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^EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU^
la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Amplu program de perfecționare a activității
de conducere, de afirmare puternică
a democrației muncitorești-revoluționare
„Avem un sistem larg democratic - consilii muncitorești, or
ganisme județene, consiliile naționale pe domenii, congrese și con
ferințe naționale periodice, care, în cei aproape 20 de ani de
funcționare, și-au dovedit pe deplin justețea și superioritatea. Tre
buie să acționăm pentru perfecționarea în continuare a activității
acestora pentru ca, începînd cu adunările generale ale proprieta
rilor, producătorilor și beneficiarilor, cu consiliile oamenilor muncii
și celelalte organisme, să se asigure dezbaterea largă a proble
melor, stabilirea măsurilor în vederea realizării în viață a tuturor
programelor și hotărîrilor“.
NICOLAE CEAUȘESCU
în cadrul recentei ședințe a Co
mitetului Politic Executiv al C.C.
al
P.C.R..
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a prezentat
o amplă expunere, in ansamblul că
reia un loc deosebit de important
a fost rezervat analizei unora din
tre cele mai importante probleme
ale conducerii și planificării economico-sociale in etapa actuală, in
vederea stabilirii măsurilor necesa
re pentru perfecționarea in con
tinuare a întregii activități in de
plină concordantă cu hotăririle
Congresului al XlII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, din
perspectiva infâptuirii neabătute a
obiectivului fundamental al actua
lului cincinal — trecerea Româ
niei intr-un nou stadiu, de țară so
cialistă mediu dezvoltată.
Spiritul realist, profund analitic
in care sînt abordate, de pe po
zițiile
principiilor
socialismului
științific, problemele conducerii și
planificării economico-sociale in
tr-un moment de semnificativă tre
cere a economiei noastre naționa
le de la dezvoltarea de tip exten
siv la cea intensivă, in care s-au
deschis largi perspective pentru afirmarea unei noi calități in toa
te domeniile, confirmă o dată mai
mult modul exemplar in care parti
dul isi exercită misiunea de înal
tă răspundere cu care a fost în
vestit de istorie, aceea de forță
politică conducătoare a operei de
construcție socialistă, învestitură
pe care si-a onorat-o cu deosebi
tă strălucire mai ales în anii de
cind in fruntea sa se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Este un
adevăr profund intrat in conștiin
ța poporului nostru că toate vic
toriile obținute in această perioa
dă sînt nemijlocit legate de activi
tatea prodigioasă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. de rolul său
decisiv in regindirea. intr-o per
spectivă novatoare, a intregului
proces de edificare a noii socie
tăți și. in acest cadru, de defini
re intr-o concepție originală a lo
cului partidului in societate, a mo
dalităților de înfăptuire a rolului
său de forță politică conducătoare.

Tocmai afirmarea cu putere în
societatea noastră. în anii de după
Congresul al IX-lea. a rolului con
ducător al partidului a constituit
chezășia trainică pentru desfășu
rarea unui larg proces de perfec
ționare a organizării, conducerii și
planificării economico-sociale. de
natură să pună mai puternic in
valoare resursele materiale, tehni
ce și umane de care dispune so
cietatea noastră, să deschidă cimp
larg de manifestare uriașelor va
lențe creatoare ale poporului ro
mân. strălucit confirmate. de-a
lungul secolelor, prin remarcabile
contribuții înscrise in patrimoniul
civilizației universale.
Realizările remarcabile obținute
de poporul nostru cu
deosebire
după Congresul al IX-lea — împli
niri ce au schimbat in mod radical
însuși statutul 'României in mărea
familie a statelor lumii — confirmă
pe deplin concluzia, subliniată
pregnant in expunerea secretarului
general al partidului, „că linia ge
nerală și strategia dezvoltării sînt
pe deplin juste, corespund atit ce
rințelor obiective, legităților gene
rale. cit și necesităților și posibili
tăților dezvoltării patriei noastre" ;
pe de altă parte, aceste realizări se
constituie in dovezi concludente ale
viabilității cadrului organizatoric
creat și continuu perfecționat in
această perioadă. în ideea de a asi
gura o cit mai largă participare a
tuturor oamenilor muncii. în tripla
lor calitate, de proprietari, produ
cători și beneficiari, la soluționarea
democratică a tuturor problemelor
construcției socialiste, la elaborarea
și înfăptuirea politicii partidului.
Evaluind din perspectiva acestui
generos cadru organizatoric rezul
tatele înregistrate în primii doi ani
ai cincinalului și in primele patru
luni din acest an. tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat că
acestea nu sînt pe măsura poten
țialului tehnico-material și nici a
eforturilor pe care poporul nostru
le face, sub conducerea partidului,
cauza constituind-o faptul că in
conducerea și organizarea activită-

tii
se manifestă încă unele
neajunsuri.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
pune in atenție aceste probleme de
fond pornind de la realitatea incon
testabilă că România socialistă de
azi dispune de un sistem larg de
mocratic care, in cei aproape 20 de
ani de funcționare, și-a dovedit pe
deplin superioritatea^ confirmind o
înaltă eficientă economico-socială.
Tn deplin consens cu acest adevăr,
cit și'cu succesiunea rapidă a
transformărilor pe care le implică
procesul revoluționar de edificare
a socialismului multilateral dezvol
tat in patria noastră, în condițiile
persistentei unor manifestări ale
crizei economice mondiale, secreta
rul general al partidului subliniază
necesitatea perfecționării in conti
nuare a activității organelor . de
conducere colectivă din întreprin
deri. pentru ca începînd cu adu
nările generale ale proprietarilor,
producătorilor si beneficiarilor, cu
consiliile oamenilor muncii și cele
lalte organisme. să se asigure
dezbaterea largă a problemelor, sta
bilirea măsurilor in vederea reali
zării in viață a tuturor programe
lor și hoțârîrilor și exercitarea de
către întreprinderi și centrale a
răspunderilor ce le revin ca titu
lare de plan.
Formularea acestei cerințe are în
yedere promovarea unei concepții
noi în munca de conducere și pla
nificare economico-socială, elibera
tă de servitutile tutelării departa
mentale sau a altor organisme
economice centrale, ceea ce în
seamnă practic o anumită neînțe
legere a principiilor democratice
de conducere, a autoconducerii.
autogestiunii. autofinanțării, cît și
exprimarea unei atitudini de neîn
credere in capacitatea organisme
lor de conducere colectivă din în
treprinderi și centrale și de su
praevaluare a capacității organelor
centrale. întreaga concepție de per
fecționare a conducerii și planifi
cării economico-sociale urmărește
afirmarea mai puternică a acelei
concepții capabile să imprime un

caracter mai angajant, mai eficient
actului de conducere exercitat de
organele colective din Întreprinderi
și centrale prin rezolvarea opera
tivă. cu forte proprii, a probleme
lor cu care se confruntă. Desigur,
această nouă concepție trebuie să
fie potrivnică atitudinilor de aș
teptare pasivă pentru ca alții să-și
..bată capul" pentru a găsi soluțiile
cele mai potrivite la problemele
survenite intr-un moment sau altul
in întreprinderi. Persistenta acestor
practici
birocratice
impietează
profund posibilitățile de soluționa
re corespunzătoare a problemelor
dezvoltării, soluționare care nu mai
poate fi concepută fără valorifi
carea fondului de experiență, de
inițiativă și pricepere al oamenilor
muncii, al marelui număr de spe
cialiști. de care^disp.un . intreprinderile și centralele.
Esența întregii acțiuni de perfec
ționare pe care o promovează cu
stăruință partidul in etapa actuală
vizează intărirea laturii democra
tice a actului de conducere printr-o cit mai largă și o cît mai
adincă implicare a tuturor oameni
lor muncii în dezbaterea și solu
ționarea problemelor din domeniul
lor de activitate. în acest sens tre
buie înțeleasă sublinierea făcută în
expunere că specialiștii din orga
nismele centrale, oricît de compe
tent! ar fi ei. nu pot să se substi
tuie dezbaterilor din forurile de
mocrației
munci torești-revoluțio
na re.
Datoria expresă a organelor și
organizațiilor de partid de la toa
te nivelurile este aceea de a va
lorifica deplin valențele noului ca
dru democratic, experiența ce s-a
acumulat în cele aproape două de
cenii de funcționare a acestuia,
veghind ca functionarea sistemului
democratiei muneitorești-revolutionare. a autoconducerii și autoges
tiunii să se realizeze în strînsâ îm
binare - cu afirmarea plenară a
principiilor centralismului democrat.ic. ca inițiativa colectivelor

Există in acest an premise din
tre cele mai favorabile pentru a se
realiza recolte mult superioare
chiar celor obținute anul trecut. în
primul rind. avem in vedere faptul
că insămințările s-au efectuat nu
mai in ogoare bine pregătite în
toamnă, folosindu-se semințe de
valoare biologică ridicată. In al
doilea rind. in toată țara, umidita
tea în sol se află la un nivel ri
dicat. ceea ce creează acum, cind
timpul s-a încălzit, condiții deose
bite pentru răsărirea uniformă și
dezvoltarea viguroasă a tuturor
plantelor. Pentru valorificarea, din
plin a acestor condiții și obținerea
de producții mari, hotăritoare este
însă executarea la timp și de cea
mai bună calitate a lucrărilor de
întreținere a culturilor prăsitoare.
Din unitățile agricole sosesc zil
nic tot mai multe vești despre rea
lizările oamenilor muncii din agri
cultură in bătălia pe care o des
fășoară pentru executarea la timp
și in bune condiții de calitate a
lucrărilor de întreținere a culturi
lor. mai ales in zonele și județele
unde insămințările au inceput mai
timpuriu, iar plantele sint acum
răsărite pe suprafețe întinse. In
spiritul indicațiilor formulate de
conducerea partidului. Ministerul
Agriculturii a stabilit perioadele
optime orientative pe zone pentru
executarea prașilelor manuale și
mecanice în condițiile specifice ale
acestui an în care există realmente
pericolul îmburuienării unor cul
turi, mai ales pe acele sole care nu
au putut fi erbicidațe înainte de
semănat. Pornind de la aceste pre
vederi, comitetele județene de
partid, consiliile populare și orga
nele agricole județene trebuie să
stabilească, in funcție de evoluția
culturilor și gradul de îmburuienare. programul privind perioadele
optime de executare a prașilelor in
fiecare unitate agricolă, la fiecare
cultură. Aceste programe au ca
scop initial să determine, in lumi
na reglementărilor in vigoare, o
organizare judicioasă a activității
pe ogoare, să instaureze u'n climat
de ordine, disciplină, răspundere
și punctualitate in realizarea lu
crărilor de întreținere a culturilor,
in strictă concordantă cu sarcinile
ce rezultă din angajamentele de
acord global încheiate cu fiecare
formație in parte. Iată de ce este
necesar ca. înoepind de la coman
damentele județene și pină la fie
care unitate din agricultură, pe
primul pian
să fie mobilizarea
tuturor locuitorilor de la sate la
Întreținerea culturilor și organiza-,
rea temeinică a muncii potrivit
programelor stabilite, normelor pre
cise și obligatorii prevăzute de
tehnologia fiecărei culturi. Res
pectarea strictă a sarcinilor' zilnice
prevăzute, coordonarea directă, la
lata locului, a desfășurării lucrări
lor de către specialiștii și cadrele
de conducere din unități și de la
organele agricole sînt acum cerințe
de cea mai stringentă actualitate.
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La început, afirmația directorului
adjunct al întreprinderii de mașiniagregat și mașini-unelte speciale din
Iași nu a putut decît să ne sur
prindă :
— Cum să recuperăm și să valo
rificăm cenuși de cupru, feromolibden sau ferocrom, ne răspunde in
terogativ tovarășul Dan Albescu,
dacă in întreprindere nu avem tur
nătorie ?
— Și totuși, din situațiile prezen
tate rezultă clar că in ultimii cinci
ani ați avut, prin plan, sarcina să
recuperați asemenea materiale.
— Plan avem și in acest an, dar
— repet — nu avem turnătorie
unde să folosim și de unde să putem
recupera asemenea materiale.
— Oțel și fontă insă prelucrați și
iată că din anul 1982 planul de
recuperare nu a fost îndeplinit
niciodată nici la aceste două cate
gorii de materiale, motiv pentru care
întreprinderea județeană de recupe
rare și valorificare a materialelor

refolosibile Iași v-a dat de citeva
ori in judecată, iar unitatea a trebuit
să plătească o serie de penalități
usturătoare.
— Intr-adevăr, planul de recupe
rare nu l-am realizat integral și am
plătit penalități. Dar prima noastră
preocupare, așa cum prevăd și do
cumentele de partid, este ca o can
titate cit mai mare din metalul in
trodus in procesul de fabricație să
se regăsească in produsele imite și
nicidecum să o transformăm m șpan
pentru a-I trimite la retopit.
Fără îndoială, aceasta este una
din principalele cerințe ale unui pro
ces de producție intensiv, eficient.
Vorbele sună corect și frumos. Dar
și cifrele de plan transmise între
prinderii de Centrala industrială de
mașini-unelte din București
arată
negru pe alb : anul trecut, de pildă,
unitatea trebuia să recupereze și să
valorifice 1 800 tone oțel și 500 tone
fontă, din care s-au realizat numai
1 052,1 tone și, respectiv, 87,3 tone.

Sutele de tone restanță indică lim
pede că ceva nu este in ordine.
Dar cc ?
Așa a debutat ancheta noastră la
I.M.A.M.U.S. lași, anchetă care a

Anclietă-dezbatere la
Întreprinderea de mașini-agregat
și mașini-unelte speciale din Iași
pornit de la o scrisoare primită la
redacție.
INTERESELE ÎNTREPRINDERII
COINCID CU CELE ALE ECONO
MIEI. Rezumind, tovarășul Vasile
Nica, jurist la această întreprindere,
manifestin'd o reală preocupare pen
tru gospodărirea cu maximă efi
cientă a resurselor materiale și fi
nanciare ale unității, ne-a scris
despre unele neajunsuri care se per

corespondenților noștri dirr județele Teleorffian, Arad
și Satu Mare

Aspect de muncă de la întreprinderea de subansamble și piese pentru mijloace de

ferm îndeplinite in fiecare unitate economică I
partidului — să se renunțe la sistemul birocratic, ad
ministrativ in activitatea de planificare și conducere.
Multe probleme, inclusiv dintre cele cafe au apărut
în ultimele luni în activitatea economică, sint rezul
tatul ,-neaplicării ferme a principiilor de conducere și
planificare pe baza autoconducerii. autogestiunii, de
funcționare cu întreaga răspundere a organismelor de
mocratice. Aceasta privește și ministerele, care con
tinuă. de fapt, in multe privințe, să acționeze in
stilul „clasic", după practicile vechi, nu s-au debarasat
si nu au trecut la aplicarea în viată a unui nou stil
de muncă.
Ne referim în acest sens, in articolul de față, la
un aspect mai aparte, din domeniul recuperării și
valorificării materialelor refolosibile. dar care pune
în lumină consecințele negative care se produc atunci
cind cerințele principiale stabilite de conducerea
partidului si reglementările legale clare cu privire
la activitatea de planificare sint ignorate.

ale

(Continuare in pag. a V-a)

Prevederile planului — riguros fundamentate,

O economie cu o zestre tehnică modernă, de Înalt
randament, cu eșaloane de muncitori și specialiști
bine pregătiți profesional este, desigur, in măsură
să-si asume și să înfăptuiască in cele mai bune con
diții sarcinile reieșite din documentele de partid cu
privire la dezvoltarea intensivă, calitativ superioară
a industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor de ac
tivitate. Important este ca, în efortul general de mo
bilizare a resurselor tehnice, materiale și umane, de
valorificare deplină, superioară a lor. să se manifes
te pretutindeni, in fiecare întreprindere și ramură a
economiei realism și exigență, astfel incit sarcinile
de plan să fie mobilizatoare și in același timp ri
guros fundamentate. Așa cum se subliniază în Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., există
un cadru bun privind sistemul de planificare ; trebuie
insă ca el să funcționeze cu maximum de eficiență.
Este necesar — așa cum arată secretarul general al

Pentru ca lucrările de întreținere
a culturilor să poată fi executate
la timp pe toate suprafețele, esen
țială este organizarea temeinică a
muncii in acord global. Desigur, in
cadrul reglementărilor legale în vi
goare. organizarea propriu-zisă a
acordului global poate îmbrăca .o
mare diversitate de forme. Indife
rent insă de aceste modalități,
există cîteva cerințe absolut obliga
torii de îndeplinit. Ne referim, in
primul rind, la necesitatea perma
nentizării formațiilor complexe de
mecanizatori, care in baza angaja
mentului încheiat să poarte în
treaga răspundere nu numai a efec
tuării lucrărilor de întreținere, ci și
a realizării producțiilor prevăzute
pe suprafețele lucrate. încă de la
începutul anului, asemenea forma
ții complexe au fost constituite in
toate unitățile agricole și au și
participat de fapt la efectuarea însămințărilor. Acum este nevoie ca
aceleași formații, in alcătuirea lor
completă însă, să execute prașilele
mecanice și manuale, ca de altfel
și toate celelalte lucrări pină la re
coltare. pe suprafețele pe care le-au
semănat. Aceasta reprezintă o con
diție de bază pentru aplicarea
corectă a acordului global. întrucit
contribuie la creșterea răspunderii
pentru calitatea lucrărilor efectua
te. fiecare mecanizator și fiecare
cooperator din formație lucrind cu
convingerea că veniturile lor vor fi
cu atit mai mari cu cît și produc
ts va fi mai mare. în această or
dine de idei, trebuie combătută
tendința ce s-a manifestat în anii
anteriori, in nu puține unități, de a
schimba formația de mecanizatori

și cooperatori de pe suprafața re
partizată, intrucit diminuează răs
punderea pentru producție și nu
creează condițiile necesare aplicării
în mod corespunzător a acordului
global.
Instaurarea unui climat de stric
tă disciplină și răspundere în exe
cutarea la timp și de calitate a lu
crărilor de intreținere a' culturilor
constituie o obligație esențială a
tuturor conducerilor din unitățile
agricole, a comandamentelor jude
țene și comunale, datoare să asi
gure toate condițiile pentru ca fie
care formație de lucru, fiecare om
să-și poată indeplini sarcinile stabi
lite. Faptul că. chiar și anul trecut,
în unele unități au avut loc abateri
de la normele legale care stau la
baza organizării muncii in acord
global face dovada că in aceste
unități munca politico-educativă
este slabă, ca de altfel și îndruma
rea tehnică de specialitate. Preve
nirea cu orice preț a unor astfel de
neajunsuri obligă la acțiuni ferme,
hotărite pentru eliminarea incă de
pe acum a oricăror forme de incălcare a disciplinei muncii, a norme
lor care stabilesc sarcinile si răs
punderile cadrelor de conducere și
specialiștilor din unitățile agricole.
Pentru că executarea in perioadele
optime și in bune condiții de cali
tate a prășltului și a altor lucrări
de întreținere a culturilor implică
spiritul de responsabilitate al tutu
ror lucrătorilor din agricultură, de
la specialistul din unitatea agricolă
pină la directorul direcției agricole,
de la aceștia pină la șeful de echipă
și membrii formațiilor de lucru.
Volumul mare de muncă ce trebuie
executat in această perioadă in
cimp nu poate ingădui nimănui —
fie țăran cooperator, fie mecanic
agricol, fie locuitor al satului anga
jat in alte sectoare decît cel agricol
— să nu participe cu toată puterea
de muncă la executarea lucrărilor
de întreținere a culturilor. Cu toată
claritatea trebuie să se înțeleagă
faptul că de recoltă răspunde în
treaga obște a satelor și nimănui
nu-i este îngăduit să aibă în aceste
zile alte preocupări decît cele care
hotărăsc acum soarta viitoarei re
colte.
Tocmai pornind de la aoeastă
cerință majoră, este de datoria
organelor și organizațiilor de partid
și de stat de la sate, a organelor
județene de partid și agricole să
acționeze cu fermitate pentru în
tronarea. în cadrul fiecărei echipe,
in cadrul fiecărei unități agricole,
a unui climat de ordine, disciplină
șj deplină răspundere in înfăptui
rea sarcinilor zilnice ce le revin în
această campanie de întreținere a
culturilor. Prin mobilizarea întregii
forte apte de muncă de la sate,
pretutindeni să se asigure execu
tarea in perioadele optime stabilite
și la un înalt nivel calitativ a lu
crărilor de intreținere la toate cul
turile prășitoare, lucrări decisive
pentru obținerea recoltelor mari
prevăzute in acest an.

petuează de ani de zile in modul de
stabilire a sarcinilor de recuperare
și valorificare a materialelor refo
losibile. In fiecare an unitatea s-a adresat cu memorii fundamentate la
Centrala industrială de mașini-unel
te din București — forul ierarhic su
perior — pentru a se analiza concret,
la fata locului, posibilitățile reale de
recuperare ale întreprinderii. De fie
care dată s-a invocat insă faptul că
sarcinile respective fac parte din
planul de stat și nu se aprobă re
duceri. că ele sint comunicate cen
tralei de Ministerul Industriei Elec
trotehnice. care, la rindu-i. le primeș
te de la Ministerul Aprovizionării.
S-au trimis memorii detaliate și la
Comitetul de Stat ăl Planificării atit
in anul 1986. cit și in anul 1987. Na
s-a primit insă nici un răspuns. In
schimb, erorile in stabilirea sarcini
lor de predare au continuat să se
mențină. Practic, prin felul birocra
tic în care se stabilesc sarcinile de
recuperare, adunării generale a oa
menilor muncii din întreprindere ii
este luat dreptul de a discuta și
analiza intr-un fel aceste prevederi,
așa cum se procedează cu ceilalți in
dicatori de plan. Nimeni, de la nici
un organ central nu a întrebat nici
odată care sînt opiniile exprimale in
adunarea generală în legătură cu
această problemă.
însoțită de multe alte cifre și ar
gumente, scrisoarea primită la re
dacție se referă, intr-adevăr, la o
problemă de maximă importanță și
dovedește că, in esență, interesele
întreprinderii coincid cu cele alt economiei naționale, dar cu o condi
ție : planul cu privire la recuperarea
și valorificarea materialelor refolo
sibile să fie bine fundamentat, să
corespundă realității, posibilităților existente. Altfel sarcinile înscrise în
planul întreprinderii la acest capitol
nu pot fi realizate și, prin aceasta, pe
lingă daunele provocate nemijlocit u

nității se produc și alte consecințe :
economia națională contează pe anumite cantități de materiale refo
losibile. pentru a le valorifica și re
introduce mai departe in circuitul
productiv, dar care hu pot fi asi
gurate, ceea ce poate genera o se
rie de dereglări în lanț in mecanis
mul aprovizionării.
Evident, nu puteam să nu fim de
acord cu aceste argumente. Dar
mai trebuia lămurită o altă în
trebare : cum este organizată acti
vitatea de recuperare in cadrul în
treprinderii ? Altfel, orice discuție
ar fi fost lipsită de sens. Numai că,
anticipind puțin, abia după ce am
aflat răspunsul la această intrebare
nu am știut ce să mai credem.
UN ADEVĂRAT EXEMPLU, DAR
LA CARE ..PLANIFICAREA" NU
SE UITA. Maistrul Gheorghe Moșneguț, de la atelierul centralizat de
debitare al intreprinderii. poate
fi comparat fără prea mult efort de
imaginație cu un adevărat... farma
cist. Nu datorită halatului curat pe
care îl poartă, ci felului cum lu
crează. Chiar și cea mai mică bucă
țică de metal care rămine din pro
cesul de debitare este marcată și
păstrată cu grijă. Din atelier pleacă
spre gospodăria de fier vechi a uni
tății numai șpanul și capetele de
bară pe care el știe, din bogata ex
periență pe care o are, că nu le mai
poate trimite in secțiile de fabri
cație pentru a fi folosite la execuția
unor repere de dimensiuni mai mici.
în hala de prelucrări mecanice șpa
nul este strins cu grijă in conteinere
speciale, care sînt expediate opera
tiv spre gospodăria de fier vechi,
unde funcționează
o instalație de
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rxin antichitate și
JLs încă multă vre
me după aceea,
„frumosul" șl . „arta"
au avut o sferă extrem
de cuprinzătoare, au
acoperit cele mai va
riate domenii și mani
festări. ..Aria" (după
latinescul „ars") a fost
aplicată
unui
larg
cerc . de produse bine
făcute.
Meseriașul
exemplar, stăpin de
plin pe activitatea sa
producătoare,
s-a
identificat cu artistul
respectivei
meserii.
Măiestria in cadrul
unui meșteșug a va
lidat „arta" proprie
acestuia. Această În
țelegere mai largă a
lăsat urme și in vor
birea noastră contem
porană. Și noi numim
„artist" al meseriei
sale pe oricine reușeș
te să și-o onoreze la
inalt nivel. Desem
năm, totodată, prin
același
termen.
o
seamă de activități de
cu totul altă natură
decit arta propriu-zisă.
vorbim despre „arta
modei", „arta culina
ră", „artistul decora
tor" ș.a.m.d. în același
'timp,
recunoaștem
specializarea la care
din timpurile moder
ne au fost supuse
artele plastice, muzi
cale sau poetice. Ter
menul de „arte fru
moase" a și fost în
cetățenit in secolul al
XVIÎI-lea pentru a
delimita aceste activi
tăți și produse distinct
spirituale de celelalte.
Cu
timpul.
„artele
frumoase", în accep
țiunea lor restrînsă și
riguroasă, s-au iden
tificat cu propriu-zisele arte.
Aceste
modificări
terminologice și de

sens au exprimat co
respunzătoare schim
bări economice și so
ciale. Diviziunea so
cială a muncii a dus
la delimitările știute
dintre muncile mate
riale și spirituale, ca
și la diferențierea do
meniilor din interio
rul lor. Capitalismul
tradițional a fost acela
care a dus acest pro
ces de reciproce in-

Frumusețea
lucrului
bine făcut
străinări pînă Ia ulti
me consecințe. In pla
nul care ne interesea
ză, „frumosul" a fost
rezervat cu deosebire
„artelor frumoase" și
în bună măsură izgo
nit din sfera meserii
lor, a producției și
produselor materiale.
Dacă esteticienii seco
lului trecut au mai
fost dispuși să se ocu
pe, alături de frumu
sețea artei ca princi
pal domeniu de inves
tigație, și de frumuse
țea naturii, de obicei,
rezervîndu-i însă un'
rol
subordonat
și
practic prea puțin im
portant, ei s-au dezin
teresat în schimb aproape cu desăvirșire
de posibila frumusețe
a produselor indus
triale, in bună parte
din cauza stării de
fapt a industriei, preo

transport din Oradea
Foto : E. Dichiseanu

cupată în exclusivita
te de „util", nu și de
„frumos".
Secolul
nostru a
produs o fundamenta
lă schimbare de per
spectivă in materie.
S-au creat condițiile
tehnice, iar apoi și
cele sociale
pentru
ca extrema diviziune
a muncii și efectele
ei allenante să fie
treptat depășite. Pro
gramul socialist ba
zat pe cercetări știin
țifice a prevăzut această necesară
apropiere și interacți
une dintre tipurile de
muncă. Realitatea avea să confirme res
pectiva
previziune,
deși în modalități și
cu detalii inedite, și
chiar cu noi contra
dicții. în orice caz, o
chestiune fundamen
tală pentru contem
poraneitate s-a dove
dit a fi noul raport,
treptat statornicit, in
tre tehnici, meserii,
produse si valorile lor
de
ordin
spiritual,
însăși sintagma „re
voluție știihțifico-tehnică“
indică
șansa
osmozei dintre mun
cile spirituale si cele
materiale. Pe această
bază. întreg domeniul
industrial poate cu
mula trăsături si cali
tăți care multă vreme
i-au
rămas
străine
sau indiferente : bu
nurile sale. în conti
nuare utile, pot de
veni —• în măsură
variabilă — si agrea
bile, plăcute, atrăgă
toare, adică estetice
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CU TOATE FORȚELE LA EXECUTAREA

LUCRĂRILOR AGRICOLE DE SEZON!
teleorman

: Cuvîntul de ordine: lanuri

Instalațiile de automatizare vor fi repuse in funcțiune
„Oțelinox" Tirgoviște este o în
treprindere bine cunoscută la noi
și in alte țări ale lumii. Utilajele
moderne, de înaltă tehnicitate, cu
care este dotată,
calificarea su
perioara a muncitorilor, a ingine
rilor și tehnicienilor, dăruirea și
pasiunea lor in muncă sini atri
bute care conferă produselor rea
lizate aici o calitate
superioară.
Dar lucrurile nu pot rămîne pe
Joc, necesitatea progresului con
tinuu solicită din partea conduce
rii unității, a întregului colectiv
de muncă noi eforturi, noi căutări
in scopul perfecționării permanen
te a proceselor tehnologice, a uti
lajelor și instalațiilor, pentru ca
randamentul lor să crească,
iar
calitatea produselor să fie tot mai
diversificată și mai competiti
vă. Fără îndoială că în aces
te direcții acționează colectivul
de oameni ai muncii, organizația
de partid de la această întreprin
dere. în acest favorabil climat de
muncă, o notă discordantă o con
stitute. din păcate, atenția scăzu
tă acordată funcționării în bune
condiții a tuturor instalațiilor
de automatizare, important factor
de modernizare și perfecționare a
producției. Așa cum se relata intr-o scrisoare adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
semnată de
Marin Radu. Vasile Popa și Savu
Acatrinei. unele din aceste insta
lații. de înaltă tehnicitate, nu mai
funcționează, fie din lipsa pieselor
de schimb, fie din cauza insufi
cientei
preocupări a
conducerii
unității. Pe bună dreptate, afirmă
autorii, pentru producerea sau
cumpărarea
lor
s-au
investit
muncă, inteligență, s-au
cheltuit

bani din fondurile societății. Or,
prin scoaterea lor prematură din
funcțiune, operațiile respective se
execută manual, munca oamenilor
fiind îngreunată, iar eficiența scă
zută. în încheiere, autorii rugau
să se trimită delegați și specialiști
care să verifice, la fața locului,
faptele semnalate și să
dispună
măsuri ca instalațiile de automa
tizare defecte să producă din nou
in vederea realizării programelor
de imbunătățire continuă a proce
selor tehnologice.
La indicația secretarului general
al partidului,
scrisoarea a
fost
analizată de un colectiv de spe
cialiști de la Consiliul de Miniștri
și Ministerul Industriei Metalur
gice. sub îndrumarea viceprim-ministrului de resort al guvernului.
S-a confirmat că. intr-adevăr, au
fost demontate, parțial, de pe linia
de laminare la cald a barelor și
sirmelor de oțel, două
instalații
de control nedistructiv, aduse din
import. Măsura a lost luată de
oarece In timpul
funcționării o
serie de componente s-au defectat.
Se precizează că subansamblele au
fost conservate .corespunzător
și
vor fi puse in funcțiune o dată cu
asimilarea in țară. în fază de uni
cat. a pieselor respective. Instala
ția automată de legat bare rotunde
din
oțel — partea constructivă
executată în țară și cu import de
completare — nu funcționează în
trunit. în urma modificărilor făcute
în tehnologia de fabricație, opera
ția de legare a barelor în baloți se
face manual. în vederea refolosirii
acesteia, s-a stabilit
amplasarea
ei în sectorul de ajustaj. Docu

mentația se află In curs de
elaborare de către
Institutul de
proiectări laminoare București. De
asemenea, la instalația automată
de legat colaci de sirmă din oțel
se efectuau lucrări de modernizare,
în încheierea raportului de cer
cetare se subliniază că. împreună
cu conducerea Ministerului
In
dustriei
Metalurgice, s-a stabilit
să se asimileze fabricația compo
nentelor electronice defecte de la
instalațiile de control nedistructiv,
de către unitățile Ministerului In
dustriei Electrotehnice ; să se reamplaseze instalația de legat bare
din oțel pe suprafețele secției de
laminare la cald — profile mici
și sirmă ; conducerea M.I.M., cu
institutele sale de specialitate, va
stabili măsuri urgente pentru fo
losirea la capacitatea nominală a
instalației automate de legat co
laci de sirmă și a celor trei insta
lații de control
nedistructiv din
atelierul de ajustare la rece a
barelor din oțel ;
ministerul va
stabili persoanele care se fac vi
novate de modificările și de men
ținerea în stare de nefuncționare,
precum și de neutilizare a instar
lațiilor tehnologice și de control
la întreprinderea „Oțelinox" și va
aplica măsurile prevăzute de re
glementările in vigoare.
Se subliniază, totodată, că a foșt
atenționată conducerea Ministerului
Industriei Metalurgice pentru a da
dovadă de mai multă exigență in
avizarea dotărilor de la noile in
vestiții, pentru a nu se mai repeta
situații de neutilizare a unor in
stalații noi puse in funcțiune in
cadrul unor capacități de produc
ție la unitățile din subordine.

In fruntea cooperativei agricole — cei mai buni
gospodari ai comunei
Din comuna Piatra, județul Te
leorman. a sosit o scrisoare adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu
in care se afirma că. în ultimii ani.
rezultatele dobindite de C.A.P. pe
linia dezvoltării și întăririi econo
mice și organizatorice nu sint nici
pe departe corespunzătoare. Or. ce
îi lipsește acestei unități să se dez
volte. să realizeze an de an pro
ducții mari la hectar, iar sectorul
zootehnic să se întărească și să
dea randamentul necesar ? se în
trebau autorii. Din punctul de ve
dere al condițiilor materiale, coope
rativa agricolă dispune de tot ce
este necesar. Întreaga suprafață, de
peste 4 300 de hectare, este iriga
tă. cooperatorii sint oameni pricepuți, cu tradiție în munca la cimp
și îngrijirea animalelor.
Ceea ce nu are cooperativa este
o conducere competentă, care să
respecte statutul C.A.P., legalita
tea socialistă, să fie preocupată de
folosirea corespunzătoare a fondu
lui funciar, de organizarea pe baze
științifice a producției și a muncii.
Faptele semnalate au fost verifi
cate de activiști ai C.C. al P.C.R.,
Consiliul de Miniștri și U.N.C.A.P.
— sub îndrumarea secretarului de
resort al Comitetului Central și
viceprim-ministrului guvernului.
După cum rezultă din raportul de
cercetare, faptele relatate in scri
soare corespund adevărului. în anii
1985—1986 unitatea a înregistrat re
zultate economice si financiare ne
corespunzătoare. planul neindeplinindu-se la nici o cultură, iar în
zootehnie nu s-au realizat efecti
vele de bovine și ovine, producții
le fiind sub posibilități. Din aeeastă cauză, cooperativa din Pia

tra a acumulat, in perioada res
pectivă. precum și în 1987. pierderi
de multe milioane lei.
Cauzele acestei stări de lucruri
se află in slaba preocupare a con
ducerii cooperativei pentru efec
tuarea la timp și de calitate a lu
crărilor agricole. Au contribuit, de
sigur. și neregulile, abuzurile co
mise de președinte, inginerul-șef
și contabilul-șef. care au produs o
pagubă însemnată
cooperativei
prin acordarea nelegală a unor
cantități de griu. porumb, alimen
te și alte produse, precum și prin
nereținerea impozitului pe venit
de la muncitorii cărămidari. De asemenea. in loc să folosească cit
mai eficient forța de muncă a coo
perativei. inginerul-șef și fostul
contabil-șef au executat unele lu
crări de construcții la locuințele
lor. proprietate personală, cu mem
brii cooperatori pe care i-au pon
tat cu norme la C.A.P. Pe de altă
parte, consiliul de conducere al
cooperativei a fost de acord cu tre
cerea pe cheltuielile de producție a
unor pierderi cauzate din vina di
feritelor persoane din unitate.
Este știut că una din sarcinile
conducerilor unităților agricole este
de a folosi cu maximă eficiență
fondul funciar. La C.A.P. Piatra a
fost ignorată această cerință, atribuindu-se ilegal, de ani de zile, lo
turi în folosință. în suprafață de
44 hectare, unor persoane care nu
sînt membri cooperatori, nu au
participat la muncă, unele fiind
rude sau cunoștințe apropiate cu
președintele și inginerul-șef. Ilega
litățile in atribuirea loturilor in fo
losință au creat o atmosferă de
neîncredere și suspiciune în rîndul

cooperatorilor, cu influente nega
tive asupra participării lor la
muncă.
Cu prilejul controlului a reieșit
că președintele U.J.C.A.P.. care a
răspuns din partea biroului Comi
tetului județean de partid de
C.A.P Piatra, nu a sesizat si nu a
luat măsuri pentru înlăturarea nea
junsurilor existente, contribuția sa
la dezvoltarea si întărirea unității
respective fiind ca și inexistentă.
Ținind seama de constatările fă
cute. de necesitatea creării tuturor
condițiilor pentru redresarea eco
nomică a C.A.P. Piatra, secretaria
tul comitetului județean de partid
a hotărit scoaterea din funcție a
președintelui C.A.P. și ingineruluișef și sancționarea lor cu „vot de
blam cu avertisment" : scoaterea
din funcție a vicepreședintelui coo
perativei. sancționarea cu „vot de
blam" și înlocuirea sa din funcția
de secretar al comitetului de partid
pe cooperativă ; eliberarea din
funcție a președintelui U.J.C.A.P.
— Emilian Rădulescu. Se va efec
tua revizia de fond a cooperativei
in vederea stabilirii răspunderilor
materiale și recuperarea prejudi
ciilor ; constatările și măsurile lua
te au fost dezbătute în adunarea
generală a cooperativei, precum si
in plenara Consiliului U.J.C.A.P.
S-a hotărit ca un colectiv de ac
tiviști de partid și specialiști de la
organele județene competente să
sprijine efectiv, timp mai îndelun
gat. această unitate in scopul re
dresării activității ei economice si
financiare.

Neculai ROȘCA

în această perioadă, în unitățile
agricole din județul Teleorman im
portante forțe sint concentrate la în
treținerea culturilor, mai ales a
sfeclei de zahăr și florii-soarelui.
„Mai mult decit in alți ani. condi
țiile climatice din această primăvară
impun ca prașilele să fie. efectuate
neintirziat — ne spune inginerul
Dragomir Stan, directorul
direcției
agricole județene. Apa din pămint
face ca buruienile să crească repede,
iar ploile repetate, urmate de creș
terea temperaturii, au determinat
formarea unei cruste Ia suprafața
solului. De aceea au fost luate mă
suri in vederea grăbirii lucrărilor de
întreținere, astfel incit să se asigure
distrugerea buruienilor, cit si a
crustei. Întreaga activitate are la
bază acordul global, precum si pre
vederile sistemului de formare și
repartizare a fondurilor de produse
pentru retribuire, ceea ce asigură
atragerea forțelor umane de la sate
la lucrările de întreținere a cultu
rilor".
La cooperativa agricolă de produc
ție Fureulești sint prezenți în cimp
peste 300 de. cooperatori din cele
3 ferme de cimp. Se efectuează pri
ma prașilă la sfecla de zahăr culti
vată pe 120 hectare. „Efectuarea se
mănatului in condiții de calitate
bună, ca si rezerva de apă existentă
in sol — ne spune inginerul Petre
Boboc, președintele unității — au de
terminat o răsărire bună a plante
lor, precum și dezvoltarea lor uni
formă. După această primă prașilă
vom trece la. rărire, incit pe fiecare,
hectar să avem peste 100 000 plante
recoltabile. Ne-am angajat să reali
zăm anul acesta o recoltă medie de
70 tone la hectar, și una dintre con
dițiile hotăritoare pentru atingerea
acestui obiectiv o reprezintă tocmai
efectuarea lucrărilor de intre ți ne re
la timp și de calitate", Remarcăm
aici faptul că muncș este
. . organizată
in acord global. fiecare cooperator
știind ce răspunderi îi revin, care
este producția planificată a se ob
ține. Ca urmare a responsabilității
eu care se acționează, prima prașilă
manuală este în curs de finalizare
la sfecla de zahăr, iar la floareasoarelui s-a efectuat pe mai mult
de o treime din suprafața totală de
350 hectare.
O largă participare la efectuarea
lucrărilor de întreținere a culturi
lor constatăm și la C.A.P. Lisa. Cu
cele 160 hectare de sfeclă de zahăr,
unitatea se înscrie printre cei mai
mari cultivatori din județ. Aici, in
anul trecut, s-a obținut o producție
medie de 36 tone la hectar. Din cite
am constatat la fața locului, coope
ratorii de aici sint hotărîți să reali
zeze peste 62 tone pe fiecare hectar.
„Am amplasat această plantă tehni-

ARAD

că după cele mai bune premergătoare. iar pentru ridicarea fertilită
ții solului am administrat importan
te cantități de îngrășăminte orga
nice — ne spune, președintele uni
tății. Florea Gheța. Grăbim lucrările
de întreținere deoarece in condițiile
acestei primăveri, cu precipitații
frecvente, o dată cu răsărirea plan
telor. s-au înmulțit si buruienile.
Vrem să asigurăm cele mai bune

La întreținerea culturilor - grijă maximo pentru păstrarea densității plantelor

condiții de dezvoltare a acestei cul
turi". Reținem și aici că organizarea
lucrărilor pe baza acordului global
întărește răspunderea si stimulează
interesul cooperatorilor pentru exe
cutarea la timp și de calitate a fie
cărei prașile.
Ritmuri zilnice foarte bune la
efectuarea prașilelor se înregistrea
ză și in unitățile din consiliile agro
industriale Turnu Măgurele, Zimnicea. Nanov. Slobozia Mîndra. Purani. unde de altfel
semănatul
sfeclei de zahăr și al florii-soarelui
s-au încheiat mai devreme. Pină
marți seara, pe ansamblul județului,
prima prașilă manuală s-a efectuat
pe 33 la sută la sfecla de zahăr și
21 la sută la floarea-soarelui din
programul de 11 700 hectare și, res
pectiv, 46 930 hectare cultivate. în
perioada următoare, lucrările de în
treținere se vor extinde in majori
tatea unităților agricole și la alte
culturi semănate in această primă
vară. Volumul mare de muncă, ce
se cere efectuat intr-un timp scurt
si de cea mai bună calitate, impune
organizarea temeinică a activității,
antrenarea, alături de lucrătorii din
agricultură, a celorlalți locuitori ai
satelor teleormănene.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii

în grădini, muncă neîntreruptă
la plantat

în grădinile de. legume ale județului Arad este in plină desfășurare
plantarea tomatelor timpurii și se
fac pregătirile necesare pentru în
ființarea culturilor de ardei și vi
nete. „Lucrările se desfășoară in
toate unitățile producătoare de legu
me din județ — ne spune tovarășul
Ion Țirlea, directorul Trustului ju
dețean al horticulturii. Avem de
plantat o suprafață de peste 3 000
hectare. Intrucit s-a asigurat forța
de muncă necesară și dispunem de
răsaduri suficiente și de calitate,
această lucrare va putea fi încheiată
in timpul optirh".
Cu aceste precizări ne-am oprit la
C.A.P Dorobanți. în ferma legu
micolă. peste 300 de oameni plantau
tomatele timpurii. De Ia șeful fer-

cum bazele recoltei se pun acum, ne
străduim să facem un lucru bun".
în vecini, la C.A.P. „Lumea nouă"
din Curtici, aceeași imagine. Sute
de oameni plantează răsadurile adu
se de cele 20 de atelaje. Discutind
cu oamenii, reținem că cele 50 de
hectare prevăzute să fie cultivate cu
tomate timpurii sint repartizate in
acord global. Și aici fiecare coopera
tor primește ajutor din partea fami
liei. în ce privește răspunderea pen
tru calitate, pe lingă avantajele crea
te de acordul global, fiecare coope
rator are patul lui de răsad in so
larii și sere, astfel că plantele sint
îngrijite de același om de la răsări
re si pină la stringerea recoltei. Cu
răspundere este privită activitatea

mei. tehnicianul Ladislau Hiigel.
aflăm că. deși începută abia luni. 2
mai. înființarea culturii respective
pe cele 45 de hectare se va încheia
in numai patru zile. Este un ritm
bun de lucru, realizat, la rîndul său,
printr-o bună organizare. Toată su
prafața este angajată in acord glo
bal. iar cooperatorii sînt ajutați de
familiile lor. incit se poate spune că
în cimp se află tot satul. în fața și
in urma legumicultorilor, aripile de
ploaie asigură apa necesară. „Avem
răsaduri
suficiente, am
asigurat
chiar si o rezervă — adaugă șeful fer
mei — incit asigurăm o densitate de
circa 60 000 plante la hectar. De ani
de zile exportăm tomate, iar în
acest an planul este de 760 tone. Și

din legumicultura și de conducerea
unității.
Pe
tovarășul
Dinvtrie
Muscă,
președintele
cooperativei,
l-am găsit ocupindu-se de irigarea
terenului. „în acest an am forat incă
șase fintini. care. împreună cu cele
patru existente, vor asigura apa ne
cesară pentru toate legumele. Ur
mează să livrăm la export 1 200 tone

și. ca în anii anteriori, vom face
totul să realizăm planul".
Sarcini la export au insă toate
cooperativele agricole din consiliul
agroindustrial Curtici. cum sint Ma
rea, Dorobanți, Sinmartin, Curtici
sau Șofronea. Zilnic se plantează
aici peste 50 de hectare, iar terenul
este pregătit din timp.
Peste 600 de oameni se aflau la
lucru în fermele Asociației legumi
cole Horia, unde volumul și diversi
tatea lucrărilor erau mult mai mart
în solarii se plantau ultimele răsa
duri de tomate timpurii și ardei. Pe
cimp se planta mecanic, cu 22 de
mașini, concomitent cu udarea la ră
dăcină. De asemenea, se pregătea
terenul pentru plantarea ardeilor de
sămință pe 115 hectare, se întreți
neau culturile, se iriga. în urma
unor noi foraje și prin transforma
rea unor canale de desecare in ca
nale de irigații. întreaga suprafață
de peste 1 500 hectare va putea fi
irigată. „Mai mult decît în alți ani.
ne-am îndreptat atenția spre crește
rea eficientei muncii noastre — ține
să precizeze inginerul loan Popa, di
rectorul asociației. Am extins supra
fețele deținute de culturile legutnicole semincere. care asigură valo
rificarea superioară a producției,
atit prin obținerea și livrarea de se
mințe. cît și prin oferirea produse
lor secundare (pulpe de ardei și gogoșari) la export sau la industriali
zare. Și tot in ideea creșterii efi
cienței. incă de acum. în solarii și
pe cimp pregătim răsaduri pentru
culturile succesive ce se vor înființa
după mazăre, ceapă, usturoi, cartofi
timpurii etc. Deși avem un plan de
numai 76 hectare ctt asemenea cul
turi. vom cultiva 185 hectare".
Timpul favorabil face ca în toate
unitățile din județ lucrul in cimp să
se desfășoare din plin. Și mobiliza
rea forțelor este explicabilă : în
acest an județul Arad trebuie să
producă aproape o jumătate de mi
lion de tone de legume.

Tristan M1HTJTA
corespondentul „Scînteii

: Plantele furajere au crescut
repede, tot repede

satu mare

Condițiile climatice din această
primăvară au favorizat creșterea mai
rapidă decit in alti ani a plantelor
furajere. Ca atare, si in județul Satu
Mare recoltarea acestor culturi a
început cu aproape două săptămini
mai devreme. Toate acestea sint de
natură să asigure obținerea unei can
tități superioare de furaje si creș
terea. ne această bază, a producției
zootehnice. De altfel, pină la. în
ceputul lunii mai. in unitățile agricole a fost strînsă recolta de pe
o suprafață de peste 2 260 hectare
de pe care s-a obținut o cantitate
de masă-verde de circa 3J2 500 tone.
Tyfonul a fost prima plantă fu
rajeră recoltată (sau parțial pășunată). plantă care aici, in județ, e deo
sebit de apreciată. Și aceasta intru
cit este un furaj foarte bun. care
asigură sporirea producției de lap
te. De asemenea, tyfonul adminis
trat in amestec cu grosiere (la în
ceput in proporții egale, apoi trep
tat creșterea făcindu-se in favoarea
furajului proaspăt recoltat) asigură
trecerea, in condiții excelente, spre
perioada de furajare cu trifoliene și
graminee perene.
De curind a inceput recoltarea me
canizată a secarei si orzului masăverde. care Însumează o suprafață
de 8 240 hectare. Aceste plante fu
rajere se cultivă îndeosebi in jurul
complexelor de creștere și ingrășare a tineretului taurin, cit si în uni
tățile cooperatiste cu efective mari
de animale, cum sint cele din Sanislău. Tășnad. Tiream si Livada.
în toate unitățile agricole au fost
luate măsuri in vederea grăbirii lu
crărilor de recoltare a furajelor.
„Este foarte important ca recolta de
furaje să fie strînsă neintirziat —
ne spune Petru Siito, inginer cu baza

furajeră la direcția agricolă jude
țeană. Lucrarea trebuie să se des
fășoare repede și bine, atît în ve
derea strângerii unei cantități cit mai
mari de furaje si de bună calitate,
cit și pentru a se trece de indată
la însămințarea suprafețelor elibera
te. conform structurii de culturi des
tinate bazei furajere in unitățile res
pective. De asemenea, trebuie avut in
vedere că. in curind. se va recolta
Jolium. plantă care în cooperativele agricole si în întreprinderile agricole de stat ocupă o suprafață da
1 442 hectare".
Avînd in vedere sarcinile mari cana
se pun in prezent in ce privește
recoltarea furajelor, se impune o
funcționare optimă a mașinilor de
recoltat, evitarea neajunsurilor care
s-au făcut simțite in această pri
vință in anul trecut. Inginerul Ma
rin Bratcovici. de la Trustul jude
țean de mecanizare a agriculturii,
ne-a informat că. desprinzindu-sa
concluziile cuvenite din situațiile pe
trecute anul trecut, cind s-au în
registrat dese defecțiuni tehnice la
combinele de recoltat E-280 și 281,
și vindroverele pentru cosit E-301,
302. 303. s-a pus un mare accent pe
calitatea reparațiilor și pe buna
funcționare a motoarelor, a apara
telor de tăiere, a valțuriior. practic
a tuturor organelor de mașini afla
te in mișcare, astfel incit ele să
facă fată solicitărilor din campania
de recoltare a furajelor. Important
'
este ca acum șl în zilele oe vor urma,
prin folosirea judicioasă a acestor
utilaje, recolta de furaje să fia
strînsă la timp și fără pierderi.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii'

SISTEMATIZAREA Șl MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR
— parte integrantă a

dezvoltării socialiste a

țării

Pe temelia creșterii puterii industriale
— schimbări profunde in viata locuitorilor orașului
Sistematizarea localităților, iniția
tă și îndrumată îndeaproape de to
varășul Nicolae Ceaușescu. face par
te integrantă din amplul proces al
înfloririi patriei. Așa cum arăta in
repetate rinduri secretarul general
al partidului, scopul principal al acestor adinei transformări il consti
tuie creșterea gradului de civilizație
al intregului popor, ștergerea dife
rențelor dintre sat și oraș. în Expu
nerea recentă cu privire la unele
probleme ale conducerii activității
economico-sociale. ale muncii ide
ologice și politico-educative și ale
situației
internaționale. tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia din nou
faptul că sistematizarea constituie o
necesitate a dezvoltării socialiste, a
înfăptuirii
Programului partidului
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.
în cele ce urmează vom înfățișa
cîteva aspecte ale transformării ora
șului Caracal, din județul Olt. într-o
așezare urbană modernă, potrivit
schiței de sistematizare.
...S-ar ti putut spune, privind lu
crurile la suprafață, că in Caracal
domnea cîndva prosperitatea, că sis
tematizarea nu ar avea prea multe
de făcut. Clădirile din centru, ma
joritatea arătoase.
teatrul, cîteva
școli dădeau impresia de urbanitate.
Da. dar numai in strimtul perimetru
central. Orașul avea, inainte de
eliberare, circa 20 000 de locui
tori. dar de o viață confortabi
lă se bucurau cel mult 20 de
familii. O locuință cu apă la ro
binet și canalizare, cu baie și încăl
zire centrală era de nevisat de către
majoritatea populației orașului, afla
tă in cartierele sărace, unde, in ca
sele ce abia intreceau gardul în
înălțime, lampa cu gaz și fint.îna
CU roată te duceau cu gîndul mai

mult la un sat. Atributele civilizației
citadine erau un apanaj al citorva
privilegiați.
— Iată de ce sistematizarea și-a
propus o schimbare esențială a În
fățișării orașului — ne spune Gheorghe
Anghel,
primarul localității.
Scopul principal avut in vedere a
fost — și continuă să fie — îmbu
nătățirea radicală a condițiilor de
muncă și de viață ale tuturor locui-

inseninări din Caracal
torilor.
Pentru
aceasta, de
la
inceput s-a pus accent pe sporirea
puterii economice a orașului. De ia
vechile regimuri nu se
moștenise
decit o modestă industrie locală.
Cu deosebire in perioada inaugura
tă de Congresul al IX-lea al parti
dului. in Caracal s-a dezvoltat o pu
ternică industrie. Rind pe tind au
intrat in funcțiune unități economi
ce importante: citeva fabrici ce valo
rifică produsele agricole — un com
plex de creștere si ingrășare a
porcilor, o fabrică de conserve, una
de brinzeturi, o alta de nutrețuri
combinate : in 1973, apare cea mai
mare unitate industrială din oraș —
întreprinderea de vagoane, căreia îi
urmează întreprinderea de tricotaje
„Romanița" și întreprinderea de an
velope. Valoarea producției indus
triale realizate in Caracal a făcut un
salt spectaculos, ajungind la aproape
6 miliarde lei anual, intr-o săptămină realizindu-se întreaga produc
ție din anul 1965. Iar saltul nu este
doar cantitativ. Faptul că 70 la sută
din producție este destinată expor
tului ilustrează cît se poate de con

vingător creșterea calității muncii.
Pe această bază, o dată cu economia
a crescut și orașul. Populația
s-a
dublat, ajungind la 40 000 de locui
tori ; jumătate dintre ei lucrează in
noile unități industriale din oraș.
Existența unor unități productive a
atras după sine schimbări structu
rale în configurația orașului.
Po
trivit schiței de sistematizare,
o
mare atenție s-a acordat creării unor
condiții de viață confortabile pentru
cetățeanul de azi al orașului, ale
cărui cerințe sint cu totul
altele
decit în urmă cu două decenii.
Creșterea forței economice și.
cu deosebire.
puternica
dezvol
tare
industrială a orașului
au
determinat schimbări profunde in
viața locuitorilor săi. S-au con
struit cartiere noi. edificii social-culturale
moderne.
Cartiere
le Republicii. Horea. Cloșca și
Crișan.
Libertății, dr. Marinescu,
nume noi pe harta orașului, au fost
amplasate in apropierea unităților
economice, oferind miilor de familii
de oameni ai muncii cămine confor
tabile, dotate cu toate instalațiile ne
cesare unei locuințe de tip urban.
Față de 1965. cind orașul avea tjloar
250 de apartamente in blocuri, astăzi
numărul lor este de circa 7 080. Con
comitent. in 1982 s-a dat in folosin
ță
un
spital modern cu 675 de
paturi : totodată, a sporit numărul
sălilor de clasă, s-au extins spațiile
comerciale.
care
cuprind astăzi
18 000 mp. printre ele aflindu-se și
un elegant magazin universal. S-a
schimbat mult geometria in spațiu
a orașului, dar confortul locuitorilor
este determinat și de ceea ce nu se
vede, de rețeaua subterană a con
ductelor. Sub trama stradală, ce mă
soară aproape 600 000 mp — mult
simplificată prin croirea unor ma-

Noi locuințe Jo Caracal

gistrale drepte, largi. în care circu
lația capătă fluență — se află 45 000
ml de conductă de apă potabilă
(dezvoltarea orașului a impus spo
rirea considerabilă a debitului :■ de
la 30 litri pe secundă, obținuți din
6 puțuri, s-a ajuns la 420 de litri pe
secundă prin forarea a 124 de pu
țuri). 25 000 ml de canalizare, peste
20 000 ml de conductă de termoficare (agentul termic este furnizat de
intreprinderea de vagoane).
Ce a însemnat sistematizarea pen
tru locuitorii orașului ? In primul
rind, un loc de muncă într-o între
prindere modernă, bine utilată, cu
un microclimat sănătos, vestiare cu
dușuri : o locuință in care se regă
sesc toate condițiile de viață civili
zată. „Numai o femeie, o gospodină
poate prețui cum se cuvine avan
tajele unui apartament — ne spune
Elisabeta Stoica, ajutor de maistru
la „Romanița". Am crescut cinci
copii. Ce greu mi-ar fi fost să car
apa cu găleata de la fîntină și s-o
încălzesc pentru a spăla și găti pen
tru o familie numeroasă ! Așa, le am
pe toate la tndemină. Treburile de
gospodină mi-au fost mult ușurate,
chiar dacă m-am
mutat într-un
apartament mai mare, de patru ca

mere. Copiii au școala la doi pași,
magazinele, dispensarul, toate ne
sînt aproape. Mi-a rămas timp să
învăț, să promovez noi trepte de
calificare in meserie". Rodica Ciucă,
muncitoare la aceeași fabrică, ' a
primit, de curind, un apartament pe
strada Olteniei, in plin centru. Ne
spune că este vizibil efortul con
structorilor de a face blocuri de lo
cuințe tot mai frumoase, dar și mai
bine finisate, mai funcționale : apar
tamentele dispun de cămări, de bal
coane. Ștefan Maciu, secretar cu
problemele organizatorice al comi
tetului de partid de la întreprin
derea de vagoane, nu-și poate stăpini mindria : „Unul din cinci lo
cuitori lucrează la noi. Sintem, cum
S-ar spune, prezenți in fiecare casă.
Dar ceea ce aș dori să rețineți este
că muncitorul de a'stăzi este un om
cu cerințe evoluate".
Procesul de sistematizare a ajuns,
in prezent, în centru. Aici lucrurile
au fost ceva mai complicate. Cit pri
vește periferia, nimeni nu a re
gretat dispariția unor case vechi,
insalubre, a unor prăvălii, mai
bine
zis
dughene ;
in schimb,
in zona centrală există o serie

de clădiri cu valoare arhitectu
rală, istorică și chiar sentimentală.
Cum centrul, in vechea lui configu
rație eteroclită, cu artere înguste și
multe construcții șubrede, nu putea
rămîne așa. el trebuind să se înca
dreze unitar in schița de, sistemati
zare, consiliul popular a hotărit să
afle opinia cetățenilor. Astfel, intr-o
„Tribună a democrației", organizată
in februarie, s-a dezbătut pe larg
schița de sistematizare a centrului.
Cu harta în față li s-au explicat oa
menilor proiectele. S-au făcut nu
meroase observații și propuneri, au
fost exprimate și păreri contradic
torii.
Pină la urmă s-a ajuns la o
formulă unanim acceptată : vor fi
păstrate și armonios încadrate, intre
noile construcții, acele edificii vechi
ce prezintă valoare. De reținut, in
această ordine de idei, restaurarea
vechiului teatru, lucrare extrem de
migăloasă. în inima orașului se lu
crează intens la amenajarea unui
frumos scuar, cu dale de mozaic și
spații verzi, in jurul căruia — așa
cum ne informează ing. Aristide
Spiru, vicepreședinte al consiliului
popular orășenesc — se ridică 500 de
apartamente in blocuri cochete, cu

Foto : S. Cristian
magazine la parter (în viitor vor fî
o mie). Un plăcut loc de plimbare
și de odihnă, cu mult mai generos
dimensionat și mai frumos, va lua
locul mult disputatei „farfurii" (un
părculeț ce servea ca loc de taifas).
Nu va trece mult și pe terenul te
acum se nivelează se vor planta
arbori și flori, iar pe alei vor apărea
bănci. într-un cuvint, centrul va de
veni un loc reprezentativ pentru spi
ritul de bun gospodar al cetățeni
lor orașului, hotăriți să-și păstreze
reputația cucerită : pentru rezul
tatele obținute in întrecerea socia
listă dintre localități, Caracalul a
ocupat locul I pe țară in 1985 ți
1986, iar rezultatele din 1987 ii în
dreptățesc aspirația tot la un Ioc
fruntaș.
Schița de sistematizare, reactuali
zată. prevede continuarea procesu
lui de urbanizare : se vor construi
incă l 000 de apartamente, o dată țu
prelungirea rețelelor aferente. OrașUI
se ridică, oferind locuitorilor condi
ții tot mai confortabile de locuit, de
instruire, de îngrijire a sănătății, de
recreare. Și. bineînțeles, de muncă,
temelia oricărui progres.

Rodica ȘERBAN
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ȘI PUTEREA DE CREAȚIE A TUTUROR COLECTIVELOR DE MUNCĂ
Organizațiile de partid - factor dinamizator
al îndeplinirii exemplare a sarcinilor economice
■
■

S

Expunerea secretarului general al
partidului la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P;C.R. — document de excepțională
însemnătate pentru perfectionarea
activității în toate domeniile, pentru
înlăturarea neajunsurilor existente
— conține orientări și cerințe de
maximă importantă pentru ridicarea
vieții de partid la un nivel superior,
pentru asigurarea unei exercitări mai
bune a rolului politic conducător de
către organele și organizațiile de
partid. Sint conturate cu clarviziune
răspunderile complexe ce revin aces
tora in mobilizarea comuniștilor, a
colectivelor de muncă la îndeplinirea
sarcinilor economice.
Cerința formulată de a perfecționa
continuu activitatea in acest dome
niu. de a se aduce îmbunătățiri co
respunzătoare noilor obiective ale
dezvoltării actuale impune, pe bună
dreptate, necesitatea unei temeinice
analize a activității organizatorice de
conducere, a modului în care orga
nele și organizațiile de partid se im
plică activ, dinamic în soluționarea
problemelor economice și politicoeducative. O recentă investigație a
modului în care sint abordate aceste
probleme de către Comitetul muni
cipal de partid Roman a relevat
justețea deplină a aprecierilor, cu
puternică valoare teoretică și practi
că. cuprinse în Expunerea secretaru
lui general al partidului în legătură
cu necesitatea îmbunătățirii stilului
și metodelor de conducere ale orga
nelor și organizațiilor de partid. Iată
cîteva argumente.

Unitatea de măsură
a implicării —

rezultatele în producție
Producția fizică, volumul mărfu
rilor exportate, gradul de folosire a
mașinilor și utilajelor sînt evident
sarcini concrete și pentru colectivele
de oameni ai muncii din municipiul
Roman. Ele se exprimă cu exacti
tate în bucăți, în lei, în procente.
Și tot atit de evident este si faptul
că pentru îndeplinirea acestor sarcini
este necesar să se acționeze în modul
cel mai concret, in deplină cunoștință
de cauză. Tocmai de aceea, și activi
tatea politico-organizatorică consa
crată priorităților economice, pentru
a avea eficiența scontată, trebuie să
aibă un caracter practic, dinamic și
flexibil, să se desfășoare acolo unde
se hotărăște soarta producției. Sint
exigente de care Comitetul mu
nicipal de partid Roman se stră
duiește să țină seama intr-o mă
sură tot mai mare. Iar printre
formele și metodele folosite de co
mitetul municipal de partid, care se
âdovedesc cele mai adecvate pentru
• r a răspunde acestor cerințe, se află
și colectivele de indrumare, sprijin
și control. Ele sînt conduse de un
secretar sau șef de secție al comi
tetului municipal. Din componența
lor fac parte activiști de partid și
de stat, ai organizațiilor de masă și
obștești,
comuniști din activul de
partid. Fiecărui colectiv i s-a repar
tizat o unitate cu pondere mai în
semnată în economia municipiului.
Tn temeiul cunoașterii profunde a
realităților, a situațiilor constatate ia
fața locului, a semnalării unor ten
dințe pozitive sau negative de către
cele șase colective de îndrumare,
sprijin și control, periodic se întoc
mește o notă cu principalele direcții
de acțiune, de altfel singura formă
scriptică din munca acestor colec
tive. In momentul documentării
noastre colectivele aveau, printre
altele, in atenție : • realizarea rit
mică a tuturor indicatorilor economico-financiari, in mod deosebit a pro
ducției fizice și a exportului pe sec
ții, ateliere, formații de lucru ; • li
chidarea stocurilor supranormative ;
• respectarea graficelor de execuție
a lucrărilor de investiții ; • funcțio
narea la capacitatea maximă a ma
șinilor și instalațiilor ; • asigurarea
asistenței tehnice pe schimburi, și în
special pe schimburile II și III ;
• înfăptuirea programului de ren
tabilizare a produselor ; • încadra

(Urmare din pag. I)

rea in consumurile normate de ma
terii prime, materiale, combustibil
și energie.

între neajunsurile „minore"

și acțiunile de amploare...
„O primă îndatorire a celor care
compun aceste colective o reprezin
tă intervenția directă pentru înlătu
rarea neajunsurilor depistate — ne
spunea tovarășul Constantin Ionescu,
șeful secției organizatorice al comi
tetului municipal de partid. Și în
această privință exemplele sînt edi
ficatoare și numeroase". Intr-adevăr,
colectivele de sprijin și îndrumare
au semnalat, nu rareori, la unele
locuri de muncă neglijențe din cele
mai felurite, abateri de la disciplina
muncii, slabă organizare, lipsă de
răspundere in gospodărirea materi
ilor prime și surselor de energie.
Astfel, la întreprinderea mecanică și
la întreprinderea de materiale de
construcții, in unele.. sectoare, în
schimburile II și III au fost găsite
becuri aprinse fără nici un rost,
mașini care mergeau in gol, dezordi
ne la locurile de muncă. Colectivele
de sprijin și îndrumare, în aceste si
tuații, au intervenit pe loc pentru
înlăturarea neajunsurilor.
Nu sint oare aspecte care influen
țează într-o prea mică măsură înde
plinirea obiectivelor pe care și le-au
propus colectivele de îndrumare,
sprijin și control ? La această între
bare, tovarășul Constantin Panaite,
secretar al comitetului municipal de
partid, a precizat : „Orice lucru care
împiedică bunul mers al producției
nu este minor. Iar prin acumularea
neajunsurilor, chiar așa-zis „minore",
se poate ajunge la situații care ne
cesită apoi eforturi mult mai mari
decît atunci cind sint înlăturate în
momentul apariției lor. în cazuri de
importanță majoră semnalate secre
tariatului comitetului municipal de
partid de către aceste colective, sînt
declanșate intervenții de mai mare
anvergură".
Evocăm doar două demersuri con
cludente dintre atîtea altele. Pentru
creșterea preocupării de a îmbună
tăți calitatea
produselor destinate
exportului, pornind de la lipsurile
semnalate de un colectiv de îndru
mare, sprijin și control, secretariatul
comitetului municipal de partid a
hotărît ca la întreprinderea de tri
cotaje „Smirodava" tema îmbunătă
țirii calității produselor să fie supusă
dezbaterii comuniștilor, a întregului
colectiv. Prin măsurile propuse și
apoi aplicate în ultimele luni,
produsele destinate exportului sint
bine
apreciate
de
beneficiari.
O altă acțiune de mai mare
amploare a constituit-o organizarea
la întreprinderea de țevi a unei intilniri cu toți factorii care au concu
rat la realizarea unei investiții pen
tru a asigura desfășurarea, în bune
condiții, a probelor de funcționare a

unei instalații menite să contribuie
Ia diversificarea sortimentului de
țevi destinate exportului.

De la constatări
la direcții clare de acțiune
Prin acumularea de date, prin
observarea unor tendințe comune
mai multor unități, a unei frecvențe
mai mari în ceea ce privește unele
neajunsuri, prin descoperirea unor
experiențe pozitive cu o mai largă
arie de generalizare, colectivele de
îndrumare, sprijin și control pun la
dispoziția comitetului municipal de
partid suficient material informațio
nal pentru a stabili obiective cu
„bătaie" mai lungă. Astfel, după
cum
ne spunea tovarășul Vasile
Popa, secretar al comitetului muni
cipal de partid, în perioada următoa
re va fi efectuată o examinare la
nivelul municipiului a modului de
asigurare a asistenței tehnice in
schimburile II și III și se vor adopta
măsuri in consecință. De asemenea,
vor fi prganiza.te_ cursuri, cu ..maiștri
pentru a-și însuși noțiuni din dis
ciplinele economice in vederea întă
ririi rolului lor de conducători ai
formațiilor de muncă, a sporirii răs
punderii lor față de eficiența pro
ducției. Deoarece s-a observat că
inițiativa „Fiecare cadru tehnic să
rezolve o problemă tehnică" în unele
unități are un caracter formal, unii
ingineri alegîndu-și teme care n-au
nici o legătură cu necesitățile reale
ale întreprinderilor respective, cu
programele de modernizare a pro
ducției, se preconizează organizarea
unor schimburi de experiență succe
sive avînd ca punct de plecare re
zultatele bune obținute la uzina de
reparat transformatoare și aparataj
electric și la întreprinderea mecani
că în implicarea inginerilor in pro
movarea progresului tehnic.

Sînt necesare
perfecționări de substanță
ale stilului de muncă
Ne-am oprit în acest articol asupra
uneia din pirghiile prin care comi
tetul municipal de partid acționează
cu bune rezultate pentru conducerea
eficientă a activității .economice. Evi
dent, nu este singura. Am adus-o în
prim plan pe aceasta pentru a sub
linia faptul că organele si .organiza
țiile de .partid dispun de forme și
metode ale muncii politico-organizatorice diverse, validate de practică,
prin egre acționează pentru soluțio
narea tuturor problerrîelor aflate în
atenția lor.
Dar — așa cum se sublinia
ză și în Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi

tetului Politic Executiv al C.C- al
P.C.R., — ele nu sint valorificate în
totdeauna cu consecventă, operativi
tate și eficiența necesare. Ceea ce
constituie o dovadă, așa cum arată
secretarul general al partidului, că
nu putem vorbi de îmbunătățirea
conducerii fără a avea in vedere
răspunderea organizațiilor de partid
fată de folosirea și repartizarea ca
drelor. a forțelor, exercitarea unui
control sistematic asupra îndeplinirii
sarcinilor. Chiar și în organizațiile
de partid din municipiul Roman, așa
cum am constatat pe parcursul docu
mentării. se manifestă în această
privință o seamă de neajunsuri vizind mai ales stabilirea problemelor
prioritare și a forțelor care să se
ocupe de soluționarea lor și neexercitarea unui control permanent și exi
gent asupra modului in care cei
investiți cu funcții de răspundere își
îndeplinesc sarcinile in domeniul
cu care au fost învestiți.
Deși ne-am propus să analizăm nu
mai modul in care sint folosite co
lectivele de îndrumare, sprijin și
control — formă care prin rezulta
tele obținute si-a dovedit în bună
măsură eficienta —. investigația în
treprinsă impune concluzia că in
stilul și metodele de muncă ale co
mitetului municipal, ale organelor și
organizațiilor de partid in conducerea
activității economice se cer în con
tinuare perfecționări de substanță, în
așa fel incit ele să-și exercite cu
eficientă rolul de forță politică con
ducătoare în toate domeniile și în
toate împrejurările. Concluzie releva
tă și de tovarășul Gheorgh.e Lețu,
prim-secretar al comitetului muni
cipal de partid, care arăta : „Deși
îmi desfășor activitatea în această
funcție de puțină vreme, am inițiat,
împreună cu organul de partid, o
seamă de acțiuni politico-organizatorice pentru a asigura îndeplinirea in
cele mai bune condiții a sarcinilor de
plan pe acest an. îmi dau seama însă
pe deplin că măsurile noastre con
stituie doar un început. întrucât idei
le și tezele cuprinse în Expunerea
secretarului general al partidului ne
obligă la o analiză în profunzime a
activității de pină acum. Ia adopta
rea de noi masuri de perfecționare
multilaterală a activității, la înlătu
rarea cu mai multă fermitate a
neajunsurilor care se regăsesc și în
activitatea organelor si organizațiilor
de partid din municipiul nostru. în
acest fel se vor crea condiții ca or
ganele și organizațiile de partid să
se manifeste in cadrul fiecărui co
lectiv ca un factor dinamizator în
conducerea activității economice și
politice, pentru a-și aduce pe deplin
contribuția — așa cum cere tovarășul
Nicolae Ceaușescu — la înfăptuirea
obiectivelor mobilizatoare.stabilite de
Congresul al XÎH-lea și Conferința
Națională ale partidului".

Constantin VARVARA

Imagine de Ia întreprinderea de conductori electrici emailați din Zalău
Foto : Eugen Dichiseanu

Anul trecut, cooperatorii din Sa
lonta și-au înscris în cont aproape
20 milioane lei beneficii, iar între
prinderea agricolă de stat din aceeași
localitate ..a adunat" 34 milioane lei
pierderi. Care sînt cauzele rezulta
telor nesatisfăcătoare înregistrate de
întreprinderea agricolă de stat ? Sînt
ele cunoscute temeinic de organiza
ția de partid, de organul de con
ducere colectivă și specialiștii
..... de
aici 1 In ce măsură factorii de răs
redresarea
pundere se implică în
economică a, unității ?
Un amănunt — de fel lipsit de
importanță — se impune precizat
din capul locului : cele două unităti
au terenurile vecine.
Pe cînd
la C.A.P. Salonta pămîntul rodește
dună măsura muncii, a gîndirii și
chibzuinței gospodărești, la între
prinderea agricolă de stat solul dă
semne de „oboseală". Succint expri
mată. aceasta ar fi explicația pro
ducțiilor și.
desigur, a veniturilor
diferite obținute în sectorul vegetal.
Dar să detaliem. Sînt cît se poate
de evidente strădaniile cooperatori
lor de a cunoaște temeinic pămîn
tul. de a-1 ajuta să producă mai
mult. Studiile pedologice nu mai
constituie aici o noutate, reactualizindu-se
maxi
mum la 2—3 ani.
De
altminteri,
tocmai cunoaște
rea cu exactitate
a caracteristicilor
fiecărui tip de
sol a permis fun
damentarea unui
complex de mă
suri
agropedoameliorative. Ni
velul producțiilor
l-a decis înainte
de toate fertiliza
rea
cu
îngră
șăminte organice.
Pentru că. tre
buie spus. în ultimii 10—11 ani
cantitatea de în
grășăminte chi
mice folosite sa
menține in coo
perativă
relativ
constantă. In schimb, cu regu
laritate. o dată la trei-patru ani.
fiecare hectar este fertilizat cu
60 tone gunoț de grajd. Aici a deve
nit lege producerea și transportarea
în cîmp a 90 000—100 000 tone îngră
șăminte organice anual, fertilizînd
astfel anual 25—26 la sută din supra
fața arabilă a cooperativei. De men
ționat, totodată, că pentru creșterea
potențialului de fertilitate a solului
și scăderea reacției acide (31 la sută
din terenuri avînd PH-ul sub 5.3)
se administrează — pe suprafețele
afectate — cite 4 tone amendamente la hectar, din acest an începînd,
practic, al doilea ciclu de amendare
intensivă.
Nu-i vorba de secrete, așadar, ci
de o veritabilă „reciclare" a pămîntului, de aplicarea corectă a agro
tehnicii. Cu toate acestea însă, la
I.A.S. Salonta. grajdurile — în mul
te ferme — „sînt ascunse după
munți de gunoi", cum aprecia un im
giner din unitate in cadrul adunării
generale, Dacă la C.A.P. Salonta
cu„ îngrășăminanual se fertilizează
__ __ ___
.
,
te organice minimum un sfert din
arabil, la întreprinderea agricolă de
stat de peste drum acest procent nu
depășește o zecime. Nu e de mirare,
deci, că la sfirșitul anului trecut
erau în ferme aproape 50 000 tone
de gunoi de grajd netransportat de
ani de zile.
S-au întrebat oare specialiștii din
întreprinderea agricolă dacă evo
luează pămintul. capacitatea lui pro
ductivă în sensul dorit ? Greu de
presupus cită vreme nici măcar pro
priile programe de măsuri nu au
fost îndeplinite integral 1 Cum să
urce. solul, la nivelul așteptat,
pe
scara fertilității dacă programul de
amendare — în condițiile în care
două treimi din terenurile I.A.S. Sa
lonta sint acide — n-a fost realizat
în anul trecut nici măcar a cincea
parte (89 ha în I.A.S.. față de 2 200 ha
amendate in C.A.P.). dacă scarificările n-au depășit o treime din nive
lul prevăzut ? Or. pentru o zonă cu
o ariditate atit de accentuată cum e
Salonta. sînt bine cunoscute avantaje
le afinării profunde a pămintului,
asigurînd nu numai îmbunătățirea
structurii solului, ci și mărirea capa
cității de inmagazinare a apei. Cau
zele recoltelor slabe — dincolo de
capriciile vremii — sînt. desigur,
mult , mai multe, incepînd cu modul
în care s-a materializat bonitarea
terenurilor în mai buna organizare a
producției agricole. în stabilirea
unor sarcini diferențiate, pe baza cu
noașterii capacității pămintului și a

fiecărei ferme, și continuînd cu se
lecția solurilor. îndeosebi cu tes
tarea potențialului lor in loturi de
monstrative (cum se procedează cu
deplină reușită la C.A.P. Salonta), și
nu in ultimul rind cu utilizarea iri
gațiilor doar pe o treime din supra
fața amenajată in cadrul întreprin
derii agricole de stat. Sînt aspecte
care dezvăluie ele insele insuficienta
răspundere și preocupare a specialiștiior. mai ales la nivelul fermelor. neajunsurile înregistrate in subunități cintărind mult în balanta
realizărilor. Simpla parcurgere a
bilanțului pe 1987 la I.A.S. pune in
evidentă diferența — intre ferme —
de peste 1 000 kg grîu și orz la hectar
și de aproape 5 000 kg la porumb, in
condițiile în care producțiile medii
pe unitate — pentru a ne referi nu
mai la cereale — au fost de 3 146 kg
grîu, 2 600 kg orz și 2 881 kg porumb,
față de 8 402 kg grîu, 3 444 kg orz și
6 200 kg porumb, obținute in_ ace
leași condiții de climă de C.A.P.
Salonta.
Situația nu diferă nici în zootehnie. Dacă în cadrul cooperativei agricole veniturile din creșterea ani
malelor sînt mult superioare planu
lui, la întreprinderea agricolă zooteh

sistematice și aprofundate atit la ni
velul organizației de partid, al orga
nului de conducere colectivă din în
treprindere, cît și în Comitetul
orășenesc de partid Salonta, consi
liul unic agroindustrial și conducerea
Trustului județean I.A.S. Pentru că
dacă totuși asemenea analize au
avut loc, ele nu și-au dovedit utili
tatea. O demonstrează convingător,
între multe altele, faptul
că deși
există un program de redresare eco
nomică elaborat cu trei ani în urmă,
majoritatea obiectivelor lui au ră
mas simple piese de dosar. Ajungînd
la acest punct trebuie să menționăm
că în situația în care se găsește acest
I.A.S., cum de altfel și alte unități
agricole, se regăsesc neajunsurile de
organizare și de conducere pe care
le numește cu toată limpezimea se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. in Exounerea prezentată la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. Aici se află de fapt
cauza-cauzelor
activității necores
punzătoare a acestui I.A.S., ca și a
altor unități agricole. Nu am putea
spune că programul întocmit pentru
redresarea acestui I.A.S. nu cunrinde
destule măsuri judicioase pentru ie
șirea din impas.
Desigur. în răs
timpul
care a
trecut de la în
tocmirea lui. nu
puteau fi mate
rializate toate aceste măsuri pină
la capăt. Deose
bit de grav ni se
pare însă faptul
că factorii care
aveau
obligația
să asigure înde
plinirea
acestui
program nici nu
au încercat pune
rea în aplicare
măcar a acelor
măsuri care ți
neau în exclusi
vitate de atribu
țiile și posibilrtățile conducerii
I.A.S.-ului.
ale
co
organismelor de
conducere
lectivă. în locul unei munci concrete pentru îndeplinirea celor stabilite pas cu pas s-a instaurat însă
multă vorbărie. Analize care, așa
cum menționam, nu analizau mare
lucru pentru că nu stabileau ce tre
buie făcut și mai ales nu erau ur
mate de fapte. Ei nu îndeplineau
ceea ce și-au propus, dar adevărul
este că nici nu-i trăgea nimeni la
răspundere pentru
această indife
rență. De ce există consiliul oame
nilor muncii, numai ca să voteze
ceea ce i se supune aprobării ? Nu
aceasta este menirea acestui orga
nism, ci aceea de a asigtira Îndepli
nirea măsurilor adoptate, de a con
trola modul in care își fac datoria
toți cei care poartă o anumită răs
pundere. Abia in ultimul timp, cind
din partea unor cadre cu munci de
răspundere la nivelul județului s-a
intervenit cu fermitate pentru rea
ducerea activității de aici pe un fă
gaș normal, o parte din măsurile adoptgte cu trei ani îți urmă au în
ceput să fie materializate. Este
aceasta și o probă elocventă a mo
dului defectuos in care a fost în
drumată și controlată multă vreme
activitatea din această unitate, o
probă a faptului că, atunci cind nu
se urmărește cu perseverență ca fie
care să-și îndeplinească obligațiile
ce-i. revin, nu se pot obține rezul
tatele scontate.
Discutind cu oamenii de aici, re
iese și mai limpede cit de judicioasă
este cerința subliniată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Expunerea
prezentată la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., și anume ca toți cei care au
posturi de răspundere in conduce
rea unei unități sau în cadrul dife
ritelor organisme să raporteze asu
pra modului concret în care își duc
la îndeplinire sarcinile ce le revin.
Pentru că, așa cum rezultă și din
cazul de față, neavînd conștiința da
toriei împlinite, neexistînd un con
trol temeinic și competent, nu se pot
duce la îndeplinire obiectivele sta
bilite.
Așa cum arătam, există acum des
tule motive să afirmăm că activi
tatea acestui I.A.S. va cunoaște revitalizarea pe care putea să o reali
zeze încă mai de mult. Important
este ca în acest proces evolutiv să
fie implicați mai mult și mai direct
în primul rind cei care au datoria
să gospodărească avuția acestei'
unități.

cu pricepere și răspundere,

copiate de la un an la altul
nia a „acumulat" aproape jumătate
din pierderile totale. Nu e nevoie de
cine știe ce aprofundare pentru a
sesiza că nerealizarea efectivelor și
mai cu seamă a producțiilor plani
ficate a influențat negativ rezulta
tele economico-financiare. Este cît
se poate de evident că nivelul zoo
tehniei din I.A.S. Salonta, randa
mentul și eficiența ei depind în mod
hotărîtor de nivelul producției ve
getale, cu deosebire de cantitatea și
calitatea producției de furaje. Dar
ca să ai furaje mai intîi trebuie să
le produci. In timp ce la C.A.P. Sa
lonta strîngerea și depozitarea fu
rajelor reprezintă o adevărată cam
panie, organizată și desfășurată ne
întrerupt, din primăvară, cind apar
furajele pentru masă-verde, pină
toamna tîrziu, cînd se adună toate
resturile vegetale, la întreprinderea
agricolă vecină nu in puține situații
spiritul gospodăresc lasă de dorit.
Dacă unitatea cooperatistă depășește
an de ăn stocul de fînuri cu 10—15
la sută. întreprinderea a recurs și
anul trecut la cumpărări de fibroase.
Dacă la C.A.P. Salonta fiecare hec
tar furnizează 10 000—11 000 U.N., la
întreprinderea agricolă aportul cali
tativ însumează de abia 5 200 U.N.
Aici este, de fapt, și cheia produc
țiilor diferite : cooperativa agricolă
realiza în anul trecut 5 020 litri lapte
de vacă și 12.6 kg lină, iar între
prinderea de stat doar pe jumătate.
Intre problemele de fond care ex
plică nivelul scăzut al producției și
eficientei zootehniei în I.A.S. Sa
lonta se numără, deopotrivă, și cali
tatea efectivelor, starea lor fiziolo
gică ce impune asanarea fermelor.
Nu încape îndoială că rezultatele
necorespunzătoare sînt hotărîte și de
calitatea forței de muncă. In timp
ce la C.A.P. Salonta se organizează
concurs pentru ocuparea unui post
de specialist în zootehnie, ca și în
celelalte sectoare, de altfel, la în
treprinderea agricolă din localitate
un mare număr de ferme au lucrat
anul trecut cu oameni sezonieri, slab
calificați, fără a avea acoperite o
bună parte din posturile de specia
liști.
Am putea extinde, desigur, mult
aria investigațiilor, inclusiv în ceea
ce privește costurile pe unitatea de
produs, structura cheltuielilor, optimul dintre sectoare, gîndirea de
perspectivă — dincolo de acțiunile ..Ia zi“ — în dezvoltarea
unităților ș.a. Ne rezumăm însă
la cele c~~:
consemnate, considerînd
că ele oferă
_______ _
______
,ă suficiente
argumente
pentru a conchide că neajunsurile
semnalate nu au constituit în sufi
cientă măsură subiectul unor analize

Ioan 1AZA
corespondentul „Scînteii"

Prevederile planului - riguros fundamentale, ferm îndeplinite in fiecare unitate economică I

mărunțire. în fine, gospodăria de
fier vechi este o adevărată... gospo
dărie, cum, sinceri să fim, nu prea
am văzut în multe alte unități.
Atunci de ce nu se realizează pla
nul de recuperări ? Directorul ad
junct al unității parcă ne ghicește
gindul : „V-am spus, nu putem să
facem mai mult decit să recuperăm
absolut tot șpanul și toate resturile
de metal care rezultă din procesul
de producție. De altfel, chiar dacă
ne-am apuca să „tocăm" tot meta
lul pe care îl primim, nu știu dacă
ne-am îndeplini sarcina de recupe
rări. Anul trecut am consumat
1 575,3 tone laminate feroase, în con
dițiile în care am realizat un indice
de utilizare de 82 la sută.
Deci,
1 281,7 tone laminate feroase se re
găsesc in produsele finite, iar 293.6
tone au luat drumul fierului vechi.
La fontă, tot anul trecut am avut
prevăzut prin plan să primim 620
tone piese turnate. De unde să re
cuperăm și să valorificăm 500 tone
de fontă ?“
Ce simplu ar fi fost, ne-am zis. dacă
factorii de resort ar fi făcut un con
trol. o verificare la fata locului. în în
treprindere. Se vedea cum stau lu
crurile si planul de recuperări putea
fi determinat cu exactitate. Sigur, s-ar
fi stabilit un plan mobilizator, dar
realist. Nu ar fi fost necesare atitea
hîrtii și schimburi de adrese între
întreprindere și centrală,
care de
altfel nu au rezolvat nimic. între
prinderea nu ar mai fi trebuit să se
adreseze pină și Ministerului Apro
vizionării.
Nu bănuiam ce o să urmeze. Tova
rășul Constantin Bobleancă. șeful
serviciului aprovizionare-colaborări
din cadrul întreprinderii, se scuză
pentru un minut, revine și ne pune
In față o hirtie : Proces-verbal de

constatare' nr. 17 900 din 13 octombrie
1987. Cităm : „Subsemnatul Tilici
Ionel, imputernicit de Ministerul
Aprovizionării — Centrala de recu
perare și valorificare a materialelor
refolosibile, împreună cu FI. Puișor
și V. Sălăjan din cadrul I.J.R.V.M.R.
Iași, am verificat modul cum se asi
gură recuperarea, sortarea, pregă
tirea, prelucrarea, depozitarea, evi
dența gestionar-contabilă, consumul
propriu și valorificarea materialelor
refolosibile. Au rezultat următoarele
aspecte : a) Recuperarea și sortarea
materialelor refolosibile corespunde
în totalitate prevederilor Decretului
nr. 465/1979 și Legii aprovizionării
nr. 14 1971 ; b) întreprinderea are in
dotare o instalație de mărunțire a
șpanului, care funcționează ; c) Exis
tă conteinere pentru fiecare sorti
ment de materiale refolosibile. am
plasate corespunzător ; d) Evidența
coritabil-gestionară a materialelor
refolosibile se efectuează pe baza
notelor de predare emise de secții la
depozit, în concordanță cu cerințele
de evidențiere financiar-contabilă ;
e) Situația nerealizărilor obligațiilor
de predare a materialelor refolosi
bile (urmează un tabel) ; f) Valorifi
carea utilajelor și mijloacelor fixe
casate : unitatea este nouă, deci nu
este cazul de casări ale utilajelor ;
I.M.A.M.U.S. Iași constituie un exem
plu pentru modul de gospodărire a
materialelor refolosibile".
Dună cum am mai spus, nu știam
ce să mai credem. De fapt, nu ne
venea să credem că după un ase
menea ci îtrol complex și temeinic
efectuat chiar de factorii de răspun
dere care coordonează această acti
vitate nu s-au întreprins si măsurile
necesare pentru a se pune de acord
Dlanu! d° recuperări cu situația din
întreprindere. Dar nu. nu s-a făcut
nimic în acest sens. Singurul control

efectuat în ultimii ani a venit, a ve
rificat, a comunicat în scris între
prinderii că muncește bine, că re
prezintă
chiar un exemplu, iar a
două zi I.J.R.V.M.R. Iași a... somat
din nou unitatea pentru faptul că nu
își realizează sarcinile de plan !
FIERUL VECHI NU SE RECUPE
REAZĂ LA TRIBUNAL. Dată in ju
decată de I.J.R.V.M.R. Iași fie pen
tru refuzul de a contracta cantitățile
de materiale recuperabile prevăzute,
fie pentru nerealizarea integrală a
sarcinilor de plan pe care a acceptat
să le contracteze. I.M.A.M.U.S. Iași
a plătit penalități in sumă de 11 766
lei în primul semestru din 1985 și
31 225 lei în anul 1986. Aceste ele
mente ne sînt furnizate de tovarășul
Petre Mărtinaș, directorul I.J.R.V.M.R.
Iași, unde am continuat investiga
țiile noastre. Speram, totuși, că în
urma controlului de anul trecut si
tuația ar fi pe cale de a se lim
pezi.
— Nu, I.M.A.M.U.S. Iași a fost
dată din nou în judecată pentru fap
tul că în anul 1987 nu și-a realizat
integral sarcinile de predare a ma
terialelor
refolosibile, ne spune
directorul I.J.R.V.M.R. Iași.
— Bine, dar s-a făcut un control
care a ajuns la concluzia că între
prinderea nu poate recupera mai
multe mațeriale decît a recuperat.
De acest adevăr nu se ține seama ?
— întreprinderea noastră nu stabi
lește sarcinile de predare a materia
lelor refolosibile pentru I.M.A.M.U.S.
Iași. Acest lucru îl face Centrala in
dustrială de mașini-unelte din Bucu
rești. Si noi avem sarcini de plan
care uneori sînt mai mari decît po
sibilitățile existente, dar a ne văita
e una si a face treabă e alta. Pe noi
ne interesează ca fiecare unitate să
încheie contractele la termen., cu sau
fără obiecții, pentru a putea încheia

la rindul nostru contracte cu benefi
ciarii pe care ii avem, cu unitățile
metalurgice.
Am vrea să fim bine ințeleși. Din
punct de vedere legal, directorul
I.J.R.V.M.R. Iași are perfectă drep
tate. Dar tot în atribuțiile acestei
unități intră și obligația de a urmări
cum este organizată activitatea de
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile. Or, dacă propriii
specialiști ajung la concluzia că în
întreprindere această activitate este
exemplar organizată, nu ar trebui
atunci să acționeze, să informeze
propria Centrală de recuperare și
valorificare a materialelor refolosibi
le despre situația de la I.M.A.M.U.S.
Iași, astfel îneît aceasta împreună
cu Centrala industrială de mași-niunelte să caute o soluție pentru așe
zarea planului de recuperare pe baze
reale? Rupînd în două, privind cu
totul- separat activitatea de planifi
care de aceea efectivă de recuperare
a materialelor refolosibile. se ajunge
după cum se vede, la situații cu
consecințe opuse obiectivului urmărit
pe ansamblul economiei. Grija pen
tru a încheia la timp un contract
este, desigur, justificată și necesară.
Specialiștii de la I.J.R.V.M.R. Iași
știu însă din propria experiență că
un contract încheiat, dar pentru care
nu există condiții de a fi respectat,
nu poate avea nici o valoare econo
mică. Orice sarcină de plan pentru
a fi mobilizatoare trebuie să fie în
primul rînd realistă. La tribunal în
nici un caz nu se poate recupera
fier vechi.
CENTRALA CUNOAȘTE SITUA
ȚIA. DAR RIDICA NEPUTINCIOA
SA DTN UMERI. Indiferent însă de
atitudinea pe care o adoptă condu
cerea I.J.R.V.M.R. Iași, răspunderea
directă pentru stabilirea cifrelor de
plan revine totuși, după cum am

mai precizat, Centralei industriale
de mașini-unelte din Bucureși, care
trebuie să fundamenteze pe baze
reale sarcinile de recuperare repar
tizate unităților din subordine. De
aceea, am continuat investigațiile ]a
C.I.M.U. București. Să nu se cu
noască aici situația de la I.M.A.M.U.S
Iași ?
— Cum să nu cunoaștem situația,
ne spune tovarășul Traian Cruceru,
director comercial al centralei. Dar
indicatorii de plan pe care ii primim
și noi nu au nici un fel de funda
mentare. Am făcut în acest sens
nenumărate intervenții atît la Minis
terul Industriei Electrotehnice, forul
nostru tutelar, cit și la Ministerul
Aprovizionării. Evident, nu am con
testa cifrele de plan care stabilesc
cantitățile de materiale ce trebuie
recuperate dacă ar exista resurse
le necesare pentru a le Înde
plini. Dar situația pe ansamblul cen
tralei se prezintă cu totul altfel.
In acest an, la oțel, de pildă, avem
o repartiție de 61 000 tone, din care
trebuie să recuperăm și să trimitem
la fier vechi 50 000 tone. Sigur, se
mai recuperează o anumită cantitate
de metal și din utilajele casate.
Totuși, principala resursă o repre
zintă activitatea productivă. Cum să
transformăm în șpan aproape 80 la
sută din cantitatea de oțel reparti
zată ? La cupru și aluminiu nu avem
încă nici o cotă repartizată, dar în
schimb am primit sarcina să recupe
răm 118 tone și, respectiv, 162 tone.
De unde ?
— In aceste condiții, cum se stabi
lesc sarcinile de recuperare pe în
treprinderi ?
— înțeleg întrebarea și să știți că
nu favorizăm pe nimeni. In general,
avem în vedere normele de consum,
indicii de folosire a materialelor,
specificul producției din fiecare în

treprindere. Dar întrucît sarcinile
pe care le primește centrala nu au
nici o fundamentare, nu putem să
respectăm
nici noi condițiile con
crete din fiecare unitate.
— Și în felul acesta se îndeplinesc
sarcinile de recuperare ?
— Sigur că nu. Anul trecut, din
cele 15 întreprinderi care fac parte
din cadrul centralei, numai I.M. Alba
Iflia
I.M.U. Suceava și-au înde
plinit și depășit planul de recupe
rare la otel cu cîteva zeci de tone.

Iar Ia fontă și bronz planul de recu
perare a fost realizat numai de
I.M.U. Suceava. Nu spun că s-a
atins o limită in activitatea de recu
perare.
dar oricum nu mai este
dezordinea de acum cîțiva ani. Fap
tul că anul trecut, pe ansamblul
centralei, planul de recuperări a
fost îndeplinit in proporție de numai
circa 76 Ia sută la oțel, 44 la sută
la fontă și 47 la sută la bronz arată
că trebuie să se facă o analiză mai
atentă a înseși cifrelor de plan.

Investigațiile făcute au evidențiat așadar că. față de alte unități
din cadrul Centralei industriale de mașini-unelte București, Între
prinderea din Iași nu este defavorizată. A rezultat însă și un alt
aspect., mult mai important, și anume optica greșită a unor fac
tori de răspundere din diferite
unități și centrale industriale,
care nu urmăresc fondul problemelor în cazul activității de recupe
rare și valorificare a materialelor refolosibile. Numai anul trecut s-au în
tocmit numeroase rapoarte si contestații, s-a făcut chiar si o verificare a
situației la fața locului, a existat o circulație intensă a hirtiilor. întreprin
derea a fost dată chiar în judecată, dar nu s-a făcut nimic concret pen
tru a se pune de acord sarcinile stabilite in acest domeniu cu posibilităe*’8‘en‘cde ce este absolut necesar ca. în spiritul sarcinilor
subliniate în Expunerea secretarului general al partidului la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. centrala de re
sort si Ministerul Industriei Electrotehnice. împreună cu celelalte orga
nisme care răspund de această activitate să facă o analiză detaliată,
exactă a felului cum se stabilesc sarcinile de plan în domeniul recu
perări^ și valorificării materialelor refolosibile. Evident, aceasta nu în
seamnă o reducere automată a prevederilor de plan, ci o așezare a lor
Pe baze realiste. Pentru aceasta trebuie să se aibă în vedere si propu
nerile criticile formulate în adunările generale ale oamenilor muncii cu
privire la organizarea activității de recuperare si valorificare -a materia
lelor refolosibile. astfel incit să fie atrase în circuitul productiv toate
resursele existente. De altfel, problema este cît se poate de simplă și
există un cadru legal clar pe baza căruia poate fi soluționată. Centrala
industrială este titulară de plan și ea are nu numai dreptul, ci și obli
gația de a acționa pentru stabilirea unor sarcini mobilizatoare și rea
liste în fiecare unitate din subordine, de a lua toate măsurile ce se im
pun pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor de plan.
în momentul cînd factorii de răspundere care coordonează această
activitate ne vor da noi amănunte in legătură cu felul cum înțeleg să
fundamenteze si să urmărească îndeplinirea sarcinilor de recuperare a
materialelor refolosibile, la care ne-am referit în ancheta de față, vom
prezenta în paginile ziarului răspunsul primit Ia redacție.

PAGINA 4

SCINTEIA — vineri 6 mai 1988

PROPAGANDA VIZUALĂ IA EXAMENUL ACTUALITĂȚII
Așa cum se subliniază în ma
gistrala Expunere a tovarășului
Nioolae Ceausescu, prezentată la re
centa ședință a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.. munca politico-educativă trebuie să-și amplifi
ce aportul la formarea conștiinței noi,
revoluționare, să-și sporească forța
de înrîurire a conștiințelor, prin le
garea sa strinsă de activitatea de
producție, de viața fiecărei unități
economice. Ea trebuie să asigure cu
noașterea de către toți oamenii mun
cii a documentelor de partid, a le
gilor țării, să contribuie la intărirea
răspunderii pentru indeplinirea pla
nului, apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste, pentru intă
rirea ordinii și
disciplinei
la
fiecare loc de muncă. Cum răs
punde propaganda vizuală aces
tor comandamente majore ale ac
tivității politico-ideologice, ce mij
loace sînt folosite in scopul mobi
lizării tuturor oamenilor la înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor de
producție ? Iată problemele urmărite
in două mari unități economice su
cevene : întreprinderea de utilaje și
piese de schimb și întreprinderea de
sticlărie-menaj.
La întreprinderea de utilaje și
piese de schimb, in marele hol de la
intrare se află numeroase și diver
se materiale de propagandă vizuală,
care realizează o adevărată oglindă
a preocupărilor și rezultatelor obți
nute de acest puternic colectiv mun
citoresc. în expoziția permanentă de
aici, cuprinzind produse finite, piese
de schimb, subansamble, S.D.V.-uri,
sînt prezentate noi produse asimila
te și se fac comparații sugestive între
vechi și nou. Iar articolele aflate, la
data documentării noastre, la gazeta
de perete scoteau în evidență, prin
concretetea lor, rodnicia eforturilor
oamenilor in perioada parcursă din
1988. Pe un frumos panou de onoa
re, fotografii ale inventatorilor și
inovatorilor fruntași. . însoțite de
cele mai reprezentative produse pe
care le-a gindit și realizat fiecare.
Pe grafice expresive era prezentată
realizarea problemelor tehnico-organizatorice și economice în anii 1987—
1988 de către maiștri, subingineri și
tehnicieni, ingineri. Pe două panouri
alăturate erau prezentate „Aspecte
negative în gospodărirea materiale
lor și păstrarea curățeniei'1 — fiind
nominalizați vinovății —. precum și
evidenta, zilnică și cumulată, a con
sumului de metal, energie electrică
Si gaz metan. întreprinderea înscriindu-se între unitățile cară înregis
trează. an de an. economii. La gaze
ta ..Spânul" se aflau două caricaturi
satirizind situații si lucrători certați
cu disciplina muncitorească. Nu lip

sesc panourile cuprinzind angaja
mentul colectivului pe acest an. ni
velul indicatorilor de eficientă, tipă
riturile realizate de secția de propa
gandă a comitetului județean de
partid.
Am prezentat mai în detaliu pro
paganda vizuală existentă in holul
central pentru a sublinia receptivi
tatea realizatorilor ei față de pro
blemele producției, concretetea. ope
rativitatea și modul atrăgător in
care este realizată. Toate acestea ii
conferă un cimp larg de influențare
a modului de gindire și acțiune al
oamenilor. Așa se și explică afluen
ța mare de lucrători, ajunși mai de
vreme la mun.că, in fața gazetelor,
panourilor, graficelor. Este locul Să
menționăm că la nivel de unitate s-a
constituit un colectiv, cuprinzind ca
dre cu experiență, aprobat de biroul

cuparea inegală a celor răspunzători
de folosirea eficientă a acestui im
portant mijloc al muncii politice de
masă. Astfel, dacă panourile* plan
șei*, graficele din secția căzi-r.adiatoare cuprind calcule economice. în
demnuri, chemări etc., la „vitrina
calității" nu sint nominalizați nici
lucrătorii care au realizat produse
ce depășesc performanțele obișnui
te, nici cei care au executat produse
eu defecte, tn secția prelucrări me
canice situația se prezintă exact in
vers. Alături de gațeta de perete,
care cuprinde materiale atit de ge
nerale incit ar putea fi puse la orice
altă gazetă, se afla „vitrina calită
ții", unde, lingă numele muncitori
lor care au executat piesele bune
sau pe cele cu defecte, se află și nu
mele maistrului. Faptul că și la ga
zeta de perete de la atelierul sculă-

însemnări din municipiul Suceava
comitetului de partid și condus de
secretarul adjunct cu probleme de
propagandă, care urmărește, pe baza
unui plan, amenajarea și împrospă
tarea propagandei vizuale, respec
tarea proporției intre propaganda cu
caracter general și cea concretă. Asemenea colective alcătuite din se
cretari sau secretari adjuncti ai bi
rourilor organizațiilor de bază, in
gineri. economiști, maiștri, munci
tori și care au ca sarcină realizarea
propagandei vizuale Ia locul de
muncă ființează la nivelul fiecărei
secții. Trebuie să spunem că majo
ritatea acestora își fac datoria. Cu
noaștem bine întreprinderea și, spre
deosebire de alți ani, ne-a impre
sionat plăcut modul in care a fost
gîndită și executată propaganda vi
zuală. de pildă in secția metalur
gică. Gazeta de perete, cu spații
distincte pentru cele 3 organizații
de partid pe schîmb, ară rubrici in
teresante,
cuprinzind
obiectivele
principale ale colectivului secției.
Merită evidențiate, pentru diversi
tatea tematică și concretețea lor, în
deosebi materialele surprinzînd as
pecte ale activității schimburilor „A"
și „B“. La locuri vizibile se află ex
puse planșe, grafice, calcule econo
mice, îndemnuri și chemări pentru
formatori, turnători, șarjatori, oțeIa<ri.
Bogată și atractivă este propagan
da vizuală, mai ales cea cu caracter
general, și in alte secții ale între
prinderii. Referindu-ne însă Ia pro
paganda concretă, alături de lucruri
bune, interesante, iși află locul și
aspecte care pun în evidență preo

rie materialele publicate erau gene
rale ne-a determinat să facem un
sondaj rapid in rindul muncitorilor
pentru a vedea ce le-a reținut aten
ția la gazeta respectivă. Răspunsu
rile au fost . aproape in totalitate
„nimic". Ei au specificat că atunci
find sînt prezentate date concrete,
situații, cazuri, atitudini, cu nume
de oameni din atelier, citesc eu in
teres tot ce se publică.
La întreprinderea de sticUrie-menaj. cei care vin la lucru sint întimpinați cu indemnul-urare „Spor la
muncă, tovarăși !“. La ieșire se poa
te citi „Mulțumim celor care și-au
realizat sarcinile de plan". Gazeta
de perete a Comitetului de partid,
situată imediat după intrarea in unitate. este insă „protejată" de uh
gard viu, la peste 2 metri, ceea ce
face aproape imposibilă citirea ma
terialelor expuse. De altfel,, cit am
stat in preajmă, n-am văzut nici un
lucrător dintre cei care intrau sau
ieșeau din întreprindere. Să se 0*
pnească în fata ei. în secțiile de pro
ducție. starea propagandei vizuale
pune cel mai bine în evidență im
portanta ce i se acordă de către bi
rourile organizațiilor de partid. Ast
fel. în atelierul șlefuire se află citeva calcule care îndeamnă la reflec
ție și acțiune, alte materiale de pro
pagandă concretă sau generală. In
teresante sint și rubricile „Știați
că
„Oglinda atelierului" de la ga
zetele de perete ale organizațiilor
de bază „gravură B" Și „butelii am
balaj". Desigur, in secții ți ateliere
se mai află panouri conținind che
mări și îndemnuri pentru îndeplini

rea exemplară a normelor de pro
ducție. Ele au totuși un caracter
prea general. Iar gazetele de perete
nu sint folosite nici aici in mod efi
cient. Atit gazeta de perete din sec
ția sticlărie-menaj, cit și cele din atelierele cuptoare, matrfțerîe. butelii
ambalaj conțineau materiale gene
rale, învechite. La cea de la butelii
ambalaj, de exemplu, se afla un ar
ticol scris in noiembrie anul trecut,
iar Ia ..Colțul presei", un ziar din
august 1987.
Comitetul de partid, birourile or
ganizațiilor de bază din întreprin
dere n-au înțeles — cel puțin pină
acum — că gazeta de perete trebuie
să fie, prin materialele pe care le
conține, „organul de presă" al or
ganizației de partid, adică să reflec
te operativ obiectivele, preocupările,
problemele oamenilor, cazurile deo
sebite, atitudinea inaintată față de
muncă, precum și abaterile de la
conduita normală din raza de acti
vitate a organizației respective. Pen
tru că numai prin abordarea și ur
mărirea problematicii producției, a
eficienței economice, ordinii și dis
ciplinei, combativității revoluționare,
comportării morale, ținind seama de
aspectele concrete din fiecare colec
tiv. gazetele de perete, propaganda
vizuală in ansamblu pot să-și atingă scopul. Aici însă, modul cum
este folosit acest important mijloc
a) muncii politice de masă n-a mai
fost analizat de foarte multă vreme
nici in ședințele comitetului de
partid, nici în adunările generale ale
organizațiilor de bază, neexistind o
orientare clară și o îndrumare aten
tă in acest domeniu.
tn spiritul cerințelor și exigențe
lor actuale, organele si organizațiile
de partid trebuie să-și intensifice eforturije pentru a generaliza pretu
tindeni experiențele valoroase,
să
dovedească inițiativă și pasiune
creatoare in identificarea unor noi
forme și modalități de acțiune poli
tică. apte să aibă un ecou profund
în conștiințe, să determine mobili
zarea energiilor creatoare ale tutu
ror oamenilor muncii la îndeplinirea
sarcinilor de producție, să creeze un
climat de muncă caracterizat prin
înaltă răspundere și exigență parti
nică, ordine și disciplină. Este nece
sar, cu alte cuvinte, să se înțeleagă
că nouă calitate în activitatea eco
nomică. revoluția tehnieo-științifică
implică o nouă calitate și în munca
politică, în propaganda vizuală, care
poate să aibă o mâre eficiență dacă
este bine gindită. condusă și folo
sită.

Sava BEJINARiU
corespondentul „Scinteii”
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Numai zîmbete in paradisul adolescenței?
Ca o explozie de mu
guri primăvara, filmul cu
tineri, și pentru ei. le-a oferit intr-un întreg
trimestru-stagiune
zîmbete
însorite, promițătoare pri
meniri de orizonturi tema
tice sau despărțiri de pre
judecăți. rutine.
pregătit
fiind mai bine să înfrunte
„extemporale"
tot.
mai
exigente, pentru toate vir
atele.
Lăsind la o parte
nevinovatul joc cu titluri,
parafraza ătît de dragă
condeielor sprințare, să re
cunoaștem că orice instan
ță critică — oricit de gra
vă — poate înregistra O
înviorare a peisajului au
tohton (și uneori monoton)
cu inspirate comedii mu
zicale („Zimbet de soare",
în regia EJisabetei Bostan,
după scenariul semnat de
Vasilica Istrate). cu lirice
evocări ale unor personaje
fermecătoare de odinioară
(„Năicii" aceluiași
tan
dem. deveniți nostalgicul
„Unde ești, copilărie ?") :
cu proaspete trasee ale
„liceenilor" ce-și decla
raseră dragoste in prima
lor intilnire cu ecenaristul
George Sovu și regizorul
Nieolae Corjos și care iși
dau acum, sub aceeași dirigenție artistică, un matur
..extemporal" de viață. A
apărut chiar și o „Egretă,
de fildeș" navjgind pe o
plută
cu ingenioși argo
nauți (itinerar turistic tra
sat de Radu Aneste Pe
trescu
și
realizat
de
Gheorghe Naghi) — film
cu pionieri ce nu-și uită
nici in vacanță compasul
și eprubeta. ierbarul, apa
ratul de emisie-recepție
sau aeromodelul cu care
ciștigă întrecerea pe tară.
Ba chiar a apărut în pre
mieră — sperăm continuat
și de altele — un prim
lung-metraj desenat roma
nesc cu animate aventuri
..Uimitoarele aventuri" ale
mușchetarilor-șoricei. da
torate vervei și fanteziei
parodice ale lui Victor An
tonescu. Iată, așadar, in
tr-un larg „compas cine
matografic", citeva preo
cupări școlare și de vacan
ță. aventuri
copilărescsentîmentale, de grup ori
individuale, ce acoperă o
gamă mai variată decît in
trecut de gusturi si pale
tă tematică. O notă buna,
din pornire, chiar inainie
de a înregistra
reușitele
(și. eventual.
mai puțin
reușitele ambițioasei ofen
sive a filmelor tinereții),
filme datorate mai ales
unor profesioniști maturi
cu o mare disponibilitate
spre joc. imaginație, pros
pețime a viziunii.
La capitolul ciștiguri. în
primul rînd atractivitatea.
Calea cea mai directă spre
Inima tinerilor (și nu nu

mai). Nici unul din titlu
rile amintite (se mai ză
resc și altele Ia orizont) nu
lasă
publicului
timpi
morti. de plictiseală, de
moțăit pe scaun. Dimpo
trivă. iți vine să dansezi
(in ritm de rock sau
break) o dată cu „măria
Sa"... Diaconu (personaj de
basm, dar sedus din cind
in cind de muzica acestui
secol), ești gata să te pre
cipiți în iureșul asediului,
intr-un
iscusit crescendo
animat declanșat de Michelieu
și
de diabolica
Miau-Lady (spirituală pa
rodierea personajelor dumas-iene,
incepînd chiar
de la nume) ori să cinți
o dată cu echipajul marin
al „Cutezanței" virtuțile
pădurii-naturii
„da. da,
natura numai ea...“
lntr-un cuvint. Participi în

zant (datorat lui
Marius
Tetcu și Eugen Rotaru)
șfichiuind aminările
de
genul
„După bac. după
bac", „n-ai timp acum de
dragoste", laitmotiv fredo
nat adesea de. „neînțelegă
torii" părinți fată de „neîn
țelegătoarele" lor odrasle.
Numai că raportul părințicopii nu se reduce doar la
aceste aspecte cintate pe
variate tonuri.
in citeva
din filme (chiar reușite).
Reale și necesare și acele
aspecte reluate in inspi
rate formule, dar insufici
ente, dacă le privim în an
samblul problematicii
pe
care genul ar trebui să și
le propună spre aprofun
darea „necunoscutelor" li
nei "complicate ecuații de
viață... Necunoscute provo-,
cind uneori chiar fisuri, cu
consecințe dramatice.
în

CUM ARATA TINEREȚEA
ÎN FILMUL DE TINERET
suflețit la ceea ce se des
fășoară pe ecran, la po
veste in primul rind. ceea
ce reprezintă condiția sine
qua non
a spectacolului
pentru tineri — și mai pu
țin tineri. Vine apoi, ca in
orice artă ce nu se vrea
doar divertisment.
vine
deci miza : investiția de
idei. Aici, la capitolul idei,
o prejudecată mai veche
susținea că trebuie Spus
tot., dintr-o suflare, intr-un
singur film. Chiar dacă
filmul era o pastilă desenat-animată sau un șlagăr
sentimental.
Cu
timpul
ne-am făcut mai înțelepți,
vrem să spunem mult și
nu multe ; mult însemnlnd
o aprofundare de sensuri
într-o anume direcție, zo
nă de interes și cu o anu
mită adecvare la genul, la
gabaritul specific. „Extem
poralul..." recent, iși În
toarce de astă-dată armele
ironiei și spre alte perso
naje decît tot spre apriga
„Isoscel". chiar spre sim
paticul Socrate. at.it de în
țelept cind e vorba de sfa
turi pentru alții, dar in
trat în panică, minat chiar
de prejudecăți cind propria
fiică traversează
o criză
sentimentală. O criză reală
sau doar imaginată de filOzoful-tată (și mai puțin
tatăl-filozof). Apare în acest film un inteligent ioc
de-a prejudecata — dina
mică atit de reală a pre
judecăților de tot felul. Ia
maturi mai ales, dar chiar
și la adolescenți (vezi uni
ca preocupare pentru sport
și nimic altceva a liceanu
lui de care se îndrăgos
tește
fata
dirigintelui).
Sau in „Zimbet de soare"
există și un cintecel amu

relațiile dintre generații.
$i ele ăr putea fi abordate
pe ecran
incepind chiar
cu... începutul, să
zicem
cu respectul ce trebuie de
prins de timpuriu, respec
tul pentru muncă, seriozi
tate. conștiinciozitate, „mo
dele" oferite de părinți
in primul rind. apoi de
mediul spre care îndrep
tăm copilul — rude, fami
lii de prieteni etc — pmă
la. să zicem.
delicatețea,
înțelegerea față de cei din
jur. Pentru că toate por
nesc — o știm bine ! — de
la cei 7 (acum doar 6) plus
încă vreo zece ani buni
de-acasă. din căminul pro
tector, pînă cind adolescen
tul va prinde aripi zdra
vene să poată zbura sin
gur. („Vreau să știu de ce
ani aripi" se întreba un
reușit personaj cinemato
grafic, și Întrebarea lui dă
dea titlul unei subtile dra
me psihologice avind ca
temă tocmai sensibilitatea,
vulnerabilitatea
vtrstei
fragede).
Din
raportul
copilului cu școala si so
cietatea — factori ce tre
buie să colaboreze in efor
turile
lor
educaționale,
în concordantă cu me
tode
pedagogic-psihologice — apar a ti tea probleme
serioase, incit o întreagă
producție
cinematografi
că. dacă le-ar dedica toate
temele, nu i-ar putea face
față. Dar nici eludarea lor
sau tratarea unor aspecte
importante doar la supra
față, din goana aparatului
sau a șlagărului parcă
nu-i tot ce se așteaptă de
la film. Școala, de pildă
apare, uneori, chiar și în
pelicule preocupate s-o re

dea mai firesc.; mai- Cu
prinzător.
ca un pretext
mai mult anecdotic, dacă
nu doar ca fundal al po
veștii sentimentale. Desi
gur, nu încărcarea excesi
vă cu preocupări școlare
ale pionierilor ar putea re
zolva pe peliculă compli
catul. complexul, delicatul
proces de instruire și pre
gătire pentru viață a. tine
relor generații.
Nu toți
Școlarii — s-6 recunoaș
tem — sint „olimpici" în
zestrați cu toate talentele
și cu ambiția, puterea de
muncă de a le realiza ; or
mai fi avind chiar și „0limpicii" niscai frămintări : alegerea.
de pildă,
opțiunea
între atîtea in»
zesțrări naturale. De ce am
ocoli — să zicem — insom
niile premianților (pentru
că,. Oricum, ale cprigențîlor
— mai există și ei din pă
cate ! — nu dau prea mul
tă bătaie de cap scenariș
tilor.)
Intr-un film ceva mai
vechi, „Recital in grădina
cu pitici" de Cristiana Nicolae, apărea un fir dra
matic interesant, dar chiar
și acolo un accident — o
boală survenită în ajunul
concursului — și nu. sa zicqm. orgoliul rănit. Orgoliu
păgubitor, demn de anali
zat la copilul-artist expli
ca
bulversarea
micuței
violoniste. Nu, desigur, nu
se cer
false dramatizări,
doar de dragul suspansu
lui, ar fi o gravitate ne
potrivită cu virsta de pe
ecran și din sală, dar nu
mai cu risete in paradisul
adolescentei nici arta, nici
viața nu ciștigă teren. în
realitate, tinerii noștri nu
numai Cîntă, iubesc și dan
sează ca în muzicale, ci
caută, se caută cu înfrigu
rare, iși încearcă forțele,
tatonează drumul, se pa
sionează de o viitoare pro
fesie ori încă n-o disting
prea bine, ca pe o vocație
certă, atunci pot surve
ni deruta, ăutoamăgirea,
eșecul...
Sint numai citeva în
semnări. poate subiective,
pe marginea unei realități
obiective : filmul cu tineri
pe oale de maturizare... Ne
bucură pe toți primăvara
muzicală a filmelor cu ti
neri. gen îndrăgit, atrăgă
tor. pentru care se stră
duiesc. cu talent, cu sîrg
seriozitate profesională, atîtia cineaști maturi Dar
ca părinți și pedagogi, aș
teptăm și acele povestiri
cinematografice Cu rezo
nante mai adinei proveni
te din universul fascinant
dinamic adesea surprinză
tor. al vîrstelor ce-și în
cep acum marea hdtărîtoareâ lOr confruntare cu
viața.

Alice MANO1U

la niveluri diferite de îm
plinire.
Cu cit ne apropiem de
sfîrșitul secolului, chestiu
nea implicării valorii și
valorizării estetice și în
alte domenii decît efectiv
artele se pune cu tot mai
măre acuitate. Ce domenii
sînt vizate ? in primul
rind, întreaga sferă a pro
ducției industriale. In al
doilea rind, întreg com
plexul comunicațional, tot
prin
intermediul
unor
tehnici de vîrf. în al trei
lea rind. variatele interac
țiuni dintre oameni, prin
raportări sociale și de grup,
de pildă Obiceiuri, ceremo
niale. sărbători, relații fa
miliale etc. In al patrulea
rind, totalitatea raportări
lor omului la natură, lă
mediul
înconjurător
al
activității lui, reciproca
modelare și remodelare,
problematica
ecologiei
ș.a.m.d.
Intr-un
cuvint,
viața umană, producerile și
contextele ei. eforturile tn
direcția reașezării ei pot fi
toate . îmbogățite.
intre
altele, și dintr-un punct de
vedere estetic.
O anume
„eSteticitate" 0 asociată
întregii existențe Omenești
în manifestările ei ghidate
de o corespunzătoare înal
tă conștiință a umanizări
lor necesare. „Frumuse
țea". din valoare rezervată
numai unor manifestări
riguros
specializate,
cu
Statut
oarecum
insular,
tinde să se transforme in
tr-o valoare cu prezență și
eficiență mult mai gene
rală. proprie — măcar in
principiu și în perspectivă
—- tuturor activităților și
manifestărilor
omenești.
Artele propriu-zise nu-și
pierd, desigur, nici statutul
lor special și nici menirea
lor estetică specială. Dim
potrivă. locul si rolul lor
se accentuează sau în
orice caz ar trebui să
Se aocentueze in cadrul
acestei posibile Înfloriri
estetice mai generale. Toată
problema constă in a găsi
cele mai nimerite Si efi
ciente legături de colabo
rare șl de reciprocă înnobi
lare intre artele cu care
ne-am Obișnuit șl variatele
activități estetice de altă
origine si îndreptățire, pe
Oare, fie le vom socoti
„ftxtțaartistice". fie Ie vom
asimila ..artelor" în vechea
accepțiune a acestora, pro
prie oricăror meserii și
produceri măiestrita
Dacă acceptăm prezenta
deocamdată posibilă, dar in
cele din urmă obligatorie a
frumosului in orice „lucru
bine făcut", abia sintem
obligați să ne lămurim
asupra multiplelor înda
toriri și dificultăți cu care
ne confruntă acest vast și
încă prea puțin explorat te
ritoriu. Legătura de fond
care se cuvine accentuată
păs Cu pas e aceea dintre
„util" și „frumos". In toa
te situațiile crescute din
înnoirile tehnicii, indus
triei. științei, comunicații
lor. interrelațiilor omenești
sau ale omului cu natura
domină aspectele practice.

I
*

funcționale, adesea econo
mice. Frumosul nu poate
nesocoti aceste comanda
mente, Ci trebuie să li se
implice, să obțină 0 Opti
mală conviețuire si chiar
impact cu ele. Pină lă
urmă, marea problemă —
de azi și de miir.e — a
designului și desișnerului
aceasta și este, măsura in
care reușește să stator
nicească osmoza lăuntri
că dintre funcția proprie
obiectului și influența lui
concomitent estetică. Dacă
e vorba intr-adevăr de
osmoză, ea nu poate fi decit internă. Crescută din
natura intimă a obiectului.
Acest lucru interzice oriCe
facilă „înfrumusețare" su
plimentară care să nu aibă
vreo legătură cu rostul
efectiv al produsului. A
aplica pur și simplu zor
zoane exterioare, a încărca
„estetic" produsul, a-1 de
turna prin pretinsa lui
„frumusețe" de la efectiva
sa menire este o cale falsă,
urmată din păcate nu o
dată, cu efecte insă pînă
la urmă Compromițătoare.
Plăcutul, agreabilul, atră
gătorul
pretind
să
se
conjuge cu utilitatea care
este proprie obiectului, cu
menirea pe care produsul
o urmărește. Asistăm, din
acest punct de vedere, la 0
nouă concrescență „practic-spiritual“, în care, pe
baza rolului practic înde
plinit. produsul industrial
își poate accentua și șansa
eficientei sale formativeducative. Exemplul e, les
ne de extins de la obiecte
disparate Ia asamblări vas
te, de pilda in plan urba
nistic. Căci, pînă la urmă,
și urbanistica zilelor noas
tre e capabilă să promo
veze, dincolo de cadrul tra
diționalei arhitecturi (con
cepută ca artă), o seamă de
valori estetice înrădăcinate
funcțional, cu rost precum
pănitor practic ; condiția
rămine iarăși măsura in
care urbanistul reușește să
îmbine planurile, să evite
„înfrumusețările"
efectiv
inutile, de pildă aceleași
inzorzonări greoaie, de dra
gul unei simplități, ele
gante, modernități in egală
măsură funcționale și agreâbile.
Armonizarea cit mai or
ganică și mai eficientă
dintre aspectele practice și
spirituale, inclusiv dintre
cele utile și plăcute, solici
tă in egală măsură și masSmedia. Suplimentările lor
tehnice «e dovedesc apte
și d« accentuări estetice.
Chestiunea e cit șt cum se
valorifică din aceste șanse.
In orice caz, ar fi profund
greșită, cu totul inactuală
și depășită de epocă, pre
supunerea după care fru
musețea, accentuată și în
mulțită — fie în plan in
dustrial, fie prin mass
media. fie în relații Si com
portamente civilizatorice —,
ar echivala Cu o inutilitate,
cu un lux fără rost sau cu
o gratuitate fără sens.
Dimpotrivă, este cit se poa
te de limpede legătură
indisolubilă pe care seco
lul nostru a stâtorni-

Cit-o între fiecare Coefi
cient estetic autentic al
vieții și dezvoltarea plena
ră a acesteia. Fină lă urmă
devine imposibil să afirmi
„calitatea vieții" în absenta
uhei Citimi din Ce în ce mai
palpabile a esteticitâții ei
reale. Mai mult, autentica
‘ libertate pe care umanita
tea ține să și-o cucerească
in toate sferele, individuale
și sociale, in producție, ca
și în timpul liber etc., ăr fi
imposibil de conceput într-6 lume dezinteresată de
valorile estetice. In acest
sens, a avut perfectă drep
tate scriitorul care a între
văzut „salvarea" lumii în
frumusețe.
căci
această
speranță a Iui se întemeia
tocmai pe strinsele legături
dintre valoarea estetică si
celelalte valori, in primul
rind cele morale.
Bineînțeles. luciditatea ne
Interzice orice proiecție cu
caracter deocamdată utopic.
Drumul către implicarea
frumuseții in toate activi
tățile și manifestările ome
nești este un drum lung și
presărat cu piedici. O pie
dică obiectivă constă in
încă Insuficienta dezvoltare
economică a unei bune
părți din umanitate. Fără
progre» economic, tehnic,
industrial, orice generali
zară de valori și valențe
estetice rămine doar un
vis frumos. Universalizarea
frumosului pretinde o dez
voltare multilaterală — pe
care la rindul lui o sus
ține frumosul. O altă difi
cultate. e legată de posibila
multiplicare a pseudOproduselor și subproduselor
artistice, adică de o răspindire a pseudofrumuseții,
inclusiv prin kitsch. Explo
zia informațională, ca și
cea tehnic-industrială. pro
cesul urbanizării. întreg
progresul civilizatoriC pot
fi însoțite de „fenomene
secundare negative", prin
tre care se numără nu nu
mai poluarea efectivă a
mediului înconjurător, dar
și poluarea de Ordin sufle
tesc și spiritual, in unele
variante relativ benigne
sau în altele de tot malig
ne. Dacă avertizăm mereu
asupra reversului distrugă
tor al unor descoperiri ști
ințifice, nu avem dreptul
Să Ignorăm nici eventuala
față negativă â unor îmbo
gățiri civilizatorice. sub ra
port Industrial, urbanistic,
informațional etc., ambi
valența aceasta vizînd și
valorizările estetice. Edu
cația estetică devine tot
mai importantă atit în
urma efectivei democrati
zări a Civilizației și culturii,
Cit și din cauza unor im
plicații perturbatoare. Dia
lectica obligă la concomi
tenta identificare a valori
lor și a momentelor deva
lorizatoare ; și la elabora
rea unor măsuri de asanare
cit mai eficiente. In orice
caz, criteriul estetic devine
pe termen lung unul con
substanțial întregii vieți,
tuturor producerilor și Co
municărilor, raportărilor și
instituirilor, existentei și
conștiinței omenești în an
samblu.

O
Arheologul Vasile Boroneanț ne comunică
știrea că in Cursul anului trecut, cu spriji
nul Consiliului Culturii și Educației Socia
liste, cercetători de la Muzeul de isto
rie și artă al municipiului București și
Complexului muzeal județean Buzău, îm
preună cu prof. V. Rudan și arhitect Silvia
Păun, au efectuat investigații in peșterile
dih- Munții Buzăului din perimetrul satului
Nucu, comuna Bozioru. Aici, in grota nu
mită „Peștera", s-au identificat, vestigii ale
artei. rupestre datând din două epoci isto
rice distincte. Cele mai vechi au fost reali
zate in epoca bronzului: virfuri de lance, de
suliță, de săgeată, pumnale sau săbti scurte
(un detaliu in fotografia de mai jos). Foar
te multe dintre aceste reprezentări sint
decorate cu ornamente liniare, longitudi
nale. Armele sint redate aproape in mări
me naturală și sint asemănătoare, prin ma
niera de exprimare artistică, cu descoperi
rile rupestre din aceeași vreme din Italia
Și Spania ; prezența lor în această peșteră
trebuie asociată cu răspindirea. in epoca
bronzului, a cultului armelor, documentând
conectarea artei ținuturilor Cârpato-danubiene la evoluția spiritualității europene a
timpului. Celelalte reprezentări de artă
rupestră datează din Evul Mediu, fiind ro
dul lucrării unor artiști ocazionali care au
realizat, intr-o manieră naivă, figuri uma
ne, ornamente geometrice etc.
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• O inscripție - unicat *
din Dacia romană. Cele mai im
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portante descoperiri din campania anului
trecut in castrul roman de la Potaissa
(Turda) sint fragmentele (aproximativ 9U)
de inscripții scoase acum la iveală — apre
ciază dr. Mlhai BărbuiesCu de la Institutul
de istorie și arheologie din Cluj-Napoca,
Sub a cărui conducere se realizează cerce
tările de aici. Ele provin de la 8-»9 inscrip
ții diferite, probabil toate onorifice. Cea
mai valoroasă dintre ele este cea așezată
in timpul împăratului Caracalla și dedicată
mamei acestuia. lulia Domna : însemnăta
tea ei deosebită decurge din faptul că in
scripția consemnează humele tuturor cen
turionilor Legiunii a V-a Macedonian (Ce
staționa in castru), acesta fiind unicul caz
din Dacia cind se cunosc toți ofițeri) unei le
giuni romane la un moment dat. Alte două
inscripții au fost dedicate impăratului Ca
racalla și exprimă recunoștința militarilor
de aici pentru grija manifestată de împărat
față de căstre : ea poate fi. totodată, un
ecou al presupusei vizite pe care împăratul
a efectuat-o in Dacia. Uh alt. fragment
de inscripție menționează 0 „schola",
acesta âdătigindu-se altui înscris epigra»
fie, descoperit anterior în castrul de la
Potâissa. care amintește aici 0 „schola beneficiariorum".

s

• Valoroase documente.
Un foarte interesant grupaj de documente,
in bună parte inedite, este publicat in „Re
vista arhivelor" nr. 1/1988, sub semnăturile
lui V. Gh. Miron. G. Irimescu. M. Șt. Ceaușu. Sint documente de la Petru Mușat,
Alexandru cel Bun, Petru Rareș. din vre
mea lui Mihâi Viteazul (pircălabul Cetății
Suceava jură credință marelui voievod uni
ficator numindu-1 „principele și domnul
Ardealului, Tării Românești și Tării Mol
dovei''), Vasile Lupu (o scrisoare către bistrițeni ilustrează strinsele legături mbldotransilvane : „pohtim pre dumneavoastră ca
pre ai noștri buni prieteni să ne faceți bine
și la aiastă treabă") ; deosebit de intere
sante sint 0 scrisoare din Cimpulung că
tre orășenii din Bistrița (29 decembrie 1671)
despre răscoala izbucnită in Moldova îm
potriva domnitorului Gh. Duca („s-au ră
dicat la noi Tara de Gios pre domnu nos
tru") și un document din 1768 privind în
ființarea unei făclierii la Suceava. Valoroa
să este tradiția Istorică pe care o consem
nează un protocol din 1783 cu privire la
faptul că orașul Suceava a fost „întemeiat
de daci și mărit de domnii de odinioară ai
Țării Moldovei". Deosebit de prețioasă
este știrea privind încercarea învățătorului
Ioan Bilevici din Suceava de a edita un
ziar românesc : deși o cerere a sa din 16
iunie 1803 a fost respinsă de autorități, el
a revenit în decembrie același an cu pro
punerea tipăririi unei asemenea publicații ;
deosebit de însemnată, prin luminile pe
care le aruncă asupra realităților elnlce
bucovinene, este rezoluția
autorităților
habsburgice locale în care se subliniază că
apariția unui ziar românesc ar fi utilă,
intrucit „locuitorii Bucovinei... sint puțin
cunoscători ai altor limbi" și este de tre
buință ca diferitele dispoziții legale, edicte
și alte înștiințări să le fie aduse „la cu
noștință în limba lOr națională". Ilustrative
pentru simțămintele de unitate națională
ce-i legau pe românii de pretutindeni sint
cuvintele unui anunț, publicat de ziarul
„Patria" din ianuarie 1910, privind organi
zarea „Zilelor Creangă" cu participarea
unor scriitori din țara liberă — Mihail Sadoveanu, Dimitrie Anghel, Șt. O. Iosif. Emil
Girleanu, Ion Minulescu, CinCinat PâvelesCu : „Am vestit la timp pe cititorii noștri
despre venirea scriitorilor români in Buco
vina și nu ne îndoim că vestea a trezit pes
te tot locul unde se simțește românește un
ecou puternic. Venirea scriitorilor români
la boi e de o importantă deosebit de mar*
și ne place a crede că publicul românesc
va înțelege aceasta și se va achita de da
toria Ce 0 are față de cultură și 6criSul
românesc. Abstrăgind de faptul că vote
putea trăi citeva ore intr-o atmosferă priincioasă Sufletului nostru și atit de mult
dorită de inittâ noastră însetată de cul
tură românească, vizita aceâsta e menită
să aibă și alte urmări binefăcătoare pentru
cultura noastră românească (...) Societatea
scriitorilor este chemată să fie pentru noi
focarul de la care să purceadă razele în
călzitoare Către Cele mai îndepărtate col
țuri ale românismului și să formeze o le
gătură indestructibilă intre toți bărbații ce
și-au dedicat viață propovăduitei culturii și
literaturii române".
Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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Amplu program de perfecționare a activității
de conducere, de afirmare puternică
a democrației muncitorești revoluționare
J

J

(Urmare din pag. I)
muncitbrești să se exercite și să
se fructifice in spațiul obiectivelor
și priorităților planului național
unic.
Desigur, realizarea unei temeini
ce simbioze intre conducerea vieții
economico-sociale pe baze profund
democratice și principiile centra
lismului democratic implică, in vi
ziunea gindirii novatoare, științifi
ce a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
magistral exprimată in recenta
expunere, respectarea unui ansamblu de cerințe esențiale, intre
care se detașează necesitatea creșterii competenței cadrelor, mai
bunei lor repartizări. întăririi controlului asupra activității desfășu
rate, generalizării
practicii de
a raporta sistematic asupra ac
tivității desfășurate. In această
complexă viziune, capătă' un con
ținut nou în perfecționarea siste
mului de conducere insăși exerci
tarea criticii și autocriticii, înțe
lese ca metodă de analiză și îmbu
nătățire a muncii și nicidecum de
justificare a lipsurilor. Prin exer
citarea criticii și autocriticii in
spiritul normelor vieții de partid
trebuie să se asigure, in primul
rind. întărirea răspunderii perso
nale. garanție a bunei funcționări
a răspunderii colective, să se în
troneze ordinea și disciplina in toa
te domeniile activității economicosociale, să sporească gradul de an
gajare al fiecărui
comunist, al
fiecărui om al muncii în rezolvarea sarcinilor ce-i revin.
general
Expunerea secretarului
-al partidului consacră, in această
perspectivă, un spațiu larg problemelor înfăptuirii politicii de cadre,
in general, și activității de per
fecționare a cunoștințelor acesto
ra, de ridicare a nivelurilor știin
țific, tehnic-profesional și politie,
în special. In etapa actuală, pro
blema pregătirii cadrelor se referă
nu doar la simpla ridicare a nive
lului lor de cunoștințe generale, ci
lă însușirea temeinică a unor cu
noștințe legate de nivelul actual de
dezvoltare a societății, a științei și
tehnicii. Un rol determinant revine
în această privință
aprofundării
problemelor economice, probleme
lor conducerii, tuturor probleme
lor ce sint absolut trebuitoare in
momentul actual cadrelor de partid
și de stat pentru a-și indeplini in
bune condiții sarcinile încredințate.

Expunerea consacră, diti unghiul
de vedere al perfecționării condu
cerii și planificării economico-sociale, o atenție deosebită sporirii
rolului științei și invățămintului in
intreaga dezvoltare economico-socială. Aceste activități au, azi. o
importantă hotărîtoare nu numai
in asigurarea progresului tehnic și
tehnologic, ci. deopotrivă, in fun
damentarea strategiilor dezvoltă
rii, in elaborarea și adoptarea
deciziilor, in lărgirea orizontu
lui de cunoștințe al cadrelor de
conducere, a tuturor celor care iși
desfășoară activitatea in cimpul
vieții economico-sociale.
Relevind cu tărie acest rol determinant al științei in întreaga
mișcare a organismului economico-social. expunerea conturează un
cadru de implicare mai puternică a
organelor și organismelor științifi
ce, incepind cu Comitetul Național
pentru Știință și Tehnologie, Ia ela
borarea planurilor și programelor
de dezvoltare. După cum este sub
liniată și datoria Academiei R.S.R.,
a academiilor de specialitate și in
stitutelor de cercetări de speciali
tate să participe mai activ la acti
vitatea de conducere a ministere
a diferitelor unilor. centralelor,
____ - —
tăți economico-sociale. Ceea ce» se
cercecere este ca întreg
_ frontul
'
tării științifice să-și facă puternic
simțită contribuția la elaborarea
strategiilor și planurilor de dez
voltare ale țării, la înfăptuirea lor,
cit și pe linia valorificării mai
largi a concluziilor cercetărilor de
specialitate în fundamentarea deci
ziilor și conducerea vieții economi
co-sociale.
Militînd pentru aplicarea fermă
a principiilor de conducere și pla
nificare pe baza autoednducerii,
autogestiunii, pentru funcționarea
cu întreaga răspundere a organis
melor democrației, pentru creșterea
rolului centralelor și întreprinde
rilor. secretarul general al parti
dului subliniază cu argumente edi
ficatoare necesitatea dezvoltării, in
cadrul procesului de îmbunătățire
a conducerii și planificării economito-sociale. a întrecerii și competiției intre întreprinderi din aceeași ramură și din alte sectoare.
Rațiunea majoră a perfecționărilor
propuse în această direcție are in
vedere tocmai o mai largă punere
în valoare a factorilor calitativi,
intensivi, ai dezvoltării, printr-o

participare conștientă a oamenilor
muncii.
generată și
susținută
de afirmarea puternică a senti
mentului de mindri.e pentru lu
crul bine făcut, de natură să
individualizeze, in ansamblul eco
nomiei. numele întreprinderii in
care iși desfășoară activitatea. în
aceeași direcție
— a implicării
mai adinei
a omului muncii in
bunul mers al activității unității
in care muncește — acționează și
măsurile preconizate de secretarul
general al partidului pe linia apli
cării mai ferme a principiilor so
cialiste de retribuție, prin acordul
global, in strinsă legătură cu re
zultatele muncii atit personale, cit
și cu rezultatele generale ale uni
tății.
Desigur, întreg ansamblul de
orientări principiale si măsuri prac
tice formulat de secretarul general
al partidului, in recenta expunere,
se inscrie net in spațiul vast al ac
țiunii de perfecționare a conduce
rii și planificării economico-socia
le, desfășurată cu neslăbită con
secvență in ultimele două decenii.
Tocmai
acest aspect de fond ii
punea
in
evidentă
tovarășul
Nicolae Ceaușescu cind preciza, că:
„Principiile economice, cadrul or
ganizatoric pe care il avem cores
pund actualei noastre etape de
dezvoltare. Avem deja o experien
ță indelungată .și. pentru noi, nu
se pune azi problema de a le aduce
modificări structurale, ci de a asi
gura realizarea lor mai bună si de
a lua măsuri pentru a perfecționa
continuu activitatea. Pornim de la
faptul că aceasta reprezintă o necesitate permanentă, de zi cu zi. Nu
există nimic care a fost rezolvat
odată pentru totdeauna. Permanent să avem in vedere că trebuie
să perfecționăm si să aducem îm
bunătățiri intregii noastre activi
tăți, corespunzător noilor obiec
tive, etapei de dezvoltare pe care
o parcurgem in toate domeniile".
Se află in aceste cuvinte însuși
miezul viu. mereu proaspăt al gin
dirii și acțiunii practice a secreta
rului general al partidului nostru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cerin
ța ca in intreaga activitate desti
nată progresului tot mai dinamic
al țării, organele și organizațiile de
partid, comuniștii să fie profund
și activ implicați, asigurind mobili
zarea tuturor forțelor la înfăptui
rea exemplară a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea si
Conferința Națională ale partidului.

i jIle
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Cronica zilei
La București s-au
încheiat, joi,
lucrările celei de-a XVIII-a sesiuni
a Comisiei interguvernamentale româno-sovietice de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.
Cu acest prilej, președinții celor
două părți în comisie, tovarășii Ște
fan Andrei, viceprim-ministru al gu
vernului. și A.K. Antonov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al
Uniunii Sovietice, au semnat proto
colul sesiunii.
A fost de față E.M. Tiajelnikov,
ambasadorul
Uniunii Sovietice la
București.
In timpul șederii in țara noastră,
delegația sovietică a avut întreve
deri cu membri ai conducerilor unor
ministere și a vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Capi
tală.
(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 6 mai, ora 20 — 9 mai, ora
20. In tară : Vremea va fi in general
instabilă.
Cerul va fi variabil, mai
mult noros.
Vor cădea ploi ce vor
avea și caracter de averse, Însoțite de
descărcări electrice în majoritatea re
giunilor. îndeosebi in partea a doua
a intervalului, și cu o frecvență mal
mare in sud, unde cantitățile de apă
pot depăși, pe alocuri, 15 litri pe me
tru pătrat !n 24 de ore. izolat, vor t'i
condiții
pentru căderi de
grindină.
Vintul va sufla slab pină la moderat,
cu unele intensificări in partea de sudvest și de sud-est a țării cu viteze
pină la 40—50 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre
7 șl 15 grade, iar cele maxime, in scă
dere. se vor încadra in general intre
18 și 26 de grade. In București : Vre
mea va fi in general instabilă. Cerul
va fi variabil, mai mult noros. Tem
porar, vor cădea ploi ce vor avea șl
caracter de aversă, însoțite șl de des
cărcări electrice. Vintul va sufla slab
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 8 si 10 grade,
iar cele, maxime între 23 și 25 de grade.

ACTUAUTATEA SPORTIVĂ
Azi la Timisoara

Portugalia
in „Cupa Davis”

România -

Astăzi începe la Timișoara întîlnirea de tenis din cadrul ediției 1988
a • ..Cupei Davis" dintre echipele
României
și Portugaliei,
contînd
pentru primul tur al grupei zonale
Euroafricane B. din care mai fac
parte reprezentativele Olandei, Se
negalului, Bulgariei și U.R.S.S. Cele
două formații au sosit la Timișoara
în prima parte a săptăminii. folo
sind cit mai util timpul pentru efec
tuarea antrenamentelor și a celor
lalte preparative dinaintea meciuri
lor oficiale.
De remarcat efortul organizatori
lor de. a asigura cit mai multe locuri
in tribune — in prezent 1 500, prin
supramăițarea acestora. Scorul poate
fi citit in orice moment, din . orice
punct, pe tabela electronică, asigu
rată de întreprinderea de aparate
electrice de măsurat I.A.E.M. din lo
calitate. Joi la prinz.j.la . hotelul
„Continental", au avut loc ședința
tehnică și obișnuita conferință de
presă. Tragerea la sorți s-a desfă
șurat in prezența arbitrului princi
pal al intîlnirii, Daniel Gelley
(Israel), ordinea meciurilor de azi la
simplu fiind următoarea : Florin Segărceanu — Cunha. Adrian Marcu — Nuno Marques. Simbătă
va
avea loc partida de dublu. în care
in echipa noastră, alături de Florin
Segărceanu, va evolua, așa cum ne-a
spus Stefan Georgescu, căpitan ne
jucător și antrenor al
formației,
tinărul George Cosac, pentru ca du
minică să se desfășoare ultimele
partide de simplu. (Cezar Ioana).

Centura de aur”
IN RING

Imagine din Tulcea

DE LA CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNAȚIUNI
Titularul unui C.E.C. are aricind
posibilitatea să ceară înscriere) in
acesta a unei clauze de imputernicire, prin care să acorde dreotul
de a dispune de sumele economisite
și altor persoane (cel mult două)
pe care le indică pe documentul
de depunere. in instrumentul de
economisire respectiv
se inscrlu,
de către C.E.C., numele, prenume
le și anul nașterii persoanelor îm
puternicite. Clauza de împuterni
cire este valabilă numai in timpul
vieții titularului instrumentului de
economisire, aceasta puțind fi mo
dificată sau anulată numai
de
către titular.
Dacă la emiterea libretului nu
a fost introdusă clauză de împu
ternicire. ulterior, cu ocazia unei
operații de depunere chiar și pen-

tru suma de 5 lei. titularul instru
mentului poate introduce clauză de
împuternicire.
Depunătorii care efectuează de
puneri pe numele altor persoane
pot cere, la prima depunere, intro
ducerea. în favoarea lor sau a
altor persoane, a clauzei de
împuternicire.
Titularul unui instrument de
economisire are dreptul să stabi
lească prin ..dispoziție testamenta
ră" persoanele fizice sau juridice
care să dispună de sumele econo
misite la C.E.C. după decesul său,
Dispoziția testamentară se înscrie
in fișa de cont a instrumentului
de economisire. Ea poate fi revoca
tă sau modificată numai de către
titularul depunerilor.

*
Deprinderea de a fi econom și
de a avea spirit de prevedere este
o trăsătură de caracter a poporu
lui român, care s-a transmis din
generație in generație, cultivată
fiind cu grijă in conștiința fiecărui
membru al societății noastre.
intr-o cugetare asupra necesită
ții economisirii. Marin Preda subli
nia : ..Mai bine să economisim ban
Cu ban și. in loc să imprumutăm
de la alții, să ne imprumutăm de
la noi înșine". Pentru realizarea
acestui deziderat. Casa de Economii
și Consemnațiuni pune la disooziția
populației forme și instrumente
variate de economisire.
Una dintre formele eficiente și
practice de economisire permanent
ță. lună de lună, o reprezintă de
punerile la C.E.C. prin virament pe
bază de consimțămint scris. Depu
nerile prin această formă se pot
efectua, la alegere, pe libretul de
economii preferat sau in contul cu
rent personal, beneficiind, totodată,
de avantajele pe care C.E.C. le
acordă depunătorilor pe aceste instrumente de economisire.
Prin fo'osirea acestei forme de
economisire se asigură efectuarea
sistematică a depunerilor fără ca
depunătorul să se deplaseze de fie
care dată la unitatea C.E.C.. aceste
Operații fiind făcute de serviciul

*
financiar al întreprinderii sau al
instituției la care acesta lucrează.
Toți cei care doresc să folosească
acest sistem practic de economisi
re trebuie să solicite unității unde
sint încadrați ca să li se depună la
C.E.C., chenzinal sau lunar, suma
pe care doresc s-o economisească.
Sumele astfel economisite Sint în
scrise in libretul de economii la
ghișeul C.E.C. de la locul d.e mun
că sau la unitatea C.E.C. unde s-a
virat depunerea. înscrierea in con
tul curent personal a sumelor vira
te se efectuează automat de unita
tea C.E.C. la care este deschis con
tul. ceea ce face ca acest instru
ment de economisire să fie cel mai
avantajos pentru depunerile prin
virament.
Deoarece depunerile Ia C.E.C. au
un caracter strict voluntar, fiecare
poate să majoreze suma depusă
sau s-o micșoreze, după dorință, și
chiar să dispună anularea consimțămintului dat.
Sporind sistematic. lună de lună,
depunerile pe bază de consimțămint
scris, la care se adaugă sumele pro
venite din dobinzi C.E.C., se oferă
depunătorilor posibilitatea realiză
rii. intr-un termen mai scurt, a do
rințelor personale privind procura
rea obiectelor de mare valoare și
de folosință indelungată.

1

Foto : I. Herțeg

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
Duminică, 8 mai. este programa
tă să aibă loc TRAGEREA EX
CEPȚIONALA
PRONOEXPKES
„BOXEXPRES". în cadrul a 6 ex■ rager:. cuprinse în 2 faze, cu ur.
total de 42 de numere, participanților li se oferă noi posibilități de
obținere a unor importante cîștigur:
constind in autoturisme „Dacia1 300". mari sume de bani de va
lori fixe și variabile, precum și
excursii peste hotare. Șansele se
anunță cu atit mai mari cu cit se
poate ciștiga și cu NUMAI 3 NU
MERE. Agențiile Loto-Pronosport
stau la dispoziție pentru procurarea
biletelor pină simbătă, 7 mai. cind
este ULTIMA ZI de participare.

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala
mare) : A douăsprezecea noapte —
18 ; (sala Amfiteatru) : Contrabasul
18 : (sala Atelier) : Pe la ceasul
cinci spre seară. - 18
® Filarmonica
__
..George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Ervin Acel.
Soliști : Nicolae Li caret, Romică Rîmbu
— 19; (sala Studio) : Recital de pian
Dan Pârvu. Bach, Beethoven, Chopin,
Remus Georgescu, Schumann — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Cocoșatul
de la Notre-Dame — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra“
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Neînsemnatei — 18 ; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pierdută
— 18
O Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19
$ Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Noapte bună, mamă — 19,30
Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul — 18
« Teatrul ,,Nottar?.“ (59 31 03,
sala
Mattheru) : Livada de vișini — 18
© Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cind au murit can-

- 35 DE
ROMÂNI

BOXERI

Cea de-a\17-a ediție a competiției
internaționale de box „Centura de
aur", tradițional turneu
pugilistic
organizat anual in țara noastră, se
va bucura la actuala ediție de pre
zența a peste 100 de pugiliști frun
tași din Bulgaria, Cuba, Egipt,
Finlanda, R. D. Germană, Ghana,
Italia, Suedia, Turcia. Ungaria, Uni
unea Sovietică și, firește. România.
Galele vor fi găzduite de Palatul
Sporturilor și Culturii din București,
gala inaugurală — luni 9 mai, cu
începere de la ora 15.30. Din lotul
nostru (care va număra 35 de pu
giliști) fac parte cei mai buni spor
tivi la ora actuală, inclusiv mem
brii lotului ce se pregătește in ve
derea participării la J.O. Printre se
lecționații „Centurii de aur" se află
M. Gindac (categoria
semimuscă),
Ad. Amzăr- și N. Aliuță (muscă), I.
Guzganu și N. Iancu (cocoș). D. Du
mitrescu și N. Talpoș (pană).
M.
Dumitrescu și D. Măeran (semiușoară), G. Gogol (ușoară), Fr. Vastag
(semimijlocie). R. Obreja (mijlociemică). D. Maricescu (mijlocie). V.
Damian. D. Senciuc și M. Vasilache
(semigrea). P. Bornescu (grea). P.
Golumbeanu și M. Paizs (supergrea).
FOTBAL. La Barcelona, in prima
manșă a finalei competiției interna-,
ționale de fotbal ..Cupa U.E.F.A.",
echipa Espanol a învins cu scorul de
3—0 (1—0) formația vest-germană
Bayer Leverkusen. Partida retur se
va disputa la 18 mai. la Leverkusen.

gurii — 18 : (sala Giulești, 18 04 85) :
Cum s-a făcut de-a rămas Catlnca
fată bătrină — 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy,
Savoy — 18 ; (sala Victoria. 50 58 65) :
Varietăți pe portativ — 19
• Ansamblul
artistic
.._
Rapsodia
română" (13 13 00) :
De tine, dorul
mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creanga" (50 26 55) :
Uite-1, nu e — 9: Vrăjitorul din Oz
— 18
• Teatrul ..Țăndărică” (15 23 77. sala
Victoria : Boroboață — 10: 15
• Circul București (10 41 95) : „Stele
le circului din Moscova" — 19
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Urmașul — 18,30

cinema
• Niște
băieți
grozavi :
SCALA
(11 03 72) — 9: 11 ; 13; 15; 17,15; 19,30,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15;
17; 19. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
fl Rezervă
la
start :
VICTORIA
(16 28 79)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;
17; 19

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
EMBLEME ALE MODERNIZĂRII

LA VOLGOGRAD
După un zbor de două ore pe
deasupra stepei nesfirșite, în fap
tul serii avionul face o voltă lar
gă, dezvăluind o fîșie de lumini
ce însoțesc pe o distanță conside
rabilă malul drept al Volgăi, cel
mai mare fluviu european. Prin
forma sa alungită, cale de 80 de
kilometri, și îngustă, de 7—15 km,
Volgogradul este atras și lipit de
fluviul cu care se află intr-o or
ganică simbioză.
In conștiința umanității. Volgo
gradul s-a impus ca „Oraș-erou“.
orașul desfășurării istoricei bătălii
care, pe parcursul a 143 de
zile și nopți, a spulberat mi
tul invincibilității armatei hitleriste și a marcat o cotitură radicală
în evoluția celui de-al doilea răz
boi mondial. S-a scris mult despre
evenimentele de atunci. Readucem
în. memoria cititorilor două mo
mente simbolice. In ziua de 2 fe
bruarie 1943, la scurtă, vreme după
ce feldmareșalul von Paulus și
ceea ce mai rămăsese din armata
sa s-au predat trupelor sovietice,
a răsunat deasupra orașului, ultima
salvă. Sub privirile supraviețuito
rilor se dezvăluia o imagine de
coșmar, pe care numai cataclis
mele nucleare de mai tîrziu asu
pra unor orașe japoneze aveau să
o egaleze : nici o clădire nu rămăsese întreagă, totul eră numai
ruine. Al doilea moment este, de
asemenea, plin de semnificații :
abia a trecut o lună, și iată că.
in martie 1943, printre ruinele ora,
șului s-a improvizat prima școală.
De pe colina Mamai, care găz
duiește un impresionant complex
memorial, privirile luî
Nicolai
Fedotov, participant Ia marea bătălie, se intorc in mod reflex
spre panorama de azi a orașului, sugerindu-ne considerabilul
efort de reconstrucție ce avea să
dea așezării o înfățișare modernă.
După ce a făcut cunoștință cu această pagină de istorie, din dis
cuțiile purtate cu factori de con
ducere ai orașului reporterul a
consemnat secvențe ilustrative pen
tru preocupările lor actuale.
In cadrul preocupărilor pentru
dezvoltarea mai rapidă și creșterea
calitativă a forțelor de producție,
P.C.U.S, acordă iri prezent o roare
'însemnătate problemei modernizării
producției. Cit de modernă, de com
petitivă este producția realizată ?
Ce căi trebuie folosite pentru asigu
rarea autogestiunii și autofinanțării
și care este cel mai bun sistem de
indicatori, de pirghii economice pen
tru stimularea spiritului gospodă
resc ? In ce mod pot fi perfecțion'ate relațiile dintre întreprinderi
in scopul sporirii eficienței activi
tății economice ? Cum se poate ma
nifesta in mod real democrația e-'
'conomică ? Sint întrebări ce fac
obiectul unei largi dezbateri in co
lectivele de oameni ai muncii. în
presă și la televiziune, în întreaga
Uniune Sovietică și pe care, într-o
formă sau alta, le-am regăsit pre
zente și in preocupările orașului,
devenit un mare centru industrial.
Sint probleme, intrebări pe care și
le pun și oamenii muncii din in-
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treprinderea-etalon de fabricație a
tractoarelor, și colectivele tradi
ționalelor unități de prelucrare a
lemnului, ca. de altfel, din toate
cele 130 de întreprinderi existente
aici, in care se realizează oțel și
laminate, aluminiu și produse pe
trochimice, utilaje și nave fluviale,
bunuri de consum și energie electrică.
„Este momentul în care partidul
ne cere să facem un salt calitativ
in activitatea noastră, renunțind la
concepțiile învechite, restructurând,
radical viața economică și promo
vând hotărit. ceea, ce este nou, mo
dern. pentru a spori iritr-o măsură
esențială eficiența muncii". Ne re
latează aceste, gindufi Victor Va
silenko. directorul Centrului teri
torial . de. informare si propagandă
tehnico-științifică
Volgograd
—
unitate aflată, cum este firesc, in

însemnări
din U.R.S.S
avanposturile bătăliei pentru mo
dernizare.
Instituția amintită este, in esen
ță, o bancă de date tehnice in care
sint colectate circa 600 000 de docu
mente curente privind invențiile,
inovațiile, experiența înaintată de
producție din intreaga țară. Se află
aici, de asemenea, un fond de in
formații tehnice din literatura de
specialitate străină. Pentru necesi
tățile curente este folosită tehnica
de calcul, care permite asigurarea
informației dorite în minimum de
timp.
— Cum asigurați colaborarea cu
unitățile economice in vederea co
lectării și, respectiv, furnizării in
formației tehnice proaspete, pentru
a fi cunoscută și generalizată ?
— Fiecare întreprindere are un
compartiment, mai mare sau mai
redus, in funcție de necesități, spe
cializat in informarea tehnică. Me
nirea specialiștilor care îl compu'n
este de a promova susținut pro
gresul tehnic. Ei ne propun idei
tehnice noi, apărute și aplicate in
mijlocul colectivului respectiv și
ne solicită soluții pentru probleme
tehnice care interesează întreprin
derea. Relațiile cu întreprinderile
se desfășoară pe o bază economică
— cumpărăm și vindem informații
tăhnice. Dar nu sîntem o instituție
pasivă, ci. desfășurăm o intensă
propagandă tehnică prin interme
diul televiziunii și presei, al con
ferințelor și filmelor tehnice pro
iectate in întreprinderi.
Preocuparea pentru nou. pentru
modern, caracteristică activității
actuale din economia sovietică, se
regăsește și în viața Cotidiană a lo
cuitorilor orașului. Se știe, bună
oară. că. de regulă, aspectul arhi
tectural al unui oraș se formează
în zeci și zeci de ani și ch;ar de-a
lungul secolelor. Or. pentru acest
oraș de pe Volga, după, bătălia amintită, din 1943. totul a trebuit să
înceapă de la zero. Și s-a construit
rapid, in stilul epocilor ce s-au
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succedat. Ce probleme se ridică
acum in această privință, ce solu
ții sint adoptate 1 Este tema dialo
gului cu Eduard Pcelințev, vice
președinte al sovietului orășenesc.
— Volgogradul este un oraș in-;
dustrial in plină dezvoltare, unde,
de-a lungul anilor, s-au acumulat
o serie de probleme ce trebuie re
zolvate mai ales prin investiții —
ne spune interlocutorul. Bunăoară,
de la 32 000 locuitori, citi rămăse
seră printre dărâmături în februarie.
1943, Orașul a ajuns . acum la o
populație, de l. milion. Toți au unde
locui, dar unii oameni nu sint. mul
țumiți. și pe bună dreptate, deoa
rece suprafața locativă este încă
redusă, in. anumite apartamente lo
cuiesc in comun citeva familii, de
regulă, rude. Pentru soluționarea
acestor probleme a fost, adoptat un
program complex, prioritar, de ac
țiune, intitulat: ..Eocuințe". fn 1986
am. construit 400 000 mp suprafață
locuibilă., in 1987 am depășit această cifră, iar in anii: 1988. și. 1989
vom. ridica ștacheta la cite. 500 000
mp. Este, un ritm care ne. va per
mite să rezolvăm problema în vi
itorii cițiva ani. In acest scop, lăr
gim baza de producție, prin, con
struirea a două noi fabrici de pre
fabricate. tn paralel, aplicăm un
program complex de lucrări edili
tare, privind aprovizionarea cu
apă. termoficarea, înfrumusețarea
orașului, dezvoltarea rețelei co
merciale și de ocrotire a sănătății.
Intense acțiuni se întreprind pen
tru protecția mediului înconjurător.
„Dacă am făcut mult pentru ocro
tirea Volgăi și astăzi, ca să mă ex
prim așa. șe poate bea apă. din
fluviu, mal avem necazuri cu po
luarea aerului" — pe spune interlo
cutorul. O altă dificultate derivă
din faptul că lungimea orașului este
foarte mare, ceea ce creează greu
tăți in domeniul
transportului.
..Am construit, două magistrale aufo
paratele și se află in curs de rea
lizare o a treia magistrală pentru
circulație rapidă, s-a realizat prima
linie subterană de tramvai pe o
distantă de 3.5 km. la. care pină in
1992 vom adăuga încă 6 km".
Tn consens cu voința alegătorilor,
sovietul este hotărit să facă tot ce
depinde de el pentru ca orașul să
fie mai frumos, să răspundă mai
bine cerințelor moderne.
— Nevoile imediate au influen
țat stilul multor construcții din
oraș — ne spune vicepreședintele.
Iar acum, ne putem oc.ttpa de îm
bunătățirea formelor arhitecturale..
Am. făcut, un prim pas prin, con
struirea de blocuri monolit, care
ne vor da posibilitatea unei mâi
mari variații arhitectonice. De ase
menea. sîntem. pregătiți pentru o
serie nouă, mai modernă, de lo
cuințe din prefabricate.
Intr-adevăr, urtele mierdraioane.
construite in ultimul timp, se evi
dențiază prin frumusețea lor. ca și
prin gradul înalt de comoditate al
locuințelor. Iar un obiectiv recent
terminat — noua gară fluvială — a
devenit emblematic pentru orașul
de pe Volga.
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Eșecuri in lanț ale politicii
S. u. A in America Centrală

D. P. A.:

într-un comentariu consacrat evo
luțiilor din America Centrală, agen
ția de presă vest-germană D.P.A.
scrie :
„în ultimele săptămini, Adminis
trația S.U.A. a suferit numeroase
eșecuri in America Centrală. Obiec
tivele politice pe termen lung ale
Administrației americane in Hon
duras. Salvador. Nicaragua și Pana
ma nu s-au putut concretiza. Mexi
cul și Guatemala au criticat într-o
formă neobișnuit de dură intervenția
americană in regiune.. Acțiunile
militare aie Statelor Unite in Pa
nama și Honduras au declanșat un
val de proteste in intreaga Americă
Latină.
Sentimentele antiamericane au
ajuns Ia apogeu in America Centra
lă. confruntată cu numeroase con
flicte. Cind Hondurasul a anunțat
instituirea stării excepționale.
in
u-ma unor demonstrații singeroase
in semn de protest împotriva politi
cei S.U.A.. și a dispus
închiderea
tuturor școlilor șl universităților de
teama izbucnirii unor noi revolte,
observatorii politici au apreciat că
s-a ajuns la un moment hotăritor.
Moartea mai multor demonstranți in
fața ambasadei americane, pagubele
pricinuite clădirii ambasadei și ce
rerea ca americanii să . părăsească
Hondurasul constituie indicii clare

• Uimitoarele aventuri aie mușche
tarilor : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13;
15; 17, CIULEȘTI (17 55 46)
—
9;
11; 13
• Egreta
de
fildeș :
POPULAR
(35 15 17) — 15: 17
• Destine
romantice :
LUMINA
(14 74 16)
- 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45: 20
• Figuranții
COTROCENI (49 48 48)
— 15; 18
• Iacob : VOLGA (79 71 26) — 9; 11,30;
14; 16.30; 19
• Orele 11 : MUNCA (21 50 97) — 15;
17; 19
• Pădurea de fagi : ARTA (21 31 86)
— 15: 17; 19
regizori,
mari
actori :
• Mari
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20
și
pajură
BUCUREȘTI
• Cap
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
FAVORIT (45 31 70)
8,45; 11; 13.15;
15,30:. 17,45; 20
e Micii partizani : TIMPURI NOI
(15 61 101 — 9: 11: 13: 15: 17; 19
A Detectivul din Ceghem: VIITORUL
(10 67 401 — 15: 17: 19
Lanțul de aur : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15: 17: 19
• Nu e ușor cu bărbații : COSMOS
(27 54 95)
— 9: ----11.30: ‘14:
‘ 16,30; 19.
DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15;
17: 19

că in această țară a sporit opoziția
față de S.U.A.
Pină in prezent, Hondurasul era
apreciat drept cel mai apropiat și
fidel aliat al S.U.A. in regiune. Dar
atmosfera din țară, odinioară priete
nească față de S.U.A.. s-a trans
format «in nemulțumire, dacă nu
chiar in ostilitate deschisă», relevă
un articol apărut in ziarul ..Los An
geles Times". Observatori americani
sint de părere că Washingtonul nu
se maj poate bizui nici pe forțele
armate honduriene.
„Revolta antiamericană a fost con
secința unei frustrări acumulate in
legătură cu politica promovată d.e
S.U.A. față de această țară, politică
apreciată drept arogantă», a relevat
cotidianul
american
..Christian
Science Monitor". Factorii care au
declanșat revolta au fost dislocarea
de scurtă durată, in luna martie, a
unui efectiv suplimentar de 3 200
militari americani in scopul spriji
nirii contrarevoluționarilor nicaraguani. precum și extrădarea in
S.U.A. a unui cetățean hondurian
bănuit că ar fj traficant de droguri.
Potrivit politicienilor din opoziție.
S.U.A. au impus aceste măsuri Hon
durasului. incălcindu-se astfel Con
stituția honduriană.
In Salvador, democrat-creștinii au
suferit o înfrîngere masivă în re
centele alegeri parlamentare, după
ce, in pofida sprijinului acordat de
S.U.A.. președintele Jose Napoleon
Duarte nu a obținut nici victoria,
nici o soluție negociată in războiul
civil dus împotriva forțelor de ghe
rilă. Observatorii au apreciat rezul
tatul alegerilor drept un eșec serios
pentru S.U.A.. care — incepind din
1980 — au acordat Salvadorului un
ajutor militar și economic de peste
trei miliarde dolari.
învingătorul net in alegeri a fost.
Alianța Republicană Naționalistă,
condusă de fostul maior in serviciile
secrete Roberto D’Aubuisson. despre
care se afirmă că întreține legături
strinse cu „Escadroanele morții".
Statele Unite au refuzat, in repetate
rinduri. să-i acorde Iui D’Aubuisson
de
intrare in țară,
permisiunea
dreaptă
Partidul său de extremă
dorește în prezent ca toți consilierii
să părăsească
militari americani
Salvadorul. Astfel, în S.U.A. se pune
din nou problema dacă în Salvador
principalul dușman este gherila (de
stingă) sau
„Escadroanele morț’i"
(de dreapta), relevă un comentariu
al ziarului ..Washington Post".
Totodată. Nicaragua si Panama
continuă să provoace dureri de cap
guvernului american. în Nicaragua,

guvernul și elementele ..contras" au
incheiat pentru prima dată, la sfirșitul lunii martie, un acord de înce
tare a focului. Astfel, obiectivul pre
ședintelui S.U.A. de a răsturna gu
vernul de stingă din Nicaragua a de
venit tot mai îndepărtat. -Reagan
iși va încheia probabil mandatul
fără ca situația politică din Nica- ,
ragua să se modifice substanțial
comparativ cu cea din 1981». se arată
intr-un
comentariu
al
revistei
..Newsweek". Revista citează un fost
diplomat american, care a declarat :
-Acest lucru s-ar fi putut înfăptui
și fără elementele ..contras"... Timp
de șapte ani s-a vărsat singe fără
nici un rezultat».
In Panama. Administrația de Ia
Washington nu a reușit pină în pre
zent să-1 înlăture pe fostul colabo
rator al C.I.A..
Manuel
Antonio
Noriega. Șeful forțelor armate, care
a căzut in dizgrație, se menține
neașteptat de mult la putere, cu
toate că guvernul american iși
înăsprește
permanent
sancțiunile
împotriva acestei țări.
______ ajungind
______ să
afirme chiar că securitatea naționa
lă a S.U.A. .este amenințată. Cu cit
succesul acestor acțiuni se lasă tot
mai mult așteptat, cu atit se inten
sifică criticile la adresa amenințări
lor militare și a sancțiunilor eco
nomice. Chiar și in rîndul opoziției
panameze, favorabilă Statelor Unite,
se manifestă tendințe de sciziune,
determinate de sancțiunile america
ne. Sint exprimate temeri că din
cauza lui Noriega Washingtonul va
provoca haos în întreaga țară.
In numeroase țări din America
Latină au fost formulate critici as
pre Li adresa acțiunilor militare
ale S.U.A.
in
America Centrală.
Președinții Mexicului și Guatemalei
au avut cele mai dure reacții în acest
sens. Ei resping «orice formă de in
tervenție străină- in Panama. Pre
ședintele Mexicului. Miguel de la
Madrid, a acuzat S.U.A. d.e «încă!- •
care sistematică a dreptului interna
țional. de recurgere la
agresiune
economică, intimidare militară și
amestec in afacerile interne ale sta
telor centroamericane».
«Este limpede că politica externă
dusă de S.U.A. in America. Centrală
a eșuat», relevă
mexican
ziarul
„Unomasuno". «In urma iacțiunilor
americane inițiate în ultimii ani ai
Administrației Reagan,
problemele
țărilor centroamericane s-au compli
cat chiar mai mult», relevă .„News
week". în prezent, situația din Costa
Rica este cea mai stabilă — aceasta
fiind tara în care angajamentul mi
litar al S.U.A. este cel mai redus".

Schimb de mesaje între
tovarășul Nicolae Ceaușescu

și tovarășul Wojciech Jaruzelski
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii,
Socialiste România, s-au transmis
tovarășului
Wojciech
Jaruzelski,
prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Polone, salu
tări cordiale și cele mai bune urări
de sănătate, iar poporului polonez
prieten urări de noi succese in ac
tivitatea de construcție a socialis
mului.
Mulțumind, tovarășul Wojciech
Jaruzelski a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
cald salut prietenesc, cele mai bune
urări de sănătate și fericire perso
nală, de noi realizări poporului ro

mân în dezvoltarea multilaterală a
țării.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către tovarășul
Wojciech Jaruzelski a tovarășului
Miu Dobrescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R..
președintele Consiliului Central al
U.G.S.R., care efectuează o vizită in
Republica Populară Polonă. în frun
tea unei delegații sindicale.
în timpul convorbirii care a avut
loc au fost evidențiate bunele relații
de prietenie și colaborare dintre
partidele și popoarele din cele două
țări, contribuția importantă pe care
o aduc sindicatele la dezvoltarea și
întărirea continuă a acestora, în in
teresul popoarelor român și polonez,
al cauzei păcii, socialismului și pro
gresului în lume.

Dialogul, tratativele - singura cale
de acțiune pentru stingerea conflictelor
si diferendelor dintre state
9

în favoarea unei conferințe internaționale de pace

asupra Orientului Mijlociu
AMMAN 5 (Agerpres). — într-o
alocuțiune rostită la Amman, regele
Hussein al Iordaniei a reafirmat po
ziția țării sale în problema convo
cării unei conferințe internaționale
de pace asupra Orientului Mijlociu,
subliniind că Iordania va participa
la acest forum ca un stat suveran
si independent, unde se va reprezen
ta pe sine, și nu poporul palestinian.
Singurul reprezentant legitim al acestuiă, a spus el, este Organizația
pentru Eliberarea Palestinei.

DAMASC 5 (Agerpres). — Instau
rarea unei păci globale și durabile

în Orientul Mijlociu poate fi reali
zată doar în cadrul unei conferințe
internaționale de pace sub auspiciile
Națiunilor Unite, cu participarea
tuturor părților interesate și a mem
brilor permanenți ai Consiliului de
Securitate — se subliniază în comu
nicatul reuniunii de la Damasc a
Comisiei ministeriale de cooperare
arabo-africană. Documentul cere,
totodată, aplicarea rezoluțiilor Con
siliului de securitate referitoare la
retragerea imediată și necondiționa
tă a Israelului din sudul Libanului,
informează agenția A.P.S.

Nicaragua propune reluarea convorbirilor cu S.U.A.
IN CADRUL LUCRĂRILOR COMISIEI O.N.U.
PENTRU DEZARMARE S-A EVIDENȚIAT :

Necesitatea înfăptuirii unor măsuri practice
de dezarmare nucleară
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres),
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite continuă lucrările se
siunii Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare.
în discursul său, reprezentantul
Indiei a subliniat în mod deosebit
necesitatea intensificării eforturilor
și negocierilor în vederea înfăptuirii
unor măsuri practice de dezarmare
nucleară, evidențiind. în context,
importanța pe care ar avea-o reali
zarea unui acord de interzicere a
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară. El a arătat că. în preocuparea
de a contribui la progresul spre un
acord de prohibire a tuturor expe
riențelor nucleare, țările neutre si
nealiniate au prezentat o serie de
propuneri avînd ca obiectiv reali
zarea unui compromis si depășirea

impasului in care se află de mai
mulți ani negocierile pe această
temă.
Reprezentantul R. D. Germane a
reliefat prioritatea măsurilor de
dezarmare nucleară în ansamblul
eforturilor in sfera dezarmării. El a
subliniat că o mare importanță in
acest proces ar avea-o crearea de
zone și coridoare denuclearizate în
diferite părți ale lumii, care s-ar
constitui ca pași concreti în direcția
dezarmării nucleare. Vorbitorul a
arătat. în această ordine de idei, că,
în luna iunie a.c., la Berlin, va avea
loc, la inițiativa R. D. Germane, o
reuniune internațională consacrată
problemei
zonelor denuclearizate.
care își propune să prilejuiască un
larg schimb de vederi asupra căilor
de înfăptuire a unor asemenea zone.

Pe continentul european să fie create
zone libere de arma nucleară!
Chemarea comitetului de coordonare al Mișcării austriece
pentru pace
VIENA 5 (Agerpres). — Comitetul
de coordonare al Mișcării austriece
pentru pace a dat publicității un
apel adresat parlamentului și guver
nului de la Viena, prin care cheamă
la acțiuni in vederea creării în Eu

ropa a unor zone libere de arma nu
cleară. înființarea unor asemenea
zone, se spune in document, va servi
cauzei generale a limitării armamen
telor și dezarmării.

Luări de poziție in Noua Zeelandă in favoarea ieșirii țării
din pactul A.N.Z.U.S.
WELLINGTON 5 (Agerpres). —
Peste 7 500 de neozeelandezi au sem
nat o petiție, ca urmare a inițiativei
lansate de Larry Ross, proeminent
militant pentru pace din această
țară, in care se cere proclamarea
Noii Zeelande drept stat nealiniat.
Semnatarii documentului, care a fost
înmânat președintelui Comitetului
pentru afaceri externe și al apărării
al parlamentului
neozeelandez, se
pronunță, totodată, pentru ieșirea de
finitivă a țării din pactul A.N.Z.V.S.
(alianța militară 'încheiată in urmă
cu 37 de ani intre S.U.A., Noua
Zeelandă și Australia).

După cum se știe, guvernul
laburist al premierului David Lange
a promovat, de la venirea sa la pu
tere In 1983, o politică de menținere
a statutului de zonă fără arme nu
cleare al țării, ceea ce a dus la o
răcire sensibilă a relațiilor cu S.U.A.
Referindu-se la petiția lui Larry
Ross, ministrul de externe al Noii
Zeelande, Russel Marshall, a decla
rat că. deși nu consideră necesară o
schimbare a actualei politici, această
inițiativă constituie un bun prilej
pentru studierea, eventualității ca
Noua Zeelandă să. promoveze in
viitor o politică de nealiniere.

pentru normalizarea relațiilor bilaterale
MANAGUA 5 (Agerpres). — „Pacea
și democrația sint elemente funda
mentale pe care guvernele Nicaraguei și S.U.A. trebuie să le sprijine
prin acțiuni concrete în respectivele
țări și in relațiile internaționale'1 —
a declarat, la Managua, președintele
nicaraguan, Daniel Ortega Saavedra,
cu prilejul prezentării scrisorilor de
acreditare a noului ambasador al
S.U.A. în Nicaragua, Richard H.
Melton — transmite agenția Prensa
Latina. El a evidențiat necesitatea

de a se renunța la folosirea forței, a
amenințărilor și presiunilor econo
mice și militare in raporturile in
ternaționale și de a se înceta finan
țarea acțiunilor teroriste îndreptate
împotriva altor state. Președintele
Daniel Ortega Saavedra a reiterat
propunerea guvernului nicaraguan
de a fi reluat, la 15 mai, în Mexic,
dialogul nicaraguano—nord-american
privind normalizarea deplină a ra
porturilor bilaterale și soluționarea
controverselor dintre cele două țări.

Împotriva presiunilor exercitate asupra
Republicii Panama
PRAGA 5 (Agerpres). — într-o
declarație publicată de ziarul „Rude
Pravo“, secretarul general al Parti
dului Poporului din Panama (P.P.P.),
Ruben Dario Souza, s-a pronunțat
împotriva amestecului străin in tre
burile interne panameze. El a con
damnat presiunile exercitate de
S.U.A. asupra Republicii Panama și
a cerut aplicarea neabătută a preve
derilor Tratatului panamezo—nordamerican privind Canalul Panama și
zona sa adiacentă.
CIUDAD DE PANAMA 5 (Ager
pres). — Ziarul panamez ..Critica" a
condamnat crearea, ]a Washington,
a unui așa-numit birou de informa

ții. care funcționează sub titulatura
„Cruciada civică națională pentru
Panama", menit să lanseze o campa
nie de dezinformare in legătură cu
realitatea panameză.

CIUDAD DE PANAMA 5 (Ager
pres). — în capitala Republicii Pa
nama a continuat dialogul pentru
reconciliere națională promovat de
Frontul Unitar Popular (F.U.P.). la
care iau parte reprezentanți ai auto
rităților guvernamentale și ai prin
cipalelor forte politice din țară, cu
excepția organizațiilor reprezentînd
opoziția conservatoare. Delegații au
analizat, intre altele, alternativa
formării unui guvern de unitate na
țională.

Contenciosul comercial nipono-american
Eșuarea negocierilor privind reglementarea schimburilor reciproce
cu o serie de produse agricole
WASHINGTON 5 (Agerpres). —
Negocierile nipono-americane care
au avut loc la Washington privind
reglementarea schimburilor comer
ciale cu o serie de produse agricole
au eșuat, urmind ca problema res
pectivă să fie analizată în cadrul
G.A.T.T. (Acordul General pentru
Tarife și Comerț). La aceste consul
tări au luat parte Clayton Yeutter,
principalul negociator american in
probleme comerciale, și ministrul ni
pon al agriculturii, Takashi Sato.

TOKIO 5 (Agerpres). — Oficiali
tățile nipone și-au exprimat regre
tul în legătură cu eșecul negocieri
lor nipono-americane privind comer
țul bilateral cu o serie de produse
agricole — relevă presa niponă, ci
tată de agenția China Nouă. S-a sub

liniat, cu acest prilej, că Japonia
este nevoită să accepte discutarea
acestei chestiuni in cadrul G.A.T.T.

OTTAWA 5 (Agerpres). — Miniș
trii comerțului
ai țărilor membre
ale Pieței comune, S.U.A., Japoniei
și Canadei, întruniți intr-o stațiune
canadiană, au dezbătut o serie de
probleme legate de
negocierile
G.A.T.T. în cursul „Rundei Uru
guay". Potrivit unor relatări de
presă, întrunirea a pus in evidență
o serie de probleme divergente cu
care se confruntă statele respective,
între care „dosarul agricol" : „Tre
buie să recunoaștem faptul că in co
merțul agricol avem o problemă
majoră", a declarat la o conferință
de presă reprezentantul președinte
lui S.U.A. pentru tratative comer
ciale, Clayton Yeutter.

Soluționarea problemei datoriilor externe cerință
••
esențială a edificării noii ordini economice mondiale
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta
ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
document politic de excepțională valoare pentru în
treaga activitate teoretică și practică a partidului și
statului nostru, cuprinde o profundă analiză a prin
cipalelor probleme ale vieții internaționale actuale,
formulind orientări și direcții de acțiune novatoare
pentru soluționarea lor constructivă, in conformitate
cu interesele tuturor popoarelor.
In expunere se relevă, pe bună dreptate, inalta
apreciere de care se bucură, pretutindeni in lume, po
litica externă de pace și colaborare internațională
promovată de țara noastră, apreciere ce iși găsește
explicația și in pozițiile consecvente, realiste, in ini
țiativele și propunerile de larg răsunet ale României

,

Intr-adevăr, după declanșarea „cri
zei datoriilor", în august 1982, țările in
cauză au făcut mari eforturi pen
tru a depăși impasul financiar. Se
apreciază că in intreaga perioadă
postbelică nu s-a mai înregistrat un
efort atit de important — al unui
număr atit de însemnat de state,
pentru echilibrarea balanței de plăti
— ca acela depus de țările debi
toare din lumea a treia în ultimii
cinci ani. Cu toate acestea, nu s-a
realizat nici un progres in soluțio
narea problemei datoriilor externe
ale țărilor în curs de dezvoltare.
Dimpotrivă, situația statelor debi
toare, indeosebi a acelora cu mari
datorii, este astăzi mai grea decit
la începutul crizei.
Cum se explică o asemenea evo
luție ?

Injustiții vechi perpetuate
în forme’ noi. Realitatea de ne
contestat este că pină acum au fost
atacate efectele, și nu cauzele cri
zei datoriilor ; cauze care se află in
contradicțiile unei diviziuni interna
ționale a muncii anacronice, ce per
petuează. in forme noi. vechile re
lații de dominație și exploatare, favorizind îmbogățirea unor state pe
seama altora. Datoria externă a unei

socialiste, ale președintelui ei privind căile de depăși
re a actualelor dificultăți din economia mondiala,
de reducere a decalajelor dintre state, de lichidare a
subdezvoltării și înfăptuire a noii ordini economice
internaționale. In acest sens, se subliniază in mod
deosebit necesitatea de a se acorda, in continuare,
o atenție sporită problemelor situației economice
mondiale, cu precădere a țârilor in curs de dezvol
tare.
In ansamblul acestei problematici, care își așteaptă
o soluționare grabnică, se desprinde prin acuitatea ei
problema datoriilor externe ale țârilor in curs de dez
voltare, ce a căpătat un caracter global, a depășit
cadrul economic și a dobindit o evidentă dimensiune
politică.

țări este. în fapt, rezultatul acumu
lării. timp de mai multi ani. a de
ficitelor balanței sale de plăti, de
ficite pe care țara respectivă este
nevoită să le acopere prin recurge
rea la împrumuturi și credite de pe
piața internațională. într-o astfel de
situație se află. îndeosebi, țările
care. în perioada colonială, au fost
încorporate in sistemul capitalist ca
„economii periferice", anexe depen
dente de metropole, cărora le asigu
rau materii prime ieftine în schimbul
unor produse prelucrate, vîndute
scump.
Peste două treimi din veniturile
în devize ale țărilor în curs de dez
voltare provin din exporturile de
materii prime, Dar. cum piața
mondială — mai precis marile moimpune
nopoluri care o domină
țărilor lumii a treia nu numai
cît să producă, ci și pnețurile la care să vindă, veniturile
lor din exporturi se reduc drastic,
drama.
adeseori chiar în proporții
tice. Și mai
... serios este. insă slăbită puterea de cumpărare a țărilor
în curs de dezvoltare, prin deterio
rarea raportului de schimb, adică
prin faptul că. in timp ce prețul pro
duselor lor de export scade, cel al
mărfurilor importate crește. Numai
în 1986, „foarfecele prețurilor" a

pricinuit țărilor respective pierderi
de 94 miliarde de dolari, ceea ce în
seamnă aproape 5 la sută din pro
ducția lor. care a sporit în același
an cu doar 2.5 la sută.

Efectul distructiv al do
bînzilor înalte. Aduse în situația de a nu-și putea acoperi integral
din resurse proprii investițiile ne
cesare realizării unor ritmuri de
creștere capabile să determine re
cuperarea rămînerii lor în urmă, ță
rile subdezvoltate s-au văzut nevoite
să recurgă la importante împrumu
turi — a căror amploare se explică
prin coinciderea in timp a doi fac
tori : nevoia stringentă de capitaluri
a unui mare număr de țări ce au
pornit, cvasi-simultan, la o acțiune
de dezvoltare rapidă, și oferta unor
importante capitaluri, atractive sau,
mai bine zis, amăgitoare, prin con
dițiile favorabile de credit inițiale.
Atit timp cit costul creditului
internațional s-a menținut in li
mite rezonabile, cît țările în curs de
dezvoltare au putut să-și desfacă pe
piețele statelor dezvoltate proprii
le bunuri, rambursarea creditelor
nu s-a pus ca o problemă acută
sau spinoasă. Dimpotrivă, venitu
rile în devize ale țărilor din „Sudul"

sărac creșteau, ceea ce le permitea
să. achite vechile împrumuturi și să
facă, in același timp, noi importuri
din „Nordul" înstărit. Un astfel de
comerț deschis era profitabil ambe
lor părți. Lumea a treia s-a des
chis larg ca un partener important
al țărilor dezvoltate.
Ceea ce a inversat tendințele din
domeniul relațiilor financiare inter
naționale și a prins
țările sărace
într-o adevărată capcană a datoriilor
a fost politica dobinzilor înalte pro
movată după 1978 de țările capita
liste dezvoltate, indeosebi de S.U.A.
Această politică a afectat și țările
capitaliste dezvoltate din Europa :
faptul că in S.U.A. beneficiau de un
nivel Înalt al dobînzilor a generat o
„fugă a capitalurilor" spre această
țară, unde se puteau obține profituri
superioare.
Dar această politică a dat princi
pala lovitură statelor debitoare din
lumea subdezvoltată. Pe două pla
nuri : pe de o parte, dobînzile ex
cesive. diminuind posibilitățile
de
investiții în economie, au slăbit rit
murile de creștere a producției in
țările dezvoltate, fapt care a contri
buit, alături de escaladarea protecționismului comercial, la reducerea
cererii de produse provenite din sta
tele in curs de dezvoltare și, impli
cit, a veniturilor lor din exporturi.
Pe de altă parte, politica „banilor
scumpi" a aruncat asupra lumii a
treia noi poveri, tot mai grele, de
oarece fiecare procent de majorare
a ratei dobinzilor s-a transformat în
plăți suplimentare ; imposibilitatea
achitării acestora a dus la creșterea
continuă a volumului global al da
toriilor, față de care a crescut me
reu și volumul dobînzilor. Semnifi
cativ în acest sens este faptul că. la
nivelul actual al datoriilor țărilor în
curs de dezvoltare, sporirea cu numai unu la sută a dobînzii reprezintă un plus de plată de circa 4
miliarde de dolari pe an. Or. dobinda medie a pieței a sporit — în
S.U.A., de exemplu — de la 5.05 la
sută în 1976 la 16.38 la sută în 1981.
Si acesta nu este decit procentul
mediu, care maschează faptul că, în

Festivitățile de la Praga
cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a eliberării
Cehoslovaciei de sub dominația fascistă
PRAGA 5 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 43-a aniversări a
eliberării Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă, la Praga a avut
loc o adunare festivă, la care au par
ticipat Milos Jakes, secretar general
al C.C. al P. C. din Cehoslovacia,
Gustav Husak, președintele Repu

blicii Socialiste Cehoslovace,
alți
conducători de partid și de stat
cehoslovaci.
Despre semnificația evenimentului
sărbătorit a vorbit Jaroslav Hajn,
președintele Comisiei Centrale
de
Revizie și Control a P. C. din Ceho
slovacia.
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PRIMIRE. Președintele Statelor
Unite Mexicane. Miguel de la Ma- I
drid Hurtado, l-a primit pe Ion |
Istrate. care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de i
ambasador extraordinar și plenipo- I
tențiar al Republicii Socialiste 1
România in Statele Unite Mexi-.
| cane.

I
S.W.A.P.O. se pronunță pentru acordarea
I
neîntîriiată a independenței Namibiei
Declarația Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest
I
I

LA MOSCOVA a avut loc o întilnire intre Mihail Gorbaciov. secre- I
tar genera! al C.C. al P.C.U.S., și I
Tetsuzo Fuwa. vicepreședinte al'
C.C. al P.C. Japonez, conducătorul .
delegației P.C.J. la convorbirile din I
capitala sovietică. Au fost exami- I
nate probleme actuale ale vieții
internaționale, Îndeosebi privind I
dezarmarea nucleară și edificarea I
unei lumi fără arme atomice. Au
fost abordate, totodată, problemele .
colaborării dintre P.C.U.S. și P.C.J. I
in vederea menținerii păcii, ale I
participării organizat ilor obștești
din cele două țări la mișcarea anti- I.
nucleară. O atenție specială a fost I
acordată problemelor din regiunea
Asiei și Pacificului.

*

LUSAKA 5 (Agerpres). — Cu pri
lejul comemorării a 10 ani de la ma
sacrul de la Kassinga, Organizația
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.) a dat publicității o de
clarație în care cheamă opinia pu
blică internațională șă exercite pre
siuni asupra regimului minoritar
rasist de la Pretoria pentru a-1 de
termina să acorde neintirziat inde
pendența Namibiei, al cărei teritoriu
ii ocupă în mod ilegal. Declarația
reafirmă hotărîrea S.W.A.P.O. și a
poporului din Namibia de a continua
lupta de eliberare națională pinâ la
victoria finală asupra forțelor de
ocupație sud-africane.
Documentul S.W.A.P.O. reaminteș
te că, la 4 mai 1978, efective militare
sud-africane au pătruns pe terito

riul Angolei și au asasinat în tabăra
de refugiați namibieni de la Kassin
ga peste 700 de persoane, în majori
tate femei, copii și bătrîni.

în localitatea Katatura din Nami
bia a avut loc o mare demonstrație
organizată cu prilejul comemorării a
10 ani de la asasinarea de către tru
pele regimului rasist de la Pretoria
a sute de refugiați namibieni in
tabăra de la Kassinga. Participanții
au cerut acordarea neintirziată a in
dependenței Namibiei. Poliția și ar
mata sud-africană — transmit agen
țiile de presă — au intervenit cu
brutalitate pentru a-i împrăștia pe
participanții la demostrație, operînd numeroase arestări. Mai multe
persoane au fost rănite.

.
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VIZITA. La Budapesta a avut loc
o întrevedere intre Jânos Kâdăr.
secretar general al P.M.S.U., și
Shintaro Abe. secretar general ăl.
Partidului Liberal-Democrat — de
guvernămint — din Japonia, aflat
într-o vizită în R.P. Ungară. Au
fost examinate relațiile dintre cele.
două țări și modalitățile de amplificare a acestora, precum si pro-'
bleme ale vieții internaționale actualo.
DISCURS. într-un discurs rostit
la universitatea „John Hopkins"
din Washington, președintele fracțiunii U.C.D.-U.C.S. în Bundestag
(camera inferioară a parlamentului
vest-german), Alfred Dregger, s-a
pronunțat pentru eliminarea totală a armelor chimice și a exprimat’
sprijinul față de intenția U.R.S.S.
și S.U.A. de a reduce cu 50 la sută
armamentele nucleare strategice,
informează agenția D.P.A.

I

Continuă demonstrațiile de protest în teritoriile ocupate
I
de pe malul de vest al Iordanului și Gaza
în teritoriile ocupate de ne malul
vestic al Iordanului și Gaza Continuă
demonstrațiile de protest ale popu
lației palestiniene. în cursul cioc
nirilor cu poliția, trei palestinieni
și-au pierdut viața și numeroși alții

au fost răniți. Joi, practic în toate
localitățile de pe malul vestic al Ior
danului și din Gaza a continuat greva
generală declanșată de populație,
anunță agențiile K.U.N.A. și M.E.N.A.
(Agerpres)
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„Sânătate pentru întreaga omenire

pînă in anul 2 000"

I

— obiectiv pentru realizarea căruia acționează O.M.S.
GENEVA 5 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor Unite din Geneva a
avut loc o ședință festivă consacra
tă celei de-a 40-a aniversări a Or
ganizației Mondiale a Sănătății
(O.M.S.). Au luat parte delegațiile
prezente la cea de-a 41-a sesiune a
Adunării Mondiale a Sănătății, re
prezentanții unor organizații inter
naționale, precum și membri ai
corpului diplomatic acreditați la Ge
neva. In alocuțiunile rostite cu acest
prilej s-au relevat
importanța și
rolul activităților O.M.S. în promo
varea colaborării internaționale în
domeniul ocrotirii sănătății, precum
și însemnătatea programelor de asis
tență ale O.M.S. în favoarea țărilor
in curs de dezvoltare.

Noul director general al Organiza
ției Mondiale a Sănătății, Hiroshi
Nakajima (Japonia), a declarat că
va acționa pentru realizarea obiec
tivului „sănătate pentru întreaga

DECLARAȚIE. India se opune
consecvent
prezenței
militare
străine în Oceanul Indian — a de
clarat în parlament ministrul de
stat indian pentru probleme exter
ne. Natwar Singh. El a subliniat
necesitatea traducerii în viață a
proiectului privind convocarea in
1990. în Sri Lanka, a unei confe
rințe consacrate declarării Oceanu
lui Indian drept zonă a păcii.

omenire pînă în anul 2000", pe care
și l-a fixat organizația. Luind cuvintul in cadrul Adunării Mondiale a
Sănătății, care
se desfășoară
la
Geneva, el și-a exprimat speranța
că prin eforturile tuturor popoare
lor vor fi înregistrate progrese în
lupta împotriva bolilor transmisibile
și cronice și pentru îmbunătățirea
stării generale de sănătate a ome
nirii.

SEMINAR INTERNAȚIONAL. La
Caracas au luat sfirșit lucrările se
minarului internațional consacrat
rolului și locului Americii Latine în
circuitul economic mondial. Parti
cipanții — oameni politici și de. afa
ceri din America și Europa —au
pus în evidență caracterul complex
al problemei datoriei externe latinb-americărie. impactul acesteia asupra dezvoltării social-econoifiiBe
a statelor din regiune, subliniind
necesitatea soluționării ei prin in
termediul unui dialog constructiv
între creditori și debitori. Totodată,
s-a făcut apel la intensificarea
cooperării regionale.

Fostul director general al Organi
zației Mondiale a Sănătății, Halfdan
Mahler, s-a pronunțat in favoarea
unor măsuri care să permită eradi
carea poliomielitei pînă în anul 2000.
Luînd cuvîntul
in cadrul sesiunii
Adunării Generale a O.M.S., el a
reamintit succesul înregistrat pe plan
internațional în urmă cu un deceniu
prin eradicarea variolei. Poliomieli
ta afectează in prezent 275 000 copii,
în special in țările in curs de dez
voltare.

Austria nu s-a decis să ceară intrarea
în Piața comuna
VIENA 5 (Agerpres). — Cancelarul
Austriei. Franz Vranitzky, a declarat
presei, în urma unei ședințe a cabi
netului, că țara sa va decide în 1989
dacă să ceară sau nu să devină mem
bră a Comunității Economice (Vest-)
Europene. în cadrul demersurilor
care se fac în problema aderării —
a spus el — o atenție specială este

acordată păstrării stabilității și neu
tralității țării. Vranitzky a subliniat,
de asemenea, că o hotărire privind
eventuala intrare a Austriei in C.E.E.
va fi precedată de consultări cu na
țiunile membre ale Asociației (Vest-)
Europene
a
Liberului
Schimb
(A.E.L.S.). din care face parte și
Austria, informează agenția A.N.S.A.

unele perioade și pentru anumite
credite, dobinzile au depășit nivelul
exorbitant de 25 la sută 1
Asemenea practici — flagrant ine
chitabile, de jaf și spoliere — ale
capitalului internațional prin instru
mentul creditelor s-au dovedit rui
nătoare pentru statele in curs de
dezvoltare, care au acumulat intr-un scurt interval de timp o
uriașă datorie externă, de aproape
1 200 miliarde de ■dolari — sumă
egală cu jumătate din totalul
producției statelor respective și
de peste două oriI mai mare
decit veniturile lor anuale din
exporturi. De aici și proliferarea
rapidă a luărilor de poziție ale unor
șefi de stat și de guvern, lideri po
litici, specialiști economici care apreciază că. in general, datoriile ex
terne pur și simplu nu vor mai pu
tea fi achitate de multe dintre state.
Programele de „stabilizare" impuse
de creditori, departe de a contribui
la rezolvarea
problemelor acute,
cum sint cele legate de costul ri
dicat al creditului, au plasat statele
debitoare în fața unor dificultăți și
mai mari. După 1983, plățile anuale
în contul dobinzilor efectuate de 15
țări cu cele mai mari datorii au de
pășit 25 la sută din investiții și 50
la sută din importuri, față de 10 și
respectiv 20 la sută la sfirșitul ani
lor ’70. Cît despre programele de
„stabilizare", ele au dus la o pu
ternică spirală recesionistă în țările
debitoare, constrinse să frineze orice
formă de dezvoltare pentru a econo
misi sumele necesare restituirii da
toriilor. Dacă in deceniul trecut
producția medie pe locuitor a sporit
cu 3,4 la sută pe an în țările în curs
de dezvoltare. între 1981—1986,
ea
s-a redus cu 0,9 la sută.

priilor economii, ceea ce ar putea fi
preludiul unei noi colonizări in for
me specifice. Este vorba de capita
lizarea datoriei, adică de transfor
marea împrumuturilor și creditelor
contractate de țările lumii a treia în
capital pe acțiuni al întreprinderilor
locale. Numai într-un singur an
(1986), operațiunile de conversiune
s-au ridicat la 3.5 miliarde de dolari
în țările Americii Latine.
Toate acestea scot în evidență un
fapt de necontestat : colonialismul —
prin greaua sa moștenire — a îm
pins țările ulterior
eliberate spre
imprumuturi externe iar neocolonialismul — prin noile sale practici,
mai rafinate, dar la fel de nocive
ca și cele vechi, dacă nu și mai mult
— le afundă tot mai adine în dato
rii. Iar rațiunea nu este decit poli
tică. Țările capitaliste dezvoltate se
străduiesc să transforme creditul in
ternațional intr-o pirghie cu ajutorul
căreia să reciștige avantajele pier
dute după obținerea independenței
politice de către fostele colonii, să
desfășoare lupta pentru reîmpărți
rea sferelor de influență — ceea ce
accentuează tot mai mult contradic
țiile lumii de astăzi. îndeosebi cele
dintre țările sărace și țările bogate.
Asemenea evoluții negative re
levă cît se poate de pregnant
caracterul
realist
al
aprecieri
lor președintelui României. to
varășul Nicolae Ceaușescu. privind
necesitatea de a se pune capăt cit
mai grabnic acestei stări de lucruri,
de a se acționa in direcția lichidării
subdezvoltării, a decalajelor dintre
state și făuririi unei noi ordini econo
mice mondiale. în acest sens, țara
noastră apreciază — așa cum arată
secretarul general al partidului in
recenta sa expunere — că este ne
cesară
acordarea
unui
sprijin
mai mare dini partea țărilor socialiste pentrui soluționarea problemelor care ăfectează statele
în curs de dezvoltare.
<
Totodată, apare maii actuală ca oricind
propunerea României privind organi
zarea unei conferințe internaționale
în cadrul O.N.U., cu participarea
tuturor statelor, in vederea -solu
ționării globale a problemelor ce
confruntă economia mondială,
in
clusiv a problemei datoriilor exter
ne, a asigurării
depășirii actualei
crize și a reluării pe o bază largă a
activității economice, care să per
mită dezvoltarea fiecărei națiuni și
o colaborare internațională in spi
ritul egalității și avantajului re
ciproc.

Preludiul unei recolonizăfi ? Astfel, „criza datoriilor",
care a debutat pe scena economică
mondială ca o criză a plăților ex
terne, și-a făcut din nou apariția,
dar în ipostaza „crizei dezvoltării",
cu perspectiva de a genera aprige
înfruntări politice intre țările debi
toare și cele creditoare. Căci, prin
reducerea pe orice cale, inclusiv pe
cea a dobînzilor înalte, a resurselor
financiare proprii ale țărilor debi
toare, crește dependența lor de sta
tele creditoare, care pot, în felul
acesta, să impună mai ușor primului
grup de state condițiile economice,
și chiar politice, pe care le doresc,
în acest sens se remarcă pericu
losul fenomen de slăbire a controlu
lui unor state debitoare asupra pro-
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INCORDAREA SE MENȚINE
ÎN NOUA CALEDONIE ca urmare
a operațiunilor militare franceze
pentru eliberarea celor 22 de jan
darmi și a unui magistrat care
fuseseră luați ostatici de locuitorii
insulei Ouvea la sfirșitul lunii
aprilie. În cursul operațiunii și-au
pierdut viața doi militari francezi
și 15 dintre militanții de pe insulă
— au anunțat oficialitățile fran
ceze.
Biroul Politic al Frontului
de Eliberare Națională Kanak So
cialist
din
Noua
Caledonie
(F.L.N.K.S.) a lansat tuturor militanților săi un apel de „mobilizare
la luptă împotriva colonialismului
francez".

LA 5 MAI s-a încheiat zborul
de
transport
stației
automate
„Progress-35“, care s-a cuplat la
26 martie cu complexul pilotat
„Mir", aducînd la bordul stației or
bitale combustibili și aparatură de
schimb. Cu ajutorul instalațieimotoare a navei a fost efectuată o
corijare a traiectoriei complexului
pilotat. Joi, prin comandă automa
tă, nava „Progress-35“ s-a desprins
de stația orbitală „Mir", s-a înscris
pe o orbită de coborîre, a pătruns
in straturile dense ale atmosferei
terestre și s-a dezintegrat. Cei doi
cosmonauți sovietici. Vladimir Ti
tov si Musa Manarov. își continuă
programul de activitate la bordul
stației „Mir".
INCENDIU. Joi a izbucnit un
puternic incendiu la cea mai înaltă
clădire din Los Angeles, sediul băn
cii ..First Interstate", de 62 de
etaje. Focul a cuprins primele cinci
niveluri ale edificiului. Din cauza
incendiului, o persoană și"a pierdut
viata, iar 40 au fost spitalizate. O
parte din persoanele surprinse în
clădirea băncii s-au refugiat pe
platforma de pe acoperișul clădirii,
la altitudinea de peste 260 de metri,
de unde au fost salvate de elicop
tere. Pentru localizarea incendiului
au fost folosiți peste 300 de pom
pieri.

•
ACCIDENT. Ca urmare a acciIdentului de săptămîna trecută din
Hawaii, cind un avion „Boeing-737"
și-a pierdut în
zbor o parte a
Ifuselajului său, autoritățile aviati
ce din S.U.A. au decis efectuarea
de noi inspecții asupra acestor aparate de zbor pentru descoperirea eventualelor fisuri sau coroziuni. Este vorba de 291 de avioaI ne „Boeing-737", model fabricat la
sfirșitul anilor ’60 și începutul ani-’
' lor ’70. In același timp, din LonIdra s-a anunțat că un „Boeing- I
727", cu 76 de pasageri la bord, a- l
parținînd
companiei
„IrelandI Air", a reușit să aterizeze cu bine I
pe aeroportul Heathrow din capi- I
tala britanică, după ce pierduse în
aer o ușă de la compartimentul de I
bagaje. Avionul, care venea de la I
Reykjavik, se afla în serviciu co
mmercial de 20 de ani.
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Gh. CERCELESCU
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