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ÎNVĂTĂMINTUL POLITICO-IDEOLOGIC
puternic angajat în opera de educare revoluționară,
de înfăptuire a programelor de dezvoltare
••
economico-socială a țării
Problemele complexe pe care le ridică uriașele trans
formări care au loc în țara noastră și în lumea conteni
porană cer un larg orizont ideologic și politic, o înțe
legere și cunoaștere temeinică a legilor generale ale
dezvoltării sociale, a interdependenței dintre diferitele fe
nomene, atît pe plan național, cit și internațional
NICOLAE CEAUȘESCU
După cum se știe, ultima parte a
anului trecut a fost marcată de des
fășurarea unui eveniment memora
bil in viața partidului, a întregului
popor : cea de-a 5-a Conferință Na
țională
a
Partidului
Comunist
Român. Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu in fața
forumului comuniștilor români con
stituie un document de excepțională
însemnătate teoretică și practică. în
care sint analizate in mod aprofun
dat. științific, pe baza concepției re
voluționare despre lume și viată, in
spirit critic și autocritic, activitatea
de pînă acum, concluziile și învăță
mintele ce se detașează atit din în
treaga experiență a construcției so
cialista din patria noastră, cit și din
experiența mondială in general, >e
dă răspuns problemelor ridicate ds
actuala etapă de dezvoltare a țării,
de evoluția lumii in ansamblu.
Strălucită generalizare a experenței partidului și poporului nostru in
construcția socialistă. Raportul re
prezintă o magistrală contribuție la
dezvoltarea și îmbogățirea creatoare
a teoriei revoluționare in condițiile
României. In acest document funda
mental sint formulate teze de deo
sebită însemnătate teoretică și prac
tică referitoare la : stadiul istoric in
care se găsește procesul edificării
noii societăți in patria noastră ; na
tura și evoluția proprietății socialis
te ; raportul dintre fondul de con
sum și fondul de dezvoltare eco
nomico-socială ; rolul partidului si
statului in conducerea unitară a so
cietății. in aplicarea consecventă a
principiului centralismului democra
tic ; perfecționarea și dezvoltarea
sistemului, unic în felul său, al de
mocrației muncitorești revoluționare,
îmbinarea permanentă a democrației
directe cu cea reprezentativă ; con
tinuitatea procesului revoluționar

de transformare a societății româ
nești in lumina principiilor socialis
mului științific ; relația strînsă. dia
lectică. dintre politica internă și cea
externă ; imperativul unirii popoare
lor. a forțelor progresiste de pretu
tindeni pentru apărarea păcii, a
dreptului la viață — bunul cel mai
de preț al omului, pentru făurirea ■
unei noi ordini economice și politi
ce internaționale ; căile de întărire
a unității, solidarității partidelor co
muniste, a tuturor forțelor revolu
ționare progresiste și democratice.
în acelăși timp, acest document
programatic conține orientări clare,
ferme, menite să asigure îndepli
nirea integrală a hotăririlor Congre
sului al XIII-lea al partidului, mo
dernizarea rapidă a forțelor de pro
ducție. dezvoltarea științei. învățămintului,
culturii.
perfecționarea
activității în toate sectoarele vieții
economice și sociale, creșterea mai
puternică a proprietății socialiste, a
avuției naționale. înfăptuirea obiec
tivelor strategice de trecere a pa
triei noastre la un nou stadiu, supe
rior. de dezvoltare.
Prin toate acestea. Raportul pre
zentat in cadrul Conferinței Națio
nale a partidului
strălucita
dovadă a capacității ...
tovarășului
___ „___
Nicălae Ceâușfecu 'de' a întemeia
marile orientări politice, de a gindl
in toată complexitatea sa procesul
edificării noii societăți, de a asigura
permanent generoase orizonturi acestei mărețe opere istorice, muncii
și activității milioanelor de con
structori ai socialismului — devine
program de muncă și luptă al între
gului popor, se situează la baza ac
tivității tuturor organelor și organi
zațiilor de partid de unire și mobi
lizare a oamenilor muncii în opera
făurire a societății socialiste

multilateral dezvoltate, de ridicare a
țării pe noi trepte de progres și civilizație. de înaintare fermă a
României spre comunism.
Bogăția ideilor și concluziilor cuprinse in Raport solicită o puternică diversificare a muncii politicoideologice consacrate studierii și
însușirii acestui document, parte in
tegrantă a unei'strălucite opere teo
retice. a unei vieți de militant și
patriot revoluționar dedicate patriei,
partidului. poporului, a unei vieți
pilduitoare pe care întregul nostru
popor, intr-o atmosferă de deplină
unitate, se pregătește să o omagieze
sub semnul ales ai faptei de mun
că. al hărniciei, al angajării în dez
voltarea mereu ascendentă a țării.
Desigur, un asemenea document a
fost citit, studiat incă de la- apariție.
Tezele și ideile de mare valoare
ce-i alcătuiesc conținutul se cer stu
diate aprofundat și temeinic însuși
te, in cadrul unui adevărat program
de studiu, pe colective de oameni,
dezbătute în strînsă legătură cu pre
ocupările și răspunderile ce revin
acestora in transpunerea în viață a
orientărilor Raportului, Iată de ce
dezbaterile din cadrul Invățămintului politico-ideologic, incepind cu
luna ianuarie, urmează să fie in in
tregime axate pe ideile și tezele
____ din
.....
cadrul documentelor Conferinței Na
ționale a partidului.
Au fost elaborate 6 teme care
surprind principalele aprecieri și,
orientări cuprinse în cadrul Rapor
tului : 1. Documentele Conferinței
Naționale a partidului despre pro
fundele transformări
revoluționare
din anii construcției socialiste. Suc
cesele istorice obținute de poporul
român, sub conducerea partidului, a
(Continuare in pag. a V-a)
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întreprinderea de mecanică fină
București. Aspect din secția na
nometre, atelierul unde se pregătește un nou lot de produse
pentru export

Foto : Sandu Cristian

Pentru o economie modernă, in
plină ascensiune, creșterea rolului
comerțului exterior, a ponderii ex
portului în totalul, producției repre
zintă un obiectiv de maximă impor
tanță pentru înfăptuirea strategiei pe
termen lung a dezvoltării. De altfel
și pînă in prezent economia româ
nească a obținut o serie de rezultate
bune în acest sens. în numeroase
unități economice producția pentru
export deține o pondere predomi
nantă' și chiar la nivelul unor subramuri ale industriei prelucrătoare
exportul a atins un nivel ridicat,
corespunzător nivelului de dezvol
tare a tehnicii și tehnologiei româ
nești. Totodată, in pas cu cerințele
actuale ale pieței externe, sporesc
exporturile complexe, produsele cu
un grad ridicat de prelucrare avind
o pondere din ce in ce mai ridicată.
Pornind de Ia rezultatele actuale,
de la obiectivele de perspectivă ale
actualului cincinal, trebuie spus insă
că exportul poate și este chiar ab
solut necesar să aibă o pondere mai
mare in totalul producției indus
triale. Așa cum sublinia secretarul
general al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, trebuie neapărat
să ne propunem și să acționăm ca
exportul să ajungă la cel puțin 40
la sută din volumul activității in
dustriale. Numai așa se va putea
asigura desfășurarea normală a acti
vității economico-sociale. în spiritul
acestor orientări de mare însemnă
tate. planul pentru cel de-al treilea
an al cincinalului prevede, printre
obiectivele sale definitorii, creșterea
mai rapidă a comerțului exterior
decît a producției industriale. Ca *
atare, pentru îndeplinirea sarcinilor
stabilite prin plan trebuie să se adopte o strategie complexă, adecva
tă de promovare a produselor fie
cărei întreprinderi pe piața externă,
avind permanent în vedere atingerea
unei eficiente ridicate pentru eco
nomia națională în ansamblul ei.
Cum trebuie să acționeze colectivele
de oameni ai muncii, factorii de de
cizie din întreprinderi, centrale și
ministere pentru îndeplinirea sarci-
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SISTEMATIZAREA TERITORIULUI
SI LOCALITĂȚILORo cerință obiectivă a dezvoltării tării, un program de larg interes national o»
rn

Cadru favorabil dezvoltăeconomice. Sistematizarea

constituia o părte Inseparabilă și
obiectiv necesară a strategiei generale de dezvoltare a țării. De pildă,
implantarea sau dezvoltarea forțelor
de producție nu se face după cri
terii subiective, ci in funcție de
factori obiectivi. între care și as
pectele de ordin teritorial care pot
influenta direct eficiența economică
(în nu puține cazuri aceste aspecte
își au ponderea lor în probleme ca
asigurarea contractelor și cooperarea
între întreprinderi apropiate. înve
cinarea cu baza materiilor prime,
forța de muncă etc.). Ce s-ar fi intimplat dacă miile de întreprinderi
industriale noi. zecile de mii de
blocuri edificate în ultimii 22 de
ani sau cele care vor fi înălțate în
viitor nu ar fi grupate judicios în
platforme industriale, respectiv an
sambluri de locuit, ci ar fi dispuse
la întîmplare ? Nu numai că — față
de ritmul construcțiilor din țara
noastră — s-ar ajunge la un rezultat
haotic, nu numai că limitata supra
față agricolă s-ar restrînge și mai
mult, dar chiar condițiile de muncă
și viață ale oamenilor ar fi în mod
direct îngreunate. Dezvoltarea eco
nomică in loc să asigure progresul
general al vieții, l-ar frina. Iată de
ce insăși avîntata epopee construc
tivă. transformarea din temelii a
înfățișării localităților tării presu
pun o viziune stabilă, de perspec
tivă, itiințifio determinată, asupra

lntinderii și împărțirii după folosințe
a teritoriului fiecărei localități, cu
noașterea din vreme a direcțiilor,
posibilităților și nivelurilor de dez
voltare — economică, socială, demo
grafică etc. — fixarea amplasamen
telor actuale și viitoare, a legăturilor
între zonele de interes economic și
cele de interes social direct, intre
platforme industriale și cartiere,
protejarea perimetrelor semnificative din punct de vedere istoric sau
al ocrotirii naturii.
Dezvoltarea localităților in concor
danță cu prognozele și pe baza pla
nurilor de dezvoltare economico-so
cială permite valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și
umane ale fiecărei zone.
Totodată. în strînsă legătură cu
aplicarea altor programe și regle
mentări — ca generalizarea princi
piilor autoconducerii și autofinanță
rii teritoriale, prevederile privind
dezvoltarea industriei mici și servi
ciilor etc. — sistematizarea con
stituie o premisă importantă a vi
talizării și diversificării activităților
economice din toate localitățile și,
în primul rînd, din cele mici, pro
filarea acestor activități în concor
danță cu dezvoltarea localităților
înconjurătoare, precum și stimularea
raporturilor economice echilibrate
din cadrul aceluiași județ ca și dintre
sat și oraș în general.
Succint, se poate afirma că siste
matizarea asigură o premisă fi
rească. obligatorie pentru înflorirea
economică a tuturor zonelor și loca
lităților.

Valorificarea judicioasă
a pămintului. Teritoriul țării

este, inerent, limitat. Suprafața pro
pice agriculturii, de asemenea. Ra
portat la populație, această supra
față nu este deloc mare, de fiecare
locuitor revenind mai puțin de o
jumătate de hectar. Tocmai de aceea,
pămintul trebuie utilizat cu maximă
chibzuință. Așa cum se prevede și
în Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R.
din 23—24 iunie 1986 care a anali
zat aplicarea prevederilor Legii
sistematizării „toate terenurile de pe
teritoriul tării, indiferent de desti
nație sau de proprietatea cui se află,
constituie fondul funciar unic din
Republica Socialistă România, avuția
națională care trebuie folosită, pro
tejată și ameliorată in concordanță
cu interesele întregului popor".
Pe lîngă obiectivele și avantajele
amintite anterior, acțiunea de siste
matizare trebuie să asigure prote
jarea fondului funciar, a apelor,
pădurilor, conservarea mediului în
conjurător. realizîndu-se extinderea
suprafețelor agricole prin recîștigarea și recuperarea unor terenuri
folosite necorespunzător, degradate
sau în curs de degradare, Ca o pa
ranteză de ordin teoretic se poate
afirma că, in mediul rural, sistema
tizarea continuă într-un fel procesul
de cooperativizare a_ agriculturii.
.... .1
este o urmare logică a acestuia. In
tr-adevăr. dacă prin cooperativizare
s-a realizat comasarea fizică a su
prafețelor de teren, dar așezările, res
pectiv. satele, cătunele au continuat
să se afle răzlețite, diseminate după
„voia soartei", sistematizarea vine
să completeze și să întregească acest
proces. Iar dacă la comasarea te
renurilor agricole s-au obținut prin
desființarea haturilor
importante

IN CENTRUL ATENȚIEI : PRO
DUSELE CU UN GRAD RIDICAT
DE PRELUCRARE. Sint numeroase

cit mal ridicat Ia consumator pe un
suport material cit mai restrins.
Pe de altă parte, insăși evoluția
pieței mondiale justifică opțiunea
pentru dezvoltarea ramurilor care
asigură un grad ridicat de prelucrare : în ultimii ani, produsele acestora — mașinile-unelte perfec-

Creșterea volumului

și a eficienței
comerțului exterior
argumentele care pledează In fa
voarea creșterii accelerate a pon
derii produselor cu un grad ridicat
de prelucrare în totalul exporturilor
românești. Pe de o parte, de ordin
intern, legate de dezvoltarea unei
puternice și moderne industrii con
structoare de mașini, ca și a celor
lalte ramuri prelucrătoare. Ținînd
seama și de restricțiile impuse de
caracterul limitat ăl resurselor-' ma
teriale, singura cale eficientă de va
lorificare a potențialului creat o re
prezintă înglobarea unui efect util

ționate. echipamentele electrotehnice
și electronice cu diverse întrebuin
țări, sistemele flexibile de fabrica
ție. tehnica și tehnologia nucleară
sau spațială etc. — au ocupat pe
piața mondială un loc în continuă
expansiune, tinzînd să înlocuiască,
in special in comerțul țârilor indus
triale. exportul de produse „clasice",
in primul rînd al celor energointensive. care a fost '„transferat" țărilor
mai puțin dezvoltate. De asemenea,
prețurile de pe piața „liberă" au
crescut mai rapid pentru produsele

prelucrate, astfel ineît, după cum re
levă ' statisticile internaționale, in
anul 1987 comparativ cu 1980. pen
tru aceeași cantitate de bunuri ma
nufacturate importate a fost nevoie
de un export de materii prime ne
petroliere de aproape două ori mai
mare.
Așadar, devine tot mai evident că
exportul de materii prime sau de
produse cu un grad redus de pre
lucrare, oricit ar părea de eficient
pe termen scurt, intr-o analiză la
nivel microeconomic, nu poate sa
tisface necesitățile de perspectivă
ale economiei în ansamblul său.
PRIMA CONDIȚIE : ASIGURA
REA INTEGRALA A BAZEI MA
TERIALE. ..Deși ne-am îndeplinit
planul la export, am fi putut avea
rezultate mai bune dacă furnizorii
noștri de materii prime ne-ar fi li
vrat cantități mai mari, în loc să Ie
exporte direct". ..Exporturile noas
tre au fost întîrziate aproape siste
matic de lipsa ambalajelor. Amba
laje pe care furnizorii le... exportă
ca atare !“. Am reluat aici numai
două opinii exprimate, în multiple
variante, de diferiți interlocutori în
anul care s-a inebeiat. toate reflectînd. în esență, aceeași tendință de
satisfacere a unor interese ingustdepartamentale, în detrimentul eco
nomiei în ansamblul său. Tocmai
pentru a stopa această tendință. Le
gea planului național unic pe anul
1988. adoptată de Marea Adunare
Națională, preyede expres. ,c.ă, in alo-

Eugen RADULESCU
(Continuare in pag. a V-a)

Cu energia minții și a brațelor

♦
în perioada premergăAstfel, avem lucrări avan
sate în bazinul Zăbala (un
toare Conferinței Naționaafluent al Putnei). urmînd
le a partidului, riul vrinca in acest an să producă
cean Putna și-a conectat
puterea la sistemul ener- . energie ..Zăbala IV A", cu
o
putere
instalată de
getic național. A fost mo
0.64 MW. la care se vor
mentul
în
care primii
adăuga,
in
perioada urmăkilowați de Vrancea, smulși
toare, încă două hidrocenapelor și pulsați in sisr
trale cu o capacitate întem, au inaugurat un în
sumind 1.6 MW. apoi vor
treg program de valorifi
urma
altele
și
altele.
care a potențialului hidro
„Zăbala IV A", din zona co
energetic. De altfel, ca po
munei Paltin, unde in pre
tențial hidroenergetic, ju
zent se lucrează efectiv (Ia
dețul Vrancea se situează
baraj) e. în felul său. un
între primele trei județe
unicat în materie. E un tip
ale țării, urmînd ca p-inâ
de centrală înglobată la
._
în anul 1990 și în conti
baza barajului. Construcția
nuare rîurile sale și viito
sa a fost preluată de noi ;
rul canal de irigații Șiret—
Bărăgan (care este in exe
cuție) să fie presărate cu
hidrocentrale de microputere. astfel incit, adunate
laolaltă, forțele rîurilor să
devină fluviu de energie.
Iată de ce conectarea la
sistemul energetic național
a primei hidrocentrale de
ne-a ambiționat reușita
microputere de pe riul
constructorilor
de
la
Putna reprezintă un înce
Greșu.
put frumos, un imbold pen
Dar cine sint constructo
tru eforturi viitoare,
așa
rii de la Greșu ? Pentru
cum bine spunea tovarășul
a-i cunoaște, am refăcut
Ștefan Frâncu, directorul
invers drumul Putnei.
întreprinderii de exploata
Limpezimea apei, săgeta
re a rețelelor și instalați
tă din loc in loc de zborul
ilor energetice și de distri
păstrăvilor — locatari sta
buție a energiei electrice șl
tornici ai Putnei — a
termice Focșani.
fost, aici, la Tulnici, din— Hidrocentrala de mi
totdeauna, uvertura unui
croputere de la Greșu,
perpetuu poem acvatic :
avind o putere instalată de
mai în aval, apa devine
1.26 MW, constituie prima
aer. abur rece, țișnind spre
lucrare de acest gen la care
înalt, cîntec de energii
sintem noi beneficiari —
dezlănțuite
—
cascadă.
ne mal spunea tovarășul
Cascada Putnei. loc de le
Frâncu.
încercări
mai
gendă și de vis, de unde
modeste au mai fost, dar
apa își strigă, de milenii,
hidrocentrala de la-Greșu
puterea.
a fost gîndită, proiectată și
Trebuia
s-o
asculte
executată ținindu-se seama
cineva I Forța asta, rostită
de potențialul autentic al
de milenii, trebuia, într-o
riului Putna ; vreau să vă
bună zi. înțeleasă.
spun că la dimensiunea
Si iată că. in amonte de
satelor din zonă, și după
cascadă — cascada rămîne,
consumurile
attuale de
așa cum e, neatinsă — o
cascadă nouă, mai înaltă si
energie ce se înregistrează,
aceasta acoperă întregul
mai puternică și-a făcut
consum
al
localităților
apariția, corectind geogra
Tulnici, Lepșa.
... Greșu, și al
fia locului : hidrocentrala.
stațiunii turistice Soveja,
Este o lucrare în măsură
și tot ne mai rămîn 0.5 MW
să impresioneze. Fiindcă a
fost construită cu seriozi
pentru sistem, lată de ce,
în continuare, se fac efor
tate. constituind un examen
inedit pentru
cei ce au
turi pentru a avea cit mai
repede alte asemenea iz
materializat-o.
voare de energie în-județ.
constructori

conduși de maistrul Nicolae,
Voicu, șeful punctului de
lucru, reprezintă un fel de
echipă de șoc in cadrul
brigăzii noastre — ne „pre
gătise" inginerul Constan
tin Dumitrescu, șeful brigăzii-antrepriză de con
strucții. montaj și reparații
Focșani, aparținind antre
prizei de profil din cadrul
trustului general de antre
priză Brașov. Avem două
astfel de echipe în ca
drul, brigăzii : cea condusă
de comunistul Voicu și o
alta, condusă de comunis
tul Nicolae Bunghez. E o
veche dispută pentru intiietate între aceste două

In Vrancea, pe firul
noilor microhidro centrale

Noua înfățișare urbanistica a comunei Bascov din județul Argeș

Așa cum s-a arătat în prima parte
• articolului, sistematizarea prezintă
multiple avantaje. In ce constau acestea ?

nilor de excepțională Însemnătate
care revin comerțului exterior în
dezvoltarea de ansamblu a econo
miei 1

cîștiguri de teren, tot astfel șl în
cazul sistematizării se pun în va
loare importante rezerve de suprafețe
agricole.
Viața arată că acolo unde s-a ac
ționat serios, cu conștiinciozitate,
rezultatele sistematizării sub aspectul
recîștigârii de teren agricol n-au
intirziat să se arate. Bunăoară, in
numai 16 comune din sectorul agricol
Ilfov s-au ciștigat. intr-un interval
relativ scurt. 74 hectare de teren
pentru agricultură. Și este lesne de
înțeles ce suprafețe considerabile
ș-ar cîștiga prin această acțiune
in toate județele, la scara întregii
țări, prin comasarea suprafețelor
intravilane, slab populate, a păien
jenișului de drumuri și poteci inu
tile. a curților nefolosite, terenuri
lor virane... Din cele 13123 de sate
existente in prezent, aproape 4 000
— practic, niște cătune — nici nu
oferă perspective de dezvoltare pen
tru tot mai restrînsa lor populație.
SINTETIC, in urma rcanalizării perimctrelor construibile conform nor
melor sistematizării, S-AU IDEN
TIFICAT SUPRAFEȚE INSUMÎND
348 000 HECTARE. Redarea lor agri
culturii
ar
însemna — calculind
după o medie de 6 tone Ia hectar
- ECHIVALENTUL A PESTE 2 MI
LIOANE TONE PORUMB BOABE.
Adică, mai multă carne, mai mult
lapte, mai mult unt și brinzeturi.
cantități însemnate de produse agroalimentare pentru populație, pentru
trebuințele economiei naționale.

C. NICOLAE
S. ANTON
(Continuare in pag. a Il-a)

formații. Nici una nu se
lasă mai prejos, amindouă
preiau lucrările de mai
mare dificultate ; și unii și
alții le predau in avans
beneficiarilor. Bunghez a
lucrat pe Valea Nărujei și
a Putnei. șl-a încheiat cu'
două luni mai devreme
sarcinile pe 1987.
— Și Voicu ?
— A încheiat construcția
hidrocentralei cu o lună și
jumătate mai devreme.
— Sinteți un fel de des
chizători de drumuri 1
—- In general, drumurile
sint... munca noastră, Noi
avem la activ rețeaua de
drumuri forestiere din zonă — circa 800 km de
drumuri.
— Alte lucrări ?
— Corecții de torențl și
lucrări de combaterea ero
ziunii solului : știți, Vran
cea are o rețea hidro
grafică care ridică multe
probleme.
Am „corectat"
cam 2 500 km de ape...
— Pe care, acum, le
puneți să dea energie 1
— Am
mai
construit
pentru energetică : C.E.T.
Focșani este tot opera
băieților lui Voicu.
— Cu asemenea opere și
cu asemenea oameni nu e
de mirare că. de 12
ani. sinteți pe primul loc

în Întrecere în cadrul
trustului !
— De fapt, oamenii sint
totul. Avem o forță de
muncă foarte stabilă-; avem,
mai
cu
seamă.
un nucleu de comuniști
care se bucură de stimă,
de ascultare, sint urmați
în toate acțiunile și sint
oameni de acțiune. Acum,
sigur, mai e și un secret...
știut de toată lumea : con
structorii noștri sî,nt oa
meni ai satelor din zonă.
Barajul
hidrocentralei,
construit din beton ciclopian. a „înghițit" bolovanii
de pe albia riului. Econo
mie de agregate de balas
tieră
70 la sută. A ieșit
la fel de rezistent ca stinca in care este încastrat
Și suplu. Și elegant. Are
și „sertare" pentru păstrăvi : este știut că acest
prinț argintiu al apelor de
munte migrează spre obirșia apei în perioada depu
nerii icrelor și constructorii
au găsit soluția de a nu-i
împiedica drumul firesc.
Admirăm construcția zveltă a barajului — 8.5 m
înălțime la deversor. 16 m
la aripi. 45 m deschiderea,
19.5 m lățimea fundației.
Sint cifre care demonstrea
ză. o dată în plus, că lu
crarea a fost
destul de
grea și de serioasă. Car
nețelul de reporter a mai
reținut : debitul apei : ■ 3,2
mc pe secundă, conducta
de fugă : 1 800 ml, cu două
căderi : 27 m diferența că
derii de la baraj la turbină
(dublul cascadei Putna) ;
două turbine (făcute să
funcționeze nu numai in
perioadele de virf de
sarcină, ci non-stop 1) ; un
lac de acumulare de 3 000 m
lungime și de 30—35 m lă
țime...
Cifre. Volume. Fapt îm
plinit. Hidrocentrala. Și,
înglobat in ea. efortul aces
tor 18 oameni.
— A fost o lucrare grea ?
— Să vă spun că a fost
ușoară ? A fost grea. A tre-

Anica FLORESCU
Dan DRĂGULESCU
(Continuare în pag. a V-a)

SATUL LA ORELE ÎNVĂȚĂRII
metodelor de obținere a unor
producții agricole cit mai mari
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CARACTERUL COMBATIV AL ATITUDINII ANGAJAM
Intervenția critică poate fi considerată încheiată tind neajunsurile
Nu o dată. în momentele de bilanț,
prin evaluarea lucidă a faptelor, co
muniștii constată că acestea nu co
respund așteptărilor și nu constituie
măsura exactă a potențialului de
care dispune organizația de partid
din care fac parte. Raportarea la
fapte fiind substanța oricărei ana
lize, in asemenea situații atitudinea
critică se prezintă ca o necesitate,
premisa oricărui început de drum la
capătul căruia rezultatele, faptele să
se ridice la nivelul eforturilor mobi
lizate. al resurselor puse în mișcare.
Debarasarea de neajunsuri, lichidarea
zgurii care se așază uneori nedorit,
din inerție poate, pe firele invizibile
care mențin la cote superioare elanul
colectiv se efectuează la flacăra pă
trunzătoare a criticii. O flacără în
treținută de patosul revoluționar, de
hotărîrea de a lăsa în urmă lipsurile
și dorința de a da faptelor, realiză
rilor strălucirea împlinirii.
La conferința extraordinară a or
ganizației județene de partid Alba,
alături de realizările de prestigiu ra
portate au fost subliniate și o seamă
de neimpliniri legate de rezultatele
nesatisfăcătoare din industrie și agri
cultură. Asupra acestora s-a îndrep
tat în darea de seamă, apoi în cadrul
dezbaterilor, tăișul criticii, care a
dezvăluit, așa cum o impuneau reali
tățile. o serie de lipsuri în munca de
partid. în activitatea unor organizații
de partid din întreprinderi, din orașe
și comune. Criticile formulate in
conferință nu au fost doar un trecă
tor moment al adevărului. Iată ce
ne spune tovarășa Maria Bunea,
prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid Alba Iulia. reluînd
principalele accente critice ale inter
venției sale din cadrul conferinței
extraordinare a organizației județene
de partid, referitoare la nerealizările din industria municipiului :
— Referirile critice de atunci sînt
valabile și acum. In unele privințe
consider acum. în spiritul ideilor din
Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu Ia Conferința Na
țională a partidului, că puteam fl

mai fermi fată de unele deficiențe
din munca noastră, a organizațiilor
de partid din unitățile industriale
care in anul 1987 nu și-au realizat
planul. Iată de ce în acest an vom
manifesta mai multă hotărîre în îm
bunătățirea stilului și metodelor de
muncă. Atît în munca noastră, cit
și în activitatea organizațiilor de
partid nu vom tolera atitudinea de
împăcare cu lipsurile, tendința de
justificare a nerealizărilor. A justifi
ca nerealizările înseamnă a renunța
la critică. A deforma. Cind faptele,
stările de lucruri o impun, vom in
terveni oportun și vom lua măsurile
corespunzătoare.

VIAȚĂ DE PARTID
Adoptarea fără întîrziere a măsu
rilor corespunzătoare constituie obiectivul oricărei atitudini critice. In
adunarea generală din 19 noiembrie
1987, organizația de partid forjă B
de la întreprinderea mecanică din
Alba Iulia a analizat preocupările
existente, la acea dată, în vederea ,
finalizării lucrărilor pentru pregăti
rile de iarnă în atelierul de forjă. In
adunare, inginerul Mircea Codarcea
a criticat faptul că s-a acționat tar
div pentru realizarea pregătirilor
pentru sezonul rece și, în mod deo
sebit, pentru completarea geamurilor
sparte și etanșeizarea închiderilor.
Faptele erau indiscutabile, interven
ția la obiect.
— După aceea s-a acționat rapid,
ne-a relatat zilele trecute ing.
Mircea Codarcea. Intervenția critică
a avut ecoul scontat. Acest lucru
m-a stimulat. Așa că în următoarea
adunare generală am criticat faptul
că un ciocan de 630 kg stătea de 10
zile din cauza unei defecțiuni tehnice
a cărei remediere întîrzia. Eu am fost
primit în partid în această organiza
ție și aici, de la ceilalți comuniști.

Un morman de fier
la... reparat?
Spiritul gospodăresc are infinite
înfățișări. Una dintre aceste „ram
pe de control" este și... locul de
reparații al diverselor utilaje. Pre
cum excavatoarele, de pildă. în ce
stare ating acestea vîrsta intrării
în refacere ?
Iată întrebarea pe
care ne-am pus-o la întreprinderea
de reparații din Brăila. Am intrat
pe poartă la aceeași oră : el cu o
cupă de 1,2 metri-cubi, noi cu pixul
și carnetul de reporter. Marca ex
cavatorului ? Evident. „Progresul"
Brăila. De la însoțitorul acestuia.
Ștefan Popescu, aflăm :
— Excavatorul aparține între
prinderii miniere Mehedinți. Tre
buia adus la reparat încă de anul
trecut, dar...
Dar, bine îngrijit, utilajul a pro
dus. S-a contat pe el. Motorul lui
merge și acum ceas, aici, in parcul
rece al întreprinderii unde excava
torul n-a fost „ajutat" să coboare
de pe trailer. Cîteva zile de... tra
tament intensiv și va pleca apt să
înceapă o nouă campanie în fron
turile miniere ale Mehedinților.
— E un caz fericit, remarcă meș
terul Toma Drăgan, pe care îl aflăm dînd tircoale. cu vădită sa
tisfacție. proaspătului venit.
— în ce sens ?
— Destule utilaje poposesc la re
parat în stare
de... epave. Mai
ales din exploa
tările de cărbune
de la Motru, Rovinari. Voivozi...
Știu, condiții gre
le de muncă in
cariere, praf de
cărbune, supraso
licitare. Dar tot
asemenea condi
ții au, de exem
plu, și minerii din Horezu. Și to
tuși. de la Horezu, excavatoarele
sint trimise la reparat in termen,
arată că au fost bine întreținute,
exploatate cu grijă.
Remarca meșterului ne îndeamnă
să facem un tur de orizont prin
întregul parc rece. Loc unde sint
aduse, anual, in jur de 1 000 de
excavatoare pentru reparații. După
ce luni și ani și-au făcut datoria
în sistemele de irigații ori frontu
rile de cărbune ale țării, in ofensiva
de zidire a platformelor industriale
ori a noilor orașe, șosele, cursuri
de apă etc., etc... Vin aici, cam
după vreo treizeci de mii de ore
de funcționare, cu semnele bătă
liilor purtate. Și pleacă revigorate,
înzestrate de miini pricepute, har
nice, cu o nouă tinerețe. Da, po
posesc la reparat, fiecărei mașini
ii vine un astfel de soroc, dar și
acest stadiu atins îl arată pe bunul
gospodar ori pe indolentul care tra
ge de un utilaj sau altul, pînă cind
acestea se transformă in autentice
mormane de fier.
Repetăm : știm că toate aceste utilaje dau bătălii aspre. în orice anotimp al anului, necondiționat. Și
le ciștigă. Dar bătăliile trebuie ast
fel date și ciștigate, incit să-ți mai
rămină șansa și puterea să treci în
palmares și altele. Ori : cu ce șan
se se mai poate înscrie in această
privință... un morman de fier ? In
această privință, parcul rece oferă
destule eșantioane ale lipsei de
grijă, de răspundere în care se
complac proprietarii unor astfel de
extraordinar de utile mașini. Iată-ne, de exemplu. în fața a ceea
ce. odată, s-a numit probabil... ex
cavator. Locul de expediție ? Gara
Socola din Iași. Pare venit de mul
tă vreme in curtea întreprinderii
brăilene. Notăm „poziția lui geo
grafică" și intrăm in atelierul demontare-spălare, unde facem cu
noștință cu nemulțumirea lui La
zăr Stan.
— Cine v-a supărat ?
Ne arată cu mina un excavator
greu încercat intr-o carieră de căr
bune. Dar și mai greu încercat de
neglijența celor care l-au avut pe
mină. Au tras de el pînă l-au pus
pe butuci. Nu s-au învrednicit să-l
ungă, să-l greseze. In schimb, l-au
procopsit cu legături de sîrmă, i-au
sudat rolele de la șenile, l-au cirpăcit.
— Niciodată n-o să pricep — se
aprinde Lazăr Stan — cum pot fi
lăsati de capul lor asemenea oa
meni ! Și. mai ales, cum de nu se
îngrijesc de propria lor piine. Pen
tru că mașina asta este, pentru
fiecare — piinea noastră.

am învățat că dezvăluirea neajunsu
rilor. angajarea in lichidarea lor nu
reprezintă o chestiune de curaj per
sonal. Critica adusă în adunare a
impulsionat activitatea celor care se
ocupau de repunerea în funcțiune a
ciocanului. Dar cu asta nu pot să
mă declar mulțumit. S-a constatat că
deși în întreprindere se recondițio
nează frecvent berbecii de la cio
canele de forjă. în situațiile care
impun înlocuirea lor întimpinăm di
ficultăți
deoarece realizarea unei
colaborări pentru producerea lor —
noi nu dispunem de condiții — este
greoaie și fără continuitate.
Nemulțumirea față de ce s-a rea-

Cornel Mocanu, de la serviciul
desfacere, subscrie la această in
dignare, descifrindu-ne „misterul"
mormanului de fier pe post de...
excavator expediat din Gara So
cola :
— Utilajul aparține întreprinderii
de gospodărie comunală — Iași. A
fost descărcat la Brăila — fără ca
măcar să existe un contract ! — pe
11 martie 1987. Evident că n-a ve
nit nici un delegat să-și prezinte
dorințele. Presupunem că... de ru
șine. După multe luni se primește
un telefon : „Aveți acolo un exca
vator al nostru, P 600 ?“ „Avem
excavatorul dv., sau mă rog, ce
ne-ați trimis, dar e P 801". „Așa e,
că uitasem..." (Un excavator se uită
ușor, nu ? Cum ai rătăci un ac cu
gămălie !... n.r.). „Vă rugăm să tri
miteți un delegat, cum e regula,
pentru constatări", somează între
prinderea din Brăila, dornică să
pună pe roate cit mai grabnic
mormanul de fier, „Sigur că trimitem". Urmează săptămîni în șir
de așteptare. Pe jos să fi pornit
delegatul ieșean și tot ajungea,
Nepăsarea are, cum se vede
treaba, și ea nenumărate înfățișări... După cum o probează și
„excavatorul" expediat aici de
la Vi'ctoria-Călan. Trimis ? Mai
bine zis. abando
nat săptămini în
tregi. Pînă cind,
în sfîrșit, proprie
tarii s-au îndurat
să
trimită
un
delegat la Brăila,
să vadă ce se mai
aude cu utilajul.
Erami in
în uzină
cînd acestuia 1
s-a citit lunga
listă de constata
re cu toate defectele și descompletârile mașinii. Delegatul a dat
a lehamite din miini ;
— Treceți pe listă ce vreți. în
treprinderea noastră are bani, plă
tește.
Sigur că întreprinderea va plăti,
întrebarea e : din care buzunar ?
Mergind pe urmele întrebării ajungem, vrind-nevrind, tot la nota
de plată a... nepăsării, a lipsei de
elementară grijă față de bunurile
încredințate. „Meritul" direct și
imediat al unor astfel de note este
acela că ele încarcă in mod ar
tificial costul producției, dimi
nuează beneficiile. Cu alte cu
vinte, lovesc în buzunarul oricărui
colectiv unde își mai fac loc ase
menea mentalități privind bunurile
date în gestiune de societate. Ga
lantonii pe banii întreprinderii, ai
colectivelor din care fac parte, ar
trebui treziți peste tot la realitate,
tăcuți să priceapă adevărul potri
vit căruia orice leu cheltuit în plus
— și cu atit mai mult : orice leu
risipit 1 — este suportat de toți și
de fiecare în parte, inclusiv de că
tre risipitori. Este exact ceea ce
și-a propus — și a reușit in bună
măsură — tocmai întreprinderea
de reparații-Brăila, care, nu-i așa ?
ar trebui să zică mersi că i se
oferă nu o dată prilejul de a în
casa cît mai mult pentru serviciile
sale :
— Am fost nevoiți să facem foto
grafii cu utilajele aduse in parcul
rece, la reparat. La vederea lor, la
solicitarea noastră, numeroase uni
tăți aparținind Ministerului Con
strucțiilor Industriale, de exemplu,
au trimis oameni la
pregătire.
Muncind cot la cot cu noi, pe flu
xul de producție, au învățat mai
temeinic cum se comportă meca
nismele, cum trebuie protejate, în
grijite. Iată o atitudine care ne
bucură. Este, în ultimă instanță, o
chestiune de conștiință, de răspun
dere față de valorile încredințate
de societate. Neîndoios că aceste
mașini vor ieși, o dată și o dată,
la pensie. Scadența poate insă să
fie amînată, așa cum o dovedesc
nenumărați minuitori ai excavatoa
relor. care, iubindu-și profesia și
mașina, adaugă în palmares mii de
ore în plus de funcționare. Oreproducție.
Opinia inginerului Marcel Andreescu, directorul întreprinderii de
reparații Brăila, unitate fruntașă a
industriei județului, are valoarea
unui apel care, nu ne îndoim, va
trezi ecoul meritat.
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lizat, atunci cînd se putea mai mult
și mai bine nu este doar o simplă
dovadă de maturitate politică. Spiri
tul critic are întotdeauna caracter
angajant. Iar afirmarea lui plenară
este uneori condiționată de modul in
care sînt pregătite analizele, de t'orta
cu care acestea sesizează semnifica
ția faptelor. De curînd, comuniștii
organizației de partid de la tumătorie-întreținere de la aceeași între
prindere au criticat modul în care
sînt pregătite adunările generale,
faptul că în rapoartele prezentate
accentele critice sînt timide, mult
diminuate fată de faptele la care se
raportează. Comuniștii loan Suciu,
loan Tandea, Gheorghe Drîndătean
au menționat faptul că sint neajun
suri în organizarea activității. în re
partizarea sarcinilor între membrii
biroului organizației, că se manifestă
tendința unora de a nu participa la
dezbateri. Lăcătușul loan Baie, secre
tarul biroului organizației respective,
consideră aceste critici un serios
sprijin acordat activității biroului.
— Așa stau lucrurile, ne spune
secretarul de partid. Ne confruntăm
cu multe probleme în funcționarea
utilajelor din turnătorie. în efectuarea reparațiilor programate și nepro
gramate. Sînt comise și abateri dis
ciplinare. Acestea nu trebuie nici
tolerate, nici tratate cu blîndețe, cu
o falsă omenie și înțelegere.
Concluzii și -mai temeinice ar fi
putut să fie trase de secretarul de
partid și biroul organizației de bază,
dacă ar fi participat după o săptămînă la adunarea generală a organi
zației de la turnătorie B, în care
Oliviu Oprea, curățător. a arătat că
starea tehnică a utilajelor din curăță
torie lasă de dorit, că acestea nu sînt
întreținute corespunzător. O critică
adresată și activității celor de la în
treținere.
Activitatea, viata nu stau pe loc.
Se regăsește întotdeauna ca intr-o
membrană deosebit
sensibilă

vizate nu mai există
dinamismul lor în munca organi
zațiilor de partid ? A fost oare
îndreptățit tonul liniștit, ușor afec
tat de automulțumire, cu care
au analizat comuniștii
organizației de partid țesătorie III de la
întreprinderea de covoare din Alba
Iulia activitatea desfășurată pentru
realizarea sarcinilor de plan pe 10
luni din 1987. La acea dată existau
depășiri la producția-marfă. la pro
ducția fizică. Dar în luna următoare,
decembrie 1987, nimic nu mai justi
fica aceeași abordare molcomă, su
perficială, a activității pentru reali
zarea planului, de data aceasta pe 11
luni. Nici în raportul biroului orga
nizației de partid, nici în intervențiile
celor care au luat cuvîntul nu s-a
pus întrebarea : de ce pe 10 luni sec
ția a realizat productia-marfă in
proporție de 100,2 la sută, iar pe 11
luni de numai 98,5 la sută. Nu s-a
muncit corespunzător, dar de ce ?
Care sînt cauzele ? Cine trebuie cri
ticat ? Cu ce argumente ?
— Uneori se mai și critică, nu în
deajuns. este adevărat, ne spune
neconcludent Rodica Giurcă. secre
tara biroului organizației respective.
Ne-am confruntat cu greutăți în asigurarea unor fire, în organizarea
locurilor de muncă și chiar în ce
privește disciplina.
Indiscutabil, tonul criticii îl dau
faptele. Dar ele trebuie analizate cu
discernămîntul. exigența și spiritul
revoluționar proprii comunistului.
Nerealizîndu-se aceasta, anul 1987
s-a încheiat fără ca organizația de
partid țesătorie III să fi tras toate
concluziile și învățămintele practice
din modul în care comuniștii, cei
lalți lucrători din atelierul țesătorie,
au muncit în luna noiembrie pentru
realizarea planului. Pot fi conside
rate neajunsurile care s-au manifes
tat ca fiind doar de domeniul trecu
tului ? Atîta vreme cît organizația de
partid nu și-a reevaluat poziția și nu
a luat măsurile necesare fată de
unele manifestări de indisciplină la
locul de muncă și
. de
’
organizare
necorespunzătoare a activității, apa
riția unor noi neajunsuri este posi
bilă.
înlăturarea cu fermitate a lipsuri
lor. riposta clară, neechivocă dată
unor fapte care împiedică realizarea
corespunzătoare a sarcinilor, a pla
nului in primul rînd. depind de fie
care comunist, de modul cum se an
gajează în acțiune. Desigur, dezvă
luirea critică a unor neajunsuri în
seamnă, implicit, asumarea, alături
de ceilalți tovarăși, a răspuhderii
pentru canalizarea lucrurilor pe fă
gașul firesc. Altfel spus, în fiecare
caz în parte, intervenția critică poate
fi considerată încheiată în momentul
în care obiectul ei. neajunsurile vi
zate nu mai există, au fost înlătu
rate prin măsuri ferme, eficiente.

Ștefan DINICĂ
corespondentul „Scînteii
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avuției obștești

Din noile construcții ale municipiului Miencurea-Ciuc

(Urmare din pas. I)

Cadru necesar dezvoltării
ample a construcțiilor de lo
cuințe Se ^*e că *n ultimele două
decenii, în România s-a construit
imens, ca niciodată în trecut, ca în
puține state din lume. Drept rezul
tat, Capitala, toate reședințele de
județ, majoritatea orașelor și multe,
multe comune și-au schimbat ra
dical înfățișarea. în perioada 1965—
1987 s-au înălțat peste 3,3 milioane
locuințe noi.
Cu toate acestea, mai sînt nece
sare serioase eforturi pentru a se
asigura rezolvarea definitivă a problemei locative în țara noastră ,de
fapt, o asemenea problemă nu se
încheie niciodată definitiv, pentru
popucă mereu, o dată cu înmulțirea
_
. .
latiei. cu creșterea standardului de
viață, apar noi și noi cerințe. De
aceea, partidul și "statul prevăd în
semnate mijloace materiale pentru
dezvoltarea pe mai departe a con
strucțiilor de locuințe. Numai în
cincinalul actual sint prevăzute fon
duri de investiții pentru construcții
de interes social în sumă de 135 mi
liarde lei : în acest cincinal se vor
construi 750 000 locuințe, din care
100 000 la sate.
Firește, atît sarcina Imediată a
realizării acestui important volum
de construcții, cît și sarcinile de
viitor impun o folosire judicioasă a
terenurilor, asigurarea unor perime
tre construibile raționale, știut fiind
că acestea favorizează în mod con
siderabil construirea locuințelor noi,
atit pe planul soluțiilor de ampla
sare. cit și pe plan tehnic și mate
rial prin organizarea superioară a
șantierelor
ifrțaffiaffiiț

carea gradului de civilizație a tu
turor localităților, apropierea con
dițiilor de viață din mediul rural
de cel urban constituie unul din
obiectivele de bază ale socialis
mului.
coordonată
importantă a
perspectivelor de reducere și înlătu
rare a diferențierilor sociale, de
ștergere a deosebirilor esențiale din
tre sat și oraș. Or. cum să se avan
seze pe calea realizării acestui dezi
derat. în condițiile dispersării teri
toriale haotice, moștenite din trecut?
Sistematizarea, gruparea judicioasă
a localităților este hotăritoare pen
tru a se obține ceea ce reprezintă
confort modern, condiții civilizate de
viață socială.
De pildă, la sate pătrunde tot mai
mult telefonia. Este unul din atributelo civilizației in curs de extindere. Dar ar fi de conceput întinderea traseelor telefonice la mari
distanțe, cu risipa enormă de materiale ce s-ar cere pentru a aduce te
lefonul în micile așezări răzlețe ?
Sau : rar om care să nu trebuie
să apeleze, fie și din cînd în cind.
medic. Dar. fie că vine medicul
pacient, fie că merge pacientul

medic, e limpede pentru oricine că
una este accesibilitatea asistenței
medicale intr-o localitate compactă,
„grupată" — și alta cind ambulanta,
șareta sau alt vehicul trebuie să
parcurgă kilometri de șleauri.
Este limpede că numai prin siste
matizare. incluzind comasarea și
„gruparea" așezărilor își vor putea
găsi cale de pătrundere și extin
dere asemenea atribute ale urba
nismului precum apa curentă, cata
lizarea — de care n-ar putea bene
ficia cătune izolate, case prizărite
peste văi și dealuri. La fel pavarea
străzilor și amenajarea de trotuare
între locuințe tip bloc, grupate chib
zuit. este ceva firesc : or. pavarea
sau amenajarea de trotuare spre că
suțe răzlețe aflate la kilometri în
cîmp ar fi imposibilă și absurdă.

Ridicarea nivelului de ci
vilizație spirituală. Inse?1 ni*
velul dezvoltării culturale, orizontul
de viață al oamenilor, deschiderea
lor sufletească, caracteristicile lor
morale sint influențate in cele două
ipostaze. Omul este o ființă emina
mente socială. întotdeauna individul
retras, izolat în spațiu, îndepărtat
de lume, a fost un anacronism. Cu
atît mai mult în condițiile eferves
centei vieții moderne. în care însăși
munca își adîncește considerabil și
ireversibil caracterul social, ce pers
pectivă mai poate avea un ins ori
o familie „tip huhurez ? !“.
Omul contemporan din tara noas
tră. omul nou. constructor al socia
lismului este — și trebuie, trebuie
în mod obiectiv — să-și ridice gra
dul de cultură, să dobîndească un
tot mai înalt nivel de pregătire pro
fesională, un orizont de cunoștințe
generale tot mai larg, o bupă .pre
gătire politică. Or. atit dezvoltarea
invățămintului, înlesnirea accesului
spre școli, desfășurarea cursurilor
de reciclare, de pregătire agrozoo
tehnică, cit și amplasarea unităților
culturale — cămine culturale, cine
matografe, săli de spectacole, de
conferințe etc. — toate presupun o
populație „grupată", răzlețirea avînd
serioase dificultăți în privința acce
sului la cultură.
...Sînt numai cîteva din multiplele
argumente care pledează pentru ne
cesitatea îndeplinirii mai decise, mai
consecvente a programelor de siste
matizare. Desigur, este vorba nu de
o acțiune precipitată, ci de un proces,
care se realizează in timp, in legă
tură cu asigurarea condițiilor mate
riale necesare — proces care impune,
cu atit mai mult, evitarea fermă a
oricăror cazuri de abatere sau încăl
care a prevederilor Legii sistemati
zării.
Sînt prevederi în care se reflectă
caracteristicile generale ale politicii
partidului, în cadrul căreia preocu
parea pentru solutionarea optimă a
problemelor dezvoltării economice se
îmbină organic cu umanismul con
secvent. cu grija pentru condițiile
de viață civilizată, pe plan material
și spiritual, a tuturor cetățenilor
tării.

Cum au fost regăsite... apartamentele din sertare
în ultimii ani, tot mai multi lo
cuitori ai orașelor tării, inclusiv ai
Capitalei au trăit bucuria mutării
într-o locuință nouă. Pentru con
strucția acestor locuințe statul a in
vestit sute si sute de miliarde de
lei. Exprimîndu-si recunoștința fată
de aceste eforturi, numeroși benefi
ciari ai noilor apartamente adresea
ză „Scînteii" scrisori de mulțumire
către conducerea de partid și de
stat. Primirea unor asemenea scri
sori a devenit un fapt uzual, cotidian.
Din păcate, primim însă si altEste vorba de ufel de scrisori.
______
nele scrisori prin care cetățenii ne
semnalează abateri de la normele
legii și ale moralei, incorectitudini
Si acte necinstite ale unor benefi
ciari de case noi care folosesc in
scopuri de speculă repartițiile pri
mite, Ie „valorifică" prin închirieri
și subînchirieri. La fel unele scri
sori cuprind critici întemeiate la adresa unor ICRAL-uri, care nu ur
măresc corespunzător modul in care
sint folosite casele statului, nu re
distribute în termenul legal și in
condițiile legale apartamentele ce
rămin disponibile prin diferite îm
prejurări (căsătorii, decese, mutări
la alte adrese sau din localitate etc.).
Din această cauză, multe din apar
tamentele rămase libere în asemenea
condiții sint ocupate abuziv, deve
nind „refugii" pentru o categorie de
persoane certate cu legea.
Iată două cazuri recent semnalate
redacției, privind pe de o parte, su
perficialitatea cu care sînt verifi
cate actele celor ce solicită atribui
rea unei locuințe, un schimb sau o
intrare în spațiu etc.. tar Pe de a’tă
parte, lipsa de evidență privind dis
ponibilitățile apărute în fondul de
locuințe.
Problema nu este „minoră", iar ca
zurile — cum se va vedea Ia sfîrșit — nu sînt ceea ce s-ar putea
numi „excepții izolate".
„în blocul nostru nr. 18 din Aleea
Vergului nr. 7 — ne scrie un grup
de patru locatari — administratorul
Paul Zaharia (ap. 3) s-a căsătorit în
urmă cu patru ani cu o locatară din
același bloc (ap. 44). Desigur, nimic
rău în asta. Dar. în loc ca după că
sătorie să predea către ICRAL apar-

tamentul pe care-1 ocupase (în ter
men de 60 de zile de la căsătorie
și mutarea la soția sa), face un
«schimb de locuință» cu un alt
cetățean
care avea o garsonie
ră. nr. 94. în strada Aurului nr. 16,
bl. M 3. et. IX". Practic. P. Zaharia
a perfectat acest schimb profitind
de superficialitatea
celor de la
ICRAL pentru a i se „pierde urma".
După aproape patru ani de utilizare
paralelă a celor două apartamente,
la sesizarea făcută de redacție. Con
siliul popular al sectorului 2 a obli
gat familia Zaharia să opteze pentru
unul din apartamente incit celălalt
să poată fi folosit de alti cetățeni.

dreptul de folosință a apartamentu
lui. La rindul lui. ne baza acestei
hotăriri. fostul soț. economist, a ob
ținut garsoniera din strada Schitului
(pe care n-a ocupat-o, intrucit se mu
tase in apartamentul altei persoane,
unde locuiește fără viză de res'edintă).
Totodată, si fosta soție, folosindu-se de astă dată de o hotărire de
partaj, obține prin institutul unde
lucrează un apartament de 3 canr. 10,
mere în Strada Lujerului
1
bl. 1 A. ap. 60 din sectorul 6, pe
care. — de la data întocmirii con
tractului de închiriere nr. 821 din
11.08.1986 — îl tine neocupat ( 1 ?)

Pe urmele unor scrisori sosite la redacție
Ne întrebăm, totuși : cum s-a „documentat" inspectorul de la fondul
locativ atunci cind a întocmit referâtul pentru biroul executiv ce
urma să emită decizia de schimb ? Iar
„greșeala" prin care o familie dis
pune, timp de 4 ani. in mod paralel
de două apartamente ale statului in
timp ce alti cetățeni în nevoie aș
teaptă, a fost osre chiar intimplătoare ? S-a datorat unei neatenții,
sau dimpotrivă, unor....... atenții" ?
...Dintr-un alt colt al Capitalei ni
se semnalează ; „In blocul nr. 40 din
strada Schitului nr. 9, etaj 8. ap. 250
din sectorul 3 s-a mutat cp trei ani
în urmă un cetățean care deține un
apartament proprietate personală si
în strada Valea Călugărească nr. 11,
bloc Z 3, etaj 5, ap. 31 din sectorul
6. Cum a putut obține această lo
cuință in timp ce are o proprietate ?“
Pentru elucidarea cazului am so
licitat concursul șefului fondului lo
cativ de la sectorul 6. Teodora Ghinea. Din investigațiile si comunica
rea făcută rezultă că sesizarea se
confirmă. In apartamentul din Va
lea Călugărească nr. 11, bloc Z 3, ap.
31 locuia fosta soție a proprietarului,
împreună cu doi fii (încredințați
spre creștere si educare, printr-o
hotărîre judecătorească de divorț),
motiv pentru care 1 s-a atribuit și

Foto : Sandu Cristian

SISTEMATIZAREA TERITORIULUI

Cale favorabilă extinderii
atributelor urbanizării. ^dl"

Grijă maxirriă
în gospodărirea

Iile TANASACHE

Stația Gara de Nord a metroului bucureștean.

Cum era si normal, pentru nefolosința apartamentului. ICRAL Glulești a înaintat instanței de judeca
tă acțiune de reziliere a contractu
lui. Paralel, si asociația de locatari
s-a înscris ca parte in proces pen
tru recuperarea restantelor de peste
2 000 lei la cheltuielile de întreținere.
Cit privește garsoniera, repartiza
tă în strada Schitului, directorul
ICRAL Vitan, Nicolae Ploaie, a ți
nut să ne precizeze că din verifica
rea actelor existente la dosarul apartamentului se pot constata două
aspecte negative :
— C.O.M. din unitatea unde lu
crează proprietarul apartamentului
din str. Valea Călugărească, prin
comunicarea făcută, a încălcat Legea
nr. 5/1973, intrucit. atribuirea garso
nierei, in baza hotăririi judecăto
rești de divorț prin care i se dădea
Soției dreptul de folosință a aparta
mentului, nu-i anula dreptul de pro
prietate și nu-1 scotea nimeni din
casă pe proprietar pînă la hotărîrea judecătorească de partaj : deci
nu răminea in stradă. Or. in ase
menea condiții, potrivit legii, el nu
avea dreptul să primească garsoniera. Ignorînd acest aspect, favorizindu-1 pe beneficiarul garsonierei. comisia socială din unitate a prejudiciat pe un alt om al

muncii care avea
.. ______
________
dreptul
la o_____
casă.
— ICRAL Vitan se face vinovat de
întocmirea eronată a contractului de
inchiriere nr. 94 565 din 26. 10. 1984,
intrucit a tratat superficial actele
prezentate.
Si s-au mai adăugat și complica
țiile legate de includerea in spațiu a
unui copil — tot prin „omiterea"
prevederilor legale (copilul figura si
pe contractul mamei, in apartamen
tul primit si neocupat).
Nu ne propunem să comentăm aceste „omisiuni". Cert este însă că,
datorită linsei de răspundere cu
care sint controlate actele si se efectuează verificările in teren, de către unii inspectori de la ICRAL și
S.G.L., datorită lipsei de colaborare
a acestora cu asociațiile de locatari,
apartamente disponibile sînt „tinute
în sertar", adică sustrase scopului
pentru care au fost construite, sus
trase destinatarilor lor firești, fiind
„valorificate" ilicit sau. și mai grav,
atribuite în mod ilegal.
Sondajul inițiat de ICRAL Vitan
pare să demonstreze acest lucru. Pe
baza unor adrese, ICRAL-ul respec
tiv a solicitat tuturor asociațiilor de
locatari să comunice apartamentele
libere din blocuri, apartamentele în
chiriate sau subinchiriate, cu titularii
plecați de peste 6 luni în alte loca
lități ori cu apartamente ocupate
abuziv.
După o lună de la expedierea pri
melor adrese au sosit și răspunsu
rile. Rezultatul ? PESTE 150 DE
ASTFEL DE CAZURI ! Și aceasta,
numai într-UN SINGUR SECTOR !
Pe baza verificărilor făcute (temei
nic de astă dată) s-au întocmit
dosarele pentru instanță în vede
rea rezilierii contractelor ilegale.
Pînă acum, 21 de cazuri au fost admise, iar 27 sint in pronunțare, Altele vor intra pe rol, inclusiv cel
semnalat redacției.
Fără îndoială, sondajul făcutde
_
ICRAL Vitan poate fi considerat ca
un bun exemplu demn de urmat și
de alții. Expresia „mai bine mai tîrziu decit niciodată" este valabilă și
in aceste cazuri — deși cel mai bine
ar fi fost ca ilegalitățile să nu se fi
produs deloc.

Dumitru MANOLE

Șl TOTUȘI, CEASURILE
TREBUIE SĂ MEARGĂ...
CEAS
In urmă cu o vreme la ru
brica „Note cetățenești" („Scinteia" nr. 14 012) a fost publicată
nota intitulată „Ceasuri in su
ferință", in care se critica fap
tul că mai multe ceasuri pu
blice din Capitală se contra
ziceau tot timpul intre ele — și
cu „ora exactă" — fie stind, fie
rămînind in urmă, fie mergind
înainte. Intr-un cuvint, func
ționau „neritmic". De ce ? Mis
terul a fost parțial dezlegat de
cum s-a aflat cine le „patronea
ză" : I.T.B.-ul, care, din păcate,
in privința ritmicității nu este
chiar... ceas. Totuși, dorind să
infirme această părere măcar în
privința ceasurilor de care răs
punde, l.T.B.-ul a „forțat" resortul ce se ocupă de ele (Exploatarea de instalații energetice, linii cale și clădiri) să le
repare și să le pună la unison
cu... vocea de la 058 (legătura
dintre
respectivele
orologii
făcindu-se prin fire telefonice).
Și totodată „s-a umblat" și la
avansul... personalului de în
treținere (sancționat deci în
baza articolului 100 din codul
muncii) care in loc să fi pus
ceasurile la punct preferase... să
stea. Cum se vede, „cheia" ce
trebuia la vreme întoarsă se nu
mea, de fapt, „disciplină in
muncă", după cum ne garantea
ză in răspunsul său direcția suszisului resort din cadrul I.T.B.

GHIȘEUL, CETĂȚEANUL
Șl 0 BINEVENITĂ
CIRCULARĂ
Sîntem înștiințați de către
sucursala C.E.C. a județului
Covasna' că responsabila agenției
C.E.C. nr. 2 din Sfintu Gheor
ghe o să numere pe timp de
trei luni ceva mai puțini bani
(cu 10 la sută) decit de obicei.
Nu este vorba de cei ai agen
ției, firește, ci de propria retri
buție, urinare a sancțiunii pri
mite pentru felul în care înțe
lesese să se comporte in relații
le cu publicul. Așa cum s-a
arătat și in nota „Ghișeul și cei
șapte ani...", („Scinteia' numărul 14 036), respectiva res
ponsabilă a găsit de CU'
viință
să
închidă
unitatea
in timpul programului fără nici
o justificare și fără să-i- pese
de cetățenii care așteptau la
ghișeu. Pentru a nu fi tentați și
alții a „împrumuta" asemenea
maniere, conducerea sucursalei
a hotărit, in plus, să aducă la
cunoștința întregului personal
atit articolul apărut in ziar, cit
și articolele (unor acte normati
ve) in baza cărora trebuie să se
desfășoare bunele relații cu pu
blicul. Și ca astfel ciștigul...
moral să fie maxim (cu penali
tăți cit mai mici), toate acestea
au făcut obiectul unei circulare
speciale, după cum ne încredin
țează
conducerea
sucursalei.
Circulară căreia ii acordăm tot
creditul.

UN RĂSPUNS EVAZIV
Tot de la o sucursală C.E.C.,
de data aceasta de la cea din
București, primim un amplu
răspuns in legătură cu nota in
titulată „Un leu foarte biro
crat", apărută in numărul 14 084
in care se critica faptul că pen
tru a achita o sumă infimă —
1 leu — un cetățean a fost so
mat să se prezinte urgent la
sucursală printr-o adresă ofi
cială ce costase... patru lei. După
ce se recunoaște că nu s-a ales,
intr-adevăr, calea cea mai bună,
pe viitor urmind să se renunțe
la asemenea practici, pentru
procedee mai puțin costisitoare
?i mai rezonabile, in final se
arată : „Articolul respectiv a
fost prelucrat cu lucrătorii uni
tății noastre, trăgindu-se con
cluziile necesare pentru conti
nua îmbunătățire a muncii".
In afara acestor precizări, din
care reiese că cetățenii nu vor
mai fi tracasați prin adrese ofi
ciale spre a achita, urgent, unu
sau cițiva lei, răspunsul con
ține din păcate și unele pasaje
mai... evazive. Trecem peste
specificarea că, in mod „nor
mal",ar fi trebuit să așteptăm
doar la două ghișee (intr-adevăr,
la un al treilea am stat degeaba
din cauză că tocmai funcționara
care trimisese adresa respectivă
era absentă — ceea ce nu mai
amintește răspunsul primit), dar
nu putem să nu fim surprinși
de precizarea din răspuns cu
privire lo orele de prezentare
a cetățenilor pentru rezolvarea
problemei. Ceea ce nu corespun
de adreselor trimise cetățenilor
respectivi. O omisiune, oricum,
regretabilă.

Ion MARIN

PAGINA 3

SCINTEIA — miercuri 13 ianuarie 1988

CREȘTEREA VOLUMULUI Șl A EFICIENȚEI COMERȚULUI EXTERIOR
Cum se asigură condițiile
pentru realizarea producției
Mai cu seamă in ultimii ani, industria românească a demonstrat că
dispune dc un potential productiv ridicat, materializat in obținerea de
produse competitive intr-un mare număr de domenii, produse situate la
cel mai înalt nivel tehnic și calitativ. Realitatea arată că. prac
tic, fiecare întreprindere realizează bunuri pentru care există cerere pe
piața externă, bunuri care valorifică în mod eficient resursele materiale,
tehnice și umane disponibile.
Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul național unic
cu privire la participarea României la circuitul mondial de valori ma
teriale este necesară mobilizarea amplă a forțelor, acțiunea conjugată
a tuturor factorilor în vederea creării condițiilor optime de realizare
a producției destinate exportului. Modul concret în care sint îndeplinite
aceste cerințe a constituit și obiectivul sondajului realizat în trei uni
tăți industriale : întreprinderea de contactoare din Buzău, întreprin
derea mecanică din Bacău și Combinatul de îngrășăminte chimice din
Năvodari. Corespondenții „Scînteii" au solicitat interlocutorilor să răs
pundă succint la două intrebări :
1. CUM ESTE ASIGURATA BAZA MATERIALA PENTRU ÎNDE
PLINIREA PLANULUI DE EXPORT?
2. ÎN CE MOD ESTE REALIZATA INFORMAREA RECIPROCA
ÎNTRE ÎNTREPRINDEREA PRODUCĂTOARE ȘI PARTENERII EX
TERNI PENTRU ADAPTAREA CIT MAI BUNA A OFERTEI LA STRUC
TURA CERERII?

Rezultatele demonstrează
eficiența relațiilor directe
cu partenerii

Scînteii

Ing. Cristian GONȚESCU, directo
rul întreprinderii de contactoare
Buzău.
1 Avînd în vedere creșterea cu 18
x la sută in acest an a producției
destinate exportului, am acordat o
atenție deosebită încheierii contrac
telor cu furnizorii interni de mate
rii prime și de subansamble. Am
stabilit sortotipodimensiunile nece
sare și termenele precise de livrare,
am adoptat măsuri tehnologice de
reducere a consumurilor la unele
metale neferoase, astfel incit, în
prezent, avem asigurate in întregi
me baza materială necesară realiză
rii ritmice a producției pentru ex
port. Chiar mai mult, au fost create
condiții pentru onorarea unor con
tracte. potrivit solicitărilor partene
rilor externi, înainte de termenele
stabilite inițial.
9 Pe lingă informațiile furnizate
de cele 5 întreprinderi de co
merț exterior prin intermediul căro
ra desfacem la export produsele
noastre, o mare eficiență o au con
tactele directe, cu delegațiile străi
ne. în prezent, am creat șapte co
lective de specialiști — profilate pe
întreaga gamă de produse ale uni
tății — care participă la tratativele
purtate de întreprinderile de comerț
exterior cu potențialii parteneri ex
terni. Eficienta acesteih formule,, este
probată de faptul că, in 1987, s-au
obținut comenzi pe. noi piețe : in
Statele Unite. Portugalia. Grecia și
Arabia Saudită, pe care Ie 'Vom
onora chiar din această lună. Con
tactele directe ne-au permis să con
stituim chiar o bancă de date, pe
care o actualizăm permanent, cu
privire la evoluția internațională a
parametrilor produselor similare și
a preturilor. Experiența celor peste
șapte ani de cînd practicăm acest
sistem ne-a convins că. pentru cla
rificarea tuturor aspectelor legate de
termenele de livrare, condițiile de
calitate, de design, de preț, pentru
fructificarea la maximum a poten-
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Sondajul
in actualitatea
economică

țlalulul productiv, este absolut ne
cesară participarea la tratative a
reprezentantului nostru, adică. în
general vorbind, al întreprinderii
producătoare. (Stelian Chiper).

Contractarea materiilor
prime să fie urgentată
Petrișor BĂLĂ1ȚĂ. director comer
cial al întreprinderii mecanice Ba
cău :
1 Pornind de la nivelul cererii de
organe de asamblare — exportate
de intreprinderea noastră in mai
multe țări din Europa occidentală,
precum și pentru exporturi indirec
te — pentru primul semestru al
acestui an am solicitat, încă din luna
septembrie a anului trecut, repar
tiții pentru o cantitate totală de
2 566 tone oteluri. Cu toate acestea. pină la această dată nu
am ineheiat nici un singur con
tract cu furnizorii interni, situație
nemaiîntîlnită pină acum. Nu este
lipsită de interes precizarea că va
loarea in valută a produselor noas
tre este de 4—5 ori măi mare decît
a metalului incorporat.
O situație aparte esțeț. legată, de
otelurile laminate, recdâpie. al căror
preț este cu circa 3 000 lei pe tonă
mai mic decît al oțelurilor trase recoapte, pe care de folosim în pre
zent. încă din anul 1984 am solicitat
Ministerului Industriei Metalurgice
să ne asigure oțelurile laminate res
pective, dar nici pină astăzi proble
ma nu a fost rezolvată. Urmarea ?
Numai în acest semestru costurile
noastre vor fi încărcate absolut inu
til cu aproape 10 milioane lei. din
care peste o treime pentru produc
ția de export.

I

Produsele competitive —
cea mai bună carte de vizită
Ing. Nicolae POPESCU, d i rectorul
Combinatului de îngrășăminte chi
mice Năvodari :
1 Măsurile întreprinse din timp și
x în mod sistematic pe linia unei
bune asigurări materiale s-au sol
dat cu acoperirea integrală a nece
sarului pentru primul trimestru, atit
pentru materiile prime din produc
ția internă, cit și a celor din im
port. în ce privește energia, au fost
luate măsuri în vederea încadrării
riguroase in consumurile stabilite.
Astfel, au fost create toate condițiile
pentru folosirea instalațiilor la ca
pacitatea integrală și am trecut la
utilizarea aburului rezultat din pro
cesele tehnologice pentru producerea
de energie în generatoare proprii.
2 Depășirea planului de export la
nivelul anului trecut dovedește
buna conlucrare dintre întreprinde
re și partenerii externi, satisfacerea
exigențelor acestora. Concentrația de
substanță activă, granulometria. con
dițiile de ambalare și de marcare —
toate acestea au situat îngrășămintele produse în combinatul nostru
la nivelul și chiar deasupra para
metrilor ceruți pe piața externă,
motiv pentru care am primit in re
petate rinduri felicitările parteneri
lor de peste hotare. (George Mihăescu).
'

Comerțul exterior și cooperarea
internațională — căi nemijlocite de
racordare la circuitul mondial de
valori materiale — sint organic in
tegrate in coordonatele politicii economice generale a partidului nostru,
fiind chemate să potențeze si să ac
celereze procesul de dezvoltare a
economiei românești.
Opțiunea țării noastre pentru o
largă colaborare economică interna
țională a fost reafirmată de secretarul
general al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceausescu, la Confe
rința Națională a partidului, cind a
subliniat :
„Dezvoltarea
relațiilor
economice internaționale, cooperarea
in producție, participarea activă la
diviziunea internațională a muncii
reprezintă un factor hotărîtor pen
tru înfăptuirea programului dc dez
voltare a patriei noastre, pentru
creșterea continuă a nivelului de
trai material și spiritual al poporu
lui".
Concludente pentru rolul deosebit
pe care tara noastră îl atribuie
schimburilor economice cu toate ță
rile lumii sint ritmurile susținute —
superioare celor ale producției in
dustriale și ale venitului national —
înregistrate de creșterea comerțului
exterior. Astfel, intre anii 1966—1985,
acesta a sporit. în medie, cu peste 11
la sută anual, dinamica exporturilor
devansînd pe cea a importurilor.
în paralel cu promovarea consec
ventă a unei politici de amplificare
a volumului comerțului exterior rea
lizat prin fluxurile „clasice" de bu
nuri si servicii, tara noastră, și-a di
versificat. totodată.
și formele de
cooperare economică și tehnico-știintifică internațională. în prezent, aportul acțiunilor de cooperare repre
zintă circa o treime din totalul înca
sărilor valutare ale tării, o importan
tă deosebită revenind societăților
mixte — de producție și comercia
lizare — cu sediul în România sau
in străinătate.
Funcționarea societăților mixte pe
teritoriul țării noastre are loc in
condițiile
respectării
principiilor
egalității in drepturi, independenței
și- suveranității naționale, ale nea
mestecului in treburile interne și
avantajului reciproc și are la bază
normele românești de drept.
Legislația română a creat un cadru

Aspect din secția cazangerie-trei a Întreprinderii „Vulcan" din Capitală
Foto : Sandu Cristian

SATDL LA ORELE ÎNVĂȚĂRII
metodelor de obținere a nnor
i
producții agricole cit mai mari;
•

*

2 Trebuie spus că avem foarte rar
contacte directe cu parteneri
externi, contractele fiind încheiate și
derulate la export exclusiv de către
întreprinderea de comerț exterior,
care prospectează piața pentru a cu
noaște nemijlocit cerințele partene
rilor. Singura pîrghie de sporire a
încasărilor, de creștere a eficienței
rămîne, pentru intreprinderea noas
tră, onorarea promptă și cu respec
tarea tuturor condițiilor stabilite a
fiecărei comenzi externe. (Gheorghe
Baltă).

Formă avansată de cooperare economică internațională
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Cea mai importantă lecție? lecția practică
Așa cum anunțam in articolul pu
blicat ieri in paginile „Scînteii", in
continuarea investigatei noastre pri
vind modul in care este organizat
și se desfășoară invâțămintul agricol
de masă in unitățile agricole din ju
dețul Dîmbovița,
oprim la C.A.P.
Serdanu.
Primul lucru pe care il apreciem
aici este seriozitatea și temeinicia cu
care au fost gindite această organi
zare și activitate incă din faza pre
gătirilor. Definitivarea tematicii invățămîntului pentru fiecare din cele
trei cercuri a fost precedată de o
analiză critică a modului in
care
s-ău desfășurat cursurile anul tre
cut. analiză in cadrul căreia lectorii
au raportat nu numai asupra telu
lui in care au decurs dezbaterile sau
asupra prezenței, ci. pe baza obser
vațiilor făcute, li s-a cerut să vină
cu propuneri concrete pentru a asi
gura in acest an legarea directă a
conținutului temelor de activitatea
practică. Și. așa cum ne-am convins,
tocmai această preocupare de a
„cobori" diferitele noutăți științifice
la nivelul de înțelegere al oameni
lor. faptul că lecțiile nu sînt organi
zate formal, numai de dragul de a
fi expuse, ci că ele oferă intr-adevăr
cunoștințe noi și utile, asigura aici
interesul și participarea efectivă,
fără mobilizări speciale, a tuturor
cursanților la dezbateri.
Organi
zarea unor demonstrații practice,
precum și a unor dezbateri in cadrul
cărora fruntașii fermelor sint puși
să-și prezinte propria experiență, fo
losirea tot mai des a metodei com
parației. a comparării metodelor de
muncă ale formațiilor care au .obți
nut deja producții la nivelul celor
cerute de noua revoluție agrară. în
contrast cu diferite practici depă
șite — toate acestea asigură in
tr-adevăr noi și folositoare cunoștin
țe cursanților. „Ceea ce urmărim să
demonstrăm
cooperatorilor — ne
spunea președintele cooperativei. Ion
Dumitrache — este aceea că rezul
tate deosebite se pot obține numai
și numai prin muncă multă și de
bună calitate".

în ziua in care am ajuns noi la
Serdanu. la cercul cu profil vegetal,
condus de inginera-șefă a C.A.P., to
varășa Livia Stănescu. era supusă
dezbaierii lecția a 5-și. purtînd titlul:
„Norme tehnice de fertilizare a ce
realelor de toamnă". La prima ve
dere, tema nu ar părea atit de inte
resantă și mai ales de cea mai mare
utilitate pentru cooperatori. Nu ne
sfiim să gindim cu voce tare păre
rea noastră. „S-ar putea să nu pară,
dar pentru noi este problema cea
mai importantă și stringentă a săptăminii — ne explică inginera-șefă. In
toamnă am fost obligați să insămințăm suprafețe mari de grîu fără să
le putem fertiliza cu îngrășăminte
fosfatice. Iată insă că avem șansa
unei ierni blinde și umede care ne
dă posibilitatea să suplinim ceea ce
nu am făcut atunci, aplicînd apum
doze moderate de îngrășăminte com
plexe. Or. lucrarea trebuie făcută in
aceste zile - pentru ca plantele să
poată asimila integral fosforul in
această primăvară. De aceea am con
vocat la lecție si mecanizatorii care
vor efectua această operație, dar și
cooperatorii, întrucit se pare că vom
fi totuși obligați să executăm ma
nual lucrarea, din cauza stării tere
nului. Și cum este o treabă deloc
ușoară, trebuie să le explicăm oa
menilor ce importanță prezintă ea
pentru producția anului viitor, ' mai
ales in condițiile acestui an in care
rezerva de apă din sol și starea
de vegetație a plantelor sînt mai
bune ca oricind. Eu le-am garantat
oamenilor că pe această cale putem
cîștiga cel puțin 1 000 kg grîu la
hectar.
dar dacă la începutul lui
martie vom reuși să mai facem o
fertilizare cu azot, sporul de produc
ție ar putea ajunge la dublu, cum tot
dublu ar fi atunci și ciștigul in na
tură al oamenilor".
Următoarea temă poartă titlul :
„Cultura intensivă a cartofului", adi
că exact a lucrării spre care vor fi
mobilizate din această săptămînâ
toate forțele satului. „Deși nu ni s-a
prevăzut prin plat) să cultivăm car
tofi timpurii — ne spunea inginera

Liliana Porojan. șefa cercului de la
ferma mixtă vegetală — noi ne-am
sfătuit cu oamenii și am hotărît ca
întreaga suprafață de 50 hectare să
o cultivăm cu un soi timpuriu —
„Ostara". Ce ne-a determinat spre
această opțiune ? In primul rînd fap
tul că soiul se pretează foarte bine
la condițiile noastre de sol și' cli
mă. Dispunînd in același timp de
forță de muncă suficientă, avem po
sibilitatea ca plantatul să-l facem
manual, foarte devreme, astfel incit
cultura să beneficieze din plin de
rezerva de apă acumulată în prima
parte a anului. Or, în
condițiile
noastre, cînd nu dispunem de supra
fețe amenajate la irigat.
această
timpurietate inseamnă de fapt și cer
titudine în realizarea unor produc
ții mari. Multe noutăți de ordin agro
tehnic nu am să le spun oamenilor,
pentru că ei sint cultivatori de legu
me vestiți. Vreau
însă să le de
monstrez. prin citeva exemple con
crete. ce inseamnă să incepi cit mai
devreme punerea seminței la preîncolțit și plantarea foarte devreme și
intr-un teren bine fertilizat organic.
Și in condițiile secetoase de anul
trecut, noi am avut formații întreg)
care au reușit să valorifice o bună
parte din producție la prețul cel mai
mare posibil, de 4.50 lei kilogramul,
tocmai pentru că ele au fost cele care
au încheiat plantarea 'cartofilor incă

înainte ca unele echipe să se fi apu
cat de această lucrare. Asupra aces
tui aspect vom insista la lecția legală
de tehnologia cultivării intensive a
cartofului"..
După aceeași regulă, a legării învățămintului de activitatea practică,
se desfășura și lecția de la cercul cu
profil zootehnic.
Ca și alte două
lecții anterioare, ea s-a ținut, cum
s-ar spune, pe linia grajdului, șefa
de fermă insistind în expunerea te
mei. cu deosebire.
asupra
unor
neajunsuri ce țin de furajarea dife
rențiată a animalelor. Și făcea acest
lucru nu numai comparînd sporurile
de producție de acum față de nive
lurile înregistrate iarna, trecută, cind
fiecare lucra după vrerea și price
perea, lui, ci evidențiind mereu fap
tele acelor îngrijitori ale căror re
zultate încep să devină acum com
petitive cu cele ce se obțin in uni
tățile agricole fruntașe.
Se poate deci face învățătură bună
și cu folos la cursurile agrozootehni
ce atunci cind se dă dovadă de in
teres. cînd
cei răspunzători
de
această treabă înțeleg rolul și im
portanța pe care le are ridicarea
pregătirii profesionale a lucrătorilor
din agricultură în sporirea produc
țiilor. în îmbunătățirea generală a
activității din agricultură.

Iosiî POP

Fruntașii învață, codașii se... codesc
în ziua de 24 decembrie, anul tre
cut. intr-o joi — zi stabilită pentru
desfășurarea cursurilor învătămîntului agrozootehnic de masă în tot
județul Dolj — la C.A.P. Bucovăț aceste cursuri nu s-au ținut. Motivul?
„Sîntem in preajma sărbătorilor de
iarnă, iar noi nu dorim sub nici un
chip să compromitem cursurile desfășurindu-le cu o frecventă slabă,
ne justifică Lucretia Constantinescu,
inginerul-șef al C.A.P. Este un inci
dent regretabil, dar vă invităm pe
7 ianuarie 1988 să participați la niște
cursuri-model".
Am dat curs invitației, dar am
avut si un moment de ezitare zicîndu-ne : „Ce rost are să participi la

niște cursuri „regizate", la care to
tul se va desfășura ca la carte". N-a
fost insă să fie așa, pentru simplul
motiv că. din nou. cursurile au fost
aminate. „N-ați înțeles bine. Ati fost
invitați pe 17. nu pe 7 ianuarie", ne
„învinovățește" inginer Maria Can
taragiu. șefa fermei nr. 1. băgîndu-ne
sub ochi planificarea, ce-i drept fru
mos caligrafiată. „Dar 17 ianuarie
cade intr-o... zi de duminică", sesi
zăm noi. „Da. e o greșeală de con
dei, corectați dumneavoastră. 14 ia
nuarie" (?!) Făcind „corectura" ne
cesară, trebuie spus din capul locu
lui că Ia C.A.P. Bucovăț trebuie
corectat in primul rind modul în
care conducerea unității, specialiștii

juridic clar, cuprinzător pentru con
stituirea și funcționarea pe teritoriul
țării noastre' a societăților mixte.
Begea nr. 1/1971 cu privire,la activi
tatea de comerț exterior, ele coope
rare economică și tehnico-stiințifică
a Republicii Socialiste România pre
vede expres posibilitatea înființării
de astfel de societăți in cele mai di
ferite domenii : producția industrială
și agricolă, activitatea de construc
ții, transporturi, cercetare tehnicoștiințifică și servicii, reglementarea
constituirii, organizării, funcționării
și impozitelor societăților mixte cu
sediul în țara noastră fiind realizată
prin decrete ale Consiliului de Stat.
Pe această bază juridică, parteneri
din străinătate — persoane fizice sau
juridice din orice tară — se pot
asocia cu unități economice româ
nești pentru constituirea pe teritoriul
tării noastre a unor întreprinderi de
producție și de comercializare cu scop
lucrativ, ne baza aoo-rtului parteneri
lor în valută, in natură si în proprie
tate industrială (brevete, licențe,
know-how etc.), aport care formează
capitalul social al noii societăți. Le
gea oferă, așadar, posibilitatea ca fir
me din țări socialiste sau nesocialiste să fondeze. împreună cu parteneri
români, unități noi în proprietate co
mună. contribuind astfel la dezvolta
rea economiei naționale, la extinde
rea, modernizarea și reutilarea unor
obiective existente, la accelerarea
introducerii unor tehnologii moderne.
Din partea română, ca parteneri în
societatea mixtă pot fi centrale in
dustriale, combinate, trusturi si uni
tăți economice, care trebuie să de
țină minimum 51 la sută din capita
lul social.
Statul român garantează partene
rilor străini transferul în' străinătate
al drepturilor lor — în valută —
rezultate din activitatea sau lichida

rea societății și oferă o serie de fa
cilități in privința impozitării in pri
mii ani de funcționare, precum și în
cazul in care o parte din beneficiu
este reînvestită în România.
Acest cadru juridic, asociat cu ni
velul atins de forțele de producție
au favorizat constituirea în țara
noastră — începînd' cu anul 1973 —
a mai multor societăți mixte de
producție și comercializare. în pre
zent funcționează cinci societăți
mixte : Romcontroi Data, avind ca
obiect de activitate producerea de
echipamente periferice in domeniul
prelucrării electronice a datelor, cer
cetarea și realizarea unor produse
îmbunătățite sau noi ; Reșița-Renk,
destinată producerii și comercializă
rii de reductoare, roți dințate și alte
mecanisme ; Rifil, care produce și
comercializează fire acrilice vopsite
și nevopsite ; Roliship, în domeniul
transporturilor
maritime ;
Oltcit,
pentru producerea și vînzarea de
autoturisme de mic litraj.
Activitatea de pină acum a socie
tăților mixte din România a dovedit,
în ansamblu, viabilitatea acestei for
me. de cooperare, prin rezultatele
economice și financiare bune obținu
te. Performanțele acestor societăți
mixte depind de activitatea ambilor
parteneri, dar si de factori exogeni.
Experiența acumulată, precum și in
teresul ambelor părți incumbă aces
tora noi eforturi pentru depășirea
greutăților si respectarea angajamen
telor asumate prin contract.
La nivelul țărilor socialiste mem
bre ale C.A.E.R., cerințele actualei
etape ale dezvoltării lor economice
și ale contextului mondial în gene
ral, presupun intensificarea și diver
sificarea formelor de colaborare și
cooperare, inclusiv pe linia societă
ților mixte — direcție prevăzută în
Programul complex al progresului

tehnico-științific al țărilor membre
ale C.A.E.R. pină in anul 2000. pre
cum și în alte programe de colabo
rare bi și multilaterala.
Participarea României la activita
tea de cooperare dintre țările mem
bre ale C.A.E.R. —inclusiv sub for
ma societăților mixte — se înca
drează. în principiile generale promo
vate de țara noastră în relațiile eco
nomice dintre țările socialiste ; prin
astfel de acțiuni, țara noastră are in
vedere adîncirea și perfecționarea
specializării, folosirea rațională a
capacităților de producție, ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției. satisfacerea in mai bune con
diții, în cadrul C.A.E.R.. a necesită
ților de energie și de materii prime.
Transpunerea în viață a programe
lor de colaborare și cooperare cu ță
rile socialiste membre ale C.A.E.R.,
convenite între țări, este de natură
— așa cum a apreciat tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului — să contribuie
în mod efectiv la progresul fiecărei
țări socialiste, la dezvoltarea gene
rală a socialismului.
Societățile mixte de producție șl
comercializare — formă avansată a
cooperării dintre state — își dove
desc eficienta in măsura în care sint
fructificate cit mai eficient toate
avantajele tehnologice, economice,
financiar-valutare, de management
etc., generate de colaborarea dintre
parteneri, cu respectarea condițiilor
convenite între aceștia și a principii
lor care stau la baza relațiilor dintre
state.

Ion DRAGULIN
cercetător științific principal,
Institutul de finanțe,
circulație monetară și prețuri —
București

Bilanț 1987, perspective 1988 ale participării
României la tirguri și expoziții internaționale
Pentru a se putea impune pe pia
ța externă, prima condiție este ca
produsele să fie cunoscute de spe
cialiști. de potențialii parteneri, de
publicul larg. Una din formele prin
cipale prin care se prezintă cele mai
noi realizări economice și tehnicoștiințifice este, azi mai mult ca oricind. participarea la tirguri si ex
poziții internaționale. Pentru a rea
liza un succint bilanț al participă
rii românești la asemenea manifes
tări în anul încheiat și pentru a pre
zenta perspectivele pentru acest an
ne-am adresat tovarășului Octavian
Mnarcăș, director al întreprinderii de
tirguri, expoziții și publicitate pen
tru comerț exterior.
—• în anul 1987, România a fost
prezentă Ia 32 de tirguri și expozi
ții organizate de tari din întreaga
lume, ne-a spus interlocutorul. Din
tre acestea, le-aș menționa,pe cele
din Leipzig. Poznan, Budapesta, So
fia. Brno, Hanovra, Bruxelles. Sa
lonic. Cairo. Tripoli.
— Ce produse au fost prezentate
la aceste manifestări ?
— 'O gamă extrem de variată, reflbctind potențialul ridicat al eco
nomiei românești : mașini-unelte.
autocamioane, autoturisme, mașini
agricole, produse ale industriei electronice si electrotehnice.
ale
chimiei, material rulant și multe al

tele. reprezentînd marea majoritate
a ramurilor și subramurilor.
— Cum au fost acestea primite ?
Ce efecte în plan comercial au fost
obținute ?
— Aprecierile favorabile deosebi
te sint reflectate de diplomele si
medaliile decernate de către orga
nizatorii tîrgurilor din Leipzig. Tri
poli. Cairo. Budapesta, New-Delhi și
altele. Desigur, fiecare asemenea
manifestare reprezintă un cadru bi
nevenit pentru negocieri comerciale.
Negocieri concretizate în acorduri și
contracte de export pentru numeroa
se produce; care astfel au pătruns
pe noi piețe ori și-au consolidat po
zițiile ciștigate.
— Nu ați amintit de Tirgul In
ternațional București.
— Prestigiul dobindit de-a lungul
anilor de această manifestare este
reflectat de numărul mare al participanților în anul 1987 : 500 de fir
me din 36 de țări de pe toate con
tinentele. Pentru economia româ-'
nească T.I.B. constituie un bun pri
lej de competiție directă cu produ
se similare din. alte țări, de evalua
re a rezultatelor și a potențialului
productiv de care dispunem. Pentru
întreprinderea noastră. T.I.B. este un
serios examen al capacității organi
zatorice. al modului în care asigu
răm fiecărui participant condiții op

time de prezentare. De altfel, din
punctul nostru de vedere. T.I.B. ’88
a început din clipa în care s-a în
cheiat ediția 1987...
— Iată-ne ajunși deci la . preocu
pările pentru acest an. Ce își pro
pune întreprinderea de tirguri, ex
poziții și publicitate pentru comerț
exterior in 1988 ?
— Preocupările imediate sînt le
gate de participarea românească la
tirgurile internaționale organizate in
acest trimestru la Tripoli, Cairo și
Leipzig. Un obiectiv permanent il
reprezintă îmbunătățirea modului de
prezentare a exportatelor. După; efe
anul trecut am generalizat o sferib
de soluții moderne de construcție și
amenajare a standurilor, vom aconda în acest an o atenție specială adoptării unei formule grafice Cit mai
sugestive și mai. atrăgătoare. O deo
sebită importanță are asigurarea
unui material documentar (prospec
te. pliante, cataloage) cit mai bo
gat, mai expresiv. In acest dome
niu însă rolul principal il joacă în
treprinderile producătoare și cele de
comerț exterior, care pot depune mai
multe eforturi pentru popularizarea
produselor pe care doresc să le
vîndă.
.. |

au înțeles să-și facă datoria fată de
buna organizare si desfășurare a învățămîntului agrozootehnic de masă.
Facem această afirmație întrucit in
formațiile primite de la șeful fermei
nr. 1, de la președintele C.A.P.-ului,
Aurel Pircălabu. și de la inginerulșef al unității, privind desfășurarea
primelor 3 teme ale invățâmîntului
agrozootehnic, au fost total contra
dictorii. Practic, nu ni s-a putut de
monstra că aceste teme au avut loc
la datele înscrise arbitrar intr-un
dosar prăfuit inainte de vreme.
Multe și diverse ar fi problemele
ce ar trebui limpezite în acest cadru
pentru buna organizare a muncii și
a producției în această unitate. Este
un lucru dovedit de faptul că anul
trecut nu s-au realizat producțiile
planificate, că aproape jumătate din
membrii cooperatori nu și-au făcut
numărul de norme planificat, in
timp ce executarea lucrărilor agri
cole se face mai mult cu ajutorul
celor din industrie.
Se pare că investigațiile între
prinse in această unitate au condus
la depășirea stării de inerție. A
doua zi, 8 ianuarie, am fost infor
mați că. datorită intervenției hotărite a comitetului comunal de
partid.' totuși, la C.A.P. Bucovăț au
fost ținute cursurile agrozootehnice,
deși după cum
ne-am convins, si
după cum ni s-a spus, acestea nu
fuseseră programate pentru data de
7 ianuarie.
...Trecem Jiul la C.A.P. Ișalnița,
apartinînd aceluiași consiliu agroin
dustrial. Șimnic. din ca^e face parte
și C.A.P. Bucovăț. „Da. poftiți, par
ticipați la oricare din cele 4 cercuri
în care 505 cursanți , dezbat azi
tema nr. 3", ne îndeamnă
Angela
Grigore. inginerul-șef al C.A.P. Ișalnița. Alegem la intîmplare cercul.
„Zootehnie și probleme sanitarveterinăre".
Precizăm mai întîi că
ferma zootehnică a C.A.P. Ișalnița
se numără printre sectoarele frun
tașe pe județ, producția de lapte și
natalitatea fiind cu mult superioare
mediei pe județ. Pornind de la aces
te considerente, am fost tentați să
credem inițial că tema propusă dez
baterii : „Organizarea si desfășura
rea muncii in zootehnie Pe timp de
iarnă", nu trezește mare interes pen
tru cursanți. A fost o părere pripi

tă, toți cei 40 de cursanți s-au dove
dit deosebit de interesați de cele dis
cutate. Explicația e simplă. Propa
gandistul lor. Romulus Țenovici,
șeful fermei, nu s-a limitat la tra
diționala expunere teoretică și a in
vitat pe cursanți să Împărtășească
dip experiența proprie, iar pe invi
tați. printre care si președintele
C.A.P.-ului, să dea răspuns la între
bările puse, să clarifice anumite pro
bleme legate de sarcinile și obiective
le actuale ale zootehniei. Astfel, dez
baterile au căpătat un pronunțat ca
racter de lucru. Cu mult interes au
fost ascultate modalitățile practice
de muncă ale îngrijitorilor fruntași
Elena Stan și ale fraților Nicolae si
Marian Lăzeanu, acesta din urmă
explicind cum un tinăr de numai 18
ani, ce are in primire un lot de 28
de vaci cu lapte, poate ciștiga pe
lună 3 000 și 4 000 Iei. „Nu poți obți
ne nici producții mari de lapte, nici
retribuții mari, nici natalitate spori
tă da,că nu muncești cu tragere de
inimă și dacă nu ești in fiecare di
mineață la ora 4 pe linia grajdului
— spune acesta. în zootehnie nu se
poate intirzia de la program, cum
mai procedează unii". „Rog pe cel
vinovat să se scoale în picioare", se
aude deodată vocea inginerului Ion
Dascălu. președintele C.A.P.-ului.
Din sală se ridică sfios, cu privirea
plecată. Constantin Sîpea. „Anul acesta am întirziat o dată cu o jumă
tate de oră de la program. Vă rog să
mă iertați. A doua oară nu se mai
întîmplă". „Sîpea e un caz izolat la
noi, dar în zootehnie nu trebuie fă
cute concesii. De acum inainte mă
voi ocupa personal de el", a asigurat
președintele pe cei prezență
Dezbaterile s-au încheiat o dată
cu anunțarea temei următoare. Vizi
tăm primul grajd ieșit in cale. Aici,
o droaie de copii, de virstă școlară :
unii țesălau vacile, alții desfundau
adăpătonle. alții făceau curățenie
sau mingiiau vițeii. „Sint copiii în
grijitorilor, schimbul nostru de miine. Deși e pauză, in timp ce părin
ții lor au fost Ia cursuri, ei le-au
luat locul", tine să precizeze Elisabeta Rimbu, medicul veterinar al
comunei.

care, cunoscînd neîmplinirile sau'
reușitele în acest domeniu, pot de
cide <ce trebuie extins si generalizat
și ce nu. pentru a putea înfăptui în
actualul ah agricol sarcinile de pro
ducție.
La ferma nr. 1 Ungheni, cu profil
vegetal, lucrează peste 70 de coope
ratori. Ce lecții, cu aplicare prac
tică. ori de schimb de experiență au
fost ținute aici în cadrul celor 6
teme, prezentate pină acum ? Din
statistica prezentată rezultă că au
fost ținute un număr de teme cu
caracter de sinteză privind dezvol
tarea agriculturii. Urma a 7-a
lecție — ținută în ziua de 5 ianua
rie a.c. — care a avut ca temă :
„Organizarea, recoltarea, transportul
și depozitarea produselor", prezen
tată de tehniciană Sipos Melania și.
in completare, de Septimiu Natea,
inginerul-șef al unității. Din capul
locului trebuie spus că această temă
(susținută, ca și cele precedente,
exclusiv pe bază de expunere — la
care a asistat și Vasile Naște, pri
marul comunei Ungheni) a ilustrat,
o dată in plus, cum nu trebuie ți
nută o lecție de invățămint agro
zootehnic. Dar să argumentăm. Știți
ce #au aflat cu acest prilej — ca...
„element de noutate" — cei aproape
60 de cursanți prezenți in sala con
siliului popular ? Că : „Recoltarea
porumbului se face in coșuri, cind
ajunge la maturitate, după care tre
buie transportat la bazele de recep
ție fără pănuși și fără a avea boa
bele strivite...", in timp ce „Cocenii
de porumb se taie și se leagă ; se
transportă apoi în siloz cu căruța
sau alte mijloace avute la îndemînă“. Cit despre sfecla de zahăr,
cooperatorii prezenți (majoritatea
lucrînd în C.A.P. de Ia înființarea
acestuia) au aflat, in sfirșit, că :
„Pentru a putea fi transportată și
prelucrată, trebuie să fie bine cură
țată de colete" ; că „E indicat ca
atunci cînd transportul intirzie. să
fie făcute grămezi mari la capătul
tarlalelor..." Și au mai aflat coopera
torii : „Cartoful poate ii. la rindul
său, recoltat, după caz. fie mecanic,
fie manual". „Precizări" similare, de
o supărătoare banalitate, le-au făcut
cursanților șefa fermei și inginerulșef și in cazul mazărei. trifoiului și
altor culturi. Firesc, in dezbaterile
ce-au urmat s-a discutat de toate
pentru toți și aceasta cind erau atitea de discutat despre mai buna
organizare a muncii și a producției,
generalizarea experienței înaintate,
participarea la muncă etc.
Intr-un cuvint, a fost o „lecție"
care nu a folosit nimănui, care a
evidențiat concluzia că. in etapa
următoare, comitetul comunal de
partid, consiliul agroindustrial, dar
și organele agricole iudetene trebuie
să se implice cif mai multă hotărire
spre a asigura la Ungheni, ca de
altfel pretutindeni in iudet. desfășu
rarea in cele mai bune condiții a
cursurilor de perfecționare a lucră
torilor ogoarelor.

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scînteii"

Din „noutățile11 de ultimă oră la un cerc din județul Mureș:

„Recoltarea porumbului se face în coșuri,
cînd ajunge Ia maturitate..?
Cu producțiile medii la hectar rea
lizate în 1987 — 2 940 kg griu,
2 400 kg orz. 1 700 kg porumb boabe
și 22 500 kg sfeclă de zahăr, coope
rativa agricolă de producție Ungheni
nu și-a îndeplinit planul la nici una
din culturile menționate, ocupind un
loc modest in ierarhia unităților din

județul Mureș. Aici. învățămintul
agrozootehnic de masă a fost orga
nizat pe ferme, unitatea avind 5
specialiști și alte cadre cu pregătire
tehnică. Stabilirea temelor ce ur
mau a fi dezbătute în învățămintul
agrozootehnic este de competența
specialiștilor, a conducerii unității.

E. RADULESCU

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"
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CU GLASUL ȚARII
Volum omagial dedicat tovarășei Elena Ceaușescu
i memorabilă în calendarul inimii întregii
noastre națiuni, ziua aniversării tovarășei
Elena Ceaușescu se înscrie intre sărbăto
rile prin care poporul iși exprimă, intr-o pil
duitoare unitate de gind și simțire, prețuirea,
dragostea și recunoștința față de fiii exemplari
ai acestui neam de eroi, față de cei ce iși con
sacră cele mai alese virtuți și munca neobosi
tă. de zi cu zi, înaintării patriei spre lumina
vrerilor și aspirațiilor ei celor mai adinei,
Făuritorii tuturor valorilor civilizației noastre
socialiste iși unesc glasurile intr-un unanim
cintec solemn de cinstire a personalității multi
laterale. politice și științifice a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena Ceaușescu, mi
litant de frunte al partidului și statului nostru,
savant de largă reputație internațională, a cărei
remarcabilă contribuție la dezvoltarea impe
tuoasă a patriei constituie un mare exemplu
de slujire devotată a partidului și poporului :
„Un imn solemn : cintare și cinstire / Ca toți
aducem astăzi celei care, / Prin ani, ne-a ară
tat mereu iubire, / Ea, fiică scumpă-a clasei
muncitoare. / / Un imn al celor mulți, făuri
torii / Dc visuri și de fapte aurite / Un imn
in dar de la stihuitorii / Cu slovele din inimă
pornite ! / / Primească, dar. urarea româneas
că /, De datină, curatul nostru gind : / Mulți
ani ferice steaua-i strălucească, / Spre mari
izbinzi cu noi. cei mulți mergind !...“ Sub sem
nul acestui imn solemn se deschide volumul
BUCHET DE PURPURA ȘI SOARE. FLORI
ALESE DIN CREAȚIA ÎNCHINATA TOVA
RĂȘEI ELENA CEAUȘESCU. apărut Ia edi
tura „Eminescu" sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste și Consiliului Na
țional al Femeilor. Un volum străbătut de
patosul sentimentelor cu care țara iși cinsteș
te eroii, de calda prețuire cu care poporul
ii înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu,
marele ctitor al României socialiste moderne.
pe tovarășa Elena Ceaușescu : „Să trăiască,
să-nflorească, dc-mpliniri să aibă parte, / De
belșug, de sănătate, de ani lungi, frumoși și
buni. / Ca in lume să ne ducă faima țării, mai
departe. / Și mai sus să ne avinie zborul mindrei națiuni. / Două inimi comuniste : sub mă
rețul tricolor 1 / Să trăiască-n fericire și să
fie-nconjurate / Cu iubire-ntotdeauna de între
gul nost-popor !“ (Victor Tulbure). Iubirea, res
pectul. recunoștința tuturor față de „o inimă
care bate pentru fericirea poporului român"
și-au aflat — in volumul omagial recent apărut
— expresii pe măsură, in versurile unor poeți
ca Mihai Beniuc, Eugen Frunză. Violeta Zamfirescu. Niculae Stoian. Rusalin Mureșanu,
Petru Anghel. Vasile Zamfir. Corneliu Șerban,
Valeria Deleanu. Lia Miclescu. N. Grigore-Mărășanu. Ion Șegărceanu. Corneliu Vadim Tudor,
Mara Nicoară, Doru Motoc. Ion Cringuleanu,
Ion Trif Pleșa, Cristina Tacoi. Mihaî Duțescu,
Ivo MunCian. Ion
'
■ • ș.a.
Potopin
Contribuția remarcabilă a tovarășei Elena
Ceaușescu la bunul mers al întregii activități
economice și sociale din patria noastră, fermitatea cu care militează pentru aplicarea in viaț.ă a orientărilor și hotăririlor Congresului al
XIII-lea al P.C.R., spiritul dinamic, mobilizator
al acțiunii ce o desfășoară pentru afirmarea în
tară și peste hotare a științei românești defi
nesc o strălucită personalitate de militant co
munist a cărui muncă și viață constituie, cum
Radu PopescU, „un exemplu
arată Dumitru
1
demn de urmat" : „Acest crez in omul modern,
eliberat de forțe oculte, iraționale, stăpin pe
sinteze ale științei și înflăcărat de duhul veș
nic viu al artei, acest crez, răspicat, că patria
nu e muritoare, oricit au vrut intre cele două
războaie și in decursul anilor și secolelor, forțe
oculte și forțe fățișe să o despoaie de corola
, ei de lumini, acest crez al ,t<iwl«ei j. Elena
Ceaușescu in ființa umană înflorită prin cuvînt,
prin cultură și întărită prin rigoarea științei,
acest crez care face din Om un Univers al
splendorilor, univers capabil să se autodepășească și să devină inima vie și responsabilă
a intregii noastre planete, acest crez al omului
politic Elena Ceaușescu și al omului de știință
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Elena Ceaușescu reprezintă un exemplu demn
de urmat in acest secol al nostru militant".
„Istoria contemporană a României — arată
Nicolae Dragoș — evidențiază cu pregnanță
adevărul că în rîndurile partidului comunist
patrioți cu
s-au format și afirmat militanți
pilduitoare conduita revoluționară, animați de
năzuințe profund umaniste, devotați in mod
suprem slujirii cauzei celor mulți, înfăptuirii
unei societăți a muncii, demnității și egalității
membrilor ei". între aceste biografii remarca
bile. viața tovarășei Elena Ceaușescu se ilus
trează in mod exemplar, cu strălucire, de la
elanurile generoase ale tinerei militante comu
niste și pină la prezența sa activă și presti
gioasă in conducerea partidului și țării, pină la

BUCHET
DE PURPURĂ
SI SOARE
și-
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Editura Eminescu

contribuțiile de amplă rezonanță in economie,
știință, invățămint. Aceste minunate calități
umane, politice și profesionale, exemplare pen
tru vastele posibilități de afirmare a femeii in
societatea noastră de azi, găsesc un adine ecou
in sufletul și conștiința tuturor, mobilizează
energiile și înalță gindurile. înflăcărează meta
fora poeților : „Dintre femei cuvine-se s-o
cint / Pe-aceea care dă atît de mult / gindirii
tării sale spor / Spre fericirea-ntregului popor /
Viitorimii către culmi de fală" (Mihai Benjuc) ;
„Cinstire femeii veghind, cugetînd, / Jurată iu
birii de țară —/ să-i spunem cu toți „La mulți
ani" / și-o floare să-i dăm, solară" (Eugen
Frunză) ; „Și din adincul inimii, cinstire / Ace
leia ce. suflet din popor, / Alături stă. mereu,
cu strălucire, / Iubitului de neam conducător"
(Petru Anghel). Un luminos imn de cinstire
femeilor acestui neam ce le-a înscris numele
glorios in galeria marilor săi eroi : „Luminăviată, lumină-istorie / Mamele, noastre ne nasc
întru glorie, / Mamele noastre, femeile, / Care
ne dau țărinii și cerului cheile, / Mamele noas
tre, soțiile noastre, surorile. / Cele care ne țin
umărul drept / Cu umărul lor sfint și înțelept /
Ele care țes inima straiului / Ele care așează
cumpăna graiului / Ele, frumoasele, luminatele,
femeile / Cele care țin vieții cheile / Mamele
noastre acoperite de glorie / Reunite intr-un
chip, ca intr-o esențială memorie / Luminăviață, lumină-istorie" (Horia Bădescu).
Personalitatea tovarășei Elena Ceaușescu —

t.

scrie Ioana Postelnicu — „exprimă trăsăturile
tuturor femeilor din trecutul neamului noșjfu.
Aceea de luptătoare, de mamă, de ințeleaptă
tovarășă, de om de gîndire și acțiune, dc om
de știință și om politic, chintesență a ceea ce
a fost esențial in plămada lor. Din primele
etape ale zidirii societății noastre socialiste și
chiar de mai inainte, cind încă porți grele zăvorau pragul spre care istoria mina poporul
nostru, iar multe dintre noi femeile ne desfă
șuram viața in perimetrul ingrădit al unor
drepturi la care doar visam, tovarășa Elena
Ceaușescu s-a aliat cu tovarășul ei de viață,
pentru o luptă temerară, aceea de a risipi
nebuloasa in care se zbatea poporul, sub o
orinduire căreia ii sunase ceasul. S-a avintat
i
încrezătoare in procesul dc prefacere politică
a țării, infruntind primejdii, năzuind ca poporul
să atingă ținte superioare, să propășească, să
zidească pe principii sociale avansate, care duc
spre un viitor fericit, spre pace, spre ridicarea
nivelului dc trai". „îi rostim numele cu
admirație și stimă — scrie, la rindul său. Radu
Beligan — pentru că ci inseamnă îmbinarea
armonioasă a cugetării și a faptei inspirate de
ideal și lucrind in împrejurările realului,
fiindcă el întruchipează setea de a ști și voința
de a realiza, deoarece el reprezintă un ansam
blu de atitudini intelectuale și deciziuni morale
menite să sporească umanitatea din om, garantindu-i puterea și noblețea". Omagiind „nestfămutata credință in biruința care a Venit după
atîtea jertfe". Eugen Barbu subliniază că
tovarășa Elena Ceaușescu „dovedește aceeași
tenacitate in munca de zi cu zi, pe care o duce
la postul său de comandă, și dovedește, prin
biografie, că poți urca pe cele mai înalte trepte
ale societății dacă ești tenace, dacă ai un crez
măreț pe care-l slujești de o viață întreagă".
Pasiunea unei vieți exemplare, dăruită între
gului nostru popor, emancipării și progresului
său. ridicării necontenite a nivelului de știință,
cultură și civilizație, este omagiată în articole
și eseuri semnate de Ion Brad. Dina Cocea,
Ecaterina Oproiu. Ileana Berlogea, Hedi Hau
ser. Elena Deleanu. Alexandru Bălăci. George
Bălăiță, Mircea Radu Iacoban. Cornelia Ionescu,
Ion Dodu Bălan, Uie Purcaru, Ion Hobana,
Nicolae Dan Fruntelată. Ion Ardeleanu. Ion
Cristoiu, Nicolae Călinoiu, Doru Popovici,
Silviu Stănculescu, Geta Mermeze. Petre Brâncuși. Al. Tănase, Vasile Băran. Theodor Mănescu,
Pompiliu Gilmeanu, Mihai Ungheanu,
George Motoi. Radu Theodoru ș.a.
„Stind fără șovăire, prin vremi de atitea ori
potrivnice, cu o vibrație patriotică pilduitoare
și mereu inspirată, alături de Marele bărbat
conducător al destinelor României socialiste,
împărțind, cu o mistuitoare patimă pentru pro
pășirea spiritualității românești, răspunderea
istorică a acestor destine, in slujba cărora
exemplar și-a pus viața, puterea de creație
excepțională și înariparea gindului savant.
tovarășa academician doctor inginer Elena
Ceaușescu a intrat în conștiința românească
însoțită de virtutea eminentului om politic,
implicat decisiv in toate marile acte care au
condus la victoria socialismului in România și
de inegalabilul merit de a fi sporit prestigiul
științei românești și de a-i fi cucerit, printr-o
vastă operă, unanim apreciată, laurii recunoaș
terii pe toate meridianele". (Dinu Săraru).
Acesta este impresionantul temei al gratitudi
nii cu care, și la începutul acestui ianuarie plin
de speranță in șansa omenirii de a învinge
pentru totdeauna amenințătoarele stihii ale
razooiuiui.
războiului, la
la începutul
începutul acestui
acestui ianuarie
ianuarie al
al gindurilor simine și. â! urărilor de inimă și
■inimă.
- tovarășa
■
—Elenă
„
-Ceaușescu este întimpinată de omagiul fierbinte al poporului pe care
- îi slujește >,Cu fwm'ltate-și-'strâkicire. Volumul
..Buchet de purpură și soare" se constituie ast
fel într-o „carte de onoare" in care răsună
puternic glasul dragostei și al recunoștinței cu
care toți fiii și fiicele României o înconjoară
pe tovarășa Elena Ceaușescu, dorindu-i ani
multi și luminoși, alături de marele erou al
neamului nostru, strălucitul ctitor de tară nouă,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Noua casă de cultură din Satu Mare

CLIMATUL
I
I

*

A

CRAiOVA: Debutul stagiunii muzicale

Acorduri contemporane
Muzica este un mij
loc de inăltare a su
fletului ponorului nos
tru. un nobil prilej de
educație
patriotică.
Lucrările compozito
rilor români, din toa
te generațiile, năzu
iesc să capteze ritmul
marilor infăptuiri ala
epocii contemporane.
Preluindu-se
creator
cele
mai
inspirate
cintece de masă din
trecut, compozitorii de
muzică corală au dat
la iveală altele noi.
de o melodicitate preg
nantă, la care se adaugă o armonie sim
plă si expresivă si o
ritmică foarte clară,
in concordantă cu ver
surile tălmăcite. In această privință men
ționăm citeva titluri
semnificative :
Sub
flamura luminii noii
vieți de Ioan D. Chirescu. pe versuri de
loan Meițoiu,
înflo
rești. pămînt al bucu
riei de Gheorghe Du
mitrescu, pe versuri
de Tiberiu Utan. Cin
ate vouă miini de aur
de Vasile Donose, pe
versuri de Ion Rus.
Un partid avem si-o
tară de Radu Paladi,
pe versuri de Con
stantin Cirjan. Sub
tricolorul tării de Mir
cea Neagu, Partidul
soare viu de Florin
Comisei, pe versuri de
Vlaicu Bima. Desigur
că s-au scris multe
cintece de masă, cu
mijloace de expresie
evoluate,
apropiindu-se de genul poe
mului vocal, și sub acest raport
mențio
năm piesele compozi
torilor Mihail Jora,
Mihail Andricu, Cor
nel Țăranu. Laurentiu Profeta. Zoltan Aladar, Felicia
Donceanu, Irina Odăgescu. Vasile Timiș. Șerban Nichifor, Liana
Alexandra.
Cristian
Alexandru
Petrescu.
Este
important
de
semnalat că. de cele
mai multe ori. în aceste coruri se simte
prezenta
cintecului
popular
românesc,
precum si a ritmuri
lor de dans țărănesc.
Nu mai puțin valo
roase ne apar poeme
le Si
madrigalurile
care tălmăcesc cele
mai importante eve
nimente ce au avut
loc in patria noastră,
evenimente prin care

s-au pus bazele unei
vieți noi. E suficient
să amintim suite de
poeme sau madrigalifri concepute de Ti
beriu Olah. Anatol
Vieru, Cornel Țăranu,
Zoltan Aladar, Liviu
Glodeanu.
Miriam
Marbe, Felicia Donceanu, Radu Paladi.
Vasile Timiș, in ma
joritatea lor preluind
de Pe noi poziții com
ponistice
experiența
unor maeștri precum
Ioan D. Chirescu, Ma
tei Socor. Sabin Drăgoi. Gheorghe Dumi
trescu. Hilda Jerea,

ÎNSEMNĂRI
D. D. Botez. Alfred
Mendelsohn.
De creații expresive
si agreate de melo
manii noștri, pornind
de la teme asemănă
toare, ca si cele amin
tite mai sus. se poate
vorbi si in ramura
muzicii simfonice si
vocal-simfonice.
O
mare popularitate a
cistigat-o suita simfo
nică intitulată Cind
strugurii se coc de
Mihail Jora — extra
să din baletul său cu
același nume — o va
lorificare plină de vi
goare a folclorului ro
mânesc, preluindu-se
incintător tradiția rap
sodiilor
enesciene.
Gheorghe Dumitrescu
ne-a dăruit suita Ogoare
înfrățite.
in
care ne prezintă su
gestiv o imagine fer
mecătoare a satului
nou, iar in acest con
text se cuvine a pre
ciza că. in timp ce
Mihail Jora valorifi
că folclorul moldav.
Gheorghe Dumitrescu
preferă punerea in lu
mină a celui oltenesc.
Ion Dumitrescu este
autorul suitei Munte
le Retezat, de un evi
dent caracter pictu
ral. Dacă Ion Dumi
trescu a scris pro
funda sa lucrare Cvar
tetul de coarde închi
nat păcii si prieteniei
între popoare, Paul
Constantinescu a atras
atenția
melomanilor
tării si Prin poetica
sa muzică de film, in
titulată Delta Dunării,
evocindu-ne
imagini
mișcătoare de ieri si
de azi din această încintătoare zonă a tă

rii. Pascal Bentoiu.
gindind la marile pre
faceri ce au avut loc
pe acest străvechi pămint daco-roman. in
anii de după cel de-al
doilea război mondial,
a compus poemul Cintec nou pe versuri de
Ion Horea — piesă
Plină de noblețe. în
scrisă. ca Si opusurile
mai sus menționate,
de Mihail Jora, Ion
Dumitrescu, Gheorghe
Dumitrescu si Paul
Constantinescu. in noul
romantism, in noua
tonalitate a artei so
nore
contemporane.
Pornind de la semni
ficațiile fascinante ale
eufoniilor orfice. multi
compozitori din toata
generațiile au vibrat
în armonie cu lupta
pentru pace, pentru
consolidarea ei. îm
potriva
periculoasei
curse a înarmărilor.
Asemenea lucrări vo
cal-simfonice au in
trat în
repertoriul
permanent al celor
mai valoroase forma
ții din tara noastră :
Cantata anilor lumină
de Anatol Vieru. Can
tata nr. 1 de Ștefan
Niculescu. Cantata fes
tivă de Aurel Stroe.
suita coregrafică Spre
comunism in zbor de
Tiberiu Olah. cantata
Cintare unui ev aprins
de Cornel Țăranu, ne
numărate suite simfo
nice de Dumitru Bughici. Simfonia a XV-a
de Wilhelm Berger.
Odă orașului natal de
Theodor Grigoriu și
prima operă care tra
tează tema păcii, sub
cerul luminos al implinirilor rodnice si
cu ramificații multi
ple peste timp. Marea
iubire de Gheorghe
Dumitrescu.
Cei mai tineri com
pozitori. formați si afirmati in ultimele
două decenii, ne-au
oferit multe pagini
vibrante : Simfonia a
IV-a — Ritmuri con
temporane de Liana
Alexandra, lucrări de
Șerban Nichifor. Adrian Iorguiescu. Geor
ge Draga, Vasile Her
man, Dan Voiculescu.
Doina Rotaru.
Maia
Ciobanu. Sorin Lerescu. Cristian Alexan
dru Petrescu. Dan Buciu. Anton
Dogaru
S.a.

Doru POPOVICI

CALITĂȚII
tea de creație fără o te
meinică pregătire culturală
și profesională, in
județ
au fost organizate aproape
5 000 de cursuri de perfec
ționare la care au partici
pat circa 170 000 de oameni
ai muncii. Cei 3 000 de
membri ai cercurilor de
inovatori și inventatori din
unitățile economice au fi
nalizat și aplicat în produc
ție, in cursul anului trecut,
peste 5 000 de teme de cer
cetare, fapt concretizat in
tr-un spor la producțiamarfă in valoare de circa
150 de milioane lei, precum

Din preocupările și inițiativele
existente în județul Bacău
pentru valorificarea
superioară a potențialului
cultural-educativ

.a
Colectivul Filarmonicii „Oltenia"
din Craiova a debutat in activitatea
artistică a noului an, ce se anunță
deosebit de bogat și fructuos, Cu un
frumos și emoționant dar făcut publi
cului meloman craiovean, prin pre
zentarea — duminică 10 ianuarie. în
sala polivalentă ă municipiului — a
unui concert de Anul Nou, ce s-a
bucurat de un deosebit succes. A
fost cel dinții eveniment artistic —
din cele 15 pe care și le-a propus
pentru 1988 amintita instituție craioveană. Printre ele se remarcă : edi
ția a IV-a a „Săptăminii muzicii de
cameră", ediția a Il-a a concursului
interjudețean de interpretare muzi-

deplinirea
sarcinilor de
în toate localitățile ju
producție, prin mai buna
dețului Bacău se desfășoa
însușire a principiilor autoră faza de masă a celei
conducerii. autogestiunii și
de-a 7-a ediții a Festivalu
autofinanțării. Căutăm să
lui național al muncii și
unim toate forțele de care
creației „Cîntarea Româ
dispunem in fiecare locali
niei". La casele de cul
tate pentru a ridica nivelul
tură din Bacău. Gheorghe
de cultură, de cunoaștere
Gheorghiu-Dej șl v Tirgu
al maselor, punind in cen
Ocna, la cluburile munci
trul activității de educație
torești din Comănești. Moipatriotică dragostea față
nești și Buhuși ca și la
de partid, hotărirea fermă
căminele culturale au loc
de a apăra cuceririle po
in aceste zile simpozioane,
porului. ale socialismului,
mese rotunde, expuneri,
în același timp, prin pro
recitaluri de poezie patrio
gramele culturale
urmă
tică. spectacole artistice la
rim să păstrăm și să dez
care participă mii de mun
citori, țărani
cooperatori,
mecanizatori,
intelectuali,
tineri și virstnici de toate
profesiile. Așezămintele de
cultură din centrele mun
citorești de pe văile Trotușului și Bistriței, bunăoară,
au găzduit simpozioane și
expuneri
pe teme
ca :
„Epoca Nicolae Ceaușescu
— epoca marilor împliniri
socialiste", „Lupta poporu
lui român pentru libertate,
suveranitate și independen
ță națională", „Documen
tele Conferinței Naționale a
voltăm creațiile specifice
poporului nostru, cintecul
partidului, îndrumar de
și dansul popular și tot
preț in munca noastră pen
odată să sporim ponderea
tru indeplinirea integrală a
sarcinilor de plan pe acest
formelor și genurilor noi in
an și pe intregul cincinal",
creația maselor, a manifes
iar la căminele culturale
tărilor cu un pronunțat
din Răcăciuni, Sascut, Podu
mesaj militant, cu accen
tuate virtuți educative, cum
Turcului, Nicolae Bălcescu
au fost organizate expuneri
ar fi cintecul patriotic și
pe tema
„înfăptuirea orevoluționar, teatrul patrio
biectivelor noi» revoluții atic. brigada artistică.
grai'e — cale sigură spre
Ediția precedentă a fes
o nouă calitate a vieții
tivalului a constituit o
noastre". ,
, adevărată tribună de afir
— Acționind în spiritul
mare a unui număr impre
indicațiilor și orientărilor
sionant de creatori și in
formulate de secretarul ge
terpreți care și-au dedicat
neral al partidului, to
munca și creația cinstirii
varășul Nicolae Ceaușescu,
patriei și partidului, înfăp
la Conferința Națională,
tuirilor socialiste ale po
milităm pentru ca toate in
porului. Atit in etapa da
stituțiile de cultură, orga
masă, cit și în cea jude
nizațiile de masă și
ob
țeană s-a acționat intr-un
ștești. toți factorii educa
mod unitar pentru dezvol
ționali din județul nostru
tarea și diversificarea con
să răspundă într-o măsură
ținutului și formelor mun
mai mare cerințelor de
cii politice educative știin
educare patriotică, revolu
țifice și cultural-artistice,
ționară a maselor de oa
creindu-se astfel posibili
meni ai muncii, de forma
tăți mai largi de stimulare
re a omului nou, construc
și afirmare a potențialului
tor al socialismului, de ri
cultural-artistic și tehnicodicare a gradului de con
științific. Experiența pozi
știință al tuturor cetățenilor
tivă, acumulată de-a lun
— ne spune tovarășul Pe
gul
edițiilor
festivalu
tru Enășoaie. președintele
lui. a fost larg răspincomitetului județean de
dită în cadrul unor consfă
cultură și educație socia
tuiri. schimburi de expe
listă. Față de edițiile pre
riență, spectacole demon
cedente, acordăm o atenție
strative etc. Pornind de la
mai mare îmbogățirii con
faptul că în condițiile re
ținutului tuturor activități
voluției tehnico-științifice
lor politico-educative, pu
si ale noii revoluții agrare
nem un accent deosebit pe
nu se poate concepe partici
mobilizarea maselor la în
parea maselor la activita

Foto : Sandu Cristian

cală dotat cu premiul „Dinu Lipatti",
ediția a XVII-a a „Craiovei muzi
cale" și altele. Concertul de Anul
Nou a fost susținut de orchestra
simfonică, corurile (profesionist și de
copii) ale filarmonicii, de binecunoscuții interpreți Cristina Anghelescu,
Bianca Ionescu-Ballo și Dorin Teodorescu. Menționăm că este prima
dintre manifestările pe care filar
monica și-a propus in acest an
să le susțină pe platformele indus
triale, in întreprinderi și instituții,
in Dolj, dar și in județele Gorj. Me
hedinți, Olt și Vilcea. (Nicolae Băbălău).

și în însemnate economii
de materii prime, materia
le și energie electrică. S-a
asigurat in același timp un
caracter permanent mișcă
rii culturale de masă, stimulindu-se in mai mare
măsură participarea oame
nilor muncii la crearea va
lorilor materiale și spiri
tuale. Dit)țr,e acțiunile cu
largă audiența și eficiență
educativă amintim bienala
de creație și interpretare
teatrală
Slărjic-Moldova,
gala recitalurilor dramati
ce, festivalul „Enescu —
orfeul moldav", zilele cul
turii
călinesciene,
con
cursul „Cea mai bună bi
bliotecă".
Făcînd un sumar bilanț
al dezvoltării activității ar
tistice de amatori, profeso
rul
Gheorghe
Pătrare,
directorul centrului jude
țean de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării
artistice de amatori, apre
cia că numărul formațiilor
a crescut foarte puțin față
de
ediția a V-a.
ele
rămînind la 2 750. cu 68 000
de interpreți, și la 625 de
cercuri de creație, cu 6 700
de creatori. Au crescut insă
■ calitatea acestora, conținu
tul repertoriilor și ținuta
interpretativă,
activitatea
lor în tot timpul anului.
Ca urmare, la cea de-a 6-a
ediție județul Bacău a ob
ținut 737 premii repu
blicane. cu 265 mai multe
decit in ediția precedentă.
Pentru a da posibilitate tu-

turor formațiilor artistice,
precum-și tinerilor inter
preți de a se manifesta
plenar in tot cursul anului,
comitetul județean de cul
tură și educație socialistă
a organizat dialogul cultu
ral-artistic „Sub
flamura
partidului".
concursul de
muzică ușoară și populară
„Toamna culturală băcăua
nă", gala tinerilor concertiști. săptămina culturală
comăneșteană,
festivalul
filmului de animație al cineamatorilor. tabere de
creație plastică la Berzunți,
consfătuiri și schimburi de
experiență cu meșterii și
creatorii populari și alte
asemenea acțiuni de am
ploare care au intrunit pes
te 150 000 de artiști ama
tori. oameni ai muncii de
diferite profesii din județ.
O analiză făcută la nive
lul județului a scos in evi
dență însă că in ediția
precedentă a festivalului
nu au fost puse in valoa
re toate forțele și mijloa
cele cultural-educative de
care dispun satele și orașe
le județului. Căminele cul
turale din Izvoru Berheciului, Colonești. Vultureni,
Dealu Morii, Stănișești, de
exemplu, au avut o prezen
ță neînsemnată în cadrul
festivalului, iar formațiile
artistice se pregătesc doar
pentru fazele de concurs,
în restul timpului considerîndu-se în vacanță. Comi
tetul județean de cultură și
educație socialistă a luat
măsuri concrete pentru îm
bunătățirea activității și în
comunele respective, acti
viști culturali cu munci de
răspundere ajutînd în per
manență căminele cultura
le și formațiile artistice în
organizarea și desfășurarea
unor activități bogate în
conținut. Este demn de re
marcat, de asemenea, că in
aceste zile de iarnă la
sate activează brigăzi ști
ințifice complexe și specia
lizate. au loc șezători; că
minele culturale, casele de
cultură și cluburile munci
torești organizează gale de
filme documentare și spec
tacole ale formațiilor ar
tistice laureate ale festiva
lului. Evident, și în județul
Bacău este necesar să se
depună eforturi mai mari
pentru ca întreaga activi
tate politico-educativă să
se desfășoare ritmic, per
manent. în strînsă legătură
cu
cerințele
oamenilor,
pentru perfecționarea pre
gătirii profesionale.

Gheorcjhe BALTA
corespondentul „Scînteii"

CE METODE APLICAȚI ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR?
OPINII ȘI SUGESTII PENTRU PERFECȚIONAREA PROCESULUI INSTRUCTIV DIN ȘCOALA

Clasa, o sumă de individualități
Pe măsură ce înaintează în virstă,
elevul se află tot mai mult in aria
de influență și control a școlii, a
profesorului. După 5—6 ore din zl
petrecute sub acoperișul școlii. Ia
lecții, in laboratoare și ateliere. deVi
într-o permanentă colaborare cu
profesorul, după tensiunea intelec
tuală de aici, el mai lucrează cel
puțin atitea ore acasă — ceea ce de
fapt tot școală se cheamă, din mo
ment ce operează cu aceleași in
strumente de lucru și în același scop
ca și in clasă. Tinărul este deci și
atunci conectat direct cu școala. Pro
fesorul este și atunci cu el, așadar
elevul e ăl nostru 10—12 ore pe zi.
Familia își are și aici rolul ei —
asigurindu-i nu numai condiții op
time de muncă si viață, ci și cli
matul afectiv necesar. îndemnul și
exemplul propriu pentru muncă ri
guroasă. susținută. Este știut că azi
— cu excepția primelor clase —, da
torită progresului uluitor de rapid
al științei și tehnicii, familia nu
mai poate interveni întotdeauna în
îndrumarea copilului la învățătură,
chiar dacă nivelul de pregătire al
părinților e superior. Concluzia se
desprinde de la sine. Cu atît mai
mult este necesară o tratare dife
rențiată a copiilor de către educatori. Nu mă voi referi la tra
tarea diferențiată sub raportul în
sușirii cunoștințelor de către elevi —
deși este o chestiune pe cit de dis
cutată pe-atît de deschisă — ci al
comportamentului elevilor pe care 11
vrem disciplinați, corecți, cinstiți, în
rolați cu fermitate în ritmul unei
munci susținute. Elevii noștri sint,
în sens figurat, și copiii noștri și
trebuie să-i tratăm cu exigență pă
rintească. Aș spune, parafrazînd. că
în școală nu sint elevi, ci individua
lități, fiecare tinăr avînd personali
tatea sa proprie. Teoretic îi înca
drăm și-i supunem regulamentului
școlii și regulamentului de ordine
interioară. Dar ca și legea, care se
aplică nu numai în litera, ci și in
spiritul ei, nici regulamentele șco

lare nu pot fi aplicate mecanic. Cit
discernămint se cere unui colectiv di
dactic in adoptarea unei măsuri dis
ciplinare aspre 1 în Îndelungata mea
carieră de dascăl am fost pusă în
fața multor situații considerate drept
cazuri de indisciplină. Alături și îm
preună cu întregul colectiv didactic,
cu consiliul de conducere am în
cercat să judecăm cu mintea lim
pede, cu exigență, dar și cu suflet
de părinte cauzele ce au condus la
unele manifestări reprobabile.
A exmatricula un elev, de exem
plu, e o sancțiune extremă — nu e
greu să votezi așa ceva — dar nu
poți face gestul fără a-ți pune cel
puțin două întrebări : „Ce va face
apoi tinărul in cauză ?“ ; „Cum s-ar
fi putut preveni o asemenea situa
ție ?“,
îmi vine in minte un caz — unul
din atitea ! Era un băiat frumos, in
trase in clasa a IX-a cu medie mare,
un timp a mers bine, apoi... Insuc
cesele școlare l-au descumpănit. Pe
parcursul anilor nu ne făcea greu
tăți deosebite, deși lipsea sporadic de
la școală (am aflat ulterior că, ad
monestat acasă, pleca și lipsea cîte
o noapte-două, dormind la bunici,
într-un sat, spre marea disperare a
familiei). într-o zi, era in clasa a
XH-a de acum, verificind prin son
daj prezența, aflu că a plecat de la
ultimele ore de curs. Controlind in
aceeași zi starea curățeniei sălilor de
.clasă, la sfirșitul programului il văd
ieșind in grabă din clasă. îl opresc
și-i spun că. fiind amindoi grăbiți,
vom discuta a doua zi cauza absen
telor. Nu știam că el se făcuse vi
novat in aceeași zi de o altă aba
tere : plecînd din clasa lui intr-o
alta, s-a substituit unui elev la o
oră la care se afla un profesor nou,
spre hazul general. Acesta il aver
tizase că va aduce cazul la cunoș
tința conducerii școlii. Dar nu o fă
cuse imediat și deci nu eram in
cunoștință de cauză. A doua zi,
mama, disperată, mă aștepta dis-dedimineață. Băiatul fugise de acasă,

lăsase un bilet prin care cerea pă
rinților să nu-1 caute, căci nu vrea
să fie de risul școlii prin pedeap
sa ce i se va aplica. Un timp n-am
spus nimic. Apoi am cerut relații.
Am aflat lucruri noi pentru mine,
atît privind atmosfera de familie, cit
$i sănătatea elevului. Pe primul plan
se punea recuperarea lui. A fost gă
sit după citeva zile și readus cu
promisiunea certă că la școală nu-1
va aștepta nimic dezonorant. Cind
lucrurile s-au reașezat in făgașul
normal, discuția noastră realistă și

exigentă a avut semnificația unei
lecții de viață. Și azi, cind băiatul
de atunci e student la Politehnică,
cred că decizia consiliului de con
ducere, care nu a considerat ex
matricularea ca măsura cea mai po
trivită. deși se depășise cu citeva
ore numărul admis de regulament,
a fost corectă.

Rodica ALEXANDRU
profesor emerit,
Liceul de matematică-fizică
„Ștefan cel Mare" - Suceava

Participanți activi la actul formativ
Aflați în fața clasei, ne obișnuim
să fim întimpinați de cele treizeci
și ceva de priviri : albastre, căprui,
negre sau verzi, care la un moment
dat își pierd nuanțele, devenind una
singură : privirea clasei. Faptele și
atitudinile, ideile și convingerile elevilor, multe și diverse in realita
te, converg către atitudinea centrală
ce caracterizează sau trebuie să ca
racterizeze clasa respectivă, în fața
căreia dirigintele adoptă și el o atitudine corespunzătoare. Se ajunge
la rezultate de felul : clasa a VIII-a
A este o clasă silitoare, conștiin
cioasă, în vreme ce clasa a VIII-a
B este o clasă leneșă, obositoare.
Oare cit de drepte pot fi asemenea
etichetări, cind sintem conștienți că
in colectivele în discuție intră firi
atit de diferite, elevi atit de deo
sebiți ? Dacă ar fi să existe un aparat de fotografiat care să poată
să surprindă lumea-afectivă a ele
vilor, imaginea ce s-ar obține ar
semăna cu o țesătură de fire sau
canale greu de imaginat : treizeci de
universuri intr-un singur labirint.
Dragoste, convingere și îndoială, cu
tezanță și teamă. încredere si neîn
credere, speranță și neliniște, răb
dare si nerăbdare, iată doar citeva
din traseele ce compun firea ele
vului. El este un om adevărat, su
fletul lui a devenit cutia de rezo
nantă în care impulsurile din afa
ră se amplifică, capătă o reverbe
rație deosebită. La această virstă su-

fletul adolescentului este lava care
țișnește, fluviul care se revarsă. Pro
fesorul va trebui să dea dovadă de
multă măiestrie pedagogică, de multă
răbdare, de mult tact, pentru a pă
trunde în- această lume complexă. El
va trebui să știe că n-o poate face
oricind și oricum.
Dintre toate căile de cunoaștere a
lumii spirituale a elevului, a uni
versului său afectiv, consider ca deo
sebit de importantă capacitatea educatorului de a ști să lase la poar
ta școlii bucuriile, grijile sau neca
zurile cotidiene și de a avea mă
iestria să rupă barierele ce il se
pară, ca mentor, de subiecții acti
vității educative, elevii. Noi, profe
sorii. sintem partenerii elevilor. Ne
bucurăm împreună de binefacerile aceluiași act.
Vocabularul. tonul,
nuanțele se vor schimba : nu citiți
cutare carte, nu căutafi cutare sem
nificații in faptele oamenilor, nu arătati greșelile de comportament din
următoarele ilustrații, ci. vă propun
să citim, să căutăm. Sau, comentind faptele eroului dintr-un film,
dintr-o piesă de teatru, profesorul
să spună : Nu-mi place , prea multa
încredere de sine ce-o afișează per
sonajul. Voi ce părere aveți ? Sau,
hai să săpăm șanțul acela. Și să fie
primul care să pună mina pe hirleț.
Așadar, să schimbăm atitudinea de
multe
ori
pasivă,
imperativă,
într-una participativă Ia actul edu
cațional. Elevii se vor apropia de

propunătorul formelor educative ca
de un prieten. Ei vor uita de barie
rele ce-ar putea să-i separe ; virstă,
pregătirea, experiența. Poate că la
sfirșitul unor atare experiențe elevii
vor fi alții : mai bogați sufletește, mai
buni. Educatorul, in ipostaza de mo
del ideal al educației, educatorul, pus
in pielea elevului care urmează să fie
ajutat Elevul are o durere fizică sau
morală, e plictisit, a fost amăgit, ne
dreptățit, și-a pierdut încrederea, e
obosit și n-are chef să facă ceva. îi
place s-o facă pe teribilistul, e în
drăgostit sau îl amuză ironia adre
sată altora. Trebuie să surprindem
la timp oricare din asemenea mani
festări sau stări, să le înțelegem cu
finețe, pentru a remedia ceea ce na
tura, obișnuința sau întimplarea au
oferit ; să realizăm deci un puter
nic transfer de stări emoționale si
psihologice.
Tot atit de importantă este știin
ța de.a-i investi cu încredere pe
elevii noștri ; chiar dacă nu de la
început o merită. Nu e deloc edu
cativ, cred, să cauți să-i demonstrezi
unui elev că este leneș sau negli
jent, că este obraznic sau arogant.
Dimpotrivă, pedagogic și eficient este
ca profesorul, și cu atît mai mult
profesorul diriginte, să se adreseze
astfel elevului in cauză : „Ai multă
putere de muncă. Dacă ai vrea, sint
convins că ai ajunge printre primii
la învățătură. Aștept să te convingi
si tu de lucrul acesta".
Elevii care comit greșeli sau sint
așa cum sint se văd astfel puși in
fața a ceea ce ar dori să creadă edu
catorul despre ei că sint. La începu
se, vor mira că nu seamănă deî
cu ceea ce se spune, dar, plâcindu
acea imagine încă „neadevărată",
vor strădui să devină aidoma cu
Sint citeva metode pe care le
comandăm și altor educatori, ir
cit. din experiența pe care o a
ne-am dat seama că dau rezu

Ion Gheorqhe PRIC
profesor, Școala Duda, c
Duda-Epureni, județul Vi
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România,

Domnului general GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator al Adunării Poporului Togolez,
Președintele Republicii Togoleze
LOME
Cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a Zilei eliberări! naționale —
Ziua națională a Republicii Togoleze — îmi este deosebit de plăcut să vă
adresez calde felicitări și cele mai bune urări.
Sint încredințat că, acționind pe baza acordurilor și înțelegerilor con
venite împreună, relațiile de prietenie și cooperare dintre partidele și sta
tele noastre se vor adinei și extinde tot mai mult in viitor, in interesul
popoarelor român și. togolez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării inter
naționale.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului togolez
prieten, pace, progres și prosperitate.

comandant suprem al Forțelor Armate,

de participanții la convocarea de bilanț a activului de comandă
și de partid al Departamentului Securității Statului
Activul de comandă și de partid
al Departamentului Securității Sta
tului. întrunit în convocarea de

Mult iubite și stimate
suprem,

bilanț, a adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar

general al Partidului Comunist Ro

tovarășe

comandant

In atmosfera de puternică și unanimă angajare revo
luționară in care oamenii muncii de pe întreg cuprinsul
tării acționează cu fermitate și dăruire pentru îndepli
nirea mărețelor obiective trasate de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în magis
tralul Raport prezentat la Conferința Națională a parti
dului, pentru dezvoltarea intensivă a economiei națio
nale și realizarea unei noi calități în toate domeniile,
activul de comandă și de partid al Departamentului
Securității Statului, întrunit in convocare de bilanț, a
analizat in mod aprofundat, in spirit critic și autocritic,
cu înaltă exigentă și combativitate comunistă, activitatea
desfășurată in anul 1987 pentru executarea sarcinilor
încredințate in înfăptuirea politicii partidului de apăra
re a securității statului. Totodată, au fost stabilite cu
deplină răspundere măsurile și căile menite să asigure
realizarea la un nivel tot mai ridicat a misiunilor ce ne
revin din hotăririle de partid și legile tării, a ordinelor,
orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, care funda
mentează întreaga noastră activitate.
Participantii la convocare au evidențiat, cu aleasă
cinstire, cu deosebită admirație și prețuire, înaltul dum
neavoastră spirit revoluționar, patriotismul înflăcărat și
profundul umanism, dinamismul și energia fără seamăn,
atit de proprii activității dumneavoastră eroice, pe care
de cinci decenii și jumătate o consacrati cu totală dă
ruire și abnegație binelui și fericirii poporului, împlini
rii aspirațiilor supreme ale națiunii, subliniind că aceste
inestimabile calități se constituie în cel mai strălucit
exemplu de muncă și viată, pe care comuniștii, toți lu
crătorii de securitate sînt ferm hotăriti să-'l urmeze
neabătut.
S-a subliniat cu tărie că de prodigioasa dumneavoas
tră activitate se leagă indestructibil uriașele succese dobîndite în „Epoca Nicolae Ceaușescu'* pe planul dezvol
tării și modernizării economiei naționale, științei, invățămintului și culturii, in perfecționarea organizării și
conducerii societății, în adincirea democrației socialiste,
în ridicarea calității muncii și vieții întregului popor.
Au fost elogiate, cu deosebită satisfacție și îndreptă
țită mindrie patriotică, excepționala activitate pe care
dumneavoastră o desfășurați cu neasemuită consecvență
pentru afirmarea tot mai puternică a României in lume,
forța, cutezanța, justețea și umanismul principiilor și
acțiunilor pe care le promovați în întreaga politică ex
ternă a partidului și statului nostru, pentru înfăptuirea
marilor aspirații ale umanității, de dezarmare și securi
tate, de pace, prietenie și colaborare.
Lucrările convocării de bilanț au dat expresie adeziu
nii depline a aparatului de securitate Ia politica internă
și externă a partidului și statului, prilejuind reafirmarea
hotăririi noastre nestrămutate de a acționa in mod
neabătut, cu fermitate și totală dăruire patriotică, pen
tru a contribui activ la îndeplinirea exemplară a istori
celor obiective stabilite de Congresul al XlII-lea al
partidului, a sarcinilor rezultate din hotăririle Conferin
ței Naționale, astfel incit întreaga activitate de securitate
să fie tot mai amplu și organic integrată eforturilor ge
nerale ale poporului în vasta șl minunata operă de edi
ficare a socialismului și comunismului.
Pe deplin convinși că rezultatele pozitive obținute in
munca noastră se datoresc conducerii nemijlocite de către
partid. îndrumării permanente primite din partea dum
neavoastră. mult stimate și iubite tovarășe comandant
suprem, activul de comandă și de partid, întregul aparat
de securitate vă exprimă vie recunoștință și profundă
gratitudine pentru grija statornică pe care o manifestați
ca activitatea Departamentului Securității Statului să fie
continuu adaptată Ia evoluția realităților vieții politicoeconomice și sociale.
în spiritul prețioaselor dumneavoastră orientări și in
dicații. al concluziilor și sarcinilor rezultate din Holărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din
27 noiembrie 1987, am analizat cu profunzime, exigență
și fermitate cauzele lipsurilor și neajunsurilor din acti
vitatea desfășurată in cursul anului trecut și ne-am an
gajat să acționăm cu înaltă răspundere comunistă pentru
dezvoltarea și întărirea spiritului revoluționar, aplicarea

mân, președintele Republicii Socia
liste România, "comandantul suprem
al Forțelor Armate, o telegramă în
care se spune :

neabătută in viață a principiilor muncii de partid și a
prevederilor legilor țării, asigurind creșterea permanentă
a capacității operative a tuturor unităților Departamen
tului Securității Statului.
Vă raportăm, tovarășe comandant suprem, că în exe
cutarea ordinelor și indicațiilor dumneavoastră vom situa
și pe mai departe in centrul preocupărilor noastre pre
venirea acțiunilor dăunătoare intereselor naționale, asi
gurarea legalității socialiste, apărarea ordinii sociale și
de stat, acționind ferm pentru zădărnicirea oricăror în
cercări de a se atenta la cuceririle revoluționare ale
oamenilor muncii, la securitatea statului.
Puternic mobilizați de magistralul dumneavoastră
Raport la Conferința Națională a partidului, de hotăririle
adoptate de acest mare forum democratic al comuniștilor
români, vom milita pentru perfecționarea conlucrării cu
organismele democrației muncitorești-revoluționare, cu
colectivele de oameni ai muncii, in scopul apărării și
dezvoltării economiei naționale, a valorilor supreme ale
orinduirii noastre socialiste, călăuziți neabătut de teza
dumneavoastră de excepțională însemnătate privind edi
ficarea socialismului și comunismului cu poporul și pen
tru popor.
Reafirmăm hotărirea noastră fermă de a face totul
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor și misiunilor
încredințate și ne angajăm solemn, tovarășe comandant
suprem, ca în activitatea noastră să întărim și mai pu
ternic vigilența și combativitatea revoluționară, să depu
nem eforturi și mai susținute in vederea pregătirii multi
laterale, ideologice, politice, militare și de specialitate a
efectivelor, pentru afirmarea consecventă a unui înalt
simț al datoriei și al răspunderii față de partid și popor.
Vă rugăm, cu profund respect, a ne permite să dăm
din nou glas sentimentelor de nețărmurită dragoste și
deosebită stimă față de dumneavoastră, tovarășe coman
dant suprem, cel mai iubit fiu al națiunii noastre,
genialul strateg și ctitor strălucit al României socialiste,
proeminentă personalitate politică internațională, marele
erou intre eroii neamului, și să exprimăm recunoștința
fierbinte a comuniștilor, a întregului aparat de securitate
pentru eroica activitate pe care o consacrați cu neasemuită
dăruire și abnegație ridicării patriei pe trepte tot mai
înalte de civilizație și progres.
Animați de cele mai alese sentimente de prețuire și
cinstire, adresăm, cu deosebit respect, întreaga noastră
gratitudine tovarășei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent om politic și de știință, savant de
largă recunoaștere și apreciere internațională, pentru
remarcabila contribuție la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nostru, la înflorirea continuă a
științei, invățămintului și culturii românești.
Asemenea întregului nostru popor, intîmpinînd cu cele
mai fierbinți sentimente de dragoste și inaltă vibrație
patriotică apropiata aniversare a zilei dumneavoastră de
naștere și a activității revoluționare pe care de 55 de
ani o desfășurați, cu eroism, cu nestrămutată credință în
triumful socialismului
și comunismului
pe pămîntul
scumpei noastre patrii, dăm expresie profundei recunoș
tințe ce v-o purtăm și vă dorim din adincul inimilor
noastre, mult iubite și stimate tovarășe comandant
suprem, viață îndelungată, in deplină sănătate și putere
de muncă, ani mulți și luminoși in fruntea partidului și
statului, pentru a conduce harnicul și talentatul nostru
popor spre noi și tot mai mari victorii, care să asigure
înflorirea multilaterală a României socialiste, afirmarea
ei tot mai puternică, liberă, demnă și suverană in rîndul
națiunilor lumii.
însoțim omagiul nostru ostășesc, pe care vi-1 aducem
în acest moment aniversar, cu angajamentul ferm al acti
vului de comandă și de partid, al întregului efectiv al
Securității Statului de a servi fără preget interesele na
țiunii noastre socialiste, asigurindu-vă solemn că pentru
noi nu există ideal mai nobil și mai inalt decit acela de
a sluji cu întreaga ființă patria, partidul și poporul, de
a apăra securitatea statului, libertatea, independența,
suveranitatea și integritatea Republicii Socialiste România.
Să trăiți, tovarășe comandant suprem I

ACTIVUL DE COMANDĂ SI DE PARTID
AL DEPARTAMENTULUI SECURITĂȚII STATULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

ÎNVĂTĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC
(Urmare din pag. I)
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Stadiul actual al dezvoltării
societății socialiste multilateral dez
voltate ; 2. Concepția secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. privind realiza
rea în bune condiții a obiectivelor
strategice ale dezvoltării economieosociale a României in cincinalul
1986—1990 în vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român ; 3. Ca
racterul profund științific, novator,
revoluționar al concluziilor secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cuprinse in Ra
portul prezentat la Conferința Na
țională a partidului privind desfășu
rarea
construcției
socialiste
in
România. Orientările de perspectivă
în vederea inaintării ferme in noua
etapă de dezvoltare revoluționară a
patriei noastre ; 4. Concepția revo
luționară, novatoare a secretarului
general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. privind direcțiile
de ăcțiune pentru întărirea continuă
a rolului conducător al partidului în
toate domeniile vieții economicosociale. Perfecționarea muncii jpolitice și organizatorice desfășurate de
organele și organizațiile de partid
pentru întărirea spiritului de răs
pundere al comuniștilor, a discipli
nei de partid ; 5. Documentele Con
ferinței Naționale a partidului pri
vind activitatea ideologică, politicoeducativă. de dezvoltare a conștiinței
socialiste și întărire a spiritului re
voluționar,
de formare a omului
nou. înaintat — constructor con
știent și devotat al socialismului și
comunismului in România. Dezvol
tarea națiunii române și a statului
național unitar ; 6. Gindirea realis
tă. constructivă, profund revoluțio
nară a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu privire la evoluția vieții inter
naționale contemporane, a raportu
lui mondial de forțe. Politica exter
nă de pace și colaborare a partidu
lui și statului nostru. Contribuția
Partidului Comunist Român la dez
voltarea relațiilor cu toate partidele
comuniste și muncitorești, cu forțele
progresiste și democratice de pretu
tindeni in lupta pentru, progres si
pace in lume, pentru dezvoltare li
beră și independentă a fiecărei na
țiuni, pentru soluționarea..probi ew>e>
lor complexe ale lumii contempo
rane.
Fiecare din aceste teme este înso
țită de un plan de dezbatere foarte
larg care dă posibilitatea organelor
și organizațiilor de partid, propa
gandiștilor să orienteze discuțiile
spre acele aspecte pe care le apre
ciază ca fiind de cea mai mare im
portanță pentru colectivul respectiv.
Așa cum prevede și hotărirea
amintită. organele și organizațiile
de partid au datoria de a asigura
ca tematica de studiu in universită
țile politice și de conducere. în
cursurile de statut, în cercurile or
ganizate de
U.G.S.R.,
F.D.U.S.,
U.T.C.. U.A.S.C.R.. U.N.C.A.P. să fie
orientată și adaptată pentru a pri
lejui aprofundarea tezelor și orien-

țărilor din documentele Conferinței
Naționale. Concomitent, ele poartă
răspunderea pentru organizarea te
meinică a instruirii propagandiștilor
— prima din aceste instruiri urmind
să aibă loc în perioada 15—20 ia
nuarie a.c. — astfel incit fiecare cerc
de studiu să beneficieze de propa
gandiști bine pregătiți, care să cu
noască temeinic tezele și aprecierile
din Raportul prezentat in fața fo
rumului comuniștilor români, reali
tățile de la locul de muncă, să aibă
capacitatea de a stimula dezbateri
le. de a le orienta către aspectele
esențiale de la fiecare loc de muncă.
Firește, aceste teme, oricît de ju
dicioase și de bine alese, nu epui
zează bogăția de idei, de teze și
orientări formulate în Raportul
prezentat
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in celelalte do
cumente ale Conferinței Naționale a
partidului. De aceea, dezbaterile
organizate în cadrul invățămintului
politico-ideologic se cer întregite cu
alte acțiuni inițiate de organizațiile
de partid și mai ales cu un siste
matic studiu individual din partea
comuniștilor, a tuturor oamenilor
muncii. în general, in această pe
rioadă întreaga muncă politică tre
buie să aibă drept țel esențial însu
șirea fondului de idei din documen
tele conferinței, mobilizarea ener
giilor colectivelor de muncă la
transpunerea exemplară în viață a
orientărilor cuprinse în magistralul
Raport prezentat forumului comu
niștilor români.
Desigur, dezbaterea documentelor
Conferinței Naționale trebuie să
aibă loc in strînsă legătură cu sar
cinile concrete ce revin fiecărui co
lectiv. să prilejuiască înțelegerea te
meinică a răspunderilor ce revin
acestora în etapa actuală. De pildă,
discutînd despre caracteristicile pe
care le îmbracă
dezvoltarea țării
noastre in actualul
cincinal și în
perspectivă, despre exigențele noi
ale dezvoltării intensive, este firesc,
este necesar ca fiecare colectiv să
nu se limiteze doar la o dezbatere
teoretică despre aceste probleme, ci
să analizeze concret modul in care
în propria muncă se regăsesc aceste
cerințe, să stabilească măsuri prac
tice privind îmbunătățirea muncii,
în acest fel. dezbaterile vor fi
profund ancorate în preocupările
fiecățvi. colectiv, vor determina pre
ocuparea pentru a se afla soluțiile
optime la diferite probleme pentru
stimularea angajării oamenilor, vor
constitui momente deosebit de im
portante în perfecționarea propriei
activități.
Desfășurarea în acest spirit a lnvățămîntului politico-ideologic va
asigura însușirea temeinică a idei
lor. tezelor și orientărilor din ma
gistralul
Raport
prezentat
de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională, din celelalte do
cumente ale recentului forum comu
nist. perfecționarea pregătirii politico-ideologice a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii. va înrîuri
profund angajarea nemijlocită, im
plicarea hotărîtă a fiecărui cetățean
al patriei în vasta operă de înfăp
tuire a prevederilor actualului cin
cinal. de edificare in România a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

i

Creșterea volumului și a eficienței comerțului exterior
(Urmare din pag. I)
carea cotelor de materii prime, se
va asigura necesarul pentru folosirea
integrală a capacităților de produc
ție din țară, iar la export vor pu
tea fi prevăzute numai după acope
rirea necesarului intern. Sînt preve
deri de o maximă însemnătate, care
vor avea, fără îndoială, un puter
nic impact favorabil nu numai asu
pra folosirii mai bune a capacități
lor de producție, a timpului de lu
cru în întreaga economie, ci și asu
pra eficienței de ansamblu a expor
turilor. a sporirii încasărilor valuta
re. atît de necesare menținerii echi
librului financiar extern. Pentru ca
aceste prevederi să-și afle deplina
acoperire în realitate și în scopul
creării tuturor condițiilor necesare
sporirii rapide a exporturilor de
produse de virf, practica a relevat
imperativul punerii la punct a unui
mecanism suplu și eficient de urmă
rire a exportului indirect, care să
cuprindă — și să cointereseze —
toate verigile ce participă la reali
zarea unui produs complex, eliminînd astfel „sincopele" care, din pă
cate, se mai fac încă simțite.

SA CREASCĂ ROLUL ÎNTRE
PRINDERILOR PRODUCĂTOARE !
O firmă străină a condiționat în

cheierea unul contract cu o între
prindere românească de asimilare in
fabricația acesteia, intr-un interval
de timp relativ scurt, a unui anumit
produs. Ei bine, prototipul a fost
realizat chiar in decursul tratative
lor 1 Intr-o altă unitate, ciclul de
fabricație a fost comprimat de la 45
de zile la numai trei săptămini pen
tru a se putea răspunde unei co
menzi urgente primite de la un par
tener de peste hotare. Sînt numeroa
se exemplele de acest fel, care ates
tă mobilitatea atinsă de industria
noastră — factor hotăritor pentru
intrarea și menținerea in competiția
atit de acerbă de pe piața interna
țională. Așa cum demonstrează insă
realitatea, asemenea rezultate le ob
țin acele unități care se implică activ
pe tot parcursul comercializării pro
duselor lor, de la tratativele pentru
încheierea contractelor pînă la ex
pedierea mărfurilor și încasarea con
travalorii lor. Conlucrarea perma
nentă intre întreprinderile producă
toare și cele de comerț exterior, in
formarea reciprocă, realizată siste
matic, cu privire pe de o parte la
posibilitățile de producție, iar pe de
altă parte la evoluția cererii de pe
piața externă reprezintă o condiție
indispensabilă pentru promovarea cu
deplin succes a produselor româ
nești de virf pe piața externă. Pen

tru că nu este suficient să se rea
lizeze produse cu parametri tehnico-funcționali la cel mai inalt nivel,
ci trebuie in același timp ca acestea
să fie făcute cunoscute și să se fruc
tifice la maximum avantajul creat.
Desigur, există numeroase alte as
pecte de care depinde creșterea ex
porturilor de produse cu înalt grad
de prelucrare, pornind de la „sim
pla" organizare a fluxului de pro
ducție într-o unitate sau alta pinâ
la funcționarea cu precizie de cea
sornic a cooperării interuzinale, de
la întocmirea unor studii aprofun
date, temeinice de marketing la proiectarea și reproiectarea produselor,
în pas cu cererea pieței. Cert este
că îndeplinirea sarcinilor deosebit de
importante care revin comerțului
exterior, exportului in al treilea an
al cincinalului este de neconceput in
afara unei angajări plenare, respon
sabile; competente a fiecărui colec
tiv, a fiecărui om al muncii intr-o
luptă aspră pentru o nouă calitate și
în acest domeniu. Nu va trebui și
nici nu vom putea să exportăm mai
multe tone sau metri cubi de ma
teriale. ci va trebui să exportăm mai
eficient, să valorificăm mai bine
munca socială. Iar pentru aceasta
este nevoie in primul rind de ceea
ce îndeobște denumim simplu : spi
rit revoluționar.

Cu energia minții și a brațelor
(Urmare clin pag. I)

buit să schimbăm, din
mers, cite ceva la proiect.
Să vedeți : săpam pen
tru aducțiune și. brusc,
dăm de stinci masive. Am
propus schimbarea pantei
cu circa 200 m mai sus și,
firește, soluția s-a dovedit
excelentă. Sau. să vedeți ;
la baraj era. inițial, pre
văzut să folosim exploziv,
să înaintăm mai rapid. Dar
noi cunoaștem relieful, de
cind am construit șoseaua.
La o pușcătură zdravănă,
poate să răspundă
cu o
avalanșă.
Am fi pus in
pericol lucrarea si oamenii.
Am interzis folosirea di
namitei. Am lucrat cu
șpițul și cu dalta. Și cu
roaba, și cu lopata. Am

folosit tehnica numai unde
a fost posibil. în rest, am
făcut „sculptură" în stîncă.
Dar nu e prima oară cind
facem noi lucruri de-acestea. Mai greu a fost cu
apa. Albia e foarte îngus
tă în acest loc ; am împăr
țit-o in două.
cu niște
cășițe din lemn, cu argilă.
Cind noi peste apă. cind
apa
peste noi... Dar a
meritat.
Merită, desigur, orice efort,
fiecare kilowatt fiind atit
de necesar țării. Merită să
investești energia mintii si
a brațelor pentru a da tării
energie — ne-au asigurat
și maistrul Nicolae Voicu,
și șeful de echipă Pavel
Valisăreanu,
ca
și alți
comuniști din formația res
pectivă — Ion Bușilă, Ion

PriCop, Gheorghe Frățilă,
Gheorghe Croitoru. Gheor
ghe
Stegaru,
Gheorghe
Boroș și alții...
— Am avut de învățat
de la acești deschizători de
drumuri și in domeniul
energiei apelor vrîncene —
ne mai spunea directorul
I.E.I.R.-Focșani. tovarășul
Frâncu — și vom ține
seama de ceea ce am în
vățat de la ei, acum, cind
e rindul nostru să reedi
tăm, iar și iar. evenimen
tul de pe rîul Putna.
— Este sarcina priorita
ră a acestui moment —
adăuga secretarul comite
tului de partid, tovarășul
Gheorghe Enache. A fost
încredințată unor specia
liști tineri, entuziaști, dor
nici să-și dovedească și
priceperea, dar și calitatea

de comuniști. îi conduce
comunistul Vasile Nicolae,
șeful grupei hidro, inginer
specializat
în construcții
hidrotehnice. Sînt șase oa
meni în grupa respectivă.
Vasile Nicolae are 32 de
ani și e dornic, ca și cei
lalți. să construiască multe
hidrocentrale.
— Nu aveți nostalgia
marilor șantiere ? îl între
băm.
— Nu. Acolo fiecare e
specializat pe o bucățică
restrinsă : baraj sau cen
trală. sau... Aici noi facem
de toate. Și. totodată, pre
gătim Putna pentru marile
amenajări hidroenergetice
care se anunță pentru etapa
următoare. în aval. Apele
Vrancei pot mai mult și vor
da mai mult !

HANDBAL. Echipa masculină de
handbal H. C. Minaur Baia Mare,
aflată in turneu in Austria, a jucat
Ia Stockerau cu formația locală
Union. Handbaliștii români ,au obți
nut victoria cu scorul de 33—23
(18—11).

HOCHEI. Tradiționala competiție
internațională de hochei pe gheață
„Cupa Federației române" se va
desfășura anul acesta intre 12 și 14
februarie pe. patinoarul artificial de
la Miercurea Ciuc, cu o participare
valoroasă. Și-au anunțat prezența,
alături de selecționata țării noastre,
( formația Sokol Kiev din superliga
campionatului sovietic. reprezenta
tiva Bulgariei, precum si o echipă
din prima divizie a campionatului
Cehoslovaciei.
FOTBAL. Ieri, Ia Diisseldorf, s-a
efectuat tragerea la sorti a gru
pelor turneului final al campionatu
lui european de fotbal, ce se va des
fășura. intre 10 și 25 iunie, în R.F.
Germania. In grupa A vor evolua
echipele R.F. Germania. Italiei, Da
nemarcei și Spaniei, iar in grupa B
formațiile Angliei, Irlandei. Olandei
și U.R.S.S. Partida inaugurală se va
disputa la 10 iunie, la DUsseldorf,
intre selecționatele R.F. Germania și
Italiei. Finala campionatului — Ia 25
iunie, la Miinchen.

SANIE. Proba masculină din ca
drul concursului internațional de sa
nie de la Altenberg (R. D. Germană)
a
revenit
campionului
mondial
Markus Prock (Austria), cronome
trat in trei manșe cu timpul de
2'46"880/l 000.

cinema
• Unde ești copilărie : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11
• Totul se plătește : CULTURAL —
13; 15; 17; 19, CIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11;
13; 15; 17;
19, AURORA
(35 04 66) — 9; II: 13; 15; 17; 19
• Cale liberă — 19 ; Luptătorul cu
sabia - 15; 17 :
DRUMUL SĂRII
(31 28 13)
• Alo, aterizează străbunica —- 19,
Program pentru copil și tineret —
15; 17 : MUNCA (21 50 97)
• Rămășagul : STUDIO (59 53 15) —
10; 12.30; 15; 17; 19
• B.D.
in alertă t
PROGRESUL
<23 94 10) — 15; 17; 19
• Secretul Iul Nemesis :
COTROCENI (49 48 48) — 14: 18.30; 19
• Program pentru copii ?l tineret —

PATINAJ. în cadrul concursului
de patinaj viteză de la Davos. Karin
Kania (R. D. Germană) a terminat
învingătoare in trei probe : 500 m
(40’57/100). 1 000 m (1’18”31/100) și
1 500 m (2'00’’60/100).

VOLEI. Competiția internațională
feminină de volei de la Bremen
(R. F. Germania) a fost ciștigată de
selecționata Cubei, invingătoare cu
scorul de 3—1 (9—15. 16—14, 15—6.
15—11) in finala disputată in com
pania echipei sovietice Uralocika
Sverdlovsk. în partida pentru locu
rile 3—4, reprezentativa R. D. Ger
mane a dispus cu 3—0 (15—8, 16—14,
15—11) de formația R. F, Germania.
SCHI. în ultima zi a concursului
internațional de schi-fond de la
Kavgolovo (U.R.S.S.). echipa U.R.S.S.
a ciștigat proba feminină de ștafetă
4x5 km, cu timpul de 56'55”6/10,
fiind urmată de formația Norvegiei
(5707”7/10). Proba masculină de
ștafetă 4x10 km a revenit echipei
U.R.S.S., înregistrată cu timpul de
lh41’20”3/10.
ȘAH. în runda a doua a tur
neului
internațional de șah "de la
Wijk aan Zee (Olanda), marele
maestru iugoslav Pedrag Nikolici a
ciștigat, cu piesele negre, la fostul
campion mondial Anatoli Karpov,
Hiibner l-a învins pe Piket. iar par
tidele Hansen — Van Der Wiel, Sosonko — Tal. Lfubojevici — Gheorghiev, Farago — Van Der Sterren
s-au încheiat remiză. în clasament
conduce marele maestru vest-german Robert Hiibner cu 2 puncte.

9; 11: 13, Vulcanul stins — 15; t7; 19 :
PACEA (71 30 85)
• Mesagerul
Invincibil :
SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17.15: 19,30,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Misiune specială : LUCEAFĂRUL
(15Î7 67) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9: 11: 13: 15;
17; 19. MELODIA (11 13 49) — 9; 11;
13: 15; 17; 19
• Să te măriți cu un căpitan :
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Soluție
de urgență :
TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11: 13; 15: 17
• Mirajele Iubirii : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Călărețul fără cap :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11: 13; 15; 17: 19
• Eroi
Îndrăgiți
ai
ecranului :
PATRIA (11 86 25) — 9: 11 ; 13; 15;
17; 19
• Program special pentru copil st
tineret: DOINA (18 35 38) — 9: 12:
13.45; 15,30; 18,30

A apărut :

REZOLUȚIA CONFERINȚEI NAȚIONALE
A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
14—16 DECEMBRIE 1987

Editura politică

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 29-a aniversări
a victoriei revoluției din Cuba
Cu prilejul celei de-a 29-a aniver
sări a victoriei revoluției din Cuba
— Ziua națională, marți a avut loc,
la clubul întreprinderii textile „Da
cia" din Capitală, o adunare festivă.
Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat,
ai Ministerului Afacerilor Externe,
numeroși oameni ai muncii.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit Maria Săvescu,
vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al sec
torului I al Capitalei, și Rodney Lo

Cronica

pez, ambasadorul Republicii Cuba Ia
București, care au înfățișat reali
zările obținute de poporul cubanez,
sub conducerea partidului comunist,
în dezvoltarea economico-socială a
țării, în construcția socialistă. Au fost
evocate, totodată, relațiile de priete
nie și colaborare dintre partidele,
țările și popoarele noastre, care se
dezvoltă pe multiple planuri. în in
teresul reciproc, al, cauzei generale
a socialismului și păcii.
(Agerpres)

zilei

în sala Asociației artiștilor foto
grafi din Capitală, a fost deschisă,
marți, expoziția „Fotografii palesti
niene". organizată cu prilejul „Zilei
revoluției palestiniene".
La vernisaj au luat parte reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Ministerului Aface
rilor Externe. Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea,

tv
20,00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,35 Slăvim conducătorul tării (color).
Versuri și cintece patriotice, re
voluționare
20,45 Idei
în acțiune.
Continuitatea
procesului revoluționar

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 13 ianuarie, ora 20 — 16 ia
nuarie, ora 20. în țară : Vremea se
menține în general închisă, exceptînd
dealurile subcarpatice și zona de mun
te, unde va deveni treptat predominant
frumoasă, cu cerul variabil. Vor cădea
ninsori izolate în zonele de cîmpie și
depresionare. Vîntul va sufla slab pînă
Ia moderat. Temperaturile minime vor

Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, Asociației
artiștilor fotografi, oameni de artă și
cultură, un numeros public.
Au participat Mohamed Chreih, re
prezentant permanent ad-interim al
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei la București, membri ai corpu
lui diplomatic.
(Agerpres)
21,05 Film artistic
în serial
(color).
„Iancy Jianu“. O producție a Ca
sei de filme Unu. Cu :
Adrian
Pintea,
Mihai Mereuță,
Stela
Furcovici, Matioara Sterian, Radu
Beligan,
Emanoil
Petruț,
Ion
Marinescu, Mihai Pălădescu, Jean
Constantin, Draga Olteanu-Matei,
Dan Nasta, Elena Sereda,
Con
stantin Guriță, Ilarion
Ciobanuf
Florina Cercel. Partea a Il-a
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

fi cuprinse între minus 10 șl zero gra
de. mai coborîte în depresiuni și nordestul țării, pînă la minus 12, minus 1!
grade, iar maximele vor oscila întn
minus 6 și plus 2 grade, mai ridicate
în zona dealurilor subcarpatice, pîn^
la 3, 4 grade. Frecvent se va produce
ceață, asociată și cu depunere de chi
ciură, în zonele de cîmpie și depre
sionare. Tn București : Vremea va f
în genera] închisă. Condiții de ninsoa
re slabă. Vîntul va sufla slab pînă
moderat. Temperaturile minime vor f
cuprinse între minus 5 și minus 2 gra
de, cele maxime între minus 3 gradi
și un grad. Se va semnala ceață.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Zi mondială împotriva fumatului
ln conformitate cu o rezoluție
adoptată incă anul trecut, Orga
nizația Mondială a Sănătății a pro
clamat ziua de 1 aprilie a.c. prima
„Zi mondială fără tutun", acțiune
de
amploare
fără
precedent,
izvorîtă din preocuparea de a limi
ta numărul tot mai mare de îmbol
năviri legate de practica atît de
nocivă a fumatului, tn această zi,
după cum transmite agenția spa
niolă EFE, mijloacele de informare
in masă — presa, televiziunea, pu
blicații de tot felul — sînt invitate
să nu facă nici, un fel de publicita
te produselor din tutun, companiile
producătoare și centrele de desfa
cere a acestor produse să-și reducă
activitatea, in timp ce guvernele
sint chemate să îndemne populația,
pe căi adecvate, să se abțină de la
fumat sau să restringă drastic con
sumul de tutun, nu numai in ziua
respectivă, ci pe o perioadă cit mai
îndelungată sau definitiv.
In perspectiva acestei zile mon
diale, la sediul Organizației Mon
diale a Sănătății de la Geneva a
fost dat publicității raportul intitu
lat „Alegeți: sănătatea sau tutunul",
prezentat de directorul general al
organizației,
Halsdam
Mahler,
cu prilejul reuniunii Consiliului
executiv al O.M.S., care se desfă
șoară intre 11 și 20 ianuarie a.c.
Potrivit raportului, cercetările cele
mai recente confirmă intru totul
existența unei strinse legături între
obiceiul de a fuma și maladii, cum
ar fi cancerul pulmonar și al laringelui, bolile cardiovasculare, bron
șita cronică, emfizemul. tn plus, s-a
stabilit că fumatul constituie una
din cauzele importante ale cance
rului pancreasului și vezicii urina
re. el ducind, de asemenea, la scă
derea fertilității.
Raportul evidențiază și un alt as
pect menit să producă îngrijorare:
dacă în urma campaniilor antitabac
susținut, in ultimii ani, în țările
dezvoltate numărul, fumătorilor nu
a crescut, ba chiar a înregistrat o
oarecare scădere în rindul bărba
ților. dar din păcate o creștere in
rindul femeilor. în schimb a sporit
substanțial in țările in curs de dez
voltare. Aceasta se datorează, in
special, unor ample campanii pu
blicitare inițiate de marile com
panii internaționale producătoare
de tutun și țigări, care, văzîndu-și
întrucitva îngrădite posibilitățile de
expansiune in țările industrializate,
iși îndreaptă acum atenția cu pre
cădere spre statele tn curs de dez
voltare. în care văd o piață de des
facere tot mai profitabilă.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71,
Sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood —
18 ; (sala
Atelier) : Autograf — 18
• Filarmonica
„George
Enescu**
(15 68 75, Ateneul Român) : Conflu
ența artelor. Spectacol realizat de
Cristina Vasiliu.
„Veneția,
cetate
eternă a artelor** — 18
• Opera Română (13 18 57) : Bufonul,
Nunta însîngerată — 18
• Teatrul
de operetă
(13 63 48) :
Mam’zelle Nîtouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala
Grădina
Icoanei,
îl 95 44) :
Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) :
Coriolan
— 18

Pe de altă parte, raportul averti
zează împotriva reclamelor ce se
fac unor așa-numite noi tipuri de
țigări cu conținut redus de gudron
sau... fără fum, arătînd că o astfel
de publicitate are ca scop să indu
că în eroare pe fumători, făcîndu-i să creadă că ar putea consu
ma fără pericol asemenea tipuri de
țigări, ceea ce nu este adevărat.
între timp, relatează la rindul ei
agenția
vest-germană de presă
DPA, incă de la începutul anului
trecut, in S.U.A. a intrat in vigoa
re un decret prin care se interzice
fumatul in cele 6 800 de clădiri ad
ministrative oficiale. A fost inter
zis fumatul in birouri, săli de șe
dințe, lifturi, pe scările rulante, in
săli de așteptare și de alasă, în bi
blioteci și clădiri medicale. Acestea
se aplică atit vizitatorilor, cit și
celor aproximativ 890 000 de anga
jați guvernamentali, ln cadrul Pen
tagonului, care dispune de clădirea
cea măi mare din lume, unde iși au
birourile aproximativ 23 000 de an
gajați, există de mai multă vreme
unele reglementări foarte severe
împotriva fumatului. Cine este
surprins că fumează în afara locu
rilor (foarte reduse ca număr) spe
cial amenajate in acest scop riscă
să fie notat in fișa personală pen
tru act de indisciplină, iar in caz
de recidivă să fie concediat. Mi
nisterul Sănătății așteaptă insă o
reglementare finală a problemei.
„Se discută încă asupra diferitelor
posibilități, care merg de la inter
zicerea completă a fumatului plnă
la reglementări mai flexibile", a
afirmat, purtătorul de cuvînt al mi
nisterului.
Aceste măsuri se înscriu în ca
drul unei campanii, desfășurată pe
întreg teritoriul Statelor Unite, avind ca scop limitarea sau chiar
înlăturarea cu desăvîrsire a fuma
tului din motive de sănătate. Unul
din argumentele cele mai impor
tante îl constituie numărul foarte
ridicat de decese (350 000) datorate
tutunului. La Casa Albă, cele două
aripi ale clădirii sînt. de asemenea,
supuse reglementărilor decretului
(nu insă in spațiul destinat locuin
țelor). In cadrul Congresului nu
s-a aplicat incă interzicerea fuma
tului, dar există limitări stricte. De
asemenea, și în ministerele de la
Washington s-au aplicat, in mare
parte, unele reguli mai severe, iar
acolo unde acestea nu au intrat
incă in vigoare se lucrează la ela
borarea unor reglementări privind
permiterea fumatului, numai in
spațiile special amenajate in acest
scop.

• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Ana-Lia — 18,30
• Teatru]
de comedie
(16 64 60) :
Capcană pentru un bărbat
singur
— 18
• Teatrul „C. I. Nottara**
(59 31 03,
sala Magheru) : Floarea de cactus —■
18 ; (sala Studio) : Complotul miliar
darilor — 18,30
• Teatru] Ciulești
(sala Majestic,
14 72 34) : Regina balului — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy,
Savoy — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : De tine dorul mă
leagă — 18
• Teatrul „ion Creangă" (50 26 55) :
David Copperfield — 9 ; Pistruiatul
— 15
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18,30
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Stress — 18,30
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[încetarea

ORIENTUL MIJLOCIU înaintea reuniunii la nivel inalt a țărilor Incertitudinile din economia mondială agravează
din America Centrală
situația țărilor în curs de dezvoltare

cursei înarmărilor

• Libanul a cerut convo
carea Consiliului de Secu
ritate • în teritoriile arabe
ocupate situația se menține
încordată

PROBLEMA CENTRALA A OMENIRII

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres)
— Reprezentantul permanent al Li
banului la O.N.U. a cerut convoca
rea de urgență a unei reuniuni a
Consiliului de Securitate consacrată
examinării actelor de agresiune co
mise de forțele israeliene de ocupa
ție în sudul Libanului — transmit
agențiile MAP și INA.

*

Pentru interzicerea armelor chimice
GENEVA — Marți au fost re
luate negocierile multilaterale cu
privire la interzicerea armelor chi
mice, care se desfășoară in cadrul
Conferinței pentru dezarmare de la
Geneva. Vor fi continuate activită
țile de elaborare a prevederilor
Convenției internaționale vizînd in
terzicerea generală și totală a aces
tor arme de rtimicire în, masă, li
chidarea arsenalelor și a bazei de
producție
a
acestora.
Actuala
rundă de tratative va continua pină
la 29 ianuarie a.c.

Președintele
Comitetului
spe
cial pentru armele chimice al

Conferinței
pentru
dezarmare,
Rolf Eke us. a relevat, intr-o
conferință de presă, că este posi
bilă finalizarea unui tratat multi
lateral privind interzicerea arme
lor chimice, in cursul acestui an.
arătînd că în prezent nu mai exis
tă, practic, obstacole „majore" de
natură militară sau politică, ci doar
aspecte de ordin tehnic ce se cer
soluționate. El a subliniat că viito
rul tratat trebuie să prevadă nu
numai interzicerea și distrugerea
instalațiilor și armelor chimice
existente, ci și renunțarea la fabri
carea, în viitor, a armamentului de
acest tip.

î
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Reuniune consacrată dialogului internațional
pe planul dezarmării

4

STOCKHOLM — Dialogul inter
national pe planul dezarmării, in
principal al dezarmării nucleare, și
promovarea dreptului tutift-or sta
telor de a-și spune cuvîntul in
problemele legate de reducerea și
eliminarea armamentelor — sînt
principalele probleme care vor fi-

gura pe ordinea de zi a unei reu
niuni care se va desfășura luna
aceasta la Stockholm. La lucrările
ei vor participa șefii de state care
fac parte din „grupul celor sase"
țări semnatare ale Declarației de
la New Delhi — Argentina, Grecia,
India. Mexic. Suedia și Tanzania.

Inițiativă a mișcării pentru pac® din R.F.S.

i
î
i
î

BONN — Anul acesta, militanții
pentru pace din R.F. Germania vor
lansa o amplă ofensivă în direcția
înfăptuirii dezarmării nucleare ge
nerale. ..Eliminarea rachetelor cu
rază medie de acțiune și operativtactice este doar un început", a
declarat Gerd Greune, purtătprul
de cuvint al Comitetului de coor
donare a mișcării pentru pace din
R.F.G., coaliție națională 'alcătuită

în sprijinul creării unei zone a păcii
în Asia de sud-est

i
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din organizații pacifiste, antinu
cleare și ecologiste. Subliniind că
acțiunile militanților vest-germani
pentru pace sînt îndreptate in
principal împotriva armelor nucleare
existente
pe
teritoriul
R.F.G.. el a menționat că membrii
mișcării vor lua parte anul acesta
la diferite manifestații pentru dez
armare care se vor desfășura în
alte țări din Europa occidentală.

JAKARTA — Bazele militare din
Asia de sud-est nu pot asigura
stabilitatea și securitatea în regiu
ne, a declarat un inalt reprezentant
al Ministerului indonezian de Ex
terne. Intr-un interviu acordat zia-

rului „Indonesian Observer", el a
subliniat că tara sa va continua să
militeze pentru crearea unei zone
a păcii in regiune și se va opune
oricăror încercări de transformare
a sud-estului Asiei intr-un focar
de tensiune.
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Precizări în legătură cu prezența bazelor militare

americane pe teritoriul Greciei
ATENA 12 (Agerpres). — Guver
nul elen a anunțat că. începind de
la 30 noiembrie 1987. S.U.A. nu au
permisiunea să facă modificări la
bazele lor militare din Grecia și că
li s-a făcut cunoscut in mod oficial
că trebuie să sisteze orice construc
ție începută la aceste baze pe pe
rioada negocierilor privind prezența

s u.a

militară a S.U.A. pe teritoriul grec
— a declarat un purtător de cuvint
al guvernului elen, citat de agenția
A.D.N.
In prezent, la Atena se desfășoa
ră cea de-a doua rundă de nego
cieri eleno-americane cu privire la
viitorul statut al bazelor americane
din Grecia.

: Cheltuieli suplimentare pentru inarmări

WASHINGTON 12 (Agerpres). —
Construirea rachetelor balistice in
tercontinentale americane MX ridică
probleme mult mai serioase decit se
apreciase inițial, ceea ce implică
suplimentarea fondurilor alocate in
acest scop — a declarat Les Espin,
președintele Comitetului pentru for
țele armate al Camerei Reprezentan
ților. într-un raport difuzat la
Washington, el a făcut cunoscut că
numai compania „Northrop", căreia
i-au fost alocate 338 milioane dolari
pentru construirea sistemelor de ghi

dare ale rachetei, a depășit deja cu
10 la sută cifra prevăzută în con
tract, fără a fi reușit, deocamdată,
să il onoreze, din cauza ivirii unor
defecțiuni repetate.
Rachetele balistice intercontinen
tale MX, alături de bombardierele
B-l B și submarinele „Trident", sint
doar citeva dintre armele deștinate
arsenalului strategic al S.U.A.. care
absorb sume exorbitante, in detri
mentul unor programe economice și
sociale, cerute insistent de opinia
publică și largi cercuri politice din
S.U.A.

în teritoriile arabe ocupate situa
ția s-a menținut încordată. Agen
țiile de presă, citind postul de radio
israel, transmit că militarii israelieni
au impus marți restricții de circu
lație îri toate taberele de refugiați
palestinieni din regiunea Gaza, cu
excepția celei
de la Al Mughazi.
Greva generală a locuitorilor arabi
a continuat, cuprinzind orașele Na
blus, Ramallah. Hebron și alte loca
lități de pe malul vestic al Iorda
nului.
Agenția KUNA transmite că forțe
le israeliene au interzis secretarului
general adjunct al O.N.U.. Marrack
Goulding, accesul in tabăra de refugiați palestinieni Jabalya — din zona
Gaza — motivind că aceasta se află
sub restricții de circulație. Goulding
întreprinde in regiune o misiune de
informare in conformitate cu o re
zoluție
recentă a
Consiliului de
Securitate.
(Agerpres)
KUWEIT 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak,
și-a incheiat, marți, vizita oficială
efectuată in Kuweit, unde a avut
convorbiri cu emirul kuweitian. șeicul Jaber Al Ahmed Al Jaber Al
Sabah. Au fost examinate probleme
privind ultimele evoluții pe plan
arab, situația din zona Golfului și
relațiile bilaterale.
intr-o declarație făcută presei la
încneierea intrevederii celor doi șefi
de stat, ministrul de externe- kuwei
tian, Sabah Al Ahmed Al Jaber, a
subliniat că discuțiile dintre președin
tele Mubarak și șeicul Jaber Al Aumed Al Sabah au relevat dorința
Egiptului și Kuweitului de a acționa
în direcția întăririi solidarității arabe.
TUNIS 12 (Agerpres). — în comu
nicatul comun dat publicității la în
cheierea convorbirilor dintre pre
ședintele Tunisiei. Zine El Abidine
Ben Aii, și președintele Algeriei.
Chadli Bendjedid, care a întreprins o
vizită la Tunis, cele două părți subli
niază importanta convocării unei
conferințe internaționale in problema
Orientului Mijlociu, cu participarea
tuturor părților implicate, inclusiv
a Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, unicul reprezentant legitim
al poporului palestinian — transmite
agenția FANĂ. O astfel de reuniune,
relevă documentul, reprezintă un pas
esențial către solutionarea problemei
palestiniene.

Activitate diplomatică
în jurul situației
din zona Golfului
TEHERAN 12 (Agerpres). — Tri
misul special al Consiliului de Co
operare
al Golfului,
Saeed Saif
Saeed. și-a încheiat misiunea de
bune oficii întreprinsă în Iran. într-o declarație făcută presei, el a
precizat că a înminat un mesaj mi
nistrului de externe iranian. Aii
Akhbar Velayati. referitor la războ
iul din zona Golfului și la dorința
țărilor C.C.G. de a colabora cu Ira
nul pentru soluționarea situației din
regiune. Hotărirea de a fi inițiată
această misiune de bune oficii a fost
adoptată la reuniunea la nivel înalt
a Consiliului de Cooperare al Golfu
lui. desfășurată la Riad, la 29 decem
brie anul trecut.

® înîîînîrea de la Ciudad de Panama • Cereri pentru solu
tionarea problemelor zonei fără nici un amestec din afară
CIUDAD DE PANAMA 12 (Ager
pres). — Comitetul ad-hoc al Comi
siei internaționale de verificare și
control a aplicării acordurilor de pace
in America Centrală — „Esquipolas
II" — s-a reunit la Ciudad de Pa
nama. în cadrul unei sesiuni cu ușile
închise, in vederea redactării rapor
tului cu privire la rezultatele si con
statările desprinse în urma recentu
lui său turneu în cele cinci țări
centroamericane — Costa Rica. Hon
duras. Guatemala. Nicaragua și Sal
vador.
Raportul va fi prezentat miniștrilor
statelor membre ale „Grupului de Ia
Contadora" (Columbia. Mexic. Pana
ma și Venezuela) și „Grupului de
sprijin" (Argentina. Brazilia. Peru și
Uruguay), precum și reprezentanților
secretarilor generali ai O.N.U. și
O.S.A.. care se vor reuni cu miniștrii
de externe ai celor cinci țări centro
americane în vederea evaluării sta
diului de înfăptuire a acordurilor de
pace. Ulterior, la 15 ianuarie, rapor
tul va fi examinat la cea de-a treia
reuniune centroamericană la nivel
înalt, ce se va desfășura la San Jose
(Costa Rica).
SAN SALVADOR 12 (Agerpres). —
într-un interviu acordat agenției

Salpress — Notisal, președintele
Frontului Democratic Revoluționar
(F.D.R.) din Salvador, Guillermo
Ungo, a afirmat că guvernul Salva
dorian nu a luat in considerare as
pecte principale ale acordurilor de
pace in America Centrală, cum ar fi
dialogul și negocierile cu forțele-in
surgente. ca și o concertare a în
cetării focului.
Referindu-se. la apropiata reuniune
centroamericană la hivel inalt de la
San Josă. președintele F.D.R. a sub
liniat necesitatea adoptării unei po
ziții comune care să tină cont de
responsabilitatea -istorică ce revine
conducătorilor acestor state in vede
rea asigurării păcii și dezvoltării
regiunii, fără nici un amestec din
afară.
SAN SALVADOR 12 (Agerpres). —
Forțele insurgente din Salvador, re
unite in cadrul Frontului Farabundo
Marti pentru Eliberare Națională
(F.M.L.N.) — Frontul Democratic Re
voluționar (F.D.R.), au scos din luptă,
in perioada 3—9 ianuarie, 93 de mi
litari apartinînd armatei guverna
mentale — informează postul de
radio „Venceremos" al F.M.L.N. Tot
odată. a fost capturată o importantă
cantitate de material militar.

Politica agresivă a Pretoriei
ascute tensiunea în sudul Africii
• Declarații Ia Luanda și Lusaka • Noi victime ale repre
siunilor rasiste din R.S.A.
LUANDA 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Angolei, Jose Eduardo dos
S^intos, a arătat că situația gravă
care se menține în Africa australă
se datorește politicii și acțiunilor re
gimului rasist de la Pretoria. în acest sens, el a arătat că in ultima
parte a anului trecut Africa de Sud
și-a . intensificat acțiunile agresive,
inclusiv prin prezența trupelor sale
pe teritoriul Angolei. în vederea de
blocării situației, președintele Ango
lei a reafirmat poziția țării sale de a
continua să nu respingă calea nego
ciată. fără insă a accepta tratative
condiționate.

LUSAKA 12 (Agerpres). — Luînd
cuvîntul la o adunare de masă des
fășurată în capitala Zambiei cu pri
lejul aniversării a 76 de ani de la
crearea Congresului Național Afri
can (A.N.C.). președintele acestei
mari grupări de luptă antiapartheid.
Oliver Tambo. a relevat necesitatea
ca in anul în curs forțele patriotice,
toate forțele antirasiste sud-africane
să acționeze tot mai unite în vede

rea realizării obiectivului final : eli
minarea sistemului de discriminare
rasială din Africa de Sud. Condamnînd acțiunile brutale, agresive ale
regimului rasist de la Pretoria îm
potriva statelor din „prima linie",
Oliver Tambo a subliniat că alături
de A.N.C. se află atît populația de
culoare din R.S.A., cit și popoarele
din statele din zonă și din întreaga
Africă.

PRETORIA 12 (Agerpres). — Auto
ritățile rasiste sud-africane continuă
campania de teroare în rîndul popu
lației de culoare din țară, în special
împotriva celor care se pronunță
deschis pentru abolirea sistemului
inuman de apartheid. Potrivit unor
surse sud-africane. in ultimele zile
provincia Natal a fost teatrul unor
noi acțiuni ale poliției. Astfel, un
tinăr african a fost ucis. în prima
decadă a lunii ianuarie. 33 de per
soane de culoare atu căzut victimă
rasiștilor în două din suburbiile ora
șului Pietermaritzburg, care’ este ca
pitala provinciei Natal.

„S.W.A.P.O. va continua lupta pînă Ia obținerea
independenței Namibiei*4
LUANDA 12 (Agerpres). — Prenizația Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.) este hotărîtă să
conducă poporul Namibiei în lupta
de eliberare pină la victoria finală
— a declarat' secretarul pentru pro
blemele externe, Theo Ben Gurirab,
într-un interviu acordat agenției namibiene de presă „Nampa".
El a
adăugat că organizația sa se pronun
ță pentru desfășurarea de alegeri li

bere. corecte și democratice, care
constituie singura cale de realizare a
independenței Namibiei.
Pe plan extern, reprezentantul
S.W.A.P.O. a declarat că și în acest
an organizația sa va duce o continuă
activitate pentru relevarea
luptei
drepte a poporului namibian pentru
eliminarea ocupantului străin — re
gimul rasist sud-african — si accesul
liber la independență al Namibiei.

Exploatarea neocolonialistă
- mai rapace și mai spoliatoare decit jaful colonial
Date și fapte, consemnate aproape zilnic de presa mondia.lâ ori
dezvăluite de studii și analize comparative ale unor reputate organisme
internaționale, atestă proporțiile jafului și exploatării practicate de către
capitalul financiar, de către marile companii transnaționale in detri
mentul țărilor in curs de dezvoltare. Intr-adevăr, realitățile confirmă că
in deceniile de după cucerirea independenței fostele colonii au fost și
sint mult mai sălbatic jefuite de bogățiile lor decit in secole de stăpinire
străină. De fapt, spolierea la care sint ele supuse astăzi intrece in viru
lență și rapacitate jaful la care fostele metropole au recurs in perioada
colonialismului „clasic”.

„Un sistem odios care
neagă orice valoare cu ex
cepția profitului" - a%el ca"
lifică ziarul „LE RENOUVEAU" din
Burundi formele exploatării neocolonialiste, apreciind că ele sint
„mult mai spoliatoare decit cele
practicate in secolele întunecate ale
robiei coloniale".
Despre această robie s-au scris
tomuri întregi. Colonialismul s-a ex
tins cu repeziciune ca o pecingine.
La sfirșitul secolului trecut, terito
riul Africii era in posesiunea unor
puteri străine in proporție de 90 la
sută, iar cel al Asiei de aproape 60
la sută. Ce a însemnat exploatarea
și asuprirea colonială o spune Mau
rice Crouzet, in volumul ..LES POLITIQUES D’EXPANSION IMPE
RIALISTE" : „De la începutul seco
lului XX și pină la jumătatea dece
niului al treilea, din Africa și Asia
au luat drumul marilor metropole
munți de minereu de cupru, crom,
cositor, fier, aur și argint, milioane
și milioane de tone de petrol, cau
ciuc, zahăr, lină, cafea, cacao, lem
nul prețios al multor zeci de mii de
hectare din întinsele păduri ecuato
riale și tropicale, mii de carate de
diamante și alte ■ pietre prețioase".
Numai din India — pe care Churchill
o numea „cea mai strălucitoare și
mai prețioasă perlă a coroanei bri
tanice" — se scoteau anual. în pri
mele decenii ale secolului
nostru,
profituri echivalind cu aproape
18—20 la sută din totalul celor rea
lizate din întregul imperiu britanic,
în aceeași perioadă. Olanda prelua
anual din Indonezia bogății — cau
ciuc. bauxită, cupru, lemn, orez etc.
— egale cu 1.6 miliarde rupii. La
acestea trebuie adăugate și uriașele
clștiguri care au fost obținute din
țările africane din comerțul cu sclavi.

Se apreciază, astfel, că cel puțin 20
milioane de africani au fost duși cu
jor(a in „Lumea nouă" !
Desigur, nici chiar existența celor
mai perfecționate computere nu a
permis să se calculeze la ce valoare
s-au
ridicat resursele jefuite de
metropole din țările asuprite in
secolele perioadei coloniale. însă,
dacă intr-o zi s-ar stabili cit
anume s-a „pompat" din țările Afri
cii și Asiei (nu ne referim la țările
din America Latină. Centrală și Ca
raibi. care vor forma obiectul altui
articol) ar rezulta cifre fabuloase,
averi incomensurabile. Așa s-au
constituit uriașele capitaluri ce au
contribuit la propulsarea țărilor ca
pitaliste dezvoltate. Pe aceste căi —
jefuirea bogățiilor și exploatarea
nemiloasă a muncii popoarelor co
loniale — s-a clădit și inălțat civili
zația de astăzi a țărilor occidentale.

Dublul sens al jafului mo
dern Dar> oricît de exorbitante au
fost averile stoarse în perioada co
lonială, acestea sînt totuși cu mult
mai mici decit cele ce se realizează
acum de către monopolurile din ve
chile și noile metropole, de către ca
pitalul financiar internațional.
Dacă pentru trecut nu există decit
aprecieri estimative, in prezent ■ se
cunoaște cu destulă exactitate cum
an de an averi de zeci și sute de
miliarde de doigri sint stoarse din
Asia și Africa. Și aceasta se face nu
recurgîndu-se la ajutorul canonierelor, nu procedindu-se la expediții
militare, nu practicindu-se comerțul
cu sclavi și alte asemenea mijloace
brutale și barbare din timpul ve
chiului colonialism. Acum, profiturile
sînt cu mult mai mari pentru că
mecanismul jafului s-a perfecționat,
imbracă forme tot mai subtile. Nu se

mai practică jaful la drumul mare.
Metodele s-au diversificat. Ele au
căpătat forma de operații bancare,
reevaluări monetare, acțiuni specu
lative la bursele de valori, clauze
comerciale,
„foarfecă
prețurilor",
care, toate la un loc. fac ca „inci
ziile" operate in avutul țărilor in curs
de dezvoltare să fie mai profunde Și
mai adinei, cu mult mai brutale și
mai singeroase decit jaful fățiș de
pe timpuri.
La toate acestea se adaugă și
extinderea ariei, a „nomenclatoru
lui" de resurse sustrase. în trecut,
colonialiștii urmăreau cu precădere
aur, argint, pietre prețioase, miro
denii, colți de fildeș, mai tirziu pe
trol. în prezent, in condițiile în care
economia modernă folosește o gamă
infinit mai largă de materii prime și
materiale, sint vizate produse dintre
cele mai rare și mai scumpe — ura
niu, vanadiu, cobalt, molibden, crom.
Deci, prin lărgirea gamei produselor
exploatate, mecanismele jafului se
extind nu numai pe verticală, in
profunzime, ci și pe orizontală.

Mecanisme perfide, pro
fituri fabuloase. Numal in’
tr-un singur deceniu (1970—1980),
prin manevrarea „foarfecii prețuri
lor" — fările din Asia și Africa au
înregistrat, pierderi de aproape 70
miliarde dolari. Dominînd piețele
internaționale, controlind prețurile și
oferta, atit 'de produse manufactu
rate, cit și de materii prime, statele
capitaliste și monopolurile transna
ționale impun prețurile după bunul
plac. Ca un singur exemplu, numai
în ceea ce privește Africa, aproape
90 la sută din volumul desfacerii
materiilor prime minerale ale con
tinentului se află sub controlul
corporațiilor multinaționale.
Sînt
semnificative datele reliefate de
revista „DEVELOPMENT FORUM",
referindu-se la țările din Asia
producătoare de cauciuc. „în 1960
— arată revista — cu 25 tone de
cauciuc natural se puteau cumpăra
dintr-o țară occidentală 6 tractoare ;
in 1965, cu aceeași cantitate de cau
ciuc se puteau achiziționa doar 3,5
tractoare, in 1975 numai 2 tractoare,
iar in prezent doar unul".
Profituri și mai mari — de-a drep
tul fabuloase — realizează băncile

internaționale ca urmare a dobinzilor ridicate impuse la creditele acor
date țărilor in curs de dezvoltare.
Practic, capitalul bancar a ajuns sa
reprezinte astăzi forma cea mai
rapace de jecmănire a avutului na
țional al altor țări, marile bănci in
ternaționale transformindu-se in că
mătarii nesățioși ai lumii contem
porane. Astfel, din totalul celor 250
miliarde dolari, cit reprezintă povara
datoriilor lor, care le grevează tot
mai mult economia, țările Africii
negre trebuie să plătească anual
băncilor și corporațiilor transnațio
nale 9—10 miliarde dolari in contul
stingerii datoriilor și acoperirii do
binzilor. Un simplu calcul aritmetic
demonstrează că fiecare african este
dator „binefăcătorilor" săi occidentali
mai multe sute de dolari, în timp ce
venitul său anual nu depășește ade
sea 100 de dolari ! în ceea ce privește
fările Asiei, acestea au suportat, in
perioada 1 ianuarie 1980 — 31 decem
brie 1986, o plată suplimentară de
circa 130 miliarde dolari sub formă
de serviciu al datoriei.
Practic, plata dobinzilor Ia credite
le contractate întrece, în cazul mul
tor țări in curs de dezvoltare, tota
lul exporturilor lor, ajungindu-se
astfel la o situație de-ă dreptul pa
radoxală. prin care țările sărace, su
puse jafului marelui capital. con
tribuie la îmbogățirea continuă a
statelor dezvoltate. Se poate spune
cu deplin temei că dacă, in trecut,
fostele metropole au pus la baza
dezvoltării lor jaful colonialist, in
prezent ele acumulează imense bo
gății — în seifurile marilor bănci tezaurizîndu-se sume colosale — pe
seama spolierii „lumii a treia".
Mai recent, organismele bancare
Internaționale și societățile multi
naționale au recurs și la altă metodă,
în aparență avantajoasă pentru țările
debitoare.
în realitate
cu efecte
funeste pentru acestea. Este vorba
de transformarea parțială a datorii
lor țărilor sărace în investiții în
aceste țări. Dar această operație nu
are drept scop injectarea de noi ca
pitaluri în țările respective : ea duce,
în final, la acapararea industriilor
naționale la prețuri derizorii. „Sub
masca unei scăderi a datoriei — re
cunoștea săptămînalul „LE MONDE
DIPLOMATIQUE" — este vorba de
fapt de o politică de colonizare".

De bine, de rău. colonialiștii de tip
„clasic" căutau să „salveze aparen
țele", pretextind o așa-zisă „misiu
ne civilizatoare", de ridicare a po
poarelor, chipurile. înapoiate. Neoco
lonialism de astăzi nici nu incearcă
să-și mascheze activitatea
spolia
toare. Odinioară, in colonii s-a mai
făcut cite ceva de către vremelnicii
stăpinitori — de ochii lumii sau pen
tru a-și asigura forța de muncă, a
menține liniștea socială ori a facili
ta transportul produselor pe care le
jefuiau. în aceste scopuri s-au con
struit ceva așezăminte de sănătate,
căi de comunicație, o serie de școli.
Oricît de brutală era exploatarea,
colonialiștii se gindeau, totuși, că au
nevoie de forță de muncă. Azi insă,
neocolonialiștii se simt eliberați de
orice răspunderi. Și, in condițiile in
care răpesc o parte tot mai mare din
avuția țărilor in curs de dezvoltare,
ei nu dau mai nimic celor pe care-i
jefuiesc. Așa se explică adevărurile
relevate in statisticile oficiale, in
clusiv ale O.N.U.. care dezvăluie că
astăzi în Africa și Asia circa 100 mi
lioane persoane suferă de boli cro
nice. că aproape 600 milioane sînt
analfabeți. circa 70 milioane nu au
un adăpqst deasupra capului.
— „Neocolonialismul — arăta eco
nomistul egiptean Fattah Abdul Feal
— qste un fenomen profund și com
plex. Dar in fapt, el reprezintă con
tinuarea exploatării, intr-un mod și
mai atroce, a tinerelor state inde
pendente, de către fostele metropole
coloniale și companiile transnaționale.
Si ele fac aceasta nu prin folosirea
armelor sau prin recurgerea la forță
și la ocupația directă, ci prin metode
machiavelice, diabolice, perfide".
Sint. toate acestea, realități dra
matice care pun cu pregnanță în
lumină necesitatea curmării neintirziate a unor asemenea practici de
spoliere și jaf, a instituirii unei noi
ordini economice internaționale. Așa
cum subliniază România, președinte
le Nicolae Ceaușescu, aceasta presu
pune eforturi din partea întregii co
munități mondiale pentru așezarea
relațiilor economice internaționale
pe baze echitabile, reciproc avan
tajoase, prin măsuri care să deschi
dă calea progresului și
propășirii
tuturor statelor și popoarelor lumii.

Nicolae PLOPEANU

Previziunile unui studiu al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).
— Un studiu al Națiunilor Unite, dat
publicității la Geneva, apreciază că
economia mondială riscă să înregis
treze „o recesiune globală" in 1988,
care va aduce prejudicii în special
țărilor în curs de dezvoltare. Potrivit
agențiilor de presă, autorii documen
tului declară că originea acestei re
cesiuni rezidă în ritmurile reduse ale
creșterii economice. în dezechilibrele
existente, care au ieșit cu pregnanță
în evidentă o dată cu prăbușirile în
registrate pe piețele financiare occi
dentale. începind din luna octombrie
a anului trecut.
Referitor la datoria externă a țări
lor în curs de dezvoltare, autorii stu
diului remarcă faptul că aceasta nu
a putut fi soluționată anul trecut și
că, în lipsa unor acțiuni concertate
și energice, ea va continua să exer
cite presiuni asupra balanțelor de
plăți și a nivelului de trai din aceste
țări.
într-o notă anexată studiului men
ționat. secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, avertizează
că incertitudinile privind perspectiva
evoluției economice a statelor indus
trializate și fluctuațiile ratelor de
schimb ale monedelor occidentale ar
putea avea efecte negative asupra
programelor pe care și le-au propus
țările în curs de dezvoltare — în
special ale celor mai sărace — unde
s-ar putea înregistra o nouă redu
cere a venitului pe locuitor, in anul
în curs. Secretarul general al O.N.U.

subliniază răspunderile care revin ță
rilor industrializate, in direcția re
ducerii dezechilibrelor actuale, stabi
lizării piețelor de schimb și diminuă
rii ratelor dobinzilor, acordării unui
sprijin direct pentru impulsionarea
procesului de dezvoltare in țările in
curs de dezvoltare.
De asemenea, Perez de Cuellar
atrage atenția asupra relației dintre
dezarmare și ameliorarea situației
economice mondiale, apreciind că
amorsarea procesului de dezarmare
nucleară poate contribui la diminua
rea tensiunii, iar pe termen lung, la
o mai rațională folosire a resurselor.
JAKARTA 12 (Agerpres). — Prezentind parlamentului proiectul de
buget pe anul financiar 1988—1989,
președintele Indoneziei, Suharto, a
declarat că recenta prăbușire a
cursului acțiunilor la bursa din New
York a umbrit perspectivele de dez
voltare ale economiei naționale. In
pofida eforturilor depuse anul trecut
de guvern pentru menținerea stabi
lității economice — transmite agen
ția A.D.N. El a relevat că în noul
an financiar trebuie să se acorde
prioritate sporirii în continuare a
exporturilor. în special a celor nepe
troliere. Președintele Suharto 'a ară
tat că datoria externă a tării, totalizînd 35.2 miliarde dolari, a generat
cele mai mari dificultăți economiei
naționale. în acest caz. serviciul da
toriei se ridică la sase miliarde do
lari. cu două miliarde mai mult decit
în exercițiul financiar precedent.

După crahul de la bursa din New York
Primul raport dat publicității de administrația americană
WASHINGTON 12 (Agerpres) —
Nici o zi din istoria S.U.A. nu este
în prezent atît de mult studiată ca
fatala ..lune neagră" din 19 octom
brie 1987, cind bursa acțiunilor de la
New York a cunoscut cea mai mare
prăbușire din toate timpurile, indi
cele Dow Jones, care sintetizează va
loarea principalelor acțiuni, scăzînd
cu 500 puncte — relevă intr-un co
mentariu agenția D.P.A.
Administrația a dat publicității
primul raport dintr-o serie de docu
mente pe această temă, raportul’
Brady, după numele șefului colecti
vului care a condus ancheta. Sint
subliniate îndeosebi două cauze prin
cipale ale crahului : anunțarea unui
deficit comercial neobișnuit de ridi
cat, cu cinci zile înainte de 19 oc
tombrie, și dezbaterea în Camera Re
prezentanților a S.U.A. a unui proiect
de lege care îngrădea posibilitatea
concentrării capitalului. Aceste cauze
,au dezlănțuit un întreg complex de
reacții care in cele din urmă au dus
la crahul din Wall Street, afirmă ra
portul Brady.
WASHINGTON 12 (Agerpres). —
Președintele bursei de acțiuni din
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New York. John Phelan, a apreciat,
într-un interviu acordat postului de
televiziune N.C.B., că un nou crah de
bursă, similar celui din octombrie
1987, nu este exclus.
WASHINGTON 12 (Agerpres). —
Cu o evidentă tendință de scădere
încă de la deschiderea bursei, tran
zacțiile de valori industriale de pe
Wall Street s-au făcut, in cursul zi
lei de marți, la cotări tot mai scă
zute. Astfel, la numai o oră și ju
mătate de la începerea operațiuni
lor, indicele Dow Jones înregistrase
o pierdere de 39,29 puncte.

★

TOKIO 12 (Agerpres). — Cursul
dolarului S.U.A. a pierdut, marți, la
bursa din Tokio, o jumătate de
punct, tranzacțiile incheindu-se Ia
128,00 yeni — informează, agenția
E.F.E. Operațiunile s-au desfășurat
sub semnul unei prudențe extreme,
întrucit cercurile financiare și de
afaceri nipone sint in așteptarea
dezvăluirii, la 15 ianuarie, a evolu
ției balanței americane in luna no
iembrie a anului trecut, considerată
un barometru pentru tranzacții mo
netare ulterioare.

vicepreședintelui

problema

datoriilor

WASHINGTON 13 (Agerpres). —
Vicepreședintele
S.U.A.,
George
Bush, intr-o cuvintare rostită la
Clubul Național al Presei din Wa
shington a exprimat părerea că
băncile particulare ar trebui să se
gindească să înscrie la pierderi, cel
puțin parțial, împrumuturile acorda
te țărilor in curs de dezvoltare —
informează Buletinul de știri al Ca
sei Albe. în opinia sa. aceasta ar

S. U. A.

externe

însemna recunoașterea faptului că
băncile nu mai speră ca toate aceste
împrumuturi să fie rambursate in
tegral. George Bush a salutat deci
zia unor bănci americane de a-și
spori rezervele destinate acoperirii
eventualelor pierderi la împrumutu
rile acordate țărilor in curs de dez
voltare. chiar cu riscul reducerii
substanțiale a profiturilor.

Peste 16 milioane de șomeri in țările Pieței comune
BRUXELLES 12 (Agerpres). —
Statistici estimative publicate la
Bruxelles arată că la începutul lunii
decembrie 1987 în țările membre ale
Pieței comune existau in total 15.9
milioane șomeri. Pe primul loc intre
membrii C.E.E. se situează Italia,

cu 3,325 milioane persoane fără
locuri de muncă. Statisticile publi
cate de Piața comună estimează că
la sfirșitul anului 1987 numărul
șomerilor din țările membre s-a ri
dicat la 16,1 milioane.

AGENȚIILE DE PRESĂ

e scurt
VIZITA. Secretarul general al
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Mi
los Jakes, și-a incheiat marți vi
zita in Uniunea Sovietică, efectua
tă la invitația C.C. al P.C.U.S.,
informează agenția T.A.S.S.

ÎNTREVEDERI LA
HAVANA.
Președintele Consiliului de Stat și
al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, Fidel Castro, a avut
la Havana convorbiri cu șeful sta
tului ugandez. Yoweri Museveni,
in legătură cu dezvoltarea relațiilor
dintre cele două țări.
CONFERINȚA DE PRESA. Prin
cipala sarcină a viitoarei runde de
negocieri sovieto-americane cu pri
vire la armele nucleare și cosmice
— care vor fi reluate la 14 ianua
rie la Geheva — constă in pregă
tirea proiectului de document vizind reducerea cu 50 la sută a ra
chetelor strategice ofensive. respectindu-se prevederile Tratatului
de limitare a armelor antirachetă
— a declarat un purtător de cuvint
sovietic. în cadrul unei conferin
țe de presă la Moscova.

ALEGERI PREZIDENȚIALE. în
zilele de 31 ianuarie și 1 februarie,
in Finlanda vor avea loc alegeri
prezidențiale, la care și-au anunțat
candidatura cinci personalități po
litice. printre care actualul șef al
statului. Mauno Koivisto. și primul
ministru. Harri Holkeri. Toate son
dajele efectuate pînă în prezent
acordă cele mai mari șanse de
ciștig actualului președinte, Mauno
Koivisto.
MII DE CETĂȚENI ZlMBABWEENI din provinciile Matabeleland de nord și de sud au parti
cipat la întruniri de sprijin fată de
unificarea, la 22 decembrie 1987. a
partidelor Uniunea Națională Afri
cană (Z.A.N.U.) și Frontul Patriotic
African (Z.A.P.U.) din Zimbabwe,
în cuvîntările rostite s-a subliniat
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importanta acestei acțiuni pentru
unitatea națională și pentru con
struirea societății socialiste in țară.
O HOTARÎRE a GUVERNULUI
BELGIAN. Belgia a trecut la de
montarea bateriilor sale de rachete
de apărare antiaeriană de tip
„Nike". amplasate pe teritoriul
R. F. Germania, informează agenția
de presă belgiană ,.BELGA". Mi
nistrul apărării naționale al Belgiei
a aprobat graficul respectivei ac
țiuni. care va începe imediat și se
va încheia la jumătatea anilor ’90.
Lichidarea acestor baterii constituie
o consecință directă a hotăririi gu
vernului de a nu achiziționa din
S. U.A. sistemul scump de apărare
antiaeriană „Patriot", destinat în
locuirii rachetelor „Nike".

PROCES. La Paris a început
procesul intentat unui grup de 20
de membri ai grupării teroriste
franceze de extremă dreaptă „Ac
țiunea Directă". Procesul se desfă
șoară într-o sală special amena
jată în incinta Palatului de Justitie din capitala Franței. Pe toată
perioada procesului au fost mobilizate importante forțe de poliție
pentru a asigura ordinea. Membrii
grupului sînt acuzați de participa
re la acțiuni teroriste. Prima ac
țiune de acest gen. comisă în
Franța și revendicată de „Acțiunea
Directă", a avut loc în luna mai
1979.

CAPRICHLE VREMII. In ultime
le 24 de ore — relatează agenția
Anatolia — asupra regiunilor din
estul Turciei s-au abătut furtuni
de zăpadă. Peste 1300 de puncte
populate sint izolate de restul ță
rii. Vintul, care a suflat cu o pu
tere neobișnuită, a produs pagube
materiale. In multe locuri, preci
zează agenția citată, grosimea troienelor de zăpadă a ajuns la patru
metri. Autoritățile au adoptat măsuri de ajutorare a populației din
zonele afectate.
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