vadă 
consiliul 
girea 
pajiști 
oficiul „ C <x ;e U.IKU1U.C,
a porțiunilor de diguri, nru1 acest sens 
fișii de lunci (peste 1 000 h(e Stephen 
repartizarea fiecărui cetătes, organizației 
contractează lapte a unui lo';armare nu- 
furaie în cultura a doua și dsă se alătu
rea in avans a tăritelor penile dezarma
tele livrat și altele. desființarea

Prezentarea acestor măsuri 
desigur, parțială. Important ei 
ca ele să fie riguros aplicate IPEANU 
te localitățile de către toate; 
liile populare comunale.

Laurentiu DUT 
Cezar IOANA 
corespondentul „Se
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Cum sînt folosite metodele
și tehnicile științifice ?

Perfecționarea activității de con
ducere economică și socială, proces 
de o mare complexitate, cuprinde in 
aria sa o multitudine de. factori. De 
la metode și tehnici științifice la o 
gamă largă de motivații și atitudini. 
Pentru a descifra factorii prioritari, 
acceleratori, in lumina recentei ex
puneri a secretarului general al 
partidului, ne-am adresat pentru în
ceput unui specialist în. domeniu, 
conf. dr. Ovidiu Nicolescu, de la ca
tedra de conducere, organizare și 
planificare a unităților economice 
din cadrul Academiei de studii eco
nomice ; opiniile sale se sprijină pe 
concluziile desprinse din numeroase 
cercetări de teren, realizate pe baza 
unor contracte cu mari întreprin
deri din Capitală și din țară.

— Eficiența muncii de conducere, 
cu toate că depinde in foarte mare 
măsură de instrumentar (metode, 
tehnici), are o determinare mult mai 
complexă. Se poate vorbi de exis
tența corelației competență-partici- 
pare-cointeresare-răspundere. Dacă 
în ce privește primul termen toată 
lumea e de acord și progresele sint 
certe in toate . întreprinderile, 
nu pe măsura necesităților, 
privește ceilalți termeni 
perfecționare sint mai 
Participarea oamenilor 
România la conducerea 
realizează, după cum se știe, in ca
drul unui sistem democratic de o 
complexitate și originalitate unice 
în lume. Introducerea conducerii co
lective și. ulterior, a autoconducerii 
muncitorești a creat pentru toți oa
menii muncii posibilitatea de a-și 
exercita tripla calitate de proprie
tari. , producători și beneficiari. Cu 
toate acestea, cum 
Nicolae Ceaușescu 
nere, nu peste tot 
ducere colectivă se 
tori decizionali și 
cisivi.

— Pe ce căi se realizează creșterea 
gradului de participare, de implica
re in actul conducerii ?

— Creșterea participării oamenilor 
muncii e strîns condiționată atit de 
ridicarea nivelului de pregătire, cit 
și de amplificarea cointeresării și 
responsabilității. Pe alocuri — cum 
o arată cercetările noastre — posi
bilitățile apreciabile de cointeresare 
morală și materială oferite de legis
lație nu sint integral folosite. în ce 
privește responsabilitatea, amplifi
carea dimensiunii sale individuale și 
colective e o cerință de prim ordin.

, Pe fondul creșterii, arpbgl.or.. șp „im
pune și o modificare a raporturilor 
dintre ele. Așa “cum , sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu. responsabi
litatea colectivă nu. trebuie șubsti-- 
tuită răspunderii individuale, fieca- ■ 
re avînd funcții diferite a căror ar
monizare este indispensabilă spori
rii nivelului general de responsabi
litate, cu exprimări concrete pe pla
nul îndeplinirii obiectivelor planifi- 
oate.

— Un rol important in ridicarea 
calitativă a activității de conducere 
îl au metodele științifice de condu
cere. Cum s-au tradus ele în prac
tică ?

— O privire retrospectivă cu un 
orizont de două decenii relevă — 
in urma unui șir de investigații e- 
fectuate in peste 280 de întreprin
deri și centrale — o creștere certă 
a proporției cadrelor de conducere 
și specialitate care stăpinesc metode 
Si tehnici moderne de conducere, 
precum și o diversificare a gamei de 
metode și tehnici folosite. Este re
zultatul vastei și stăruitoarei acțiuni 
inițiate de secretarul general al 
partidului, in realizarea căreia s-au 
angajat eforturile multiple ale or
ganelor de partid și de stat, cu a- 
portul unor factori specializați — 
Academia de studii social-politice, 
învățămintul postuniversitar, centre
le de perfecționare de pe lingă mi
nistere. Totodată insă, se constată 
că gradul de cunoaștere al metode
lor științifice de conducere este încă 
destul de inegal, atit pe orizontală 
— intre o unitate și alta, cît și pe 
verticală — intre diversele eșaloane 
ale conducerii unei întreprinderi. 
Există spații ale conducerii pentru 
care nu se cunosc suficiente metode 
și tehnici științifice, ceea ce face di-

ficilă, în procesul conducerii, reali
zarea 
nivel inalt. Se manifestă un’decalaj 
intre 
delor 
sire și valorificare a 
cizionale.

— Cum se explică ___  _____  .
— în ce privește metodele clasice 

de conducere, care dețin de altfel 
ponderea cea mai mare, ele se utili
zează intr-o proporție apreciabilă de 
situații intr-un mod corespunzător. 
Avem în vedere metoda delegării, 
metoda ședințelor și metoda diag
nosticării. In special la nivelul eșa
lonului superior din unități și cen
trale. aceste metode se folosesc 
rezultate 
bune. în 
moderne 
arborele 
nai. conducerea prin excepții, con
ducerea prin proiecte ș.a.) se utili-

unei conlucrări omogene la
nivelul de cunoaștere al meto- 
și tehnicilor și gradul de folo- 

valențelor de-
acest decalaj ?

bune și, 
schimb o 
(cum ar fi 
decizional,

__  cu
adesea, foarte 

serie de metode 
tabloul de bord, 
tabelul decizio-

cipă la adunările generale, se impli
că tot mai activ in viața de partid, 
m cunoașterea și rezolvarea practi
că. operativă a problemelor cu care 
ne confruntăm. De asemenea, am ac
tivizat comisiile pe probleme 
consiliului oamenilor muncii, 
prin componența și activitatea 
reunesc și exprimă cele mai 
competențe ale colectivului, 
cite una din. aceste comisii iși pre
zintă raportul in cadrul consiliului 
oamenilor muncii, ceea ce dă posi
bilitate organului de conducere co
lectivă să ia cele mai oportune mă
suri de perfecționare in domenii 
dintre cele mai importante ; de la 
începutul anului, prin analizarea ca
lității, productivității și acțiunii de 
modernizare, am reușit să determi
năm un plus de competență și parti
cipare in 
me vitale 
prinderii, 
tent, prin
(ce? cine ? cind ?), responsabilități
le se individualizează. La fiecare 
ședință a C.O.M. se evaluează sta
diul îndeplinirii deciziilor.

— Ce concluzie majoră, pentru 
activitatea dumneavoastră, ați des
prins din expunerea secretarului ge
neral al partidului privind îmbună
tățirea muncii de conducere ?

ale 
care, 

lor, 
bune 

Lunar,

rezolvarea acestor proble- 
pentru progresul între- 

Hotăririle se urmăresc a- 
desfășurăfor calendaristic

deși 
in ce 

rezervele de 
substanțiale, 
muncii din 
societății se

sublinia tovarășul 
in recenta expu- 
organele de con- 
manifestă ta £ac- 
operaționali de-

muniști și îmbrățișat de întregul co
lectiv. devine o autentică forță de 
producție. în lumina orientărilor cu
prinse in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, organizația noas
tră de partid iși propune să adin-

cească acest drum, să-și îmbunătă
țească stilul
in antrenarea mai eficientă a intre- 
gului colectiv in sfera inepuizabilă 
a creativității, a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii.

și metodele de muncă

A conduce eficient înseamnă
a evita căile bătătorite
ale spiritului rutinier

Orice discuție 
conducerii începe 
calitatea rezultatelor obținute. Fap
tele, numai faptele creează și im
pun argumentele. Marca 
marca întreprinderii de 
fină din Capitală, este un 
argument,. care recomandă, 
vingător decit cel mai artistic cata
log de prezentare, produsele de înal
tă tehnicitate ale unei intreprinderi- 
etalon din respectiva ramură. Dar 
aceeași marcă este recomandată, la

despre calitatea 
sau se încheie cu

„I.M.F.", 
mecanică 
astfel de 
mai con-

— Există piedici 
vință ?

— Există. Piedici 
mai mult mă supără 
ta vreunuia, in fond 
vătat și ii ..trece".

în această pri-
subiective. Cel 
nu atit neștiin- 
se pune pe în- 
nu s-a născut 

nimeni invățat. cit mentalitatea ve
tustă, conservatoare a cîte unuia care 
isi cheltuiește toată energia pentru a 
demonstra că „nu se poate", in loc 
să-și folosească inteligenta si cunoș
tințele pentru a dovedi cum „se 
poate 1".

în elaborarea și transpunerea tn 
viață a deciziilor autoconducerii 7

— Din păcate, nu intotdeauna și 
nu pe măsura prerogativelor confe
rite prin lege — observă directorul 
întreprinderii de mecanică fină din 
Capitală, ing. Petre Dobrescu. M-aș 
opri, de pildă, la 
ilor pe probleme 
menilor muncii, 
dintre cele mai 
temeinic pregătite, muncitori și spe
cialiști de prestigiu, oameni cu o 
gindire vie, cutezătoare. Și nu în- 
timplător cele mai bune decizii 
adoptate de conducerea colectivă, în 
rezolvarea unor probleme esențiale 
privind calitatea, eficiența, exportul, 
au la bază studiile, analizele, propu
nerile acestor comisii. Dar ele nu 
sint folosite la capacitatea lor reală, 
incit să se simtă permanent angajate 
in oferirea de soluții concrete, ope
rative.

— Au o capacitate de răspuns în- 
tirziată ?

— Nu, explicația stă în altă parte. 
Se datorează unei practici rutiniere, 
învechite. Ne sesizăm adesea numai 
cind ceva. -intr-un sector anume, 
devine arzător. Atunci. ad-hoc, 
alcătuim un colectiv care să rezolve 
urgența. Pur și simplu uităm că 
avem rezerva de forță necesară —

activitatea comisi- 
ale consiliului oa- 
Ele reunesc cadre 
competente, mai

îndrăznit să abordeze lucrurile for 
mal in consiliul oamenilor muncii 
numai de dragul de a se bifa ut 
punct pe ordinea de zi. Pe aceeaș 
linie de preocupări ne-am propus c; 
la fiecare ședință a C.O.M. să as 
cultăm două rapoarte individuali 
de activitate — al unui membri 
numit și al unui reprezentat al oa 
menilor muncii. Ca să nu se obiș 
nuiască nimeni cu o prezență „ono 
rifică". Dreptul la decizie echivalea 
ză cu îndatorirea de a participa h 
înfăptuirea ei.

î HO COMPETENȚA,
PARTICIPARE, RESPONSABILITA TE

i

actuala etopâ de dezvoltare intensiva, perfecționarea activității de conducere și organizare, sub

Participarea activă și fructuoasă Îs 
dezbateri, la adoptarea celor ma 
oportune si eficiente măsuri este 
după cum se știe, condiționați 
de cantitatea si calitatea infor
mației oferite proprietarilor ș 
producătorilor pentru a putea de
cide în totală cunoștință de cauză 
pentru a se simți nu simpl 
„invitați" ocazional, ci pe depiir 
părtași în procesul autoconducerii 
Consiliul oamenilor muncii de 1- 
întreprinderea de calculatoare a ini 
țiat de curind introducerea unui sis
tem foarte exact de autogestiune 
Cu ajutorul calculatorului, care ,ur 
mărește principalii indicatori . e:o 
nomici, colectivul fiecărei secții ești 
în măsură să-rși urmărească și să-ș 
evalueze operativ rezultatele. Despri 
eficiența acestui sistem, care se con
stituie intr-un prețios instrument di 
lucru 
oferă ______ ___
șef de secție, secretar adjunct al co
mitetului de partid, membru în. con
siliul oamenilor muncii.

— Putem ști acum exact, fără în- 
tirzierea inerentă bilanțurilor conta
bile pe ansamblul întreprinderii, îr 
ce stadiu se află producția noastri 
și — lucru foarte important — c< 
cheltuieli materiale sint angajate 
Rețineți că la noi se execută simul
tan sute de comenzi. Conducem acurr 
nu „la general", ci cu datele con
crete ale instrumentului economic 
De pildă, cunoscind concret și la timj 
indicatorul producției neterminate 
avem posibilitatea să luăm măsur 
operative, la locul respectiv di 
muncă, unde se constată imobilizăr 
de materiale sau semifabricate. Dup: 
cum. pe baza datelor privind rapor
tul dintre valoarea materialelor lan
sate în fabricație și a celor consu
mate. putem acționa neîntîrziat pen
tru stoparea eventualei risipe.

— Calculatorul a devenit un fel de 
controlor...

Noi îl considerăm ajutorul nos- 
avînd. între altele, marea însu- 
de a înlătura orice subiectivism 
nu știe să închidă ochii ca să 
supere pe cutare, nu preia in-

al conducerii științifice, m 
detalii ing. Cornel Purc»ru

Modernitatea și competitivitatea industriei românești de astăzi impun, în continuare, in consens 
semnul creșterii accentuate a eficienței economice. Aspecte din două unități a căror experiență

cu
in acest domeniu e prezentată în pagina de față : întreprinderea de calculatoare electronice 

(stingă) și întreprinderea de mecanică fină (dreapta) Foto : Eugen DICH1SEANU

zează încă insuficient. Fapt deter
minat atit de cunoașterea lor insu
ficientă. parțială, cit și de ritmul 
relativ lent in care unii conducători 
de unități iși modernizează cunoș
tințele și iși îmbunătățesc stilul de 
conducere. Ca urmare, cadrele de 
conducere tinere, economiști și in
gineri care au terminat studiile in 
ultimul deceniu și jumătate și au 
studiat aceste metode moderne in 
facultate nu intotdeauna reușesc să 
le utilizeze integral și cu eficacitate 
ridicată. La unele cadre de condu
cere din întreprinderi mai persistă 
un anume coeficient de inerție față 
de nou. Este greu pentru cei care au 
lucrat zeci de ani altfel, care 
deprins cu o abordare < 
să-și schimbe dintr-odată 
Drept urmare, progresele 
țin. deși apreciabile, nu 
integral necesităților și 
perioadei actuale. Așa se 
persistența unor practici
decalajul semnalat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dintre, nivelul 
ridicat al forțelor de producție și 
gradul de conducere și organizare.

s-au 
empirică, 

i optica, 
ce se ob- 
corespund 
cerințelor 
și explică 
învechite.

Comuniștii — implicați
în valorificarea resurselor

de competență
competență-partici- 
determinâ calitatea 

se pune in 
în ce re-

Dacă ecuația 
pare-răspundere 
actului de conducere, 
mod nepesar întrebarea : 
lății se află acești termeni și cum 
poate fi optimizată interacțiunea 
lor ? O intrebare pe care am pus-o 
la întreprinderea de calculatoare 
electronice, unitate reprezentativă a 
industriei romanești de virf. Argu
mente ? 
„Felix", 
larg cunoscute 
și peste hotare ; o producție 
s-a amplificat 
data intrării în funcțiune 
tei unități create in 
Nicolae Ceaușescu" ; și, mai ales, pe 
linia dezvoltării intensive, o creș
tere cu 45 la sută a productivității 
în actualul cincinal, ajungind la pes
te un milion de lei de fiecare om al 
muncii. Tocmai de Ia acest din urmă 
argument pleacă răspunsul la între
barea de mai sus. oferit de maistrul 
electronist Elisabeta Stanciu, secre
tarul comitetului de partid al între
prinderii : i

— Am reușit să atingem acest ni
vel de productivitate cam cu ace
lași număr de oameni și fără să a- 
pelăm la investiții suplimentare. în 
schimb, cu mijloacele conducerii 
științifice, ne-am orientat spre va
lorificarea unei resurse în neconte
nită creștere : potențialul de compe
tență, de creativitate. Rețineți fap
tul că. la noi, fiecare al șaselea om 
al muncii este inginer și că. în ge
nere, avem o forță de muncă bine

Familiile de calculatoare 
„Coral", „Independent", 

și apreciate în țară 
care 

de 20 de ori de la 
a aces- 

..Epoca

calificată. Dintre 
jumătate lucrează 
colo de unde provin principalele re
zerve de modernizare, de înnoire 
continuă a produselor. Dar compe
tența în sine, nepusă la lucru, ră- 
mine in stadiu de valoare latentă, de 
simplă virtualitate. Iată de ce. atit 
organizația de partid, cît și condu
cerea colectivă și-au propus ca țel 
unitar, politic și economic, utiliza
rea cit mai deplină a tuturor com
petențelor, antrenarea lor . în rezol
varea principalelor noastre obiec
tive.

— Sporirea competentei, antrena
rea sa in procesul de conducere e 
un deziderat general valabil. Con
cret, pe ce căi acționați ?

— Pornind, în primul rînd. de la 
cadrele de conducere, prin stabilirea 
precisă a unor responsabilități indi
viduale in cadrul muncii colective. 
Periodic, organizăm ședințe comu
ne ale comitetului de partid și con
siliului oamenilor muncii, menite să 
contribuie la o strategie unitară a 
priorităților muncii de conducere, 
precum și la întărirea spiritului de 
angajare în înfăptuirea propriilor 
hotăriri. Se validează încă o dată, 
in practică, justețea orientării date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. a- 
ceea ca secretarul de partid să poar
te și răspunderea de președinte al 
consiliului oamenilor muncii. Prin
cipalele cadre de conducere din în
treprindere și din centrala de resort 
au fost repartizate pe fiecare dintre 
organizațiile noastre de bază, parti-

Ingineri, circă'o 
in proiectare, a-

— Imperativul răspunderii comu
niste. Fiindcă, dacă avem în vedere 
relația strînsă, intercondiționarea 
dintre competență, participare și 
răspundere, factorul ultim — răs
punderea — este cel ce, în primul 
rind, determină, dinamizează, opti
mizează actul de conducere. Am re
ținut deci, ca o idee de frontispiciu 
pentru activitatea noastră, cuvin
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
„îndeplinirea rolului de forță poli
tică conducătoare presupune impli
carea activă, cu întreaga răspunde
re. a fiecărei 
lor de partid, 
partidului, in 
partidului, in 
mai bune condiții _ _______
toate domeniile de activitate". In
tr-adevăr, comuniștii trebuie să se 
afle in primele rinduri, in Cele mai 
grele și mai complexe probleme, să 
asigure cît mai buna funcționare a 
organismelor democrației muncito
rești -revoluționare, perfecționarea
conducerii economice și sociale.

...Din același unghi, al implicării 
active, o altă abordare, cu argumen
tele concrete ale experienței muncii 
de partid, a raportului dintre com
petență și participare. Interlocutoa
re : tînăra ingineră Carmen Ghiață, 
secretar adjunct al organizației de 
bază din secția plachete a aceleiași 
întreprinderi de calculatoare.

— Din documentele Congresului 
XIII și ale Conferinței Naționale ale 
partidului se desprinde clar ideea 
utilizării factorilor de creștere in
tensivă, a științei în primul ' rînd, 
pentru realizarea unei noi calități a 
muncii și vieții. Creativitatea, deci 
utilizarea eficientă a „aurului ce
nușiu", se situează în fruntea proce
sului de dezvoltare intensivă. Iată 
de ce și organizația noastră ! de 
partid și-a înscris, nti ca pe o cam
panie. ci ca permanență strategică, 
stimularea continuă a creativității, 
asigurarea climatului corespunză
tor.

— Convingător ar fi un exemplu...
— Anul trecut, întreprinderea era 

organizată pe tipuri de calculatoa
re. Acum, in urma procesului ■ de 
modernizare, s-a trecut la speciali
zarea pe operații și tehnologii. în a- 
telierul . nostru, de pildă, se testează 
și se reglează toate tipurile de plăci 
pentru toate calculatoarele. Moder
nizarea a condus nu numai la o ac
tivitate mai aplicată, mai eficientă, 
dar și Ia o mai strînsă legătură din
tre cercetare-proiectare-producție. 
Datorită colectivelor de urmărire a 
modernizării, de proiectare și repro- 
iectare a produselor, formate din 
inițiativa biroului de partid, creati
vitatea cunoaște un puternic impuls. 
Mai mult de jumătate din persona
lul atelierului nostru, circa o sută 
de oameni, sint ingineri. în afara 
sarcinilor de plan, fiecare specialist 
e antrenat în activități de cercetare 
și proiectare care au, astfel, uși 
imediat deschise spre fabricație, 
spre perfecționarea „din mers" a 
produselor. Creativitate, eficiență, 
satisfacție profesională (nu e puțin 

de co- 
executant. pe 

de

organizații, a organe- 
a fiecărui membru al 

înfăptuirea politicii 
desfășurarea în cele 

a activității din

rîndul ei, de competența și hărni
cia unui colectiv muncitoresc . care 
își realizează lună de lună princi
palii indicatori pe 1988, din rindul 
cărora se detașează cele aproape 25 
de procente de producție suplimen
tară la export și cele peste 80 de 
procente ale gradului de' înnoire al 
produselor pină în această zi a ac
tualului cincinal. Față cu aceste re
zultate. care oglindesc deopotrivă 
activitatea de conducere și organi
zare, întrebarea se pune parcă de la 
sine :
• — Dintre numeroasele laturi și 

imperative ale procesului de condu
cere, care reprezintă „miezul fier
binte" ? r

Directorul întreprinderii, ing. Pe
tre Dobrescu, care in cei 25 de ani 
de cind poartă ecusonul „I.M.F." a 
urcat toate treptele responsabilită
ții. de la inginer tehnolog la condu
cerea principalelor sectoare și com
partimente, avind și un stagiu de 
cîțîva ani în munca de secretar al 
comitetului de partid, își cumpănește 
cu grijă rășpunsul.

— Dintre toate, esențial este spi
ritul de angajare revoluționară. 
Căci, prin însăși definiția, sa, munca 
de conducere, excluzind desigur cea 
nesatisfăcătoare sau mediocră, este 
deschizătoare de orizonturi noi. in
tolerantă față de tot ce e vechi și 
păgubos, capabilă să ofere soluții 
novatoare, să dea aripi potențialu
lui creativ al colectivului. Toate a- 
cestea, în condițiile noastre, cind 
avem de biruit nu puține dificul
tăți fiindcă ne propunem obiecti
ve mari, mobilizatoare, presupun, 
mai mult, impun spirit „revoluționar. 
O nouă calitate, o eficientă superi
oară nu se obțin cu metode si prac
tici învechite sau legănindu-te in ha
macul automulțumirii. Magistrala ex
punere a secretarului general atrage 
serios atenția asupra acestor primej
dii si reliefează cu o deosebită preg
nanță necesitatea spiritului revolu
ționar. deci a competenței si partici
pării cu dăruire si răspundere in a- 
bordarea complexelor probleme aie 
perfecționării activității de condu
cere.

— Se nare că aveți în vedere un 
anume fapt...

—. V-am spus, mai mult o menta
litate, mai deschisă sau mai voalată 
a oamenilor care, dintr-un motiv sau 
altul, pierzind trenul zilei de miine. 
isi caută un loc cit mai confortabil 
în sala de așteptare. Dar hai să ne 
oprim și la un exemplu. Ne-am dat 
seama, la un moment dat. că o sursă 
de risipă de metal o constituie su- 
portii pentru aparatele de măsură si 
control. Cineva a venit cu ideea. de
sigur nu atit de simplă cum pare la 
prima vedere, de a înlocui metalele 
deficitare, fontă de înaltă calitate și 
oteluri aliate, cu roci de bazalt și 
granit, care îndeplinesc aceleași con
diții. chiar mai bine decit metalul, 
plus că sînt.mult mai ieftine. A fost 
foarte greu să-i convingem ■ pe unii 
șefi mai in vîrstă din întreprindere, 
care ne-au bombardat cu argumente 
de toate felurile, de la ..așa am apu
cat" pină la ..nu se știe ce o să iasă". 
A ieșit bine. Economisim anual peste 
50 de tone de metal.

— Care ar fi ..morala fabulei" ?
— Că nu poți conduce, fie o fabri

că. fie o formație de lucru, fără a fi 
cu ochii și cu mintea larg deschise 
sore nou. că nu te POti numi condu
cător în vremea noastră dacă nu nâ- 
zuiesti. dacă nu lupți pentru ca mii
ne să lucrezi altfel, mai bine, mai 
eficient decit ieri. Si să continuăm 
pină la capăt ..morala"... Recent, con
siliul oamenilor muncii a hotărit. 
exercitîndu-și mandatul, unele schim
bări de cadre, necesitate de dinamica 
vieții — pensionări, rotiri, promo
vări. Semnificativ pentru spiritul de 
răspundere al autoconducerii munci
torești față de aplicarea fermă a 
principiului ..omul potrivit la locul 
potrivit", schimbările au stat sub 
semnul promovării celor cutezători, 
receptivi la nou. capabili să imprime 
un suflu proaspăt, de autodepășire. 
in respectivele eolecțive. în funcția 
de șef al secției de aparate de mă
sură și control, de pildă, a fost in
vestit pe merit, deci chiar la locul 
unde a purtat cu succes bătălia, unul 
dintre promotorii ideii cu suporții de 
bazalt și granit.

mod 
pre- 
Oa- 
„in 

sar-

Dreptul la decizie
echivalează cu îndatorirea

de a participa 
la înfăptuire

lucru să-ți pui „semnătura" 
autor, nu de simplu 
cele mai perfecționate tipuri 
„Felix" sau „Coral").

Iată cum un act de conducere 
ințifică, bine gindit, inițiat de

ști- 
co-

Pornind de la 
secretarul general ,______ .. .
„începind cu adunările generale ale 
proprietarilor, producătorilor și be
neficiarilor, cu consiliile oamenilor 
muncii și celelalte organisme, să se 
asigure dezbaterea largă a probleme
lor, stabilirea măsurilor in vederea 
realizării in viață a tuturor progra
melor și hotăririlor", participanții la 
ancheta noastră au subliniat legă-

orientarea dată de 
al partidului :

tura directă, nemijlocită dintre ca
drul optim oferit de sistemul demo
crației muncitorești-revolutionare Și 
perfecționarea activității de condu
cere. Aici, in valorificarea amplelor 
posibilități oferite de acest cadru — 
resurse inepuizabile de competență, 
inițiativă creatoare și largă partici
pare — rezidă principalele mijloace 
de optimizare a actului de conducere.

— Cum se fructifică aceste resurse

competența comisiei pe probleme. Și 
astfel apelăm la improvizații ; ne 
concentrăm asupra efectelor imedia
te. fără să acționăm cu profunzimea 
necesară asupra cauzelor. Vrind să 
soluționăm o problemă, scăpăm din 
mină o regulă. Regula este să anga
jăm la treabă, atit în ce privește 
activitatea curentă, cit și cea de mai 
lungă bătaie, capacitatea respective
lor comisii, tocmai fiindcă ele cunosc 
și stăpinesc cel mai bine problemele. 
Firește, cu o anume condiție...

— Asumarea concretă a răspun
derii ?

— Pentru a fi asumată în 
real, răspunderea trebuie bine 
cizată, obiectivele clar stabilite, 
menii se responsabilizează nu 
general", ci în raport direct' cu 
cinile concrete ce le revin.

— Un principiu îndeobște acceptat 
al conducerii colective. întrebarea 
este : cum se aplică ?

— Am trecut printr-o experiență 
concludentă. Una care ne-a pus in 
gardă față de primejdia formalis
mului. Cu un timp in urmă, consi
liul oamenilor muncii și-a propus să 
dezbată problema calității, pe baza 
unui raport al respectivei comisii. 
Dar. pe măsură ce-1 ascultam, 
ne-am dat cu toții seama că. in po
fida argumentației de principiu, jus
tă in felul ei. dar axată pe observa
ții banale, împovărate de o sumede
nie de cifre fără relevantă, se cam 
batea, cum se spune, alături de „floa
rea cuiului". Sărăcia concluziilor și 
măsurilor a condus, firesc, la ane
mia discuțiilor. Ce se intîmplase ? 
De fapt, dintr-o înțelegere superfi
cială formală, nu se pregătise un 
raport cuprinzător și incitant pe 
tema calității, ci o dare de seamă a 
activității compartimentului C.T.C. 
Dar oare analizarea si măsurile de 
îmbunătățire a calității t 
unei uzine se limitează la 
de calitate și depind numai 
partimentul specializat ? 
du-ne această întrebare, 
unde am greșit, am luat 
să pregătim o nouă dezbatere, 
astă-dată temeinic fundamentată, cu 
o largă contribuție de competențe, 
intr-o viziune cuprinzătoare. Cu ur
mătorul prilej, peste două luni, re
feratul si discuțiile au îmbrățișat 
întreg spectrul de probleme nevral
gice. începind cu munca de concep
ție, cu aprovizionarea. continuînd 
cu aspecte din fabricație, din dome
niul pregătirii si repartizării forței 
de muncă. sfirșind cu recepția si 
expedierea produselor. S-au criticat 
neajunsuri reale, s-au dat exemple 
concrete, nume de oameni, ceea ce 
i-a trezit ne multi din automulțu- 
mire. Pe această bază s-au cristali
zat măsuri foarte precise.
ponsabilități 
ferme. De atunci,

produselor 
controlul 
de com- 

Punin- 
văzind 

hotărîrea 
de

cu res- 
nominale, cu termene 

nimeni n-a mai

tru, 
șire 
El 
nu-l 
formații după ureche, nu se lasă in
timidat... Mai mult, ne-a ajutat ss 
punem ordine în propria noastră gîn- 
dire și ne ajută in întărirea disci
plinei de plan. însuși faptul că a tre
buit să-i oferim un sistem articulat 
și coerent de „citire" și „recunoaș
tere" ne-a obligat la o reanalizare 
critică și la o structurare riguroasă a 
produselor și tehnologiilor. Ca să 
nu-i dăm lui bătăi de cap. ne-am 
bătut noi capul pentru a optimiza or
ganizarea. Datorită acestui sistem, 
practica aproximării, a aprecierilor 
prezumțioase a bătut în retragere. 
Oamenii sint bine informați, la a- 
mănunt. se acționează în cunoștință 
de cauză pentru corectarea acelor 
indicatori care nu se încadrează co
respunzător în cerințele de eficiență 
economică. îmbunătățirea sensibilă a 
fluxului informațional a adus un 
plus de calitate în fundamentarea 
hotăririlor și măsurilor luate de co
mitetul de partid și consiliul oame
nilor muncii pentru îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan.

Competență-participare-responsabi- 
litate. între aceste laturi esențiale, 
definitorii pentru conducerea științi
fică. se află un vast spațiu al crea
tivității economice și sociale, al an
gajării revoluționare. Spațiu larg 
deschis inițiativei si perfecționării. 
Stăruind asupra acestui aspect, conf. 
dr. Ovidiu Nicolescu ne-a încredin
țat spre publicare două propuneri 
privind îmbunătățirea procesului de 
conducere :

1) Fundamentul perfecționării la 
' scară microeconomică trebuie să-l

constituie in continuare ridicarea ni
velului de pregătire al cadrelor din 
întreprinderi și centrale. E necesar 
ca pregătirea să aprofundeze dome
niul conducerii și organizării, pentru 
a da posibilitatea creșterii competen
tei cu care oamenii muncii participă 
la autoconduoere si la acțiunea de 
perfecționare a organizării. Pregăti
rea. perfecționarea cadrelor trebuie 
să dobindească o pronunțată dimen
siune economică. Nu se va putea ob
ține o creștere susținută a eficienței 
dacă oamenii muncii nu-și vor însuși 
pe scară 'largă conținutul si modali
tățile de acțiune ale noului meca
nism economico-financiar. dacă nu 
vor ști care sint factorii de care de
pinde sporirea beneficiilor, rentabili
tății. exportului și cum pot fi ei in
fluențați.

2) Asigurarea unor sisteme de con
ducere a unităților capabile să de
termine desfășurarea unor activități 
competitive pe plan internațional 
este condiționată de trecerea la pro
iectarea aoestor sisteme. Prin speci
ficitatea 
mele de 
rilor nu 
tehnice, 
prinzător 
zarea unor 
proiectarea 
complexă si 
ce proiectarea sistemelor de condu
cere este destul de subțirică, redu- 
cindu-se la citeva elemente in fina
lul studiului tehnic. Fără o proiec
tare riguroasă a structurii organiza
tionale. a subsistemului informațio
nal. a subsistemului decizional și a 
gamei de metode si tehnici de con
ducere a activității economice nu se 
poate asigura o funcționalitate ridi
cată. la nivelul cerințelor actuale. Ar 
fi deosebit de util dacă institutele st 
centrele de cercetări si proiectări — 
mai puțin solicitate în prezent dato
rită modificărilor în politica de in
vestiții a țării — și-ar reprofila o 
parte din activitate pentru a proiec
ta si reproiecta sistemele de condu
cere microeconomice.

și complexitatea lor. siste- 
conducere ale întreprinde- 
sint 
în 
să

mai prejos decit cele 
aceste condiții e sur- 
constatăm că la reali- 
noi unități economice 
tehnică e deosebit de 
voluminoasă. în vreme

In climatul creator de lucru generat de Expunerea secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cadrul dezbaterilor 
ce pregătesc apropiata plenară a Comitetului Central acționează fertil 
conștiința angajării revoluționare în ridicarea la parametri calitativ 
superiori a tuturor laturilor conducerii științifice, Ia nivelul exigențelor 
actuale și in perspectiva anilor 2000. Se gîndește, se revalorizează, sa 
proiectează, se acționează sub semnul responsabilității comuniste.

Victor VA\TU
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tn istoria literelor române, a uni- 
rsului poetic românesc s-a impus 

mult tipul creatorului luptător, 
artistului militant, al poetului- 

ofet (poeta vates) : prin opere re- 
ezentative. expresii ale idealurilor 
ciale și naționale ale poporului, 
emenea artiști și creatori au parti- 
rat la educația unor largi categorii 

oameni, la emanciparea lor, la 
voluționarea conștiințelor. Opera 
r, surprinzind spiritul adine al 
■noului in care au trăit, și-a depășit 
oca, a prefigurat zorii unor vremi 

>i, scăldate în lumina idealului lor 
nanist și patriotic. Astfel de creă
ri au fost Eminescu. „poetul na- 
>nal“. Coșbuc. „poetul țărănimii", 
u Octavian Goga. „poetul pătimirii 
>astre“. militant prin operă și ac
me politică pentru împlinirea vi- 
lui de veacuri, pentru unirea de 
1918.

Apariția poeziei lui O. Goga. la 
ceputul secolului XX. a surprins 
s contemporani — printre ei fiind 
irsonalități reprezentative ale con- 
iinței critice românești, ca T. Ma- 
rescu. N. Iorga, G. Ibrăileanu. 

Lovinescu etc. — prin umanismul 
militant, prin

brația unui sen- 
nent profund 
triotic, prin pa
sul romantic al 
scursului său 
>etic și realis- 
ul tehnicii sale 
tistice. prin vo- 
tia protestatară 

profetică a 
jmperamentului 

crezului său 
erar, prin ma- 
a expresivita- 

șl eomunieati-
tate a verbului său incandes- 
mt. Titu Maiorescu, a cărui 
tnsecvență in apărarea sistemu- 
i său estetic este bine cunoscu- 
. a salutat printre cei dinții, in 
>ezia lui O. Goga, creația unui 
tist militant, profet al unei revo- 
ții naționale și sociale, al elibe- 
.rii poporului său. Octavian Goga 
fost preocupat de-a lungul intregii 
ile existențe creatoare de proble- 
atica menirii artei și artistului in 
idrul societății. Masiva sa „artă 
letică", risipită în toate volumele 
ile de versuri, fixează in nume- 
>ase ipostaze memorabile crezul 
iu literar, mișcările seismice ale 
■nsibilității și conștiinței sale artis- 
oe. Evoluția intregii sale crea- 
i poetice de la o atitudine 
jiectivă. reprezentativă a eului său 
ric, confundindu-se cu concepția și 
ealurile poporului, la o atitudine 
ibiectivă. preocupată de o proble- 
atică personală, intimistă, a eului 
iu poetic, se vădește cu deosebită 
■egnanță in întruchipările artei 
ile poetice. Monumentalul volum 
in 1905 (Poezii), culme a_ lirismului 
iu mesianic nemaiatinsă de poet, 
• deschide prin poema-inscripție 
ugăciune. prin care, in accente 
rave și sincere, Octavian Goga se 
rată preocupat de a-și defini con- 
■pția și viziunea despre artă și de 
-și trasa un adevărat program 
oetic. militant-revoluționar și 
Itruist-umanitar : „Alungă pati- 
itle mele / Pe veci strigarea lor o 
■inge / Și de durerea altor inimi / 
nvață-mă pe mine-a plinge. / Nu 
istul meu de-apururi pradă I Ur- 
iței maștere ?i rele. / Ci jalea 
net lumi, părinte, / Să plingă-n 
icrimile mele. II Dă-mi tot uma
ni, toată truda // Atitor doruri fără 
tacuri. / Dă-mi viforul, in care 
rlă I Și gem robiile de veacuri...// 
n suflet samănă-mi furtună / Să-l 
imt in matca-i cum se zbate, / Cum 
ot amarul se revarsă / Pe strunele 
nfiorate : / Ă'i cum sub bolta lui 
prinsă. / în smalt de fulgere albas- 
re / încheagă-și glasul de aramă / 
tintarea pătimirii noastre."
Poetul, receptiv și fecundat sufle- 

ește de ideile nobile, umanitare ale 
eacului, procedează la decantarea 
entimentelor și concepțiilor subiec- 
ive de cele ale colectivității, dure- 
ile și visurile poporului asuprit : 
>e acestea din urmă punindu-le la 
temelia creației sale. încă de la ince-

Pe teren, la soluționarea problemelor
„Sancționat pentru plimbări de a- 

jrement". Formularea am găsit-o 
consemnată ca atare in Înscrisuri și 
ne-a fost confirmată in mai multe 
rinduri in unități din agricultura ju
dețului Brăila : „sancționat pentru 
plimbări de agrement* *'.

B Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18: 
(sala Atelier) : Faleza — 18
• Filarmonica George Enescu- 
(15 68 75, sala Studio) : Formații ale 
Casei de cultură a sectorului 1 — 
17,30; (Ateneul Român) : Concert 
susținut de Orchestra de cameră fără 
dirijor Tg. Mureș — 19
• Opera Română (13 18 57); Nabucco 
- 18
& Teatru! de operetă (13 63 48)/:
Parada melodiilor — 18
$ Teatrul Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Casa Zoicăi (Teatrul dramatic-Bra
șov) — 18: (sala Grădina [coanei, 
11 95 44) : Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bărbatul și., femeile — 19
® Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul (Teatrul Național din Craiova) 
- 18
@ Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03. sala 
Magiieru) : Necazurile unui îndră
gostit. — 18: (sala Studio) : Dansul 
morții — 18,30

Teatrul Gini ești (sala Majestic. 
14 72 34) : Rebele Lear — 18: (sala 
Ciulești, 13 04 85) : Așteptam pc alt
cineva — 18
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tâna- 
seM 05 56 78. grădina Boema) : O
eară la Boema — 19

0 Ansamblul artistic ..Rapsodn 
română'* (13 13.00) : Cintă, ciocîrlie 
- 18
$ Teatrul ..Ton Creangă4' (50 23 55) • 
Uite-1, nu c —- 9
• Circul București (10 41 95): „Stelele 
Circului din Moscova4* — 15,30; 19

Să se ducă, oare, cumva, la Brăila 
o campanie împotriva mișcării in aer 
liber, impotriva plimbărilor, fie ele 
chiar și de agrement**  ?... Nu credem 
rșa ceva. Și totuși, citim negru pe 
alb că inginerul Rotea Neagu. de la 
stațiunea experimentală pentru ame
liorarea si combaterea sărăturării 
solului. Mihăilă Căldăruș, vice
președintele consiliului popular al 
comunei Tudor Vladimirescu. au fost 
sancționați cu reducerea retribuției 
pe diferite termene pentru că au 
transformat sarcinile de partid și 
îndatoririle de serviciu intr-un prilej 
de „plimbare".

Desigur, sancțiunile sint pe deplin 
îndreptățite. Dar s-ar putea pune 
întrebarea : de ce motivarea nu 
situează pe prim-plan laptele con
crete. ci mai intii și intii... „plim
bările de agrement" ? Răspunsul 
e simplu, dar, după părerea noas
tră. are o profundă semnifica
ție : procedindu-se in acest fel. 
s-a dorit — și s-a reușit ! — să 
se sublinieze că. in împrejurările 
respective, sint sancționate in pri
mul rind atitudinea, mentalitatea. 
Atitudinea de superficialitate și in
dolență in Îndeplinirea ’îndatoririlor. 
Mentalitatea funcționărească, biro
cratică. de un cras formalism care 
rezumă totul la : am fost pe teren, 
am constatat, am ținut ședințe. Dar 
ce s-a întreprins, practic, pe teren ? 
Cum s-a acționat in urma consta
tărilor ? Cu ce rezultate s-au soldat 
analizele, cum se indeplinesc zi de 
zi măsurile adoptate ?

Abordată in acest fel, sancționarea 
„plimbărilor de agrement" de pe me
leagurile brăilene. cu precădere a 
formalismului din munca unor cadre 
de partid și de stat, dobindește un 
tilc mai adine, un sens mai larg,

tv Valoroase manuscrise intrate 
in Biblioteca Academiei

13.00 Telex
13,05 I,a sfirșit de săptămlnă (partial 

color)
14.43 Săptămina politică
15.00 tnebiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
15.50 Floarea din grădină (color). F.mi- 

. siune-concurs de muzică populară
31.00 Film artistic. „Inculpatul t 040". 

Producție a studiourilor argenti- 
niene

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului 

puțurile sale creatoare, și-a adunat 
izvoarele inspirației din solul natal, 
național, și-a înfipt rădăcinile_ scri
sului in universul satului românesc, 
și-a identificat soarta cu destinul 
neamului său. fantezia sa poetică 
căpătind strălucire in atingere cu 
imaginarul artistic popular, ochiul 
său sensibil inregistrind caracterele 
specifice ale mirificului peisaj al 
patriei, sufletul său vibrind la sen
timentele mulțimii și armoriizind 
concepția și viziunea poporului cris
talizate in producțiile sale spirituale.

într-o poemă ca Fecundităs — 
care deschide cel de-al doilea volum 
al său de versuri. Ne cheamă pă- 
mintul (1909) — poetul declară :
„Nu, sus in cer ! Vă biruie înaltul! / 
Curmați-vă cărările spre stele ! / 
Rotind răzlefe-n praful de pe uliți. / 
Vă vreau acolo, gindurile mele ! / 
Cădeți, cădefi voi frunze dezlipite./ 
Pe cimpul larg, in zbor, vă poarte 
vintul / Și vă-nfrătească rostul cu 
tărina : / Pe urma voastră va rodi 
pămintul !“ Contemporanii poetului 
au fost surprinși de fizionomia poe- 
tului-profet pe care o inaugurează 
Goga in literatura română. Captind 

PATRIOTISMUL
— permanență a creației

și cristalizind această stare de spirit, 
criticul Eugen Lovinescu scria : 
„Pînâ acuma n-am fost deprinși cu 
astfel de accente puternice, nu nu
mai de poet, ci și de profet. D. Goga 
e poet in deplinul Înțeles al cuvîn- 
tului antic «vates». care il avea și 
pe cel de profet. Adevăratul profet 
e cel ce așteaptă o zi de sărbătoare 
pentru națiunea sa subjugată, oțe- 
lind inimile la luptă și sădind nădej
dea in suflet, el e solul pămintului, 
care fură scinteia din cer și o aduce 
oamenilor — speranța I în sufletul 
lui e focarul in care se răsfringe 
durerea unui neam întreg. în vocea 
lui răsună strigătele a milioane de 
piepturi, ce cer dreptate și răzbu
nare.

Moștenitoare a istoriei naționale 
și a lozincilor de luptă ale iobâgimii 
transilvănene (1784. 1848), rezultantă 
poetică a ideologiei libertare pașop
tiste. poezia lui Goga condensează 
in verbul său lirismul participativ 
și reprezentativ al unei „revoluții 
naționale și sociale", in punctele ei 
mai înaintate dind expresie solidari
zării cintărețului cu destinul omului 
muncii (lin om) și indemnind țăra
nul la lupta de clasă (Cosașul).

In mărturisirile sale literare, Frag
mente autobiografice (1933), poetul 
spune : „Am crezut în sat și am 
căutat în sufletul poporului nostru 
și vă spun sincer că in acest micro
cosm am descoperit oglindindu-se o 
viață sufletească foarte bogată... Eu 
am urmărit toate figurile satului și 
am luat legătura cu ele...". Eroul 
creației artistice a lui Octavian Goga 
este poporul, țăranul român, satul 
românesc. în concepția și în viziu
nea lui artistică, poporul — pe care 
îl cintă cu toată forța talentului său 
eruptiv, viguros, bogat — nu este 
numai făuritorul istoriei, dar și crea
torul de valori materiale și spiri
tuale perene, depozitarul virtuților 
civice, morale și estetice. De această 
concepție profundă a poetului se 
resimt poeme patetice, de un puter
nic suflu liric sau epic ca Plugarii 
și Clăcașii. in care este evocat, cu 
un verb de foc,, destinul unei clase 
întregi, in cadrele ei colective ; 
poezii de un măreț tragism ca Un 
om sau Cosașul, in care sint sur
prinse chipuri individuale de „mu
cenici" ai muncii nerăsplătite : cin- 
tece alegorice, simbolice ca Noi sau 
Oltul, din care se încheagă atmo
sfera sumbră, apăsătoare a Transil
vaniei din anii înrobirii sale. Carac- 

dar cu o țintă foarte precisă care se 
cheamă stilul de muncă. In repetate 
a-induri, conducerea partidului a in
sistat asupra necesității mutării cen
trului de greutate al intregii activi
tăți politico-organizatorice in teren, 
la locurile de producție, acolo unde 
se hotărăște . soarta Îndeplinirii pla
nului și a programelor fie dezvoltare, 
în expunerea la ședința din 29 apri
lie a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Dacă vor
bim de îmbunătățirea conducerii, 
consider că trebuie să pornim de la 
o mai bună repartizare a cadrelor, a 
muncii, dar și de la întărirea con
trolului și a raportării și, deci, a 
tragerii la răspundere a fiecăruia in 
domeniul său de activitate".

Desigur, activitatea „in teren" nu 
poate, nu trebuie să aibă un carac
ter de constatare funcționărească, de 
inspecție, ci de analiză aprofundată 
și implicare concretă in rezolvarea 
problemelor, prin mobilizarea capa
cității de acțiune a organelor și orga
nizațiilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, prin unirea efortu
rilor pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite. Se întimplă în toate cazu
rile așa ? Perpetuarea, in unele 
locuri, a anumitor stări de lucruri 
negative dovedește că nu. De pildă, 
există mari intreprinderi și combi
nate industriale care, chiar după ani 
.de producție, nu au rezolvat toate 
problemele de colaborare cu alte 
întreprinderi și combinate, de apro
vizionare tehnico-materială. de in
trare in funcțiune a tuturor ca
pacităților proiectate. La aseme
nea unități „cu probleme'*  sosesc 
delegații peste delegații de 'la mi
nistere și organe centrale de sinteză, 
inclusiv cadre din conducerea aces
tora. se efectuează analize, se țin 
ședințe, se adoptă măsuri, se fac 
chiar promisiuni, dar nu întotdeau
na se întreprinde ceva concret și 
eficient pentru a scoate lucrurile din 
impas. Or. este de la sine înțeles că

Fondul de manuscrise al Biblio
tecii Academiei Republicii Socialiste 
România, s-a îmbogățit recent cu va
loroase lucrări privind istoria lite
rară românească. Este vorba de două 
manuscrise anartinind scriitorului 
Ioneț Teodoreaflu : unul, in 5 ca
iete. conține romanul „Arca lui 
Noe". iar celălalt, in 4 caiete, ro
manul „Crăciunul de la Silivestri". 
Un interes aparte il constituie scri
sorile din setul de corespondente ale 
lui Titu Maiorescu. Octavian Goga, 
Cincinat Pavelescu. Ion Barbu. To
ni tza, Ionel Perlea. Ele conțin im- 

terizind patriotismul și umanismul 
militant al autorului. G. Ibrăileanu 
scria cu intuiție și pătrundere : 
„D. Goga blestema trecutul și pre
zentul, apărea ca justițiar al po
porului său. sunind din tnmbiți 
marșul redeșteptării și chemind la 
luptă pentru sfârimarea străvechilor 
lanțuri. Acesta era sentimentul nou 
ce d. Goga aducea in poezia română. 
Iar acest sentiment și această con
cepție poetică aveau cauze multiple 
și complicate. La d. Goga. senti
mentele unui fiu de țăran, rămas, 
cum se întimplă de obicei in Ardeal, 
aproape de sufletul clasei sale, erau 
fecundate și intelectualizate de preo
cupările unei minți care se Împărtă
șise de problemele veacului". Tn 
Plugarii, poetul închină un inălțător 
și răscolitor imn țăranilor, milioa
nelor de anonimi ai muncii, făuritori 
ai civilizației și spiritualității națio
nale tradiționale, milenare, care 
trăiesc in armonie cu natura patriei, 
mingiindu-se cu creația fanteziei 
populare, in care își închid jalea și 
visarea, simțirea și aspirațiile, pen
tru ca. în finalul poeziei, poetul- 
profet, po.etul-tribun, insușindu-și

în cințpcul său întreaga lavă a sufe
rinței și revoltei populare, să întă
rească sufletul neamului său prin 
vestirea viitorului, care îl va răzbu
na de toate nedreptățile și împilările 
trecutului : „A mea e lacrima ce-n 
tremur / Prin sila genelor se lun
ge.; / Al meu e cin tul ce-n pustie / 
Neputincioasa jale-și plinge. / Ci-n 
pacea obidirii voastre, / Ca-ntr-un 
întins adine de mare / Trăiește-nfri- 
coșatul vifor / Al vremilor ' răzbu
nătoare."

Octavian Goga a fost permanent 
frămintat și preocupat, ca și Coșbuc, 
de ideea de a compune o monografie 
lirică a satului românesc, așa cum 
afirmă și in Fragmente autobiogra
fice : „...Primul volum, pe care eu 
dintr-un sentiment explicabil de 
modestie l-am intitulat Poezii, pe 
cind trebuia să poarte titlul Acasă, 
e monografia unui sat. Am luat toate 
figurile tipice ale satului și le-am 
făcut să defileze • înaintea mea. Pe 
acele vremuri eram călăuzit de ideea 
de a mă confunda cu satul. Era in 
intenția mea să fac un fel de 
Georgicon, in care să se înseileze 
un fel de poezie largă, a tuturor 
îndeletnicirilor românești de la țară, 
însă toate aceste planuri erau făcute 
de un chinuit intelectual, care nu 
avea nimic de țăran direct în el. In 
cursul vremii, am fost răpit de alte 
preocupări literare și am lărgit no
țiunea de sat la noțiunea muncii, 
scriind : Ne cheamă pămintul. lăr
gind nota socială. încă din volumul 
Poezii, poema Clăcașii reflectă noua 
evoluție a mea. in sensul încadrării 
in marele principiu de etică socială." 

în ciclul „eroica muncii", cum nu
mea. intr-un studiu mai vechi. 
Ovidiu Papadima. poeziile lui 
O. Goga închinate muncii și oame
nilor muncii de la țară. în afară de 
Clăcașii, sint unele poeme ca Un om, 
Cosașul, de o intensă și singulară 
stare poetică, in care aulorul izolea
ză din mulțimea anonimă chipuri 
individuale, dar în care exprimă 
aceeași generalitate a unei întregi 
clase sociale.

Neîntrecută rămine arta literară a 
poeziei lui Octavian Goga în into
narea sentimentelor de libertate ale 
poporului. în cintarea aspirațiilor si 
luptei sale de eliberare națională. 
Poezii ca Noi sau Oltul sînt capodo
pere nu numai ale universului poe
tic al lui Octavian Goga. dar și ra
portate la întregul gen al poeziei 
patriotice românești. Ceea ce deter- 

în munca de teren nu contează în 
primul rind numărul de analize, nici 
cel de ședințe — așa cum le-am vă
zut consemnate riguros in unele ra
poarte — ci rezolvarea de fond a 
problemelor, spiritul cu care se ac
ționează practic pentru depășirea 
neajunsurilor, pentru intrarea lucru
rilor pe un făgaș normal. A fi re
voluționar in munca de fiecare zi 
înseamnă a lupta și a invinge difi
cultățile. inseamnă — precum atit 
de bine se spune in popor — „a 
pune umărul". Neînsoțită de efortul 
și de sudoarea muncii, orice de
plasare in teren se transformă, 
intr-un fel sau altul. într-o plim
bare de agrement. O plimbare pe 
banii statului 'și, cum s-ar spune, in 
timpul și din cauza serviciului !

Așa după cum o dovedesc unele 
împrejurări, atitudinea birocratică 
poate ofili vigoarea faptelor nu nu
mai intre cei patru pereți ai unui 
birou, ci și >n cimpul larg deschis 
al terenului care nu e fertilizat de 
inițiativă, de acțiune, de dăruire in 
activitatea pentru a realiza o coti
tură esențială, la nivelul calitativ al 
sarcinilor etapei de mare însemnă
tate pe care o parcurgem. Tocmai 
de aceea, in munca activistului de 
partid și de stat, afirmația „am fost 
pe teren" trebuie însoțită întotdeau
na de numeroase alte afirmații ca 
acelea „am acționat", „am rezolvat", 
ca expresie a datoriei îndeplinite.

în accepția cotidiană a activistului 
de partid și de stat, terenul nu 
înseamnă astăzi doar un loc de de
plasare sau altul. Terenul înseamnă 
in primul rind un complex de pro
bleme ce trebuie abordate concret 
și rezolvate concret, in spiritul sar
cinilor de partid, al muncii si spiri
tului de partid. Plimbările de agre
ment sint o formă plăcută — și să
nătoasă ! — de petrecere a timpului 
liber. Terenul este un spațiu al 
muncii, al organizării, al inițiativei 
și acțiunii !

Gh. ATANASIU

presii despre viața culturală a 
timpului, note de lectură, aprecieri 
pe marginea unor opere studiate. 
Totodată a fost achiziționat un Ca
iet cu schite, in 18 file, datat 1901. 
ce Conține desene realizate de teno
rul Enrico Caruso cu dedicație că
tre Haricleea Hartulary-Darciee. De 
o reală valoare culturală si istori
că sint. de asemenea, cele 3 gravuri 
ale Pictorului olandez Rembrandt 
van Rijn compuse in perioada 1630— 
1641. care au intrat de curmd in 
patrimoniul bibliotecii.

(Agerpres) 

mină specificul și originalitatea poe
ziei lui Goga. pe această temă, este 
prezența in cadrul liric al creațiilor 
sale a tuturor celor trei dimensiuni 
ale istoriei ; la prezentul de luptă al 
poporului, poetul asociază tradițiile 
revoluționare din trecut, precum și 
perspectiva viitorului. Sentimentul, 
rezultat din acumularea atitor su
ferințe, este tonic, nu de renunțare, 
ci de atitudine activă, de îndemn 
la continuarea luptei pină la împli
nirea visului pentru care au trăit și 
au murit atitea generații. Poezia Oltul 
face parte din creațiile artistice care 
au intrat in patrimoniul spiritualității 
naționale, educind generațiile la 
școala etică a unui înălțător și mo
bilizator patriotism, reprezentind 
„Scrisoarea a IlI-a" a lui Goga. 
Fiindu-i proprie o viziune dinamică 
asupra dezvoltării istoriei, poezia 
Oltul concentrează, in cadrul unui 
măreț și însuflețit simbol, imagini 
care evocă viața, istoria și peisajul 
românesc, personificirid prin Olt, 
conceptul hiperbolic ca un erou re
prezentativ al neamului, jnseși dra
gostea de libertate și revolta oopu- 
lară. .care vor infringe și sfărima 

lanțurile asupri
rii. Subordonin- 
du-și arta idealu
rilor umanitare, 
proprii epocii lui. 
ideilor de pro
gres si civilizație, 
iubind mai pre
sus de orice po
porul si tara sa. 
pe care le-a visat 
libere de orice a- 
supriri. prețuind 
si cinstind omul, 
munca, fiind a- 
dinc sensibil . la 

durerile si suferințele omului sim
plu. Octavian Goga n-a nv- 
nit aceste drepturi si libertăți 
numai pentru ai săi. ci, in momen
tele cele mai înaintate ale concep
țiilor sale, a crezut și a năzuit spre 
o umanitate liberă, demnă, fericită, 
în .rezervorul său sufletesc, mobili
zat in toate resorturile lui in vede
rea luptei de eliberare socială și na
țională, Goga a găsit calde senti
mente de simpatie și compasiune, 
cu care a întimpinat suferința uma
nă. indiferent de naționalitatea oa
menilor.

Avind intuiția artei perene, Octa
vian Goga iși modelează lava inspi
rației sale viguroase în tiparele 
mlădioase și melodioase ale limbii 
și poeziei populare, căreia-i împru
mută subiecte, teme și motive, din- 
du-le o superioară strălucire, ca 
altădată Eminescu.

Personalitate complexă și contra
dictorie a culturii noastre, alunecind 
in activitatea politică de mai tirziu 
pe căi înfundate, străine de adevă
ratele soluții ale dezvoltării țării, 
opera acestui mare poet a învins 
timpul prin receptarea viguroasă și 
profund expresivă a idealurilor celor 
multi, confirmind spusele lui Băr- 
nuțiu : „țineți cu poporul, ca să nu 
rătăciți".

Prin ceea ce are mai durabil din 
punct de vedere artistic și autentic 
popular, prin mesajul unui patrio
tism militant și al unui nobil uma
nism. poezia lui este aproape de 
sufletul și inima poporului, in care 
acesta iși recunoaște imagini din 
epopeea luptei sale de eliberare 
socială și pentru înfăptuirea unității 
naționale, și in care creatorii de azi 
prețuiesc opera unui mare precursor. 
Poetului Octavian Goga, de la a că
rui moarte s-a împlinit o jumătate de 
secol, i se potrivesc nemuritoarele 
cuvinte ale lui Goethe : „Am fost 
un om / Iar aceasta înseamnă să fii 
un luptător".

Ioan SERB

cinema
0 In fiecare zi mi-e dor de tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11- 13; 15; IV
II), FAVORIT (45 31 70) — 9: 11 : 13; 
15; 17; 19. EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20
• Flăcări pe comori ; VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 
10. FEROVIAR (30 51 40) — 9; 11,15:
13,30: 15.45: 18; 20, la grădină — 20.30 
® Rezervă la start: PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19. ARTA (21 3186) 
—9: 11; 13: 15; 17; 19
® Duminică in familie : FLAMURA 
(85 77 12) — S: 11; 13,15; 13.30; 17.45: 
20. AURORA (35 04 66) — 9: 11 ; 13,15: 
15.30: 17,45: 20
0 Iacob : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15: 17,15
• Niște băieți grozavi : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: li: 13: 15; 17: 19
0 Umbrele soarelui : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17: 19
9 Egreta de fildeș: MUNCA (21 50 97)
— 9: 11 ; 13
• Trenul de aur : FERENTARI 
(80 49 85) — 13: 18
0 Cik, pescărușul alb — 9; 15; 17, 
Program de desene animate — 11; 
13. Miss Iugoslavia — 19 : DOINA 
(16 35 38)
• Cap și pajură : VOLGA (79 71 267
— 9: 11; 13: 15: 17: 19. STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12.15; 15; 17; 19
0 Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : COSMOS (27 54 95) — 9:
11; 13
0 Incoruptibilul de la etajul XIX : 
CULTURAL (83 50 13) — 9: 11; 13: 15: 
17; 19
0 Jandarmul și jandarmerițele : 
GRADINA AURORA (33 04 66) — 20.30 
0 Frații Karamazov: UNION (13 49 04)
— 9: 13; 17
0 Cronica adolescentei : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

teatre

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII 
ToPINliTpROPUNERI • SESIZĂRI

0 în locuințele multor săteni 
din satul Dimbovicioara, comuna 
Braniștea, județul Dîmbovița, exis
tă difuzoare cuplate la stația de 
amplificare din cadrul Oficiului 
poștal Titu. Numai că. de circa 
două luni, difuzoarele tac, deși a- 
bonații respectivi plătesc conștiin
cios taxele cuvenite. După cum ne 
semnalează cititorul Vasile Mili
tarii din acest sat. toate interven
țiile făcute la respectivul oficiu 
poștal pentru ca difuzoarele să fie 
puse in funcțiune au rămas fără 
rezultat.

Acum, cind despre acest lucru 
va afla și Direcția județeană de 

«poștă și telecomunicații Dîmbovița, 
sperăm că situația se Va schimba 
in bine și difuzoarele din satul 
Dimbovicioara vor funcționa.

0 Un bilanț rodnic al activității 
Unității forestiere de exploatare și 
transport (U.F.E.T.) Măneciu. ju
dețul Prahova, ne prezintă in scri
soarea sa adresată redacției ingi
nerul Valeriu Neamțu. directorul 
acestei intreprinderi. care in luna 
iunie a.c. va împlini H de ani de 
la înființare. Din datele numeroa
se privind evoluția și dezvoltarea 
unității, relatate in Scrisoare, spa
țiul nu ne permite să reținem de- 
cit citeva. Astfel, de la o simplă 
făbricuță, cum era în momentul în
ființării. aceasta a ajuns o între
prindere modernă, al cărei colec
tiv este preocupat permanent de 
organizarea și modernizarea pro
ceselor tehnologice, de introduce
rea mecanizării și a micii mecani
zări la toate secțiile si locurile de 
muncă, de valorificarea superioară 
a lemnului. Așa se face că. anul 
trecut, valoarea pe metru cub de

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

0 Receptivitate. La sesizarea cititorului Mihai 
Cheleș din București. Calea Griviței nr. 164, blocul K, 
sectorul 1. privind necesitatea prevenirii poluării so
nore in zona stațiilor C.F.R. București Nord și Basa- 
rab, atît Regionala căi ferate București, cit și Co
mitetul de partid al sectorului l au adus la cunoștința 
redacției măsurile adoptate. Astfel, s-a stabilit ca tre
nurile care pleacă din Gara de Nord sâ nu mai sem
nalizeze sonor pornirea, iar stațiile de amplificare au 
fost reduse la jumătate din capacitate. De asemenea, 
gardul din zid construit recent pentru delimitarea 
zonei căii ferate de Calea Griviței va asigura redu
cerea zgomotului, iar, pe de altă parte, va împiedica 
traversarea liniilor de către călători, astfel incit me
canicii de locomotivă nu vor mai fi nevoiți să folo
sească semnalele sonore.

• Sugestiile exprimate în scrisoarea adresată „Scîn- 
teii“ de un grup de locuitori ai comunei Bumbești- 
Fițic. județul Gorj. in legătură cu repararea și între
ținerea șoselei ce leagă satul Cîrligei de drumul na
tional 67. au fost analizate la fața locului de către 
Direcția județeană de drumuri și poduri. In răspunsul 
prirfiif Iii’ redacție se arată, că lucrările de reparații la 
drumul respectiv, care este tn administrarea consiliu
lui popular comunal, se vor executa cu mijloacele 
existente pe plan local, in baza prevederilor Legii nr. 
1/1.985. Aprovizionarea cu piatră se face cu mijloacele 
de transport ale unităților deținătoare de parc auto de 
pe raza comunei, iar execuția și întreținerea șanțuri

lor — prin contribuția în muncă a sătenilor. Pentru 
asigurarea calității lucrărilor, se precizează in finalul 
lăspunsului. direcția de drumuri și poduri acordă asis
tența tehnică necesară.

0 .Justificare fără... rezolvare. V. Ștefan și alti citi
tori din orașul Cimpina, județul Prahova, au sesizat 
redacției că în această localitate, deseori, presa se 
distribuie cu mari intirzieri. în răspunsul Direcției 
județene de poștă și telecomunicații Prahova, căreia 
ziarul i-a trimis spre rezolvare scrisoarea, se arată 
că intirzierile se datorează faptului că întreprinderea 
de transporturi auto Cimpina r.u asigură mașină pen
tru transportul expedițiilor poștale de la gară la 
oficiul P.T.T.R. în loc de ora 5.30, cind mașina trebuie 
să fie la gară, aceasta sosește mult mai tirziu. uneori 
chiar .și la ora 13. Situația a fost verificată și este cu
noscută și de Centrala de transporturi auto și Direc
ția generală a poștelor și telecomunicațiilor.

Ce măsuri s-au stabilit pentru înlăturarea și preve
nirea neajunsurilor semnalate, răspunsul nu mai 
precizează. Cum cele două unități centrale? care cunosc 
cum stau lucrurile;'sint in’ cadrul aceluiași minister, 
sperăm ca intervenția acestuia să pună capăt defici
ențelor respective, iar noul răspuns ce se va trimite 
redacției să conțină măsuri de rezolvare, și nu 
justificări.

Rubrică realizată de Gheorqhe PÂRVAN

Teatrul National din Craiova
Foto : E. Dichiscanu

(Urinare din pag. I)
calculator la instrumente 
de navigație, de la vasta 
rețea de automatizări ia 
sistemele de semnalizare 
și avertizare, de climati
zare și telecomunicații) la 
care participă intreaga in
dustrie electronică româ
nească; o multitudine de 
produse ale chimiei româ
nești (mase plastice, cau
ciucuri, vopsele și altele) ; 
toate corpurile de iluminat 
fabricate la „El-Ba“; mo
bilier modern și de fine
țe. produse ale unor între
prinderi specializate (și 
ele cu o mulțime de cola
borări) etc., etc., etc. Prac
tic, cite ceva din aproape 
tot ce produce mai bun. 
mai performant puternica 
noastră industrie. Nava 
„Călimănești" nu va in
corpora decit un infim pro
cent de importuri. Și va fi, 
in întregul ei, de prima 
calitate.

Un colos. Dacă i-am 
spune depozit plutitor ar 
fi infamant pentru un bas
timent modern care este, 
de fapt, mai complex de
cit o uzină (un mai sensi
bil și mai divers univers 
tehnic, in orice caz. tre
buind să funcționeze ire
proșabil săptămini și luni 
complet autonom, inter
vențiile din afară nefiind. 
in plin ocean, posibile).

Alături, la cheiul de ar
mare (deci, după lansa
re), se află „fratele" 
feribotului „Mangalia", des
pre a cărei primă cursă 
s-a scris in presa noastră 
in urmă cu citeva săptă
mini. Cel de-al doilea fe
ribot de 12 000 tdw. „Efo
rie". se află acum în plin 
proces de saturare cu c- 
chipamente și instalații. 
S-a și scris pe el. cu albe 
litere gigantice: „NAVROM 

masă lemnoasă exploatată a fost 
de 816 lei, anul acesta ajungind la 
854 lei, iar pentru anul 1990 se pre
vede să fie de 1 113 lei.

Aici, la U.F.E.T. — Măneciu. me
rită. de asemenea, evidențiate re
zultatele obținute in secția de se
mifabricate și prefabricate din 
lemn din cadrul fabricii de che
restea. unde se valorifică in cel 
mai inalt grad masa lemnoasă pre
lucrată.

0 Despre întortocheatele căi ale 
birocrației ne relatează, in scrisoa
rea sa. cititoarea Maria Chirilă, 
din București, strada Danubiu nr. 
21. blocul 31 A. apartamenu! 24. 
sectorul 3. Iată ce ne semnalea
ză : „Pentru familia mea. compusă 
din patru persoane, consiliul popu
lar al sectorului a stabilit, potri
vit Legii nr. 1/1985, o contribuție 
bănească de 125 lei. pe care am a- 
chitat-o la C.E.C. (Chitanțele nr. 
1380286 din 12 februarie 1988 și 
113375 din 10 mai 1988). între timp, 
unitatea la care lucrez. I.C.S. 
„Bucur-Obor", mi-a reținut din. re
tribuție suma de 300 lei. deși acum 
nu avea dreptul să facă această 
reținere. Prezentindu-mă la conta
bilitatea întreprinderii pentru a 
solicita restituirea sumelor reținu
te ilegal, care este și mult mai 
mare decit trebuia să plătesc, am 
fost refuzată, fiind trimisă să re
zolv situația la consiliul popular. 
Consider acest lucru drept un pro
cedeu de a purta inutil oamenii 
pe drumuri, de a-i obliga să des- 
cilcească încurcăturile făcute de 
unii funcționari".

• Maistrul chimist Simion Timuș 
ne scrie despre o valoroasă iniția

LINE". Nu l-am văzut pe 
primul (plecase in cel de 
al treilea voiaj), dar m-am 
răsfățat cercetindu-1 pe 
al doilea în chiar procesul 
nașterii. Dimensiunile sint 
si ele, desigur, importan
te : 184 m lungime, 26 m 
lățime, poate incărca 1'18 
vagoane de cale ferată (2 
garnituri), are două motoa
re principale și două elice 
(de aici, viteza sporită, de 
17 noduri), in plus, o elice

toare. Avind șine, macazuri, 
tampoane, două locomoti
ve de manevră (prevăzute 
și cu pneuri pentru cazul 
altor Încărcături) și chiar... 
un triaj (ceva in sensul u- 
nui segment de pod pentru 
intoarceri pe care l-ați vă
zut prin depouri). Vagoa
nele sint așezate in trei 
etaje. Sint introduse prin 
pupa, la etajul median, 
sint apoi, cu ajutorul unui 
lift, urcate sau coborite la

Făuritorii
vapoarelor românești

plasată perpendicular pe 
axul longitudinal al navei, 
in prova. intr-un tunel, 
pentru manevrarea latera
lă... Și, iată, am si inceput 
să vorbim despre ceea ce 
constituie valoarea deose
bită a acestei nave : com
plexitatea ei. performanta 
tehnică. Trebuind să aibă 
pescajul mic (afundarea m 
apă), a trebuit să i se asi
gure o foarte inaltă si ra
pidă stabilizare pe orizon
tală. la ruliu, indiferent de 
plasarea ineărcăturii sau 
de ondulatlile apei. Ceea 
ce inseamnă balastarea ful
gerătoare a tancurilor la
terale. comandată electro
nic. Practic, o astfel de 
navă nu se poate răsturna. 
Imaginați-vă. insă, ce com
plicații si ce complexitate 
tehnică presupune realiza
rea unei asemenea instala
ții. Atunci cind transportă 
vagoane, e o gară pluti

etajul corespunzător, unde, 
prin triaj, sint trase pe o 
anume linie de garare. 
Toate aceste manevre sint 
urmărite și dirijate, prin- 
tr-un sistem de televiziune 
cu circuit inchis, de către 
comandantul navei. care 
este, astfel, și... șef de 
gară. Nava este, in același 
timp, și hotel, puțind să 
cazeze, in cabine conforta
bile, 112 șoferi (in varianta 
in care se transportă auto
camioane mari, de tipul 
TIR) — pentru că nava 
este, de fapt, un fericit hi
brid intre feribot și o navă 
de tip RO-RO (care tranSr 
portă autovehicule si orice 
alte .. încărcături" auto
propulsate). Este prevăzu
tă cu toate sistemele de 
siguranță posibile (inclu
siv o instalație de stinge
re cu ană in fiecare cabi
nă și ungher), cu sesizare 
si acționare localizată, au-

tivă tehnică la uzina chimică din 
Borzești. județul Bacău. Instalația 
de electroliză cu mercur de la a- 
ceastă unitate folosește pentru ră
cirea mercurului la celulele de e- 
lectroliză apa demineralizată, care 
face contact direct cu mercurul. In 
felul acesta, o parte din prețiosul 
metal este absorbită de apa de ră
cire. După mai multe incercări, un 
colectiv compus din Gheorghe Roș
eam Ion Sfirlog, Gheorghe An- 
drușcă, Nicu Sion, impreună cu o 
echipă specializată de constructori, 
a realizat și pus in funcțiune o in
genioasă instalație de răcire a a- 
ceștei ape și de reintroducere a ei 
în circuit. Cu ajutorul acesteia se 
evită pierderile de mercur, obți- 
nindu-se insemnate economii.

0 De peste doi ani. locatarii 
blocului D1 din strada Lianelor 
nr. 4 din Turda, județul Cluj, in 
loc de apă caldă la robinetele din 
locuințe primesc... promisiunile lu
crătorilor de la unitatea de gospo
dărie comunală și locativă. Iuliu 
Crișan. deputat in circumscripția 
electorală nr. 32 Turda, care ne 
semnalează acest fapt, ne aduce la 
cunoștință că. deși asociația de lo
catari iși onorează lună de lună 
toate obligațiile ce le are. inclu
siv plata pentru apă caldă, de atî- 
ta vreme nu beneficiază de acest 
serviciu.

Nenumăratele sesizări făcute pe 
plan local răminind. așadar, fără 
rezultat, sperăm că, de această dată, 
intervenția conducerii întreprinde
rii județene de gospodărie comu
nală și locativă Cluj va fi promptă 
și eficientă.

tomată, comandată electro
nic. Și inclusiv cu o cen
trală electrică de avarie. 
Totul pe această navă este 
tehnic și supertehnic. Si
gur că asemenea nave 
s-au mai construit si se 
mai construiesc pe mapa
mond. Cele de la Constan
ta se numără printre cele 
mai mari și pot concura 
cu cele mai bune. Nu pes
te mult timp, si acest al 
doilea exemplar, feribotul 
„Eforie", va ieși pe mare. 
Pînă atunci va fi gata și 
terminalul din portul Con- 
stanța-Sud (o instalație 
specială pentru acostare 
și pentru transferul vagoa
nelor de cale ferată de pe 
uscat pe navă și invers) 
nu mai puțin complicat 
decît nava in sine.

Două nave (mai exact 
două tipuri <16 navă). Am
bele concentrind un consi
derabil volum de gindire 
tehnică, de competență și 
indrăzneală in concepție si 
care este, desigur. intr-o 
perfectă consonanță cu ca
pacitatea realizării prac
tice a unor asemenea pro
duși industriali de către o 
economie armonios si com
plex dezvoltată.

— Puteți construi si nave 
mai mari ? — l-am întrebat 
pe un inginer navalist in 
fața colosului de 165 000 
tdw.

— Nici o problemă, de 
aici încolo dimensiunile a- 
proape că nu mai contează. 
O singură limită există : 
dacă am construi nave mai 
mari decit asta, ar fi sor
tite să se învirtă doar prin 
Marea Neagră. Nu pot 
trece prin Bosfor.

Deci o singură limită șl 
nici aceea nu aparține ca
pacității oamenilor care 
zămislesc asemenea pro
duse industriale....
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Domnului general de armată MOUSSA TRAORE
Președintele Republicii Mali,

Președintele în exercițiu al Organizației Unității Africane

BAMAKO
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte in exercițiu a! Orga

nizației Unității Africane, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de succes deplin in 
Îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost încredințată.

Adresez Organizației Unității Africane, tuturor popoarelor africane, 
urarea de a înfăptui, în strinsă unitate și conlucrare, aspirațiile lor de 
propășire economică și socială, de consolidare a independenței și suvera
nității naționale, de lichidare a colonialismului și neocolonialismului, a 
politicii de discriminare rasială și apartheid, pentru participarea tot mai 
activă a statelor africane la soluționarea justă și trainică a problemelor 
complexe ale vieții internaționale.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie, solidaritate și colabo
rare rodnică statornicite între Republica Socialistă România și statele afri
cane se vor adinei și extinde continuu în viitor, în interesul popoarelor 
român și africane, al cauzei păcii, dezarmării, securității, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările pe care 
mi le-ați adresat cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a zilei independen
tei Israelului.

Fie ca relațiile de colaborare bilaterală să se dezvolte si pe mai de
parte spre binele popoarelor noastre. Mă folosesc de această ocazie pen
tru a vă reînnoi, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte con- 
siderațiunl.

CHAIM HERZOG
Președintele Israelului

Cronica zilei

DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR ȚĂRII

Vineri s-a încheiat cea de-a IX-a 
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale româno-indiene de cooperare 
economică, tehnică și științifică.

Președinții celor două părți în 
comisie — Ilie Văduva, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Naraian 
Dutt Tiwari, ministrul comerțului și 
finanțelor al Republicii India — au 
semnat protocolul sesiunii.

în timpul șederii in țara noastră, 
conducătorul delegației indiene a 
avut o întrevedere cu ministrul fi
nanțelor, Gheorghe Paraschiv.

Cu prilejul sesiunii comisiei mixte, 
ambasadorul Indiei la București, 
Nathu Ram Verma, a oferit o 
recepție.

★
La Ambasada Republicii Populare 

Polone la București a avut loc. vi
neri, o conferință de presă, in ca
drul căreia au fost prezentate pre
ocupările și direcțiile principale 
privind dezvoltarea economico-socia- 
lă a Poloniei in etapa actuală.

Au participat ziariști din presa 
centrală, atașați de presă și cores
pondenți ai presei străine acreditați 
la București.

Ambasadorul Marocului la Bucu
rești, Abdelwahab Chorfi, a oferit 
vineri o recepție cu prilejul încheie
rii misiunii sale în țara noastră.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
ai altor ministere si instituții cen
trale, oameni de cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

★
în preajma zilei de 1 Iunie. în 

întreaga țară se organizează ma
nifestări consacrate răspindirii căr
ții pentru copii. în școli, case ale 
pionierilor si șoimilor patriei, in bi
blioteci și librării, la case de cul
tură si cămine culturale au loc ma
nifestări specifice muncii cu cartea 
în rîndul copiilor, menite să stimu
leze interesul și pasiunea pentru 
studiu și lectură, pentru îmbogăți
rea cunoștințelor de cultură gene
rală. Manifestările constituie, tot
odată. o trecere în revistă a activi
tății editoriale pentru copii, punînd 
în_ evidentă rolul re revine cărții, 
alături de scoală si familie. în e- 
ducarea tinerei generații pentru 
muncă și viață. în spiritul dragos
tei fată de patrie si partid.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernul-ui Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Ceho
slovacia. al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al întregului 
popor cehoslovac, precum și al nostru personal, vă rugăm să primiți cele 
mai sincere mulțumiri pentru felicitările dumneavoastră adresate cu pri
lejul Zilei naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace — a 43-a aniver
sare a eliberării Cehoslovaciei de sub fascismul german.

Poporul cehoslovac nu va uita niciodată jertfele aduse de ostașii ro
mâni pentru eliberarea patriei noastre. Sîntem convinși că tradiționalele 
relații prietenești dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul 
Comunist Român, dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica So
cialistă România se vor dezvolta în continuare, în spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală, in conformitate cu rezultatele în- 
tîlnirii la nivel înalt, spre binele popoarelor cehoslovac și român, al cauzei 
păcii și progresului.

La rîndul nostru, vă adresăm aceleași salutări tovărășești și vă urăm 
dumneavoastră, iar prin intermediul dumneavoastră, întregului popor român, 
mult succes in edificarea sotietății socialiste multilateral dezvoltate în 
Republica Socialistă România frățească,

MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

GUSTAV HUSAK
Președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Intilnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului 
din Republica Socialistă România și reprezentanți 

ai tineretului din Republica Populară Democrată Coreeană
Vineri a luat sfîrșit întîlnirea prie

tenească dintre reprezentanți ai ti
neretului din Republica Socialistă 
România și reprezentanți ai tinere
tului din Republica Populară De
mocrată Coreeană. Cu prilejul în- 
tîlnirii s-a efectuat un schimb de 
opinii și de experiență în legătură cu 
activitatea Uniunii Tineretului Co
munist din Republica Socialistă 
România și Uniunii Tineretului Mun
citoresc Socialist din R.P.D. Coreea
nă. A fost relevată evoluția ascen
dentă a raporturilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate pe linie de 
tineret, care au la bază legăturii» 
tradiționale dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea. dintre popoarele și țările noas
tre. în spiritul înțelegerilor conveni
te între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene.

Această întîlnire se înscrie ca o 
contribuție activă la aprofundarea 
relațiilor de strinsă colaborare din
tre organizațiile de tineret, deschi- 
zind noi perspective de amplificare 
și diversificare continuă a raportu
rilor de prietenie și solidaritate din
tre tinerii din Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană.

Delegația Uniunii Tineretului Mun
citoresc Socialist din R.P.D. Coreea
nă a vizitat obiective economice, so
ciale și culturale din municipiul 
București și din județele Prahova și 
Buzău.

în cursul zilei de vineri delegația 
s-a întîlnit cu tovarășul Ioan Toma, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al U.T.C.

La încheierea vizitei, conducerea 
delegației Uniunii Tineretului Mun
citoresc Socialist din R.P.D. Coreea
nă a fost primită de tovarășul Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

IALOMIȚA : Manifestări 
politico-educative

Manifestările politico-educative 
sub genericul „Zilele scolii ialomi- 
țene" s-au desfășurat in acest an 
sub genericul „Creativitate si efi
cientă in educarea prin muncă și 
pentru muncă a tinerei generații, 
integrarea invătămîntulul cu cerce
tarea. producția si practica social- 
politică in vastul program de în
noire si modernizare a școlii ro
mânești". Sesiunile de referate si 
comunicări, simpozioanele, dezba
terile si mesele rotunde, schimbu
rile de experiență și expozițiile te
matice. la care au participat ca
drele didactice si elevii, au bene
ficiat de experiența mai multor 
invitați din Centrul universitar 
București si institute de cerceta
re. aooentul fiind pus pe promo
varea unei metode didactice a- 
xate pe orientarea profesională cit 
mai judicioasă în vederea asigu
rării forței de muncă necesare 
economiei naționale. (Mihai Vișoiu).

CONSTANȚA : Noutăți 
in rețeaua comercială 

a Litoralului
O dată cu deschiderea noului 

sezon estival, rețeaua comercială a 
Litoralului s-a extins cu 14 unități 
noi. amplasate în complexe și la 
parterul blocurilor de locuințe con
struite în ultimul timp în Constan
ța, Mangalia și Costinești. De ase
menea, comerțul stradal a fost 
extins cu încă 50 de tonete și 
chioșcuri, numărul lor total ridi- 
cîndu-se în prezent la aproape 600. 
Mai notăm, de asemenea, că. la 500 
de magazine vechi s-au efectuat 
reparații curente, iar 79 au fost 
modernizate și dotate cu mobilier 
nou. printre care magazinul uni
versal „Tomis", bazarele comercia
le ..Venus" și „Saturn" de pe Li
toral, restaurantele „Tic-Tac", 
Lacto-Doina si altele din Constan
ța. La amenajarea vitrinelor și-au 
adus contribuția decoratori din 
întreaga tară, în cadrul concursului 
anual organizat pe Litoral. în 
scopul satisfacerii cererilor tuturor 
cumpărătorilor, s-a contractat și se 
află in depozite și magazine un 
fond de marfă îmbunătățit atit din 
punct de vedere cantitativ, cit și 
în structura sortimentală solicitată. 
(George Mihâescu).

alba iulia. Adevărata tinerețe 
a Parcului Unirii

tn aceste zile, Parcul 
Unirii din municipiul 
Alba lulia cunoaște o 
animație deosebită. O 
dată cu explozia de 
iarbă și flori au apă
rut oamenii, dar nu ca 
trecători grăbiți sar 
indiferenți, ci așa cum 
le slă bine, cum i-am 
văzut de atitea ori : 
gospodari grijulii. Iar 
parcul a devenit un 
șantier.

Exact in urmă cu un 
an, in mai 1987, con
semnam un eveniment 
urbanistic deosebit : 
încheierea lucrărilor 
de construcție a celui 
mai mare cartier de 
blocuri al municipiului 
(un adevărat oraș, cu 
o populație egală cu 
cea a Albei Iutii de 
acum două decenii) a 
impus translarea unui 
bloc de locuințe pen
tru realizarea inter
secției dintre două bu
levarde noi : 6 Martie 
și Transilvania, crein- 
du-se un punct urba
nistic important, în 
vecinătatea Parcului 
Unirii. Intersecția pro
priu-zisă și o bună 
parte a parcului se gă
sesc intr-un perimetru 
care aparține istoriei : 
timpul de pe care, a- 
cum 70 de ani. peste 
100 000 de oameni au 
aclamat Marea Unire 
de la 1 Decembrie 
1918. Se impunea deci 
ca și Parcul Unirii să 

întinerească. Un oma
giu al locuitorilor de 
azi ai orașului Unirii 
adus marii izbinzi de 
acum șapte decenii.

Spiritul gospodăresc 
și-a găsit un perime
tru generos de afirma
re. Întregul parc, cu 
o suprafață de peste 
șase hectare, a fost sis
tematizat intr-o con
cepție care ține seama 
de împrejurimi ; edi
ficiile reprezentative 
ale cetății medievale, 
noile clădiri înălțate 
în ultimii ani, între 
care casa de cultură 
a sindicatelor, hotelul 
turistic Cetate, ansam
blul de locuințe „Zona 
Parc" și altele. Cu 
sprijinul deosebit al 
cetățenilor, partici- 
panți la muncă in gru
pe constituite pe în
treprinderi, instituții 
și școli, au fost trasa
te și amenajate aleile 
de promenadă. Pentru 
cetățenii care și-au 
dat intîlnire zilnic in 
parc la mânuirea lope- 
ții și a cazmalei, la 
transportul pămintu- 
lui, la plantarea pomi
lor și sădirea florilor 
au reprezentat cel mai 
frumos dar pe care i-l 
fac orașului drag. Pre
zent mereu aici, la a- 
cest examen cetățe
nesc, primul vicepre
ședinte al consiliului 
popular municipal, 
Gheorghe Ilisiu, ne

spunea, incercind un 
bilanț nedefinitivat, că 
au fost efectuate pînă 
acum peste 150 000 de 
ore de muncă patrio
tică și s-au executat 
lucrări în valoare de 
citeva milioane de lei.

Ieri ne-am plimbat 
prin Parcul Unirii. 
Frunzele s-au lățit în 
mestecenii plantați nu 
de mult. Miile de 
trandafiri înmiresmea
ză aerul curat. In pe
luze, iarba crește cu 
un verde crud. In cen
trul parcului a fost 
rezervat un loc pen
tru un viitor Monu
ment al Unirii. .

La fintina arteziană 
se fac ultimele fini
sări. De-a lungul alei
lor se montează lam
padarele. La intersec
ții urmează să fie a- 
șezate cișmele pentru 
apă potabilă. Vor fi 
puse, la locul lor, jar
dinierele și colona
dele.

Turiștii care vor 
poposi in acest an. la 
Alba lulia, in drumul 
lor spre cetatea isto
rică, Muzeul Unirii și 
Sala Unirii, spre celu
la lui Ilbrea, vor trece 
prin Parcul Unirii. 
Admirindu-i noua în
fățișare. vor avea, de
sigur, și un cuvînt bun 
de spus pentru cei 
care l-au făcut atit de 
frumos.

Ștefan D1NICA

Grija pentru tinerele vlăstare
Datele statistice demonstrează că, 

în ultimii ani. natalitatea este intr-o 
continuă creștere în județul Boto
șani : de la 17.6 la mie in 1983 la 19 
la mie in 1986 și 20,4 la mie in 1987. 
Pe primele 4 luni ale acestui an spo
rul demografic continuă să șe înca
dreze la niveluri superioare mediei 
’e țară. La Botoșani. Dorohoi, Dara- 

ni. Săveni. în comunele Bucecea, 
hai Eminescu, Flăminzi, Româ- 

i, Șendriceni. Albești, natalitatea 
îează către 27 la mie.
ir, in examinarea surselor aces- 
‘uații ajungem la o serie de 
ri menite să favorizeze demo- 
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• din întreg personalul 
■ aici aproape 5 000 sint 
toare, mame tinere. In 
z cu multe succese în 
ilumul producției crește 

cu peste 25 la sută ; 
nnoire a produselor de 

stabilit pentru întreg 
ist realizat în întregime 
stă dată — grija pentru 
namei și copilului ocu- 
firesc, un loc aparte, 
ață de copiii noștri in- 
ipt cu mult înainte de 
pe lume — ne spune 

îrgeta Podaru, secretara 
ie partid din unitate, 
toarele noastre din luna 
sarcină își schimbă lo- 

ă (de pildă, de la lucrul 
ic la repansat, o activi- 
>ară ; conform efectuării 
cord direct, retribuția le 
i cum ar fi la vechiul 
ucție). Altora mai cu 

se aprobă de comisia 
iași schimbare din luna 
sarcină. Comisia socială 
ram redus de lucru sau 
acestui program pentru 
opii mici. Femeile de la

VIITORUL

e m e a
Je meteorologie și hidro- 
lci timpul probabil pentru 
uprins tntre 28 mai, ora 
, ora 20. In țară : Vremea 
neral instabilă in primele 
• va ameliora. Cerul va fi 
i mult noros în prima par

noi sînt ferite de grija „ce voi face 
cu copilul" ?, avem in întreprindere 
atît o primitoare creșă, cit și o mo
dernă grădiniță cu program săp- 
tăminal.

Complexitatea grijii față de ma
ternitate in această unitate botoșă- 
neană este însă, evident, mult mai 
mare. în jurul ei se grupează și ac
țiunile educative care au loc la că
minul muncitoresc de nefamiliste al 
întreprinderii, un bloc cu mai multe 
niveluri, imprejmuit de verdeață, 
unde locuiesc peste 300 de tinere. 
Peste tot. pe culoare, in club, in dor
mitoare domină liniștea, curățenia.

fiecărei familii

ÎNSEMNĂRI DIN BOTOȘANI
ordinea, distincția unei civilizate 
conduite. E duminică și desfășu
rarea programului din cămin împru
mută. atributele obișnuite ale unei 
zile de odihnă. La club răsfoim un 
album cu fotografii ce fixează di
ferite momente educative din ulti
mele luni, desfășurate cu partici
parea unor medici, ca Rodica Mura- 
ru, Felicia Niculiță, Rodica Aldea, 
a unor profesori, juriști ș.a. Reți
nem la întimplare din tematicile ex
plicative : alegerea tovarășului de 
viață ; logodna, căsătoria — semni
ficația lor etc. Intervenții educative 
prin care concepția asupra căsăto
riei se subordonează direct ideii de 
maternitate și responsabilității supre
me în creșterea și educația copiilor.

Ni se prezintă următoarea situa
ție : majoritatea familiilor munci
toarelor din intreprindere numără 
2, 3, 4 copii, dar sint familii de cite 
10—12 membri. Florica Părpăluță 
este muncitoare în țesătorie și îm
preună cu soțul, muncitor la stația 
de utilaj greu a Trustului de con- 
strucții-montaj, crește 5 copii.

— Avem doi uteciști, doi pionieri 
și un prîslea de un an și două luni 
— ne precizează dinsa. Copii buni,

te a Intervalului. Se vor semnala 
averse locale de ploaie însoțite șl de 
descărcări electrice cu deosebire în 
cursul după-amtezelor. Izolat va că
dea grindină. Cantitățile de apă pot 
atinge izolat 15 litri pe mp în 24 de 
ore. apoi treptat aria ploilor se va 
restrînge, devenind Izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
tura aerului va marca o creștere ușoa
ră spre sfîrșltul intervalului. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 9 
șl 19 grade, izolat mal scăzute în de

harnici, ascultători. Irina, elevă în 
clasa a VIII-a a școlii generale nr. 
13, a fost concurentă la faza națio
nală a Olimpiadei de anatomie, Cris
tina, elevă în clasa a Vl-a, e coman
dant de detașament. Băiatul cel 
mare e un elev sîrguincios la li
ceul de mecanică. Recent, familia 
noastră a primit un nou apartament 
cu 4 camere chiar in zona centrală 
a orașului, in care dispunem de con
diții dintre cele mai bune și confor
tabile de viață. Iar locuințe noi au 
obținut in ultimul timp numeroase 
alte familii, ca. de pildă, cele ale Iul 
Victor Agavriloaie, Gheorghe Sălă- 

văstru, Gheorghe 
Rusu și multi al
ții din întreprins 
derea noastră.

în creșă. la ora 
aceea — cind gaz
dele au ținut să 
ne-o arate —. co
piii textilistelor 
dormeau în pă
tucuri albe, cura
te. în bucătăria 
cu utilaj și vese
lă din inox. un 
grup de lucrătoa
re in halate scro
bite pregăteau 
meniul a cărui 
calitate și varie
tate se explică șl 
prin preocuparea 
asistentei șefe 
Rodica Artih, . a 
unui vrednic ad
ministrator cum 
e Victor Robu. 
Toată dotarea 
provine desigur 
de la întreprin
dere, dar și co
lectivul creșei s-a 
străduit ca s-o 
dezvolte. Folo
sind cupoane de 

materiale, desene și ghivece cu flori, 
unitatea a fost ornamentată cu pri
cepere și indemînare, transformind-o 
într-un remarcabil ansamblu în care 
predomină ordinea și frumosul.

Identic arată și grădinița de copii 
alăturată, unitate cu program săp- 
tăminal. unde se întilnesc alte două 
vrednice conducătoare, Viorica San
du, directoarea, și Angela Groșan, 
administrator. Cu cele 100 de locuri, 
grădinița onorează toate solicitările, 
ni se spune aici. Voiniceii se aflau 
afară, intr-un spațiu imens de joa
că, in curtea cu iarbă, tobogane și 
leagăne. Printre copii aleargă Lina 
și Gherghina, cele două fetițe sia
meze. celebre prin situația lor ad
mirabil rezolvată de știința noastră 
medicală. Alți părinți, întrucît locu
iesc mai departe de Întreprindere, 
au preferat să-și dea copiii la alte 
grădinițe din oraș. Ca și aici, peste 
tot. aceeași grijă pe care partidul și 
statul nostru o, poartă pentru creș
terea și educarea celor mai tinere 
vlăstare ale țării, pentru asigurarea 
celor mai bune condiții de viață.

Euqen HRUȘCA 
corespondentul „Scînteii*

FOTBAL. Pe stadionul .,23 August" 
din Capitală se va desfășura astăzi 
un atractiv cuplaj de fotbal. .

La ora 16,00 este programată parti
da dintre lotul olimpic și lotul de 
tineret, iar de la ora 18.00 se va 
disputa meciul dintre lotul reprezen
tativ al țării noastre și formația Ra
pid • Președintele Federației peruane 
de fotbal, Jose Grande, a declarat 
că pentru preliminariile Campiona
tului mondial al cărui turneu final 
va avea loc in 1990 in Italia, echipa 
Perului va fi antrenată de brazi
lianul Tele Santana, fostul Selecțio
ner al formației Braziliei la ultima 
ediție a „Cupei Mondiale". în pre
liminarii. reprezentativa Perului va 
evolua in compania Uruguay ului și 
Boliviei.

ȘAH • După patru runde, tn gru
pa maeștrilor din cadrul turneului 
internațional de șah „Memorialul Ca- 
pablanca" conauc Constantin Ionescu 
(România) și Jiri Nun (Cehoslovacia) 
cu cite 3 puncte, urmați de Tempo- 
ne (Argentina), Arencebia (Cuba) — 
eu cite 2.5 puncte. Sariego, Armas, 
Borges (Cuba) și Tolany (Ungaria) 
— cu cite 1,5 puncte etc. • Săptă- 
mina viitoare. în orașul spaniol 
Gijon va incepe prima ediție a 
Campionatului european de șah ac
tiv (fiecare jucător are numai 30 de 
minute de gindire), competiție la 
care au fost invitați, după sistemul 
turneului zonal, cei mai buni jucă
tori de pe continent. Din țara noas
tră vor participa primii patru cla
sați la campionatele republicane : 
marele maestru Florin Gheorghiu și 
maeștrii internaționali Parik Stefa
nov, Ovidiu Foișor și Mihai Ghindă. 
Primii 36 clasați in acest turneu 
obțin calificarea pentru finala mon
dială.

GIMNASTICA. La cea de-a VIII-a 
ediție a competiției internaționale de 
gimnastică ritmică modernă de la 
Tokio, concurs ce se va desfășura 
la sfîrșitul acestei luni, au fost in
vitate cele mai bune sportive din 
Bulgaria. U.R.S.S., Spania, Canada,
R. P. Chineză, Franța, România,
S. U.A., Cehoslovacia, Italia, Polonia 
și Iugoslavia.

Duminică, 29 mai, intră in vigoare 
noul plan de mers al trenurilor, 
valabil pînă la 27 mai 1989. 
La intocmirea noului mers s-au 
avut in vedere, in primul rînd, 
sarcinile de plan sporite « stau 
în fața feroviarilor in 1988 față de 
1987 — un volum cu 6.06 la sută mai 
mare la tona expediată, cu 5,68 la 
sută la tona sute-kilometri, o creș
tere cu 1,39 la sută la călători/kilo- 
metri, creșterea cu 2,28 la sută a 
tonajului pe tren și cu 1,1 la sută la 
viteza comercială. Totodată, s-a ur
mărit o corelare a mersului trenu
rilor cu cel al mijloacelor de trans
port auto județene și al transportu
lui fluvial pe Dunăre, asigurindu-se 
legături corespunzătoare intre aces
tea în punctele comune de plecare- 
sosire, in vederea creării posibilită
ților de continuare a călătoriei de 
pe un mijloc de transport pe altul. 
S-a ținut seama, la intocmirea grafi
celor, de cerințele de transport des
prinse din sondarea opiniei călători
lor, in special a navetiștilor, au fost 
organizate consfătuiri de lucru in 
toate stațiile feroviare din centrele 
reședință de județ și în centrele in
dustriale și economice dezvoltate.

L-am abordat pe tovarășul Mircea 
Negulescu, directorul direcției plan 
mers de tren din Departamentul căi
lor ferate, cu rugămintea de a ne 
prezenta cîteVa noutăți legate de

presiuni. iar maximele tntre 19 șl 29 
de grade. Izolat mal ridicate in sud- 
vest. Dimineața pe alocuri se va pro
duce ceață. In București : Vremea va 
fi ușor instabilă in primele zile, apoi 
se va ameliora. Cerul va fi temporar 
noros la început, apoi va deveni va
riabil. Se vor semnala ploi îndeosebi 
sub formă de aversă mai ales tn pri
mele după-amieze. Vintu! va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprtnse între 14 și 17 grada, 
iar maximele tntre 24 și 27 de grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ La baza creșterii rapide a comerțului exterior
(Urmare din pag. I)
mai mare schimbare se înregistrea
ză în domeniul combustibililor, ma
teriilor prime minerale, metalelor ; 
în 1950 ponderea era de 23,5 la sută, 
iar in 1986 — 48,9 la sută și la grupa 
mașini, utilaje, mijloace de transport 
ponderile fiind de 38,3 la sută în 1950 
și de numai de 29,1 la sută în 1986 ; 
procente. în general, asemănătoare 
cu importurile țărilor industrializate.

Schimbarea de cea mai mare im
portanță s.e referă insă la balanța pe 
grupe de mărfuri. România devine, 
de pildă, pentru prima dată în is
toria ei. excedentară la grupa ma
șini, utilaje și mijloace de trans
port. excedent care este în creștere: 
în 1980 exportul reprezenta 24,9 la 
sută și importul 24,6 la sută, iar in 
1986 exportul 36,9 la sută, importul 
29,1 la sută ; balanța este exceden
tară și la alte grupe de produse pre
lucrate. cum ar fi cele chimice, in
dustriale de larg consum etc.

Cauza fundamentală a acestor 
schimbări o constituie industriali
zarea rapidă a țării, industria deve
nind ramura conducătoare a eco
nomiei naționale. Se confirmă ast
fel deplin teza că o țară cu cit este 
mai industrializată cu atit mai con
sistentă este participarea ci Ia circui
tul economic mondial de valori ma
teriale și spirituale.

Urmare a unei puternice dezvoltări 
industriale, ponder.ea noastră în in
dustria mondială a ajuns in prezent 
la circa 1,2—1,3 la sută ; la multe 
produse a fost depășită această pon
dere încă' din 1980 : la oțel — 1.7 la 
sută, laminate — 1,8 la sută, alumi
niu — 1,3 la sută, ingrășăminte chi
mice — 2,3 la sută ; la produse cu 
un grad inalt de prelucrare ponderile 
sint si mai mari : generatoare pen
tru turbine hidraulice — 3.1 la sută, 
locomotive electrice — 3,8 la sută, lo
comotive diesel — 5,9 la sută, motoa
re electrice de peste 1 CP — 8,5 la 
sută, motoare cu combustie internă — 
9.5 la sută. Pe o asemenea bază și 
ponderea noastră in comerțul mon
dial a crescut de la 0,36 la sută in 
1950 la 0,60 in prezent. De aseme
nea. valoarea comerțului exterior pe 
locuitor a crescut de la 28,7 dolari in 
1950 la 1 030 in 1985. valoare ce ne 
situează peste media mondială. Tot 
datorită industriei, balanța comercia
lă a înregistrat excedente sporite.

planul de mers al trenurilor pentru 
perioada 1988—1989.

— In primul rind, aș menționa da
rea în exploatare a unor linii noi 
de cale ferată, pe care vor circula, 
pentru inceput, numai trenuri pentru 
navetiști, și anume : linia Dornești— 
Șiret (10 trenuri curse), linia Paș
cani—Tirgu Neamț (8 .trenuri curse), 

începînd de duminică, 29 mai a c.

Noul mers al trenurilor
linia Deva—Brad (4 trenuri curse, 
pentru inceput), linia normalizată 
Satu Mare—Bixad (12 trenuri curse). 
Liniile electrificate Ilia—Arad— 
Curtici și Pașcani—Iași—Nicolina 
vor permite trenurilor de călători 
internaționale și interne care circulă 
intre București, Teiuș, Arad, Curtici 
și respectiv București—Mărășești— 
Pașcani—Iași—Nicolina să fie remor
cate cu locomotive electrice. De alt
fel, în această perioadă, 51 la sută 
din trenurile de călători și 61 la sută 
din cele de marfă vor fi remorcate 
cu locomotive electrice. De remar
cat că în noul plan de mers de tren

Dincolo de această evoluție poziti
vă trebuie spus însă că se fac sim
țite încă unele neajunsuri în activi
tatea de comerț exterior, mai ales 
dacă avem in vedere unele compara
ții internaționale. Astfel, ponderea la 
export a produselor românești cu un 
grad superior de prelucrare este mai 
mică în raport cu țările dezvoltate, 
în ceea ce privește valoarea comer
țului exterior pe locuitor, deși cu 
1 030 dolari ne situăm peste media 
mondială, această valoare este de 
3—6 ori mai mică fată de unele țâri 
dezvoltate.

La recentele ședințe ale Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a re
ferit pe larg la o seamă de aspec
te importante ale impulsionării ac
tivității de export in acest an. 
Cu aceste prilejuri, secretarul ge
neral al partidului a apreciat că 
o bună parte din neajunsurile care 
s-au manifestat și continuă să 
se manifeste in acest domeniu 
sint determinate de lipsurile exis
tente in activitatea unor între
prinderi producătoare, centrale in
dustriale. ministere, cit si a între
prinderilor de comerț exterior, in ce 
privește lansarea cu prioritate în fa
bricație a producției de export. în
cheierea la timp a contractelor cu 
partenerii externi, adaptarea opera
tivă a producției la cerințele pieței 
internaționale.

Obiectivul central al actualului plan 
cincinal — depășirea stadiului de 
tară in curs de dezvoltare și tre
cerea în rindul țărilor cu nivel me
diu de dezvoltare — impune creș
terea intensivă a economiei, accen
tuarea factorilor calitativi, ceea ce 
implică modernizarea în continuare a 
structurii economiei naționale în ge
neral. a celei industriale în special. 
Numai pe o asemenea bază nouă, ca
litativ superioară de dezvoltare vor 
putea fi indeplinite sarcinile mari 
ale comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale prevă
zute in planul cincinal : creșterea vo
lumului relațiilor economice externe 
cu 52,7 la sută față de precedentul 
plan cincinal, exportul sporind in
tr-un ritm net superior importului, 
pentru a se asigura o balanță comer
cială excedentară, o balanță de plăți 
echilibrată și achitarea integrală a 
datoriei externe.

au fost valorificate și capacitățile 
obținute prin darea în exploatare a 
unor lucrări de investiții, precum 
podul nou Cernavodă cu linie du
blă. electrificare și bloc de linie au
tomat. pe linia Tirgu Frumos—Iași— 
Socola. linia dublă electrificată Ciul- 
nita—Călărași. electrificarea liniei 
duble pe distanțele Petroșani—Peș

tera Bolii—Banița, Crivadia—Beru 
Mare, Băiești—Subcetate și Sime- 
ria—Simeria Triaj. Finalizarea aces
tor lucrări și valorificarea lor in pla
nul de mers al trenurilor permite 
ridicarea de pe teren a restricțiilor 
de viteză neprevăzute in graficul de 
circulație, dar care erau impuse de 
condițiile de șantier. Deci un plus 
de operativitate, de promptitudine, 
de siguranță a circulației.

Am mai notat că în noul mers al 
trenurilor sint prevăzute 2 238 tre
nuri de călători, din care 90 la sută 
reprezintă trenurile curse muncito
rești și de persoane, iar 10 la sută

Dezvoltarea în actualul cincinal, 
cu prioritate, a electronicii, electro
tehnicii. a mijloacelor de automati
zare, mecanicii fine, echipamentelor 
hidraulice și pneumatice, mașinilor- 
unelte de inaltă tehnicitate, aparate
lor de control și măsurare, roboticii, 
a producției chimice de mic tonaj, a 
chimiei de sinteză constituie garan
ția afirmării mai puternice a țării 
noastre în schimbul mondial de va
lori materiale. De mare importanță 
pentru creșterea eficientă a activită
ții industriale și de export se dove
desc măsurile adoptate de plenara 
C.C. al P.C.R. din martie a.c., privind 
redimensionarea consumurilor de 
materii prime, materiale și energie, 
reducerea substanțială a normelor de 
consum, cit și reglementarea legisla
tivă privind perfecționarea mecanis
mului economico-financiar, prin îm
bunătățirea sistemului de formare a 
prețurilor și perfecționarea sistemu
lui de retribuire pentru stimularea 
producției de export și a exportului.

Numeroase sint pirghiile care stau 
la dispoziția producătorilor și expor
tatorilor pentru a determina reali
zarea marilor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului. 
Cadrul instituțional, organizatorico- 
juridic actual al întregii activități 
economico-sociale din țara noastră 
asigură posibilitatea îndeplinirii aces
tor obiective. Cele trei legi apro
bate de Marea Adunare Națională 
privind perfecționarea sistemului 
de retribuire pentru stimularea pro
ducției de export si a exportului, 
a perfecționării mecanismului econo- 
mico-financiar referitor la formarea 
preturilor și aceea privitoare la în
cheierea și executarea contractelor 
permit activității de comerț exterior 
să se desfășoare intr-un cadru orga
nizatoric perfecționat, fiind de na
tură să determine fundamentarea mai 
bună și la timp a planului de export 
pe baza contractelor externe, să spo
rească interesul și responsabilitatea 
tuturor factorilor chemați să valo
rifice superior potențialul economiei 
noastre naționale prin intermediul 
relațiilor economice internaționale. 
Condiția de bază a ridicării comerțu
lui nostru exterior și a cooperării 
economice internaționale pe noi trep
te calitative, superioare, care să re
flecte dezvoltarea intensivă a econo
miei naționale, est? aplicarea fermă 
a mecanismului economico-financiar.

— cele de mare viteză, rapide și 
accelerate.

Pentru asigurarea capacității de 
transport necesare traficului de că- 
lători-navetiști, in condițiile folosirii 
cit mai raționale a mijloacelor de 
transport, a combustibilului și ener
giei electrice, s-a stabilit ca 400 de 
trenuri de persoane să facă și ofi
ciul de cursă muncitorească pe dis
tantele de circulație, deoarece ora
rele acestora coincid cu programele 
de lucru zilnic și pe schimburi ale 
oamenilor muncii din zonele res
pective.

Pentru sezonul estival, cind se 
creează yîrfuri de trafic, au fost pre
văzute circa 90 de trenuri cu cite 
500—1 000 locuri pe tren, care vor 
fi puse in circulație ori de cite ori 
cerințele traficului vor impune acest 
lucru. Numai pentru litoral vor cir
cula zilnic peste 50 de trenuri de 
călători, cu o capacitate de peste 
50 000 locuri, asigurindu-se legături 
directe cu marile centre urbane din 
țară, cum sînt : Timișoara, Iași, Cluj- 
Napoca, Brașov, Suceava, Tirgu Mu
reș, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, 
Hunedoara, Galați, Craiova, Petro
șani, Tirgu Jiu ș.a. De asemenea, au 
fost prevăzute pentru litoral trenuri 
speciale pentru transportul copiilor 
din țară la stațiunea lor de la Nă
vodari.

Anica FLORESCU



Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker

BERLIN 27 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Erich Honecker, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate Ger
mane, un cald salut tovărășesc, îm
preună cu urări de sănătate și feri
cire personală, noi și tot mai impor
tante succese în activitate, iar po
porului Republicii Democrate Ger
mane realizări de seamă în opera de 
construire a societății socialiste.

Mulțumind, tovarășul Erich Ho
necker a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut prietenesc, urări de sănă
tate și succes in activitatea pe care 
o desfășoară în fruntea partidului și 
statului, iar poporului român noi și 
mari înfăptuiri în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Erich Honecker a tovarășului gene
ral-colonel Vasile Milea, membru

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, care, însoțit de o 
delegație militară, a efectuat o vizită 
în R.D. Germană.

în cursul convorbirii care a avut 
Ioc s-a subliniat că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre P.C.R. și 
P.S.U.G., dintre România și R.D. 
Germană cunosc o dezvoltare con
tinuă, în spiritul acordurilor și în
țelegerilor convenite în timpul în- 
tilnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt. A fost exprimată dorința reci
procă de a se acționa pentru adin- 
cirea și diversificarea acestor bune 
raporturi, in interesul ambelor țări 
și popoare.

La convorbire a fost prezent 
Gheorghe Caranfil, ambasadorul ță
rii noastre la Berlin.

★
La Berlin au avut loc, de aseme

nea, convorbiri între general-colonel 
Vasile Milea, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
România, și general de armată Heinz 
Kessler, ministrul apărării naționale 
al R.D. Germane.

Pentru transformarea Pacificului 
într-o zonă lipsită de arme nucleare 
Proteste în Australia și Noua Zeelandă după ultima explozie 

subterană efectuată de Franța în atolul Mururoa
CANBERRA 27 (Agerpres). — Mi

nistrul australian in exercițiu pen
tru afacerile externe, Michael Duffy, 
a condamnat efectuarea in continua
re de către Franța a unor experiențe 
nucleare în atolul Mururoa, relatea
ză agenția China Nouă, El a reamin
tit că statele din zonă s-au pronun
țat ferm pentru sistarea acestor ex
periențe și a reafirmat îngrijorarea 
față de atitudinea Franței, care ig
noră cererile tot mai insistente de 
denuclearizare totală a Pacificului 
de Sud.

★
Mișcarea australiană pentru pace 

acționează în direcția limitării ar
mamentelor nucleare, a declarat pre
ședintele Partidului Socialist din 
Australia, Jack McPhillips. El a ară
tat. in context, că hotărîrea foru
mului Pacificului de Sud. la care 
guvernul australian a contribuit din 
plin, de a declara Pacificul zonă li
beră de arme nucleare a găsit un 
sprijin larg in rîndul opiniei publi

ce, J. McPhillips a apreciat că în 
prezent tot mai mulți oameni își dau 
seama de consecințele catastrofale 
ale unui război purtat cu arme nu
cleare, de faptul că este necesar să 
se reducă nivelul și volumul armelor 
convenționale și că, in general, tre
buie să se renunțe la război ca mij
loc de rezolvare a disputelor inter
naționale.

WELLINGTON 27 (Agerpres). — 
Noua Zeelandă și-a exprimat îngri
jorarea față de continuarea expe
riențelor nucleare franceze în Pa
cificul de Sud, după ultima explozie 
subterană efectuată la 25 mai. în 
atolul Mururoa. într-un comunic it 
de presă difuzat la Wellington, mi
nistrul pentru dezarmare și contro
lul armamentelor, Russell Marshall, 
a relevat necesitatea încetării tutu
ror experiențelor nucleare și a reafir
mat poziția țării sale, conform că
reia astfel de teste trebuie să fie 
scoase in afara legii.

Republica Panama își reafirmă dreptul la dezvoltare 

suverană, fără amestec din afară
CIUDAD DE PANAMA 27 (Ager

pres). — Președintele executiv pana
mez, Manuel Solis Palma, a inaugu
rat lucrările primei reuniuni interna
ționale de solidaritate a femeilor cu 
Republica Panama, care se desfășoa
ră in capitala acestui stat centroame- 
rican. El a condamnat presiunile și 
încercările Statelor Unite de a im
pune Republicii Panama o serie de 
condiții inacceptabile, care urmăresc 
prelungirea controlului militar asu
pra canalultți, dar care provoacă, pe 
de altă parte, pagube însemnate eco
nomiei panameze, informează agen
ția Prensa Latina.

Daunele economice cauzate Repu
blicii Panama prin măsurile coerci
tive adoptate la adresa ei de către 
S.U.A. depășesc 1 500 milioane de

dolari — a declarat, la Ciudad de 
Panama, ministrul panamez al co
merțului și industriilor. Mario Rog- 
noni. EI a menționat că relansarea 
procesului național de dezvoltare 
social-economică a țării este dificilă 
și va implica eforturi susținute mai 
mulți ani la rind.

v.
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

Camera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a respins, cu 214 voturi 
contra 190, un amendament care pro
punea ridicarea interdicției impuse 
acordării de ajutoare din fondurile 
C.I.A. pentru forțele „Contras**  din 
Nicaragua, în cursul viitorului exer
cițiu financiar — informează agenția 
T.A.S.S.

Lucrările întîlnirii la nivel înalt
a Organizației Unității Africane

Condamnare a acțiunilor aqresive împotriva statelor din 
„prima linie *

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 
La Addis Abeba continuă lucrările 
reuniunii la nivel înalt a Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), par- 
ticipanții dezbătind probleme po
litice și economice de interes re
gional. Au fost analizate situația 
din Africa de Sud, starea conflictua- 
lă din Orientul Mijlociu și convoca
rea unei conferințe internaționale 
privind problema datoriei externe a 
statelor africane.

în cadrul unei alocuțiuni rostite 
în cadrul reuniunii, secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a subliniat necesitatea unei 
soluții pașnice pentru situația din 
Africa australă. El a condamnat 
practica tergiversării retragerii tru- 
'pelor sud-africane dizlocate in Na
mibia și R. P. Angola, ca și actele 
de agresiune ale R.S.A. la adresa 
statelor africane din „prima linie".

Participanții la reuniune au ex
primat sprijinul deplin față de con
vocarea unei conferințe internațio
nale de pace în Orientul Mijlociu,

sub egida O.N.U., cu participarea 
țărilor membre permanente ale Con
siliului de Securitate, a tuturor păr
ților implicate, inclusiv Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, unicul 
reprezentant 
palestinian, 
M.E.N.A.

legitim al poporului 
informează agenția

*
Etiopia și Tunisia au decis să re

stabilească relațiile diplomatice pe 
baza principiilor egalității, respec
tării suveranității naționale și inte
grității teritoriale, neamestecului în 
treburile interne — informează un 
comunicat etiopiano-tunisian difuzat 
la Addis Abeba, in cadrul întilni- 
rii la nivel înalt a Organizației Uni
tății Africane. Președinții etiopian,
Mengistu Haille Mariam, și tunisian, 
Zine Al Abidine Ben Aii, și-au ex
primat încrederea că reluarea rela
țiilor va contribui la adincirea co
operării dintre cele două țări în 
folosul ambelor popoare, la întă
rirea unității și solidarității africane 
— transmite agenția T.A.S.S.

R.S.A.

Se intensifică acțiunile mișcării antiapartheid
• în perioada 6—9 iunie — ample qreve și demonstrații • O 
nouă întîlnire a reprezentanților opoziției albe cu reprezen

tanți ai Conqresului Național African
PRETORIA. — în Republica Sud- 

Africană climatul politic continuă 
să fie marcat de confruntarea a- 
proape zilnică dintre mișcarea anti- 
apartheid și autoritățile rasiste. Ex- 
primindu-și sprijinul față de lupta 
dusă de Congresul Național African 
(A.N.C.), recentul Congres al Sindi
catelor Sud-Africane (C.O.S.A.T.U.), 
cea mai mare centrală sindicală din 
tară, a chemat oamenii muncii să 
desfășoare în perioada 6—9 iunie 
„zile de luptă împotriva discrimină
rii rasiale**,  in cursul cărora vor fi 
organizate greve, mitinguri, de
monstrații antiapartheid. Crește, de 
asemenea, nemulțumirea forțelor de 
opoziție față de înmulțirea măsu
rilor cu caracter represiv. La 
Capetown s-a anunțat că Frontu
lui Democratic Unit (U.D.F.) și 
altor 17 organizații antiapartheid nu 
li se va permite participarea la a- 
legerile municipale programate pen
tru luna octombrie. în februarie, 
regimul rasist de la Pretoria a in

terzis toate activitățile politice ale 
celor 18 organizații antiapartheid.

BONN. — în orașul Frankfurt pe 
Main din R. F. Germania se desfă
șoară convorbiri între grupările de 
opoziție din R.S.A. La întîlnire par
ticipă o delegație a Congresului Na
țional African (A.N.C.) — gruparea 
politică a populației de culoare ma
joritare, interzisă de autoritățile ra
siste de la Pretoria — precum și re
prezentanți ai partidului de opoziție 
sud-african „Mișcarea națională de
mocrată", recent creat.

După cum se știe, o serie de oa
meni politici sud-africani resping 
poziția autorităților de la Pretoria, 
care persistă în menținerea apart
heidului ca politică de stat. Totoda
tă, ei se pronunță și acționează pen
tru deschiderea unui dialog politic 
cu reprezentanții populației de cu
loare. Anul trecut, reprezentanți ai 
opoziției albe s-au întîlnit în capi
tala Senegalului cu o delegație a 
A.N.C.

Demonstrație antiapartheid organizată la Johannesburg (R.S.A.) de pu
ternica organizație sindicală C.O.S.A.T.U., care grupează circa 800 000 

de membri

Raportul dialectic general-particular în edificarea 
și perfectionarea orînduirii socialiste

(Urmare din pag. I)
Orinduirea socialistă poate fi con

struită cu succes numai pe bâza 
științei celei mai înaintate — ma
terialismul dialectic și istoric, so
cialismul științific — a : cunoașterii 
legilor obiective ale dezvoltării so
cietății. dar tinind seama, totodată, 
de particularitățile fiecărui popor și 
ale fiecărei țări, de condițiile diferi
te in care s-a format si se dezvoltă 
fiecare națiune, de noile probleme si 
fenomene determinate de schimbă
rile mari care au loc în lume. în 
toate planurile vieții materiale și 
spirituale, de concluziile practicii re
voluționare. De altfel, tocmai in fap
tul că noua orinduire este expresia 
voinței fiecărui popor, a intereselor 
și aspirațiilor sale vitale, superioare, 
constă. în ultimă instanță, invinci
bilitatea. forța si trăinicia ei de gra
nit.

în lumina unor asemenea conside
rente. partidul nostru a respins cu 
hotărîre concepția „modelului unic", 
expresie a absolutizării generalului 
si subaprecierii particularului în re
voluția si construcția socialistă, con
cepție generatoare de dogmatism si 
conservatorism, ea fiind. în ultimă 
instanță, reflectarea in practică a 
teoriei „centrului conducător**,  che
mat să emită directive, să stabileas
că sarcini obligatorii, căi de acțiune, 
prestabilite, pentru toate partidele, 
indiferent de condițiile in care aces
tea își desfășoară activitatea. Viata 
a arătat cu claritate lipsa de viabi
litate a acestei concepții, inconsis
tenta ei teoretică și practică, evi
dențiind concluzia că revine parti
dului revoluționar din fiecare tară 
dreptul exclusiv si inalienabil de 
a-și alege liber si independent calea 
dezvoltării sale, a înaintării spre so
cialism și comunism.

Teoria „modelului unic**  a devenit 
astăzi cu totul anacronică, deși, tre
buie spus, ea nu a dispărut pe de
plin : o demonstrează, de altfel, ten
dințele de a institui un nou „model 
unic**  — „adaiptat**  condițiilor actua
le — cel al perfecționării socie
tății socialiste, modernizării eco
nomiei și dezvoltării democra
ției ș.a., de a prezenta căile și 
mijloacele folosite in unele țări, 
în cursul acestui proces ge- 
naral, legic, drept „obligatorii**  și

„inevitabile" si pentru alte țări. Ne
îndoielnic. asemenea tendințe nu pot 
duce, în ultimă instanță, decit la a- 
celași dogmatism steril, ca si in tre
cut.

Desigur, o mare importantă în 
construcția si perfectionarea socialis
mului au cunoașterea si folosirea ex
perienței acumulate în timp de so
cietatea umană si. cu atît mai mult, 
a experienței popoarelor care con
struiesc noua orînduir.e. „Studierea 
atentă a experienței de stat, econo
mice si sociale a altor țări este in
dispensabilă oricărui partid comu
nist care și-a asumat rolul de a con
duce făurirea noii orinduiri sociale. 
Dar orice copiere si transpunere me
canică. orice ignorare a condițiilor si 
particularităților concrete proprii și a 
etapei date nu pot aduce decit pre
judicii activității partidului. O poli
tică cu adevărat realistă, științifica, 
nu poate să nu tină seama de condi
țiile specifice, deosebite de Ia tară 
la tară, nu poate să nu Ie acorde în
treaga atenție" — arată secretarul 
general al partidului nostru.

în contradicție cu cerințele înțele
gerii dialectice a raportului dintre 
general si particular sînt. totodată, 
exagerarea si absolutizarea particu
larului. supraaprecierea specificului 
fiecărei țări si subaprecierea, sub o 
formă sau alta, a legilor obiective, a 
unor principii de bază ale socialis
mului științific, verificate si confir
mate de viată, de experiența istorică 
a socialismului. Aceasta isi găsește 
expresia, bunăoară. în tendințele de 
diminuare a rolului proprietății so
cialiste. de stat si cooperatiste, si de 
supraapreciere a unor forme de pro
prietate individuală, de subaprecie
re a importantei planului national 
unic de dezvoltare economico-socială 
Si micșorare a rolului acestuia în fa
voarea pieței (asa-numitul ..socia
lism de piață"), pentru a ne referi 
numai la aspecte economice.

Particularul, specificul prezintă, 
categoric, o importantă deosebită, el 
implică atitudine creatoare, dar nici 
el nu trebuie exagerat si supraapre- 
ciat în detrimentul generalului, al 
legilor obiective, deoarece. în caz 
contrar, se poate ajunge la lezarea 
unor principii esențiale, la diminua
rea. cu consecințe negative, a rolului 
lor hotărî tor în edificarea noii orin
duiri sociale.

Construcția socialismului se reali
zează în concordantă cu condițiile 
economice, sociale și istorice ale fie
cărei țări, pe baza principiilor si le
gităților generale. un-ivțsrsal-va'a- 
bile. în procesul transformării re
voluționare a societății, legitățile se 
transformă, firește, ele insele. în 
funcție de schimbările apărute - în 
existenta socială, evoluează cores
punzător dezvoltării societății, apar 
noi legități, dar aceasta nu dimi
nuează cîtusi de puțin importanta 
lor ; dimpotrivă, cunoașterea temei
nică. aplicarea neabătută si creatoa
re a principiilor fundamentale ale 
teoriei revoluționare reprezintă o 
condiție majoră a victoriei noii orin
duiri. Așa cum arată experiența is
torică. esențiale pentru făurirea și 
dezvoltarea noii orinduiri sînt in
staurarea puterii clasei muncitoare, 
a poporului, crearea, apărarea si dez
voltarea proprietății socialiste, lichi
darea inegalităților, economice și so
ciale. a exploatării si asupririi. în
făptuirea principiilor socialiste de 
repartiție, afirmarea rolului politic 
conducător al partidului comunist. 
Din acest punct de vedere, construc
ția șocietătii socialiste nu poate să 
aibă decit un caracter unitar : spe
cifice sint formele de organizare, că
ile de unire a eforturilor poporului 
din fiecare tară in realizarea acestor 
principii. „Procesul cunoașterii — a- 
răta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
se bazează pe practică si pe genera
lizarea teoretică a acesteia. Nesoco
tirea oricăreia din aceste două laturi 
ale procesului cunoașterii poate duce 
fie Ia o atitudine dogmatică fată de 
realitate, la neintelegerea probleme
lor noi. particulare care apar in pro
cesul dezvoltării sociale, fie la o po
ziție reformistă, cu consecințe nega
tive pentru revoluția și construcția 
societății socialiste".

Așa cum este știut, partidul nos
tru. îndeosebi după Congresul al IX- 
lea. a adoptat si transpus în viată o 
serie de măsuri îndreptate spre per
fecționarea activității de conducere a 
vieții economico-sociale. a întregii 
societăți, in concordantă cu realită
țile. cerințele si obiectivele etapei 
actuale de dezvoltare a României, 
în vederea ridicării patriei pe trepte 
superioare de progres și civilizație. 
Aceste măsuri, principiile politicii e- 
conomice si sociale promovate de

partid, cadrul organizatoric original 
creat în vederea participării largi, 
democratice a întregului popor la 
conducerea societății si-au dovedit 
pe deplin viabilitatea si. în consecin
ță. nu se pune' problema modificării 
lor structurale, ci — âsa cum sub
liniază tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— problema înfăptuirii lor mai bune, 
a aplicării lor ferme în viată, a per
fecționării multilaterale a noii orin
duiri, în desfășurarea acestui pro
ces. partidul nostru împletește. în 
mod dialectic, organic experiența 
proprie cu experiența altor partide 
și popoare, cu experiența socială 
mondială, pentru a găsi cele mai 
bune soluții problemelor multiple 
care se pun astăzi. tinînd seama, 
totodată, in permanentă, de princi
piile fundamentale, revoluționare, 
ale socialismului științific.

Etapa actuală a dezvoltării istorice 
a omenirii se distinge prin mari 
transformări revoluționare. prin 
schimbări importante în raportul 
mondial de forte. Socialismul își 
demonstrează tot mai mult superio
ritatea. ca tip calitativ nou. superior 
de orinduire socială. reprezentînd 
prezentul si viitorul întregii omeniri, 
unica alternativă istorică viabilă. 
Țările socialiste, mișcarea comunistă 
Si muncitorească internațională stră
bat. in prezent, o perioadă de efer
vescentă ideologică, de analize criti
ce. de examinare a drumului stră
bătut si de căutare a celor mâi po
trivite modalități de perfecționare a 
socialismului.

înfăptuirea acestor obiective, des-- 
fășurarea cu succes a procesului de 
perfecționare a societății socialiste 
sînt indisolubil legate — așa cum 
o arată întreaga experiență istorică 
a noii orinduiri — de înțelegerea 
corectă a raportului dialectic dintre 
general și particular, de aplicarea 
fermă, neabătută și. totodată, crea
toare. diferențiată a principiilor fun
damentale. universale la condițiile 
concrete, specifice, rezultatele obți
nute în această direcție de către 
fiecare tară constituind, în ultimă 
instanță, contribuția fundamentală, 
directă la afirmarea superiorității 
socialismului, la creșterea prestigiu
lui și forței sale de atracție în rîn
dul popoarelor lumii, la triumful 
cauzei generale a progresului.

ANKARA

Un pas important pentru impulsionarea relațiilor greco-turce
ANKARA 27 (Agerpres). — La 

Ankara s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni ministeriale a Comisiei 
economice turco-elene. Cu acest pri
lej, Turcia și Grecia au decis să în
tărească relațiile de cooperare pe 
plan economic, cultural și în alte 
sectoare, in vederea impulsionării 
raporturilor bilaterale.

La o conferință de presă, repre
zentanții celor două țări au apreciat 
că hotăririle adoptate constituie un 
pas important în depășirea obstaco
lelor existente în relațiile dintre 
Turcia și Grecia — transmite agen
ția China Nouă.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Demers al Libanului la Națiunile Unite • Reafirmare a so
lidarității cu mișcarea de protest palestiniană din teritoriile 

ocupate
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— Reprezentantul permanent al Li
banului Ia O.N.U. a adresat secreta
rului general al organizației o scri
soare in care arată că. la 25 și 26 
mai. 500 de militari ai forțelor israe- 
liene de ocupație sprijiniți de 
tancuri,, și avioane de luptă au de
clanșat” atacuri asupra unor întinse 
sectoare din regiunea sudică a Liba
nului, informează agenția KUNA. Ca 
urmare a acțiunii israeliene. 25 de 
persoane au. fost, ucise si alte 16 sint 
date dispărute.

ALGER 27 (Agerpres). — La Al
ger s-au încheiat lucrările celui 
de-al VlII-lea Congres al Federației 
sindicatelor palestiniene.

Participantii au adoptat o decla
rație politică in sprijinul mișcării de 
protest palestiniene din teritoriile de 
pe malul sting al Iordanului și 
Gaza ocupate de Israel.

CAIRO 27 (Agerpres). — Președin
tele R.A. Yemen. Aii Abdullah Sa
leh. s-a pronunțat pentru convoca
rea unei. conferințe internaționale de 
pace în Orientul Mijlociu. Intr-un 
interviu acordat ziarului egiptean

CONFLICTUL 
DINTRE IRAN ȘI IRAK
Sprijin eforturilor de mediere 

întreprinse de secretarul 
qeneral al O.N.U.

TOKIO 27 (Agerpres). — într-un 
raport al Ministerului de Externe 
japonez, cu privire la situația din 
zona golfului, supus atenției Consi
liului Național de Securitate, prezidat 
de premierul Noboru Takeshita, se 
arată că Japonia va sprijini efortu
rile pozitive de mediere întreprinse 
de secretarul general al O.N.U,, Javier 
Perez de Cuellar, vizînd încetarea 
focului. în raport se arată, totodată, 
că libertatea de navigație în zona 
golfului este tn continuare peri
clitată.

INDIA

Măsuri pentru stimularea 
progresului economic

NEW DELHI 27 (Agerpres). — 
Luind cuvintul la Khunti (statul Bi
har), primul-ministru al Indiei, Ra
jiv Gandhi, a relevat că in tară 
persistă numeroase reminiscențe ale 
trecutului pe care încearcă să le 
mențină marii latifundiari. Astfel, a 
arătat el. din cauza rezistentei fă
țișe fată de reforma agrară, numai 
în Biliar o suprafață de 60 la sută 
din fondul funciar este deținută de 
15 la sută din populația statului, re
latează agenția T.A.S.S.

în vederea unei dezvoltări mai e- 
ficiente a economiei naționale, a a- 
rătat primul-ministru. guvernul a- 
doptâ măsuri pentru perfecționarea 
conducerii economice, pentru înfăp
tuirea grabnică a unor programe de 
eradicare a sărăciei si neștiintei de 
carte, pentru crearea de noi locuri 
de muncă.

DANEMARCA

MANIFESTARE 
CONSACRATĂ 
ROMÂNIEI

„Al Ahram", el a subliniat necesi
tatea încetării stărilor conflictuale 
din lume, in principal solutionarea 
pe cale negociată a războiului ira- 
niano-irakian. care pune în pericol 
pacea regiunii.

n

COPENHAGA 27 (Agerpres). — 
tn Danemarca, la Casa de cultură 
a municipiului Handers, a fost des
chisă expoziția de fotografii „Oma
giu", dedicată personalității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, in 
care sint prezentate marile reali
zări obținute de poporul român in 
dezvoltarea economico-socială a 
țării, in special in anii de clnd 
destinele țării sint conduse de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. La 
manifestare au participat reprezen
tanți ai organelor locale, un nu
meros public. Au vorbit Laurs 
Sommer, viceprimar, și directorul 
casei de cultură, Byorn Storup.

GENȚIILE DE PRESAI
© - pe scurt I

PRIMIRE. Regele Juan Carlos I 
al Spaniei l-a primit pe Jean Mon- 
cea, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare in calitate de amba
sador extraordinar si plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia in Regatul Spaniei.

CONTACTE ÎN PROBLEMA CI
PRIOTA. Primul-ministru al Gre
ciei. Andreas Papandreu. se va în
tâlni sîmbătă cu președintele 
Ghiorghios Vassiliou, care va sosi 
în vizită oficială la Atena, a a- 
nuntat purtătorul de cuvînt guver
namental elen. întrevederea se va 
axa pe examinarea problemei ci
priote si a modalităților de regle
mentare politică a situației din 
insulă.

ealota de gheață a Arcticii 1800 
de km. Schiorii au avut de îndu
rat geruri puternice, viscole și 
ceață, au parcurs porțiuni de ză
padă adincă. Acum, relatează a- 
genția T.A.S.S., ei se află la nu
mai o sută de kilometri de cel mai 
greu obstacol — o spărtură in ca
lota de gheață cu lărgimea de 10— 
15 km, situată intre Groenlanda și 
Alaska. Uriașul lac de pe calota 
de gheață va fi traversat de mem
brii expediției cu patru bărci de 
cauciuc care le vor fi aduse de un 
avion canadian.

ÎNTÎLNIRE. Dorința Chinei și 
Birmaniei de a consolida si extin
de în continuare relațiile de. bună 
vecinătate si colaborare pe multi
ple planuri a fost exprimată în 
cursul întîlnirii de la Beijing din
tre Wu Xueqian. vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. si Tun Tin. vicepremier și 
ministru birmanez al planificării si 
finanțelor. A fost exprimată, cu 
același prilej, opinia că țările de
bitoare si creditoare trebuie să de
pună eforturi comune în vederea 
soluționării juste a problemei da
toriilor externe ale țărilor 
de dezvoltare.

VIZITA. Primul-ministru al Ca
nadei. Brian Mulroney, aflat într-o 
scurtă vizită de lucru la Paris, a 
fost primit de președintele Francois 
Mitterrand si a avut convorbiri cu 
omologul său francez Michel Ro- 
card. După cum s-a precizat, în 
centrul convorbirilor s-au aflat 
probleme economice si financiare 
care vor figura pe agenda reuniu
nii de la Toronto a șefilor de stat 
și de guvern din principalele șap
te țări occidentale industrializate. 
De asemenea, au fost discutate 
unele probleme bilaterale. între 
cane . conflictul dintre cele două 
țări în domeniul pescuitului.

în cur«

CONCLUZIE. Biroul de 
tehnice, 
Corpului 
mafii in 
a ajuns 
nucleare 
mici, pot fi detectate cu ajutorul 
mijloacelor actuale, relatează a- 
genția T.A.S.S. In cazul in care în 
zona experiențelor se va desfășura 
o rețea de stații seismice, aceasta 
poate înregistra chiar exploziile cu 
forța de 5 kilotone, subliniază tx- 
perții.

evaluări 
prezintăinstituție care

legislativ amerttttti infor- 
probleme tehnice dificile, 
la concluzia că exploziile 
subterane, chiar și cele

ALEGERI PREZIDENȚIALE. în 
Islanda vor avea loc alegeri pre
zidențiale luna viitoare, s-a anun
țat la Reykjavik. La funcția su
premă în stat candidează două fe
mei. Este vorba de Vigdis Finnbo- 
gadottir. care deține actualul man
dat de președinte, si Sigmund Vi- 
nogadottir. informează agenția 
Taniug. Vigdis FSnnbogadottir a 
fost aleasă ca președinte al Islan- 
dei în 1980 și realeasă în 1984.

EXPEDIȚIA TRANS POLARĂ SO- 
VIETO-CANADIANA se apropie 
de sfirșit, după ce a percuTș pe

STUDIU. După cum apreciată a- 
genția D.P.A., circa 1 milion de 
oameni sînt confruntați în R.F.G. 
cu problema lipsei unor locuințe 
adecvate. Un studiu efectuat de 
experți in materie a demonstrat că 
circa 700 000 de oameni locuiesc In 
condiții improprii, iar 200 000 stau 

’ în case aflate intr-o stare de de
gradare avansată. Totodată, circa 
100 000 de persoane nu au nici o 
locuință.

DEMONSTRAȚII- Sute de stu- 
denți au înfruntat, vineri, forțele 
poliției in centrul capitalei sud-co- 
reene. Seul. Demonstranții au ma
nifestat în favoarea democratizării 
vieții politice interne, pentru îm
bunătățirea condițiilor de studiu 
de trai.

MINIȘTRII APĂRĂRII DIN
RILE N.A.T.O., cu excepția ? 
ței, reuniți Ia Bruxelles, au 
rit să transfere în Italia celr 
avioane de luptă americane 
„F-16“ care urmează a fi 
de la baza Torrejon din 
Guvernul italian — s-a prf 
este dispus să accepte ar 
o bază militară de pe terii 
țional. După cum se știe, 
cerut evacuarea acestor 
operație ce urmează să 
iată pină în 1991.

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ')

Controverse în probleme economico-soc
Scena politică britanică a fost 

dominată, in ultima vreme, de. ale
gerile locale, ale căror rezultate au 
arătat că, in ciuda unor reculuri, 
Partidul Conservator, aflat la pu
tere, și-a menținut in general po
zițiile. In ceea ce privește princi
pala formațiune a opoziției — Parti
dul Laburist — acesta, deși a obți
nut un anumit avans, n-a fost in 
măsură să-și asigure — cum scria 
ziarul „Financial Times" — „talo
nul de oxigen" necesar redresării 
așteptate. Practic, așa cum arată 
același ziar, laburiștii încă „n-au 
trecut de primele etape ale revi
zuirii politicii lor", deși, in anul 
care s-a scurs de la ultimul scru
tin parlamentar, au făcut nume
roase tentative în acest sens. Cit 
privește cealaltă grupare a opo
ziției — Partidul Democrat-Social 
și Liberal, nou format prin unirea 
partidelor social-democrat și libe
ral — rezultatele înregistrate în 
alegeri n-au fost nici pe departe 
încurajatoare, dovedind că aces
tuia ii va fi greu să-și găsească un 
„loc bine precizat" in sistemul po
litic din Marea Britanie.

Dincolo de micile schimbări in
tervenite . după alegerile la nivel 
local — în comitate, municipii, 
orașe și sate — pe planul vieții 
parlamentare s-a constatat o inten
sificare a controverselor dintre 
guvern și opoziție in problemele 
economice și sociale, deseori î-nre- 
gistrindu-se „scene fierbinți" — 
cutn le califică ziarul „Daily Mail".

în ce constau controversele ?
în primul rind, dispute aprinse 

au izbucnit in legătură cu exacti
tatea datelor și faptelor mențio
nate de unele statistici ale guver
nului. De exemplu, ultima cifră 
oficială a șomajului menționată de 
cabinet a indicat existența a 
2 455 000 persoane fără un loc de 
muncă, nivel inferior cu peste 
700 000 celui din iulie 1986. Aceas
tă cifră reprezintă totuși aproape

9 Ia sută din întreaga populație, 
activă. Potrivit buletinului britanic 
„Latest Developments in the Eco
nomy" (Cele mai recente evoluții 
in domeniul economiei), în ulti
mele șase luni șomajul a scăzut 
lunar cu peste 44 000, situație pusă 
și pe seama unei creșteri econo
mice de 4,2 la sută înregistrată 
anul trecut. Partidele de opoziție 
contestă insă cifrele privind șo
majul, pe care le consideră ca fiind 
„manipulate" pentru a inducp în 
eroare opinia publică. Laburiștii,

Marea Britanie

ca și sindicatele, evidențiază, nu 
diminuarea, ci agravarea șomaju
lui ; după aprecierile lor, numărul 
real al- celor ce nu au in prezent 
de lucru se ridică la 3 305 000, re
prezentînd de fapt. 11,9 la sută din 
populația adultă.

Puternice controverse. s-au ivit și 
în. jurul reformelor introduse de 
guvern la legislația fiscală și cea 
privind asistența social-sanitară și 
modul cum se reflectă ele în al
cătuirea noului buget. în timp ce 
cabinetul relevă faptul că „în
treaga populație are de cîștigat de 
pe urma acestor schimbări". în 
Camera Comunelor reprezentanții 
partidelor de opoziție au arătat că 
legislația respectivă „nu răspunde 
decit intereselor celor cu venituri 
mari", fiind o „deplasare spre, 
vechea politică conservatoare din 
secolele trecute, de a face to
tul pentru cei bogați și a-i ne
glija complet pe cei mulți". în 
acest sens, deputatul laburist Gor
don Brown a descris noul buget ca 
fiind „cel mai nejust. mai neechi
tabil și mai părtinitor din punct 
de vedere social din acest secol". 
Pină și deputatul conservator Pa

trick Cormack mention, 
noile legi, „s-a stabilit 
de impozite pentru cel 
trăiește intr-un castel, 
tru cel sărac de la p< 
lului". Numai din ace: 
bări" aduse legislației 
ca 2 la sută din pop: 
nică ce dispune de ven 
obținut un „cadou" de 
de milioane lire sterlii 

în cadrul acelorași d< 
ferindu-se la noua le 
privire la sănătate, dep 
rist Robin Cook arăt- 
cind această lege va 
goare, ea va reprezenta 
tot pentru cei săraci, 
se cita faptul că numai 
tamentului medical den 
te cu 3 000 la sută (!) f

Așa cum subliniază ț 
neză, guvernul a realiz: 
celor mai nevoiașe păți 
lafiei „economii" buget 
de milioane lire sterline, 
la capitolul cheltuielik 
s-au prevăzut pentru 
ciar în curs 19,215 m 
sterline, față de 18,8 r 
a fost anul trecut. : 
plimentare ar urma s: 
nate modernizării arme 
re. în primul rind pr 
flotei submarine cu s 
rachete de tipul „Tride 
celor convenționale — 
finit in „Cartea albă" 
lui în domeniul apărări

Ca și în alte țări v 
ne. planurile de modern 
melor nucleare intin 
opoziția opiniei public 
semnificativă fiind în 
cerința formulată d 
Brown, secretarul 
„Campania pentru de; 
Cleară". ca „guvernul . 
re procesului mondial c 
re și să procedeze la 
armelor nucleare".

Nicolae PIX
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