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IN LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

IN PREGĂTIREA PLENAREI C.C. AL P.C.R

Dezvoltarea proprietății socialiste
factorul hotăritor al progresului

multilateral al societății noastre
„Proprietatea socialistă de stat și cooperatistă re 

prezintă singura bază trainică pentru progresul econo 
mico-social și făurirea cu 
munismului“.

succes a socialismului și co

NICOLAE CEAUȘESCU

Raportul intensiv-extensiv 
în economia românească

In recenta expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
unele probleme ale activității eco
nomico-sociale se face 
că „este necesar să fie 
hotătiiile Congresului 
privind trecerea de la 

dezvoltarea 
unei noi calități in toa- 

vieții economico-so-

sublinierea 
bine înțelese 
al XIII-lea 

dezvoltarea 
intensivă.

în vasta operă de construcție teoretică și practică 
desfășurată de partidul nostru comunist, de secretarul 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un loc cen
tral l-gu ocupat și îl ocupă problemele proprietății so
cialiste. Și in recenta Expunere cu privire la unele pro
bleme ale conducerii activității economico-sociale, ale 
muncii ideologice și politico-educative, precum și ale 
situației internaționale tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat pe larg rolul fundamental pe care dezvol
tarea proprietății socialiste il are pentru progresul 
tuturor sectoarelor construcției socialiste, pentru des
fășurarea cu succes a operei de edificare a noii so
cietăți.

Realitate fundamentală a societății noastre in an
samblul ei, proprietatea socialistă condiționează toa
te aspectele vieții sociale, toate zonele construcției 
materiale și spirituale din țara noastră. Tocmai de 
aceea, dezvoltarea ei susținută este situată in cen
trul politicii partidului și statului, de felul in care este 
păstrată, sporită, de felul in care sint valorificate ma
rile ei resurse depinzind, în fond, în-săși desfășurarea 
cu succes a construcției noii orînduiri. Întreaga pe
rioadă a edificării socialiste reliefează acest ade
văr fundamental. Succesele obținute în construcția so
cialistă au avut la temelie instituirea și permanen
ta consolidare a proprietății socialiste, proces ale că
rui puncte nodale le-a constituit naționalizarea prin
cipalelor mijloace de producție — act revoluționar de 
la a cărui înfăptuire se vor împlini' în curind 40 de 
ani, aprilie 1962, dată la care s-a încheiat procesul 
cooperativizării, a| generalizării relațiilor socialiste și 
în agricultură. Permanenta consolidare a proprietății 
socialiste, generalizarea noilor relații de producție otit 
în industrie, cit și în agricultură, fructificarea poten
țialului de progres al acestei forme de proprietate,

istoricește superioară, au asigurat baze trainice pro
gresului multilateral al societății noastre.

ințelegerea profundă a acestor realități cardina
le, examinarea lor multilaterală, regîndirea intr-un spi
rit creator a relațiilor complexe dintre dezvoltarea pro
prietății socialiste și dezvoltarea de ansamblu a so
cietății au constituit in perioada deschisă de Con
gresul al IX-lea al partidului elemente-cheie ale po
liticii de accelerare , a...pra.ces.ului de consolidare și 
dezvoltare a proprietății întregului popor. Ca urma
re a alocării unei părți însemnate din venitul națio
nal fondului de dezvoltare, a muncii eroice a între
gului popor, bogăția națională a crescut rapid, ajun- 
gind Ia circa 5 000 miliarde lei, din care fondurilor 
fixe le revin peste 3 200 miliarde lei.

Conoomitent, o nouă concepție despre conducerea 
proprietății socialiste a început să opereze în cîmpul 
practicii 
edificat 
menilor 
instituit 
nea financiară, s-a. elaborat întregul sistem al nou
lui mecanism economico-financiar.

Sint realități ce grăiesc de la sine despre am
ploarea și profunzimea răspunderii ce revine in cli
pa de față tuturor' colectivelor, fiecărui Om al mun
cii. Proprietari ai avuției naționale, chemați să de
cidă și să înfăptuiască, chemați să chibzuiască și să 
gospodărească, să apere și să sporească avutul ob
ștesc, cei ce muncesc, în frunte cu comuniștii, prin 
eforturile lor de fiecare zi, prin gîndul lor, prin hotă- 
rirea lor sînt cei care dau sens acestei uriașe avuții.

sociale, o concepție pe baza căreia s-a 
noul cadru organizatoric de participare a oa- 
muncii .la gospodărirea avuției comune, s-au 
autoconducerea muncitorească și autogestiu-

Oamenii muncii de la fabrica 
de aparataj electric de inaltă 
tensiune din cadrul intreprin- 
derii ..Electroputere“ Craiova 
Iși concentrează în această pe
rioadă eforturile pentru apli
carea programului de măsuri 
privind intensificarea acțiunilor 
de modernizare a tehnologiilor 
de fabricație 
imagine este 
de muncă în 
duși de șeful 
finalizează o 
treruptoare de medie tensiune, 
destinate termocentraleloi- care 
funcționează pp bază de cărbu
ne. Aceste produse modernizate 
sînt primele asimilate in fabri
cația de serie. (Eugen Dichisea- 
nu).

și a produselor. în 
surprins un aspect 
care montorii con- 
de echipă Ilie Albu 
nouă serie de în-
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CENTRALA 
EXPLOATĂRII 

LEMNULUI BUCUREȘTI: 
Rezultate

ale modernizării 
producției

în unitățile aparținind Cen
tralei exploatării lemnului 
București se aplică, și in acest 
an, ample programe de moder
nizare a capacităților de pro
ducție. destinate să asigure va
lorificarea in întregime și la 
indici superiori de calitate a 
lemnului. Ca urmare a imple
mentării unor noi tehnologii de 
extragere a arborilor, de scoa
tere a acestora din parchete, ca 

. și a măsurilor tehnice și orga
nizatorice aplicate în transpor
tul. depozitarea și prelucrarea 
industrială a materialului lem
nos, s-a realizat de la inceputul 
anului un spor de producție fi
zică însumind circa 45 milioane 
lei. in condițiile in care cheltu
ielile totale au fost diminuate 
cu peste 30 milioane lei. De re
marcat că procesul de moderni
zare generalizat în toate între
prinderile de exploatare a lem
nului a 
dițiilor 
mică a 
fiecare 
peste 
cantități de furnire estetice, pa
nel și plăci din așchii de lemn, 
cherestea, plăci înnobilate, alte 
materiale cu grad inalt de pre
lucrare. (Agerpres).

de ori mai puternic decît în 1945, 
susținut de o creștere a industriei 
constructoare de mașini de peste 500 
de ori. a chimiei — de 1 200 de ori ș.a. 
Prin cele 180 de noi platforme indus
triale create in toate județele țării 
după Congresul al IX-lea și 
modernizarea celor existente 
asigurat condițiile 
ducției lărgite nu 
șamului economiei 
fiecare unitate 
trativă.

a elaborat un ansamblu de progra
me naționale a căror transpunere in 
practică asigură o eficiență in con
tinuă creștere a efortului de dez
voltare economieo-socială a țării. 
Luarea in considerare a factorilor in
terni și .externi care condiționează 
desfășurarea normală a reproducției 
lărgite in țara noastră impune cu 
necesitate ca produsele fabricate să 
încorporeze cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, muncă de inaltă 
calificare și consumuri minime de 

materii prime Și 
energie pe unita
tea de efect util, 
în aceste condi
ții este evident că 
orice produs care 
nu este de cali
tatea impusă de 
exigentele econo
miei mondiale re
prezintă o chel

tuire neeconomicoasă a resurselor, 
cu consecințe negative atit asu
pra gradului de satisfacere a nece
sităților consumului productiv sau 
neproductiv, cit și asupra capacității 
de valorificare superioară a muncii 
poporului.

Avind in vedere că dezvoltarea 
extensivă nu înseamnă o calitate 
necorespunzătoare a produselor, ci 
sporirea producției prin creșterea vo
lumului factorilor de producție, este 
evident că într-o dezvoltare cu ca
racter intensiv deosebirea trebuie să 
constea in obținerea aceleiași cali
tăți sau a uneia mai bune, dar econo
misind munca socială vie și materia
lizată. Optimul calității produselor, 
avind întotdeauna ca termen de com
parație cele mai bune realizări obți
nute pe plan mondial, depinde prin 
urmare de gradul de incorporare a 
cuceririlor științei și tehnicii in pro
cesul de producție, de competenta 
profesională a oamenilor și cointe
resarea lor pentru o muncă de ca
litate. de eficiența formelor de or
ganizare și conducere a producției și 
a muncii, de conștiința responsabili
tății pentru munca depusă. Așa 
după cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. controlul de ca
litate poate să constate dacă un 
produs 
metrilor 
el nu 
tinerea 
aoeasta

prin 
s-gu 

înfăptuirii repro- 
numai pe an- 
naționale. ci și in 
teritorial-adminis-

extensivă la 
la realizarea 
te domeniile 
ciale“.

Experiența . 
altor țări, demonstrează că pe măsu
ră ce se creează 
o puternică bază 
tehnico-materială 
și se acumulează 
un modern poten
țial productiv — 
în cadrul unei 
dezvoltări cu ca
racter extensiv — 
apar tot mai e- 
vidente posibili
tatea și necesitatea accentuării 
rolului factorilor intensivi, calitativi, 
de eficiență și competitivitate in des
fășurarea reproducției lărgite.

Fiind obiectiv necesară in făurirea 
unei economii naționale moderne, ar
monios structurată in profil de ra
mură și teritorial, dezvoltarea cu 
caracter extensiv a forțelor de pro
ducție nu trebuie nici subapreciată 
și nici ocolită. Manifestindu-s.e ca 
necesitate obiectivă in condițiile 
afirmării revoluției științifico-tehni- 
ce. dezvoltarea extensivă a impus ca 
alocarea unei Părți însemnate din 
venitul național pentru acumulare 
să se realizeze prin încorporarea in 
factorii de producție a celor mai mo
derne cuceriri ale cunoașterii umane. 
Studiind legitățile progresului susți
nut și multilateral. Partidul Comu
nist Român, mai ales după Congre
sul al IX-lea, a conceput conti
nuarea industrializării socialiste a 
țării ca un proces de creare și 
modernizare a bazei tehnico-ma- 
teriale, asigurînd formarea in econo
mia națională a unei capacități pro
prii de producție și reproducție a 
mijloacelor de producție. Ia un înalt 
nivel de tehnicitate.

Astăzi, această capacitate proprie 
de înzestrare tehnico-productivă a 
economiei naționale se bazează pe 
un potențial industrial de peste 120

tării noastre, ca și a

CORELAȚII ESENȚIALE ALE UNEI 
ECONOMII DINAMICE, EFICIENTE (IV)

determinat crearea con- 
pentru îndeplinirea rit- 
planului de producție la 
sortiment, realizindu-se 
prevederi importante

Deși obiecliv necesară in făurirea 
unui puternic și modern potențial 
productiv, dezvoltarea extensivă nu 
trebuie privită totuși decit ca o eta
pă. înfăptuirea programului partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și Înaintare a 
României spre comunism impune cu 
necesitate asigurarea priorității fac
torilor intensivi in desfășurarea re
producției lărgite, aceasta fiind solu
ția de fond la marile și complexele 
probleme pe care le ridică înaintarea 
fermă a economiei naționale in con
dițiile adincirii crizei economice 
mondiale.

Concepută încă de la Conferința 
Națională din 1977 și. fundamentată 
cu noi elemente strategice la con
gresele al XII-lea și al XIII-lea. pre
cum și la Conferința Națională din 
decembrie 1987 ale Partidului Co
munist Român, dezvoltarea intensivi 
a economiei noastre naționale tre
buie să asigure o inaltă valorificare 
a potențialului tehnico-productiv 
creat, a resurselor de materii prime, 
combustibili și energie atrase in pro
cesul reproducției lărgite, o producti
vitate a muncii la nivelul celor mai 
bune realizări, o calitate competitivă 
cu exigențele revoluției științifico- 
tehnice.

’ Bazindu-se pe gradul de dotare 
tehnică de care dispun unitățile 
noastre economice, ca și pe compe
tența profesional-științifică a per
sonalului muncitor, pe contribuția 
științei și cercetării științifice româ
nești la rezolvarea competitivă a 
problemelor pe care le ridică creș
terea productivității muncii și atin
gerea unui inalt nivel tehnic și ca
litativ al produselor, partidul nostru

ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTROMUREȘ" : 
Livrări suplimentare 

la export
Oamenii muncii de la între

prinderea „Electromureș“ din 
Tîrgu Mureș au obținut. în pe
rioada care a trecut din acest 
an. succese deosebite în înde
plinirea planului la 
indicatori. La una din 
de seamă ale acestui 
colectiv muncitoresc 
inginerul loan Toader. 
ședințele consiliului oamenilor 
muncii, care ne-a spus :

— Situînd in centrul intregii 
noastre activități îndeplinirea 
exemplară a planului la export, 
putem să raportăm că. prin mo
dernizarea ritmică a proceselor 
de producție, crearea unor ate
liere și linii tehnologice specia
lizate și realizarea, pe această 
bază, a unor produse de înaltă 
calitate, ne-am îndeplinit, in pe
rioada care a trecut din acest 
an. planul la export in proporție 
de 115 la sută. In acest an. față 
de produsele tradiționale expor
tate — echipamente electrice 
auto, produse electrocasnice, cor
doane pentru telefonie si pen
tru aparate de uz casnic — co
lectivul nostru exportă și con
ductori electrici utilizați in tele
comunicații. al căror grad de 
prelucrare ridicat valorifică su
perior materiile prime și con
tribuie la efectuarea unui export 
eficient. (Gheorghe Giurgiu).

principalii 
realizările 

destoinic 
se referă 

pre-

ÎNTREPRINDERE - CENTRALĂ - MINISTER,
conlucrare rodnică, răspunderi precise

corespunde sau nu para
de competitivitate, dar 

poate să determine ob- 
acestor parametri. Pentru 
rămîne hotărîtoare acti-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Publicăm în paqina a 111-a prima parte 
a unei dezbateri pe această temă.

Cont. tiniv. dr. 
Constantin C. POPESCU

bb»'Jl

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința 
din 29 aprilie a Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. analizează cu o mare forță de pătrundere o 
serie de probleme de maximă importantă pentru per
fecționarea in continuare a conducerii și planificării 
intregii activități economico-sociale. în acest con
text sini aprofundate unele aspecte concrete pri
vind raporturile care trebuie să existe intre ministe
re, alte organe centrale și întreprinderi și centrale in-

dustriale. fiind puse in evidență anumite situații ne
firești in exercitarea atribuțiilor de către diferite ve
rigi ale eșaloanelor organizatorice.

Ancheta pe care o publicăm aduce în dezbatere 
unele aspecte ale relațiilor dintre ministere și între
prinderi, pornind de la anumite stări de lucruri in
finite pe teren și abordate in lumina importantului 
document de partid la care ne-am referit.

Date și sugestii care pledează pentru îmbunătățirea substanțială 
a pregătirii profesionale a mecanizatorilor

Întărirea cooperativelor agricole si a intreprinderilor agricole de 
stat, astfel incit acestea să-și sporească producția si eficiența economi
că — sarcină subliniată pregnant de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
expunerea la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — 
impune ridicarea continuă a gradului de pregătire profesională 
a oamenilor muncii din agricultură. In concordanță cu accen
tuarea procesului de dezvoltare intensivă a agriculturii, cu cerin
țele importantelor obiective ale. noii revoluții agrare, pregătirea viito
rilor lucrători ai ogoarelor reprezintă, in etana actuală, un obiectiv 
fundamental care trebuie să stea in centrul atenției organelor și or
ganizațiilor de partid, consiliilor populare, organelor de specialitate. Și 
aceasta intrucit. in zilele noastre, o agricultură intensivă, de mare ran
dament și eficientă economică presupune o inaltă competentă profe
sională pe fondul lărgirii considerabile a universului de cunoștințe, din 
domenii foarte diverse, ce se cer stăpinite si aplicate. Tocmai din aces
te considerente conducerea partidului a subliniat, in repetate rinduri, 
necesitatea perfecționării activității rețelei de licee agroindustriale și a 
școlilor profesionale de la sate, care pregătesc cadre de tehnicieni și 
mecanizatori, astfel incit absolvenții acestora să dețină nu numai o 
bună pregătire tehnică, ci să dobindească cunoștințe practice de na
tură să le permită integrarea imediată in producție, cu cele mai bune 
rezultate, creșterea aportului lor la sporirea producției, la modernizarea 
agriculturii.

In materialul de fată ne propunem să analizăm cum se îndepli
nesc sarcinile stabilite de conducerea partidului privind pregătirea meca
nizatorilor din agricultură.

principalul necaz, care constituie și 
obiectul investigațiilor noastre, se 
referă, după cum a rezultat din dis
cuțiile purtate în această unitate, 
dar și in altele, la slaba pregătire 
profesională a mecanizatorilor, la 
faptul că mai ales cunoștințele 
practice sînt sub nivelul mediu, 
adică mult sub nivelul ce i se cere 
azi unui mecanizator, care nu numai 
că folosește mașini mult mai com
plexe decit cu ani în urmă, ci și e- 
xecută lucrări agrotehnice de mare 
precizie și finețe. Aprecieri cu pri
vire la nivelul scăzut de pregătire 
profesională a unor mecanizatori ab
solvenți ai acestor școli am ascultat 
și in alte locuri, inclusiv la trustul 
județean S.M.A.

Să ne întoarcem puțin în timp. La 
începutul perioadei de modernizare 
a agriculturii noastre, de creștere a 
gradului de mecanizare a lucrărilor 
s-au adoptat, „din mers“, forme di

verse de pregătire a lucrătorilor din 
acest sector, dictate de condițiile 
concrete de atunci. Deși în acea pe
rioadă de început setul de mașini 
agricole din dotare nu era atit de 
divers și complex, iar tehnologiile 
nu erau atit de pretențioase ca azi, 
s-a adoptat sistemul de a pregăti 
toți mecanizatorii prin școli profe
sionale de trei ani. Intre timp, for
mele de calificare s-au mai diversi
ficat. S-a găsit, la un moment dat, 
datorită unei situații de conjunctură 
care a creat o mare nevoie de cadre, 
precum și existenței, de ani și ani, 
a unui puternic nucleu de foarte 
buni meseriași in S.M.A., formula 
pregătirii la locul de muncă. Există 
acum pentru pregătirea mecanizato
rilor școli profesionale cu durata 
de un an și jumătate și există, de 
asemenea, clase de mecanici a- 
gricoli în cadrul liceelor agroindus
triale.

Ministerul și întreprinderea 
pot avea. . . . . . interese diferite" ?

Anul trecut, in plin seceriș. Sta
țiunea pentru mecanizarea agricul
turii Circea, județul Dolj, a făcut 
apel la sprijinul unor S.M.A. din 
județul Mureș, rugindu-le să-i tri
mită mecanizatori pentru a putea 
folosi, la întreaga capacitate, trac
toarele și mașinile agricole din do
tare, așa cum se cerea intr-un mo
ment „de vîrf“ al campaniei. De ce? 
Simplu. Nu avea destui mecaniza
tori. Să alăturăm acestei situații și 
următorul fapt : In incinta S.M.A. 
Circea funcționează, de mai mulți 
ani, două importante unități școlare 
ale agriculturii : liceul agroindus
trial (unul din cele unsprezece din 
județ) și o școală profesională de

mecanici agricoli cu durata de un 
an și jumătate. O unitate S.M.A. 
care are in incintă două instituții de 
învățămint și pregătire a cadrelor 
face apel la forțe din afară pentru 
a putea executa lucrările agricole 
programate (!!). Desigur, chestiunea 
stabilizării cadrelor intr-o stațiune 
de mecanizare sau întreprindere 
agricolă de stat este mult mai 
complexă și nu este legată direct 
de existența sau inexistența unor 
unități de învățămint in incin
ta proprie. Dar faptele de mai sus, 
relatate de directorul stațiunii amin
tite. fac parte dintr-o suită de alte 
necazuri și greutăți de care ne-au 
vorbit și alți interlocutori. De fapt,

Ce reproșează S.M.A.-urile pregătirii 
noilor mecanizatori

Am făcut această succintă trecere 
în revistă a principalelor modali
tăți de pregătire a mecanicilor 
agricoli de-a lungul anilor nu cu in
tenția de a sugera că o formă ar fi 
mai bună decit alta, deși există opi
nii potrivit cărora actualele forme 
de învățare a meseriei de mecaniza
tor, inclusiv școala profesională de 
un an și jumătate, nu corespund 
întru totul cerințelor și exigențelor 
din agricultura perioadei în care ne 
aflăm. Dar nu aceasta este tema 
anchetei de față. Să pornim, așadar,

de la ce este acum și să vedem cum 
se învață această meserie. în actua
lele forme de pregătire. Pentru că, 
înainte de a te pronunța dacă o mo
dalitate sau alta e bună sau nu. tre
buie văzut concret cum e folosit ca
drul respectiv de pregătire.

Deci există aprecierea că. mai ales 
sub raportul cunoștințelor practice, 
sint serioase lacune în pregătirea

Lucian CIUBOTARU
(Continuare in pag. a V-a)

La drum, cu mărfurile 
în sacoșă

Nu ne vine să credem ceea ce 
auzim și tocmai de aceea mai între
băm incă o dată :

— Cum ? Chiar așa ? S-au luat 
produsele din fabrică și s-a mers cu 
ele in sacoșă direct la... tejgheaua 
magazinului ?

— Chiar așa ! Era nevoie de o 
confruntare directă cu viața, cu rea
litatea. Altminteri ne sufocă birocra
ția — răspunde nedumeririi noastre 
tovarășul Neculai Rățoi, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Pașcani.

Aflăm că, pină să se ajungă cu 
produsele pe tejghea, povestea a fost 
iungă și întortocheată, așa cum sînt 
adeseori căile birocrației. Totul a 
pornit de la constatarea, deloc îm
bucurătoare, că în magaziile între
prinderii „Integrata" de in din Paș
cani se adunaseră la un moment dat 
stocuri peste stocuri de mărfuri, care 
atirnau ca un uriaș bolovan, trăgind 
în jos rezultatele economico-finan- 
ciare ale colectivului. Toate efortu
rile de plasare a mărfurilor, toate 
ofertele se izbeau de același și ace
lași răspuns al celor din comerț : 
„Degeaba vă căzniți. Produsele voas
tre n-au căutare".

Oamenii simțeau, știau, își dădeau 
seama că nu poate fi așa. Cunoșteau 
că și în țară, și peste hotare țesătu
rile de in și confecțiile pe care le fac 
ei sint mult solicitate. Dar. la toate 
argumentele lor, comerțul dădea me

reu același răspuns : „Mărfurile 
voastre nu se vind".

în vremea aceasta, stocurile ajun
seseră la vreo 5 milioane metri pă- 
trați țesături, la care se adăuga o 
mare cantitate de confecții.

— în disperare de cauză, s-au în
cărcat citeva sacoșe cu produse si

Constatări de un mai larg 
interes, pornind de la două 
situații cu care s-a confruntat J
si se confruntă un colectiv 

muncitoresc din Pașcani

s-a mers cu ele direct pe tejgheaua 
magazinului „Bucur-Obor" din Bucu
rești, acolo unde, se știe, intră zilnic 
vreo sută de mii de cumpărători. 
Directorul magazinului i-a zis direc
torului intreprinderii : „De ce ați ve
nit doar cu sacoșele? De ce ați adus 
atit de puțină marfă ?“. S-a dispus 
telefonic să se facă formele legale 
și să se încarce citeva camioang. în 
scurt timp, s-a scăpat de toate stocu
rile. O confirmare în plus că măr
furile cu pricina au căutare o con
stituie și faptul că la aceleași pro

duse întreprinderea și-a depășit și 
planul la export.

Primul-secretar face o scurtă pau
ză și apoi iși reia gindurile :

— La prima vedere, careva ar pu
tea spune că treaba cu sacoșele nu-i 
o metodă a muncii de partid. Esența 
acțiunii noastre a fost insă contesta
rea verdictelor birocrației, atit de 
păgubitoare, apelînd pentru aceasta 
la realitatea concretă a vieții. Și-apoi, 
la urma urmei, spiritul revoluționar 
înseamnă acțiune, înseamnă înfrîn- 
gerea comodității, a rutinei, a ne
păsării.

Necazul nu-i doar 
în curtea fabricii

Curind aveam să ne convingem că 
aceasta nu a fost singura dată cind 
spiritul funcționăresc, birocratismul 
— impotriva cărora documentele 
partidului nostru iau atitudine fer
mă. intransigentă — au dat de furcă 
noii intreprinderi din Pașcani.

La un moment dat. în curtea „In
tegratei" am văzut un mare număr 
de lăzi, frumos ambalate și așeza
te unele lingă altele.

— Ce sînt astea ?
— Aici se află 38 de mașini de 

filat ud. aduse din import, ne-a răs
puns vicepreședintele consiliului de 
control muncitoresc al comitetului

Gh. ATANAS1U
(Continuare în pag. a II-a)
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IN LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, IN PREGĂTIREA PLENAREI C.C. AL P.C.R.

majoră
La Vaslui a avut loc o consfătuire privind stilul și metodele 

muncii politico-educative consacrate. formării convingerilor materialist- 
științifice. Au fost abordate cu acest prilej teme de interes larg privind 
eficiența activității de educație materialist-științifică.

In cadrul consfătuirii s-a apreciat că. la nivelul județului, factorii cu răs
punderi in acest domeniu au desfășurat in ultimul timp o activitate sus
ținută vizind lărgirea orizontului general de cunoaștere al oamenilor 
muncii, difuzarea cunoștințelor științifice și tehnice, explicarea și însu
șirea conținutului programatic al documentelor de partid, a concepției 
teoretice și practice a secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Activitatea de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a 
omului nou se află in etapa actuală in fața unor exigențe superioa
re, evidențiate cu putere in expunerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința din 29 aprilie a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. „Este necesar — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— să acordăm mai multă atenție combaterii cu fermitate a concepțiilor 
retrograde, a misticismului. Să formăm la toți oamenii, la tineret o con
cepție științifică despre viață, corespunzător uriașelor cuceriri ale ști
inței, ale cunoașterii umane, care demonstrează justețea concepției ma- 
terialist-dialectice și istorice despre lume, materialitatea lumii și dă o 
perspectivă minunată pentru noi și noi cunoașteri, pentru înaintarea 
omului spre un asemenea nivel de cultură și conștiință care să-1 facă 
cu adevărat liber, dar și stăpin, cu adevărat, pe destinele sale, să-i dea 
posibilitatea să acționeze in mod conștient pentru transformarea lumii, 
pentru realizarea unei lumi mai bune și mai drepte". Lipsurile care se 
manifestă în acest domeniu, evidenția secretarul general al partidului, nu 
pot fi privite numai ca rămășițe ale trecutului, ale concepțiilor retro
grade. înapoiate, ci ele demonstrează, in același timp, și o anumită ră- 
minere în urmă a activității politico-educative. Indiferent de domeniul în 
care se manifestă aceste rămineri in urmă, ele pun la ordinea zilei ce
rința perfecționării întregii activități, a ridicării ei la nivelul cerințelor 
actuale ale societății, ale progresului vieții materiale și spirituale.

Pentru mai buna cunoaștere a influenței activității de educație ma- 
terialist-stiințifică. la nivelul județului Vaslui a fost realizată o amplă 
investigație sociologică pentru cunoașterea formelor de manifestare a fe
nomenului religios in diferite medii, a factorilor de influență asupra con
științei și comportamentului cetățenilor, pentru instruirea metodică 
unitară a activului din domeniul propagandei și culturii, precum și pentru 
sprijinirea pe această cale a organelor și organizațiilor de partid, de masă 
și obștești in realizarea unof acțiuni politico-educative cu eficientă spo
rită. Concluziile acestei cercetări evidențiază cerința de a perfecționa 
activitatea ideologică și politico-cducativă. metodele de acțiune, folosind 
mai eficient potențialul material și uman existent la nivelul județului.

Redăm in continuare, intr-o formă sintetică. intervențiile unora . 
dintre participanții la această consfătuire.

me reale ale muncii și vieții colec
tivelor de. oameni ai muncii. .

AUREL ZUGRAVU, inspector la 
Inspectoratul școlar județean : O 
direcție principală de acțiune edu
cativă o constituie formarea tinerei 
generații in spiritul concepțipi revo
luționare despre lume, cultivarea va
lorilor înaintate ale științei și uma
nismului.

Este un fapt pozitiv că activitatea 
cercurilor științifice se desfășoară cu 
bune rezultate, că au intrat in tra
diția școlară asemenea forme parti
cipative. cu o 
deosebită, cum 
biologie „Emil 
menea, este demn de remarcat Că in 
rindul elevilor din licee și școli pro
fesionale au fost inițiate dezbateri 
in cadrul cabinetelor de științe so
ciale, simpozioane, dezbateri de caz, 
ca și faptul că se pune.un accent mai 
mare pe munca de la om la om. pe 
antrenarea tinerilor la acțiunile po- 
litico-ideologice șl cultural-educati
ve, la întreaga viață a colectivelor 
din care fac parte.

Experiența școlii evidențiază insă 
că și in acest domeniu se manifestă 
uneori neajunsuri, datorate unor 
abordări globale nediferențiate a 
cerințelor formative specifice tinerei 
generații. în unele unități de invă- 
țămint există, de pildă, serioase 
neajunsuri in munca de educație mi- 
terialist-științifică. Semnificațiile de 
ordin general ale unor date ale 
.științei contemporane, care confirmă 
materialitatea lumii nu sint puse în
totdeauna în valoare in predarea dis
ciplinelor științifice. îmbunătățirea 
muncii de educație pe care o desfă
șoară și in acest plan cadrele didac
tice trebuie să pornească in per
manentă ' de la asumarea in cu
noștință de cauză a responsabilității 
majore ce revine scolii in formarea

influență formativă 
este concursul de 

Racoviță". De ase-

unei concepții înaintate despre lume 
și viață. în crearea pe această bază 
a unor temeinice convingeri și ati
tudini de viață.

CONSTANTIN PEPTU. vicepre
ședinte al Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă : Ex
periența muncii educative a probat 
că instituțiile de cultură au un rol 
important in ansamblul structurilor 
create pentru formarea Și dezvolta
rea conștiinței socialiste a maselor.

In căminele culturale sint organi
zate in ultimul timp, cu rezultate e- 
ducative mai bune decit in trecut, 
cicluri de activități tematice, sim
pozioane, mese rotunde, dezbateri, 
demonstrații și experiențe științifice, 
vizionări de filme documentare pri
vind noile descoperiri in domeniul 
științei și tehnicii, care confirmă 
concepția despre materialitatea lu
mii. în acest cadru, o eficiență spo
rită au avut cele 170 brigăzi științi
fice complexe și specializate organi
zate la nivelul județului, ca și ac
tivitatea desfășurată in cadrul celor 
75 de universități cultural-științifice 
cu 436 cursuri, frecventate de 19 116 
cursanți.

Pe fondul preocupărilor pentru 
ridicarea nivelului de eficiență edu
cativă a activității culturale, se de
tașează cu deosebire.citeva forme si 
inițiative. Este vorba de discuțiile și 
dezbaterile in cadrul cercurilor de 
informare și creație 
tehnică, al celor de educație este
tică si creație artistică, al formații
lor de teatru si brigăzilor artistice 
cu repertoriu critic la adresa men
talităților înapoiate. Prin aceasta, 
activitatea culturală de masă se do
vedește a fi un factor structurant 
al convingerilor și atitudinilor inain
tate in rindurile unor largi categorii 
ale populației.

științifică și

Cunoașterea realității 
si diversificarea acțiunii educative 
> *

învățămintele practicii

Respectarea disciplinei de plan 
și contractuale

ANETA SLIVNEANtî, secretar al 
Comitetului județean Vaslui al 
P.C.R. : Consfătuirea organizată
astăzi finalizează o amplă acțiune de 
.cercetare sociologică in , care s,-au evi
dențiat unele rezultate bune, dar 
și neajunsuri ale muncii de edu
care materialist-științifică și uma- 
nist-revoluționară. Concluziile și 
datele din raportul de cerce
tare constituie acum pentru noi, 
pentru activitatea noastră, o sursă 
importantă de cunoaștere a realită
ții, de planificare a unor noi ac
țiuni educative, diferențiate în ra
port cu preocupările profesionale, cu 
nivelul de pregătire și problematica 
specifică a fiecăreia din colectivită
țile cărora ne adresăm. Ne propunem 
să urmărim mai atent antrenarea la 
acțiunile de educație materialist- 
științifică a tuturor categoriilor socio- 
profesionale. in special a tineretului, 
precum și cunoașterea mai bună a 
realităților din acest domeniu, ca o 
condiție necesară pentru realizarea 
unor acțiuni educative eficiente. In 
expunerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința din 29 
aprilie a Comitetului Politic Execu
tiv a fost evidențiată incă o dată 
cerința intensificării activității poli
tico-educative. de combatere a con
cepțiilor retrograde, a misticismului, 
pentru ridicarea nivelului de cultu
ră și înțelegere al tuturor mem
brilor societății noastre. „Să formăm, 
sublinia secretarul general al parti
dului. la toți oamenii, la tineret 
o concepție științifică despre viată, 
corespunzător uriașelor cuceriri ale 
.științei, ale cunoașterii umane, care 
demonstrează .justețea concepției ma- 
terialist-dialectice și istorice despre 
lume, materialitatea lumii".

în anul 1987 și in primele luni ale 
acestui an. comitetele municipale, 
orășenești și comunale de partid au 
organizat un număr relativ mare de 
acțiuni politico-educative la nivelul 
organizațiilor de partid, al colecti
velor de oameni ai muncii, al co
lectivităților școlare din județ. Bri
găzile științifice, coordonate de co
mitetul județean pentru cultură și 
educație socialistă, de comitetul ju
dețean al U.T.C. și *de  consiliul ju
dețean al sindicatelor, s-au intilnit 
în această perioadă cu un număr 
maro de oameni ai muncii și elevi, 
realizînd interesante și utile dezba
teri. abordind o gamă largă de pro-, 
bleme ale vieții și muncii acestor 
colective, ca și probleme actuale ale 
educației in spirit umanist-revolu- 
ționar.

AUGUSTIN CHIPER. director ad
junct al Cabinetului județean pen
tru activitate ideologică și politico- 
cducativă : Rezultatele cercetărilor 
sociologice întreprinse reliefează o

descreștere procentuală a stării de 
religiozitate începind cu unele mani
festări de ordin- formal, și continumd 
cu aspectele de conținut ale religio
zității. Aceste constatări, asociate cp 
datele care evidențiază participarea 
sporită la activitățile culturale, so
ciale, obșteșU și de explicare științi
fică a fenomenelor, scot in evidență 
rezultatele activității educative des
fășurate.

Reținem in același timp și învăță
mintele necesare privind intensi
ficarea muncii de educare ma- 
terialist-știintifică a celor maturi 
și îndeosebi a părinților. Se cere, 
de asemenea, o mai mare pre
ocupare din partea organizații
lor de partid pentru combaterea 
acelor credințe mistice care, in dife
rite feluri, preconizează izolarea, 
neparticiparea la munca organizată 
a colectivelor.

Concluziile cercetării evidențiază 
prin ele insele că se impune 
găsirea unor modalități specifice 
de reactivare și consolidare la 
toate virstele a unor cunoștin
țe filozofice si științifice de bază, 
urmărirea transformării lor in 
convingeri care să motiveze si să 
ghideze atitudinile și comportamen
tele lor.

CONSTANTIN MAFTEI, secretar 
adjunct al Comitetului comunal de 
partid Berezeni : Experiența noas
tră a confirmat adevărul potrivit că
ruia este mereu necesar» să ținem 
seama de realitățile vieții și de ce
rințele educative concrete ale fiecă
rui colectiv. Am pornit de la con
statarea că cercetările pe scară 
largă, la nivelul județului sau al ța
rii, surprind in mai mică măsură di
namica unor asemenea fenomene la 
nivelul microgrupurilor. mobilitatea 
lor și transformările pe care le pot 
parcurge chiar pe termen scurt.

Am constatat astfel că adeseori 
aderența unor categorii de oameni la 
unele culte neoprotestante nu se pro
duce pe calea unor profunde trans
formări ale convinge- ilor lor de via
ță, ci pe calea imitației in micro- 
grupul in care trăiesc sau mun
cesc. pe calea unor presiuni psiho
logice exercitate de mediul in care 
s-a format sau, alteori, această ade
rență are o motivație economică, 
urmărește să obțină sprijin in rezol
varea unor probleme deosebite in
tervenite in viața personală. Rezul
tatele acestor investigații proprii 
ne-au fost de un folos real in activi
tatea noastră. Am realizat astfel o 
diferențiere mai mare a conținutului 
activităților educative in funcție de 
cerințele educative și de preocupă
rile reale ale celor cărora ne adre
săm.

priorități ale activității viitoare
VIRGIL GIUȘCA, activist la Con

siliul municipal al s.-------- ----
Birlad : Experiența muncii educati
ve a probat valoarea utilizării in
strumentelor cercetării sociologice 
pentru a așeza pe baze riguros știin
țifice munca de educare materia- 
list-știihțifică a maselor și pentru a 
determina direcțiile principale ale 
acestui demers educativ.

Uneori ne-am mărginit să comba
tem manifestările mistico-religioase 

falsă cunoaștere, dar 
văzut in ea și o formă de izo
lare a omului de viața socială 
reală, cu influențe asupra comporta
mentului etic și practic social. Pe de 
altă parte, multe din acțiunile între
prinse nu au atins eficiența scon
tată. deoarece in mică măsură am 
luat in considerație latura psihologi
ca a fenomenului in cauză. In am
bele direcții vom acționa stăruitor 
și sistematic in perioada următoare.

directorul Casei
Așa cum a 

experiența noastră, cele 
reușite și eficiente activități 

educație materialist-științifică 
acțiunile care se desfașoa- 

in microgrupuri soci a e. in-

ca

Contribuția unitară a factorilor
educativi

AURICA BEJAN, secretar al Co
mitetului municipal Vaslui al P.C.R. : 
Organelor și organizațiilor de partid 
le revine o răspundere majoră in or
ganizarea și coordonarea unitară a 
acțiunilor consacrate formării con
vingerilor materialist-științifice. De
sigur. a asigura caracterul unitar al 
muncii educative nu înseamnă in 
nici un caz sărăcirea și uniformiza
rea ei. ci, dimpotrivă, valorificarea 
mai bună a capacității de cunoaș
tere și evaluare diferențiată a evo
luției fenomenului religios in rindul 
diferitelor categorii socioprofesio- 
nale. Coordonarea unitară a acestei 
activități face posibilă cunoașterea 
tendințelor de ansamblu și a dina
micii evoluției fenomenului re'iglos, 
a principalilor factori care influen
țează asupra conștiinței și compor
tamentului. instruirea metodică uni
tară a activului din domeniul pro
pagandei și culturii, precum și spri
jinirea organizațiilor de partid, de

masă și obștești în realizarea unor 
acțiuni cu valoare educativă și au
diență reală in toate colectivele de 
oameni ai muncii.

Experiența noastră a dovedit că la 
realizarea intr-un cadru unitar a 
obiectivelor educației materialist- 
științifice o contribuție sporită iși 
pot aduce brigăzile științifice, cercu
rile de ateism ale universităților 
cultural-științifice, lectoratele teh
nice, propaganda prin conferințe, 
care să asigure continuitate și un 
conținut corespunzător intregii ac
tivități politico-educative. Includem 
in această perspectivă unitară și ac
tivitatea culturală de masă, iar in 
acest cadru acordăm o atenție deo
sebită îmbogățirii conținutului și 
perfecționării manifestărilor din ca
drul Festivalului național „Cintarea 
României", orientind permanent re
pertoriul formațiilor artistice de 
amatori spre acele lucrări care au un 
conținut laic, militant, spre proble-

In luna mai a intrat în vigoare 
Legea nr. 3/1988 privind încheierea 
și executarea contractelor economi
ce, adoptată recent de Marea Adu
nare Națională. Reglementarea rela
țiilor dintre unitățile socialiste, care 
a cunoscut perfecționări succesive, 
precum și a participării întreprinde
rilor la activitatea de comerț exte
rior, iși găsește in prezent un regim 
juridic unitar, coerent, corespunzător 
sistemului legislativ național, in con
cordanță cu orientările și sarcinile 
stabilite de documentele Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, privind apli
carea cu consecvență a principiilor 
autoconducerii muncitorești și auto
gestiunii economico-financiare, in 
strinsă împletire cu întărirea rolului 
planului national unic de dezvoltare 
economico-socială a tării.

Cunoașterea și aplicarea in viață a 
acestei reglementări legale de către 
toate unitățile socialiste reprezintă o 
cerință de prim ordin pentru înde
plinirea 
formulate 
secretarul 
ral al 
dului. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, 
in 
„Cu 
unele 
ale 
activității 
mico-sociale, 
muncii ideologice / 
și politieo-educa- ----------------- —
live, precum și 
ale situație,i in- ------------------------
ternaționale". Una 
dintre ideile de bază care călăuzesc 
normele intrate in vigoare este 
aceea că oamenii muncii — in 
calitate de proprietari ai mijloacelor 
de producție, de producători și be
neficiari ai tuturor bunurilor mate
riale și spirituale ale societății — 
poartă întreaga răspundere pentru 
gospodărirea cu maximă eficientă a 
patrimoniului unităților socialiste 
din care fac parte, pentru îndepli
nirea obiectivelor și sarcinilor ce re
vin acestora din planul național unic 
de dezvoltare economico-socială. în 
consecință, fiecare om al muncii răs
punde" in’ fața ' ......  ■ ••---
muncă pentru îndeplinirea sarfcinilor 
ce ii revin și. împreună cu întregul 
colectiv,-, pentru bunul mers-al acti
vității generale a unității socialiste.

Desigur, nu este vorba de un în
țeles general sau facultativ al no
țiunii de răspundere și nici de o li
mitare a ei la sfera răspunderii mo
rale sau sociale. Cu atit mai mult cu 
cit ne aflăm in fața unor prevederi 
legale, principiul răspunderii se re
găsește. detaliat. în diferite preve
deri concrete, după natura operații
lor și atribuțiilor. Astfel, contractele 
ecopomice trebuie să asigure con
tractarea integrală a producției, vo
lumului de lucrări și prestărilor de 
servicii stabilite prin plan, folosirea 
cu maximum de eficiență a capaci
tăților de producție, a bazei tehnico- 
materiale și a forței de muncă de 
care dispun unitățile socialiste. Uni
tățile socialiste pot să încheie con
tracte de aprovizionare numai pen
tru produsele pentru care au asigu
rată desfacerea, fiind interzisă și 
sancționată lansarea in fabricație a 
unor produse care nu au asigurată 
desfacerea prin contracte pentru 
consumul intern sau pe piața exter
nă. De asemenea, contractele econo
mice se incheie numai in forma scri
să. cuprinzind clauze precise privind 
cantitatea, calitatea și sortimentul 
produselor, termenele de. executare, 
condițiile de preț, răspunderea pen
tru nerespectarea obligațiilor asu
mate etc. De exemplu, incălca
rea obligației ca livrarea de pro-

sarcinilor 
de 

gen.e- 
parti-

expunerea
privire la 

probleme 
conducerii 

econo- 
ale

că

și exigențelor

duse, executarea de lucrări sau 
prestarea de servicii intre unitățile 
socialiste să se facă numai pe bază 
de contract are drept consecință vi
rarea sumei reprezentind prețul 
prestației la bugetul statului, dar și 
răspunderea directă a persoanei vi
novate pentru paguba adusă astfel 
unității. în conformitate cu preve
derile art. 77 din lege, membrii bi
roului executiv al consiliului oame
nilor muncii răspund de stabilirea 
măsurilor necesare pentru Încheierea 
la timp a contractelor economice. 
Această răspundere este complemen
tară răspunderii curente pe care di
rectorul ■și contabilul-șef o au in 
angajarea, prin semnăturile lor. a 
cheltuielilor materiale și bănești.

Potrivit sarcinilor ce le revin, oa
menii muncii trebuie să aducă la în
deplinire obligațiile privind reali
zarea produselor contractate, asigu
rarea calității acestora, respectarea 
termenelor de livrare și a celorlalte 
condiții contractuale. Membrii orga
nelor de conducere colectivă, direc-

—

celeilalte părți penalități, iar dacă 
prejudiciul nu e acoperit in întregi
me prin plata penalităților.- vor fi 
suportate despăgubiri atit pentru pa
guba efectiv suferită, cit și pentru 
beneficiul nerealizat. Prin urmare, 
unitatea socialistă care nu-și respec
tă obligațiile contractuale va fi obli
gată să plătească celeilalte unități 
anumite sume de bani cu titlu de 
penalități sau despăgubiri pentru a- 
coperirea prejudiciului cauzat, prin 
plata cărora patrimoniul unității ar 
fi diminuat. Cum patrimoniul unită
ții nu poate fi știrbit, sumele plătite 
urmează a fi recuperate de la per
soanele vinovate, care prin faptele 
lor au determinat neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obli
gațiilor asumate de , unitatea socia
listă prin contractele economice. Le
gea prevede că incălcarea disciplinei 
contractuale atrage răspunderea ma
terială, civilă, disciplinară, contra
vențională sau penală, după caz, a 
persoanei vinovate. în acest sens, 
conducerea unității răspunde de 

luarea măsurilor 
  necesare in vede

rea stabilirii per- 
soanelor vinova- 

.’ " < Z'Xțf te. angajării răs-
_ # punderii acestora
Jr I Vk X și recuperării

operative a pa- 
/ gUDacăr' pagubele

F/ nu sint impu-
/ tabile unor per-

-------------- ' soane, ele se 
• suportă, în condi-

------------------------ țiile legii, partial 
din fondul de par

ticipare a oamenilor muncii la reali
zarea producției, a beneficiilor și la 
împărțirea beneficiilor și. parțial, 
din beneficiul total al unității, îna
inte de determinarea beneficiului de 
repartizat potrivit legii. Dacă se în
trunesc condițiile răspunderii disci
plinare, în funcție de gravitatea fap
tei. de împrejurările în care aceasta 
a fost săvirsită si de gradul de vino
văție, împotriva persoanei vinovate 
se poate lua măsura retrogradării în 
funcție sau categorie, reducerii retri
buției și a indemnizației de conduce
re, precum și alte sancțiuni discipli
nare prevăzute dd Tăfee, inclusiv des
facerea contractului de muncă.

Pe lingă răspunderea disciplinară, 
încălcarea disciplinei contractuale 
poate atrage răspunderea penală sau 
răspunderea contravențională a per
soanei vinovate. Bunăoară, sint con
siderate contravenții și se sancțio
nează cu amendă fapte ca : lan
sarea în fabricație de produse care 
nu au asigurată desfacerea prin 
contracte, aprovizionarea cu mate
riale și produse pentru realizarea 
unei producții fără desfacere asigu
rată sau aprovizionarea in devans cu 
încălcarea legii, refuzul nejustificat 
de a încheia contractele economice, 
neluarea măsurilor de organizare a 
încheierii contractelor economice etc.

Respectarea disciplinei de plan și 
contractuale în condițiile noii regle
mentări a contractelor economice 
asigură întărirea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare in activitatea unită
ților socialiste, contribuind astfel la 
realizarea obiectivelor și sarcinilor 
planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a tării, in condiții 
de eficiență economică, de ordine și 
disciplină atit in producție, cit și în 
participarea 11a viața complexului e- 
conomic național, imperative de sea
mă ale progresului economic și so
cial al patriei noastre.

Conf. <tr. 
Stanciu CARPENARU

torii și celelalte cadre de conducere 
răspund de asigurarea condițiilor și 
de stabilirea măsurilor pentru exe
cutarea contractelor, cu respectarea 
strictă a dispozițiilor legale.

Iată deci că necesitatea economi
că a îndeplinirii corespunzătoare a 
sarcinilor de plan impune existența 
unor mijloace prin intermediul că
rora să fie stimulată și garantată 
executarea obligațiilor asumate prin 
contractele economice. Un asemenea 
mijloc este răspunderea patrimonială 
pentru nerespectarea obligațiilor din 
contractele economice. principala 

colectivului Nău de’* pftghie juridică prin care se asigură 
disciplina contractuală în raportu
rile dintre unitățile socialiste. Răs
punderea patrimonială are rolul de 
a se sancționa neexecutarea ori exe
cutarea necorespunzătoare a obliga
țiilor contractuale, rolul de a repara 
prejudiciile cauzate în caz de neres- 
pectare a obligațiilor și. totodată, 
un rol de prevenire, mobilizator și 
educativ, in favoarea răspunderii.

Rolul răspunderii patrimoniale în 
determinarea unei anumite conduite, 
în sensul respectării obligațiilor din 
contractele economice, a dobîndit 
noi semnificații în condițiile auto
conducerii muncitorești și autoges
tiunii economico-financiare a unită
ților socialiste. Cointeresarea unită
ții socialiste ca atare, precum și co
interesarea colectivului de oameni 
ai muncii sînt asigurate prin aceea 
că unitatea își dobîndește mijloacele 
bănești necesare din rezultatele ac
tivității ei economice. Cu cit activi
tatea unității socialiste se va desfă
șura mai bine, cu atit această acti
vitate va fi mai rentabilă, deci se 
vor crea condiții ca oamenii muncii 
să dobindească avantaje sunlimen- 
tare pentru munca depusă. în mod 
similar, eventualele consecințe nefa
vorabile ale unei activități econo
mice deficitare a unității socialiste 
se vor răsfringe asupra Veniturilor 
colectivului care a realizat necores
punzător respectiva activitate.

Așa cum prevede legea, unitatea 
socialistă care nu iși execută obliga
țiile asumate prin contract ori le 
execută necorespunzător datorează

L. ._ Și consolidarea concepției mate-
sindicateloi*  rîalisl-științifice despre lume, pen

tru generalizarea valorilor umanis
te, revoluționare in conștiința 
comportamentul oamenilor.

O preocupare importantă o con
stituie in prezent ridicarea tuturor 
activităților la un nivel calitativ co
respunzător pentru a răspunde ce
rințelor informative și formative 
ale omului contemporan. S-a evi
dențiat că participarea la activita
tea de educare materialist-stiintifi- 
că a unor cadre cu înaltă pregătim 
politico-ideologică, 
p-ofesională. ca’e 
prestigiu in cadrul colectivelor de 
oameni ai muncii, constituie o ga
ranție pentru atingerea obiectivelor 
educative a’e acestor acțiuni. 
Aceeași finalitate o are și diversifi
carea acțiunilor educative, ca si a 
tematicilor, in raport cu cerințele 
fiecărei colectivități căreia i se 
adresează. Intensificarea activități
lor politico-educative vizează acum 
cu precădere promovarea valorilor 
cunoașterii științifice si culturale, 
perfectionarea relațiilor sociale și 
morale, in vederea realizării unor 
mutații profunde în conștiință.

Experiența a probat in acest sens, 
asa cum spunea unul din partici
pants la. consfătuire, că in munca 
educativă sint relevante cu precă
dere acele teme caro au o semnifi
cație umanistă nemijlocită, care se 
asociază direct problematicii atit dc 
complexe a omului contemporan.

I. STĂNESCU 
P. NECUÎ.A

nu am

EMIL PASCAL, 
de cultură din Huși : 
probat și 
mai 
de 
sint 
ră ... .. .
tr-un cerc participativ care să fa
ciliteze o comunicare interumană 
intehsă și desohisă. Astfel, de pildă, 
cu participanții la cursurile univer
sității cultural-științifice — nu nu
mai la cele de cultură generală, ci 
și la cele practice — se organizează 
adesea dezbateri deosebit de fruc
tuoase. care au un rol esențial in 
crearea unui ciimai. socioafectiv 
mai puternic, permit adincirea te
melor dezbătute.
individualizarea 
tiv-formativ sint neglijate uneori de 
către instituțiile de

câ este mai

Diferențierea și 
procesului educa-

cultură, apre- 
ciindu-se câ este mai importantă 
latura informativă decit cea forma
tivă. în consecință, unele activități 
de tipul emisiunilor stației de radio- 
ficare. brigăzilor științifice sau sim
pozioanelor sint încărcate cu un 
considerabil volum de informații (de 
altfel sistematic? si actuale), dar care 
nu pot determina prin ele insele au
tentice și profunde mutații in ori
zontul vieții subiective a partici- 
pșn tilor.

ANETA SLIVNEANU : Diferenție
rea mesajului educativ este, așa cum 
experiența practică a probat, una din 
condițiile principale ale accesibilității 
și eficientei sale. în legătură cu 
această cerință sint elocvente și date
le din raportul de cercetare la care 
ne-am referit în repetate rinduri 
aici. O categorie semnificativă din 
rindul subiecților investigați a apre
ciat activitățile educative ca insu
ficient de bine organizate. Unii din 
cei chestionați, in general de Ia sate 
și mai ales din rindul femeilor, de
clară că nu pot aprecia in nici un 
fel aceste acțiuni, cel' mai adesea 
pentru că nu au participat la ele. 
Sint exemple care ne îndreptățesc 
să spunem că nu întotdeauna 
reușim să elaborăm și să trapsmitem 
mesajul educativ adecvat fiecărei 
categorii socioprofesionale.

Urmărim, de aceea, in prezent ca 
toate organele de partid, organisme
le cane 
găzilor 
(lunile 
primul 
meni ai muncii care au 
intervenția lor. să 
lismul și superficialitatea din aceas
tă activitate. Ne preocupă in acest 
cadru ca brigăzile științifice să se 
deplaseze mai des la sate, cu o te
matică bine stabilită și cu posibili
tăți reale de a da 
trebările puse de

coordonează activitatea bri- 
știintifice să asigure ca ac- 
educative să se adreseze in 
rind acelor categorii de oa- 

nevoie de
elimine forma-

răspunsuri la în
cetățeni.

evidențiat, ca oConsfătuirea a 
concluzie de interes larg, faptul că 
tuturor factorilor educativi Ia revi
ne obligația de a găsi metode spe
cifice de activitate pentru formarea

Și

științifică și 
se bucură de

MINISTERUL ȘI ÎNTREPRINDEREA POT AVEA... „INTERESE DIFERITE»?
(Urmare din pag. I)
orășenesc de partid. Mașini 
n-au funcționat nici măcar o 
ră clipă, care — toate la un 
nu au produs nici măcar un 
centimetru de fir.

— E cu putință ?
— La terminarea montajului 

1979 — Ministerul

care 
singu- 
loc — 
singur

ne 
a-

in-

situație. Dar ni s-a răspuns prin 
alte adrese că nu se aprobă trecerea 
utilajelor in conservare. De aceea, 
se plătesc, in continuare, amortizări. 
Nu vedem altă perspectivă.

— era 
prin 1979 — Ministerul Industriei
Ușoare a constatat că utilajele erau 
uzate moral, că ar fi rezultat un fir 
de care nimeni nu mai avea nevoie.
- Și ?...

■ — Cele 38 de mașini au ocupat ani 
întregi o hală de producție frumoasă, 
spațioasă, luminoasă, fără să produ
că nimic. Acum cîțiva ani mașinile 
au fost demontate, gresate. ambalate 
și depozitate in curte, aflindu-se 
acum la dispoziția ministerului. In 
locul lor a fost amenajată o secție 
de confecții care produce, cu bune 
rezultate, mărfuri pentru export. 
Dar cu asta nu considerăm că s-a 
încheiat povestea. Nici organul oră
șenesc de partid si nici muncitorii 
intreprinderii nu se pot impăca cu 
situația aceasta, a imobilizării unor 
importante mijloace de 
Și-apoi necazul nu-i doar 
fabricii. Fără absolut nici 
care, pentru aceste utilaje, 
și de care nu poate dispune decit 
ministerul, întreprinderea continuă 
să plătească amortismente care ii 
grevează rezultatele econom-ico-fi- 
hanciare. afectind atît interesele ge
nerale, cit și pe cele ale fiecărui 
membru al colectivului de muncă.

producție, 
in curtea 
o justifi
care stau

Răspunsuri fără • •• 
perspectivă ?

La puțin timp după cele consta
tate la Pașcani, ne adresăm Ministe
rului Industriei Ușoare. Conducerea 
ministerului dispune efectuarea unei 
investigații și. după aceea. încredin
țează directorului direcției plan, or
ganizare. dezvoltare misiunea să ne 
dea relații in privința cazului sem
nalat.

— E adevărat, cele 38 de utilaje 
sint depozitate în curtea întreprin-

derii și se află la dispoziția minis
terului.

— Asta știm și noi ! Mai greu 
imaginăm cum de s-a ajuns la 
ceastă situație.

— Proiectarea intreprinderii a
ceput in 1972. Darea in funcțiune a 
avut loc mai tirziu. între timp, teh
nica a progresat, cerințele pieței s-au 
schimbat și utilajele au 
folositoare.

— Au devenit inutile 
s-a terminat montajul 
cite știm, este obligatoriu ca proiec
tarea și dotarea să se facă în per
spectivă, pentru a se evita asemenea 
situații.

— Vă mărturisesc că la atita ne-a 
dus capul nostru do atunci. Atita 
am știtut, atita am făcut ! De altfel, 
erau alții care se ocupau atunci, la 
minister, do problemele dezvoltării.

— Dar acum ce se face pentru a se 
rezolva, intr-un fel. situația creată 7

— Nu întrezărim nici o perspecti
vă de folosire a acelor utilaje care 
sint total depășite.

— Vor sta la nesfirșit 
intreprinderii ? Și-apoi, 
dreptate. muncitorii Se 
in legătură cu următorul ______  ...
ce trebuie să plătească intreprinde- 
rea lor importante amortizări pen
tru niște utilaje cate nu produc ni
mic și de care nu poate dispune de
cit ministerul ?

Răspunsul este surprinzător :
— Ce-i interesează pe muncitori 

asemenea chestiuni ? Ei să-și \ vadă 
de producție ! Au destule probleme 
cu planul, cu calitatea. De astea să 
se intereseze 1

— în sistemul autoconducerii ei 
sint proprietari, producători si bene
ficiari. îi interesează direct cum 
funcționează mecanismul economi- 
co-financiar. ca de altminteri tot ce 
se intimplă in întreprinderea lor. si 
in țară, la a cărei conducere parti
cipă cu sentimentul deplinei respon
sabilități. Așa că-i interesează și 
amortizările pe care Ie plătesc dato
rită nepriceperii mai vechi a unor 
lucrători din minister.

— Noi am făcut mai multe adrese 
la C.S.P., ca să rezolvăm această

devenit ne-

exact ci nd 
lor ! După

in curtea 
pe bună 

interesează 
aspect : de

Jocul hîrtiilor
și implicarea concretă

Asistăm, așadar, la un adevărat 
joc al adreselor, intre două minis
tere din București, pe seama unei 
întreprinderi de pe malul Șiretului. 
De fapt, dacă ne gindim si la întim- 
plarea cu mărfurile duse cu sacoșa, 
intră in „dialog" și un al treilea mi
nister. Mai ăles că tot Ia M.I.U. ni 
s-a confirmat că adeseori comerțul 
dă dovadă de comoditate si imobi
lism in asigurarea unor legături nor
male. funcționale intre 
consum.

...Aspectele înfățișate 
mentalitățile care le-au 
trează, incă o dată, cu 
tăgăduit a faptelor de viață, 
cierile secretarului general al parti
dului că există o anumită neînțele
gere a principiilor democratice de 
conducere, a autoconducerii, auto
gestiunii, autofinanțării, a rolului 
organismelor democratice, cit si o 
anumită neîncredere in capacitatea 
conducerilor acestor organisme in 
soluționarea problemelor, o supra
apreciere a capacității organelor 
centrale, care consideră că pot să 
soluționeze mai bine problemele de
cit să ajute centralele, conducerile 
centralelor și întreprinderilor.

Este evident că o cunoaștere apro
fundată a realității, a perspectivei 
dezvoltării ar fi evitat achiziționarea 
și montarea unor utilaje inutile. 
După cum este la fel de evident că 
temeinica evaluare a necesităților ar 
fi evitat și drumul cu sacoșa de 
mărfuri de la fabrică la tejghea.

Așa cum menționează secretarul 
general al partidului, funcționarea 
sistemului democrației muncitorești- 
revoluționare, a autoconducerii si 
autogestiunii demonstrează cu pu
terea faptelor că nu mai este posibil 
ca activitatea complexă a economiei

producție și

și mai ales 
generat, ilus- 
forța de ne

ap re-

naționale, a dezvoltării societății să 
fie rezolvată numai de aparatul cen
tral. neglijindu-se organele demo
cratice din unități. „Oricît de bine ar 
lucra un funcționar sau un grup de 
funcționari din C.S.P., dintr-un mi
nister sau altul — arată secretarul 
general al partidului — nu pot să 
rezolve problemele multiple care 
sini jos, in întreprinderi, in centrale 
și care trebuie să fie soluționate cu 
participarea largă a tuturor specia
liștilor, a organelor i 
colectivă, a oamenilor 
fiecare unitate".

La urma urmei, 
aproape decit haina si 
anumit punct — e firesc ca mai in- 
tii să-l preocupe pe muncitorul din 
Pașcani ce se intimplă cu produsele 
fabricate de el. ca lui să-i pese mai 
mult de utilajele care produc... pier
deri. Dar 
minister 
deajuns 
intimplă 
le noi pe care viața întreprinderi
lor le creează necontenit. Si mai 
ales, să nu se implice — pe deplin 
și responsabil — in rezolvarea lor 
acționind doar prin ordine, dispoziții 
sau adrese care — neinsoțite de 
efortul acțiunii — pot rămîne simple 
hirtii, cum s-au și petrecut lucrurile 
in cazul relatat. Renunțarea — cum 
cere secretarul general al partidului 
— la sistemul birocratic, administra
tiv in activitatea de planificare și 
conducere presupune tocmai ca în
treaga această activitate să se ba
zeze pe autoconducere, autogestiune. 
pe funcționarea cu toată răspunde
rea a organismelor democratice. 
Conducerea științifică se întemeiază 
pe cunoașterea vieții, a dinamicii si 
perspectivelor dezvoltării, se înfăp
tuiește necontenit cu oamenii si 
pentru oameni. Ministerul și între
prinderea nu pot avea interese dife
rite. Conducerea științifică a activi
tății economico-sociale armonizează 
interesele de grup cu cele ale in
tregii societăți, pornind de la reali
tăți. acționind in spirit angajant, 
asigurind înfăptuirea tuturor obiec
tivelor propășirii noastre.

de conducere 
muncii din

cămașa e mai 
— pină la un

asta nu înseamnă ca un 
sau altul să nu fie în
de sensibil la ce se 
acolo, jos. la situații-
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Experiențe, inițiative, preocupări, opinii I

DEZVOLTAREA PROPRIETĂȚII SOCIALISTE
- factorul hotărîtor al progresului multilateral 

al societății noastre
Dezbaterea de față își propune să examineze o seamă de aspecte 

legate de importanța consolidării și dezvoltării in continuare a proprie
tății socialiste, ca și unele aspecte concrete ale funcționării mecanis
melor instituite pentru gospodărirea proprietății, așa cum rezultă ele 
din practica activității economico-sociale. Participă prof. univ. dr. N. N. 
CONS1ANTINESCU, PETRE RĂDUCANU, secretarul comitetului de partid, 
președintele consiliului oamenilor muncii de la uzinele „23 August" din 
Capitală, ing. IULIU HOSU, șef de secție, membru în consiliul oame
nilor muncii de la întreprinderea de mașini electrice București,.

Uriașul potențial de progres al proprietății socialiste

REDACȚIA : Formă socială, 
istoricește determinată de însu
șire a bunurilor materiale de că
tre oameni, raport social care ia 
naștere in legătură cu însușirea 
acestor bunuri, proprietatea — 
după cum bine se știe — repre
zintă elementul fundamental al 
relațiilor de producție. Proprie
tatea socialistă exprimă realita
tea fundamentală a noii orîn- 
duiri, sistemul de raporturi, 
relații ce se stabilesc in legătură 
cu stăpinirea in comun a mijloa
celor de producție și cu însușirea 
rezultatelor producției de către 
intreaga societate.

Adevărat nucleu al sistemului 
nostru social și economic, relația 
de proprietate socială este o ca
tegorie dialectică, prefacerile ei 
fiind, concomitent, reflexul și 
cauza prefacerilor din și in ce
lelalte zone ale organismului 
nostru social. Vă propunem o 
dezbatere despre proprietatea 
socialistă in România de astăzi 
—■ așa cum se înfățișează ea la 
orizontul teoriei și la orizontul 
practicii.

N. N. CONSTANTINESCU : Să cer
cetăm elementele structurale ale 
relației economice de proprietate so
cialistă. In primul rind, proprietatea 
socialistă pune capăt monopolului 
multisecular al stăpinirii mijloacelor 
de producție de către o minoritate 
si lichidează inegalitatea economică 
de bază care caracterizează orîn- 
duirea capitalistă. Membrii societății 
socialiste sint proprietari egali și 
uniți ai principalelor mijloace de 
producție. Identitatea dintre produ
cători și proprietari si eliminarea te
meliei .exploatării omului de către 
om înseamnă și eliminarea reparti
ției după capital și promovarea celei 
după muncă. Cu alte cuvinte, pro
prietatea socialistă are rolul fun
damental in generarea democratismu
lui economic al celor ce muncesc.

A doua componentă structurală este 
reprezentată de posibilitatea efectivă 
a utilizării planificate a obiectului 
proprietății de către subiecții aces
teia. Realizarea ei de către fiecare 
cetățean are loc Prin încadrarea lui 
în diviziunea socială și cooperarea 
muncii si participarea, astfel, la acti
vitatea unei unități economice ori 
sociale. De aici și concluzia că pro
prietatea socialistă implică dreptul la 
muncă și garantarea lui pentru toți 
membrii societății.

P. RADUCANU : Este de subliniat 
Insă că garantarea dreptului la 
muncă înseamnă și îndatorirea de a 
munci corespunzător locului ocupat, 
retribuirea trebuind să se facă după 
cantitatea, calitatea și rezultatele 
muncii fiecăruia. De aceea, garan
tarea locului de muncă nu poate în
semna acceptarea chiulului, lenei, in
disciplinei. incompetentei, impostu
rii ș.a.m.d., întrucît acestea submi
nează însăși funcționarea corectă și 
eficientă a proprietății colective,

Funcționarea sistemului autoconducerii muncitorești

- condiție esențială a angajării răspunderii colective

REDACȚIA : Analiza struc
turală a relației de proprietate 
socialistă evidențiază faptul că 
funcționarea corectă a acesteia 
presupune realizarea corectă a 
tuturor componentelor ei pri
vite ca un sistem din care nu 
poate lipsi realizarea nici unui 
element. Realizarea calității de 
coproprietari a oamenilor mun
cii. privește, deci. exercitarea 
eficientă A TUTUROR laturilor 
proprietății socialiste.

N. N. CONSTANTINESCU : Afir
marea democrației economice socia
liste. a calității de coproprietari uniți 
a oamenilor muncii, a autogestiunii 
si autoconducerii muncitorești con
stituie o caracteristică esențială a su
periorității socialismului fată de ca
pitalism. Realizările pe acest plan 
sint. realmente, de însemnătate covir- 
șitoare. Afirmarea democrației eco
nomice socialiste, a autogestiunii și 
autoconducerii muncitorești consti
tuie insă un proces istoric, sistema
tic perfectibil prin acțiunea conștien
tă a maselor. în frunte cu partidul 
lor. in vederea sporirii eficacității 
economice și sociale. Abordînd a- 
ceastă problemă, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Nu 
considerăm că am ajuns la ma
ximum în dezvoltarea democrației 
noastre : aceasta este și va fi un pro
ces continuu. Problema găsirii celor 
mai bune forme prin care să se asi
gure participarea celor ce muncesc la 
conducerea societății se va pune in 
continuare chiar și in societatea co
munistă. De aceea, partidul si statul 
nostru — care și-au propus edificarea 
socialismului si comunismului in 
România — se preocupă permanent 
de găsirea formelor organizatorice 
cele mai bune pentru îndeplinirea 
acestui tel măreț".

Un grup de probleme abordat pe 
larg în recenta expunere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu privește 

dăunînd grav celorlalți membri ai 
societății.

N. N. CONSTANTINESCU : Indis
cutabil ! Dar să mergem mai depar
te. O deosebită importanță in func
ționarea proprietății socialiste, inclu
siv în determinarea democratismului 
economic, o are cea de a treia com
ponentă a ei. și anume PARTICIPA
REA DIRECTA SAU/ȘI PRIN RE
PREZENTANȚI ALEȘI A OAMENI
LOR MUNCII PROPRIETARI SO
CIALIȘTI UNIȚI. LA ADMINIS
TRAREA. GESTIONAREA ȘI GOS
PODĂRIREA, BAZATE PE INIȚIA
TIVA ȘI RESPONSABILITATE, A 
PROPRIETĂȚII. LA CONDUCERE. 
Or. proprietatea fiind colectivă, 
conducerea trebuie să poarte și 
ea un caracter colectiv. Prin na
tura ei. conducerea colectivă ca
lificată permite cuprinderea și rezol
varea adecvată a multiplelor si com
plexelor probleme ale vieții econo
mice contemporane. înlăturarea ar- 
bitrariului în adoptarea deciziilor, 
fructificarea optimă a experienței 
specialiștilor, a cadrelor de valoare 
din unitățile economice și sociale, a 
înțelepciunii maselor de oameni ai 
muncii. Autoconducerea muncito
rească. autogestlunea își află sorgin
tea directă tocmai in această compo
nentă a relației de proprietate. Fără 
dreptul efectiv al proprietarilor de a 
administra, gestiona, gospodări obiec
tul proprietății socialiste, aceasta ar 
Ii lipsită de. o componentă de bază.

I. HOSU : Participarea celor ce 
muncesc la această operă implică 
dreptul la inițiativă, de a .luă 
parte la dezbaterea problemelor, de a 
participa la adoptarea deciziilor, la 
controlul aplicării lor Si la evaluarea 
rezultatelor — toate de excepțională 
însemnătate pentru realizarea, atît 
la nivelul individual, cit și la nivel 
de colectiv, a personalității umane. 
Nu trebuie nici o demonstrație spe
cială pentru a dovedi că orice nerea- 
lizare pe acest tărînv nu poate decit 
genera fenomene de Înstrăinare a 
subiecților de obiectul proprietății cu 
consecințe negative — nu numai în 
plan economic, dar și social.

N. N. CONSTANTINESCU : In
tr-adevăr ! Elementele structurale 
amintite ale relației de proprietate 
socialistă își află încoronarea fireas
că intr-un al patrulea, și anume IN 
BENEFICIEREA DE CĂTRE OAME
NII MUNCII, PROPRIETARI SO
CIALIȘTI UNIȚI. DE ROADELE 
ADMINISTRĂRII, GESTIONARII, 
GOSPODĂRIRII OBIECTULUI PRO
PRIETĂȚII LOR. Măsura în care 
coproprietarii isi realizează rolul de 
beneficiari este condiționată de si 
este direct proporțională cu eficienta 
cu care își administrează, gestionea
ză. gospodăresc obiectul proprietății. 
Buna administrare, gestionare si gos
podărire atrag după sine rezultate 
pozitive, pe cind activitatea, necores
punzătoare produce consecințe, nega
tive. Cu alte cuvinte, această compo
nentă imbină indisolubil folosul cu 
răspunderea muncii.

îmbinarea armonioasă a conducerii 
planificate cu autonomia organisme
lor autoconducerii. Potrivit legii pla
nificării. elaborarea planului porneș
te de la întreprindere, care, în acest 
scop, beneficiază de niveluri orien
tative și normative de eficiență me
nite să-i asigure o orientare corec
tă ; in elaborarea planului, între
prinderea trebuie să se bazeze pe 
studierea temeinică și luarea în con
siderare a pieței interne și externe, 
pe prognozele cercetării științifice și 
ale introducerii progresului tehnic și 
să nu includă în plan produse care 
nu pot fi desfăcute ; la rîndul ei, 
încheierea de contracte economice- cu 
furnizorii și beneficiarii este consi
derată neapărat necesară. In fine, 
planul definitivat în organele cen
trale de coordonare și îndrumare 
trebuie să ajungă în timp util la 
cunoștința întreprinderii, înainte de 
începerea lui, pentru ca unitatea 
economică să poată lua din vreme 
măsurile trebuincioase pentru rea
lizarea sa. în practică însă, de multe 
ori. incâlcîndu-se legea, organele su
perioare nu mai lasă întreprinderii 
posibilitatea elaborării unui plan pro
priu, ci îl impun de sus în jos. 
Dar. nu o dată, și unele cadre de 
conducere din unitățile economice, 
neavînd competența profesională cu
venită, se feresc ele insele să asi
gure elaborarea planului propriu și, 
într-o formă sau alta, îl imploră de 
Ia organele superioare, sperind că, 
în felul acesta. își vor diminua și 
răspunderea fată de îndeplinirea lui. 
Există și cazuri cind planurile ela
borate ..de sus" ajung la întreprin
dere abia după o lună sau două, 
după datele la care au intrat in apli
care. Or, în astfel de condiții, nu nu
mai că nu se fructifică inițiativa, 
competența. creativitatea. spiritul 
întreprinzător și responsabilitatea 
colectivelor de oameni ai muncii, 
dar și activitatea întreprinderii ajun
ge, in mare măsură, să se desfă

șoare spontan, aprovizionarea teh- 
nico-materială să sufere, iar înde
plinirea planului să se îngreuneze 
într-o proporție considerabilă. Drept 
urmare, indiferent de necesitatea 
perfecționării activității de planifi
care, respectarea legii planificării 
apare .ca o condiție fundamentală a 
desfășurării corecte și eficiente a 
autogestiunii și autoconducerii. Pro
blema implicării in măsura cuvenită 
a oamenilor muncii în elaborarea 
planurilor (de producție, desfacere, 
financiare etc.) privește însă nu 
numai industria și construcțiile, ci 
și agricultura, inclusiv cea coopera
tistă, unde, uneori, chiar dezbaterea 
sarcinilor de plan și a fundamen
tării lor cu cooperatorii se face 
nesatisfăcător.

REDACȚIA : Ce alte probleme 
considerați că trebuie avute cu 
prioritate în vedere pentru a 
asigura o eficace funcționare a 
autogestiunii ?

O altă problemă care privește 
funcționarea eficace a autogestiunii 
este aceea a studierii cererii. Or, o 
mare parte a imobilizărilor de fon
duri în unități, sub forma produc
ției nevindute. se datorează faptului 
că planul unor unități a fost elabo
rat fără o suficientă cunoaștere a 
pieței. Mai mult, sint și cazuri în 
care au fost introduse în plan unele 
produse fără să se știe oine răspun
de de acest lucru și cui sint ele des
tinate, fiindcă nu s-a cercetat în 
prealabil piața. De aceea, trebuie 
avut în vedere că, într-o producție 
modernă, studiul prealabil și temei
nic al pieței constituie o condiție 
sine qua non a bunei activități eco
nomice, că fără el nu se pot încheia 
din .timp nici contracte și nici elabo
ra planuri realiste. Este, deci, nece
sară organizarea temeinică a acestei 
activități la nivelul unităților eco
nomice și, fără excepție, la cel al 
centralelor si marilor unități. Acest 
lucru este indispensabil și pentru 
mai buna deruLare a aprovizionării 
tehnico-mateniale și creșterea iniția
tivei și responsabilității unităților in 
acest domeniu. De altfel, marile 
stocuri supranormative din economie 
sint datorate nu numai normării 
defectuoase — care, oricum, ar 
trebui revizuită — și gospodăririi 
neadecvate a unor resurse materiale 
în unități — și acesteia trebuind 
să i se pună capăt —, ci și organi
zării nesatisfăcătoare a fluxurilor 
aprovizionării tehnico-materiale care, 
prin lipsa lor de ritmicitate, imping 
multe unități la suprastocuri de ma
terii prime, materiale etc. Perfecțio
narea și sporirea eficientei acestui 
subsistem al mecanismului economic, 
cu toate influențele sale, se cer, de 
aceea, a sta în centrul preocupărilor.

în general, cercetarea problemelor 
autogestiunii economice pune in lu
mină existența unei contradicții ; io 
timp ce întreprinderile și centralele 
sint așezate pe temelia acestui prin
cipiu. ministerele sint organizate pe 
temelia administrativă a bugetului 
de stat. De aici, adesea, fenomene 
de centralism excesiv, de formalism 
și birocratism din partea unor mi
nistere. pe. de o parte, și slăbirii 
de inițiativă, creativitate, spirit în
treprinzător și responsabilitate din 
partea unor întreprinderi și centrale 
ale căror competențe sint nesocotite, 
pe de altă parte.

Valorificarea rezultatelor pozitive 
dobîndite in aplicarea principiilor 
autogestiunii și autoconducerii in 
unitățile economice necesită și ea 
îndreptarea atenției spre eliminarea 
fenomenelor care le frînează dina
mica eficienței.

Neîndoios, relația de proprietate 
socialistă constituie miezul siste
mului socio-economic socialist. Tot
odată. realizarea practică deplină a 
calității de proprietari socialiști 
uniți a membrilor societății repre
zintă o condiție fundamentală pen
tru sporirea substanțială și sistema
tică a eficienței economice și sociale 
cu care se desfășoară activitatea în 
economia națională. Aceasta presu
pune. evident, și o ridicată con
știință dc sine ca proprietari ai mij
loacelor de producție din partea

Raportul
(Urmare din pag. I)

vitatea muncitorilor, maiștrilor, teh
nicienilor și inginerilor, care, prin ca
pacitatea lor profesional-știintifică, 
prin modul de organizare a produc
ției și a muncii, ca și prin respon
sabilitatea cu care acționează la fie
care loc de muncă, determină soarta 
calității produselor. în același timp, 
în condițiile afirmării tot mai pu
ternice a noii revoluții științifico- 
tehnice. cînd se dezvoltă funcțiile 
muncitorului productiv colectiv și se 
extinde sfera sa de cuprindere, in 
modelarea calității capătă o impor
tanță tot mai mare activitatea spe
cialiștilor din cercetare și proiectare, 
din domeniile organizării, planifică
rii și conducerii.

Această idee a fost pe larg abor
dată de secretarul general al parti
dului și în recenta expunere privi
toare la unele probleme ale conduce
rii activității economico-sociale, ale 
muncii ideologice și politico-educati
ve. precum și ale situației internațio
nale. Evaluate în spiritul ideilor din 

oamenilor muncii, o înaltă compe
tentă profesională și social-politică 
însoțită de o gândire economică mo
dernă, un inalt spirit întreprinzător 
și de răspundere, o înțelegere 
adecvată a interdependențelor dintre 
interesele personale, cele de grup și 
cele generale. Iată de ce cred că 
merită readuse în atenție caracte
risticile fundamentale ale proprie
tății socialiste ca raport economic.

REDACȚIA : Ați vorbit des
pre conștiința de sine ca pro
prietari a oamenilor muncii — 
subliniind, pe bună dreptate, 
importanța ei,. conștiința de 
sine ca proprietar procedind și 
condiționînd exercitarea la pa
rametri optimi a celorlalte atri
bute ale acestei calități. Secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cheamă în permanență la ridi
carea nivelului de conștiință al 
celor ce muncesc, văzind in 
aceasta condiția hotăritoare 
pentru realizarea cu succes a 
programelor noastre de dezvol
tare. In acest sens, ii rugăm pe 
secretarul comitetului de partid 
de la uzinele „23 August" să 
ne vorbească despre acțiunile 
ce se întreprind in citadela 
muncitorească bucureșteană 
pentru întărirea conștiinței de 
proprietar a oamenilor muncii.

P. RADUCANU : Ne preocupăm 
îndeaproape de formarea și dezvol
tarea continuă a gîndirii economice, 
a spiritului gospodăresc ale comu
niștilor. ale celorlalți oameni ai 
muncii. Pornim de la considerentul că 
pentru a acționa in cunoștință de 
cauză oamenilor trebuie să le fie 
deosebit de clare rațiunea, semnifi
cația și importanta economică și po
litică a obiectivelor pe care sint che
mați să le înfăptuiască.

Astfel, in cadrul învățămintului 
politico-ideologic de partid, sindicat 
și U.T.C. desfășurat in întreprin
derea noastră sint dezbătute proble
me economice majore : rațiunea și 
căile trecerii la o nouă calitate in 
întreagă "activitate economică, prin
cipiile autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economice, necesi
tatea reducerii consumurilor de ma
terii prime, materiale, combustibili 
și energie, gospodărirea judicioasă a 
bazei proprii de materii prime și 
materiale, producția netă și fizică — 
indicatori esențiali ai activității pro
ductive, utilizarea intensivă și efi
cientă a tuturor capacităților de pro
ducție etc. — toate temele fiind sus
ținute și cu un bogat material ilus
trativ, constînd in exemple concrete 
de la fiecare loc de muncă.

Este o tobligație de prim ordin a 
comitetului nostru de partid ca în 
propaganda de partid, in învățămîn- 
tul politico-ideologic, în munca 
politică de la om la om pe care o 
desfășurăm, să asigurăm înțelegerea 
de către toti comuniștii, toți oamenii 
muncii, a sensului profund al prin
cipiului reliefat cu deosebită insis
tență de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in cuvîntarea la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 29 martie 1988, potrivit 
căruia in societatea noastră socia
listă nimeni nu poate consuma mai 
mult decit produce.

în acest sens, acționăm ca fiecare 
muncitor să fie pe deplin pătruns 
de necesitatea economică de a folosi 
cit mai eficient materiile prime și 
materialele, cu atît-mai mult cu cit 
analiza atentă a indicatorilor calita
tivi ai producției obținute atestă în
registrarea unor depășiri la cheltuie
lile materiale, de energie și combus
tibil, ceea ce atrage după sine dimi
nuarea pe măsură a beneficiilor ob
ținute. Acționind astfel, avem con
știința clară că mijlocul esențial de 
a-i face pe oameni să gindească eco
nomic este acela de a-i determina și 
sprijini zi de zi să soluționeze prac
tic in spirit economic, în însuși pro
cesul productiv în care sint nemijlo
cit implicați, problemele cu care ei 
se confruntă.

Dezbatere realizată de
Georqe-Radu CH1ROV1CI

intensiv-extensiv în economia românească
această importantă expunere, exigen
țele dezvoltării intensive impun ca 
funcțiile muncitorului productiv co
lectiv din domeniile cercetării știin
țifice și proiectării, organizării, pla
nificării și conducerii activității eco
nomico-sociale să se concretizeze în 
studierea atentă a nevoii sociale și 
previzionarea ei cit mai realistă, în 
cunoașterea precisă a resurselor de 
muncă socială și fundamentarea celor 
mai eficiente variante pe termen lung 
de alocare și utilizare a resurselor pe 
ramuri și subramuri. care să permi
tă incorporarea în cheltuieli și rezul
tate a celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii. Cei ce lucrează în 
aceste domenii au marea răspundere 
de a dimensiona pe baze științifice, 
realiste ritmurile și proporțiile dez
voltării economico-sociale. de a aloca 
resursele natural-materiale. finan
ciare și umane corespunzător priori
tăților obiectiv determinate ale fie
cărei etape, de a organiza și con
duce în așa fel activitatea de înfăp
tuire a obiectivelor propuse incit să 
se asigure compatibilitatea economi

in secția cazangerie grea, de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală, se muncește intens, cu 
inalt randament pentru onorarea contractelor încheiate cu partenerii de peste hotare

Foto : S. Cristian

FUNDAMENTAREA PLANULUI
- bazată pe o exactă cunoaștere a potențialului 
productiv al fiecărei cooperative agricole
Este bine cunoscut faptul că și în 

agricultură un plan judicios funda
mentat constituie un instrument de 
lucru indispensabil. Cum se mate
rializează însă aceste exigențe în ac
tivitatea practică ? în ce măsură 
planul prevede acea structură de 
culturi care să valorifice cel mai 
bine condițiile locale și, deopotrivă, 
să asigure o rentabilitate sporită ? 
Realizează el cu adevărat acea îm
binare optimă a sectoarelor din uni
tăți ? Iată doar cîteva întrebări că
rora le-am căutat răspuns în inves
tigația pe care, am întreprins-o în 
cele șase cooperative agricole din 
consiliul unic agroindustrial Ținea.

Consiliul agroindustrial din Ținea, 
situat in zona colinară, este cel mai 
mare consiliu din județ, el definind 
o suprafață arabilă de peste 20 000 
hectare. Aproape 90 la sută din su
prafața consiliului se întinde pe pod
zol, 40 la sută din soluri fiind pu
ternic acide, iar 45 la sută slab acide.

Să mai adăugăm că în acest con
siliu unic se localizează și cea mai 
mare încărcătură de animale din ju
deț. raportată ,1a unitatea, de supra
față.
• Prima concluzie desprinsă din dis

cuțiile purtate cu specialiștii de aici 
evidențiază preocupările direcției a- 
gricole județene de a asigura o struc
tură de culturi cit mai adecvată și 
judicios distribuită. Este semnifica
tiv. bunăoară, faptul că. dacă în 
1985. ponderea cerealelor depășea 75 
la suță, în acest an ea a scăzut la 
aproape 65 la sută, aceasta realizîn- 
du-se în favoarea extinderii supra
feței ocupate cu plantele tehnice și 
semincerii furajeri. Așa, de exem
plu. la C.A.P. Ținea, unitate care 
deține un sfert din suprafața arabi
lă a consiliului unic și cel mai mare 
efectiv de bovine dintre toate coope
rativele agricole din județ se culti
vă acum doar 1 600 hectare cu ce
reale păioase. față de 2 000 hectare 
cit se semănau aici în mod curent, 
fapt care permite nu numai o mai 
bună amplasare a culturilor, ci și 
realizarea unor venituri mai mari la 
hectar de pe seama valorificării di
feritelor plante tehnice de mare ran
dament și eficientă economică.

Se știe că un mijloc important de 
sporire a producției agricole vege
tale este amplasarea judicioasă a 
culturilor pe terenurile cele mai pre- 
tabile. Or, din acest punct de vede
re, specialiștii au avut o seamă de 
obiecții față de repartizarea unor 
culturi, în funcție de bonitarea tere
nurilor. Să luăm cazul soiei, plantă 
pretențioasă la condițiile de sol și 
de temperatură. Pămînturi cit de cit 
apropiate de cerințele acestei culturi 
se găsesc doar la cooperativele Țin
ea și Cociuba, unde au fost ampla
sate 580 hectare. Adevărul este însă 
că soia se mai cultivă aici pe 330 
hectare situate la Holod și la Husa- 
său de Ținea, adică pe terenuri să
race, improprii acestei plante ex
trem de pretențioase fată de calita
tea solului.

Sondajul efectuat relevă faptul că 
planul de producție adoptat aici ne
cesită încă multe ajustări pentru o 
mai bună corelare a acestuia cu ce
rințele asolamentului. Experiența a 
numeroase unități dovedește că res
pectarea riguroasă a rotației cultu
rilor, prin asigurarea amplasării 
acestora potrivit cerințelor fiecărei 
plante, conduce la un spor de recol
tă ce variază între 10 și 40 la sută, 
față de monocultură sau față de si

sirii muncii sociale cu imbunătățirea 
calității produselor. Deviza dezvol
tării intensive trebuie să fie nu eco
nomisirea în dauna calității, dar nici 
calitatea bazată pe risipă d.e resur
se. ci și economisire și îmbunătă
țirea calității produselor.

în sprijinul acestei strategii, parti
dul nostru a conceput aplicarea unui 
nou mecanism economic care se ba
zează pe antrenarea tuturor oameni
lor muncii, în cadrul autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, la dezbaterea și 
adoptarea celor mai avantajoase căi 
de acțiune pe termen lung, care să 
favorizeze promovarea cuceririlor 
științei și tehnicii moderne în pro
ducție, munca de înaltă calitate și 
răspundere în gospodărirea cu maxi
mum de eficientă a fondurilor în
credințate de societate unităților eco
nomice.

Criteriile de apreciere a eficienței 
cu care sînt utilizate fondurile între
prinderilor în condițiile dezvoltării 
intensive își au determinarea obiec

tuațiile cînd plantele revin pe ace
eași parcelă mai repede decit este 
permis. Or, la Husasău de Ținea, de 
pildă, aflăm de la Petru Vaida, pre
ședintele cooperativei, și în acest an 
se cultivă griul după grîu pe supra
fețe destul de mari. Aici se resimte 
nevoia extinderii suprafețelor culti
vate cu premergătoare timpurii pen
tru păioase, întrucît an de an, peri
oada de însămînțare a griului se 
prelungește nefiresc de mult datori
tă suprafețelor mari, peste 1 000 hec
tare, care urmează după porumb. 
Dificultăți în respectarea amplasării 
optime am constatat si la Holod, 
„Deși situația s-a îmbunătățit la 
păioase, avem probleme cu cele 300 
hectare de in. Potrivit tehnologiei, 
această cultură ar trebui să revină la 
5—6 ani pe aceeași suprafață. Tere
nurile pretabile pentru această cul
tură nu depășesc insă 1 200 hectare.

Exemple bune, dar si decizii 
nefondate in unități dintr-un 

consiliu agroindustrial 
din județul Bihor

Consecința : inul revine la patru ani 
și chiar mai devreme, favorizind a- 
pariția bolilor, diminuind, prin ur
mare, producția", preciza loan Cocoi, 
inginerul-șef al unității. în cadrul 
asolamentelor — afirmau mulți spe
cialiști de aici — ar fi deosebit de 
util să se respecte organizarea de 
sole săritoare, semănate cu trifoi, 
graminee perene și leguminoase. Pe 
lingă faptul că acestea ar asigura 
realizarea de furaje de bună calitate, 
ele ar contribui atit la creșterea fer
tilității pămintului prin îmbogățirea 
lui în azot și structurarea solului, 
cit și la aplicarea corectă a rotației 
culturilor, priri revenirea lor pe ace
eași parcelă, după numărul de ani 
stabilit. Nu lipsit de importanță este 
și faptul că, prin aceasta se asigură 
și distrugerea pe cale naturală a 
buruienilor și dăunătorilor specifici, 
fără cheltuieli suplimentare și fără 
poluarea solului. Ajungînd la aceas
tă problemă, a asigurării furajelor, 
specialiștii de aici dovedesc nu nu
mai prin date concrete, ci și prin 
calcule teoretice, că suprafețele des
tinate cultivării plantelor de nutreț 
în ogor propriu sint insuficiente, 
producțiile medii realizate fiind mo
deste, datorită mai ales gradului 
scăzut de fertilitate al solului.

Este adevărat — sint de părere in- 
ginerii-șefi ai celor șase cooperative' 
— sarcinile de plan sînt, in general, 
mai mari decit producțiile rezultate 
din bonitarea terenului. Dar tot ei 
exprimau opinia că există însemnate 
resprse pentru a anula acest deca
laj. în văile Crișului Negru, Holo- 
dului și Gurbediului aproape 4 000 
hectare — pămînt din cel mai bun — 
suferă de exces de umiditate. Impul
sionarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare începute aici fiind absolut 
necesară, urmărindu-se realizarea în 
complex a lucrărilor, atit a celor hi- 
droameliorative, cît și a celor agro- 
pedoameliorative. De fapt, creșterea 
potențialului productiv al solului ră- 

tivă în cerințele legilor reproducției 
socialiste lărgite, ale legii economice 
fundamentale a socialismului. în exi
gențele competiției pe care o dezvol
tă economia mondială. Desigur, și 
în cadrul unei dezvoltări extensive 
trebuie să se țină seama de cerințele 
reproducției lărgite și de nevoile 
populației, dar caracteristica defini
torie a dezvoltării intensive trebuie 
să fie satisfacerea necesităților de 
consum productiv și neproductiv la 
lin inalt nivel de calitate și în con
dițiile unei valorificări superioare a 
resurselor materiale, a unei produc
tivități ridicate a muncii sociale.

Aceasta înseamnă că esența proce
selor de modernizare a structurii de 
producție din industrie, de înfăp
tuire a noii revoluții agrare trebuie 
să se manifeste în capacitatea uni
tăților economice de a-și accelera 
circuitul aprovizionare-producție- 
desfacere prin obținerea unei pro
ductivități superioare a muncii și 
reducerea costurilor de producție, 
prin utilizarea eficientă a fonduri
lor fixe productive și creșterea vi

mine factorul esențial pentru reali
zarea sarcinilor de plan. Suprafețele 
fertilizate cu îngrășăminte organice, 
deși in creștere, sînt încă insuficien
te. Pentru a reveni o dată la mini
mum patru ani, acestea ar trebui du
blate. La Ținea, bunăoară, de la 4 600 
bovine și 5 000 ovine anual, nu se 
fertilizează cu gunoi de grajd mai 
mult de 600 hectare. Și aceasta pen
tru că, din cauza unui mod defec
tuos de colectare a dejecțiilor, în- 
grășătoria de taurine a cooperativei 
produce îngrășăminte doar o dată la 
doi-trei ani. Se pare că s-a găsit, în 
cele din urmă, o soluție prin amena
jarea a două decantoare, dar tre
buie să se treacă la construcția lor. 
Ponderea mare a solurilor acide im
pune, de asemenea, intensificarea 'j 
aplicării de amendamente. „Sarcinile ! 
de plan sporite sînt, in primul rind, j 
sarcini pentru specialiștii din unită- j 
țile agricole, de a se preocupa să Ț 
găsească ei înșiși soluții pentru rea- ț 
lizarea producției. Dacă nu faci din 
studiul pedologie ghidul muncii de 
fiecare zi, dacă nu întorci cu tot su
fletul fața la pămînt, poți să spui 
ușor că planul te îngrădește. Saltul ' 
făcut de unitatea noastră ne dove
dește că am înțeles acest lucru, dar 
că mai avem încă multe de făcut" — 
afirma Flore Bocșe, președintele 
C.A.P. Călacea, unitate în care chib
zuință și inițiativa s-au materializat 
în extinderea acelor culturi care răs
pund cît mai avantajos la efortul fi
nanciar al cooperativei.

într-adevăr, fundamentarea planu
lui nu poate fi desprinsă nici un 
moment de gîndirea economică in 
elaborarea lui. Efortul propriu se do
vedește de cele mai multe ori deci
siv. Este ceea ce se cere mai bine 
pus in valoare în consiliul agroin
dustrial Ținea. Spunem aceasta pen
tru că n-am găsit aici, bunăoară, un 
studiu temeinic privind zonarea cul
turilor. Apoi, consiliile de conduce
re, organele și organizațiile de 
partid din unități, în bună parte și 
adunările generale, dezbat formal, 
birocratic, asemenea probleme, re- 
curgînd la mentalitatea păgubitoare 
că și așa, „sarcinile comunicate de 
direcția agricolă nu pot fi comentate 
și, schimbate", în loc să întocmeas
că și să susțină argumentat proiecte 
de plan care să fructifice superior 
experiența și „capacitatea" producti
vă a cooperativei. Dacă în anul tre
cut producția planificată n-a fost 
realizată la nici una dintre culturi- ' 
le de bază, faptul se datorește și a- 
cestei inerții și comodității în gin- 
dire. S-a desprins, fără îndoială, 
credem, și concluzia că direcția a- 
gricolă trebuie să aibă mai mult în 
vedere la stabilirea planului opiniile 
specialiștilor din unități, interdepen
dența care există între organizarea 
asolamentelor și stabilitatea planu
lui de cultură, atît în ce privește 
structura plantelor repartizate, cit și 
suprafețele prevăzute pentru fiecare 
cultură. Altfel spus, rigoare și abor
dare realistă, bazată pe o bună cu
noaștere a potențialului productiv 
din unități — cerințe esențiale 
ale perfecționării activității de 
planificare, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, le-a subliniat pregnant 
în expunerea prezentată la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 29 aprilie a.c.

Ioan I.AZA
corespondentul „Scînteii*

tezei de rotație a mijloacelor cir
culante.

în concordanță cu aceste cerințe 
reale ale creșterii eficientei și con
solidării rentabilității unităților eco
nomice, aplicarea mecanismului eco- 
nomico-financiar trebuie să dezvolte 
creativitatea științifico-tehnică in 
toate întreprinderile noastre, să spo
rească contribuția oamenilor muncii 
la perfecționarea organizării și con
ducerii activității de producție, la 
descoperirea rezervelor de reducere 
a consumurilor de materii prime, 
combustibili și energie și de îmbu
nătățire a calității produselor. In 
același timp, este necesar, așa după 
cum arăta secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca pregătirea profesional-știintifică 
a tuturor oamenilor muncii să inte
greze o nouă unitate dialectică intre 
tehnic și economic, pe baza căreia să 
se formeze și să se dezvolte gîndirea 
și acțiunea economică la nivelul exi
gențelor pe care le impune înfăp
tuirea neabătută a hotăririlor Con
gresului al XlII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

1
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cn legile țării, cu principiile

Zestrea tehnică a întreprinderii va fi folosită mai bine
Este cunoscută preocuparea stă

ruitoare a conducerii parti
dului nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal pentru 
a asigura economiei naționale ener
gia electrică necesară desfășurării 
unei activități corespunzătoare si 
eficiente, in conformitate cu pla
nurile de stat adoptate. S-au făcut 
si se fac eforturi materiale consi
derabile pentru ca întreprinderile 
existente, producătoare de energie 
electrică, să funcționeze în cele mai 
bune condiții, pentru construirea 
de noi termocentrale și hidrocen
trale. astfel incit nivelul producției 
de energie să tină pasul cu nevoile 
întreprinderilor .economice, ale ce
lorlalți consumatori.

In acest context, apare cu atît 
mai distonantă lipsa de preocupare 
a unor cadre din conducerea Uzinei 
termoelectrice Doicesti. județul 
Dîmbovița, care, așa cum se afirma 
într-o scrisoare adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu. nu au 
luat măsurile necesare pentru ca 
agregatele să funcționeze la întrea
ga lor capacitate, ceea ce a făcut 
ca planul de producție să nu fie 
realizat.

Autorii susțineau că. deși s-au 
adresat unor foruri competente jtl- 
detene. conducerea întreprinderii 
nu a luat măsurile ce se impun 
pentru inlăturarea deficientelor.

La indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. scrisoarea a fost

Grijă sporită pentru păstrarea și gospodărirea
produselor unității

„Vă rog să-mi datl voie ca. în 
cele ce urmează, să vă aduc la cu
noștință că la Rafinăria Cimpina 
se sfidează, cu bună știință, nor
mele in vigoare în privința grijii 
fată d,e avutul obștesc, adueîn- 
du-se. ne această cale, prejudicii 
economice" — se afirma într-o 
scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Emil 
Năstase. om al muncii la întreprin
derea auto-petrochimie. Autobaza 
nr. 2 Ploiești.

Autorul relata o șeamă de fapta 
din care rezulta că la această uni
tate se săvirsesc abuzuri si sustra
geri de produse, precizîndu-se că 
situația ar fi fost adusă la cunoș
tința unor organe locale, dar s-ar 
fi făcut cercetări superficiale si 
nu s-au luat măsuri.

Din verificările efectuate de ac
tiviști de partid și specialiști ai or
ganelor de stat, sub îndrumarea 
unui secretar al C.C. al P.C.R. și 
prim viceprim-ministrului de resort 
al guvernului, a rezultat că o parte 
din aspectele sesizate se confirmă.

în întreprindere există un cuptor 
de ars gudroane pentru care nu s-a 
stabilit normă de consum de mo
torină. ca să nu mai vorbim de

Sprijin concret in realizareu sarcinilor de plan 
de către secțiile combinatului

Activiști aî C.C. al P.C.R. șl 
Consiliului de Miniștri. împreună 
cu specialiști din Ministerul Indus
triei Chimice și Petrochimice, au 
analizat o scrisoare adresată con
ducerii partidului privind unele 
greutăți cu care se confruntă secția 
de superfosfat și instalația de în
grășăminte azotoase de la Combi
natul chimic Făgăraș privind înde
plinirea planului de producție.

După cum se precizează în ra
portul de cercetare, s-a confirmat 
afirmația din scrisoare, potrivit că
reia instalația de superfosfat a 
combinatului a funcționat sub ca
pacitatea proiectată. Deși producția 
realizată în ultimii ani prezintă o 
creștere aproape continuă, inregis- 
trind cea mai mare realizare in 
1988. în anul trecut planul de pro
ducție nu s-a realizat

Care sînt cauzele acestei situații!

VA INFORMAM DESPRE.

Noi unități prestatoare de servicii
Zilele acestea, la parterele unor 

blocuri din Șoseaua Mihai Bravu 
din Capitală s-au deschis noi uni
tăți prestatoare de servicii, profi
late, prima pe tehnometal și a 
doua pe mobilă-tapițerie. Pînă la 
sfirșitul acestei luni vor mai fi 
date în folosință alte două unități 
in bd. Muncii — bloc 103, destinată 
opticii medicale și reparații cea
suri, și în Mihai Bravu — bloc 21, 
tot pentru mobilă și tapițerie. 
Semnificativ e faptul că, în timp 
ce se deschid noi și noi unități, 
conducerea U.C.M.B. (Uniunea coo
perativelor meșteșugărești — Bucu
rești), Împreună cu proiectanții 
definesc noi spații pentru prestări 
servicii. E cumva vorba de o „modă“ 
a inaugurării de noi unități de 
acest gen ?! Deloc. Ci de importan
ța acestor prestări servicii către 
populație, accentul punindu-se, cu 
predilecție, pe diversificarea și ca
litatea acestora. Iată de ce concen
trarea acestor servicii pe zone și 
cartiere noi, dispunerea lor echili
brată pe întreg teritoriu] Capitalei 
sint probleme care stau permanent 
in atenția conducerii U.C.M.B.

Pentru a avea o imagine de an
samblu asupra preocupărilor uniu
nii in acest sens, o discuție cu ing. 
Ileana Blinda, vicepreședinte al a- 
mintitei instituții, ni se pare salu
tară. Din convorbirea avută, demn 
de subliniat e faptul că volumul 
de plan inscrie. in ce privește va
loarea prestărilor de servicii, o 
creștere de 23,4 la sută față de 
anul precedent. Și asta înseamnă 
că, în genere, creșterile țin de 
structura activității specifice uniu
nii : reparații radio-tv. auto- 
moto-velo bunuri de uz casnic șl 
gospodăresc construcții și instala
ții. Spr< deosebire de alt; ani însă, 
date fiind problemele generate de 
construirea de apartamente noi 

verificată de activiști al C.C. al 
P.C.R.. sub Îndrumarea președinte
lui Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economi
ce si Sociale, constatîndu-se veridi
citatea faptelor semnalate. Dacă 
lucrările de reparații si reviziile 
tehnice la unele agregate nu s-au 
executat din motive care nu tin de 
conducerea unității, nu același 
lucru se poate spune despre cele
lalte deficiente .existente la data 
controlului. Afirmația se justifică 
prin aceea că nici conducerea în
treprinderii șl nici personalul de 
exploatare n-au organizat si supra
vegheat. în mod temeinic, lucrările 
de reparații. La cazanul nr. 8. de 
pildă, numai in perioada iulie- 
noiembrie 1987 s-au înregistrat mai 
multe opriri accidentale, datorate 
spargerilor de țevi. Pe de altă 
parte, din cele 8 pompe de alimen
tare cu apă a cazanelor. numai trei 
erau în funcțiune, iar unele mo
toare electrice de la ventilatoarele 
de aer și gaze nu erau reparate ; 
s-a mai constatat că în instalații 
există depuneri mari de cenușă, 
precum și dezordine si lipsă de 
gospodărire a pieselor de schimb și 
a materialelor.

Datorită deficientelor în organi
zarea activității de exploatare. în
treținere și reparații, grupurile nu 
au funcționat la capacitate, ceea ce 
a făcut ca pe 10 luni din anul tre
cut planul la producția de energie 

faptul că. așa cum â stabilit comi
sia tehnică, nici nu se justifică fo
losirea motorinei la acest tip de 
cuptor. S-a menținut totuși această 
situație, folosind-o ca pe o supapă 
pe unde se puteau scurge, fără for
me legale, anumite cantități de mo
torină. Ca. de pildă, anul trecut, 
cind au fost scoși din rafinărie 
2 000 litri motorină pentru Consiliul 
popular al orașului Cimpina. în 
mod normal, aceasta trebuia să fie 
facturată în contul beneficiarului, 
dar s-a procedat ilegal. întocmin- 
du-se bonuri de consum pentru 
cuptorul de ars gudroane. De ase
menea. anumite elemente necinsti
te au sustras motorină, pe care 
apoi au vindut-o.

După cum rezultă din raportul de 
cercetare, s-au comis și alte ilega
lități prin care s-au adus prejudicii 
întreprinderii.

Ținind seama de aspectele rezul
tate. directorul unității. A. Târlite, 
și inginerul-șef. Constantin. Bă- 
lășică. au fost sancționați discipli
nar. iar șeful compartimentului de 
aprovizionare. Ion Govan, a fost 
destituit din funcție pentru activi
tate necorespunzătoare și comiterea 
unor abateri de la regulile de folo

în primul rind. se menționează că 
Instalația de superfosfat a fost 
construită pentru a folosi ca ma
terie primă acidul sulfuric rezidual 
obținut în combinat. Datorită amî- 
nării unor investiții insă, acesta 
nu asigură decît jumătate din ne
cesar. restul urmînd să fie adus 
din alte unități din țară. Fapt este 
insă că in ultimii doi ani cotele 
alocate nu au asigurat cantitățile 
necesare. fundamentate pe baza 
normelor de consum aprobate.

La instalația de îngrășăminte 
azotoase nu s-a realizat producția 
fizică planificată, datorită neasi- 
gurării acidului azotic care se pro
duce sub cantitățile prevăzute. în 
aceste condiții, parametrii, tehno
logici nu sint respectați, plus că 
rezultă o depășire a consumurilor 
de materiale normate.

Pentru ca toate secțiile combina
tului să-și realizeze sarcinile de 

cuprinse în sistematizarea Capita
lei. uniunea, ni se precizează, și-a 
concentrat atenția asupra dezvol
tării activității de reparații și mo
dernizări. construcții și instalații. 
Uniunea, prin cele trei cooperative 
specializate, „Constructorul", „în
treținerea" și „Instalatorul", încear
că să satisfacă operativ solicitările 
publicului. Mai mult, prin înființa
rea a încă patru unități noi în 
ultimele luni, aferente cooperativei 
„Constructorul", și alte două uni
tăți pendinte de „Instalatorul", 
conducerea uniunii are convinge
rea că activitatea de prestări ser
vicii în aceste domenii va înre
gistra substanțiale creșteri. Și ea 
este explicabilă. Modernizarea și 
lărgirea acestei rețele de interes 
public nu sint altceva decît rezul
tanta firească a înnoirii zestrei e- 
dilitare a Capitalei. Și folosirea 
spațiilor la modul cel mai judi
cios cu putință — la parterele noi
lor blocuri — Înseamnă. în primul 
rînd. eficiență economică, dar și 
grijă, atenție față de problemele 
curente ale cetățeanului. Numai în 
cursul acestui an. ne spunea inter
locutoarea noastră, vor fi date în 
folosință 35 de noi unități la par
tere de blocuri în multe cartiere 
ale Capitalei. Iată, de pildă, in 
calea Rahovei 129, bd. Electronicii 
bloc 18. Izvor-Coșbuc bloc 104. Pia
ța Unirii Sud, bloc 4, vor funcționa 
în curînd unități profilate pe mo
bilă și tapițerie ; in Căuzași. bloc 
C 3. sector 3, se profilează o legă- 
torie ; în bd. Păcii — Cascadelor, 
bloc A 3. Floreasca. bloc F. Rahovei 
— Ferentari 128 A. sint în curs de 
dare in folosință unități care apar
țin de cooperativa „Tehnica sticlei" 
etc. etc. „N-am lăsat nici o zonă 
neacoperită cu prestări servicii, ni 
se spune. Și acolo unde n-am dis
pus de spații pentru înființarea de 

electrică să nu se realizeze. înre-, 
gistrindu-se mari restanțe.

Analizind cauzele care au dus la 
situația relatată, comitetul județean 
de partid. împreună cu cadre de la 
C.C. al P.C.R. au luat măsurile ce 
se impun.

In primul rind, a fost asigurată 
forța de muncă necesară pentru 
evacuarea cenușii depuse în insta
lații de mai mult timp : de aseme
nea. au fost aduse formații de lucru 
specializate de la alte întreprinderi, 
precurr și proiectant! pentru a exe
cuta lucrările de reparații si a pune 
în funcțiune grupurile defecte. în
treprinderea a fost aprovizionată 
cu motoarele necesare pentru pune
rea in funcțiune a pompelor de 
alimentare cu apă a cazanelor de 
abur ; s-a livrat sirma de cupru cu 
profil special pentru repararea mo
toarelor electrice de la ventilatoa
re și pompele de apă.

Pentru lipsurile existente, șeful 
secției de exploatare. Ion Ene. a 
fost eliberat din funcție si sancțio
nat pe linie de partid cu ..vot de 
blam cu avertisment", iar directo
rul întreprinderii. Zoldy Micloș, 
sancționat cu ..vot de blam".

Comitetul județean de partid 
Dîmbovița va sprijini permanent 
conducerea întreprinderii pentru 
întărirea ordinii și disciplinei în 
activitatea de exploatare. întreține
re si reparații, pentru buna gospo
dărire a pieselor de schimb și a 
materialedor.

sire a mijloacelor de transport și 
livrarea unor produse. Au fost lua
te măsuri privind recuperarea pre
judiciilor.

In scopul prevenirii abaterilor de 
felul celor constatate, s-a hotărît 
organizarea controlului pe schim
buri care să asigure verificarea 
încărcăturii autovehiculelor, la in
trarea si ieșirea din intreprindere. 
.instaurarea ordinii si disciplinei in 
secțiile de producție, la instalațiile 
de produse finite si valorificarea. 
In conformitate cu prevederile le
gale. a produselor petrochimice; 
organizarea unei evidente precise la 
cuptorul de ars reziduuri, la moto- 
pompele de apă industrială și la 
toate utilajele consumatoare de 
carburanți, decontarea consumurilor 
pe bază de norme aprobate și ore 
de funcțiorșare ; respectarea cu 
strictețe, de către toti factorii, a 
Legii contractelor economice, livra
rea produselor petrochimice să se 
facă numai in cadrul cotelor apro
bate.

Comitetul județean Prahova al 
P.C.R. va asigura prelucrarea, cu 
activul de partid din intreprindere. 
a constatărilor si măsurilor adop
tate.

plan, s-a stabilit ca Ministerul In
dustriei Chimice și Petrochimice să 
suplimenteze cota de acid sulfuric 
pe acest an cu cantitatea de 30 000 
tone. în același timp, Comitetul de 
Stat al Planificării și Ministerul In
dustriei Chimice și Petrochimica' 
vor prezenta propuneri privind 
asigurarea cantității necesare de 
materiale care să permită realizarea 
sarcinilor de plan prin funcțio
narea instalațiilor de acid azotic la 
un nivel tehnic corespunzător si în 
condiții de siguranță in exploatare.

Conducerea Combinatului chimic 
Făgăraș va lua măsuri pentru ex
ploatarea. întreținerea și repararea 
în bune condiții a instalațiilor de 
superfosfat. acid azotic și îngrășă
minte cu azot, astfel ca aces’ea să 
producă la nivelul sarcinilor de 
plan,

NecuIM ROȘCA

unitate. E 
aparținind 
și tapițe- 
„Metalo-

„Mobilă
„Radio-Progres".

cărora au fost 
activități soli- 
printre care 
de uz gospo-

noi unități, am organizat mai mul
te servicii in aceeași 
vorba de 22 de unități 
cooperativelor 
rie". „ "
Casnica". în cadrul 
concentrate și alte 
citate de populație, 
reparații de bunuri 
dăresc, bunuri electrocasnice. in
stalații sanitare, reparații în con
strucții, bunuri electronice. Se are 
în vedere si organizarea altor uni
tăți de prestări cu activitate com
plexă în funcție de noile blocuri 
care se construiesc.

Dintre noutățile de ultimă oră 
putem menționa repararea instala
țiilor pentru încălzirea apei prin 
captarea razelor solare, repararea 
electropompelor pentru hidrofoa- 
re. confecționarea de piese pro
filate din piatră, marmură și 
andezit. confecționarea și re
pararea de hote cu ventilație 
pentru aragaz, tîmplărie metalică 
pentru uși și ferestre, capitonare 
uși, repararea obiectelor de galan
terie, evacuarea apei din subso
luri etc. 
curs de 
unități, 
rativele __________„__ _
tomecanica“._ „întreținerea' 
tonajul" 
bilă șl tapițerie", de 
cooperative cotate fruntașe 
întrecerea socialistă la nivelul 
UCECOM. Modernizări care repre
zintă utilaje, scule, dispozitive, noi 
tehnologii, dotări de mobilier și 
alte instalații.

Iată dar că anul în curs se ara
tă mai generos la capitolul pres
tări servicii pentru populație și 
sintem asigurați că și calitatea a- 
cestor prestări va fi la înălțime. 
Să sperăm.

Marta CUIBUȘ

evacuarea . _
Se află, de asemenea. în 
modernizare alte 
care aparțin de 

„Radio-Progres".

„Tehnometalica", 
tapițerie".

ootate 
socialistă

50 de 
coope- 

„Au- 
„Car- 
„Mo- 
altfel 

în

Imagine panoramică din municipiul Piatra Neamț

MUZEUL
- o școală pentru toate vîrstele

In activitatea de educare patriotică a oamenilor muncii, în primul 
rînd a tinerei generații, un rol de primă însemnătate revine muzeelor de 
istorie, depozitare ale unui inestimabil patrimoniu de valori și frumuseți 
materiale și spirituale. îndeplinirea rosturilor educative ale muzeului are 
ca punct de plecare însuși modul de organizare a acestuia, concepția care 
prezidează alcătuirea tematicii sale, formele de expresie muzeografică. 
Sub acest aspect, merită subliniat faptul că în ultima perioadă numeroase 
muzee ale țării au fost reorganizate în spiritul concepției secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la Istoria 
unică și unitară a patriei, ele înfățișînd riguros științific istoria poporu
lui român din cele mai vechi timpuri și pînă in actualitatea imediată. în 
însemnările ce urmează prezentăm unul dintre aceste muzee — Muzeul 
județean de istorie Sibiu.

Deschis, de curînd, intr-un splen
did ansamblu arhitectural, Muzeul 
județean de istorie Sibiu cuprinde 
un patrimoniu de peste 220 000 de 
obiecte — unele de valoare excep
țională — edificatoare pentru isto
ria, cultura și civilizația acestui 
ținut, reflectind amplu istoria me
leagurilor sibiene, integrată profund 
istoriei naționale.

Așezind la baza demonstrației și a 
argumentării istorice cele mai repre
zentative documente de cultură ma
terială și spirituală făurite de locui
torii acestei zone de-a lungul mile
niilor, expoziția de bază se deschide 
cu prezentarea celor mai vechi unelte 
făurite de om : uneltele paleolitice 
descoperite la Racovița, Ocna Sibiu
lui. Șelimbăr. înflorirea civilizației 
neolitice cu ceramica sa pictată de 
o inegalabilă frumusețe este ilustrată, 
prin stațiunile arheologice cercetate 
in județul Sibiu, intre care se deta
șează cea de la Ocna Sibiului, apar- 
ținînd primului orizont neolitic româ
nesc. apoi cele de la Cașolț, Păuca, 
Slimnic, toate aparținind culturii 
Petrești. Amplu și documentat este 
evocată epoca bronzului prin unelte, 
podoabe și arme, precum și prin 
depozite de bronz, între care cel de 
la Gușterița, care atestă o intensă 
activitate metalurgică in zonă. O 
suită de alte stațiuni arheologice 
permit urmărirea istoriei geto-dacilor 
de la sfirșitul epocii bronzului și 
pină la sfirșitul primei-'virste a 
fierului (Țichindeal, Sibiu, Tilișca, 
Mediaș, Apdldu de" Sus, Șe'ica Mică).

Strălucita civilizație «chicilor este 
înfățișată prin ceramică, unelte agri
cole și meșteșugărești din fier, piese 
de podoabă. Cetatea dacică de la 
Tilișca și așezarea fortificată de la 
Arpașu de Sus atestă rolul impor
tant deținut de aceste meleaguri in 
istoria economică și militară a statu
lui dac. Continuitatea dacică in 
Dacia romană, romanizarea dacilor 
și formarea poporului român sint 
demonstrate prin prezentarea stațiu
nilor arheologice de la Șura Mică, 
Roșia, Țichindeal. Gușterița. Ocna 
Sibiului. Bratei, unele din acestea 
acoperind aproape un mileniu de 
viață daco-romană și românească

Cu fața spre actualitate
Un adevăr care nu mai are nevoie 

să fie demonstrat este acela că o 
primă îndatorire a unui teatru na
țional este de a contribui la sporirea 
tezaurului de valori spirituale na
ționale, educind publicul in spiritul 
respectului față de cele create de-a 
lungul anilor, stimulind necontenit 
apariția altora noi. mereu preocupat 
de fondul de. idei pe care îl vehi
culează. de modul in care mesajul 
transmis de la tribuna scenei con
sună cu cele mai înalte idealuri ale 
sooietățil noastre socialiste, de cali
tatea artistică a mijloacelor de ex
presie. Prioritatea acordată in re
pertoriu pieselor originale este pri
ma treaptă în îndeplinirea acestei 
îndatoriri, cantitatea cerîndu-se în 
mod necesar validată de calitate, 
pentru a realiza condiția valorică a 
eficienței educative.

Un recent turneu în București al 
Teatrului Național din Craiova, cu 
un repertoriu alcătuit în exclusivi
tate din lucrări dramatice și poetice 
naționale, ne-a dat prilejul să apre
ciem locul important pe care această 
instituție îl acordă creației româ
nești, onorîndu-și titulatura prin- 
tr-un program înnobilat de aspira
ția spre calitate. Desigur, într-un 
turneu, un teatru nu își poate pre
zenta întreaga activitate. Reperto
riul curent al Naționalului craiovean 
cuprinde peste 25 de titluri, dintre 
care aproape 20 sînt semnate de au
tori români, clasici și mai ales con
temporani. de calibru, e drept, ine
gal. ansamblul exprimînd dorința 
teatrului de a atrage in aria sa de 
influență largi și variate categorii 
de public. Selecția repertorială a 
turneului bucureștean semnifică o 
mică parte a acestei vaste activități, 
dar o parte reprezentativă pentru 
orientarea sa fundamentală spre 
promovarea valorilor autentice, lite
rare și scenice, exprimînd cu forța 
de convingere a artei teatrale o ati
tudine miiitantă în favoarea afir
mării unor idealuri morale, civice 
și politice caracteristice spiritualită
ții românești contemporane. Deschi- 
zîndu-se cu recitalul emblematic și 
atractiv intitulat „Primăvara" al 
originalului trubadur Tudor Gheor
ghe. continuind cu drama politică 
„Puterea și adevărul" de Titus Po- 
povici și cu tragedia justițiară „Nă
pasta" a clasicului I.L. Caragiale, 
încheindu-se cu comedia satirică a 
lui Teodor Mazilu „Mobilă și dure
re". turneul a demonstrat cît de va
riate sînt modalitățile artistice prin 
care prestigioasa instituție teatrală, 
înființată acum 138 de ani, dialo
ghează cu publicul contemporan. E 
adevărat că nici una dintre aceste 
piese nu este nouă, spiritul de ini
țiativă al conducerii teatrului, in 
lansarea unor autori și lucrări noi, 
părind să funcționeze cu timiditate. 

timpurie. Ele stnt completate de des
coperirile monetare și paleocreștine, 
de mărturiile unor Izvoare istorice 
scrise.

în ceea ce privește dezvoltarea so
cietății feudale din sudul Transilva
niei. rețin atenția la loc de seamă 
privilegiile acordate de Mircea cel 
Mare și urmașii săi unor sate din 
Mărginimea Sibiului, alte documen

Despre răspunderile muzeelor de istorie 
în educația patriotică

te de epocă ce atestă legăturile co
merciale ale Sibiului cu întreg spa
țiul românesc și posesiunile domnito
rilor de la sud de Carpați în Tran
silvania (intre care Ducatul Amlașu- 
lui și Țara Făgărașului), dovadă pe
remptorie a comunității de viață 
economică și culturală a întregului 
fcpațiu românesc.

Rolul Sibiului în dezvoltarea cul
turii românești in evul mediu este 
ilustrat prin activitatea lui Filip 
Moldoveanul, care in 1544 tipărește 
aici prima carte in limba română, 
„Catehismul românesc", ca și prin 
opera umanistului Nicolaus Olahus, 
născut la Sibiu, care publică pentru 
întiîă 'tiară ' o lucrare in Care'tt'iț 
român afirmă în scris descendența 
daco-romană a românilor și autohto
nii lor în spațiul carpato-danubiano- 
pontic. Epopeea lui Mihai Viteazul 
constituie un moment dominant al 
expoziției, fiind reliefate luptele 
purtate de marele voievod pentru a 
asigura independența țării și mai 
apoi pentru realizarea visului secu
lar al poporului român — unirea 
intr-un singur stat — copleșitoarea 
impresie lăsată în epocă de destinul 
său măreț și tragic.

Evidențierea permanentă a rolului 
țărănimii în istoria poporului român 
străbate ca un fir roșu expoziția, ea 
fiind secole de-a rîndul deopotrivă 
creatoare a unor valori perene de 
cultură materială și spirituală, dar

In pregătire și în proiectele sale de 
imediată perspectivă figurează insă 
cîteva premiere absolute, pe care le 
dorim aduse cît mai curind la ram
pă. și încă întovărășite de lucrări 
de mai reliefată actualitate, pentru 
ca și in direcția îmbogățirii patri
moniului dramaturgiei originale să 
putem aprecia contribuția colectivu
lui craiovean ; așa cum am apre
ciat, cu prilejul recentului turneu, 
strădania sa. încununată de sucțes, 
de a fructifica și a difuza fondul 
existent în spectacole de calitate, 
ce potențează rezonant semnificațiile 
contemporane ale pieselor.

Admirabil construit, imbinlnd fol
clorul nostru poetic și muzical cu 
versuri ale poeților Ienăchiță Văcă- 
rescu, Al. Macedonski, Traian De- 
metrescu, George Topirceanu, Hara- 
lamb Lecca. Ion Barbu, Octavian

Turneul Teatrului Național 
din Craiova la București

Goga, Lucian Blaga. Virgil Caria- 
nopol. Adrian Păunescu, Marin So- 
rescu, loan Alexandru, Dumitru 
Matcovski, Grigore Vieru si versuri 
proprii, transpuse pe muzică și cîn- 
tate așa cum numai el știe, valo- 
rînd substanța poetică a cuvintului 
in modulații ale glasului ce subli
mează într-o nouă unitate lirismul 
și umorul, alternind gingășia cu 
gravitatea, gluma cu lacrima, pro
funzimea meditației cu exuberanța 
jocului, muzicalizind metaforele, re
citalul lui Tudor Gheorghe a adus 
cu adevărat In sala mare, arhiplină, 
a Naționalului bucureștean mireas
ma tonică a anotimpului verde, re
ceptat cu vibrația de suflet româ
nească.

Valoarea mereu actuală a piesei 
Iui Titus Popovici „Puterea și ade
vărul" a dobîndit noi dimensiuni în 
spectacolul de amplă respirație rea
lizat de Mircea Cornișteanu in sce
nografia inspirată a lui Viorel Peni- 
șoară-Stegaru. O poartă țărănească 
în fundal, luminată semnificativ, su
netul unui nai cu intonații melan
colice sînt elemente sugestive per
manente ale ambiantei vizual-auditi- 
ve. care conturează ideea continui
tății și trăiniciei în veac a poporu
lui român, idee subliniată si prin 
redimensionarea rolului lui Ion Ion, 
simbol al țăranului român ce lu
crează de 2000 de ani la consolidarea 
porții. în raport cu această idee, e- 
vocarea unor fapte legate de un 
anumit moment istoric și dezbaterea 
problematicii fundamentale a rela
ției putere-adevăr. în care publicul 
este direct implicat prin mijloace 

șl forța socială hotărîtoare a pro
gresului, a marilor bătălii pentru 
dreptate socială, pentru unitatea și 
independenta țărilor române.

O tratare deosebită, prin bogăția 
și valoarea documentelor folosite, își 
găsesc in expoziție și marile momen
te ce jalonează istoria modernă a 
patriei noastre. Astfel sint prezenta
te activitatea lui Samuel Micu-Klein 
și a Școlii Ardelene, revoluția lui 
Horea, Cloșca și Crișan, ecoul revo
luției lui Tudor Vladimirescu în 
Transilvania, activitatea patriotului 
cărturar Gheorghe Lazăr din Avrig.

Revoluția română de la 1848—1849 
este bogat ilustrată cu obiecte de 
epocă, unele provenind chiar de la 
conducătorii ei, evidențiindu-se ca
racterul unitar al revoluției române 
pașoptiste, țelurile ei democratice și 
umaniste. O tratare deosebită își 
găsește in expoziție Unirea de la 
1859. insistindu-se în mod deosebit 

pe lnrîurirea profundă ce a avut-o 
In conștiința românilor transilvăneni 
realizarea statului român modern 
sub domnul Unirii — Alexandru loan 
Cuza. Sint înfățișate apoi succesele 
românilor din Transilvania pe linia 
afirmării lor ca națiunea cea mai 
numeroasă și mai puternică din 
Transilvania, ilustrate prin constitui
rea Astrei in 1861 la Sibiu și apoi 
convocarea Dietei de la Sibiu din 
1863 in care, pentru prima dată, in 
urma unei reprezentări mai apropia
te de realitățile etnice transilvane, 
deputății români erau cei mai nu
meroși. Opoziția virfurilor reacționa
re ale monarhiei eterogene habsbur- 
gice nu a întîrziat să se manifeste și, 
la numai patru ani după Dieta du 
la Sibiu, s-a instituit dualismul 
austro-ungar, inaugurîndu-se o pe
rioadă de cruntă oprimare națională 
a românilor transilvăneni, de încer
care samavolnică de anihilare a fiin
ței lor de neam. în continuare, ex
ponatele muzeale înfățișează lupta 
plină de suferințe și jertfe a româ
nilor pentru emancipare națională și 
realizarea unirii tuturor românilor 
intr-un stat național independent t 
crearea P.N.R. din Transilvania, spri
jinul puternic, material și moral, al 
românilor transilvăneni pentru răz
boiul de independență, mișcarea me- 
morandistă al cărei sediu a fost 
Sibiul și apoi participarea Sibiului 
alături de întregul popor la războiul 

specifice teatrului politic, dobindesc 
o rezonanță profundă, reverberind 
în conștiințe și după ce s-a stins 
impresionanta imagine a finalului. 
Integrîndu-se creator viziunii regi
zorale, actorii au dat chip concret și 
substanță umană bogatei și semni
ficativei tipologii a piesei, in rolu
rile principale remarcindu-se Ilie 
Gheorghe, Valentin Mihali. Valeriu 
Dogaru, Ion Colan. Remus Mârgi- 
neanu. Vaier Dellacheza, Smaragda 
Mărginean u.

Analiza psihologică a personajelor 
dramei lui Caragiale „Năpasta" este 
subordonată, in transpunerea sceni
că bine gindită a lui Mihai Manoles- 
cu, cu contribuția scenografiei rea
liste a lui Vasile Buz. ideii de 
justiție, care se împlinește prin vo
ința neclintită a Ancăi. condusă de 
rațiune lucidă spre pedepsirea lui 
Dragomir. în funcție de această idee 
morală se conturează principalele 
personaje, interpretate de Leni Pin- 
țea-Homeag (expresivitatea ochilor 
și a glasului alăturindu-se patosului 
reținut și subliniind unele momen
te de mai scăzută tensiune interioa
ră), Vasile Cosma (inzestrindu-1 pe 
Dragomir cu o umanitate complexă, 
dominată de conștiința vinovăției), 
și Tudor Gheorghe (un Ion în care 
simplitatea și candoarea inocenței 
elimină tentația spre sublinierea pa
tologicului).

Un început exploziv, la care 
concură deopotrivă mijloacele plas
tice și sonore, abil manevrate, ne-a 
introdus in atmosfera ilariantă a 
spectacolului „Mobilă 6i durere", 
care potențează sensurile satirice ale 
comediei lui Teodor Mazilu spre di
mensiuni cosmice, accentuîndu-i for
ța de denunțare a unor malformații 
morale. In regia inventivă, viguroasă 
a lui Cristian Hadjiculea si sceno
grafia metaforic-expreslvă a lui 
Viorel Penișoară-Stegaru. scenele de 
un comic savuros, hiperbolizant se 
înlănțuie într-un ritm susținut, tri- 
mițind spre sală jerbele de seîntei 
ale spiritului mazilian. însoțite de o 
muzică de operă folosită în mod 
contrastant parodic. Și deși tensiu
nea comică scade spre final, cind 
fantezia regizorului pare să fi obo
sit. influențată, poate, și de diluarea 
substanței comice a textului, aceasta 
nu știrbește insă valoarea de an
samblu a operei scenice și meritele 
unor actori de strălucitoare vervă 
comică, precum Ilie Gheorghe, Va
lentin Mihali, Constantin Sassu, Ion 
Colan, Tamara Popescu.

însoțit de o foaie-program îngrijit 
redactată, carte de vizită ce onorea
ză seriozitatea instituției, turneul 
Teatrului Național din Craiova ni 
se pare a constitui un eșantion al 
unei activități ce implică sentimen
tul responsabilității.

Margareta BĂRBUȚĂ 

pentru reîntregirea neamului. Re
flectind apoi desfășurarea evenimen
telor din toamna anului 1918 ce au 
premers măreața zi de 1 Decembrie, 
o suită de documente originale și 
fotocopii degajă pregnant ideea câ 
unirea este opera întregului popor, 
că ținutul sibian a fost angajat prin 
întreaga sa ființă in aceste eveni
mente. Expoziția evocă apei prefa
cerile din statul român unitar, evi
dențiind rolul clasei muncitoare în 
desfășurarea vieții sociale și poli
tice. marile sale lupte, purtate cu 
deosebire după făurirea la 8 Mai 
1921 a Partidului Comunist Român, 
lupte ce au culminat cu victoria 
istorică de la 23 august 1944, deschi
zătoare de epocă nouă In viața po
porului român.
, Cu rigoare științifică este ilustrată 
ampla activitate revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu, lupta 
sa plină de dăruire și eroism, viața 
sa identificindu-se pe de-a-ntregul 
cu lupta Partidului Comunist Român 
pentru progresul și bunăstarea po
porului și a patriei.

Sub genericul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca celor 
mai rodnice împliniri din istoria po
porului român", peste o mie de expo
nate evocă marile realizări ale po
porului nostru in perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea, eveniment 
crucial în istoria contemporană a 
patriei. Un important sector este 
structurat sub genericul „Partidul 
Comunist Român — centru vital al 
întregii națiuni socialiste", conținlnd 
obiecte, documente și imagini reve
latoare pentru cele peste două de
cenii de dezvoltare a patriei sub con
ducerea partidului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
La fel de bogate sînt panourile și 
vitrinele ce ilustrează vizitele to
varășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
fn județul Sibiu. Realizările din do
meniile economic, științific, al tnvă- 
țămîntului șl culturii din județul < 
Sibiu sînt Ilustrate prin grafice și 
imagini sugestive, prin produse ale J 
întreprinderilor sibiene, prototipuri Ă 
și produse noi, brevete de invenții, J 
diplome, medalii etc. Expoziția se 1 
încheie cu prezentarea perspective- 4 
lor deschise României și, implicit, 1 
județului Sibiu de către hotăririle -î 
Congresului al XIII-lea șl ale Con- 4 
ferinței Naționale ale partidului, 
direcțiile de dezvoltare a țării și a 
județului în cel de al optulea 
cincinal, angajamentul colectivelor 
de oameni ai muncii sibieni de a 
Înfăptui exemplar politica partidului.

Ion Onuc NEMEȘ
corespondentul „Scinteii* *

• Flăcări pe comori: SCALA (11 03 72)
- 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : FEROVIAR
(50 51 40) — 0; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină (50 51 40) — 20,30, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Duminică tn familie ; LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19
• Program de. desene animate — 9; 
11; 13, Zimbet de soare — 15; 17; 19 : 
DOINA (16 35 38)
• Incoruptibilei de la etajul XIX : 
FLAMURA (85 77 12) — 9; UI 13; 15; 
17; 19
0 Egreta de fildeș — 15, De viață nu 
mă satur niciodată — 17 ; 19 : BU- 
ZEȘTI (50 43 58)

Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor — 9; 11: 13, Alarmă la bord
- 15: 17: 19: FLOREASCA (33 29 71)
• Rezervă la start : LIRA (31 71 71)
- 9: 11; 13: 15: 17; 19. la grădină
- 20.30, COSMOS (27 54 95) — 9 ; 
11: 13: 15: 17: 19
• Umbrele soarelui: DACIA (50 35 94)
- 9: 11: 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Caligula — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18 ; (sala Ate
lier) : Intre patru ochi (A) — 18 ; 
(sala Studio ’99) : Versailles — niu- 
zeul-grădlnă. Prezintă Victor Simion 
— 17,30
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : Recital de
vioară Ana-Maria Deveselu. La pian: 
Viorica Boerescu — 17.30 ; (Ateneul 
Român) : Concert vocal-sinifonic. 
Dirijor ; Edvard Civjel (U.R.S.S.). 
Solist : Iancu Văduva — 19
• Opera Română (13 18 57) : Baletul 
de stat din Ankara — 19
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Sil
via — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Menajeria de sti
clă — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18 ; 
(sala Studio) : Concurs de Împreju
rări — 18,30
O Teatrul Glulești (aala Majestic, 
14 72 34) : Regele Lear — 18 ; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Așteptam pe alt
cineva — 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul 
mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero Ia purtare — 9 ; Stop, tn 
top Daniela — 18
e Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : oul buclucaș — 10 : (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) ; Poveste 
despre marionetă — 15
« Circul București (10 41 95) : „Stele
le circului din Moscova" — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Stress — 18,30

cinema
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SULINA

Drumul de la bătrînețe spre tinerețe

Cronica zilei
La București au avut loc convor

biri intre delegații ale Camerei de 
Comerț și Industrie a Republicii So
cialiste România și Camerei Federa
le de Comerț a Austriei. Au fost 
examinate noi posibilități și căi de 
dezvoltare a colaborării și cooperă
rii economice intre întreprinderi ro
mânești de comerț exterior și fir
me austriece, de lărgire și diversi
ficare a schimburilor reciproce de 
mărfuri.

(Agerpres)

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
UN MONUMENT AL VIEȚIIdl

t V
întimplarea a făcut ca Pe 

același vapor care strâbă- 
tea apele Dunării spre o- 
rasul de la mila zero — 
Sulina — să intilnim un 
tinăr arhitect tulcean. Un 
tinăr arhitect care aducea 
cu el in mapă proiectele 
viitoarelor blocuri de lo
cuințe. Și — coincidentă — 
pe tovarășa Florica Ior- 
dache. primarul orașului, 
am intilnit-o la un nou bloc, 
care se preda ..la cheie*,  
chiar zilele acestea.

— Este un bloc care cu
prinde cel de-al 800-lea a- 
partament dat in folosin
ță pină acum la Sulina — 
ne spune primarul. Alte 
156 de apartamente vor fi 
inăltate in acest an. Lor 
li se vor adăuga două 
cămine de nefamilisti pen
tru tinerii muncitori de la 
întreprinderea de exploa
tare complexă a resurselor 
naturale din Delta Dună
rii si Secția căi navigabile.

Cititorul care a cunoscut 
Sulina doar in scurte po
pasuri estivale nu poate 
intelege pe deplin preface
rile înnoitoare petrecute 
aici in ultimii ani. Mai 
intii. o constatare atestată 
de documente si de viată : 
in 1965. orașul era atit de 
„bătrin", incit clădirile-i 
vechi de abia se mai ți
neau pe temelii. Au fost 
ridicate in perioada de

falsă strălucire a fostului 
..Porto Franco**  ; li se ală
turau căsuțe igrasioase, 
construite in toate stiluri
le. pe „Strada Intîi" — cum 
este numită estacada care 
Însoțește fluviul, precum 
și alte sute de căsu
țe de pe străzile celelalte, 
îndoindu-și pereții din pa
iantă sub acoperișurile de 
stuf.

Aceasta era zestrea lo- 
cativă a Sulinei. plus „do
tările sociale" care ' însu
mau un spital, citeva ma
gazine și o puzderie de 
prăvălioare cu clopoței la 
ușă. Tot atitea motive pen
tru gazeta „Gurile Dună
rii". care scria in anii 
dinaintea celui de-al doi
lea război mondial : „Zile 
grele. Zile de nevoie si de 
grea cumpănă ; orașul nos
tru pășește pe calea pier
zaniei. Sulina piere in vă
zul tuturor. Râul, pe care 
mai toti îl resimțim, nu 
poate fi stăvilit decit prin- 
tr-o minune ! Da. minunea 
de a ne vedea cu toții 
strinși laolaltă ca să fa
cem piept mizeriei care co
pleșește tirgul nostru !“.

„Minunea**  n-a venit de- 
cît în anii construcției so
cialiste și. cu deosebire, 
după Congresul al IX-lea 
al partidului. La puțin 
timp după reorganizarea 
teritorial-administrativă a

tării. în 9 februarie 1969. 
ziarul „Delta**  din Tulcea 
scria : „Nepăsarea Si dis
prețul cu care au privit în 
trecut conducătorii regimu
lui de atunci dezvoltarea o- 
rașului au făcut ca Sulina 
să rămină un biet tirg de 
provincie. în care locuito
rii erau sortiți obscurului 
analfabetism. mortalității 
ridicate, traiului nesigur de 
la o zi la alta. Greaua 
moștenire lăsată de vechiul 
regim a fost treptat înlă
turată de socialism**.

Da. socialismul a schim
bat, din temelii, îmbătrîni- 
tul oraș.

Astăzi, din parcul Su
linei. spre noua faleză, su- 
prainăltată. privești si ad
miri sub razele soarelui 
care luminează tara ince- 
pind cu acest oraș — punc
tul extrem de sud-est al 
tării — o salbă de blocuri 
cochete, moderne, construi
te intr-o arhitectură apar
te. la indicația expresă a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în
treaga dezvoltare de azi a 
orașului se află sub semnul 
orientărilor date de condu
cătorul partidului si al tă
rii. Așa s-a născut mo
dernul port liber si șan
tierul naval — ca să a- 
mintim doar două din noi

le unități în care lucrea
ză mii de oameni — multi 
dintre ei reintorși pe me
leagurile natale, după ce 
iși câutaseră „norocul**  in 
alte colturi de tară.

Pină in 1990 se vor mai 
da în folosință la Sulina 
o policlinică, o fabrică de 
produse lactate, una de pli
ne. incă 600 de apartamen
te. unități comerciale și 
prestatoare de servicii, se 
va extinde rețeaua de apă 
potabilă si canalizare și — 
nu in ultimul rînd — se 
Va împlini o mai veche do
rință a localnicilor : în 
vechiul far se va amenaja 
un muzeu.

Pe loan Garbi. fost lu
crător într-un modest a- 
telier în 1968. azi maistru 
principal, secretarul comi
tetului de partid la Șan
tierul naval, l-am intilnit 
plimbîndu-și băiețelul pe 
faleza orașului. Ne-a spus :

— Avem nevoie de mu
zeu. deși Sulina nu mai 
trăiește de mai bine de 
două decenii din amintiri. 
Dar ele. amintirile, trebuie 
să vorbească acestei noi 
generații despre saltul — 
de-a dreptul spectaculos — 
pe care îl face orașul nos
tru de la bătrinete înspre 
tinerețe.

Adrian VASILE

20,00 Telejurnal
20,25 Timp și anotimp în agricultură 

(color)
20,45 Cetățile vitejiei, cetățile hărniciei. 

Municipiul Pitești. Documentar
21,00 Roman-foileton (color). „Prietenii 

nu se aleg'*.  Ecranizare a romanu
lui omonim al scriitorului Boris 
Pavlenko. Producție a Televiziunii 
sovietice. Premieră pe țară. Cu : 
Vladimir Ivașov, Andrei Tolubeev, 
Alexandr Mihailicenko, Alexandr 
Arjilovski, Victor Tarasov. Regia: 
Boris Șadurski. Episodul 3

21.50 Telejurnal
22.00 Tndhiderea programului

Noutăți 
editoriale

Imagine din orașul-port- Sulina

Noi lucrări de larg interes pentru 
tineretul studios au apărut in Edi
tura Academiei Republicii Socialiste 
România. Astfel, cea intitulată „Eti
mologia și limba română**  prezintă 
aspectele teoretice generale ale eti
mologiei, aspecte legate de preci
zarea domeniului de referință, gru
parea cuvintelor și sistemul ,lor de 
formare în limba română, sensul 
metaforelor etc. La rindul său „Dic
ționarul limbii române literare 
vechi", realizat de Institutul de 
Lingvistică din București, reunește 
lexicul literar regional, constituind 
o sursă de informare sistematică și 
complexă pentru cei dornici să apro
fundeze istoria limbii române lite
rare. Colecției „Știința pentru toți", 
i s-a adăugat lucrarea de psihopeda
gogie „Curiozitate și interes de cu
noaștere**,  utilă, in principal, celor 
cu preocupări in domeniul educațio
nal. precum și studenților din invă- 
țămintul superior de profil.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo; 

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 mai, ora 20 — 22 mai, ora 
20. în țară : Vremea va fi caldă, cu 
cerul variabil. Pe alocuri, vor cădea 
ploi ce pot avea și caracter de aver
să. însoțite izolat de descărcări elec
trice. Vintul va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 16 grade, iar maximele intre 
22 și 30 grade. în București : Vremea 
va fi caldă, cu cerul variabil. Con
diții slabe de ploaie sub formă de aver
să. Vintul va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 12 și 16 grade, iar maximele 
între 25 și 30 grade.

Copacii seculari înfrunziți și flo
rile — foarte multe flori — sădite 
in aceste zile in parcul Ludowy 
dau de veste că primăvara 
și-a intrat în toate drepturi
le ei și la Lodz. al doi
lea oraș ca mărime după Varșo
via. și tot al dojlea în care se va 
construi metrou pentru cei aproa
pe un milion de locuitori ai săi. 
O dată cu încălzirea vremii, artere
le centrale si noile cartiere cu
nosc o animație deosebită : tineri 
și vîrstnici, elevi și student! zoresc 
pe șantierele muncii patriotice 
pentru a-și face orașul mai 
frumos, mai înfloritor. „Tonul**  
il dau tinerele muncitoare din 
zecile de întreprinderi ale in
dustriei ușoare, din Lodz. ora
șul fiind, unul din cele mai im
portante centre de acest fel din 
Europa. Dar „punctul cel mai fier
binte" al orașului il constituie șan
tierul pe care se înalță „Centrul 
de sănătate al mamei poloneze". 
Arhitect» și proiectanții, construc
torii și instalatorii și-au pro
pus să-l dea parțial in fo
losință incă în această primăvară, 
cind in Polonia se sărbătorește 
„Ziua Mamei". în ajutorul lor. pe 
șantier lucrează zilnic sute și mii 
de voluntari. Nu e vorba de un 
complex spitalicesc oarecare. A- 
cest „centru de sănătate**  între
ce. prin proporțiile și semnificația 
lui. tot ce s-a construit pînă a- 
cum asemănător in Polonia.

De ce o asemenea construcție — 
unică, in felul ei — tocmai aici, la 
Lodz ? însoțitorul nostru. Andrei 
Pasowski, de la comitetul voievo
dal de partid, ne explică :

— Pentru că din cei aproape o 
jumătate de milion de oameni care 
muncesc in unitățile economice, 
științifice si culturale din orașul 
Lodz. mai bine de 55 la sută sînt 
femei. Pentru că. deși in anii so
cialismului s-au construit multe 
fabrici și uzine noi. modeme. în 
mare parte mecanizate și automa
tizate. din cele peste 160 de coșuri 
de fabrici textile existente aici in 
1944. au mai rămas vreo 30. ceea 
ce înseamnă că in acestea din urmă

mai există incă utilaje învechite și 
zgomotoase, muncă anevoioasă și 
poluare. Pentru că femeile din 
Lodz. mai numeroase decit in alte 
centre ale tării, au plătit un greu 
tribut in anii negri ai cotropirii 
hitleriste. cind multi, foarte mulți 
dintre bărbații și copiii lor nu s-au 
mai intors acasă, cind ele insele 
au luptat, alături de întregul po
por. pentru libertatea și indepen
dența patriei. Nu sînt vorbe mari 
ce spun, nici lozinci nu sint. De
pun mărturie faptele — devenite 
de acum istorie — care atestă că 
atunci, aproape n-a fost in Lodz 
casă neindoliată. Nu intimplător se

însemnări 
din R. P. Polonă

înalță aici, la noi. acest „Centru 
de sănătate al mamei poloneze", și 
nu intimplător noi il mai numim 
și „spital-monument".

— Spital — da ; de ce și mo
nument ?

— Nu e vorba de un monument 
din bronz sau granit. Edificiul se 
urcă pe verticală si se articulea
ză din otel și beton, din sticlă și 
aluminiu. Este — sau. mai bine- 
zis. va deveni în curind — un a- 
devărat monument atit prin di
mensiuni. cit și prin semnificația 
lui.

...Macarale, buldozere, camioane, 
basculante, schele. constructori, 
montori. instalatori, oameni in 
halate albastre, cărămizii, albe... 
Forfotă de șantier. Intrăm in
tr-unui din pavilioanele aflate in 
stadiu final de execuție. Se chi- 
tuiesc geamurile duble, se lustru
iește marmura scărilor, se mon
tează caloriferele, se întind cablu
rile telefonice și interfonice. se 
despachetează aparate medicale, se 
fixează lustrele, se pregătesc jar
dinierele de flori. Foarte multe 
flori intru întimpinarea vieții ce 
se va ivi aici.

într-una din cochetele și odih

SATU MARE : Manifestări politico-educative
în cadrui celei de-a VT-a ediții 

a „Lunii educației politice și cul
turii socialiste**,  in unități eco- 
nomico-sociale. case de cultură, 
cluburi muncitorești, școli și car
tiere din municipiul Satu Mare au 
loc simpozioane, expuneri, con
cursuri, vizionări de filme, verni
sări de expoziții, mese rotunde, 
dezbateri, schimburi de experiență, 
consfătuiri privind necesitatea a- 
plicării ferme a mecanismului eco- 
nomico-financiar. a principiilor 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii. acțiuni vizind popu

larizarea inițiativelor muncitorești 
valoroase, a experienței avansate. 
Au loc, de asemenea, acțiuni de 
popularizare, cunoaștere; aplicare 
și respectare fermă a normelor e- 
ticii și echității socialiste, a legilor 
tării. Tot in această perioadă, se 
desfășoară concursul republican de 
creație literară „Afirmarea**.  „Zi
lele teatrului de amatori**,  consfă
tuirea cinecluburilor din municipiu, 
spectacole artistice. Gala laureați- 
lor festivalului brigăzilor artistice, 
acțiunile de orientare școlară și 
profesională „Porti deschise'*  și al
tele. (Octav Grumeza).

MOINEȘTI : Sporește
Vechiul oraș al petroliștilor de 

pe Valea Tazlăului. Moinești, iși 
sporește pe an ce trece zestrea 
edilitară. Alături de ,cunoscutele 
cartiere' muncitorești „Lucăcești*  
și „Albotești", pe harta orașului au 
apărut noile ansambluri de locuin
țe „Libertății". „Zorilor". „Ion 
Creangă", ..Tudor Vladimirescu". 
în cel mai tinăr ansamblu — „Cas
cada**  — au fost predate, zilele a- 
cestea, la cheie, alte locuințe pen
tru oamenii muncii. Cu acestea, 
numărul apartamentelor din noile 
blocuri din Moinești a ajuns la a- 
proape 4 000. Astăzi, la Moinești 
funcționează 8 școli și două licee 
care pregătesc cadre pentru indus
tria petrolieră și pentru celelalte 
ramuri industriale ale orașului, 
creșe, grădinițe, un spital cu 545 
paturi, așezăminte de cultură și 
artă. A fost extinsă rețeaua comer
cială, s-au înființat numeroase uni-

zestrea social-edilitară
tăți de industrie mică și prestatoa
re de servicii pentru populație, au 
fost amenajate noi parcuri și locuri 
de joacă pentru copii. Numai de la 
inceputul acestui an, prin contri
buția cetățenilor, au fost efectuate 
lucrări edilitar-gospodărești in va
loare de peste 5 milioane lei. tn 
actualul cincinal — după cum ne-a 
informat Emil Leru. primarul ora
șului — vor fi construite noi obiec
tive social-culturale și edilitar- 
gospodărești, blocuri de locuințe, 
unități comerciale, vor fi moderni
zate străzi, se vor extinde rețele
le de apă, canalizare și termofica- 
re. De asemenea, vor fi jnoderni- 
zate izvoarele de ape minerale, se 
va înființa o nouă bază de trata
ment și se va construi o microhi- 
drocentrală. Toate acestea vor fi 
înfăptuite prin munca si contribu
ția cetățenilor. (Gheorghe Baltă).

DOLJ : Locuințe moderne 
pentru specialiștii satelor

O dată cu înființarea de noi 
unități de industrie mică și pres
tatoare de servicii in Craiova. Fi- 
liași. Segarcea și Băilești, oamenii 
muncii de la întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Dolj și-au sporit efortu
rile pe șantierele construcțiilor de 
locuințe din mediul rural. în pe
rioada care a trecut din acest an 
s-au dat în folosință 8 -noi blocuri 
de locuințe în comunele Vela. Că
lărași. Cetate. Seaca de Pădure. 
Carpen și Unirea. Alte 17 blocuri 
destinate specialiștilor din mediul 
rural se află in diferite faze de 
execuție. (Nicolae Băbălău).

CĂLĂRAȘI : Străzi noi, 
nume noi

în nomenclatorul străzilor din 
municipiul Călărași au apărut, nu
mai in ultimii ani. denumiri noi 
de străzi pe care, deocamdată, le 
cunosc numai factorii poștali și. 
bineințeles, locatarii din marile 
cartiere — Siderurgiștilor. Mircea 
Vodă-Sud. Mircea Vodă-Nord. Cele 
mai multe dintre noile străzi poar
tă nume de flori — Magnoliilor, 
Lalelelor. Crizantemelor, Narcise
lor — toate pornind din magistrala 
care se cheamă Primăvara. în 
aceste zile s-a dat in folosință 
noul ansamblu „Cornișa**.  din 
cartierul Mircea Vodă-Sud. Cinci 
noi blocuri, totalizînd peste 150 
de apartamente, cu confort sporit, 
au fost puse la dispoziția oameni
lor muncii de la combinatul side
rurgic. (Mihail Dumitrescu).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 18 MAI 1988

Extragerea I : 30 5 37 38 9 31 
Extragerea a If-a : 2 40 19 32 11 22

nitoarele săli de așteptare, de li
niște și speranță, directorul ad
junct al Comisiei sociale a șantie
rului, Jacek Igdrys, ne spune :

— Nouă, celor din Lodz. ca și 
tuturor polonezilor, ni se pare cit 
se poate de semnificativ faptul că 
inițiativa de a se construi acest o- 
biectiv a fost formulată de con
ducerea partidului, intr-o zi de 
8 Martie. Ziua Internațională a 
Femeii, cu prilejul unei întruniri 
a muncitoarelor de Ia o Întreprin
dere cu nume la fel de semnifi
cativ. de simbolic : „Apărătorii 
păcii". In fond, apărătorii vieții. 
Iar edificiul pe care-1 înălțăm se 
constituie tocmai intr-un monu
ment al vieții, de unde și denu
mirea ce i s-a dat.

Macheta, deși la scară redusă, ne 
înfățișează, pină in cele mai mici 
detalii, impunătoarele construcții, 
care vor acoperi o suprafață de 36 
de hectare. Se înalță aici o ma
ternitate cu 500 de paturi și un 
spital de pediatrie cu 560 de paturi. 
Numeroasele laboratoare de anali
ze și explorări funcționale, cabi
netele de specialitate, saloanele de 
recuperare și sălile de operații vor 
fi dotate cu cele mai noi și mo
deme aparate. Pentru cunoașterea 
și minuirea acestora, sute de me
dici si tehnicieni, care vor lucra 
aici, au fost trimiși la specializa
re în întreprinderile producătoare 
de tehnică sanitară. Alți medici și 
cadre cu pregătire medie lucrează 
efectiv la montarea aparaturii, la 
punerea ei în stare de funcționa
re. Vor fi date în folosință apar
tamente confortabile pentru perso
nalul medical, precum și un mare 
complex hotelier cu 1 600 de locuri, 
atit pentru diferitele categorii de 
lucrători și specialiști ai „centru
lui de sănătate", cit si pentru cei 
care vor veni din alte localități in 
vizită la mame și copii. Vor fi 
amenajate, de asemenea, camere 
de cazare speciale pentru mamele 
care trebuie sâ-i însoțească pe co
piii suferinzi cind aceștia sînt in
ternați. ‘De jur-imprejurul con
strucțiilor ce se Înaltă intr-una din 
zonele centrale ale orașului Lodz 
se amenajează un parc, o veritabi
lă oază de recreere și sănătate.

Acum, cind primăvara, anotimpul 
primenirii naturii, și-a intrat in 
toate drepturile ei și la Lodz, șan
tierul pulsează in ritm viu. tot 
mai alert. Spre el se Îndreaptă 
nu numai pașii constructorilor de 
profesie și ai miilor de voluntari 
din Lodz. ci și gindurile întregii 
tari. Pentru că impunătorul „Cen
tru de sănătate al mamei polo
neze" se înaltă cu contribuția be
nevolă. în muncă și bani, nu nu
mai a celor din Lodz. După cum 
de îngrijirea în condiții optime a 
mamei și copilului nu vor bene
ficia numai localnicii. Iată și ex
plicația derilfmirii de „Centru de 
sănătate al mamei poloneze". Iar 
denumirea de monument se con
stituie intr-un emoționant omagiu 
adus jertfei de odinioară a mamei 
poloneze, muncii ei spornice de as
tăzi pentru propășirea tării, nobilei 
sale meniri de a da viată.

Petre POPA

ÂCTUalitatieâ sportivă
FOTBAL • Ieri, pe stadionul „Ka- 

raiskakis" din Atena s-a disputat 
meciul dintre selecționatele olimpice 
ale Greciei și României, din cadrul 
preliminariilor turneului j.o, întilni- 
rea s-a incheiat cu scorul de 3—"2 
(3—2) in favoarea fotbaliștilor ro
mâni. Au marcat pentru formația 
noastră Antohi. Vaișcovici și Balint 
(din 11 m).\< într-un meci inter
național amical de fotbal disputat la 
Budapesta, selecționata Austriei a 
întrecut cu scorul de 4—0 (1—0) for
mația Ungariei.

CICLISM. Etapa a 9-a Kamena 
Gora — Legnica (196 km), cea mai 
lungă etapă a actualei ediții a 
„Cursei păcii", a revenit vest-germa- 
nului Werner Stauff. cronometrat cu 
timpul de 4h 57’11”. Cu grosul pluto
nului au sosit și cicliștii români Cos- 
tică Parasehiv. Ionel Gancea și Va
lentin Constantinescu. în cursul a- 
cestei etape, cu multe urcușuri. Io
nel Gancea a ciștigat sprinturile de 
cătărare de la Orlinek, Kovarska și 
Bielanita. în clasamentul general in
dividual continuă să conducă Uwe

Ampler (R.D.G.). urmat de sovieti
cul Pulnikov la 23”. V. Constanti- 
nescu ocupă Jocul 21. la 4’43”. Pe 
echipe conduce reprezentativa 
U.R.S.S. Astăzi este zi de repaus."

LUPTE GRECO-ROMANE. Orașul 
polonez Zeliona Gora a găzduit un 
concurs internațional de lupte gre- 
co-romane pentru juniori, la care au 
participat sportivi din 7 tari. Printre 
învingători s-au numărat luptătorii 
români Valentin Rebegea (categ. 46 
kg), Adrian Munteanu (categ. 54 kg). 
Laurențiu Iacob (categ. 81 kg).

ȘAH. In runda a 8-a a turneului 
international de șah de la Erevan 
au fost consemnate următoarele re
zultate : Smaghin — Semkov 1—0 ; 
Negulescu — Dohoian remiză ; El- 
vest — Anastasian 1—0: Lputian — 
Psahis remiză : A. Petrosian — K. 
Olafsson remiză.

ATLETISM. Cu prilejul unui con
curs atletic desfășurat la Auburn 
(Alabama), americanul Lorenzo Da
niel a ciștigat proba de 200 m cu 
timpul de 19”93/100 — rezultat ce

constituie cea mai bună performantă 
mondială a anului.

TENIS DE MASA. în competiția 
feminină din cadrul Campionatelor 
de tenis de masă ale Asiei, ce se 
desfășoară in orașul japonez Niigata, 
reprezentativa R.P.D. Coreene a în
trecut cu 3—1 formația Japoniei, iar 
selecționata Hong Kong a dispus cu 
3—0 de echipa Singapore,

SCRIMA. Concursul de sabie dis
putat la Padova in cadrul „Cupei 
mondiale" a revenit bulgarului Vasili 
Etropolski. învingător cu 10—8 in 
finala cu italianul Gianfranco Dalia 
Barba. In asaltul pentru locurile 
3—4. Grigori Pogosov (U.R.S.S.) l-a 
întrecut cu 10—8 pe Giovanni Scalzo 
(Italia).

VOLEI • In continuarea turneu

lui pe care-1 întreprinde în R.P. 
Chineză, echipa feminină de volei a 
Cubei a evoluat la Weifang în com
pania selecționatei tării-gazdă. Vo
leibalistele cubaneze au obtinut vic
toria cu scorul de 3—1 (15—9, 134-15, 
15—8. 15—8). • In finala turneului 
international masculin de volei des
fășurat in localitatea vest-germană 
Bottrop, selecționata Cubei a între
cut cu scorul de 3—0 (15—4, 15—3, 
15—12) formația R.F. Germania.

POLO PE APA. în cadrul turneu
lui preolimpic de polo pe apă de la 
Perth (Australia), selecționata R.P. 
Chineze a întrecut cu scorul de 8—5 
formația Japoniei. Alte rezultate : 
Franța — Brazilia 7—5. Bulgaria — 
Grecia 8—7. Canada — Noua Zeelan- 
dă 11—3.
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Mecanizatorii pentru agricultura de azi și de mîine

Automobilism
• La sfirșitul acestei săptămini. noi 

întreceri in cadrul campionatelor de. 
automobilism și karting. Pe traseul 
tradițional din Valea Domanului (in 
apropiere de Reșița) miine va avea 
loc o cursă de viteză in coastă 
(19—20 mai), iar la Reșița, duminică 
dimineața, este programată o cursă 
de viteză pe circuit. Duminică la 
Cimpulung — Argeș se va desfășura 
prima etapă a „Cupei Federației * la 
autocros. Pe kartodromul din Ga-

și karting
lăți : sîmbătă etapă în campionatul 
de viteză pe circuit, iar duminică 
etapă in campionatul de anduranță.

• Tradiționala competiție interna
țională „Raliul Albena" a fost ciști- 
gată la actuala ediție de echipajul 
italian Arletti — Giuli. pe o ma
șină ..Lancia Delta". Pe locurile ur
mătoare in clasamentul general s-au 
situat echipajele Raineri — Aldo 
(Italia) si Kolev — Ignatov (Bulga
ria) — ambele pe ..Audi Quattro".

(Urmare din pag. I)
mecanizatorilor. Să notăm citeva 
opinii ale unor conducători de uni
tăți ;

Ing. Ion Ungureanu, directorul 
S.M.A. Circea : „Ca urmare a fap
tului că, fată de normativ, ne lip
sesc 33 de oameni, s-a ajuns la si
tuația că un mecanizator lucrează in 
medic 100 de hectare, iar valoarea 
utilajelor repartizată pe același me
canizator este in medie de Un mi
lion. Cu atit mai mult se cere ca 
fiecare să știe tot despre mașini. Or, 
din 110 mecanizatori citi avem, față 
de schema de 143, doar 40 pot lucra 
pe orice utilaj și pot efectua bine 
orice li se dă. Pentru a face față 
volumului mare de lucrări cu forțe
le pe care le avem se cere mobilita
te mare, adică să poți schimba oricind, 
atunci cind e nevoie, un om de pe o 
mașină pe alta. Or. la noi, tocmai 
din cauza nivelului redus de pregă
tire a mecanizatorilor nu putem a- 
plica această soluție**.

Ing. Pălru Toca, directorul S.M.A, 
Băilești : „Am exagera dacă am cerc 
tinerilor absolvenți ai școlilor pro
fesionale să știe cind intră in sec
țiile de mecanizare sute și sute de 
reglaje, să cunoască amănunțit ne
număratele și complexele tehnologii 
de reparații și reconditionare a pie
selor de schimb, in sfirșit toate ele
mentele privind agrotehnica diferi
telor culturi pe care trebuie să le 
realizeze de la arături la recoltat. Aș 
zice chiar că intr-un an și jumătate 
nu se pot atinge asemenea perfor
mante, poate nici trei ani nu sint 
de ajuns pentru aceasta. Dar tre
buie să avem mereu in față acest

obiectiv pentru că nu pregătim me
canizatori pentru azi sau miine. Ceea 
ce mă nemulțumește este că absol
venții școlilor profesionale stăpinesc 
meseria la un nivel mult prea mo
dest. Practic, trebuie să-i luăm ca 
ucenici. Să-i punem multă vreme 
numai la arături și discuit. Noi 
avem insă 188 de combine autopro
pulsate de diferite tipuri, din care 48 
au comandă electronică, care-i aș
teaptă. Și-i așteaptă pe ei tocmai 
pentru că nu dispunem pentru toate 
de oameni bine pregătiți".

Am incercat. cu sprijinul interlo
cutorilor noștri, să stabilim citeva 
din cauzele răminerilor în urmă în 
ce privește nivelul de pregătire al 
mecanizatorilor.

Un pas important spre legarea ti
nerilor de la sate de profesii utile 
agriculturii il constituie îmbunătă
țirea programelor școlare pentru 
treapta I a liceelor agroindustriale, 
valabile și pentru clasele a IX-a și 
a X-a ale școlilor generale sătești 
prin introducerea unor obiecte de 
specialitate — mecanizarea agri
culturii, agrotehnica, bazele zoo
tehniei și practica in produc
ție — avind ca scop însușirea 
unui bagaj larg de cunoștințe din 
acest profil și formarea unor deprin
deri practice. Dacă un timp aceste

discipline nu erau predate de cadre 
de specialitate, din acest an s-a sta
bilit să fie atrași pentru orele de 
agrotehnică, mecanizare, zootehnie 
și practică ingineri din unitățile pro
ductive. Nu discutăm acum cum se 
indeplinește acest program pentru 
că vom vedea in continuare că dacă 
în școlile profesionale au intrat copii 
slab pregătiți la aceste obiecte, po
trivit aprecierii unor cadre didacti
ce din școlile profesionale, situația 
se poate repeta, întrucit, in urma 
unor controale efectuate după luarea 
măsurilor amintite, se constată se
rioase deficiente in pregătire la 
disciplinele respective in școlile ge
nerale. în aceste condiții, cpea 
ce nu se face in școala generala 
(pentru obiectul „Mecanizarea agri
culturii", de pildă, sint prevăzute in 
programă pentru cei doi ani de stu
diu aproape 500 de ore de pregătire 
la clasă, în atelier și practică in care 
se predau noțiuni de mecanică, me
canismele și echipamentul tractoare
lor, funcționarea, întreținerea si ex
ploatarea mașinilor agricole, unele 
reglaje, ba chiar și 18 ore de condu
cere a tractorului) rămîne să se facă 
în școala profesională, in detrimen
tul pregătirii în cadrul acestei forme 
de învătămînt.

Răspunde școala profesională actualelor exigențe ?
Să vedem cum se învață a.b.c.-ul 

meseriei de mecanizator in școlile 
profesionale : conducerea tractoru
lui. Pentru acest obiect, programa a 
afectat 38 de ore. din care 26 de 
conducere efectivă în poligon, in 
cimp, la efectuarea unor lucrări a-

gricole — arături, pregătirea solului, 
semănat, fertilizat. Întreținerea cul
turilor și altele — și pe drumurile 
publice, restul de ore fiind consa
crate întreținerii tractorului și dife
ritelor instruiri. Pină la începutul 
lunii mai — ni s-a spus — la Școala

profesională din Circea. elevii anu
lui I au făcut fiecare doar cite 2—3 
ore de conducere a tractorului, iar 
cei care au absolvit in primăvară — 
in jur de 10 ore fiecare. Care sint 
cauzele acestei situații 1 Ne-arn in
teresat dacă sînt condiții de pregă
tire la acest obiect, așa cum cere 
programa, și am constatat că parțial 
sint : școala a fost dotată cu trac
toare, iar prin grija S.M.A. s-a ame
najat un poligon. Pînă aici totul e 
bine. Dar cind să se treacă la învă
țarea efectivă a conducerii tractoru
lui, acestea n-au putut fi puse in 
mișcare deoarece lipsea combustibi
lul. Cine trebuia să asigure de fapt 
tot ce e necesar pentru realizarea 
programului respectiv ? Ordinul mi
nistrului agriculturii nr. 149 din 29 
decembrie 1983, cuprinzind sarcinile 
și răspunderile ce revin Întreprinde
rilor pe lingă care funcționează a- 
ceste școli, sună clar : „...să ia mă
suri pentru desfășurarea in bune 
condiții a activității in cadrul a- 
telierclor respective, ai poligoane
lor de conducere a tractoarelor 
și a tuturor sectoarelor necesare 
instruirii practice corespunzător 
meseriei pentru care se pregătesc 
elevii". De la direcția de resort din 
Ministerul Agriculturii aflăm că la 
sfirșitul lunii aprilie școlilor profe
sionale și liceelor agroindustriale din 
toată țara li s-au repartizat unele 
cantități de motorină pentru Învă
țarea conducerii tractorului. A tre
buit să se procedeze astfel întrucit, 
așa cum s-a arătat, unitățile agri
cole pe lingă care funcționează aces
te școli nu și-au respectat îndato
ririle.

Ca orice activitate din învătămînt,

pregătirea elevilor din școlile pro
fesionale trebuie să se desfășoare 
după o programă avind la bază pla
nul de învătămînt. Dacă in progra
mele pentru obiectele „întreținerea 
și exploatarea tractoarelor" și „Ma
șini și instalații agricole", editate de 
Ministerul Agriculturii și Ministerul 
Educației și Invățămîntului. se spe
cifică faptul că sint comune atit 
pentru licee agroindustriale, cit și 
pentru școli profasionale. pentru 
„Instruirea practică", disciplină de 
bază pentru care in .școala profesio
nală s-au afectat 1 423 de ore (de 
două ori și jumătate mai mult decit 
reprezintă activitatea la clasă și in 
atelier !), direcția de resort din Mi
nisterul Agriculturii recomandă a- 
daptarea programei claselor a Xl-a 
și a XII-a ale liceelor agroindus
triale. Acestea insă au de efectuat 
numai 864 de ore. în fapt, după cum 
am aflat, se folosesc programe vechi 
care circulă in copii de la o școală 
la alta. Nu sîntem in măsură să ne 
pronunțăm asupra programelor in 
cauză, care sint bune și care nu. Un 
lucru este insă clar : neexistind o 
programă-cadru pentru această for
mă de pregătire, respectiv școala 
profesională, folosirea „adaptărilor**,  
așa cum vom vedea, lasă Ioc la 
dezordine, la diluarea răspunderilor 
pentru însăși pregătirea practică a 
copiilor. Dar asupra modului con
cret in care se desfășoară aceste ore 
de curs, instruirea practică a viito
rilor mecanizatori și perfecționarea 
pregătirii profesionale a cadrelor 
care predau in aceste școli vom stă
rui intr-un viitor număr al ziarului 
nostru.

UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL SUCEAVA
Celor care doresc să pețreacă în 

mod plăcut un concediu sau să vi
ziteze nordul Moldovei, cu celebre
le sale monumente de artă și ar
hitectură, le stau la dispoziție 
citeva reconfortante locuri de po
pas. Printre acestea se numără 
hanul SUCEVIȚ.A, situat in loca
litatea cu același nume, intr-un pi
toresc decor natural, in apropierea 
munților impăduriti. El dispune de 
locuri de cazare (hotel și căsuțe), 
restaurant și bar de zi. La rindul 
său, hanul ILIȘEȘTI este un po
pas atrăgător, situat la 23 kilome
tri de Suceava, pe drumul național 
spre Vatra Dornei, intr-o pădure

de stejari. Și această unitate oferă 
cazare in hotel și căsuțe. De ase
menea. hanul DRAGUȘENI, ame
najat intr-un vechi han de poștă, 
durat in secolul trecut, oferă locuri 
de cazare in camere confortabile și 
in căsuțe. Există aici locuri pentru 
plajă si posibilități pentru ampla
sarea de corturi. O altă unitate, ca
bana LUCINA, din localitatea cu 
același nume, situată la 40 kilo
metri de Cimpulung Moldovenesc, 
dispune de locuri de cazare, pre
cum si de un restaurant. în foto
grafie : Hanul Drăgușeni. din ju
dețul Suceava.

i



Cerința cea mai stringentă

— încetarea cursei înarmărilor

MOSCOVA

Probleme majore ale vieții internaționale 
în dezbaterea Consiliului de Interacțiune

In favoarea creării de zone denuclearizate 
în Europa

HELSINKI 18 (Agerpres). — Sub 
patronajul Fundației Urho Kaleva 
Kekkonen, la Helsinki s-a desfășu
rat un forum international consacrat 
împlinirii a 25 de ani de la lansarea 
propunerii privind crearea unei zone 
fără arme nucleare in nordul Eu
ropei.

Inițiativa a fost avansată de fos
tul președinte finlandez Kekkonen in 
cadrul unei reuniuni a Societății 
Paasikivi. la data de 28 mai 1963.

LONDRA 18 (Agerpres). — Mili- 
tanții pentru pace din Scoția cer 
proclamarea acestei părți a Marii 
Britanii drept zonă liberă de arma 
nucleară. Intr-un apel comun dat

Oameni de știință vest-germani cer S.U.A. să 
renunțe la proiectul de militarizare a Cosmosului

BONN 18 (Agerpres). — Peste 200 
da oameni de știință din R.F. Ger
mania. membri ai organizației Liga 
oamenilor de știință demo-crați 
(BDWI). au dat publicității la Bonn 
un apel adresat S.U.A. în care se 
cere renunțarea la realizarea pro
gramului Inițiativa de Apărare Stra
tegică (SDI). In documentul intitu
lat „Cinci ani de SDI : de la viziu
ne la piedică in calea dezarmării" 
se cere. de. asemenea. guvernului 
vest-german să denunțe acordul cu 
S.U.A. de colaborare la realizarea 
SDI. Oamenii de știință vest-ger- 
mani au dat. totodată. publicității 
un studiu in care se relevă că pro
gramul de militarizare a spațiului 
cosmic constituie o piedică in calea 
procesului de dezarmare. încă cu 
mulți ani înainte de realizarea lui. 
Secretarul general al BDWI a evi
dențiat. cu prilejul lansării docu
mentelor amintite, uriașa risipă de

Controlul interzicerii experiențelor atomice 
— pe deplin posibil

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — La 
Linkoeping s-a deschis Conferința in
ternațională cu tema „Controlul asu
pra interzicerii experiențelor nu
cleare". la care participă 39 de ex- 
perti din 21 de țări. In cadrul foru
mului sint discutate posibilitățile 
tehnice de efectuare a unui control 
asupra interzicerii pretutindeni a 
tuturor experiențelor nucleare.
. Tratatul privind eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune și pre
conizata reducere la jumătate a ar
melor nucleare strategice ale S.U.A. 
și U.R.S.S. dau noi speranțe si „ini
țiativei celor șase state pentru pace 
și dezarmare" in eforturile pentru 
realizarea unei lumi fără arme nu
cleare. a declarat directorul general 
nl Oficiului suedez de cercetări in 
domeniul apărării. Bo Rybeck. la o

Proiecte de folosire a atomului exclusiv 
în scopuri pașnice

> BELGRAD 18 (Agerpres). — In 
localitatea iugoslavă Tavtat, pe ma
lul Adriaticii, au început lucrările 
celei de-a 15-a Conferințe interna
ționale privind problemele fuziunii 
nucleare controlate și a plasmei. 
Participă circa 500 de oameni de 
știință din o serie de țări de pe di
ferite meridiane ale globului. Are 
loc un larg schimb de experiență 
pe problemele fuziunii nucleare con
trolate, privind posibilitățile aplică
rii tehnicii și tehnologiilor moderne 
în acest domeniu de mare viitor 
pentru energetica mondială.

... .........   - (din actualitatea politică)

Cine se teme de „vidul nuclear"?
în ultimul timp, in limbajul unor 

oameni politici, ca și al presei diplo
matice occidentale, poate fi intilnit 
cu frecvență sporită termenul de 
,.vid“, termen ce pare, la prima ve
dere, mai pe măsura preocupărilor 
cercetătorilor și oamenilor de știință. 
Departe de a fi însă plasat într-un 
context științific, acest termen 
este folosit — cu intenții me
taforice — pentru a sugera, in optica 
celor ce-1 folosesc, anumite evoluții 
de dată recentă ale vieții politice 
internaționale. Concret, este vorba de 
tratatul sovieto-american pentru eli
minarea rachetelor cu rază interme
diară de acțiune (I.N.F.), salutat, pe 
bună dreptate, de către opinia publică 
de pretutindeni ca un eveniment de 
importanță deosebită, ca o „fereastră 
a speranței" spre o lume despovărată 
de coșmarul distrugerii atomice, ca 
un prim pas pe calea dezarmării, atit 
de dorită de popoare. în vădit con
trast cu asemenea reacții larg îm
părtășite, in unele cercuri apropiate 
alianței nord-atlantice au început să 
se audă voci „alarmate", avertizind 
împotriva „golului", a „vidului" nu
clear care s-ar produce in structurile 
militare ale N.A.T.O. prin traducerea 
în viață a prevederilor tratatului și 
preconizind măsuri și soluții de 
schimb pentru „compensarea" situa
ției create.

Realitățile demonstrează însă cu 
prisosință falsitatea unei asemenea 
„alarme" (ca și cum cineva s-ar 
putea „alarma" de îndepărtarea, cit 
de cit, a pericolului unui cataclism 
nuclear, căruia nimeni, absolut ni
meni nu i s-ar putea sustrage !), fie 
și numai pentru faptul că rachetele 
nucleare ce urmează a fi înlăturate 
reprezintă doar 3, cel mult 4 la sută 
din arsenalele mondiale existente. 
Un recent studiu elaborat sub egida 
prestigiosului Centru de studii asu
pra păcii, de pe lingă universitatea 
din Bradford (Marea Britanie) arată, 
de pildă, că numai în ultimii patru 
ani arsenalele strategice ale celor 
două mari puteri au sporit cu peste 
4 000 de arme nucleare, ele dispunînd, 
în prezent, de 23 144 asemenea arme, 
in comparație cu 18 713 in 1984, și 
mal îngrijorătoare fiind perfecționă
rile calitative, respectiv precizia ex

publicității la Londra de reprezen
tanți ai partidelor politice, sindica
telor. organizațiilor pentru pace și 
ecleziastice scoțiene se arată că ma
joritatea populației din Scoția spri
jină această propunere. Mii de sco
țieni și-au pus semnătura pe docu
ment.

De altfel, un alt exemplu al spo
ririi sentimentelor antinucleare ale 
populației Scoției îl reprezintă ale
gerile recente pentru organele loca
le. in cursul cărora 80 la sută din 
alegători și-au dat votul candidați- 
lor proveniți din rindul partidelor 
care se pronunță pentru lichidarea’ 
armelor nucleare de pe teritoriul 
Marii Britanii.

resurse reprezentată de acest pro
iect, arătând că S.U.A. vor cheltui 
numai în 1988 pentru SDI aproape 4 
miliarde dolari. El a adăugat că in 
afara bugetului SDI. pentru realiza
rea proiectului sint dezvoltate siste
me purtătoare și echipamente elec
tronice, a căror proiectare înghite 
alte miliarde de dolari.

BONN 18 (Agerpres). — Cancela
rul R. F. Germania, Helmut Kohl, 
a adresat un nou apel Senatului 
S.U.A. de a ratifica tratatul so
vieto-american privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune. Potrivit purtăto
rului de cuvînt al guvernului vest- 
german, citat de agenția A.D.N., 
cancelarul Kohl apreciază că ratifi
carea acordului este atit in intere
sul S.U.A., cit si al partenerilor lor 
de alianță.

conferință a experților din Argenti
na. Grecia, India, Mexic, Suedia și 
Tanzania, care se desfășoară in lo
calitatea suedeză Linkoeping. Bo 
Rybeck a arătat că cele șase țâri 
sînt gata să colaboreze în domeniul 
controlului interzicerii experiențelor 
nucleare. El a relevat că pe toate 
continentele există în prezent state 
care dețin capacitățile tehnico-științi
fice necesare și dispun de o situare 
geografică adecvată pentru a ga
ranta controlul respectării unui vi
itor acord asupra interzicerii expe
riențelor nucleare. In context, exper
tul suedez a apreciat că încetarea 
experiențelor constituie o premisă 
esențială in vederea împiedicării 
creării de noi arme de distrugere 
în masă.

SAN JOSE 18 (Agerpres). — în 
capitala Republicii Costa Rica se 
desfășoară, intre 16 și 20 mai. a V-a 
reuniune de planificare și coordona
re tehnică din cadrul programului 
de promovare a științei și tehnolo
giei nucleare in scopuri pașnice, la 
care participă specialiști din 15 țări 
latino-americane, din Statele Unite 
și din Europa occidentală. In cadrul 
lucrărilor sînt prezentate o serie de 
proiecte regionale în acest domeniu, 
precum și sursele de finanțare și 
posibilitățile de cooperare regională, 
informează agenția Prensa Latina.

traordinară dobindită de rachetele 
balistice.

In fața acestor evidențe, „teama de 
vid", care, din păcate. își face loc în 
pozițiile și declarațiile publice ale 
unor .oameni politici cu funcții de 
răspundere, apare ca o expresie a 
concepțiilor perimate și deosebit de 
nocive, potrivit cărora existența ar
melor nucleare ar fi o „garanție" a 
păcii. în virtutea acestor concepții, 
reprezentanți oficiali ai unor țări 
atlantice (ca Marea Britanie ori 
Franța) resping orice idee de renun
țare la factorul „descurajării atomi

Implicațiile proiectelor N.A.T.O. de 
așa-zisă modernizare a armamentelor, 

în perspectiva retragerii eurorachetelor

ce". în conformitate cu aceleași con
cepții. problema „umplerii golului", 
a „compensării" sau. cu un termen 
,de schimb, a „modernizării" arsena
lelor existente ocupă o pondere cres- 
cindă în deliberările N.A.T.O. la cele 
mai diferite niveluri. La recenta 
reuniune de la Bruxelles a grupului 
de planificare nucleară al N.A.T.O. 
(însăși existenta unui asemenea grup 
denotă importanța ce se acordă in 
cadrul alianței atlantice factorului 
nuclear !) au fost, astfel, pe larg 
dezbătute soluțiile avute in vedere în 
acest scop, soluții ce îmbrățișează, 
potrivit dezvăluirilor presei occiden
tale, o arie din cele mai diverse, 
toate pornind de la faptul că trata
tul de eliminare a rachetelor cu rază 
intermediară de acțiune privește nu
mai armele cu bază la sol. Ca atare, 
un accent tot mai sporit urmează a 
fi pus pe rachetele instalate la bor
dul navelor de suprafață și al sub
marinelor patrulînd in largul coaste
lor Europei — tocmai prin această 
prismă trebuind să fie privită irita
rea care a cuprins cercurile N.A.T.O. 
în urma deciziei parlamentului Da
nemarcei de a interzice accesul in 
porturile țării al navelor militare

MOSCOVA 18 (Agerpres). — In 
capitala Uniunii Sovietice se desfă
șoară lucrările celei de-a Vl-a se
siuni a Consiliului de Interacțiune, 
organizație internațională ce reuneș
te personalități politice și de stat 
din diferite țări ale lumii.

Sint dezbătute probleme majore 
ale vieții internaționale privind 
pacea și securitatea, dezarmarea, re
ducerea cheltuielilor militare, solu
ționarea pe calea negocierilor a con
flictelor regionale, criza economică 
mondială, subdezvoltarea, datoriile 
externe, cooperarea și colaborarea

Pentru o colaborare economică echitabilă
VIENA 18 (Agerpres). — Extinde

rea cooperării financiare si comercia
le intre Est și Vest s-a aflat în cen
trul atenției participanților la semi
narul internațional găzduit de ca
pitala Austriei. Directori de bănci și 
reprezentanți ai cercurilor financiare 
din 16 țări au procedat la un schimb 
de opinii asupra situației economice 
mondiale și a perspectivelor aprofun
dării raporturilor financiare intre ță

Apel la intensificarea luptei împotriva 
apartheidului

LUSAKA 18 (Agerpres). — La Lu
saka a fost dat publicității un apel 
al Congresului Național African din 
R.S.A.. în care se cere întregului 
popor al acestei țări să-și intensifice 
eforturile și lupta pentru eliminarea 
politicii și practicilor discriminatorii 
ale apartheidului. Textul apelului, 
distribuit atit in interiorul, cît și în 
afara R.S.A.. cheamă la unirea tu
turor forțelor intr-o mișcare puterni
că pentru libertate, dreptate și ega

Datoria externă — principalul obstacol în calea 
relansării creșterii economice în statele africane

LUSAKA 18 (Agerpres). — Po
trivit unor date preliminare publi
cate la Lusaka de Comisia econo
mică a O.N.U. pentru Africa 
(E.C.A.), țările acestui continent au 
realizat anul trecut o foarte modes
tă creștere economică. In medie, 
produsul național brut a sporit cu 
numai 1,5 la sută. în pofida măsu
rilor de redresare adoptate, econo
mi# a numeroase țări africane a 
continuat să cunoască îmbunătățiri 
nesemnificative. Printre factorii ad- 
verși se înscriu cu prioritate dato
ria externă, care este principalul 
obstacol in calea dezvoltării statelor 
africane, lipsa de fonduri, condițiile 
climatice nefavorabile, care au de
terminat o reducere a recoltelor, 
precum și nivelul extrem de scăzut 
al prețurilor la mărfurile exportate 
de țările din Africa. Analiștii expri
mă, totodată, temerea că o scădere 
in continuare a creșterii economice

ALEGERILE PRELIMINARE DIN S.U.A.
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

în cadrul alegerilor preliminare din 
Oregon pentru desemnarea candida- 
ților la alegerile prezidențiale din 
S.U.A., din partea Partidului Demo
crat pe primul loc s-a situat guver
natorul statului Massachusetts. Mi
chael Dukakis, care a obținut 59 la 
sută din voturi, in timp ce contra

străine purtătoare de armament nu
clear (iritare care, insolită de pre
siuni fățișe, a dus la dizolvarea Fol- 
keting-ului și organizarea de alegeri 
anticipate). Urmărind să suplinească 
armele amplasate la sol ce vor fi 
înlăturate, asemenea planuri creează 
primejdii suplimentare prin caracte
rul lor destabilizator, rachetele nu
cleare instalate la bordul navelor 
fiind mult mai greu de detectat, de 
către cealaltă „parte", decit cele cu 
bază terestră.

în al doilea rind, se are in vedere 
posibilitatea sporirii numărului de 

avioane posedînd dubla capacitate 
de a lansa rachete cu încărcătură atit 
clasică, cît și nucleară. Așa se și 
explică căutările febrile ce au loc in 
prezent in vederea găsirii in Europa 
occidentală a unei noi baze care să 
adăpostească avioanele avind o ase
menea dublă capacitate, ce vor fi 
evacuate, ca urmare a protestelor 
opiniei publice iberice, de Ia baza 
de la Torrejon (Spania) : totodată, 
urmează a fi sporită raza de acțiune 
a rachetelor destinate acestor avioa
ne. în același sens, se înscriu și in
tențiile britanice de a înlocui armele 
(bombele) nucleare cu cădere liberă, 
destinate avioanelor de bombarda
ment, cu rachete de țroazieră, ceea 
ce implică, de asemenea, reale pri
mejdii destabilizatoare.

Tot în scopul atit de intens discu
tatei „compensări" se preconizează 
„modernizarea" acelor rachete ame
ricane cu rază foarte scurtă de ac
țiune, de tipul „Lance", staționate in 
R.F.G. și care, deci, nu intră sub in
cidența tratatului sovieto-american 
(prevederile acestuia referindu-se, 
cum se știe, la rachetele cu o bătaie 
între minimum 500 kilometri și ma
ximum 5 500 kilometri), respectiv 

între toate statele lumii, fără deo
sebire de sistemul social.

★
Tovarășul Manea Mănescu. vicepre

ședinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, care 
participă la lucrările sesiunii, s-a 
intilnit cu P. N. Demicev. prim- 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al Uniunii Sovietice. 
A fost evocată evoluția ascendentă 
a raporturilor de prietenie și colabo
rare româno-sovietice și s-au abor
dat unele probleme privind dezvol
tarea și diversificarea relațiilor eco
nomice. a cooperării in producție și 
tehnico-științifice.

rile socialiste si cele capitaliste. In 
cadrul dezbaterilor, s-a subliniat că 
îmbunătățirea climatului internațio
nal este de natură să impulsioneze 
dezvoltarea relațiilor comerciale re
ciproc avantajoase, dar pentru aceas
ta este nevoie de o abordare nouă în 
solutionarea problemelor presante 
pentru stabilirea unei cooperări 
echitabile între Est și Vest.

litate. Documentul subliniază că re
gimul rasist incearcă să-i intimideze 
pe militanții pentru drepturi civile si 
să paralizeze lupta pentru libertate, 
recurgind la diferite presiuni si sanc
țiuni severe împotriva acestora, in 
baza legislației speciale. Toate forțe
le democratice și patriotice sud-afri- 
cane sint chemate să boicoteze ale
gerile locale programate pentru luna 
octombrie.

la nivel mondial ar face și mai difi
cilă redresarea economiei africane.

HARARE 18 (Agerpres). — Dele
gați din cele nouă state membre ale 
organizației regionale Conferința de 
coordonare pentru dezvoltare a țări
lor din sudul Africii — S.A.D.C.C. 
s-au reunit in orașul Zimbabwean 
Bulawayo, in cadrul celei de-a X-a 
intîlniri a Comisiei pentru transpor
turi și comunicații a acestei organi
zații. Iau parte și reprezentanți ai 
unor organisme internaționale spe
cializate.

Comisia a luat ființă in 1981. fiind 
menită să contribuie, prin coordo
narea acțiunilor statelor membre, 
la depășirea dificultăților in dome
niul transporturilor și comunicațiilor 
din regiune, provocate in mare mă
sură de acțiunile destabilizatoare 
ale R.S.A. — menționează agenția 
China Nouă.

candidatul său — Jesse Jackson — a 
obținut numai 37 la sută din voturi.

Observatorii relevă că pentru de
semnarea candidatului Partidului 
Democrat hotăritoare vor fi alegerile 
de delegați la Convenția partidului, 

rcare vor avea loc la 7 iunie în Ca
lifornia, New Jersey, Montana și 
New Mexico, unde vor fi aleși 
citeva sute de delegați la convenție.

sporirea acestei raze de acțiune de 
la 110 la 450 km. Or, o asemenea 
distanță este foarte apropiată de li
mita inferioară prevăzută în tratat, 
cu toate pericolele ce pot decurge de 
aici.

Pe de altă parte, paralel cu nego
cierile de la Geneva, din păcate pre
lungite peste așteptări, pentru redu
cerea cu 50 la sută a armelor nucleare 
strategice (cu rază de peste 5 500 km) 
— ceea ce ar reprezenta un pas cu 
adevărat substanțial spre înlăturarea 
amenințării unui holocaust — con
tinuă perfecționarea acestor arme, 
știri recente anunțînd, de pildă, ex
tinderea de către S.U.A. a tehnicii 
„stealth", care dă posibilitate bom
bardierelor atomice să evite detecta
rea de către instalațiile radar ale ad
versarului.

In fine, o altă opțiune luată în 
considerare este perfecționarea și ex
tinderea razei de acțiune a proiecti
lelor destinate artileriei nucleare.

Dar proiectele de „compensare" nu 
se opresc la domeniul nuclear. Ele 
au in vedere, în egală măsură, și mo
dernizarea arsenalelor chimice, cu 
accent pe armele așa-zis binare, cu 
efecte din cele mai cumplite, ca și 
dezvoltarea unor noi sisteme de arme 
convenționale, un rol special fiind 
rezervat, totodată, militarizării spa
țiului cosmic.

într-un cuvînt, planurile de „supli
nire" a vidului vizează, în fond, să 
dea un nou și nedorit impuls cursei 
înarmărilor. Este adevărat, aceste 
planuri se găsesc încă în faza discu
țiilor. Se știe că în urma opoziției 
unor țări membre, ca Norvegia. Gre
cia. Spania, Danemarca, R.F.G. chiar 
(poate cea mai expusă dintre toate, 
prin faptul că rachetele „moderniza
te" vor fi staționate pe teritoriul 
său). N.A.T.O. s-a văzut nevoită să 
amine pînă ih 1990 adoptarea unei 
decizii concrete în privința „moder
nizării" arsenalelor nucleare. Doi ani 
reprezintă însă o perioadă scurtă, 
iar intre timp planurile continuă să 
fie puse la punct. Tocmai de aceea, 
curentul de împotrivire față de ase
menea proiecte și intenții primejdioa
se se amplifică și se întărește con
tinuu. Făcîndu-se ecoul unei justifi
cate neliniști, președintele Interna
ționalei Socialiste, Willy Brandt, a 
stăruit insistent la sesiunea din zile-

Comerțul in sprijinul 
dezvoltării țărilor 
latino-americane

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 
Vicepreședintele Argentinei. Victor 
Martinez, a arătat că datoria externă 
constituie principalul obstacol în ca
lea dezvoltării economice a țărilor 
debitoare. Inaugurînd, la Buenos 
Aires, lucrările Adunării generale a 
Asociației Latino-Americane a Insti
tuțiilor Financiare pent™ Dezvoltare 
(ALIDE). el a subliniat necesita
tea intensificării schimburilor co
merciale regionale, relevind că ex
tinderea comerțului între statele la
tino-americane va contribui la îm
bunătățirea situației lor economice 
și va permite impulsionarea dezvol
tării fără creșterea datoriilor.

La reuniune participă specialiști in 
domeniile finanțelor și economiei din 
40 de țări, care dezbat aspecte re
feritoare la finanțarea comerțului 
exterior și la căile de adincire a 
cooperării in sprijinul dezvoltării in 
America Latină, informează agenția 
Prensa Latina.

PIAȚA COMUNĂ

Dosarul prețurilor 
agricole rămîne deschis

BRUXELLES 18 (Agerpres).— Mi
niștrii agriculturii din țările mem
bre ale C.E.E. au eșuat in încerca- 
reă de a ajunge la un acord in po
litica prețurilor, pentru campania 
agricolă 1988/1989. O nouă incercare 
in acest sens va li făcută la 6 și 7 
iunie, cind ministrul vest-german al 
agriculturii, Ignaz Kiechie — care 
asigură președinția consiliului — se 
va întâlni, separat, cu conducătorii 
ministerelor de resort din celelalte 
țări membre. Intrucît nici atunci nu 
se prevede tranșarea problemelor 
care îi opun pe „cei 12", se preco
nizează organizarea unei noi reuni
uni in plen la 13 și 14 iunie, relatea
ză agențiile EFE și A.N.S.A.

Manifestații de protest 
față de prezența trupelor 
americane in Coreea de Sud

SEUL 18 (Agerpres). — Noi mani
festații de protest împotriva prezen
ței trupelor americane in Coreea de 
Sud. pentru democratizarea vieții 
politice, pentru reunificarea pașnică 
a Sudului și Nordului Coreei au avut 
loc la Seul și în alte 30 de orașe din 
Coreea de Sud — transmit agențiile 
de presă. O participare deosebit de 
largă la aceste manifestații s-a în
registrat în rindul studenților. Ști
rile sosite de la Seul atestă că la 
acțiunile organizate pe teritoriul di
feritelor campusuri universitare au 
luat parte peste 22 000 de studenți 
din 58 de universități.

„Nu, reînvierii 
nazismului!"

BONN 18 (Agerpres). r- O mani
festare a forțelor progresiste din 
R.F. Germania a avut loc in apro
piere de Miinchen. in zona fostului 
lagăr de concentrare nazist de la 
Dachau, pentru a marca cea de-a 
43-a aniversare a eliberării sale. 
„Cei care au trăit ororile războiului 
trebuie să amintească copiilor lor 
despre trecut pentru a se evita o 
nouă catastrofă și mai teribilă", a 
spus Eugen Kessler, unul din puținii 
supraviețuitori ai acestei „fabrici a 
morții". De asemenea, vicepre
ședintele Comitetului internațional 
Buchenwald-Dora a avertizat cu 
privire la pericolul reînvierii nazis
mului \n R.F.G. și a relevat necesi
tatea de a se acționa in favoarea 
păcii, și securității internaționale, 
împotriva pericolului nuclear.

le trecute a consiliului acestei orga
nizații asupra necesității „de a se 
împiedica, cu orice preț, ca armele 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
recent abolite, să fie înlocuite cu alte 
armamente, invăluindu-se această 
operație in termenul ambiguu de mo
dernizare". în același sens, in R.F.G., 
„tripla opțiune zero", respectiv înlă
turarea tuturor rachetelor cu baza Ia 
sol. inclusiv cele cu rază foarte 
scurtă de acțiune, ciștigă tot mai 
mulți adepți. Liderul laburist brita
nic Neil Kinnock a avertizat, la rin
dul său, asupra pericolelor pe care le 
implică înlocuirea rachetelor strate
gice „Polaris", destinate submarine
lor britanice, cu cele de tip „Trident", 
mai perfecționate. Situîndu-se in a- 
ceeași logică a rațiunii, unul din cei 
mai proeminenți experți americani in 
domeniul controlului armamentului, 
Paul Nitze, a propus, după cum re
lata ..New York Times", elimina
rea tuturor rachetelor nucleare cu 
rază intermediară de acțiune stațio
nate la bordul navelor de suprafață 
și al submarinelor, inlăturindu-se 
astfel unul din motivele cele mai se
rioase de fricțiune între aliati.

Judecata sănătoasă impune, desi
gur, să se dea ascultare acestor voci, 
ca și altora asemănătoare, care se 
înmulțesc pe zi ce trece. Dacă este 
adevărat că „natura are oroare de 
vid", cum sună cunoscutul dicton, tot 
atît de adevărat este și faptul că cei 
ce au oroare de „vidul atomic" — 
care nici pe departe nu este „vid", ci 
doar o mică breșă în „prea plinul" 
nuclear — sint cei ce nu au reușit să 
se desprindă de servitutile vechiului 
mod de gîndire. cei care gîndesc tot 
în vechile tipare, care jiu au încre
dere în pace, se tem ae pace. Sînt 
cei ce, alarmați de această primă 
breșă, determină sau susțin încercări 
de ultimă oră de a amîna ori întâr
zia ratificarea tratatului de elimina
re a rachetelor intermediare. Breșa 
subțire ce a putut fi operată la 
capătul unor indelungate eforturi în 
„meterezele" arsenalelor mondiale 
se cuvine, dimpotrivă, continuu lăr
gită prin măsuri tot mai substanția
le de dezarmare — nucleară, con
vențională, chimică, spațială — iar 
dacă „vidul" ce se va crea se va cere 
„umplut" cu ceva, atunci va trebui 
suplinit numai și numai prin încre
dere, prin cooperare, prin înțelegere 
reciprocă intre state.

Romulus CAPLESCU

Demersuri in vederea convocării unei conferințeI 
internaționale in problemele Orientului Mijlociu

AMMAN 18 (Agerpres). — într-un 
discurs pronunțat in orașul Tafile, 
regele Hussein al Iordaniei a reîn
noit sprijinul țării sale fată de re
voltele populației palestiniene din 
teritoriile ocupate de Israel. Suve
ranul hașemit și-a exprimat totoda
tă sprijinul fată de organizarea unei 
conferințe internaționale de pace 
consacrate Orientului Mijlociu, trans
mite agenția M.A.P.

ROMA 18 (Agerpres). — Italia va 
depune toate eforturile pentru a con
tribui la recunoașterea dreptului po
porului palestinian de a-si hotărî 
singur viitorul și a dreptului la e- 
xistentă al tuturor statelor din re
giune. în cadrul, unor frontiere si
gure. garantate — a declarat minis
trul italian de externe. Giulio An
dreotti. După cum informează agen

Continuă acțiunile de protest ale populației 
palestiniene în teritoriile ocupate de Israel

în teritoriile de pe malul vestic al 
Iordanului și Gaza au fost înregis
trate, miercuri, noi manifestații de 
protest ale populației palestiniene 
împotriva ocupației israelîene,. sol
date cu ciocniri puternice intre de
monstranți și forțele de ocupație, care 
au folosit grenade cu gaze lacrimo
gene. tn numeroase localități și ta
bere de refugiati palestinieni sint 
menținute restricțiile de circulație, 
relevă agenția KUNA. (Agerpres). 

ÎN LUMEA CAPITALISTĂ

îngrijorare fată de extinderea șomajului

La Roma a avut loc o mare demonstrație a sindicatelor, la care au parti
cipat aproape 200 000 de oameni ai muncii. Manifestanții, purtind pancarte 
cu inscripții „MUNCĂ - PACE", au cerut guvernului să acționeze pentru 
ameliorarea situației in regiunile sudice ale Italiei, rămase în urmă din 

punct de vedere economic

ția A.N.S.A.. în cadrul unei dezba
teri speciale pe tema Orientului Mij
lociu. organizată in Camera Depu- 
tatilor a Parlamentului italian. An
dreotti a exprimat convingerea că o 
conferință internațională de pace in 
tegiune. sub egida O.N.U.. ar per
mite solutionarea globală a acestei 
probleme.

DAMASC 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assad. l-a 
primit pe Nabih Berri. lideml or
ganizației politico-militare libaneze 
Amal. sosit Ia Damasc. Agenția EFE 
relatează că în timpul întâlnirii a 
fost analizată situația din suburbii
le din sudul Beirutului, unde s-au 
produs în ultimele 10 zile puterni
ce ciocniri intre miliții libaneze ri
vale.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager- 
pr.es). — Comitetul O.N.U. pentru 
exercitarea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian a adresat o 
scrisoare secretarului general al Na
țiunilor Unite, Javier Perez de Cuel
lar. prin care cere din nou organi
zației mondiale să adopte toate mă
surile posibile pentru garantarea 
securității și apărarea drepturilor 
populației palestiniene din teritoriile 
ocupate de Israel.

noi locuri de muncă In vederea ate
nuării șomajului, flagel care afectea
ză in cele 24 de țări membre ale 
O.E.C.D. peste 30 milioane de per
soane. în cadrul dezbaterilor sint 
analizate, de asemenea, perspectivele 
economice ale țărilor membre ale or
ganizației, o atenție deosebită fiind 
acordată combaterii tendințelor pro- 
tectioniste în relațiile comerciale, 
precum și modalităților de atenuare 
a dezechilibrelor balanțelor de plăți 
ale principalelor țări din O.E.C.D.

CONVORBIRI. Mihail Gorbacioy, I 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
s-a intilnit cu Prem Tlnsulanonda, . 
primul-ministru al Thailandei, care 
întreprinde o vizită oficială in I 
U.R.S.S. Convorbirea s-a referit la 
unele probleme ale relațiilor bilate- I 
rale si ale actualității internațio- | 
nale.

REUNIUNE. La Bonn a început I 
cea de-a patra reuniune a grupu- ■ 
lui mixt de lucru al P.S.U.G. din 
R.D.G. și P.S.D. din R.F.G. Sint 
examinate problemele privitoare la | 
eliminarea tuturor mijloacelor de 
distrugere în masă, la asigurarea i 
securității in Europa. precum și ] 
aspecte legate de reducerea dras
tică a forțelor armate și a arma- . 
mentelor convenționale.

PLENARA. La Paris a avut loc 
plenara C.C. al P.C. Francez, care | 
a examinat probleme privind pre- | 
gătirea și sarcinile partidului in 
perspectiva alegerilor parlamentare i 
anticipate ce se vor desfășura la 5 I 
și 12 iunie. P.C.F.. s-a arătat în ra- • 
portul Comitetului Central prezen
tat de Georges Marchais. secretar I 
general al partidului, va prezenta | 
candidați in toate circumscripțiile 
electorale. i

REDUCERE. Țările în curs de * 
dezvoltare și-au redus la jumătate . 
achizițiile de armamente în cursul I 
ultimilor șapte ani, se arată într-un I 
studiu al Congresului S.U.A. Potri
vit documentului, la sfirșitul lui I 
1987. totalul sumelor destinate | 
cumpărării de arme de către țările 
in curs de dezvoltare a fost de cir- ■ 
ca 30 miliarde dolari, față de 60 mi- I 
liarde dolari în 1980. * 1

PARIS 18 (Agerpres). — La Paris 
au început, miercuri, lucrările sesiu
nii Consiliului Ministerial al Organi
zației pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.), la care iau 
parte miniștrii de externe și ai finan
țelor din țările membre ale organi
zației.

Pe agenda sesiunii — informează 
agenția EFE — sint înscrise pro
bleme de natură economică, finan
ciară și socială. Participanții dezbat, 
intre altele, posibilitățile creării de

Întrevedere. La Beijing a 
avut loc o întrevedere între secre- 

. tarul general al C.C. al P. C. Chi
nez. Zhao Ziyang, și președintele 

I Republicii Populare Mozambic, 
președintele partidului FRELIMO, 

I Joaquim Alberto Chissano. aflat 
| într-o vizită oficială în China. Au 

fost abordate aspecte ale relațiilor 
■ bilaterale, ea și situația internațio

nală actuală, îndeosebi din sudul 
I Africii.

; VIZITA. Milos Jakes, secretar 
| general al C.C. al P.C. din Ceho

slovacia, va face în curînd o vizi-
I tă oficială in R. P. D. Coreeană la 

invitația lui Kim Ir Sen. secretar 
general al C.C. al Partidului 

. Muncii din Coreea, președintele 
R. P. D. Coreene.

CANCELARUL AUSTRIEI, Franz 
I Vranitzky, l-a primit pe Oskar 
| Fischer, ministrul de externe al 

R.D.G., aflat in vizită Ia Viena. Au 
I fost examinate probleme inter

naționale și europene de interes 
I comun, in special cele privind 

dezarmarea. S-a subliniat că dez- 
I voltarea dialogului politic și a re- 
| lațiilor in diferite domenii dintre 

cele două state servește cauzei 
I păcii și destinderii în Europa.

ACORD. Convorbirile dintre gu- 
. vernul n-icaraguan si forțele con

trarevoluționare asupra încetării 
I definitive a focului în Nicaragua 

vor avea loc la 25 mai. Acordul cu 
I privire Ia reluarea negocierilor pe 
| această temă a fost realizat la 

Miami (S.U.A.). cu prilejul unei jn- 
I tilniri între trimisul special al gu

vernului sandinist. minist™i ad-
1 junct de externe Victor Hugo Ti

noco, și reprezentanții „contras".

DECLARAȚIE. Președintele An- 
golei, Jose Eduardo dos Santos, a 

I declarat că următoarea rundă de 
convorbiri dintre delegațiile Ango- 
lei si R.S.A. consacrare accesului 
Namibiei la independență si regle
mentării situației din Africa aus- 

I trală va avea loc la Brazzaville in 
următoarele citeva săptămini.

PROTOCOL. La Moscova a fost 
semnat protocolul primei consfă- 

Itulri a grupului de lucru sovieto- 
american „Știința despre Terra", 
care prevede desfășurarea in co- 

Imun de experiențe cosmice, studie
rea problemelor modificării globa
le a biosferei și climei, schimbul de 
informații obținute pe baza cerce- 

[ țărilor cosmice.

„UN PAS IN VIITOR". La Bel- I 
grad s-au deschis porțile unui | 
tirg internațional sub deviza „Un 
pas in viitor", în. cadrul căruia [ 
sînt prezentate diverse noutăți I 
tehnice din diferite domenii de 
activitate. La inedita manifestare . 
participă peste 600 de firme si in- I 
treprinderi din 17 țări. •

INCENDIU. în noaptea de I 
marți spre miercuri, la bordul | 
motonavei sovietice de croazieră 
„Priamurie". staționată în portul i 
Osaka, a izbucnit un incendiu. La | 
bord se aflau 295 turiști și 129 
membri ai echipajului. 11 persoane i 
și-au pierdut viata, una este dată | 
dispărută, iar 26 au fost rănite și 
spitalizate, unele in stare gravă.
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