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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
Marți, 30 mal a.e., a avut Ioc șe
dința Consiliului de Stat, prezidată
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România.
La lucrările ședinței au participat,
ca invitați, viceprim-miniștri ai gu
vernului, miniștri, alți conducători
de organe centrale, președinți ai
unor comisii permanente ale Marii
Adunări Naționale.
în cadrul ședinței. Consiliul de
Stat a dezbătut și adoptat Decretul
privind unitățile agricole cooperatis
te care beneficiază de anularea unor
datorii provenite din credite și dobinzi.
Elaborat In temeiul Legii nr. 1/1939,
adoptată recent de Marea Adunare
Națională la Inițiativa președintelui
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, decretul
stabilește in mod concret, pe baza
unei analize aprofundate a situației
economico-financiare a fiecărei uni
tăți, cooperativele agricole de pro
ducție și asociațiile economice intercooperatlste ale căror datorii se
anulează, precum și cuantumul da
toriilor acestora provenite din cre
dite și dobînzi.
Proiectul de decret a fost, in
prealabil, examinat și avizat favo
rabil de Consiliul Legislativ.
în continuare, Consiliul de Stat a
discutat și aprobat Raportul privind
concluziile desprinse din analizele
efectuate, din însărcinarea Consiliu
lui de Stat, de comisiile permanente
ale Marii Adunări Naționale in le
gătură cu înfăptuirea politicii parti

dului și aplicarea legii în urmă
toarele domenii de activitate :
— Comisia pentru industrie și ac
tivitatea economico-financiară a analizat modul în care se aplică șl se
respectă de către unitățile indus
triei electrotehnice legile și progra
mele privind calitatea producției, în
deosebi a producției pentru export,
precum și activitatea Ministerului
Industriei Construcțiilor de Mașini
și a consiliilor oamenilor muncii din
unitățile acestui minister pentru în
făptuirea hotărîrilor adoptate de
adunările generale ale oamenilor
muncii.
— Comisia pentru agricultură, sil
vicultură și gospodărirea apelor a
analizat stadiul realizării obiec
tivelor din Programul național de
perspectivă pentru amenajarea bazi
nelor hidrografice adoptat de Marea
Adunare Națională prin Legea nr.
1/1976, precum și modul de aplicare
și respectare a prevederilor Legii
pomiculturii.
— Comisia pentru invățămînt, ști
ință și cultură a analizat modul in
care cercetarea științifică din invățămlntul superior își îndeplinește
sarcinile din programele de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnologi
că și Introducere a progresului teh
nic șl contribuie la integrarea sa cu
lnvățămintul și producția.
— Comisia pentru sănătate, mun
că, asigurări sociale șl protecția me
diului a analizat felul in care se
aplică și se respectă reglementările
privind protecția muncii in unitățile
Ministerului Construcțiilor Indus
triale.

— Comisia pentru consiliile popu
lare și administrația de stat a ana
lizat modul de aplicare și înfăptuire
a hotărîrilor de partid și a preve
derilor legii referitoare la sistema
tizarea localităților rurale în jude
țele Neamț, Satu-Mare și Teleor
man, precum și modul în care se
aplică și se respectă prevederile le
gale în domeniul autoconducerii șl
autoaprovizionării teritoriale a popu
lației în județele Arad, Iași și Pra
hova.
— Comisia constituțională șl juri
dică a analizat modul de aplicare și
respectare a prevederilor legale re
feritoare la soluționarea litigiilor
patrimoniale dintre unitățile socia
liste.
Pe marginea raportului prezen
tat. a analizelor efectuate de comisii,
precum și a planurilor de măsuri
întocmite de organele a căror acti
vitate a fost analizată au luat cuvintul membri ai Consiliului de Stat,
viceprim-miniștri ai guvernului, mi
niștri și alți conducători de organe
centrale, care au făcut propuneri
menite să contribuie la îmbunătă
țirea activității, înlăturarea neajun
surilor semnalate, la întărirea or
dinii și disciplinei, creșterea răspun
derii colectivelor de oameni al mun
cii in îndeplinirea sarcinilor de plan
și a programelor aprobate, ridicarea
nivelului tehnic șl calitativ al pro
duselor, perfecționarea întregii acti
vități pe baza principiilor’ autocon
ducerii și autogestiunii, precum și la
respectarea și aplicarea întocmai a
hotărîrilor de partid și a legilor țării
in toate sectoarele de activitate.

De asemenea, în cadrul ședinței
Consiliului de Stat'au fost dezbătute
și aprobate Raportul Comisiei pentru
analiza activității de soluționare a
propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii
adresate Consiliului de Stat și Ra
portul privind activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor
muncii adresate Consiliului de Mi
niștri, ministerelor și celorlalte or
gane centrale ale administrației de
stat, în anul 1988.
în continuarea ordinii de zi. Con
siliul de Stat a examinat șl aprobat
Darea de seamă privind activitatea
desfășurată de Tribunalul Suprem
și Raportul privind activitatea des
fășurată de organele Procuraturii
Generale a Republicii Socialiste
România, In anul 1988.
în cadrul ședinței a fost dezbătut
și aprobat Programul privind anali
zele ce vor fi efectuate în anul
1989. din însărcinarea Consiliului de
Stat, de comisiile permanente de
specialitate ale Marii Adunări Na
ționale, referitor la modul în care
organele de stat înfăptuiesc politica
partidului șl asigură aplicarea legii
în diferite domenii de activitate.
Consiliul de Stat a soluționat, de
asemenea, unele probleme ale acti
vității curente.
în legătură cu problemele înscrise
pe ordinea de zi a Consiliului de
Stat a luat cuvlntul tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

CUV'lNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarăși,
In cadrai acestei ședințe am aprobat Decretul privind anularea
datoriei de 113 miliarde lei la 3 742
de unități agricole. Așa cum ș-a
discutat in Plenara Comitetului
Central, in organismele democra
ției muncitorești-revoluționare, aceste măsuri au o importanță deo
sebită pentru dezvoltarea activi
tății cooperativelor agricole de
producție. Ele trebuie să deter
mine Ministerul Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție, Banca
Agricolă și organele financiare de
a acționa pentru Întărirea și per
fecționarea activității cooperative
lor agricole de producție șl asocia
țiilor economice intercooperatiste,
pentru realizarea planurilor de
producție, a obiectivelor noii re
voluții agrare.
Trebuie să creăm condiții ca, !ntr-o perioadă relativ scurtă, să nu
mai avem cooperative agricole d^
producție și asociații
economice
intercooperatiste fără rentabili
tate, fără o creștere puternică a
capacității lor de autofinanțare și
perfecționare — astfel incit să nu
mai fie necesară acordarea de cre
dite. Aceasta, cu atit mal mult cu
cit, de trei ani, am introdus un
sistem nou de acordare de avan
suri, care trebuie să asigure
intreaga desfășurare a activită
ții unităților agricole, fără a
mal fi nevoie să apeleze Ia cre
dite. Subliniez aceasta, pentru că
și după ce s-a introdus acest prin
cipiu, băncile. Ministerul Finan
țelor au continuat să mal acorde
și credite, ceea ce Înseamnă o În
călcare foarte gravă a prevederi
lor legale, dar și o activitate necorespunzătoare din partea orga
nelor bancar-financiare.
Realizind această măsură, acordlndu-se de către stat un mare
sprijin și ajutor cooperativelor
agricole de producție, țărănimii
cooperatiste, trebuie să tragem
concluziile necesare privind per
fecționarea activității și a unități
lor cooperatiste, dar și a organelor
agricole, a Consiliului Național al
Agriculturii, a Ministerului Fi
nanțelor, a băncilor, privind creș
terea răspunderii In toate domeni
ile de activitate.
Acționind in acest fel vom face
ca această măsură — de o impor
tanță deosebită pentru agricultura
noastră — să aibă in viitor rezul
tate bune in Înfăptuirea obiective
lor ce stau in fața agriculturii, să
ducă la creșterea producției, Ia
ridicarea nivelului de trai al ță
rănimii, Ia sporirea contribuției
agriculturii la dezvoltarea gene
rală a țării.
Am analizat, de asemenea, o
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serie de rapoarte prezentate de
comisiile permanente ale Marii
Adunări Naționale, intr-un șir de
domenii de activitate foarte im
portante. S-au făcut o serie de
observații și propuneri care tre
buie să fie urmărite pentru a
asigura realizarea lor. Ce aș dori
insă să subliniez 7 Cred că este
necesar ca programul nostru de
muncă in viitor să fie și la comisii
astfel organizat, incit să nu ne
Intilnim o dată Ia sfirșitul sau la
Începutul anului cu un număr așa
de mare de probleme de analizat.
Practic, ar trebui să programăm
in așa fel activitatea comisiilor
incit, lunar, sau cel mult la două
luni, să asigurăm prezentarea de
către ministere a rapoartelor de
activitate, completate cu constată
rile acestor comisii.
După părerea mea, comisiile
trebuie să fie mai exigente, nu
numai să facă unele constatări
generale, dar să propună și
măsuri, clnd este necesar, inclusiv
măsuri de sancționare — conform
dreptului ce revine comisiilor
Marii Adunări Naționale prin
Constituție.
Să facem in așa fel incit, din
partea comisiilor Marii Adunări
Naționale, să nu fie un control
formal, ci. realmente, să ajute la li
chidarea lipsurilor, a neajunsurilor,
la creșterea răspunderii, la per
fecționarea întregii activități, pe
baza principiilor autoconducerii și
autogestiunii. Să asigurăm func
ționarea, in condiții cit mal bune,
a organismelor democratice, a
consiliilor oamenilor muncii ș! a
celorlalte
organisme pe care le
avem, pentru că altfel, așa cum
se prezintă, rapoartele și măsurile
sint foarte „înțelegătoare" — ca
să nu spun mai mult — și li fac
pe miniștri și consiliile de condu
cere ale ministerelor să creadă că
nu este nici un pericol, că pot să
lucreze ca in trecut, că o să li
se mai atragă atenția, o să-și mai
facă o autocritică și lucrurile o
să meargă de la sine. Aș dori ca
realizarea acestui control să nu
fie o formalitate, să fie un mijloc
de control exigent, să-l legăm mai
string și cu controlul muncitoresc,
și cu controlul financiar, șl cu
participarea controlului obștesc, a
comisiilor de control ale maselor
populare.
Este mult mai important și
trebuie să dezvoltăm controlul
și
exigența tuturor organelor
noastre de stat, economice și
sociale, in aplicarea fermă a legi
lor țării, in toate domeniile de ac
tivitate. în acest sens, consider că
trebuie să revedem și să perfec
ționăm activitatea comisiilor. Poa
te că este bine să avem o discu
ție cu președinții acestor comi
sii, cu vicepreședinții, să tragă și

ei concluzii, șl nu numai să Ie dăm
lista cu problemele pe care Ie avem de discutat, dar să le atragem
și atenția asupra modului in care
să lucreze pentru a-șl îndeplini In
mai bune condiții activitatea.
în ce privește Raportul privind
soluționarea scrisorilor oamenilor
muncii, am mai discutat această
problemă, în cursul lunii aprilie.
Este necesar ca și la Consiliul de
Stat, și Ia Consiliul de Miniștri să
se acorde mai multă atenție solu
ționării problemelor respective.
Sint unele scrisori care privesc
activitatea organelor de stat și a
activiștilor din diferite
sectoare
de activitate, care trebuie să fie,
realmente, analizate și să primeas
că un răspuns corespunzător, arătindu-se și măsurile luate. Multe
din aceste sesizări sint juste, dar
nu se iau măsurile corespunză
toare. Chiar și la Consiliul de Stat
ar trebui să revedem sectorul care
se ocupă de scrisori sau să avem
un organism care să urmărească
măsurile ce se impun și să Ie du
cem pină la capăt.
Sint unele lucruri, din aceste
scrisori, care trebuie să ne rețină
atenția. Unele colective de oameni
ai muncii, unele întreprinderi pro
cedează cu multă ușurință la des
facerea contractelor de muncă. în
primul rînd, noi trebuie să pornim
de la faptul că nici un om nu tre
buie să rămină fără loc de muncă.
Un om poate fi schimbat din locul
de muncă respectiv, dar a-i des- .
face contractul de muncă, fără a
i se asigura un alt loc unde să lu
creze, înseamnă a arunca omul in
stradă. Am mai atras atenția asu
pra acestor lucruri. Noi nu trebuie
să aruncăm oamenii în stradă.
Trebuie să ne ocupăm de ei,
indiferent dacă este mai greu,
dar întreprinderea trebuie să se
ocupe, să se îngrijească de oameni.
Nici sindicatele nu-și fac datoria
în această privință ! Nici organi
zațiile de partid, nici consiliile oa
menilor muncii !
Este mai ușor
să-i desfaci contractul de muncă.
Prin lege, întreprinderile au drep
tul să desfacă contractul de mun
că, dar trebuie să ne gindim ce
facem cu acest om, îl trimitem în
stradă 7 Acest om trebuie să lu
creze undeva ! Este neapărat nece
sar să acordăm o atenție mai mare
grijii față de oameni, pentru a le
asigura condiții de muncă și de
viață corespunzătoare.
în ce privește Tribunalul Suprem
și Procuratura Generală a Repu
blicii Socialiste România, desigur,
acestea au desfășurat o activitate
corespunzătoare, destul de intensă.
Datele prezentate aici sint foarte
elocvente in această privință. Cred
că șl in acest domeniu ar trebui
să avem în vedere o anumită per

fecționare a activității acestor or
gane și să punem, in primul rind,
accentul pe latura preventivă. în
general, nu analizăm și nu urmă
rim suficient activitatea comisiilor
de judecată, a comisiilor pe care
Ie avem in toate instituțiile, în
toate întreprinderile, in comune,
practic în toate domeniile de acti
vitate.
Comisiile de judecată desfășoa
ră unele activități cu rezultate
bune. Va trebui să creștem răs
punderea și competența acestor
organe și, in acest cadru, vreau să
subliniez rolul adunărilor genera
le și al consiliilor oamenilor mun
cii. Să nu existe probleme, in în
treprinderi, în cooperative, unde
avem comisii dc judecată, care să
nu treacă in primul rind pe Ia aceste comisii, in afară de cazuri
le deosebit de grave. în rest, to
tul trebuie să intre — in primul
rind — in competența comisiilor
de judecată, a consiliilor oamenilor
muncii, a adunărilor generale și
numai dacă acestea nu ajung la
o concluzie și consideră că trebuie
să meargă la organele de justiție,
numai atunci să ajungă la aces
te organe. Dar, in rest, să se so
luționeze acolo, in întreprindere,
în cooperativele agricole. Am
vorbit de o serie de adunări ge
nerale care au analizat asemenea
probleme în cadrul lor — și nu
mai abaterile grave au mers la or
ganele de justiție.
Am stabilit să dezbatem unele
probleme in cadrul adunărilor ge
nerale șl al comisiilor. Rezultate
le sint mal bune, pentru că oame
nii cunosc lucrurile și judecă în
călcările legii chiar mai aspru de
cit organele de justiție. Trebuie
deci să crească rolul adunărilor
generale, să crească rolul comi
siilor de judecată, al consiliilor
oamenilor muncii in această pri
vință și numai dacă este un caz
grav trebuie să fie trimis în jus
tiție. De aceea am creat aceste or
ganisme. Trebuie acționat să
crească rolul lor !
în general, este nevoie să per
fecționăm activitatea Consiliului
de Stat și a comisiilor Marii
Adunări Naționale, intre sesiuni, a
organelor democrației muncito
rești-revoluționare, într-o conlu
crare largă cu oamenii muncii, cu
masele populare, in toate dome
niile de activitate. Aceasta consti
tuie o problemă de importanță
deosebită pentru perfecționarea
activității organelor noastre in
toate domeniile, pentru întărirea
răspunderii și ordinii in înfăp
tuirea neabătută a planurilor de
dezvoltare economică și socială, a
Programului partidului de făuri
re a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Urbanistică modernă în municipiul Satu Mare

In nfrM sartHr subliniate la Plenara C.C. ai P.C.B.
CALITATE Șl EFICIENȚĂ
IN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
Eficiență maximă prin reducerea
costurilor și valorificarea optimă
a resurselor — lată una din cerin
țele fundamentale șl, totodată, o as
pirație legitimă în actuala etapă de
dezvoltare a economiei românești.
Calitate superioară a produselor
prin promovarea progresului tehnic
și buna organizare a producției —
iată o altă orientare esențială in
spirala evoluției societății, pentru
care economia românească este pre
gătită.
Eficiență și calitate — cerințe ce
se regăsesc constant în politica economică a partidului, in legile sta. tulul. România fiind una din puține
le țări care au o lege a calității. Reiterind această orientare fermă, secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a subliniat, din
nou, la Plenara din luna aprilie a
C.C. a! partidului, necesitatea de a
se pune un accent și mai puternic pe
ridicarea nivelului tehnic și calitativ
al tuturor produselor, care să fie
competitive cu cele mai bune pro
duse similare realizate pe plan
mondial, precum și atenția deosebi
tă ce trebuie acordată creșterii eficienței și rentabilității economice
— singura cale pentru crearea con
dițiilor dezvoltării generale a patriei
și ridicării nivelului de trai al în
tregii națiuni.
Eficiență $1 calitate — trăsături
complementare de bază ale tendin
ței evoluției economiei in tara noas
tră și in intreaga lume. Calitate și
eficiență — părți ale unuia și ace
luiași întreg, ale „ecuației" satisfa
cerii in cit mal bune condiții a ne
voilor societății în concordanță cu
resursele de care dispune țara noas
tră.
Se poate pune însă întrebarea :
sint compatibile calitatea și eficien
ța ? întrebarea nu este deloc intîmplătoare. Mal există specialiști,
cadre de conducere — din întreprin
deri, din centrale și ministere —
care încă mai cred că ar exista o
opoziție intre cei doi factori, că
sporul calitativ ar atrage maiorarea
costurilor și scăderea eficientei. Așa
să fie oare 7

TIRGU MUREȘ :
Exportul — îndeplinit
înainte de termen
Colectivele de oameni ai
muncii de pe cele trei platfor
me aie întreprinderii „Electromureș" din Tirgu Mureș obțin
rezultate deosebite în întrece
rea socialistă. Astfel, punind in
centrul întregii lor activități
realizarea de produse competi
tive cu un inalt grad de prelu
crare și valorificare a materii
lor prime și a materialelor și
onorarea ritmică a contractelor
încheiate cu parteneri externi,
ei au raportat îndeplinirea îna
inte de termen a planului la
export pe primele 5 luni ale
anului. Prin avansul cîștigat în
îndeplinirea acestui indicator,

Sigur, calitatea costă. Absolutizînd
o anumită concepție, un producător
ar putea fi tentat, pentru a reduce
costurile și a spori eficiența, să elimine, pur și simplu, toate cheltu
ielile legate de asigurarea calității:
verificarea materialelor, controlul
pe fluxul de fabricație, probele de
funcționare a produselor etc. Cu ce
consecințe insă 1 O anumită pe
rioadă — o zi, o săptămînă ? — s-ar
putea ca rentabilitatea să sporească
spectaculos. După aceea insă rebu
turile ar întrece, practic, producția
realizată ; beneficiarii ar refuza
orice colaborare ; materialele, mun
ca, energia consumate nu ar mai
aduce nici un folos nimănui. Cît
despre eficiență...
Nu punem în discuție o astfel de
Ipoteză, cu totul nerealistă. Nici un
producător nu se poate sustrage obligației de a cheltui — mai mult
sau mai puțin — pentru calitate,
pentru a satisface exigențele și in
teresele beneficiarilor. Pentru că
— să nu forțăm uși deschise — este
limpede că utilizatorii au tot inte
resul ca produsele pe care le folo
sesc să le satisfacă cerințele : ma
teria primă să poată fi prelucrată
în conformitate cu tehnologia stabi
lită, utilajele să aibă precizia ds
lucru necesară ele., ceea ce nu în
seamnă altceva decit calitate. La fel
de limpede este că, la nivel macro
economic. ridicarea nivelului calitativ
al produselor aduce un plus de efi
ciență în valorificarea resurselor —
materiale, energetice, financiare,
umane — deoarece sporul calitativ
Înseamnă satisfacerea mai bună a
nevoilor cu același consum de re
surse. Cu alte cuvinte, interesul
social este identic cu interesul uti
lizatorilor produselor.
Dar producătorii 7 Cum pot fl el
cointeresați să realizeze bunuri de
calitate, conform cerințelor utilizato
rilor ? Este o întrebare la care prac
tica economică a găsit răspuns chiar
înaintea teoriei : pentru a asigura
in același timp un cost scăzut al fa
bricației și o calitate corespunză
toare produselor, cheltuielile legate
de aceasta din urmă își deplasează

colectivele de aici și-au creat
condiții ca, pină la finele lumi
mai, să realizeze, în plus față
de sarcinile de plan, un volum
de producție de export in va
loare de peste 12 milioane lei.
(Gheorghe Giurgiu).

IAȘI : Producție fizică
peste prevederi
Desfășurind larg întrecerea
socialistă in cinstea aniversării
a 45 de ani de la actul istoric
de la 23 August 1944 și a celui
de-al XIV-lea Congres al parti
dului, oamenii muncii din in
dustria județului Iași obțin noi
și însemnate realizări. De la în
ceputul anului și pină în pre
zent, acestea se regăsesc in ob
ținerea, peste prevederile de

„centrul de greutate" de Ia verifi
carea produsului final către preintimpinarea deficiențelor calitative.
S-a putut observa astfel un fapt
aparent paradoxal : producția de
calitate este mai ieftină, deci mai
eficientă și pentru producător. Ast
fel, literatura de specialitate — sus
ținută de datele concrete ale pro
ducției — arată că un leu cheltuit
pentru prevenirea defectelor antre
nează o economie de cinci lei la
cheltuielile pentru remedierea de
fectelor produse. Ca în medicină,
prevenirea este mai puțin costisi
toare decit vindecarea...
A preîntîmpina apariția deficien
telor înseamnă, fără nici un dubiu,
a cheltui : pentru aparate de mă
sură și standuri de probă, pentru
retribuirea personalului care efec
tuează verificările, pentru realizarea
unor piese și subansamble destina
te in exclusivitate efectuării unor
probe complexe, pentru verificarea
materiilor prime și a materialelor
direct pe fluxul de fabricație al
furnizorului etc., etc. Intr-o primă
etapă, aceste cheltuieli sint, de fapt,
investiții : atit in sensul propriu al
cuvintului —■ pentru procurarea
echipamentelor necesare — cit și ca
eforturi preponderent organizatori
ce. dar al căror efect este cules in
timp. O formă superioară, închegată
metodologic, de „investiții" pentru
calitate se dovedește a fi sistemul
de asigurare a calității. Prin pro
cedurile sale, acesta limitează pro
babilitatea producerii de defecțiuni
și, totodată, ghidează cu promptitu
dine acțiunile corective, ori de cita
ori ele se dovedesc a fi necesare.
Este un sistem ce s-a impus — in
țara noastră, ca și pe plan mondial
— și se extinde tot mai mult, deși
presupune, intr-o primă etapă,
cheltuieli suplimentare, modificări
de substanță în organizarea produc
ției. Ar fi avut el oare un aseme
nea succes dacă nu ar fi fost efi
cient pentru cei care îl aplică in
producție ? Cu siguranță că nu.
(Continuare în pag. a V-a)

plan, a unor produse ale indus
triei electronice și electrotehni
ce in valoare de peste 10 mili
oane lei, articole de mecanică
fină însumind 4 milioane lei,
peste 170 tone profile îndoite
formate la rece din benzi de
oțel, utilaje tehnologice pentru
industria lemnului, mașini și
instalații pentru agricultură și
altele. Sporurile s-au obținut
prin creșterea productivității
muncii, ca urmare a aplicării
întocmai a programelor de mo
dernizare și perfecționare a
producției și a muncii. Cu cele
mai bune rezultate se înscriu
Întreprinderea de Traductoare
și Regulatoare Directe din Paș
cani, întreprinderea Mecanică a
Agriculturii și întreprinderea
Metalurgică din Iași. (Manole
Corcaci).

Ei se pregătesc pentru marele zbor în viață
„Eram prin clasa a Il-a
și veneam cu băieții să
jucăm fotbal pe stadionul
din curtea casei pionieri
lor. Avem aici un stadion
ca lumea — altceva decit
improvizațiile noastre din
tre blocuri. Azi așa, mîine
așa, băteam mingea de
mama focului, pină cind
ne-a luat la ochi un to
varăș profesor și ne-a sfă
tuit să ne înscriem fiecare
la cite un cerc. Am
făcut-o cam cu stringers
de inimă. Eu am nimerit la
aeromodele din întimplare ; de fapt, din pasiune
pentru... fotbal. Pe vremea
aceea,
aeromodelele
și
navomodelele încă mai
funcționau împreună. Am
făcut și navomodele ; am
luat-o, cum se zice, de jos
în sus". Astăzi, utecistul
Iulian Pipoiu e campion la
aeromodele. Frecventează
în continuare cercul de la
casa pionierilor, Întocmai
altor colegi ai săi (adoles
cenți, maturi), care au re
venit — unii ca instructori
— cum
este cazul lui
Ovidiu Nica, coordonatorul
cercului, care nu se pot
desprinde
de prima lor
„pistă de Zbor", nu-și pot
trăda prima, statornica
dragoste. El, Iulian, care
este, deopotrivă, construc
tor de avioane, pilot, dis
pecer de zbor — fiecare
dintre aceste specialități
cerînd cunoștințe de fizică,
matematică, meteorologie,

o bună condiție fizică,
reacții rapide și cite și mai
cite — el n-a urcat nici
odată intr-un avion' „ade
vărat". Dorința lui este de
a deveni pilot pe aeropor
tul din... Buzău. O pasiune,
încolțită, cultivată frumos
în copilărie, rodește fru
mos in anii adolescenței !...
E de ajuns să străbați
un coridor îngust și poți

Casa Pionierilor și Șoimi
lor Patriei din municipiul
Buzău
își
construiesc
(astăzi din carton, hirtie
colorată, dopuri de plută
ș.a.) un fel de „machetă a
viitorului".
Un
posibil
demers
despre
secolul
XXI — remarca un vizita
tor avizat — ar putea
începe de aici, din dialogul
cu acești minunați copii.

Din activitatea caselor pionierilor
și șoimilor patriei din județul Buzău
vedea
aievea
viitorul
aeroport din Buzău, con
struit de membru „Clubu
lui Fanteziei". Dar nu
numai aeroportul : șosele
suspendate, suple
con
strucții din beton și sticlă,
cu 18—24 de etaje, care se
învîrt după soare. După
cum ne-au încredințat —
cu seriozitate, cu patima
unei incipiente, dar certe
vocații de constructori —
foarte micii și mai marii
membri ai clubului, acesta
nu este, cum ar putea să
pară la prima vedere, un
club al imposibilului, ci
unul al posibilului mai
mult decît al plauzibilului.
Jucindu-se (in înțelesul cel
mai frumos, cel mai com
plet
care se
poate da
acestui cuvlnt), copiii de la

specialiști. Chiar dacă, În
trebați despre ceea ce fac,
unii, ca Ștefania Ghiță. in
vîrstă de 8 ani și 5 luni,
membră a cunoscutului
cerc de informatică exis
tent aici, răspunde dezar
mant : „Mă joc...", este un
fapt nu lipsit de impor
tantă că muncitori cu
înaltă specializare, tehni
cieni, ingineri de pe plat
forma industrială a orașu
lui și-au început cariera
la... casa pionierilor. Pio
nierul in veșnic neastîmpăf de altădată —• Dumitru
Cadulenco,
instructor al
„Clubului Fanteziei" —
seamănă izbitor cu elevii
săi de acum. Preocupați de
a descoperi noi forme de
energie
neconvențională,
membrii „Clubului Fante
ziei" visează competent ;
ideile, soluțiile lor tehnice,
științifice, estetice sînt —
cum ne demonstrează cu
calcule complicate —. oricind
realizabile.
Argu
ment : în clădirea Casei
Pionierilor și Șoimilor Pa
triei din Reșița este în
truchipată și una dintre
ideile machetelor create de
copiii din Buzău. Inter
locutorii noștri privesc in
prezent, cu drag, macheta
unei noi clădiri posibile a
propriei lor case a pionie
rilor. (Spațiul nu ne în
găduie să o descriem în
toată frumusețea ei ; vom

Macheta „Tomis II —
Orașul petroliștilor de pe
Marea Neagră", „Biopolis"
— orașul construit pe
structuri de atom (ca
acelea desenate pe tablă la
orele de fizică), de celulă
și puf de păpădie, parcul
de distracții
al copiilor,
care se invirte și cîntă, cu
leagănele agățate de... țevi
de tunuri, ampla lucrare
intitulată „Posibilități mul
tiple de folosire a energiei
valurilor" nu sint simple
jocuri.
Copiii
buzoieni
caută nu de dragul de a
căuta, ei construiesc cu o
finalitate bine definită,
aceea de a se construi pe
ei înșiși, de a se forma —
prin nemărginita dragoste
a partidului și țării pentru
el — ca oameni, ca viitori (Continuare în pag. a IV-a)
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O preocupare constantă a organelor și organizațiilor de partid

Legalitatea, ordinea și disciplina
în climatul muncii de fiecare zi
Cunoașterea legii este
cea dinții condiție a respec
tării ei ^3 marea întreprindere

tează obligațiile acestui compartiment. Și le-a maj amintit că obligațiile nu sint facultative, ci trebuie îndeplinite întocmai.

mecanică producătoare de utilaj mi
nier. metalurgic, nuclear, de mașini
de ridicat și transportat., maistrul
principal Ioan Filip, secretar al co
mitetului de partid, ne conduce Ia
punctul de documentare politico-ideologică. O activitate intensă, un
expresiv material ilustrativ, o suită
de acțiuni temeinic organizate argu
mentează, prin bogata lor substanță
faptică, ideea. recent reafirmată de
secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU :
„înfăptuirea rolului conducător al
partidului presupune angajarea fermă a cadrelor, a activului, a comu
niștilor in înfăptuirea neabătută a
hotăririlor
partidului, a legilor
.
**
tării
Aflăm că atit comitetul de partid
cit și cele 40 de organizații de bază
de la întreprinderea mecanică acor
dă o deosebită atenție însușirii te
meinice, de cătire toți oamenii mun
cii, a legislației economice, aplicării
neabătute a acesteia, creșterii râs-.
punderii întregului colectiv față de
apărarea și dezvoltarea proprietății
socialiste, imprimării unui climat de
ordine și disciplină, de cinste și co
rectitudine, de înaltă răspundere
pentru utilizarea mijloacelor mate
riale și financiare. De pildă, dezba
terile asupra Legii contractelor eco
nomice, Legii retribuirii în acord
global și în acord direct, a preve
derilor in legătură cu perfecționa
rea organizării și modernizarea pro
ceselor de producție sint Însoțite de
exemple șl fapte concrete din viata
întreprinderii, de aprofundarea le
gislației care reglementează juridic
sistemul autoconducerii muncito
rești. functionarea mecanismului economico-financiar.
Desigur, preocupările In acest do
meniu nu se limitează doar la o ac
tivitate „de cabinet", ci se desfă
șoară concomitent în toate sectoa
rele de muncă. Analizele Ia fața lo
cului, prezentarea raportului comu
nist, discuțiile individuale cu mem
brii de partid
.
sint tot atltea prilejuri de evaluare exi^enti a felului
in care comuniștii, toți oamenii
muncii acționează
.
” ‘in spiritul legii.
Rezultatul ? Promovarea unor men
talități noi, a unor atitudini noi. De
exemplu, atunci cind șeful secției
mecanice și secretarul comitetului
de partid din această secție s-au
dovedit „impenetrabili" la criticile
aduse de către organizațiile de
partid din sectoarele productive cu
privire la calitatea necorespunzătoa
re a reparațiilor, coleotivul a luat
atitudine, le-a „adus aminte" că există un regulament de ordine inte
rioară, aprobat in adunarea genera
lă a oamenilor muncii și care, pe
baza prevederilor legale, reglemen-

Îndatoriri comune și nu
bunul plac al fiecăruia. ”pla*
nul e prea mare, trebuie redimensionat" —afirmau intr-o vreme unii
șefi de ateliere și maiștri de la fi
latura cardată a întreprinderii „In
dustria Linii", venind cu tot felul de...
justificări. „Cum să diminuăm pla
nul nostru, care e o parte a planu
lui mare al tării ?“ — au replicat
comuniștii
Alexandru
Iordache,
Marcela Ionescu, Kovacs Ladislau,
Marinela Stîngu și mulți alții ca ei.
Planul e lege și trebuie să fie res
*
pectat
ca atare !“. Analiza concre
tă, exigentă întreprinsă de comite-

Respectarea legalității este
cauza întregii obști. Unul
dintre sectoarele în care acțio
nează controlul obștesc este și cel
al comerțului, domeniu aflat în
strinsă legătură cu creșterea nivelu
lui de trai, cu satisfacerea cerințe
lor populației. Cifrele care atestă
dezvoltarea rețelei comerciale timi
șorene, sporirea volumului mărfuri
lor vindute, dotările moderne ale
unităților sînt de-a dreptul impre
sionante. Dar o recentă consfătuire
a echipelor de control obștesc din
municipiu a pus în evidență serioa
se discrepanțe între condițiile crea
te și rezultatele practice, care se
situează cu mult sub nivelul posi
bilităților. Cauza principală o con
stituie nerespectarea prevederilor
legale. în unele întreprinderi co-

IN MUNICIPIUL TIMIȘOARA
tul de partid le-a dat dreptate ce
lor neîmpăcati cu justificările. „Re
alitatea confirmă că nu planul era
mare — relatează Dumitru Vinereanu. membru al comitetului munici
pal de partid, directorul întreprin
derii — ci era mare comoditatea in
gîndire și acțiune, mentalitatea de
fetistă manifestată în împăcarea cu
neajunsurile. în lipsa de implicare
și de efort pentru găsirea și aplicarea unor soluții novatoare“. Analiza menționată a relevat că toate
capacitățile pot fi mai bine folosi
te, că poate fi redus timpul de re
parații si întreținere a mașinilor, că
pot — și trebuie să fie ! — evitate
întreruperile datorate unor mani
festări de indisciplină și dezordine
în muncă. A demonstrat, practic,
prin aplicarea măsurilor luate, că
sint condiții ca planul să fie nu nu
mai îndeplinit. ci chiar depășit !
Este evident, legea nu poate să
ți-o facă fiecare după bunul plac și
nici nu poate fi încălcată fără con
secințe. Altminteri se ajunge la si
tuații grave, precum cele de la sectorul de finisaj al aceleiași intreprinderi, unde nesocotirea reglemontărilor privind accesul, portul
ecusoanelor, menținerea ordinii a
dus la sustrageri de țesături. Ase
menea acte antisociale, degradante
au fost
*
demascate de inșiși membrii
colectivului, in primul rind de co
muniști cum sînt Elena Patrolea,
Aurica Biru, Marla Stanciu, Rodica
Dan, care au cerut pedepsirea exem
plară a celor in cauză. Hotărirea
neabătută a întregului colectiv este
ca pe cartea sa de vizită, alături de
însemnele priceperii și a)e hărniciei,
să fie Înscrise și cele ale corectitu
dinii si cinstei exemplare.

merciale de stat, cum sînt cele pen
tru mărfuri metalo-chimice, de le
gume și fructe etc., se înregistrează
acte de flagrantă încălcare a inte
grității avutului obștesc, de proastă
gospodărire a mijloacelor materiale
și bănești, de lipsă de preocupare
pentru asigurarea fondului de mar
fă. Deosebit de grav este faptul că
— așa cum relevă o analiză între
prinsă de curînd de comitetul de
partid din rețeaua comerțului de
stat — la nivelul consiliilor oame
nilor muncii și chiar al organizații
lor de partid din unitățile mențio
nate s-au manifestat inadmisibile
tendințe de „cocoloșire" a acestor
stări de lucruri. Astfel, nerespecta
rea reglementărilor in vigoare,
dezordinea și indisciplina, lipsa unui
control financiar ferm au făcut ca
la întreprinderea pentru legume și
fructe cheltuielile de circulație să
fie depășite anul trecut cu peste
600 de mii de lei 1 în aceste condiții
schimbarea conducerii unității res
pective e o măsură pe deplin justi
ficată, dar nici pe departe suficientă.
Tot așa după cum numeroasele
sancțiuni date lucrătorilor din co
merț pentru sustragere, dosire de
mărfuri, atitudine necivilizată față
de cumpărători — printre cei sanc
ționați aflindu-se in anul 1988 și 137
membri de partid ! — trebuie insotite de o activitate educativă mai
vie, mai penetrantă, desfășurată în
profunzime și care să ducă efectiv
la schimbarea mentalităților, a 'ati
tudinilor. Și in primul rind a atitu
dinii fată de lege.

Prevenirea oricăror aba
teri, o îndatorire civică.
Fațetele
legalității
sînt
multi
ple ca înseși aspectele vieții. Un
prim exemplu pornește de la o afir
mație plină de adevăr : „Secretul

*.
X

Comisiile de femei
din întreprinderi
După cum este cunoscut, atribu
țiile comisiilor de femei (ne refe
rim la cele din întreprinderi) acoperă o largă sferă de probleme.
Planurile de muncă ale acesto
ra
conțin
atit
obiective
cu
caracter economic (de producție,
în primul rind — intre care reali
zarea la timp și în condiții de înaltă
calitate a produselor destinate ex
portului este obiectivul numărul
unu), cit și sarcini vizind ridicarea
continuă a nivelului pregătirii tehnico-profesionale a femeilor din
unitățile productive, sarcini de na. tură politico-educativă, cultural-axtistică, precum și — nu in ultimul
rind, considerind că aceasta este, de
altminteri, ceea ce le individuali
zează — sarcini de interes social.
Aflate sub coordonarea directă a co
mitetului de partid, sprijinind acți
unile sindicatului, ale comitetului
U.T.C., sau inițiind acțiuni comune
cu organizațiile amintite, comisiile de
femei sint chemate să-și afle adevă
rata identitate în propriile acțiuni,
în activități specifice. Ca atare, se
pune întrebarea firească : in ce mă
sură și in ce fel iși pot dovedi efi
ciența aceste comisii ? „Termenul
«eficiență» poate părea la prima
vedere ca aparținind mai degrabă
domeniului economic, dar el — cum
ne mărturisea Doina Neamțu, pre
ședinta comisiei de femei de la în
treprinderea de Sticlă pentru Menaj
— trebuie să caracterizeze pe deplin
și stilul de muncă al comisiilor de
femei", Avantajele imediate ale
unui stil de muncă eficient — probate atit la întreprinderea amintită,
cit și la întreprinderea de Textile
Nețesute (NETEX), precum și la
Țesătoria de Mătase, toate unități
sint cel
eu o bună experiență
puțin două : un climat de muncă
sănătos și realizări pe măsura aces
tuia.
— Firește, înțelegem climatul de
muncă — ne atrăgea atenția Mi
haela Stoian, președinta comisiei
de femei de la întreprinderea
de Textile Nețesute — nu intr-un
sens restrins ; nu e vorba, prin ur
mare, numai de un climat propice
in secții, ateliere sau locuri de mun
că, ci și de o preocupare constantă
pentru viața oamenilor, cea care se
desfășoară dincolo de porțile între
prinderii după orele i*de munaflate in
că. Dotările sociale
grija comisiilor de femei. — cantlnele, grădinițele, căminele de nefamiliști. dispensarele de incintă,
buna lor gospodărire și funcționare
— ca și acțiunile politico-educative,
culturale, de informare multilaterală
și formare a tinerelor pentru viață

concură, de asemenea, la crearea
unui climat de muncă adecvat.
— Efectul .muncii comisiei de fe
mei asupra climatului de muncă
poate fi desigur deosebit de bun —
ne spune inginera Genica Neagoș,
președinta comisiei de femei de la
Țesătoria de Mătase. Datoria noastră
este de a ne apleca cu grijă asupra
problemelor de tot felul — mă re
fer la cele sociale, în primul rind
— existente în întreprindere. Cele mai
multe dintre femeile care lucrează
Ia noi sint mame ale mai multor
copii. Ca să-și desfășoare activitatea
cum se cuvine, ele trebuie înțelese,
ajutate. Multe dintre acțiunile noas
tre converg spre crearea unui cli-

în unități industriala
din municipiul Bistrija
mat de muncă corespunzător, chiar
cind acestea par colaterale. Am să
vă dau un exemplu: dacă noi, comi
sia de femei, coordonăm cum se cu
vine activitatea grădiniței, dacă ne
preocupăm să nu le lipsească nimic
celor mici, mamele vor lucra cu mai
mult spor în timpul producției. înțe
legere pentru femei, in sensul cel
mai bun al cuvintului, există, cum
spuneam. Un sprijin deosebit in ac
tivitatea noastră primim din partea .
tovarășei directoare Doina Corovca,
ea însăși mamă a patru copii.
— Pentru că vorbim despre copii
— ține să precizeze Doina Neamțu
— eu i-aș enumera aici și pe tinerii
și tinerele care vin să se angajeze
in Întreprindere. Da noi, la între
prinderea de Sticlă pentru Menaj,
meseria se transmite din tată in fiu
— sintem, intr-un fel, o mare fa
milie alcătuită din multe familii :
Ștefan Irini. cu soția și băiatul,
familia Rodica și Ștefan Bindar
(amindoi muncitori în atelierul
de pictură), Felicia și Traian Lazăr de la gravură, imaiștrii Lenuța și Zamfir Vinț,, precum și
mulți alții. De curînd, familia Elisabeta și loan Rus și-a adus in între
prindere cei doi băieți gemeni. Fie
că l-am trecut sau nu in planul nos
tru de muncă — ni se pare de la
sine înțeles —, obiectivul creării unui
climat de muncă sănătos a stat per
manent in atenția noastră. Cum vă
spuneam, colectivul se împrospătea
ză mereu cu cadre tinere, care tre
buie ajutate să se integreze, să se
familiarizeze cu problemele. Aceas
tă integrare se face, de fapt, treptat,
încă din anii de practică productivă.

MONEASA:
O stațiune pentru toate anotimpurile ,
MONEASA (stațiune in județul
Arad, situată la 290 metri altitu
dine) are atributul acelor locuri
căutate de turiști nu numai in
timpul verii. Aici se tratează cu
eficiență o serie de afecțiuni, intre
care nevroza astenică, afecțiunile
aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic și central, me
tabolice și de nutriție.
Cazarea se face in hoteluri și
vile, iar servirea mesei este asigurată la restaurant sau pensiune.

Există multiple condiții bune și
pentru agrement (popicărie, piscină
cu apă termală, plimbări cu barca
pe lac, manifestări cultural-artistice, vizionări de filme etc.).
Locuri și informații suplimentare
privind ziua de intrare in stațiune,
durata sejurului etc. se pot obți
ne de la agențiile oficiilor jude
țene de turism, ale I.T.H.R. Bucu
rești, precum șl de la comitetele
sindicatului din întreprinderi și
instituții.

Am Înțeles că practica productivă
nu înseamnă numai preocuparea
pentru deslușirea unei meserii, ci și
adaptarea in colectivitatea mare a
muncii. Tinerele trebuie formate, educate. Satisfacțiile pe care le dă un
climat de muncă bun stat, de fapt,
regăsite înainte de toate, în satis
facțiile unei producții sporite, de ca
litate.
— întreprinderea de Textile Nețe
sute e „veterana" platformei indus
triale a municipiului Bistrița —
afirmă, cu mindrie in glas, Mihaela
'Stoian, președinta comisiei de fe
mei. Peste 60 la sută din personalul
muncitor este reprezentat de femei,
motiv suficient pentru o activitate
susținută a comisiei. Dar nu numai
pentru o activitate de calitate, ci și
pentru o extindere a acesteia, pen
tru o mai largă cuprindere. In
ceea ce privește climatul de mun
că putem afirma din proprie expe
riență că acesta nu constituie nici
odată o chestiune rezolvată, existînd
mereu loc de mai bine. Prin faptul
că, anual, pe poarta intreprinderii
intră un număr însemnat de tinere,
activitatea noastră de perfecționare
a climatului de muncă nu poate în
ceta practic niciodată. Intervin me
reu probleme noi, oameni noi, ne
sporim in permanență dotările so
ciale, le îmbunătățim. Sporim acțiu
nile de pregătire și perfecționare
profesională, de educare in spiritul
celor mai bune tradiții muncitorești,
de sprijinire și ajutorare în întrea
ga activitate de muncă și viață a ti
nerelor încadrate. Stilul nostru
de muncă trebuie in permanență
adecvat necesităților realității, dina
mismului acesteia. Se cuvine să mai
adaug că un bun stil de muncă, unul
eficient, presupune cu necesitate
cunoașterea perfectă a propriilor atribuții, precum și a modului în
care ele trebuie onorate. Avem convingerea că a te ocupa de problemele de viată ale oamenilor, a le
rezolva înseamnă
___
_a le determina
pozitiv pe cele de muncă. în sensul
acesta, activitatea noastră se răsfringe asupra producției, asupra re
zultatelor întreprinderii, care sint și
oglinda activității noastre.
Ce se impune din discuția cu in
terlocutoarele noastre ?
în primul rind faptul că activita
tea tuturor comisiilor de femei se
regăsește atit in acțiunile proprii sau
comune desfășurate in sprijinul pro
ducției (intre care preocuparea pen
tru ridicarea calificării profesionale,
pentru policalificare, pentru integra
rea tineretului în muncă dețin un rol
de prim rang), cit și in acțiunile cu
caracter strict social — grija fată de
dotările anexe ale întreprinderii :
grădinițe, creșe, cantine, cămine de
nefamiliști. în toate cele trei între
prinderi vizitate ni s-a vorbit despre
numeroasele
activități
culturaleducative organizate, de memorabi
lele excursii, drumeții de sfirșit
de săptămînă desfășurate in locurile
pitorești din împrejurimile Bistriței,
la care au participat și participă in
continuare un m ire număr de oa
meni ai muncii cu familiile și care
sint menite, nu in ultimul rind, a
cimenta coeziunea ' colectivelor de
muncă, a se răsfrmge, prin urmare,
pozitiv asupra climatului de muncă.

Lelia MUNTE INII
Gheorqhe CRIȘAN

corespondentul „Scînteii"

statului e in primul rind secretul
meu" — ne spune Nicolae H., a că
rui activitate e strins legată de un
domeniu prioritar al cercetării ști
ințifice pe plan mondial. „De ce să
se repete situații precum cele din
trecut cînd descoperiri românești de
seamă din domeniul medicinii, al ci
berneticii, al aeronauticii au fost
atribuite altora și alții au beneficiat
mai întii de foloasele lor ? Lipsa de
vigilentă, neglijenta sau simpla pă
lăvrăgeală pot fi deosebit de dău
nătoare".
Aceeași „neglijență dăunătoare"
în manipularea unor documente,
care, in mod firesc, nu trebuie să se
afle la îndemina oricui, a determi
nat comitetele de partid și consilii
le oamenilor muncii de la Combina
tul Petrochimic „Solventul", de la
„Electrobanat", de la întreprinderea
„Victoria" să întărească — așa cum
se întîmplă pretutindeni în întreaga
lume — măsurile de securitate și să
sporească preocupările de educare
a întregului personal in spiritul apărării ferme a propriului interes.
în mod ingyst, limitat, unii înțe
leg drept prejudiciu adus avutului
obștesc doar infracțiunea calificată
ca delapidare, ca furt. Dar cit
* de
mult sint afectate interesele gene
rale de manifestările crase de risipă
și proastă gospodărire cum sînt cele
întîlnite la trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale sau
la întreprinderea de autoturisme ?
Acestea nu se cheamă tot pagubă în
avutul obștesc ? Și cit de dăilnătpare este nechibzuita depășire a
cheltuielilor materiale la „Electrocentrale", întreprinderea „13 De
cembrie", sau „Electrometal". purtind, pină la urmă, același nume al
pagubei, al daunei ! Și intr-un do
meniu și în altul legea are preve
deri clare pentru înfăptuirea cărora
nu au vegheat
*
și nu au acționat su
ficient nici organismele autoconducerii și nici organele de control financiar.
Asemenea aspecte puse puternic
în evidență de o exigentă analiză
întreprinsă de comitetul țnunicipal
de partid, cu sprijinul celor aproa
pe 300 de tovarăși din activ, al co
misiilor pe probleme, au constituit
obiectul unor • aprofundate „dezba
teri de caz", Ia care și-au dat con
cursul juriști, economiști, reprezen
tanți ai organelor de stat. Așa cum
ne relatează tovarășul Ion Rotărescu, secretar al comitetului munici
pal de partid, pe lingă intervențiile
prompte, menite să stopeze tendințele de încălcare a legii, un accent
deosebit este pus pe activitatea preventivă. în acest sens organizațiile
de partid sînt orientate să exercite
o îndrumare permanentă, să ia o
poziție hotărită, combativă, față de
orice atitudine de eludare a preve
derilor legale. Aceleași scopuri pre
ventive sînt avute în vedere cu pri
lejul analizelor la fgța locului in
diferite unități, precum și la orga
nizarea și desfășurarea controlului
de partid efectuat prin brigăzi com
plexe cu sprijinul efectiv al unul
larg activ. De asemenea, a intrat in
practica muncii de partid ca tutu
ror cadrelor învestite cu răspunderi
la nivelul municipiului sau in între
prinderi și instituții să li se ceară
să raporteze sistematic și asupra
felului în care acționează pentru
respectarea legii, oferind, totodată,
cel mai înaintat exemplu.

Gh. ATANAS1U
Cezar IOANA

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
• Vizitînd după 30 de ani comu
na Zamostea, județul Suceava,
unde a lucrat ca activist, cores
pondentul nostru voluntar Gheor
ghe Zaiț ne scrie despre preface
rile înnoitoare care au schimbat
din temelii viața localității, despre
dezvoltarea puternică a cooperati
vei agricole de aici.
„în comună, care în prezent are
peste 3 500 locuitori, gospodari har
nici, s-au construit : sediul politic-administrativ cu parter și etaj,
care adăpostește comitetul comu
nal de partid, consiliul popular co
munal și oficiul poștal ; centrul
de cultură și creație „Cîntarea
*
României
1, cu o sală de 300 de
locuri și o bibliotecă cu peste 10 000
de volume ; 6 școli și o grădiniță
pentru copii ; un dispensar uman,
casă de nașteri, cabinet stomatolo
gic; brutărie, moară comunală; dis
pensar veterinar cu locuință pentru
specialiști ; trei blocuri de locuințe
cu spații comerciale la parter ; un
sediu nou al cooperativei agricole
de producție și o cantină cu 300 de
locuri pentru cooperatori, mecani
zatori și lucrătorii din unitățile de
prestări servicii — scrie corespon
dentul.
Cooperativa agricolă din comună
are in prezent o avere obștească
de peste 53 milioane lei. dispunînd
de peste 2 000 ha teren. Sub as
pect organizatoric, ea cuprinde
cinci ferme vegetale, o fermă zo
otehnică cu 450 vaci și junincimatcă și 700 capete tineret bovin,
două sectoare pentru industriali
zarea lemnului, două ateliere de
tîmplărie, altele pentru împletituri
destinate exportului, un atelier
mecanic, unități de plăpumărie,
croitorie, frizerie etc., ceea se face
posibil ca activitatea cooperatori-

lor să se desfășoare In tot timpul
anului. în 1988, Cooperativa Agricolă de Producție Zamostea a
realizat un beneficiu peste plan de
6 250 000 lei. situîndu-se intre uni
tățile fruntașe pe județ."
• In comuna Vitomirești, jude
țul Olt — ne informează cores
pondentul voluntar Nicolae Barbu
—, pentru dezvoltarea sericicultu
rii — îndeletnicire devenită tradi
țională pe aceste meleaguri —
s-au plantat în această primăvară
peste 2 000 de duzi pe marginile
drumurilor, in curțile școlilor și ale
unor unități economice, precum și
in gospodăriile populației.
• La încheierea lucrărilor da
construcție a liniei ferate BăbeniBerbești, o suprafață de teren din
zona de ieșire din tunelul Groși,
folosită pentru organizare de șan
tier de Antrepriza Tunele Brașov,
a rămas în afara circuitului agri
col, fiind acoperită cu un pavaj
din piatră de rîu gros de 30—40 cm.
La sesizările repetate ale citito
rului Dumitru Cherascu din satul
Groși, comuna Cernișoara, județul
Vilcea, care ne-a trimis această
scrisoare, Regionala de Cale Ferată
Craiova a dispus conducerii antre
prizei respective să reamenajeze te
renul în cauză și să aștearnă pe
acesta un strat de pămint vegetal.
Deși aceste demersuri au fost fă
cute cu cîteva luni în urmă, re
introducerea terenului în cauză in
circuitul agricol întlrzie. Pină
cînd ?
© De mulți ani, și după un pro
gram bine stabilit. Muzeul Jude
țean Gorj desfășoară minuțioase
cercetări de teren ți săpături ar
heologice în diverse puncte ale
județului. „După descoperirile de
la Turburea (cimitir de incinerare

dacic) ți Socu-Bărbătești (prima
localitate din Oltenia in care s-a
descoperit un atelier de făurar,
din secolele I I.e.n. — I e.n.), ne
scrie
corespondentul
voluntar
Liviu Poenaru, a venit rîndul unor
ample cercetări în localitatea
Vierșanl—Jupînești. Aici, mai întii,
după cum am aflat de la muzeo
graful principal Gheorghe Calotoiu,
s-au găsit o cetate geto-dacică și
fragmente ceramice din secolele
II—I î.e.n., apoi, de curînd, în
punctul „Poarta Luncii", au fost
scoase la iveală mai multe relicve,
i
grup
din epoca bronzului, și un
de locuințe cu depozite de
< ceramică și oase de animale. InventaI
rul ceramic conține vase lucrate
manual, cu ornamentație de
< mare
finețe, încadrindu-se în cultura
Verbicloara, faza a IV-a,, datlnd
din secolele XIV—XII i.e.n. Iată
noi argumente care ilustrează con
tinuitatea poporului nostru și în
această parte a țării."
© Rezultate deosebite tn dome
niul recuperării materialelor refo
losibile a obținut colectivul uzinei
nr. 8 din cadrul Combinatului Si
derurgic Hunedoara. Coresponden
tul nostru voluntar
muncitorul
Vasile Grigoraș
ne informează
că, in nerioada ce a trecut din
acest an, aici au fost recuperate
3 820 kg bronz, 1 140 kg cupru.
2 440 kg alamă, 60 tone fier vechi
etc. De asemenea, prin recondiționarea a 16 tone piese de schimb
(roți rulare tip 700, graifere cu
gheare, reductoare cilindri, tam
poane de presare, corpuri de pom
pe și electromagneți de ridicat
fier vechi), s-a realizat o economie
de peste un milion lei și s-a asigurat funcționarea Ia parametrii
normali a agregatelor din dotare.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Comitetul Executiv al Consiliului Popular al
Județului Cluj : Scrisoarea
adresată „Scinteii" de
Gheorghe Bocan din municipiul Cluj-Napoca, strada
Tarnița nr. 5, bloc A 2, ap. 29, privind unele aspecte
negative din domeniul organizării colectării mate
rialelor refolosibile de la gospodăriile populației, a
fost analizată la fața locului cu toată atenția. După
cum rezultă din răspuns, neajunsurile și greutățile
semnalate în preluarea ambalajelor din sticlă de la
cetățeni, precum și a altor materiale refolosibile s-au
datorat, în principal, lipsei mijloacelor de transport,
a ambalajelor și spațiilor de depozitare etc., precum
și întîrzierilor și plecărilor nejustificate de la pro
gram a lucrătorilor de la centrele de colectare. Pen
tru înlăturarea acestor neajunsuri, conducerile între
prinderii Comerciale de Stat pentru Mărfuri Alimen
tare Cluj-Napoca și a întreprinderii Județene pen
tru Recuperarea si Valorificarea Materialelor Refolo
sibile (I.J.R.V.M.R.) vor intensifica controalele Ia
centrele de preluare, întărind, totodată, activitatea
de educare a personalului din subordine.
în răspuns se precizează, de asemenea, că în mu
nicipiul Cluj-Napoca
I.J.R.V.M.R. a organizat un
număr de 14 centre de achiziționare a materialelor
refolosibile, cu programe zilnice de preluare, din
care 8 cu programe și in zilele de duminică intre
orele 8—11. Concomitent, periodic se organizează
zile-record de colectare pe cartiere, precum și alte
acțiuni in această privință. Propunerile făcute de
semnatarul scrisorii, se arată in finalul răspunsului,
pentru îmbunătățirea activității de colectare a mate
rialelor refolosibile au fost reținute și în măsura
posibilităților vor fi aplicate in practică.
• Regionala de Cale Ferată București : Pornind
de la sesizarea cititorului Victor Stănescu din comuna
Tînganu, Sectorul Agricol Ilfov, au foat luate măsu-

rile corespunzătoare pentru mai buna gospodărire a
haltei C.F.R. „23 August
.
**
Astfel au fost curățate
ferestrele clădirii și travertinul de pe pereți ; s-a
dotat halta cu 28 coșuri metalice pentru hîrtii ; s-a
intervenit la Administrația Domeniului Public a sec
torului 3 pentru a se ocupa de mai buna întreținere
a zonei verzi și a gardului metalic din preajmă. în
acest an, halta va fi dotată cu două ceasuri electro
nice, dintre care unul urmează să fie montat în holul
caselor de bilete, iar celălalt la peroanele de călători.

• Consiliul Popular al Județului Timiș : în această
primăvară, în cadrul preocupărilor privind buna gos
podărire a localității, cultivarea tuturor suprafețelor
de teren. Biroul Executiv al Consiliului Popular al
orașului Jimbolia a inițiat o serie de acțiuni și
măsuri pentru tăierea unor copaci neproductivi sau
uscați și înlocuirea acestora cu pomi fructiferi, pen
tru mobilizarea cetățenilor la curățirea șanțurilor șl
canalelor, la văruirea pomilor, la cultivarea terenu
rilor din fața caselor cu legume și plante furajere.
De asemenea, anumite terenuri neproductive au fost
repartizate crescătorilor de animale pentru a fi ame
najate și cultivate.
în vederea îmbunătățirii activității de bună gospo
dărire a cartierului „Ceramica
,
**
unde locuiește și
semnatarul' scrisorii trimise ziarului. Andrei Ottrok,
au fost stabilite măsuri privind curățirea terenului
viran de gunoaie șl restrîngerea perimetrului aces
tuia, repartizarea unor suprafețe cetățenilor spre a
fi cultivate, desfășurarea unor acțiuni de curățire și
Întreținere a tuturor străzilor, a pieței alimentare din
cartier, de plantare de pomi și arbuști, acțiuni la
care sint mobilizați toți cetățenii din zonă.
Rubrică realizată de Gheorghe PARVAN

Scurtcircuite" morale

Arhitectură nouă In orașul Drăgășanl, județul Vilcea

ii VĂ INFORMĂM DESPRE

MODERNIZĂRI ALE' REȚELELOR
COMERCIALE BUCUREȘTENE
înscrise în amplul proces de mo
dernizare și organizare superi
oară a activității, magazinele co
merțului de stat din Capitală se
inscriu ferm pe calea înnoirilor.
Astfel, „Magazinul Tineretului
,
**
una din unitățile-etalon ale în
treprinderii
Comerciale
Locale
,
**
„Universal
și-a primit cumpără
torii, cu puțin timp în urmă, com
plet schimbat. în ce au constat aceste schimbări aveam să aflăm de
la șefii de unitate Niculina Tănase
și Dan Pipirig. S-a pornit, ni se
spune, de la ideea unei mai bune
serviri a cumpărătorilor, a unei aprovizionări mai ritmice și mai di
versificate sortimental. Constatindu-se, de exemplu, că raioanele de
mercerie, ciorapi, marochinărie,
parfumerie, cosmetică erau dispu
se spre vitrinele magazinului, opturind iluminarea acestora și deci
ingreunind expunerea și vînzarea
mărfurilor, s-a trecut la încadra
rea judicioasă a fiecărui raion in
parte, la desființarea unor mici de
pozite pentru mărirea spațiului de
vinzare. La etaj s-a introdus un
nou mobilier mai funcțional, com
pus din standeri circulari și rafturi
pentru depozitarea mărfurilor. Acoperirea pereților cu PAL și pluș,
ca și distribuirea unor plante or
namentale in diverse locuri dau o
notă de eleganță și intim întregu
lui interior al magazinului. înlo
cuirea pardoselii cu mozaic, mdbilierul și micile tonete de desfa
cere, aspectul de prospețime și
noutate fac din „Magazinul Tine**
retului
unul dintre cele mai vizi
tate și solicitate în ultimul timp.
Schimbări similare, pe linia unei
modernizări -.accentuate, s-au pe-

trecut și la unitatea de textile-încălțăminte nr. 395 din Calea Griviței, unde s-a simțit nevoia schim
bării complete a tehnologiei și
mobilierului comercial.
La întreprinderea Comercială de
Stat „București
,
**
ne informează
directoarea Matilda Ciubotaru, ac
țiunea de înnoire e privită sub mai
multe aspecte : modernizarea edi
ficiilor și a mobllierelor in ideea
ambientării interioare. Concret, la
unitatea reprezentativă „Big“-Berceni, la magazinele „Club-Sport“,
,
**
„Clujeana
,
**
„Bijuteria
„1 Mai“
s-au operat o serie de lucrări de
ambientare (schimbări de tonete,
montări de oglinzi, dispunerea mai
judicioasă a spațiilor de vinzare), la
magazinul „Olimpic
**
s-au realizat
lucrări de vopsitorie și zugrăvit
fațade, la „București
**
s-au confec
ționat și montat o serie de parasolare, iar la tonetele stradale s-au
confecționat și montat copertine,
Concomitent, in cadrul întreprinpreocupare pentru
derii există
creșterea nivelului de calificare și
de pregătire a personalului munci
tor. Deschiderea unor noi spații
comerciale — unitățile „Porțelanul“, „Select", de galanterie băr
bați, „Orizont", de foto, „Cordial"
de cosmetice, „Agenda" de papetărie, la parterele noilor blocuri —
reclamă un personal calificat, bine
pregătit. De altfel. Ministerul
Comerțului Interior a organizat
cursuri de perfecționare pe gru
pe de marfă atit pentru magazine
le existente, cit și pentru cele care
se vor deschide în curînd.

Marta CUIBUȘ

Noapte de primăvară cu fulgere, cu
trăsnete și mai ales cu
o furtună puternică.
In zori se constată că,
la una din intersecțiile
din Capitală, cablurile
telefonice,
desprinse
din punctele lor de
susținere, au căzut
peste cele ale rețelei
electrice.
Cetățenii
sint îngrijorați, Primele telefoane se dau
la... telefoane, la 021.
Prima reacție e, să
zicem, pozitivă :
— Da, vă mulțumim
pentru sesizare. Chiar
acum trimitem urgent
o echipă de inter
venție.
Trec multe minute,
trec ore bune, ți echipa „trimisă urgent"
nu sosește la locul cu
pricina. Furtuna reîn
cepe. Oamenii se pre
cipită din nou cu te
lefoanele... la telefoa
ne. De data aceasta
reacția e... inversă :
— Ce tot aveți cu
noi ? Dați la IDEB, la
rețele electrice I Ca
blul nostru este ino
fensiv. Al lor, al celor
de la rețele, creează
pericol, deoarece poate
curenta. E interesul
lor să intervină.
Cetățenilor li se ofe
ră un număr de tele
fon de la IDEB :
11.67.73. După indelungate și repetate
apeluri răspunde cineva, căruia i se spu
ne cum stau lucrurile
și care ne sfătuiește :
— Dați urgent tele
fon la 029, la deranja
mente. Noi sintem
centrala
industrială.
Pe noi nu ne intere
sează chestiunile de
interes local ale uni
tăților din subordine.
E interesul lor, al ce
lor de la deranjamen
te in rețele.
Așadar, din nou in
teresul e al... altora,
înguste ?i strimbe sînt
căile nepăsării, ale
indolenței. E greu de

priceput de ce niște
cetățeni oarecare, care
sesizează o stare de
lucruri ce poate de
veni gravă, ar fi mai
interesați decit cen
trala de resort de bu
nul mers al unităților
„din subordine".
La 029 se repetă sce
nariul de la .021 : la
început alertă și mul
țumiri, apoi tergiver
sări și reproșuri pen
tru insistență, tn sfirșit, după ce oamenii
invocă și recomanda
spre
rea
centralei,
seară este trimisă la
fața locului mașina de
intervenții 31 B 9449
(cu echipaj, cu scară
telescopică, cu toate
cele de trebuință). Ce
tățenii respiră ușurați.
Dar asta pentru puțin
timp. Spre uimirea tu
turor,
mai
marele
meșter al echipajului
de intervenții afirmă :
— Nu e cazul să in
tervenim noi, cei de la
rețele electrice, deoa
rece cablurile lor, ale
celor de la telefoane,
au căzut peste cablu
rile noastre. N-o să le
facem noi treaba lor.
— Dar dacă se pro
duce un scurtcircuit
nu aveți de suferit și
unii, și alții ?
— Nu 1 Cablul lor e
mai subțire și izolația
lor e mai slabă, așa că
ți din punct de vedere
al scurtcircuitului e
tot interesul lor să intervină cit mai urgent...
Și mașina 31 B 9449,
pe care scrie „Electri
citate — intervenții",
pleacă cu tot cu echi
paj și cu scară teles
copică, lăsind cablurile
telefonice
prăbușite
de-a curmezișul rețe
lei electrice...
Și tot așa, din ur
gență in urgență și
din interes in interes,
au mai trecut cinci
zile pină clnd la fața
locului sosesc cei de
la telefoane, care, ce

credeți ? repară defec
țiunea ?... Nuuu !... Ei
încep să... poarte co
respondență, lăsind, in
cutia de scrisori a ce
lei mal apropiate lo
cuințe, următorul me
saj pe un formular de
„Raport" cu antetul
DGPTc : „Am luat cu
noștință despre circui
tele căzute și ne ocu
păm de ele in cel mai
scurt timp !“
Cine știe ce înseam
nă la D.G.P.Tc. „cel
mat scurt timp 7“ Un
ciudat progres
s-a
realizat totuși. E pri
ma oară cind nu s-a
mai folosit refrenul :
„e interesul lor".
Am
relatat toate
cele de mai sus nu de
dragul factologieî mă
runte, ci pentru a pu
ne in evidență atitu
dini și mentalități ce
n-ar trebui să-și mai
afle locul in sistemul
relațiilor noastre soci
ale, cu atit mai mult
cu cit e vorba de lu
crătorii unor unități
care, prin excelență,
intră in contact cu un
public larg, trebuind
să slujească interesele
cetățenilor. Dar iată
că, in loc de a porni
de la o asemenea ati
tudine firească,
se
practică in mod biro
cratic metoda pasiriia. răspunderilor.
Desigur, scurtcircui
tul electric potențial
putea fi grav. Dar
faptele relatate au
mai scos la lumină
unul :
scurtcircuitul
moral ți cetățenesc
real, produs in modul
de a glndi și a acțio
na al celor in cauză,
deprinși să arate cu
degetul la alții. Or, un
asemenea scurtcircuit
nu poate fi îngăduit
in nici o împrejurare.
Trebuie scurtcircuitat
la timp și ferm. Adi
că sancționat de opinia publică, dar nu
numai de ea.

Gh. ATANAS1U

*
*
**
*
*
**
*
*
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Creșterea mai accentuată a productivității muncii
-necesitate vitală a progresului economico-social
Este indiscutabil faptul că, tn anii actualului deceniu, perioadă tn
care partidul nostru, personal secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ău acționa» cu perseverență pentru orientarea
economiei pe calea dezvoltării intensive, prin afirmarea puternică a fac
torilor calitativi ai reproducției lărgite, s-a impus tot mai puternic in
conștiința a milioane și milioane de oameni ai muncii conceptul de efi
ciență economică superioară. Desigur, nit-i vorba de însușirea mecanică
a unei simple sintagme, ci de o profundă schimbare a însuși modului
de gindire, de înțelegere a condițiilor noi. radical schimbate față de
perioadele anterioare, in care trebuie să se desfășoare producția mate
rială. Perioada creșterii economice prin sporirea continuă a volumului
de resurse este, se poate afirma cu certitudine, total depășită.

Subliniem. în rindurile de față,
această idee pentru că o inves
tigație realizată, cu sprijinul co
respondenților ziarului, in trei uni
tăți producătoare de rulmenți pe
problema creșterii
productivității
muncii — este vorba de intreprinderile din Birlad, Alexandria și
Brașov — a evidențiat tocmai mo
dul defectuos de înțelegere a efor
tului necesar pentru realizarea unei
înalte eficiente economice, proble
ma fiind abordată și tratată frag
mentar. fără a se realiza legătu
rile firești, necesare care z există
intre factorii de producție.
Parcă s-ar fi vorbit intre ei. toți
cei cu care am discutat in unitățile
amintite au replicat : ..Păcat că v-ațl
oprit tocmai la problema productivi
tății muncii, unde stăm ceva mai
slab. Avem insă rezultate foarte bune
in multe alte domenii : export, di
versificarea și modernizarea produ
selor. reducerea consumurilor. Aici
am fi avut ce spune". Intr-adevăr,
in toate aceste domenii rezultatele
sint remarcabile in cele trei între
prinderi. Q situație consultată la
Centrala de resort din Brasov a evi
dențiat faptul că in primii trei ani
ai actualului cincinal au fost create
și modernizate aproape 570 de pro
duse la Întreprinderea de rulmenți
din Brașov, peste 500 de produse la

unitatea din Birlad și peste 300 de
produse la cea din Alexandria. Toc
mai preocuparea neslăbită pentru
diversificarea producției și ridicarea
continuă a nivelului tehnic al pro
duselor a asigurat reducerea simți
toare a importurilor și dezvoltarea
considerabilă a exporturilor. Remar
cabil este, de asemenea, faptul că in
cadrul acestor unități a fost realizat
■un mare volum de utilaje necesare
îndeosebi pentru echiparea noilor
Întreprinderi de' rulmenți aflate in
construcție la Slatina și Suceava. Să
mai reținem utilizarea eu randa-

trecerea la folosirea echipamentului
de desenat automat digigraf și a
calculatorului pentru elaborarea de
senelor de execuție a rulmenților
osciianți de construcție ,C. De aseme
nea. o treime din toate categoriile de
personal din întreprinderi este cu
prinsă la cursurile de pregătire pro
fesională.
O mare atenție se acordă la între
prinderea din Birlad urmăririi în
deaproape a asigurării condițiilor
pentru sporirea productivității mun
cii. Această problemă este analiza
tă periodic atit la nivelul intreprin-

Ce relevă un sondaj în unități
producătoare de rulmenți
mente superioare, peste nivelurile
prevăzute in cartea tehnică, a mul
tora dintre utilajele și instalațiile
din dotare.
Cind este vorba insă de producti
vitatea muncii, lucrurile iau cu totul
altâ turnură. Practic, in acest do
meniu. respectivele întreprinderi au
evoluat relativ lent in ultimii ani,
așa cum se poate constata din tabe
lul de mai jos.

1985 - 100
întreprinderea

1. întreprinderea de rulmenți Alexandria
2. întreprinderea de rulmenți Birlad
3. întreprinderea de rulmenți Brașov

Chiar• și in condițiile in care ritmurile de creștere au tost lente,
fiecare întreprindere a avut in
cursul actualului cincinal un moment îin care s-a situat sub prevederile planului : unitățile din
Birlad și Alexandria in 1987 și cea
din Brașov anul trecut, cind reali
zările nu se situau nici la nivelul
celor din 1984. De altfel, nici nive
lul prevăzut prin plan pentru acest
an nu-l atinge incă pe cel din anul
1984. Cit privește intreprinderea din
Alexandria, ea are prevăzută pen
tru acest an o productivitate a mun
cii mai mică cu 5.2 la sută față de
anul 1985. sub motivația că aici
urmează să intre curmd in funcțiu
ne noi capacități de producție, ceea
ce a impus suplimentarea persona
lului muncitor, care deocamdată nu
produce, ci se pregătește pentru a
lucra pe noile mașini și utilaje.
Chiar așa stind lucrurile, nu poate
fi trecut cu vederea nivelul scăzut
al productivității muncii nu numai
la Alexandria, ci și in celelalte două
unități. Atrage, de asemenea, aten
ția discrepanța care există intre
nivelurile atinse în cele trei unități :
cel mai scăzut nivel il înregistrează
întreprinderea din Alexandria, iar
cele mai bune rezultate aparțin în
treprinderii din Birlad. care se situ
ează „la distanță" față de celelalte
productivitatea
două întreprinderi,

Utilizarea cu Indici Inalțf a tuturor capacităților de producție, re
ducerea simțitoare a consumurilor energetice, de materii prime și mate
riale, ridicarea standardului tehnic al produselor românești ia nivelul
celor mai bune produse existente pe piața mondială și creșterea conti
nuă, in ritmuri superioare, a productivității muncii constituie, in mo
mentul de față, „coloanele de rezistență1- ale sporirii eficienței econo
mice tn toate unitățile productive. Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a
subliniat la recenta I’lebară a C.C. al P.C.R. că este necesar să se acorde
o atenție deosebită creșterii mult mai puternice a productivității muncii
in toate domeniile, pe baza organizării științifice, a dotării cu noi utilaje
și mașini complexe și modernizate, a automatizării și mecanizării dife
ritelor lucrări in toate sectoarele de activitate.

1986

1987

1988

1989
(plan)

104
100.8
103

96,4
98,7
101.8

103.4
101.3
98,4

94.8
103.4
100.6

pe om al muncii fiind aici. în 1988,
cu peste 25 la sută mai mare față
de unitățile din Brașov și Alexan
dria. decalaj ce sporește in acest an
la aproape. 30 la sută comparativ cu
întreprinderea brașoveană și cu 37
la sută față de cea din Alexandria.
Ing. loan Mia. șeful serviciului
organizarea producției și a muncii
de la- întreprinderea din Birlad, ex
plică această evoluție prin faptul că
în anul 1988 au fost. aplicate aproa
pe toate măsurile prevăzute în pro
gramul de perfecționare a organiză- ?,
rii și modernizare a producției. Din
tre măsurile de substanță ce au
contribuit la sporirea productivitații muncii se remarcă realizarea liniilor automate cu transferul semifabricatelor de la o ma
șină la alta, in secția strungărie.
pentru strunjirea inelelor rulmen
ților cilindrici mici și înlocuirea
coliviilor masive din alamă cu co
livii ștanțate din tablă de oțel Ia
rulmenții cilindrici și osciianți. Pen
tru 1989. programul de perfecțio
nare a organizării cuprinde 94 de
măsuri, care înscriu un aport în
semnat atit în ce privește crește
rea productivității, cit și reducerea
cheltuielilor materiale și totale. S-au
aplicat pină acum numeroase mă
suri și este In curs de desfășurare
dotarea secției strungărie cu 6 strun
guri automate, pentru inele mici,

derii, cit și In fiecare secție și atelier. La secția rectificare II. mais
trul Gheorghe Modreanu. secretarul
comitetului de partid, ne-a vorbit
despre modul tn care se acționează
aici pentru creșterea productivită
ții muncii. Periodic. în comitet și
în fiecare din cele 9 organizații de
bază problema a fost analizată și
an fost întreprinse măsuri pentru
înfăptuirea la termen a măsurilor
prevăzute. Iată doar cîteva dintre elementele care au permis unității din
Birlad să aibă cele mai bune re
zultate din sector.
Cu toate acestea, două sînt problemele care rămîn în prezent
in discuție : mai intîi ridicarea
nivelului general al productivltații muncii pe ansamblul sectorului de rulmenți și apoi apro
pierea sensibilă a nivelului produc
tivității muncii intre întreprinderi,
lucru absolut firesc dacă avem în
vedere că toate cele trei unități dis
pun de o dotare tehnică asemănă
toare și au o structură de producție
relativ apropiată.
Actuala situație a fost motivată in
fel și chip de către specialiștii și
factorii de răspundere din întreprin
derile amintite si centrala de resort
cu Care am discutat.- Tovarășul Ion
Băroiu, șeful biroului plan al în

treprinderii din Alexandria, a pus
în cauză modificarea structurii pro
ducției, in sensul creșterii ponderii
rulmenților de dimensiuni mici, care
smt mai ieftini, părere contrară insă
cu punctul de vedere al specialiști
lor din Centrala pentru rulmenți și
organe de asamblare Brașov, care
susțin că cele mai bune prețuri se
obțin tocmai la grupele de rulmenți
foaț-te mici sau foarte mari ; in
acest sens s-a făcut precizarea că o
tonă de rulmenți foarte mici are un
preț de vinzare la export de 5—6
ori mai mare decit una de rulmenți
obișnuiți. Specialiștii centralei nu
au insistat atit asupra modificării
structurii
producției, cit mai ales
asupra „efortului de a menține la
un nivel ridicat calitatea produse
lor pentru a fi competitive, ceea ce
a impus o productivitate a muncii
mai mică".
Discuția purtată cu tovarășul
Alexandru Filip, directorul Centru
lui de cercetare și proiectare al
centralei, a lăsat să se înțeleagă că
există căutări și, unele certe izbinzi
care prefigurează evoluția in viitorii
ani spre o stare pozitivă de lucruri.
Interlocutorul a apreciat că prin
cipala forță a „atacului" trebuie
orientată în sfera tehnologiilor și a
ȘDV-urilor, unde în prezent se iro
sește incă multă muncă și mult ma
terial. De asemenea, se simte ne
voia unor noi utilaje cu perfor
manțe superioare, cit și a unor sis
teme perfecționate de desfășurare a
producției. în acest sens au fost
concepute și realizate liniile de
transfer între mașini, care vor fi
montate în noile capacități de la
Alexandria, Slatina și Suceava. Pe
._
baza rezultatelor obținute aici va ti
definitivată o nouă sistemă de me
canizare a transferului pieselor de
la o mașină la alta. De asemenea,
au fost create trei noi tipuri de linii
pentru mecanizarea montajului rulmenților, care se află in curs de
experimentare la noile .capacități,
Tot in ideea folosirii cu productivi
tate superioară a forței de muncă,
se preconizează introducerea pe fluxuriie de producție a unei aparaturi de măsură și control perfecționate.

Fără a ■ minimaliza tn vreun fel rezultatele obținute într-o seamă de
domenii, trebuie spus că in unele unități
. se constată,
______ _______________
o anumită. incetineală in perfecționarea organizării,
...
. . și
, modernizarea
_____________ ,producției
______ ,_i de
rulmenți. De ce s-a observat cu întirziere, in cazul de mai sus. „ba
terea pasului pe loc" în domeniul productivității muncii, al eficienței
economice in general ? Credem că prea mult se impinge spre viitor
finalizarea acelor soluții tehnice și tehnologice care au reala capacitate de a genera un autentic salt in creșterea eficienței economice, o
revoluție in toate compartimentele mecanismului economic al întreprin
derilor.
Oricum. se impune nu numai o grabnică accelerare a procesului de
modernfzare în fabricația de rulmenți,
...
ci. deopotrivă, abandonarea
____ _____ ___ practicii de a rezolva numai anumite probleme de care depinde bunul
mers al producției.. O înaltă eficiență economică reclamă abor
darea globală a problemelor producției, utilizarea superioară a
capacităților de producție, ridicarea parametrilor tehnici, de fiabilitate
ai produselor, in condițiile unor consumuri cit mai mici de materii
prime, mațeriale și energie, folosirea superioară, cu inaltă productivita
te, a forței de muncă.

Ioan ERHAN

Întreținerea culturilor, recoltarea

și depozitarea furajelor

cele mai urgente sarcini în agricultură
*

ARAD

Cind organizarea este bună, lucrările sîpt
executate la timp
Tn urma măsurilor luate de co
mandamentul județean pentru agri
cultură și a acțiunilor concrete din
unități, stadiul lucrărilor de întreți
nere a culturilor din județul Arad
este corespunzător perioadei - și stă
rii de vegetație a plantelor. Astfel,
s-a încheiat prașila a Ii-a — ma
nuală și mecanică — la sfecla de za
hăr și a inceput prașila a III-a. La
porumb, prașila a Il-a manuală s-a
realizat in proporție de 98 Ia sută,
iar cea mecanică — 74 la sută din
suprafață. Cum se acționează in uni
tăți ? Care sint acțiunile ce se între
prind în aceste zile pentru realiza
rea producțiilor mari prevăzute ?
„Tn primul rind, ne spune Avram
Crăciun, director adjunct la direcția
agricolă, toate suprafețele cu culturi
din cooperativele agricole, inclusiv
cele eu vii. pomi, legume șl cartofi,
sint angajate de cooperatori in acord
global. Peste tot urmărim reali
zarea unor densități optime, fiindcă
județul nostru are sarcini importan
te în ce privește livrările la fondul
de stat, și asigurarea unităților indus
triale prelucrătoare cu materie pri

deoparte și au lucrat ca mai înain
te. adică necorespunzător. Acum
avem argumente serioase pentru a
afirma că actualele programe de re
dresare vor fi aplicate cu fermitate,
că ele vor da măsura unei activități
calitative noi. vor conduce la desfă
șurarea unor activități rentabile. Aș
remarca. în acest sens, in primul
rind, realismul cu care au fost fun
damentate aceste programe pe fiecare
unitate, ținîndu-se cont de situațiile
concrete, de posibilitățile reale. In
alcătuirea lor. un rol determinant
l-au avut propunerile cooperatorilor,
ale specialiștilor din unități, propu
neri care au fost analizate te-

■ eroziunii 4 450 hectare, iar prin dese
cări — 4 500 hectare. De asemenea,
au fost, aplicate îngrășăminte orga
nice pe 12 700 hectare, iar amenda
mente calcaroase pe aproape 9 000
hectare. Concomitent cu acestea se
execută lucrări de scarificare și
afinare a solului pe suprafețe mult
mai mari decit in alți ani. Măsuri
deosebite au fost stabilite pentru cul
tivarea terenurilor în pantă, supuse
eroziunii, prin introducerea de asolamente antierozionale .și generali
zarea sistemului de amplasare a cul
turilor in fișii sau in benzi inierbate,
precum și aplicarea celorlalte măsuri
agrotehnice recomandata de Stațiu-

producție. In unele unități însă folo
sirea acestora. în loc să contribuie la
sporirea fertilității pămintului și la
obținerea unor producții mari, fie din
necunoașterea tehnologiei, ori din ex
cese ajung să dăuneze sănătății pă
mintului.
— în condițiile județului Neamț, un
domeniu deosebit de important in ac
țiunea de redresare a unităților il
constituie zootehnia. Ce este prevă
zut a se realiza in domeniul rentabi
lizării fermelor de animale ?
— Adevărul este că avem condiții
deosebite pentru a obține rezultate
bune în zootehnie. Există numeroase
exemple de unități unde există preo-

în toate unitățile agricole
PRODUCȚII

MARI,

RENTABILITATE

SPORITĂ

Cum se înfăptuiesc în județul Neamț programele de redresare
economică și financiară
meinic de o comisie județeană
formată din activiști de partid,
specialiști din diferite domenii de
activitate, fiind admise numai acele
măsuri pentru care sint posibilități
reale de înfăptuire. Este și acesta
un indiciu că actualele programe vor
fi aplicate cu fermitate, intrucit în aceastâ amplă acțiune sint direct im
plicate toate cadrele de partid de la
nivelul comunelor, al consiliilor uni
ce agroindustriale, specialiștii orga
nelor agricole și bancare.
— Care sint totuși principalele di
recții de acțiune in vederea ridicării
eficienței întregii activități din agri
cultura județului ?
— Pornind de la diversitatea con
dițiilor naturale șt economice în care
se află unitățile agricole cooperatiste,
Îndeosebi cele cu o situație finan
ciară mai grea, conducerile acestora,
cu sprijinul organelor și organizații
lor de partid, și-au Intensificat preo
cupările pentru gospodărirea mai
judicioasă a pămintului. Astfel, in
acest an se va încheia în întregul
județ acțiunea de organizare pe baze
noi a teritoriului și asolamentelor.
Vom pune un mare accent pe creș
terea fertilității solului, pe îmbună
tățirea stării de producție a pămin
tului afectată pe mari suprafețe de
eroziune, exces de umiditate, acidi
tate ridicată și alte fenomene nega
tive. Numai în acest an au fost ame
liorate prin lucrări de combatere a

nea de Cercetări de la Perieni —
Vaslui și confirmate de rezultatele
obținute in perimetrele etalon orga
nizate in cadrul județului.
Principalul obiectiv pe care ni l-am
propus a fost, acela ca în fiecare uni
tate să se creeze condițiile obținerii
unor recolte mari de cereale și plan
te tehnice. Or, aceasta obligă la ac
țiuni cu eficiență imediată. Iar cea
mai importantă dintre ele constă in
organizarea unor acțiuni de masă
pentru sporirea fertilității solului mai
ales prin mijloace care stau Ia îndemina fiecărei unități, adică prin aplicarea de Îngrășăminte organice
mai ales. In acest sens s-a hotărit
înființarea in fiecare consiliu agro
industrial a unei formații care să aibă
numai această preocupare : fertili
zarea solului cu îngrășăminte natu
rale. Aceste formații alcătuite pe lin
gă fiecare stațiune de mecanizare sint
dotate cu mașini de transportat șl
de imprăștiat gunoi, de scarificat. In
felul acesta, zilnic aceste formații se
ocupă de fertilizarea terenurilor din
cadrul consiliului agroindustrial res
pectiv, în strinsă conlucrare cu spe
cialiștii din unități. Totodată, ne gindim și la constituirea unor echipe, tot
la nivelul consiliilor agroindustriale,
care să se ocupe exclusiv de chimi
zarea culturilor, in scopul folosirii
raționale a îngrășămintelor chimice și
a erblcidelor, care reprezintă, de fapt,
pină la 40 la sută din cheltuielile de

./

cupare pentru creșterea și ameliora
rea raselor de animale, dar mai ales
pentru producerea furajelor. Jude
țul nostru dispune de o suprafață de
aproape 99 000 hectare de. pășune și
finețe care' permit scoaterea la pă
șune a tuturor animalelor existente.
De altfel, la această dată au fost
scoase la pășunat aproape 58 000 bo
vine și peste 151 000 ovine. Trupurile
de pășuni au fost redistribuite unită
ților, in funcție de incărcătura de
animale. Discutînd planurile de re
dresare a fiecărei unități in parte,
ne-am preocupat și de folosirea mal
bună a acestor pășuni naturale, dar
și de stringerea și depozitarea fura
jelor de calitate, îndeosebi a finului,
pentru stabulația de iarnă. Față de
aceeași perioadă a anului trecut, efec
tivele de bovine au crescut cu peste
1 300 capete, iar de ovine — cu 3 100
capete. Această creștere, după opinia
noastră, este insă cu mult sub posibi
lități, Tocmai de aceea, in programe
le de redresare din fiecare unitate
s-au prevăzut acțiuni precise pentru
realizarea și depășirea planului la
efective, prin Îmbunătățirea indicilor
de reproducție, asigurindu-se o nata
litate de minimum 85 la sută la tau
rine, 104 lasută la ovine, ca și reali
zarea sarcinilor prevăzute in progra
mele speciale de dezvoltare a zoo
tehniei, s-a avut în vedere ca în fie
care unitate să se întreprindă măsuri
concrete pentru asigurarea spațiilor

tn anul trecut, precizează loan Făl
eam președintele cooperativei. Aceas
ta ne permite să efectuăm la timp
lucrările de întreținere, să respectăm
normele tehnologice și astfel să asi
gurăm o bază trainică pentru produc
ții ridicate. Azi, bunăoară, avem tn
cimp circa 600 de oameni, care efec
tuează prașila a III-a la sfecla de
zahăr, prașila a Il-a la porumb și
fasole". Intr-adevăr, in cele două
ferme vegetale participarea la mun
că era foarte bună. Munca în cimp
începe aici, zilnic, la 6,30 și lucrul
încetează abia seara tirziu. Pentru ca
timpul să fie folosit din plin, unita
tea. asigură cooperatorilor și mecani
zatorilor hrană caldă, chiar acolo, în
cimp. In sectorul viticol, sub supra
vegherea șefului de fermă, Roman
Druță, erau la lucru 76 de coopera
tori. Se finaliza prașila manuală pa
cele 142 hectare cu vie și se efectua
al treilea stropit. O bună producție
nu se poate realiza decit asigurînd
buna dezvoltare a plantelor, iar pen
tru aceasta lucrările de întreținere
se efectuează la timp și de calitate
la toate culturile. (Tristan Mihuța).

MEHEDINȚI

Nutrețurile se cosesc, dar unde este finul?
în unitățile agricole din județul
Mehedinți o parte din forțe sint fo
losite acum la stringerea. transpor
tul și depozitarea furajelor. „Pentru
ca fiecare unitate și fermă să-și asi
gure — in raport de efectivele pe care
le dețin și producțiile ce urmează
să le realizeze — cantitățile necesare
de furaje s-au repartizat din timp
suprafețe corespunzătoare pentru
pășunat — ne spune ing. Marian
Pufan. directorul general al direcției
agricole județene. Reducind Ia minim,
iar in multe locdri in totalitate con
sumul de furaje recoltate in aceas
tă perioadă, au fost stabilite can
titățile de fin și siloz ce trebuie să
fie asigurate in toate fermele zoo
tehnice. Exercităm un control per
manent și nu admitem nici o aba
tere de la acest program".
Să vedem, așadar, in ce măsură
respectă specialiștii și conducerile de
unități acest program. Ne oprim
in cîteva locuri unde se află am
plasată baza furajeră. Pe coopera
torii din Livezile i-am găsit in pli
nă activitate. Atit atelajele unității,
cit și cele din gospodăriile membri
lor cooperatori — 126 la număr —
smt folosite zi-lumină. Norma zil
nică de transport pe fiecare atelaj
este de 0.8 tone. „în felul acesta —

■ BHODBBD
hi ședința de ieri. Consiliul de
Stat, a dezbătui și adoptat Decretul
■privind unitățile agricole coopera
tiste care beneficiază de anularea
unor datorii provenite din credite și
dobinzi. In cuvintarea rostită in ca
drul ședinței, secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
■
tovarășul Nicolae Ceaușescu, subli
niind importanta deosebită a acestor
masuri pentru buna desfășurare a
activității in agricultură, a cerut ca
intr-o perioadă cit mai scurtă in
fiecare unitate cooperatistă să fie
create toate condițiile necesare in
vederea rentabilizării, astfel incit să
nu se mai apeleze la credite ban
care. să se treacă hotărit la auto
finanțarea întregii activități.
în județul Neamț, un mare număr
de unități agricole au realizat, in
anul trecut, producții mari vegetale
și animaliere, eonfirmind incă o dată
faptul oă pămintul este darnic cu
cei harnici și pricepuți, că acei gos
podari care înțeleg răspunderea pe
care o poartă pentru gospodărirea
judicioasă a avuției obștești obțin
rezultate pe măsura cerințelor actua
le. In 1988. in pofida unor condiții
climatice mai dificile, recoltele de
cereale și plante tehnice, ca și pro
ducțiile din zootehnie au fost mai
mari decit cele din anii anteriori.
Este o realizare care demonstrează că
există posibilități reale ca agricul
tura județului Neamț să obțiiță an
de an recolte mari și stabile. Aceasta
este de fapt concluzia la care a ajuns
comitetul județean de partid, orga
nele agricole județene, toți specialiș
tii din agricultură. Abordind proble
mele rentabilității fiecărei unități
agricole, tovarășul Lucian Buzdugan,
secretar al Comitetului Județean
Neamț al P.C.R., a subliniat Însem
nătatea deosebită pe care o au și pen
tru agricultura județului Neamț mă
surile stabilite de condudterea parti
dului. la inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, de a se anula unelo
datorii ale cooperativelor agricole și
asociații economice intercooperatiste.
Acestea sint menite să stimuleze
eforturile unităților agricole de a se
înscrie in cel mai scurt timp între
cele care realizează o activitate ren
tabilă.
— în această amplă acțiune de sta
bilire și aplicare a programelor de
redresare economico-financiară —
arăta interlocutorul nostru — comi
tetul județean de partid a pornit de
la analiza in detaliu, in fiecare uni
tate, a cauzelor care au generat re
zultatele slabe de pină acum. Ce-I
drept, și in trecut au fost elaborate
programe de redresare, iar cei care
s-au preocupat de traducerea lor în
fapte au obținut rezultatele scontate.
Au fost insă și cazuri in care condu
cătorii de unități au lăsat programele

mă. Tn acest sens, am întărit con
trolul in fiecare unitate și am ce
rut specialiștilor să. nu admită nici
o abatere de la exigențele lucrărilor
de întreținere a culturilor".
Ar mai fi de reținut faptul că
o dată cu prășitul se urmărește starea
de vegetație a culturilor, iar acolo
unde este cazul se intervine imediat
pentru combaterea bolilor și dăună
torilor. Apoi, în cazul în care, dintr-un motiv sau altul, lanurile șl
parcelele prezintă lipsuri, se iau mă
suri de completare și de realizare a
densității cerute.
Toate aceste măsuri și exigențe
pot fi constatate și la Cooperativa
Agricolă „Șiriana" din Șiria, unitate
ce deține peste 1 300 hectare cu cul
turi prășitoare. Dintru început aici
este evidentă buna participare la
muncă a cooperatorilor. „Ca urmare
a acțiunilor întreprinse, dar îndeo
sebi datorită măsurilor luate de
conducerea partidului pentru mă
rirea procentului de retribuire a lu
crătorilor din agricultură, numărul
celor care au angajat, spre întreți
nere. suprafețe în acord global este
cu 100 de persoane mai mare decit

de cazare la nivelul planului de efec
tive prin construirea de adăposturi
simple, folosite cu bune rezultate la
Stațiunea de Cercetări de la Mărgi
neni — Neamț. In acest sens in fie
care unitate s-au creat brigăzi pro
prii de constructori care să realizeze
cu forțe proprii și cheltuieli minime
construcțiile și modernizările din zoo
tehnie. Un accent deosebit punem pe
creșterea tineretului pentru produc
ție. Aici procesul de creștere va fi
astfel dirijat îneît la vîrsta de 18 luni
o junincă să fie aptă de reproducție,
atingind greutatea de cel puțin 370—
400 kg. Pentru a urmări cu perse
verență tot ceea ce ne-am propus in
programele de redresare, am stabilit
ca fiecare zi de vineri din săptămină să fie „zi a zootehniei", zi in
care sint organizate acțiuni de igie
nizare, schimburi de experiență. întilniri la nivelul consiliilor unice sau
pe județ, pentru a discuta și analiza
modurile în care se înfăptuiesc sar
cinile din acest domeniu.
— în anul 1988, majoritatea unită
ților agricole cooperatiste din județul
Neamț au. realizat venituri destul de
mici din activitățile micii industrii și
prestărilor de servicii. Aici este loc
pentru o reevaluare a posibilităților
unităților agricole.
— Sint, după analizele noastre, in
finit mai mari posibilități in dezvol
tarea micii industrii care să asigure
folosirea judicioasă, pe tot parcursul
anului, a forței de muncă din unită
țile agricole șt bineînțeles pentru
sporirea beneficiilor. După specificul
fiecărei unități s-a stabilit in pro
gramele de redresare diversificarea
activității de mică industrie. Astfel,
la Bodești și Gîrcina vom dezvolta
activitățile de prelucrare a lemnului,
la Boghicea confecțiile, la Vinători
produsele din deșeuri de cauciuc, la
Bălțățești, legumele și fructele etc.
Se vor extinde activitățile de fabri
care a produselor de patiserie, a
sucurilor de legume, de uscare a
plantelor medicinale șl a fructelor,
cele de împletit răchită. Toate aceste
acțiuni ar urma să asigure unităților
agricole un venit suplimentar de 51
milioane lei. față de ceea ce s-a rea
lizat în anul 1988, sumă care, adău
gată la veniturile din culturile de
cimp și din zootehnie, asigură
toate condițiile ca unitățile agricole
din județul nostru să devină încă din
acest an rentabile.
Firește, toate măsurile preconizate
vor prinde viață numai in condițiile
în care toți cei care le-au gindit vor
acționa pentru materializarea lor, iar
cadrele învestite cu răspundere in
domeniul controlului și urmărirea
programelor de redresare își vor face
datoria.

Petre CRISTEA
Ion TALPA

ne precizează Ion Spinu, președin
tele unității — reușim să transpor
tăm operativ producția, să nu avem
nici un fel de pierderi prin depre
cierea furajelor in cimp. După pri
ma coasă la lucernâ am realizat
650 tone furaje însilozate și 165 tone
fin’". In unitățile din Consiliul Agroindustrial Vinju Mare prima coa
să la lucerna s-a efectuat in numai
4 zile. încadrarea in această peri
oadă scurtă de timp a fost posibi
lă pentru că, concomitent cu torța
..mecanică, au acționat și 260 de
cosași. Pentru a se asigura furaje
de calitatea’la un interval de ma
ximum trei zile după recoltare, acestea au fost transportate și depo
zitate. „Acordăm o atenție deosebi
tă acestei acțiuni pentru a nu ne
mai confrunta"cu situația din iarna
trecută, cind unele unități n-au avut furaje suficiente — ne spune
Toma Stuparu. organizatorul de
partid, președintele consiliului agro
industrial. Toate animalele au fost
scoase ia pășunat, iar întreaga pro
ducție de fuț-aje este depozitată in
condiții optime pentru perioada de
stabulație. In unități avem pină acum 7 800 tone furaje însilozate și
3 140 tone fin. Ne pregătim ca pes
te citeva zile, pe suprafețele cu
trifoliene care sint irigate, să recol
tăm a doua coasă".
Unitățile din Consiliul Agroindus
trial Devesel dețin puternice sec
toare zootehnice. Așa se si expli
că — după cum ne convingem pe
teren — și grija care se acordă stringerii furajelor. La Cooperativa Agricolă din Devesel, de exemplu, zil
nic 160 de cooperatori își desfășoa
ră activitatea in sectorul bazei fu
rajere Președintele unității. Dumi
tru Neciu. răspunde de modul cum
este organizată această activitate.
Deja au fost puse la loc sigur 210
tone fin și 540 tone siloz. Consi
liile populare din această zonă au
stabilit norma zilnică de transport
pe toate cele 315 atelaje existente

in gospodăriile membrilor coopera
tori. „Activitatea a fost in așa
fel organizată incit in toate unită
țile transportul furajelor să se facă
numai cu atelajele — ne spune
Mihai Nâstase, președintele consi
liului. Ne-am convins că este posi
bil acest lucru dacă se urmărește
realizarea numărului de transpor
turi planificate zilnic. Numai in co
operativele agricole avem pină acum
6 500 tone furaje însilozate și 2 160
tone fin".
La Asociația Economică Intercooperatistă de Creștere și Ingrășare a
Tineretului Taurin din Devesel apre
ciem — in funcție de efectivul ca
va fi rulat — că există in prezent
in stoc aproape 45 la sută din ne
cesarul de furaje pentru perioada
toamnă-iarnă. Lucrătorii de aici au
depozitat peste 360 tone fin și au
insilozat 6 800 tone masă-verde.
Sint desigur exemple care de
monstrează că asigurarea bazei fu
rajere a devenit, in unitățile agri
cole la care ne-am referit, o preo
cupare de zi cu zi, existînd con
vingerea că numai în acest fel se
pot realiza producțiile zootehnice
planificate. Exemple care, se înțe
lege. trebuie urmate și de condu
cerile acelor unități care pină în
prezent incă n-au realizat cantită
țile de furaje prevăzute la perioa
dă mai ales la fin. Spunem aceas
ta deoar.ece, pe ansamblul unități
lor agricole din județ, deși cositul
trifolienelor s-a încheiat, nu au fost
realizate, pină la 29 mai, decît 77
la sută din cantitățile de fin pre
văzute a se depozita pină la sfirșitul acestei luni. Și aceasta de
oarece în multe, unități agricole
continuă practica păgubitoare de a
se administra in hrana animalelor
furaje recoltate, diminuindu-se ne
justificat stocul necesar pentru pe
rioada de stabulație. Acestei practici
trebuie să i se pună capăt, asigu
rindu-se cantitățile de fin prevăzu
te in program. (Virgiliu Tătaru),

IALOMIȚA

Experiențele valoroase să fie

extinse în toate unitățile
Recoltarea suprafețelor cultivate
cu plante pentru nutreț masă-verde
s-a incheiat. iar majoritatea suprafe
țelor au și fost imediat reînsămințate cu culturile prevăzute prin plan,
ponderea fiind-deținută de porumbul
pentru boabe. Din producția de masăverde realizată in afara cantităților
administrate in hrănirea efectivelor
de animale, o bună parte a fost însilozată. în unitățile unde masa-verde a fost amestecată-cu paie toca
te, conform rețetei stabilite prin
programul elaborat de direcția generală a agriculturii, in această perioadă s-au depozitat insemnate
cantități de suculente,
Cum este
și firesc, munca și priceperea
bunilor gospodari au fost din plin
răsplătite. în cooperativele agricole
din Miloșești, Traiaiî, Amara și Sudiți, la ora actuală sint depozitate
între 1 300 tone și 1 800 tone de siloz,
iar in asociațiile economice intercoo
peratiste Scînteia, Săveni și Ciocîrlia — între 2 500 și 3 000 tone, canti
tăți mai mari decit cele realizate in
aceeași perioadă a anului trecut. De
altfel, la nivelul județului, s-a ajuns
Ia aproape 44 000 tone furaje însilo
zate.
In ce privește prima coasă la lu
cerna, din cele 10 800 hectare de pe
care s-a strîns producția pină acum
s-au făcut peste 31 000 tone de fin.
Cele mai mari cantități au fost de
pozitate in fînare în condiții optime
de conservare în cooperativele agri
cole din Sărățeni, Drăgoești, Cocora,
Grindu, Făcăeni, Mihail Kogălniceanu, Girbovi. Gheorghe Doja, Smir
na, Iazu și Balaciu, unde sint create
toate condițiile ca planul pentru
acest an să fie realizat. Incepind de
săptămîna trecută, ca rezultat al
muncii desfășurate in această direc

ție, s-a realizat o schimbare în bina
in ce privește depozitarea furajelor,
exemplu în acest sens oferindu-L
unitățile care la inceputul lunii nu
aveau strînse decît cantități nesem
nificative atit de fin, cît și de sucu
lente, cum era cazul cooperativelor
agricole din Amara, Traian și Mihail
Kogălniceanu. Din păcate, redresa
rea mult dorită nu s-a realizat la
același nivel la cooperativele agri
cole din Bordușani, Sineștl, Stelnica,
Axintele și Horia, care au făcut
fin și siloz din mai puțin de
50 la sută din masa-verde recoltată
din prima coasă de lucernă. Direc
torul cu producția zootehnică la Di
recția generală a agriculturii Ialo
mița, tovarășul Gheorghe Valeartu,
cu care am fost in mai multe sec
toare zootehnice, remarca faptul că
ajutorul primit din partea comanda
mentului județean pentru agricultu
ră și-a spus cuvintul, dar acolo unde
s-au manifestat dezinteres și lipsă
de răspundere a fost necesar să se
ia măsurile severe care se im
puneau. „Nu putem pune la iarnă în
Teslele animalelor autocritica celor
certați cu munca și spiritul gospo
dăresc. Din analizele realizate săptăminal la nivelul unităților, consi
liilor agroindustriale și pe județ,
dublate de controalele efectuate, știm
precis unde sînt rămîneri in urmă,
cum trebuie să acționăm și ce avem
de făcut in perioada imediat urmă
toare" — ne-a spus specialistul de
la direcția agricolă. Paralel cu mo
dul in care se string și se depozi
tează furajele, arh urmărit și rezul
tatele obținute de fermele cu vaci
cu lapte. Ne-am convins că cine ara
în baza furajeră fin șl siloz reali
zează producții bune de lapte. (Mihal
Vișoiu),
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Pregătirea temeinică a forței de muncă,
obiectiv major ai școlii
Constituie un adevăr de netăgă
duit faptul că marile Împliniri ale
poporului nostru în anii construcției
socialiste, profundele transformări
revoluționare din rodnicul arc de
timp ce a urmat celui de-al IX-lea
Congres al partidului nu ar fi fost
posibile fără contribuția hotăritoare
a învătămintului. el însuși
parte
componentă a acestui proces. Bene
ficiind de orientări clare, de largă
perspectivă, date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, ctitorul învățămîntului românesc modern, de în
drumarea de înaltă competentă
științifică a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceausescu,
președintele Consiliului Național al
Științei si învătămintului, școala
din patria noastră s-a dezvoltat pe
o linie mereu ascendentă, racordindu-se tot mai deplin cerințelor
societății.
Pentru acest dinamism fără pre
cedent al întregii vieți economicosociale stau mărturie si realizările
cunoscute pe plaiurile Bihorului. Au
fost înălțate impresionante platfor
me industriale la Oradea. Marghita,
Orașul Doctor Petru Groza. Salonta. Aleșd, Beius. reunind toate ramu
rile principale ale economiei națio
nale și mai ales cele purtătoare de
progres tehnic. Dinamici superioare
au cunoscut industria construcțiilor
de mașini si cea chimică, ramuri
care dețin împreună aproape o trei
me din întreaga producție indus
trială a județului. Prin racordarea
la circuitul productiv a noi capaci
tăți. energetica înregistrează în acest an aproape o triplare a puterii
instalate comparativ cu cea existen
tă in cincinalul trecut. Creșteri sem
nificative, în privința dezvoltării
șectoaTelor prioritare. înscrie si In
dustria extractivă. Dună Sunlacu de
Barcău, au fost înființate noi schele
de foraj și producție petrolieră' la
Oradea și Marghita. Au fost puse
în exploatare, totodată, noi cîmnuri
miniere de extracție a lignitului si
minereurilor neferoase. La rindul
ei. agricultura și-a modernizat ne
întrerupt baza tehnico-materială. care
împreună cu amplele acțiuni de
îmbunătățiri funciare realizate se
regăsesc în obținerea celor mai
mari producții de cereale.
plante
tehnice, legume si fructe. Ca urmare
a acestor eforturi. în ultimul sfert
de veac în economia județului Bi
hor au fost create aproape 100 000
noi locuri de muncă. Iată realități
noi. realități generalizate la scara
întregii țări, de la care trebuie să
pornim azi, cînd vorbim despre rolul
scolii, despre misiunea ei de a for
ma oameni bine pregătiți pentru a
munci cu eficientă într-una sau alta
din ramurile modernei și diversifi
catei noastre industrii socialiste.
Aceas+a este o cerință obiectivă, o
necesitate legică a progresului ne
contenit al tării, al fiecărui județ
și localități.
Preocuparea si strădania noastră
de a conferi învătămintului dimen
siunea prospectivă și flexibilitatea
necesară în formarea si pregătirea
temeinică a forței de muncă s-au
materializat în extinderea si diversi
ficarea rețelei de pregătire a elevi
lor pentru meseriile prioritare In
consens cu dezvoltarea economicoșocială a județului, crearea condiți
ilor pentru generalizarea invățămmtultii de 12 ani si stabilizarea forței
de muncă în centrele agroindus
triale. ridicarea pregătirii generale,
profesionale și tehnice a tinerilor la
nivelul exigentelor formării si oonsolidării unei clase muncitoare cu
înalte cunoștințe de specialitate, di
recție de acțiune prefigurată in ma
gistrala Expunere a secretarului ge
neral al partidului la marele forum
al democrației socialiste din noiem
brie 1988. Astfel, pregătirea elevilor
In profilul mineritului și petrolului
se realizează in Bihor in trei licee
specializate și ? școli generale cu
treapta I de liceu, unităti aflate în
apropierea întreprinderilor de ex

Ne-am putea pune întrebarea —o
Întrebare evident retorică — de ce
revistele literare sau de cultură pu
blică, între altele, și poezie. S-ar
putea răspunde, simplu și direct :
pentru că există poeți, iar aceștia
scriu poezie nu' pentru sertar, ci
pentru public, care s-a obișnuit, de
cînd presa scrisă și-a făcut apariția,
să găsească periodic, în paginile ti
părite, alături de atîtea alte genuri
publicistice, și poezia diversă a unor
poeți cunoscuți sau abia sosiți la
întîlnlrea cu cititorii. S-ar satisface
în acest fel un obicei fixat de tra
diție și transmis revistelor actuale
aproape ca un loc comun, devenit
reflex publicistic. Dincolo de acest
simplu pretext introductiv se cere
încă o dată subliniată prezența con
stantă a poeziei în paginile reviste
lor culturale ca unul din genurile
distinct cultivate și de reală atracție
pentru publicul larg. Lectorul par
curge nu doar volume de versuri, ci
și reviste de cultură, gustul său operind in acest fel o primă selecție
orientativă asupra valorilor reale
ale unei literaturi. Rezultă de aici o
concluzie firească : poezia publicată
în reviste nu se confundă cu un re
zumat anticipat și repetat al acțiunii
editoriale. Ecoul în conștiința publi
că al unor poezii s-a amplificat toc
mai datorită faptului de a fi fost
publicate mai întii într-o revistă,
adică intr-un context cultural viu,
alert, specific unui anumit moment
care poate scăpa, din diverse mo
tive, procesului editorial. Totodată,
revistele se implică aproape spontan
în procesul de creație lirică, eviden
țiind tendințele unui moment sau
altul, forțele vii ale unui climat
spiritual. Funcția de primă selecție
valorică rămîne întru totul specifică
presei literare și, coroborată cu di
versitatea vocilor lirice captate aproape simultan, asigură „radiografi
ile" peisajului liric în mișcare. Toa
te acestea impun o atentă și consec
ventă implicare a criticii literare in
procesul de evaluare a creației prin
actul critic de intimpinare în spațiul
complex al poeziei.
Diversitatea materialului liric din
revistele de cultură dovedește sus
ținutul efort creator actual original
al unor scriitori în plină activitate,
concomitent cu menținerea in actua
litate a unor „voci" lirice clasice sau
doar de curînd plecate dintre noi.
în acest sens se cere remarcată
practica „antologiilor lirice" de la
„Luceafărul", „Transilvania", „Stea
ua", „Contemporanul", prin care
poezii reprezentative sînt republicate
în momente aniversare, susținînd un
context liric polifonic. Pe aceeași li
nie a cultivării valorilor confirmate
se găsesc și rubricile de poezii ine
dite, ale unor poeți ce-și văd astfel
opera sporind cu noi lucrări. Eminescu apare în „Luceafărul" cu poemul
reconstituit „Eterna pace" însoțit de
un profund eseu critic semnat de

tracție și prelucrare a țițeiului si
cărbunelui, iar pentru agricultură
in trei licee, două scoli profesionale
Si 39 școli cu treapta I de liceu. în
anul școlaT viitor se vor înființa
încă 4 licee agroindustriale la Ținea.
Săcueni. Sălard si Bratca. urmînd
să se asigure în continuare astfel de
unităti în fiecare centru agroindus
trial. accentuîndu-se astfel afirma
rea funcției sociale a învătămîntului.
Fixînd cadrul pregătirii forței de
muncă pentru economia județului,
rețeaua școlară, prin conținut și
structură, nu rezolvă de la sine sar
cina complexă de formare pentru
muncă și viată a tineretului școlar.
Contribuție esențială au în acest sens
orientarea școlară si profesională a
elevilor, activitatea politico-educativă integrată organic procesului de

tradițiile existente în
exercitarea
unor meserii si profesiuni, dezvol
tarea la elevi a motivației superi
oare pentru pregătirea și încadrarea
în profesii direct productive. în spe
cial din domeniile prioritare, cunoaș
terea elevilor si sprijinirea procesu
lui de autocunoaștere. pregătirea lor
psihologică pentru a opta în mod
conștient, liber pentru
viitoarea
școală si profesiune, pe baza cunoaș
terii particularităților individuale
proprii, a oerințelor soclal-economice.
Practica dovedește că nimic nu-1
poate învăța pe elev mai bine ce
înseamnă munca decît Însăși activi
tatea practică in care este antrenat.
Nu întîmpîător ne preocupăm stă
ruitor de dotarea școlilor cu ate
liere asemănătoare celor din între
prinderi. de desfășurarea muncii

Din experiența unităților de învățămînt
din județul Bihor
învătămînt. acțiuni la care partici
pă întregul personal didactic pentru
cunoașterea aprofundată a fiecărui
elev, cultivarea intereselor, aptitudi
nilor si motivațiilor corespunzătoare
orientării cu precădere către munca
productivă, și îndrumarea, pe aceas
tă bază, a elevilor spre profesiile si
meseriile solicitate de dezvoltarea
economico-socială a județului, a tă
rii. Imprimind orientării școlare si
profesionale un caracter unitar, ști
ințific. modem, in spiritul viziunii
de amplă perspectivă a secretarului
general al partidului, urmărim în
mod prioritar cunoașterea și în
țelegerea de către cadrele di
dactice și specialiștii care în
drumă pregătirea in meserie a ti
neretului școlar, de către elevi si
părinții lor a politicii generale de
pregătire a forței de muncă, a fap
tului ..că este la fel de importantă
activitatea din electronică ca si cea
din agricultură, activitatea rpinieră.
ca si cea din construcțiile de ma
șini", . cum
sublinia
tovarășul
Nicolae Ceausescu în Raportul la cel
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui. Din această perspectivă, dobihdesc o importantă deosebită corela
rea acțiunilor educativ-formative
ale tuturor factorilor implicați în
orientarea școlară si profesională —
școala, familia, organizațiile de co
pii și tineret, unitățile economice —.
integrarea acestor acțiuni în sistemul
muncii școlare după principiul con
tinuității, al muncii permanente și
susținute pentru realizarea planului
de școlarizare, adecvarea întregului
sistem de orientare școlară și profe
sională la specificul economic al ju
dețului. al zonelor și localităților, in
funcție de structura demografică si

practice a elevilor oe baza unui plan
de producție, facilitind astfel apro
pierea specificului muncii din ca
drul lor de cel al muncitorilor. Ate
lierul. poligonul experimental, minașcoală. ferma didactică experimen
tală și de producție constituie ade
vărate laboratoare de formare pro
fesională atunci cînd sint operațio
nale. funcționale. Iată de ce urmărim
ca programul de instruire practică
să se realizeze atit pe clase, cît si pe
grupe relativ mici, cînd este posibil
chiar pe grupe de interes, căutînd
ca el să ofere ocazii eficiente de pă
trundere a tainelor profesiunilor
pentru care elevii se pregătesc as
tăzi. de formare a unei gîndiri eco
nomice dezvoltate, realiste, de culti
vare în rindul lor a etosului muncii
creatoare.
Pentru creșterea eficientei acțiu
nilor întreprinse ne preocupă îmbu
nătățirea pregătirii, a perfecționării
psihopedagogice a tuturor categori
ilor de cadre didactice, care să dea
posibilitatea unei mai profunde cu
noașteri a psihologiei școlare, a ca
racteristicilor individuale ale elevi
lor. ca si a unei game mai variate
și eficiente de metode si procedee
de lucru cu elevii și părinții aces
tora. a obiectivelor, principiilor sl
sarcinilor orientării școlare si pro
fesionale. stăpinirea temeinică a da
telor privind planul de școlarizare,
necesarul de forță de muncă in
profil teritorial, universul profesiilor
etc. Asemenea obiective s-au mate
rializat în organizarea unor activi
tăți destinate perfecționării pregă
tirii politice, științifice si psihope
dagogice a directorilor de scoli și
directorilor cu munca educativă, dirigintilor. cadrelor didactice, mai-

ștrilor-instructori. inginerilor si pe
dagogilor școlari, acțiuni la care au
participat sistematic cadre didactice
de la universitățile din București.
Cluj-Napoca și Timișoara.
Angajarea activă a comisiei jude
țene și laboratorului județean de
orientare școlară și profesională, a
filialelor acestora din municipiul
Oradea, orașele Alesd. Doctor Petru
Groza, Marghita. Salonta, Beius. Va
lea lui Mihai, precum și a celor din
comunele Popești și Bratca se con
cretizează în inițierea unor studii,
experimente și cercetări necesare
pentru
perfecționarea
activității
noastre.
Perfecționarea sistemului informa
țional și de evidentă s-a regăsit,
între altele, in conceperea si utili
zarea fișelor de evaluare a activi
tății de orientare școlară și profesio
nală desfășurată în unitățile de în
vătămînt. în organizarea cabinetu
lui directorului de școală, care cu
prinde documente școlare de planifi
care și organizare, fișe informațio
nale pentru fiecare unitate de învă
tămînt grupate pe aspecte relevante
pentru complexitatea activităților
desfășurate îh diferite domenii ale
activității școlare. între care orien
tarea școlară și profesională ocupă
un loc important. Fișele care sinte
tizează informația cu privire la
orientarea școlară și
profesională
(realizarea planului de școlarizare,
tipurile de licee, scoli profesionale
si unităti de învătămînt superior la
care s-au înscris elevii, încadrarea
în producție, numărul elevilor ne
cuprins! sau neîncadrati in muncă
etc.), completate la începutul fie
cărui an școlar, din 1982 încoace,
oferă posibilitatea efectuării unor
studii longitudinale privind eficienta
activității in ansamblu, pe zone si
unităti de învătămînt.
relevarea
unor tendințe și particularități spe
cifice ale acestei activități si adop
tarea unor decizii și strategii de îm
bunătățire a muncii.
Pentru toate însă edificatoare sînt
rezultatele. La sfîrsitul anului șco
lar trecut, bunăoară, bilanțul arată
realizarea Integrală a planului de
școlarizare la invătămlntul liceal si
profesional, diminuarea numărului
de elevi înscris! prin redistribuire
la profilurile mine, petrol, industrial-agricol. construcții, metalurgie,
mecanică, materiale de construcții,
procentele ridicate de promovare la
treapta I (98,03 la sută) si treapta a
Il-a (99.26 la sută), numărul sporit
de premii și mențiuni obținute la
concursurile pe discipline de învă
tămînt si pe meserii, la faza națio
nală a sesiunii de comunicări știin
țifice ale elevilor. Ia care se adaugă
buna integrare socio-nrofesională a
absolvenților repartizat! in produc
ție.
în tot ceea ce Întreprindem por
nim de la aprecierea că dezvoltarea
societății noastre — sub aspect eco
nomic și social —acum și in perspec
tiva decehiului viitor — obligă școa
la, învățămintul in general la
o continuă modernizare și per
fecționare, inclusiv în planul orientării școlare șt profesionale.
Avem mereu în atenție faptul ca,
in ansamblul lor, preocupările tu
turor factorilor implicați să con
ducă la realizarea unei mai bune
ooncordanțe între ceea oe vrea, ceea
ce poate și ceea ce trebuie să facă
elevul, pentru o pregătire și o in
tegrare cit mal eficiente. în strînsă
unitate cu cerințele .economico-sociale ale dezvoltării intensive a pa
triei. Aceasta este direcția de ac
țiune clar reafirmată și în cadrul
ședinței Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 5 mai a.c.,
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu,
subliniind cu putere rolul si misiu
nea școlii ca principal factor de
educație si cultură, de pregătire a
forței de muncă.
1

unul din editorii operei eminesciene,
eruditul istoric literar Petru Creția.
în paginile aceleiași reviste, care de
pune eforturi stăruitoare în acest
domeniu, se regăsesc versuri inedi
te semnate de Tudor Arghezi, Perpessicius, Mihu Dragomir sau Cice
rone Theodorescu cu versuri extrase
dintr-un întreg volum inedit, „De
bello dacico", Marcel Gafton, Nichita Stănescu, Grigore Hagiu etc.
Preocupări manifestă și „România
literară" găzduind „inedite" din ope
ra lui Cicerone Theodorescu, M. Beniuc, Grigore Hagiu, Iulian Ves
per („Viața românească"). Dimitrie
Stelaru („Tomis"), Nichita Stănes-

Patria este glndul străbun" („Pa
tria", „Luceafărul" 52/88), „Mama cea
bună", „oceanul român" fiind tot
atîtea definiții lirice pe care poeții
le încearcă pentru a exprima uriașul
sentiment al iubirii de țară. Majori
tatea revistelor acordă spații largi
acestei poezii de mare rezonanță,
unele, de pildă, „România literară",
consacrîndu-i pagini speciale sub ge
nericul „Patriei, Partidului" sau plasind-o în paginile de început ale
publicațiilor. Interesului pentru li
rica patriotică îi răspund mulți din
scriitorii noștri de seamă prin ver
suri de mare simțire și înaltă vibra
ție artistică. Marile evenimente ale

Viorica PISCO1

Inspector școlar general
al județului Bihor

sufletul meu jur si apăr hotarul. /
Pe-a ochilor mei strălucire / Pe
pruncul ce-T cresc in iubire / De
țari, pe inima ce-mi poartă harul/
Să nu uit in veci semnul mândru /
Și-atita de inălțător / Cum fost-a
Unirea cea Mare, / Cum fost-a unit
un popor / Și jur și pe Dunărea
mindră / Și jur și pe munții Carpați / Că lumea intreagă vedea-va /
Ce-nseamnă iubirea de frați, / Cu
toții de miini să ne prindem / (Iu
birea nu cere cuvinte) / Și trupul ne
fie cunună / De-a lungul hotarelor
sfinte". („Jurămînt").
Spații largi acordă și celelalte re
viste unor poezii de profundă rezo

CREAȚIA POETICĂ
între autenticitate și gratuitate
cu („Steaua"). Multe din aceste
poezii, făcind cel mai adesea parte
din opera unor poeți puțin prolifici,
cu rare manuscrise rătăcite pe la
diverși colecționari, îmbogățesc în
adevăr scrierile respective cu pagini
ce se cer cu grijă descoperite și pu
blicate în reviste pină la fixarea
lor intr-o ediție.
Complexitatea poeziei din reviste
se reflectă, în primul rînd, în va
rietatea temelor și a genurilor. Poe
mul de largă respirație patriotică se
află alături de poezia de dragoste
sau de pastel, lirica evenimentului
semnificativ coabitează cu meditația
în jurul eternului uman sau cu mi
niatura comico-satirică , poezia exprimînd deopotrivă direcții majore
în literatura actuală, dar și viziuni
sau stiluri individuale. La loc de
frunte se află, într-o bună și perenă
tradiție, poezia dedicată patriei de
azi, patriei de totdeauna : „Patria
este singele meu / Patria este osul
din care / S-a făcut neamul meu
mare / Patria este in veci curcubeu //
Patria este unicul zeu / La care
se-nchină oricare / Om din Valahia
mare / Și din Ardealul credinței
mereu // Patria este tot neamul mu
rit / Patria-s oamenii cei buni de
trăit / Patria este oceanul român. / /
Patria este mama cea buni /
fiica pămintului cea mai română /

istoriei noastre și-au găsit ecourile
poetice in lucrări remarcabile, dato
rate poeților din toate generațiile.
Sărbătorirea a șapte decenii de la
Marea Unire a stimulat profund sen
sibilitatea poeților in poeme origi
nale de netăgăduită frumusețe.
„România literară" nr. 49/88 publica
un grupaj demn de reținut și prin
participarea poeților de toate vîrstele. „Sub steaua Unirii" exaltă acest
ideal nemuritor : „Această zi a ve
nit, va veni mereu / pe un riu ne
văzut de vint ! asupra strămoșes
cului pământ", eveniment căruia i
se închină un cînt : „In ceasul grav
al libertății / care-și mută in noi po
vara / Am scris pe porțile cetății:
„Noi vrem să ne unim cu țara- / /
...Mindria noastră e mindria care-a
unit întreg poporul: / Ea «e nu
mește România, / Ea se numește
Viitorul". („Cintecul Marii Uniri").
Momentul de mare înălțare spiritua
lă prilejuiește angajamente solemne:
„Eu jur pe aripa ta sfintă / A tru
pului tău, libertate / Să fiu printre
aceia ce. torța / Acestui popor vor
s-o poarte. // Și jur pe cupole'e
mindre / Ivite din Alba cetate / Să
pier de va fi vreodată / Călcat tru
pul tău, libertate ! / In numele-acelora care / Ilumina și-au dat-o și
viața / Visind la Unirea cea Mare, /
Visind pentru noi dimineața, / Pe

nanță patriotică prilejuită de sărbă
toarea Unirii. „Familia", „Convorbiri
literare", „Ramuri", „Steaua" aduc noi
mărturii lirice din acest vast panteon
de sensibilitate și mindrle cetățe
nească. Mai ales sint de reținut pa
ginile de poezie din „Transilvania"
11/38 adunate sub genericul „Din
geografia unității spirituale a pa
triei",
aparținînd
poeților din
Alba, Bistrița-Năsăud, Reșița, Sălaj,
Miercurea-Ciuc și Sibiu, sau cele
din numărul următor din care reți
nem cîteva versuri : „Pământul ro
mânesc tresaltă / ea fruct sublim
eliberării / noi ne-am unit pe veci
cu țara-n / Decembrie, inima tării //
una-i simțirea-n dreptul firii / cum
soarele sub geana zării, / una iubirea
de moșie. / Decembrie-i inima țării!".
(„Unu Decembrie — Inima țării").
Fără îndoială și alte evenimente
actuale sau mai îndepărtate atrag
sensibilitatea poeților sublimată in
poezia purtind delicatele însemne
ale valorii ce se regăsesc în paginile
publicațiilor literare. Preocuparea
merituoasă și constantă de a mijloci
accesul spre marele public al poeziei
marilor sentimente cetățenești șl pa
triotice solicită colectivelor redacțio
nale ale revistelor atașamentul con
stant la principiile axiologice în
promovarea creației autentice. într-un ansamblu cu multe și reale

Casa științei și tehnicii pentru tineret din orașul Cimpina
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Promovarea noului în activitatea
tehnico-științifică
Festivalul național „Cintarea
României" trebuie privit ca un tot
unitar de către factorii educaționali,
prin acordarea unei atenții egale tu
turor laturilor acestui generos cadru
de manifestare și afirmare a creati
vității oamenilor. Iată de ce vom
releva unele aspecte semnificativa
în ceea ce privește activitatea de
creație tehnico-științifică de masă,
parte integrantă, componentă esen
țială a festivalului, din două mari
întreprinderi industriale sucevene.
La întreprinderea de Utilaje și
Piese de Schimb activează un număr
însemnat de artiști amatori. Dorin
ța de afirmare, talentul lor sînt evi
dențiate și de faptul că formația de
dans tematic, de exemplu, s-a im
pus și la . faza națională a „Cintării României". Oamenii unității ma
nifestă însă un interes sporit și pen
tru creația tehnico-științifică. Comi
tetul de partid, consiliul de educație
politică și cultură socialistă, comisia
de creație tehnico-științifică și comi
sia inginerilor și tehnicienilor acțio
nează prin forme specifice pentru
popularizarea obiectivelor ce trebuie
realizate și pentru antrenarea oa
menilor Ia această importantă activi
tate. în acest scop, prin intermediul
propagandei vizuale și al stației de
radioamplificare sint prezentate te
matica orientativă anuală de creație
tehnico-științifică, măsurile din pro
gramul de perfecționare a organiză
rii și modernizare a producției, sînt
popularizați inventatorii și inovato
rii, se prezintă instalațiile realizate
de aceștia. Foarte important este că
activitatea de creație tehnico-științi
fică de masă se analizează anual in
biroul comitetului de partid și că, lu
nar, se desfășoară lectoratele de
creație tehnico-științifică, cuprinzînd
teme specifice activității productive
din întreprindere. La acestea parti
cipă Inginerii, sublnginerii, tehnicie
nii, maiștrii. Cum însă nu se poate
face creație tehnico-științifică fără o
documentare serioasă în domeniu, in
întreprindere s-a Înființat o brevetotecă. Aici se găsesc și pot fi con
sultate toate publicațiile Oficiului de
Stat pentru Invenții și Mărci, cele
privitoare la construcțiile de mașini
de la Institutul Național de Informa
re și Documentare, precum și de la
oficiile de informare șl documentare
de la ministerele cu care unitatea are
relații de colaborare, toate brevetele
de invenții care apar anual, colecția
de standarde etc. în mobilizarea oa
menilor la activitatea de creație teh-

izblnzl lirice, cum rezultă și din cele
de mal sus. își mai fac loc totuși, și
nu pentru prima oară, o serie de lu
crări corect rimate, utilizînd un
limbaj colorat de o terminologie
adecvată, dar lipsite de vibrație, de
consonanță atit de necesară. .Marea
poezie patriotică s-a impus prin
simplitatea și limpezimea cu care-și
transmite mesajul, de aici' și apa
rența ușurinței de a fi versificată.
Ceea ce constituie de fapt esența
maximei concentrări și intuirea de
esențe este degradat de către imi
tatori ocazionali tocmai prin incapa
citatea de 'a capta freamătul lăun
tric al fiecărui vers, de a-1 face să
exprime o idee puternică, un ideal
înalt. Și nu o dată, în paginile re
vistelor apar, cu prea mare îngă
duință. veleitari ai versului, ureînd
pină in prima pagină chiar și în pu
blicații de cunoscută și recunoscută
exigență artistică. în asemenea si
tuații senzația de amorf, de izbîndă
a tentației cantitative persistă și lasă
o nefirească umbră in ansamblul
viguros ai poeziei. Concesiile făcute
„fructelor îndoelnice" ale liricii co
boară uneori poezia din paginile
revistelor sub nivelul celor ce-și
găsesc loc in volume. Este un as
pect asupra căruia se cere o medi
tație mai profundă nu în sensul
„temperării" cererii pentru acest
gen de poezie, ci, dimpotrivă, al ne
cesității de a atrage acei autori
confirmați sau care dovedesc auten
tică vocație, de mare rezonanță, dar
și de reală dificultate.
Promovarea liricii patriotice, În
datorire de prim ordin, reclamă Cin
partea colectivelor redacționale, a
criticii de specialitate, mai multă
exigență și răspundere, astfel incit
creația valoroasă inspirată de dra
gostea de patrie și popor să-și gă
sească in continuare un loc distinct
în paginile revistelor. Se face încă
simțită o anume limitare a numelor
semnatarilor, aceasta puțind lăsa im
presia existenței unui cerc restrîns
de „autori specializați". Nu punem în
discuție valoarea poeziilor publicate
sau valoarea de ansamblu a unora
din autori, uneori remarcabilă, ci
numai o anumită Îngustare a cercu
lui celor pe care revistele îi promo
vează in prima lor pagină.
Este firesc ca fiecare revistă să-și
formeze un nucleu stabil de colabo
ratori în așa fel incit nu aceleași
nume să migreze în paginile mul
tora dintre ele. In mod rațional, nu
se poate pleda pentru închiderea in
cercuri înguste a fiecărei publicații,
pentru formarea unor grupuri favo
rizate, dar parcă publicațiile noastre
aveau — inclusiv dintre poeții pre
ferați — și afinități pe care și le
cultivau cu mare grijă și care le
asigurau individualitatea distinctă,
marca valorică și de gust. Este de
meditat asupra acestui aspect.

Emil VASILESCU

nico-științifică o forță deosebită are
inițiativa muncitorească „Fiecare
cadru tehnico-ingineresc și de altă
specialitate să rezolve anual o pro
blemă tehnică sau de organizare a
producției și a muncii în afara sar
cinilor de serviciu". Tovarășul ingi
ner Iosef Bialy, vicepreședinte al co
misiei de creație tehnicb-științifică și președinte al comisiei
inginerilor și tehnicienilor, ne spu
nea că in intreprindere s-au în
tocmit fișe de repartizare spre re
zolvare a temelor de cercetare, ținindu-se o evidență exactă a ceea ce
a reușit fiecare. Astfel s-a ajuns ca
în acest an toate cele 238 cadre tehnico-inginerești să preia spre rezolvare
teme de creație. Și pentru că un
bilanț al realizărilor în actuala edi

ție a Festivalului național „Cintarea
României" este mai greu de făcut,
deoarece aceasta a Început în oc
tombrie 1987 și se va încheia în iulie
1989, vom prezenta succint reuși
tele din 1988 și din primele 4 luni
ale anului in curs. în 1988 au fost
realizate 93 obiective de creație
tehnico-științifică, din care 4 consti
tuie invenții și 38 inovații. La rea
lizarea obiectivelor de creație tehnicd-ștlințifică și promovare a
progresului tehnic au contribuit
peste 800 oameni ai muncii, din care
225 sint inovatori și inventatori. în
acest an, din cele 140 teme prevă
zute au fost rezolvate 36. între ele
se numără executarea primului pro
totip al robotului pentru vopsirea
radiatoarelor, extinderea robotiză
rii operației de grunduire și emailare a căzilor de baie și obiectelor
sanitare, asimilarea în fabricație a
radiatorului din țeavă modernizat
etc.
Desfâșurindu-și activitatea sub
conducerea comitetelor de partid și
de sindicat, comisia de creație teh
nico-științifică și comisia inginerilor
și tehnicienilor de la întreprinderea
de Mașini-Uneite au reușit să im
prime și ele un caracter mai larg,
de masă activității de creație in do
meniul de referință. La aceasta a
contribuit și faptul că in planul de
muncă al consiliului de
educație
politică și cultură socialistă sint cu
prinse acțiuni specifice, cum ar fi,
de exemplu, studiul pe tema „Acti
vitatea desfășurată pentru antrena
rea personalului tehnico-ingineresc
la rezolvarea problemelor tehnice și
economice cu care se confruntă în
treprinderea", ale cărui concluzii au
constituit baza analizei în ședința
biroului comitetului de partid din
luna mai. Dar să vedem care sint
obiectivele comisiei de creație teh-

nico-științifică. Tovarășul Nicolae
Oprea, președintele acestei comisii,
ne-a spus că la baza activității stau
programul de cercetare științifică,
dezvoltare tehnologică și introdu
cere a progresului tehnic, planul te
matic de invenții și inovații al mi
nisterului de resort și al întreprin
derii. Intre obiectivele prioritare
aflate în atenția comisiei se evi
dențiază creșterea ponderii produse
lor noi și reproiectate, realizarea
utilajelor din programele prioritare
ale economiei naționale în vederea
reducerii importurilor, introducerea
de noi tehnologii pentru creșterea
productivității muncii ș.a.
Pentru
realizarea acestora se ține o legă
tură permanentă între
specialiștii
din proiectare și oamenii din pro
ducție, iar cadrele tehnico-inginerești participă la cursuri de specia
lizare, schimburi de experiență, se
siuni de comunicări tehnico-științifice, expoziții de creație etc. S-a în
tocmit o tematică orientativă a pro
blemelor tehnice, tehnologice, eco
nomice și de organizare ce trebuia
rezolvate în 1989, rezultate în urma
consultării tuturor oamenilor mun
cii din întreprindere. Comisia ana
lizează lunar unele teme de actua
litate, cum ar fi creșterea gradului
de tipizare și folosire a reperelor,
utilizarea calculatorului
electronic
în proiectare etc. La cele amintite
pînă acum se adaugă
activitatea
desfășurată de cei 96 membri ai
cercului de creație tehnico-științifică pentru tineret.
în perioada ce a trecut din 1989,
din cele 360 teme preluate, 268 au
fost rezolvate. Pe această bază,
ponderea produselor noi și repro
iectate a ajuns la 65,58 la sută față
de 61,72 la sută cit era planificat.
Sigur, așa cum ne spunea inginerul
Radu Mihai' Bida, președintele co
misiei inginerilor șl tehnicienilor, o
seria dintre problemele care nece
sitau un efort mai mare de cerce
tare științifică fundamentală, ca, de
exemplu, cele privind stabilitatea
dimensională a metalelor, introdu
cerea tehnologiilor neconvenționale
de prelucrare a metalelor, s-au re
zolvat printr-o
colaborare
fruc
tuoasă cu Institutul de învățămint
Superior din Suceava. Altele, prin
participarea la un circuit al schim
bului de informații referitor la in
vențiile și inovațiile realizate în în
treprinderile din cadrul centralei de
resort, dar și prin consultarea bo
gatului material documentar exis
tent la brevetotecă și biblioteca
tehnică. Esențial este insă că în in
treprindere se manifestă un interes
deosebit pentru creația tehnico-ști
ințifică, activitate integrată organia
Festivalului
național
„Cintarea
României". Emulația în domeniul la
care ne referim a permis organi
zarea, aici, a Simpozionului știin
țific național „TEHNOMUS", ajuns
în acest an la a V-a ediție și care
facilitează rodnice schimburi de
idei și experiență, contribuind la
promovarea mai rapidă a noului, la
generalizarea cu operativitate în
producție a celor mai valoroase rea
lizări tehnice.

Sava BEJINABIU

corespondentul „Scinteil
*

■ ■■■■■shhb 12 a a
Ei se pregătesc pentru
marele zbor al vieții
(Urmarc din pag. I)

spune numai că, pentru colegii lor
de Ia cercul de biologie — autori,
printre alte realizări, ai unei minigrădine zoologice — au gîndit o clă
dire în formă de floare).
I-am întrebat pe membrii cercu
lui de artă plastică — laureați al
multor concursuri și festivaluri na
ționale — ce înseamnă pentru ei a
desena și mi-au răspuns cu un verb
care este, pentru el, sinonim : a fi ;
e modalitatea lor de a se exprima,
de a se adresa lumii, viitorului.
în comuna Cemătești se aude,
pînă seara tîrziu, pianul la care
cîntă Alexandru Runceanu, pionier
în clasa a Vl-a. E destul să închizi
ochii și te simți într-o sală de con
cert. Uneori își acompaniază sora —
pe micuța Andreea, elevă în clasa a
Il-a — care cîntă la vioară. Amîndoi se pregătesc pentru concurs. Și
la casa lui Constantin Ilie (colegul
lor dintr-a VII-a) fereastra e lumi
nată pînă tîrziu. Băiatul pune la
punct ultimele amănunte ale unei
Inovații care a obținut un loc frun
taș în etapa județeană a Festivalu
lui național „Cintarea României" —
vibrator de turație pentru motoa
rele de curent alternativ. La cîțiva
kilometri, în comuna Beceni, Ionel
Roșea visează cai ; caii prind contur
pe hîrtie. în dimineața următoare.
El — unul dintre cei mai talentat!
membri ai cercului de artă plastică
ai casei pionierilor și șoimilor pa
triei din comună — băiatul de 13
ani, Întrebat ce vrea „să se facă"
atunci cînd va fi mare, răspunde cu
totul deconcertant curiozității noas
tre banal exprimate : el. desenato
rul de cai, vrea să devină... călăreț.
îi întrebăm pe Nicolae Cîrcei șl
Cornel Betea cîte nave au lansat la
apă de cînd ființează cercul de navomodele din Beceni. Le e greu să
răspundă : ar fi putut lansa multe,

dar pe riul Slăntc — un firișor de
apă — se pierd. Vor să construiască
un bazin in curtea casei pionierilor
și îl vor construi. Cum ? Cind ?
Deocamdată micii navomodeliști lan
sează mari planuri de viitor : acti
vitățile practice, unite, ale tuturor,
se vor solda cu produse care, valo
rificate, se pot transforma în ma
teriale de construcție pentru bazin.
Pină atunci navele lor plutesc în
gînd sau în ochii de un albastru îngindurat ai Marianei Bucuroiu, co
ordonatoarea cercului.
Unde poate fi încadrat cercul de
tapiserie (care ființează în Beceni de
un an, alături de tradiționalul cerc
de cusături populare) 7 La creație
populară, firește ; dar în egală mă
sură și între cercurile de știință —
dacă ne gindim la munca migăloa
să, plină de seriozitate și competen
ță a copiilor care își află motivele
de inspirație din cercetările de te
ren întreprinse in zona SlănicUlul
de Buzău.
Copiii din întreg județul și edu
catorii lor au ceva comun, esențial ;
acest ceva — amestec de dragoste
de viață, de muncă, de optimism, de
fantezie și rigoare — ii animă, deo
potrivă, și pe unii, și pe alții. Edu
catorii sînt, cum se spune, niște
„sufletiști" ; copiii pun tot sufletul
în ceea ce fac. în lumina ochilor lor
viitorul prefigurat de luminoasele
programe ale partidului se vede lim
pede, însorit. Copiii buzoienl — ca
toți copiii patriei — au deplină În
credere că secolul XXI va fi pașnio
și generos. întocmai machetei con
struite de ei — „Sahara mileniului
III", plină de pomi roditori și ver
deață. Fantezie neîngrădită șl nebă
nuită rigoare.

leita MUNTEANU
Stelian CH1PER

corespondentul „Scinteil"
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Este vreme frumoasă și
pe pămînt dobrogean. Pe
șantiere, pe ogoare, pe
marile platforme industria
le din Constanța. Medgidia,
Hîrșova și Cernavoda vi
brează ecourile faptelor de
muncă pentru țară. Petro
liștii de pe marile platfor
me marine extrag din
adîncuri noi cantități de
petrol și gaze. Pe aceste
insule de oțel se scriu noi
file de adevărat eroism în
munca pentru binele patriei.
O meserie nouă, aceea de
sondor marin, a pătruns ca
un element inedit, de-a
dreptul spectaculos. In aria
meseriilor tradiționale. Și
e minunat să vezi cum tot
mai multi tineri spun :
„Sînt sondor marin". Ei. ca
toți ceilalți constănțeni.
muncesc cu marea dorință
de a întîmpina a 45-a ani
versare a actului istoric
de la 23 August 1944 si
Congresul al XIV-lea al
partidului cu noi șl remar
cabile succese.
Constructorii, petroliștii,
petrochimiștil. cimentistii,
toți oamenii muncii constănțeni raportează noi și
noi fapte de muncă, fapte
concretizate în importante
sporuri de producție la gaze
asociate, ciment, energie
electrică, mașini agricole,
prefabricate din beton ar
mat, cărămizi, produse pre
lucrate din policlorură de
vinii și altele. Și mai în
seamnă. aceste performan
țe, o nemărginită dragoste
de tară, o neasemuită mîndrie de a fi contemporani
ai acestui timp fără egal,
intrat în istorie cu nu
mele de „Epoca Nicolae
Ceaușescu".
în inimile constructorilor
de nave, primăvara a de
venit o permanentă. Fieca

re muncitor urcat la înăl
țimile de-a dreptul ameți
toare ale navelor de mare
tonaj, care se făuresc astăzi
la întreprinderea de Con
strucții Nave din Constan
ta, ar putea fi asemuit cu
un mugure. Cu mintea și
brațele lor a prins rod ma
rea „livadă" a șantierului
naval. Acești neobosiți con
structori ai giganților că
răuși ai mărilor și ocfeane-

Partidului Comunist Ro
mân, întreprinderea de
Construcții Nave Constanta
a livrat numeroase nave
cu un tonaj ce depășește 3
milioane tdw, o parte fiind
destinate exportului. Astăzi,
în întreprinderea constănțeană se execută mai mult
de 50 la sută din tonajul
realizat de industria nava
lă românească.
Pe pămîntul dobrogean

Fapte ale muncii
pentru țara
lor au ajuns să se autodepășească. performantele lor
fiind o dovadă concretă a
forței acestui mare detașa
ment muncitoresc. într-un
interval scurt, navaliștii
constănțeni au înscris in
cronica faptelor de răsunet
două mineraliere de 165 000
tdw.
Cele două mari
mineraliere, simboluri au
tentice ale modulul exemplar în care oame
nii muncii de pe acest
șantier acționează pentru
îndeplinirea
prevederilor
grandiosului program naval
inițiat de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. repre
zintă o fericită încununare
a maturității profesionale a
navaliștilor cu priceperea
tuturor celor care au con
tribuit la ascensiunea fără
precedent a constructorilor
de nave românești. în pe
rioada care a trecut de la
Congresul al IX-lea al

SIBIU : Promovarea noului
Un colectiv de cadre didactice din
cadrul Facultății de Mecanică a
Institutului de învățămînt Su
perior din Sibiu a elaborat o nouă
tehnologie de prelucrare prin ero
ziune electrică a oțelurilor înalt
aliate. Față de tehnologia clasică,
noua tehnologie conduce la crește
rea substanțială a productivității
muncii, la reducerea totală a con
sumului de scule. Ea se foloseș
te cu succes la îndepărtarea maselotelor și rețelelor de turnare.
Reprezentînd materializarea unui
contract de cercetare, tehnologia se
aplică la întreprinderea „Indepen
dența" din Sibiu și la întreprin
derea Metalurgică din Aiud, existind posibilități largi de generali
zare și aplicare a ei în toate uni
tățile in care se prelucrează oțe
luri înalt aliate și fonte. Semni
ficativ este faptul că utilajele sînt
realizate în exclusivitate cu com
ponente și elemente de automati
zare românești. în vederea perfec
ționării tehnologiei, colectivul de
specialiști este preocupat pentru
trecerea la conducerea automată
cu microprocesor a procesului de
prelucrare șl de extindere a aces
tuia la operațiile de netezire a su
prafețelor pieselor. (Ion Onuc
Nemeș).

PRAHOVA : Apartamente
noi pentru oamenii muncii
De la începutul acestui an, lucră
torii Trustului Antrepriză Gene
rală de Construcții-Montaj Prahova
au predat pentru oamenii muncit
695 de apartamente. Cele 344 apartamente puse la dispoziția lo
cuitorilor din Ploiești, realizate în
cele mai noi cartiere ale munici
piului — Republicii, Gheorghe
Doja, 23 August, Democrației și
Mihai Bravu — și-au primit de pe
acum locatarii. De asemenea, în
orașele Azuga, Băicoi, BoldeștiScăeni. Cîmpina, Vălenii de Munte,
Plopeni, in comunele Valea Călu
gărească, Bucov și Gorgota s-au
mutat în case noi 351 de familii.
De remarcat că multe dintre noile
blocuri date în folosință dispun la
parter de spații comerciale și uni
tăți de servicii pentru populație.
(Ioan Marinescu).

POENI-TELEORMAN :
Realizări
edilitar-gospodărești
în centrul petrolier Poeni, din
județul Teleorman, pe baza unui
amplu program de dezvoltare și

modernizare a localității, se află
în curs de execuție importante
lucrări edilitar-gospodărești. Pe
șantierele de locuințe se depun
eforturi pentru intensificarea lu
crărilor de construcții la alte 114
apartamente. Acestea se vor adău
ga celor aproape 60 de apartamen
te moderne și confortabile, date
în folosință pînă acum în blocuri
prevăzute la parter cu unități co
merciale și prestatoare de servicii.
— Atît la impulsionarea con
struirii noilor locuințe, cit și la efectuarea unor alte lucrări edilitargospodărești își aduc o importan
tă contribuție cetățenii, majorita
tea fiind oameni ai muncii la
Schela de Producție Petrolieră șl
la unitățile agricole din localitate
— ne spune primarul comunei,
Tudorică Urlan. Tot cu sprijinul
lor am amenajat spații verzi, am
plantat flori, arbori și arbuști or
namentali, am reparat străzi șl
trotuare. Pe rîul Glavacioc am re
parat podul din apropierea comu
nei și am mal construit un podeț
pentru trecere pietonală. Acum
acționăm la dalarea șanțurilor de
pe artera principală de circulație
a comunei și la modernizarea dru
mului Poeni-Vătași. în vederea fo
losirii pentru irigații a unor re
surse locale de apă (izvoare na
turale) facem, cu ajutorul gospoda
rilor comunei, lucrări de captare a
acestora și de regularizare a riului Dîmbovnic. Practic, ne-am
angajat ca pînă la sfîrșitul anului
să efectuăm lucrări edilitar-gospo
dărești în valoare de peste 6 mi
lioane lei. lucrări care să aducă
un plus de frumusețe și civilizația
localității noastre. (Stan Ștefan).

BOTOȘANI : Produse
cu caracteristici superioare
Activitatea desfășurată de co
lectivele întreprinderilor botoșănene in direcția conceperii și apli
cării unor tehnologii de mare efi
ciență se concretizează în intro
ducerea în procesul de producție
a numeroase noi soluții, procedee
tehnologice, invenții și inovații
care contribuie într-o mare măsu
ră la sporirea întregii eficiente economice, la creșterea nivelului
tehnic și calitativ al produselor,
făcindu-le competitive pe piața in
ternă și pe cea mondială. La în
treprinderea de Utilaje și Piese de
Schimb Botoșani, pentru realiza
rea suprafețelor cilindrice și fron
tale de la carcasa pompelor cen
trifugale, specialiștii au creat- și
pus în aplicare un dispozitiv care
permite prelucrarea simultană a
mai multor suprafețe cilindrice
atit în regim de degroșare, cit și

tV
21,15
19.00 Telejurnal
19,23 Tezele șl orientările formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu —
program de muncă șl acțiune re
voluționară (color) • Omogeni
zarea societății noastre socialiste
șl făurirea poporului unic munci
tor
19,50 Industria — programe prioritare
20,10 Trăim decenii de Împliniri măre
țe (color). Emisiune de versuri șl
ctntece patriotice, revoluționare
20,40 Mîndrla de a fi cetățean al Româ
niei socialiste (color) e Pentru o
nouă calitate a muncii, a vieții
10,55 înaltă răspundere patriotică, re
voluționară a tineretului
pentru

cinema
a Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri și azi): SCALA (11 03 72) : —
9: 11; 13; 15;
17;
19.
FAVORIT
(45 31 70) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 17 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Maria și marea : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9: 11 : 13; 15; 17; 19
• O vară cu Mara : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14)) — 9; 11; 13; 15; 17;
19
• Marla și Mlrabela In Tranzistoria:
COTROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• Francois Villon t PACEA (71 30 83)
— 9; 13; 17
• De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20,15
• Oricare fată iubește un băiat : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17: 19
• Detașamentul 33: DACIA (50 35 91)
— 9' 11‘ 13• 15*
* 17: 19
• GobseckUNION (13 49 04) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Biciul fermecat : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17: 19
O Comisarul : VOLGA (79 71 26) — 9;
11; 13; 15; 17; 19

podurile nu mai reprezintă
o legendă. Harnicii con
structori au depășit cu mult
propriile lor ambiții. Sigur,
construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră, pre
cum și a celeilalte magis
trale albastre, Poarta Albă —
Midia-Năvodari, a repre
zentat și pentru ei, con
structorii de poduri, un în
demn de a înnobila aceste
inegalabile ctitorii cu noi
și strălucitoare brățări de
beton. Noi punți de oțel și
beton s-au arcuit peste ca
nalul Dunăre-Marea Nea
gră, la Medgidia, Basarabl
și Agigea, la Poarta Albă,
peste canalul Poarta Albă —
Midia-Năvodari.
...O ploaie de stele se
revarsă din cupe. Chipu
rile oțelarilor strălucesc în
bătaia flăcărilor. Se naște
o nouă șarjă de oțel 1 Pen
tru oțelarii din Medgidia
acest eveniment este o mare
sărbătoare. Calitatea produ

21,35
21.50
22,00

viitorul României (color) • Mun
ca pentru țară — criteriu defini
toriu al romantismului revoluțio
nar. cea mal elocventă dovadă a
patriotismului
Din marea carte a patriei (color)
Timp eroic, timp
de împliniri.
Producție a Studioului de Film TV
Te cîntâm. Iubită țară 1 •
Ani
fericiți (color). Muzică ușoară ro
mânească
Telejurnal
închiderea programului

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 31 mai, ora 20 — 3 iunie, ora 20.

e Dragonul alb : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește ! COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15: 17: 19
• Un bărbat șl o femeie ; STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala ma
re): Bădăranii — 18; (sala Amfitea
tru): Torquato Tasso — 18; (sala Atelier): Autograf — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio): „Treptele afir
mării artistice". Narcisa Mihăescu —
vioară. La pian Viorica Boerescu —
17,30; (la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România): Recital de
plan Irinel Anghel — 18:
(Ateneul
Român): „Integrala camerale". Marin
Cazacu — violoncel, Steluța Radu —
pian — 19
• Opera Română (13 18 57): Don Pas
quale — 18
• Teatru] de operetă (13 63 48): Vic
toria șl al el husar — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Mi

selor întreprinderii Meca
nice de Utilaje Medgidia
este direct legată de pre
ocupările oamenilor muncii
pentru modernizarea aces
tora. Ideile, soluțiile cele
mai eficiente au prins acum
viață în sectoarele vitale,
efectele lor regăsindu-se în
modul de realizare a pro
duselor. Este remarcabilă
atmosfera de deplină anga
jare cu care acest harnic
colectiv de oameni ai mun
cii acționează pentru înde
plinirea exemplară a pla
nului și angajamentelor
asumate.
Aflate într-un amplu pro
ces de modernizare, locali
tățile județului Constanta
au cunoscut noi și mari
prefaceri, schimbîndu-și în
fățișarea. S-au înălțat noi
platforme industriale la
Constanța. Medgidia. Năvo
dari, Mangalia, Cernavoda,
Basarabi. Cum e și firesc,
au apărut pe harta acestor
localități și a altora din ju
deț noi cartiere, noi ansam
bluri de locuințe, care se
disting printr-o arhitectură
modernă. Numai în mu
nicipiul
Constanta s-au
construit, în perioada 1965—
1988, peste 93 000 aparta
mente. în momentul de
față constructorii constăn
țeni îșl pun în valoare în
treaga lor îndemînare pen
tru a obține un important
avans în finalizarea celor
3189 de apartamente pla
nificate în acest an.
...Bogatul bilanț de reali
zări ale oamenilor muncii
din județul Constanța este
completat, zi de zi, cu noi
fapte de muncă.
Fapte, realizări, succese.
Izbînzi ale acestui timp
eroic.

Lucian CR1STEA

în cel de finisare. Noul procedeu
asigură obținerea cotelor de prelu
crare în clase de precizie superi
oare, cu o productivitate a muncii
și o eficiență economică sporite.
Pentru imprimarea cu pigmenți și
coloranți a materialelor textile, un
grup de specialiști de la între
prinderea Integrata de In Boto
șani a propus o soluție tehnică ce
se bazează pe obținerea pastei de
imprimare prin înlocuirea petrolu
lui cu uleiul de in. Aplicarea ei
în producție a conferit calități noi,
superioare în ce privește rezistența
Ia frecare, înregistrîndu-se impor
tante economii de coloranți și o
eficiență economică sporită. (Eu
gen Hrușcă).

VASLUI : Un util schimb
de experiență
La întreprinderea de Materiale
Izolatoare ..Premi" din municipiul
Vaslui — unitate etalon și frun
tașă pe ramură în întrecerea so
cialistă — s-a desfășurat un rod
nic schimb de experiență cu tema
„Extinderea și generalizarea bune
lor rezultate pe linia cirganizăTlI
științifice a productivi si a muncii
în unitățile din industria materia
lelor de construcții". Manifestarea
a cuprins o expoziție cu realiză
rile deosebite obținute de între
prinderea vasluiană in domeniul
organizării si modernizării proce
selor de producție și prezentarea
de referate privind perfecționarea
muncii, înnoirea, diversificarea si
sporirea continuă a nivelului cali
tativ al produselor. Referatele au
fost susținute de cadre de conduc
cere din centre de cercetare și în
treprinderi din București, Iași,
Cluj-Napoca, Sibiu, Focșani, Vaslui
și altele. (Petru Necula).

BRAȘOV : Valorificarea
resurselor energetice
refolosibile
Chimiștii din orașul Victoria ma
nifestă o preocupare constantă
pentru recuperarea și punerea în
valoare a resurselor energetice re
folosibile. în cadrul combinatului
chimic de aici au fost date în ex
ploatare două cazane a cite 25 tone
abur pe oră, care utilizează căldu
ra conținută în gazele reziduale
combustibile rezultate din procesul
tehnologic. Numai prin această mă
sură se va realiza o economie
echivalentă cu 7 600 tone combus
tibil convențional pe an. în pre
zent, in cadrul combinatului se
aplică și alte măsuri care vor
duce la economisirea a peste 4 000
MWh energie electrică pe an.
(Nicolae Mocanu).

în țară ; Vremea va continua să se în
călzească. Cerul va fi variabil,
mal
mult noros în sud-vestul, vestul, cen
trul și nordul țării, unde vor cădea
ploi care vor avea mal
ales carac
ter de aversă, însoțite de
descărcări
electrice și. izolat., de grindină. în ce
lelalte regiuni, ploile vor fi mai restrlnse ca arie.
Vîntul va sufla slab
pînă la moderat, cu unele intensificări
din sector sudic în vestul și estul ță
rii. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, cele maxime
Intre 20 și 30 de grade, mal ridicate
în sud. In București : Vremea va con
tinua să se încălzească. Cerul va fi
variabil, favorabil
ploii
trecătoare.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 10 și 14 grade, cele maxime în
tre 26 și 30 de grade.

zantropul — 18; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44): A treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Maidanul cu
dragoste — 18,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru): Scapino — 18
• Teatrul Glulești
(sala Majestic,
14 72 34): Iarna cînd au murit cangu
rii — 18; (în foaier): Pasărea măias
tră — Maria Tănase — 18.30
O Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): Spectacol folclorio
extraordinar — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55):
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 9;
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): „Săptămâna teatrelor
de
păpuși și marionete". Teatrul de pă
puși — Tg. Mureș (secția maghiară):
„Fata babei și fata moșneagului" —
9.30; „Bucuria mișcării" — Olysoi
Kornelîa (recital) — 10,30;
Teatru]
pentru copii și tineret — Iași : „Pun
guța cu doi bani" — 12: (sala Cosmonauților, 11 12 04) : Teatrul pentru
copii — Brăila : „Dumbrava minuna
tă" — 15; Recital ion Borțea : „Vasilache și Marioara" — 17; Teatrul de
marionete — Arad: „O rază de soa
re", de A. T. Popescu (recital), „Anotimpuri" de Vivaldi (recital), „,Ariciul albastru" de A. T. Popescu (re
cital) — 19
•
Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59): Ana-Lia — 19

Cronica zilei
In perioada 27—30 mal 1989, o
delegație militară cubaneză condu
să de general de divizie Rogelio
Acevedo Gonzales, șeful Direcției
Politice Centrale a Forțelor Armate
Revoluționare ale Republicii Cuba,
a efectuat o vizită in țara noastră,
la invitația Consiliului Politic Su
perior al Armatei.
în timpul vizitei, oaspeții au fost
primiți de tovarășul Ion Coman,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.
Delegația a fost primită, de ase
menea, de general-colonel Vasile
Milea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., ministrul apărării naționale.
Cu acest prilej au fost relevate le
găturile de prietenie statornicite in
tre partidele, popoarele și armate
le noastre, identificîndu-se noi căi
și modalități de lărgire și diversi
ficare a colaborării dintre cele două
armate.
în timpul cît s-a aflat în Româ
nia, delegația cubaneză a efectuat
schimburi de experiență pe proble
me ale muncii de partid organiza
torice și politico-educative la Con
siliul Politic Superior al Armatei,
cu o delegație de activiști condu
să
de
general-locotenent
Ilie
Ceaușescu, adjunct al ministrului
apărării naționale și secretar al
Consiliului Politic Superior al Ar
matei, și la unele organe de partid
din comandamente și unități mi
litare.

De asemenea, oaspeții cubanezi au
avut convorbiri cu primul-secretar
al Comitetului Județean Cluj al
P.C.R. și au vizitat obiective socialeconomice și turistice din țara noas
tră.
★

în perioada 27—31 mal, o delegație
a Uniunii Generale a Studenților
Palestinieni (G.U.P.S.), condusă de
Ibrahim Assad, președintele Uniunii,
a făcut o vizită în țara noastră, la
invitația C.C. al U.T.C. și Consiliu
lui U.A.S.C.R.
în cursul vizitei, delegația s-a întîlnit cu tineri, studenți, cadre ale
U.T.C. și A.S.C., a vizitat obiective
de învățămînt superior șl cu carac
ter social-cultural din municipiul
București și județul Brașov, a avut
convorbiri la C.C. al U.T.C., Con
siliul U.A.S.C.R. șl Ministerul Edu
cației și învățămîntului.
în cadrul discuțiilor a fost reali
zat un schimb de experiență șl in
formații cu privire la activitatea
U.T.C;, U.A.S.C.R. și G.U.P.S., a fost
exprimată dorința comună a întări
rii și amplificării în continuare, în
interesul reciproc, a relațiilor de
prieteiîie și colaborare între tinere
tul universitar român și palestinian.
La încheierea vizitei, delegația a
fost primită de tovarășul Ion Stoian,
membru Supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.
(Agerpres)

Calitate și eficiență
(Urmare din pag. I)

Realitatea dovedește în mod clar că
investițiile judicios făcute pentru
asigurarea calității sînt deosebit de
eficiente : se realizează o valorifi
care mai bună a resurselor, reduce
rea costurilor, sporirea
simțitoare
a veniturilor din desfacerea produ
selor. atit prin creșterea volumului
vînzărilor, cit și prin creșterea pre
țului unitar. Nu este lipsit de in
teres în acest context faptul că, pe
piața internațională, „barometrul"
prețurilor este extrem de sensibil
la sporirea calității, ceea ce arată
că, în fond, nu producătorul supor
tă plusul de cheltuieli, el cumpără
torul — iar acesta este interesat să
o facă, pentru că prețul plătit în
plus pentru un material cu para
metri calitativi superiori, pentru un
utilaj mai fiabil reduce cu mult
mai mult cheltuielile ulterioare de
fabricație. în plus, unităților care
lucrează în regim de asigurare a
calității le este facilitată asimilarea
în fabricație a unor produse de
înaltă tehnicitate, produse prin
care se îmbină în modul cel mai
fericit valorificarea superioară a
resurselor, cucerirea unor noi piețe
de desfacere, realizarea unor pre
țuri avantajoase pentru producător
și pentru utilizator. Ceea ce de
monstrează că investițiile pentru
asigurarea calității aduc și producă
torilor beneficii, o rentabilitate su
perioară în producție. Deci calitatea
merge mină în mină cu eficiența.
Să privim însă si cealaltă față a
medaliei. Care este efectul „marginalizării" preocupărilor pentru cali
tate asupra eficientei la producă
tori ? Dar la beneficiari ? Există,
din păcate, suficiente exemple de
unități care înregistrează o rentabi
litate scăzută tocmai pentru că nu
acordă suficientă atenție sporirii ni
velului calitativ al producției. Acolo
unde calitatea se „asigură" înde
osebi prin sortare finală apar mat
multe rebuturi, scade producția ce
poate fi livrată, se cheltuiește mai
mult pentru remedierea defectelor,
ceea ce înseamnă, în fond, risipă
de materiale, de muncă, de energie.

Iar dacă nu se descoperă dintr-o
singură privire corelația directă în
tre non-calitate și ineficientă este
pentru că nu sînt puse în lumină
costurile non-calității, de multe ori
acestea „pierzîndu-se“ printre chel
tuieli „generale" ale întreprinderii
ori cheltuielile „de desfacere" neno
minalizate.
Să mergem însă mal departe. Li
teratura de specialitate arată că, în
medie, 15 la sută din defecte „sca
pă" sortării finale, oricit de exi
gentă ar fi aceasta și, de altmin
teri, unele din viciile
produselor
realizate fără suficientă preocupare
pentru calitate nici nu pot fi depis
tate decit în timpul utilizării lor.
Aceste produse ajung la beneficiar
— dacă îl putem denumi astfel în
acest caz. „Beneficiarul" produselor
de slabă calitate este pus în si
tuația de a opri fabricația sau de a
face, la rîndul său, mari cheltuieli
pentru remedierea deficiențelor cara
apar. Or, toate acestea reprezintă
pentru economia națională pierderi,
risipă de resurse. Risipă care în
trece de zeci sau sute de ori eco
nomia pe care a realizat-o un pro
ducător sau altul prin, să spunem,
eliminarea unei verificări interfazice...
Concluzia este limpede : nu exis
tă nicî un fel de opoziție intre ca
litate și eficiență. Dimpotrivă. Pen
tru producători, pentru beneficiari,
pentru ansamblul economiei națio
nale nu poate să existe eficientă
fără calitate. Singurele produse efi
ciente cu adevărat sint cele de ca
litate, iar cheltuielile pentru asigu
rarea acesteia reduc costul șl spo
resc rentabilitatea activității econo
mice. De aceea. în actuala etapă de
dezvoltare a economiei românești,
continuarea evoluției
ascendentă
este de neconceput fără o preocu
pare susținută pentru calitatea pro
ducției. în toate colectivele de oa
meni ai muncii și la toate nivelu
rile organizatorice. Eficiența muncii
depinde de calitatea muncii, iar
aceasta — de calitatea organizării
și de organizarea calității.

Euqen RADULESCU

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
• La Palatul sporturilor din Ate
na au început întrecerile celei de-a
28-a ediții a campionatelor europene
de box, la care participă peste 160
de pugiliști din 26 de țări, printre
care și România. In gala inaugura
lă, la categoria', mijlocie mică, bo
xerul român Rudei Obreja l-a în
vins prin abandon, în repriza a Il-a,
pe campionul iugoslav Zdravko
Kostici.
FOTBAL. Pe stadionul Steaua din
Capitală se va disputa astăzi meciul
dintre echipele Steaua și F.C. Ar
geș Pitești, restanță din etapa a 26-a
a campionatului diviziei A la fotbal.
Partida va începe la ora 18.
OINĂ. „Cupa României" la oină a
fost cucerită la actuala ediție de
echipa Combinatului Poligrafic „Casa
Scinteii" București, urmată in cla
sament de formațiile Dinamo Bucu
rești și Laminorul Roman. La tur

neul final al competiției, desfășurat
la Mangalia, au participat 11 echipe.
CICLISM.
în perioada 6—9 iu
nie se va desfășura cea de-a treia
ediție a competiției cicliste interna
ționale „Cupa I.M.G.B.", la care,
alături de cei mai buni rutieri din
țara noastră, au fost invitați spor
tivi din R. D. Germană și Polonia.
BASCHET. In finala turneului in
ternațional masculin de baschet de
la Dortmund, reprezentativa Iugo
slaviei
a întrecut cu
scorul de
103—85 (50—41) formația Italiei. Pe
locul trei s-a clasat selecționata
Greciei (98—81 cu echipa R. F. Ger
mania).
TENIS. Turneul internațional de
tenis de la Florența, contind pentru
„Marele Premiu", a fost ciștigat de
argentinianul Horacio Pena, care a
dispus în finală cu 6—4, 6—3 de iu
goslavul Goran Ivanisevici.

INFORMAȚII DE LA C.E.C.
Contul curent personal — instrument de economisire
și de plată —
Economisirea timpului este o
cerință a vieții moderne, care se
poate realiza prin diferite căi și
modalități. Una dintre acestea o
reprezintă contul curent personal,
organizat in folosul populației de
către Casa de Economii și Consemnațiuni.
Contul curent personal se des
chide, la cererea persoanelor ma
jore, la oricare sucursală sau filială
C.E.C. din țară, prin depunerea
unei sume minime de 100 de lei.
In scopul deschiderii contului cu
rent personal, solicitatorul comple
tează o cerere și formularul cu
specimene de semnături. In cazul
în care titularul contului dorește
să efectueze operații de restituire
și printr-o a doua sau a treia uni
tate C.E.C., acesta menționează pe
cererea de deschidere a contului
respectiv.
Depunerile ulterioare în contul
curent personal și plățile se fac
fie în numerar, fie prin virament,
după voința titularului.
Depunerile în numerar șe pot
efectua la oricare unitate C.E.C.
din țară, atit de titular, cît și de
alte persoane. Depunerile prin
virament se fac, la cererea titula
rilor. cie către Întreprinderi sau de
instituții pe seama sumelor pe
care ei le au de încasat (retribu
ții, premii, prime, drepturi de
autor, precum și orice alte drepturi
bănești).
Restituirile In numerar din con
tul curent personal au loc la uni
tatea C.E.C. la care‘este deschis
contul sau la celelalte două uni

tăți
C.E.C. indicate de titular..
Aceste restituiri se fac titularului'
sau altor persoane (cel mult două)
împuternicite prin clauza introdusă
la deschiderea contului sau ulte
rior. De asemenea, restituiri in
numerar se pot efectua și de către
persoana care prezintă un cec pe
numele său semnat de titularul
contului curent personal sau de
una dintre persoanele împuternici
te de el.
Plățile prin virament din contu
rile curente personale sint perio
dice sau ocazionale și se efectuează
pe baza documentelor prezentate
în acest scop sucursalelor sau fi
lialelor C.E.C. la care sînt deschise
conturile.
Din conturile curente personale
se pot efectua, la cererea - titulari
lor, plăți periodice prin virament
în vederea achitării abonamentelor
pentru telefon,
radio, televizor,
radioficare, consumului de energie
electrică și de gaze, chiriei, impo
zitelor și taxelor, primelor de
asigurare și a altor plăți care ii
privesc pe titularii conturilor cu
rente personale.
Titularilor de conturi curente
personale li se pot elibera, la
cerere, carnete de cecuri cu sumă
limitată, care pot fi utilizate la
efectuarea de plăți prin virament
(fără numerar) pentru cumpărarea
de mărfuri de la organizațiile co
merciale de stat sau cooperatiste,
pentru prestări servicii și pentru
achitarea de sume datorate statu
lui sau
organizațiilor socialiste.
Carnetele
de cecuri
cu sumă

Din țările socialiste

Simboluri perene într-un peisaj
în continuă transformare
Impunător balcon răsărit din
arhale, în îngemănarea unul cli
coasta muntelui Driti, vechea ce
mat, ale unui mod de a fi de o
tate Kruja ne întîmpină, la nordpregnantă specificitate. Nu lntimvest de Tirana, mai întîi cu co
plător parcă, în mijlocul acestor
roanele rotate ale plantațiilor de
peisaje în firească cizelare către
măslini, între care unii au vîrsta
modernitate, pădurea rămîne un
de cinci sute sau chiar o mie de
spațiu de referință. O regăsim, de
ani. Șoseaua urcă în serpentine.
cisă să-și încredințeze, din cînd în
La tîmpla noastră, în aerul lim
cînd, ceva din tezaurul cercurilor
de copaci seculare, în lungi gar
pede, coama sură a muntelui. Apoi,
nituri de trenuri, în stive de buș
brîiele neîntrerupte ale pinului ne
gru. Apoi orașul.
teni, în binale de construcții ce nu
ostenesc în a-și apropia cerul. O
în timp ce, in apropiere, anticul
regăsim și in Expoziția realizărilor
Albanopolis își ridică zidurile bă
economiei Albaniei, unde oferă
nuite în aerul amintirii, legate cu
mortarul înscrisului la Ptolemeu
— pe lingă mobilă și cherestea —
(sec. II î.e.n.), Kruja de astăzi își
un adevărat colț de natură gîndit
parcă de designer! și graficieni.
adaugă configurației seculare geo
...La Shkodra, la Durrăs, la Bemetria funcțională a clădirilor,
rat, la Vlora, ziduri de vechi con
pulsul unui dinamic centru econo
strucții
— ilire, romane, alba
mic, cultural și de învățămînt
neze — țin amiezele aurii ale Su
Lingă asfaltul noilor artere ur
dului pe umerii nicicînd aplecați ai
bane, în serpentină, farmecă încă
memoriei. Ajungem noi înșine să
sute și sute de scări de piatră care
măsurăm cu pasul momente, fapte
iau pieptiș muntele, către cetatea
și vestigii ale unui trecut zbuciu
lui Skanderbeg, către pitorești case
mat. Sub creneluri roase de vremi,
de piatră, către mirifice ateliere de
cetățile noi, ale siderurgiei, ale
artă populară, de covoare și țesă
turi...
petrochimiei, industria extractivă
sau cea constructoare de mașini și
Districtul din jurul cetății Kruja
de piese de schimb, industria
și al masivului D'riti, de pe verușoară și alimentară, orașele mo
sanții căruia în zilele senine se
derne, satele înnoite arată vizita
vede cum zarea se sprijină pe va
lurile Adriatitorului imagi
cii, ne aduce
nea viguroasă a
Istoriei contem
mărturii ale unel dezvoltări
porane. Rapor
Note
de
călătorie
armonioase. Zo
tată
continuu
na agroindus
la măreția ce
din R. P. S. Albania
tăților, la bogă
trială de aici
cuprinde combi
ția
moștenirii
spirituale, viața
natul chimicode zi cu zl a acestei țări aduce
metalurgic, o fabrică de ciment, una
de ulei, alta de zahăr, un combinat
mărturie despre talentul și hărnicia
oamenilor, despre puterea de a
vinicol, numeroase cooperative și
schimba prin forțe proprii fața lo
întreprinderi agricole, rezervoare
și stații electrice de pompare pen
curilor, de a întemeia și a desăvirși o lume care, în 1912, la dotru irigații. Producția Industrială a
bîndirea independenței, sau în 1944,
înregistrat în ultimele decenii o
creștere de zeci de ori. Iar produc
la eliberarea de sub fascism, moș
tenea doar munții și coasta mării,
ția agricolă a crescut de peste 11
doar măslinii și legendele — și nici
ori, în raport cu 1938, și de aproape
un kilometru de cale ferată. Re
șase ori față de 1960.
țeaua
de căi ferate măsoară acum
Șapte zile intr-o țară sînt. în
600 de kilometri. Șoselele asfaltate
fond, ca șapte picături de apă în
se întrețes pe toate văile impor
neliniștita Adriatică... Și totuși,
tante și peste munți. Prezență per
imaginile,
impresiile,
oamenii
manentă a șoselelor, „ARO“-ul
— totul se leagă parcă într-o ex
românesc
îți aduce, aproape la fie
periență trăită, într-o lume vecină
care minut, un salut de acasă.
pe care, deși o vezi pentru întîia
O călătorie în timpul și spațiul
oară, ai impresia că o cunoști de
albanez nu poate ocoli Muzeul na
mult.
țional
de istorie de la
Tirana.
Răsărit din mare parcă pentru
Inaugurat în octombrie 1981, pres
a se măsura cu cerul, legendarul
tigiosul lăcaș este învestit cu me
plai al viteazului Skanderbeg, ve
nirea de a reflecta, în succesiune
gheat pe înălțimi de legendara
plastică, bogata istorie a poporului
Kruja (ori Shkodra), are o istorie
albanez din epoca preistorică pînă
frămîntată. Peste înfruntările ei,
in zilele noastre. Secțiuni distincte,
clipele de acum, ale regăsirii de
populate
cu
imagini și obiecte,
sine și ale construcției unul timp
hărți și panouri ne propun o com
nou, așază fața nepereche a unei
primare a timpului — de la cîteva
naturi blînde și ospitaliere. Deseori,
milenii la cîteva ore. Viața ținu
semețite peste 2000 de metri, cul
turilor se reconstituie din unelte
mile munților ocrotesc balade, pă
și arme ale omului preistoric, alte
șuni, codri seculari. Ocrotesc, deo
mărturii
atestînd îndeletniciri șl
potrivă, tinere păduri. Secătuită in
aspirații perene, mărturii ale ta
defrișări otomane, respirarea de
lentului și iubirii da frumos întru
prospețime a munților și a coline
chipate în lucrări artistice stră
lor a regenerat in ultimele decenii.
vechi, culese de pe întreg întinsul
Printre arhitecții acestei readuceri
Albaniei de azi, multe moștenită
la viată se află Vito Koci, ingine
de la populațiile ilire. După cris
rul siivic al cărui nume se află
talizarea, in secolele VII—VIII, a
gravat, alături de cel al unui ro
culturii vechi albaneze și afirmarea
mân, în „tabelul de aur" al șefilor
primelor principate (secolele XII—
de promoție ai Facultății de silvia
XIV), în secolul al XV-lea, sub
cultură de la Brașov.
conducerea legendarului Gjergl
— Așadar, inginer Vito Kocl,
Kastrioti-Skanderbeg, poporul al
vorbiți-ne de păduri...
banez dă o replică eroică tendin
țelor expansioniste ale Imperiului
— V-aș spune despre ele ca des
otoman. Din 25 de bătălii cu oastea
pre izvoare de viață... își Începe
otomană, oastea lui
Skanderbeg
mărturisirea cel care — din jumă
dobindește
victoria în 23. Numele
tatea sa de veac, de cînd a învățat
viteazului face ocolul Europei.
să scrie și să socotească — și-a
Pentru eternizare, edilii din citeva
dăruit partea cea mai însemnată
orașe au apelat la graiul sculpturii
dragostei de păduri și, mai puțin
monumentale, imaginea Iul Skan
de un deceniu, dragostei pentru li
derbeg, înfățișată în bronz sau
teratură. Am trudit la ele, conti
marmură,
constituind șl azi un
nuă el. Le-am simțit vibrarea de
simbol peren, unificator.
sevă cînd erau încă foarte tinere.
Important este că, prin ele, ne-am
Treclnd de Ia o epocă la alta,
dobîndit și noi, cei din generația
ajungem la mărturiile marilor miș
de azi, cite o fărîmă -de eternitate.
cări populare pentru independență,
Ghidați de nostalgic învăluita în
ale luptei împotriva ocupației fas
modestie destăinuire a silvicultoruciste, iar apoi în vederea făuririi
lui-literat, culegem in noi, cu pri
noii orînduiri, pentru ca ultimele
virile și auzul, imaginea unui iz
săli ale muzeului să devină miri
vor de viață și de putere : pădu
fice spații străjuite de vitralii, în
rile. Ele, cununile de verdeață ale
care se reunesc imagini ale reali
munților, dominînd aproape totali
tății contemporane. Privirile ne lu
necă dincolo de panouri, de foto
tatea spațiilor iliro-albaneze, ele,
grafii, de exponate. Juxtapuse sen
pădurile revigorate printr-o strate
timental, imaginile de aici — de
gie a ultimelor decenii, ne însoțesc
la pervazul istoriei — se intilnesc
pretutindeni în succesiunea de ore
cu cele ale Expoziției economiei
și drumuri prin care țara dimprenaționale. Imagini ale unei țări li
jurul nostru încetează a fi un mo
bere, independente, angajate în
zaic, devenind realitate vie, con
tr-un neîntrerupt efort constructiv.
topire între om și natură, între
peisaj industrial și tablouri patri
Mihai NEGULESCU

limitată (intre 2 000 și 10 000 Iei)
se eliberează titularilor de unită
țile C.E.C. la care sint deschise
conturile curente personale.
Toate operațiile de încasări și
plăți se realizează de Casa de
Economii șl Consemnațiunl gratuit,
în limita disponibilului din cont.
Pentru sumele păstrate în contul

curent personal se acordă o do
bindă anuală de 1,8 la sută.
Datorită avantajelor pe care le
Oferă, contul curent personal este
utilizat tot mai mult de oamenii
muncii care își desfășoară activita
tea in unitățile socialiste. De ase
menea, contul curent este folosit
și de pensionari, în scopul virării
pensiilor șl efectuării de plăți.

Avantajele economisirii pe libretul de economii
cu depuneri „pe termen
**
Instituție bancară specializată In
relațiile cu populația și singura
autorizată să păstreze economiile
bănești ale acesteia. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni oferă per
manent diferite instrumente de
economisire care sînt destinate să
satisfacă preferințele tuturor cetă
țenilor adepți ai chibzuințel șl spi
ritului de economie.
De o largă solicitare se bucură,
alături de celelalte instrumente de
economisire, și libretul de econo
mii cu depuneri „pe termen". De
punerile pe acest libret se efectu
ează pentru o durată minimă de
păstrare la C.E.C. de un an, acordindu-se o dobindă in numerar de
3,5 la sută pe an. în cazul resti
tuirii înainte de împlinirea unui
an, se acordă o dobindă de 1,5 la
sută pe an.
Operațiile de depuneri și resti
tuiri se efectuează la toate unită
țile C.E.C. proprii, precum și la
unitățile P.T.T.R. și cooperativele
de credit autorizate. Depunerea
minimă pe acest libret este de
1 000 de lei, fiecare depunere constituindu-se ca un depozit separat
pe o filă a libretului.
Pe lingă avantajele specifice
acestui instrument de economisire,
titularii libretelor de economii cu

depuneri „pe termen" beneficiază
și de avantajele și drepturile ge
nerala acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiunl tuturor
depunătorilor.
Astfel, toți depunătorii la C.E.C.
beneficiază de garanția statului
asupra sumelor depuse, acestea
puțind fi restituite oricind, de păs
trarea secretului privind numele
depunătorului, operațiile efectuate
și sumele economisite de aceștia.
De asemenea, toți depunătorii la
C.E.C. beneficiază de scutiri de
Impozite și taxe ale tuturor opera
țiilor și serviciilor efectuate de uni
tățile C.E.C., de dreptul de a îm
puternici alte persoane să dispună
de sumele păstrate la C.E.C., de
dreptul de a lăsa moștenire sumele
depuse, precum și de dreptul de
a condiționa restituirea sumelor de
puse la C.E.C.
în același timp, toți depunătorii
Ia C.E.C. beneficiază de impres
criptibilitatea sumelor depuse, care
dă dreptul titularilor de a dispune
de sumele economisite și depuse pe
un instrument de economisire timp
nelimitat, Casa de Economii și
Consemnațiuni avînd obligația de a
le păstra și restitui atunci cînd
titularul sau persoanele cu drept
de dispoziție le solicită.

Țările in curs de dezvoltare suportă tot Reuniunea la nivel înalt a țărilor membre ale N.A.T.O.
© Contrar voinței opiniei publice, S.U.A. preconizează dezvol
mai greu povara datoriei externe
tarea unei noi rachete cu rază scurtă de acțiune • Tergiversări
© Datoria țărilor situate la sud de Sahara echivalează cu
produsul lor național brut • Două treimi din veniturile reali
zate de India la export — absorbite de serviciul datoriei externe
LAGOS 30 (Agerpres). — Luînd
cuvintul la Abuja, în cadrul sesiunii
anuale a
imputerniciților Băncii
Africane de Dezvoltare, președintele
Nigeriei, Ibrahim Babangida, a sub
liniat necesitatea elaborării unei
strategii complexe, care să permită
solutionarea problemei datoriei ex
terne și asigurarea unei dezvoltări
economice stabile. prin reducerea
datoriei propriu-zise, cit și a
serviciului acesteia. El a precizat că
atit timp cit nu se va- găsi o soluție
cuprinzătoare și pe termen lung a
problemei datoriei externe africane,
țările continentului vor continua să
se confrunte cu greutăți mari in
dezvoltarea lor economică. In acest
sens, președintele nigerian a consta
tat că povara datoriei externe a
statelor africane situate la sud de
Sahara a crescut de la șase miliarde
dolari in 1970 la aproape 129 mi
liarde dolari în 1987. Datoria lor
globală este echivalentă cu produsul
național brut și reprezintă 350 la sută
în raport cu veniturile pe care țările
respective le obțin din exporturi.

NEW DELHI 30 (Agerpres). —
Datoria externă a Indiei s-a ridicat
la sfirșitul lunii martie 1989 la 963

India

miliarde rupil, ceea ce echivalează
cu 60 miliarde dolari. în același
timp,
după părerea specialiștilor,
prezentată de revista „Indian Ex
press", pină la finele anului 1990
datoria externă a Indiei va crește
cu alte 66,8 miliarde rupii. Pe da
altă parte. în prezent, serviciul da
toriei externe absoarbe peste două
treimi din totalul cîștigurilor valu
tare realizate din exporturi.
BOGOTA 30 (Agerpres). — Secre
tarul executiv permanent al Comi
siei Economice a O.N.U. pentru
America Latină și zona Caraibilor
(C.E.P.A.L.), Gert Rosenthal, a sub
liniat necesitatea unei soluționări
urgente a problemei plății serviciu
lui datoriei externe latino-amerlcane, In caz contrar, țările din regiune
neputind fi in măsură să realizeze
o creștere economică pe termen scurt
și să finanțeze planurile lor de dez
voltare. într-o declarație făcută in
orașul columbian Cartagena, el a
arătat că situația datoriei externe
a Americii Latine devine pe zi ce
trece o problemă tot mal gravă,
căreia nu i s-a găsit o cale definiti
vă de rezolvare.

respinge amestecul S.U.A. în treburile
sale interne

NEW DELHI
30 (Agerpres). —
Fiecare stat suveran
are dreptul
să-și formuleze în mod independent
politica pe care vrea -să o înfăp
tuiască, fără nici un amestec din
afară — a declarat ministrul indian
al finanțelor, într-o conferință de
presă, desfășurată în orașul Luknow.
în acest sens — relatează agenția

P.T.I. — el a precizat că pretențiile
Statelor Unite de a impune Indiei o
revizuire a politicii sale in dome
niul importurilor, în concordanță cu
interesele economice americane, și
amenințările S.U.A. cu impunerea
de sancțiuni economice reprezintă un
amestec direct în treburile interne
ale Indiei.

ți condiționări

BRUXELLES 30 (Agerpres). — La
Bruxelles s-a încheiat reuniunea la
nivel înalt a N.A.T.O. Șefii de stat
și de guvern ai celor 16 țări membre
au ajuns, după negocieri anevoioase,
la o formulă de compromis in ce
privește „conceptul global" asupra
priorităților N.A.T.O. legate de ne
gocierile pentru dezarmare și con
trolul armamentelor, care va orienta
politica atlantică în deceniul urmă
tor. A fost, de asemenea, adoptată
„declarația politică" privind relați
ile Est-Vest, informează agențiile
de presă.
Contrar protestelor insistente ale
opiniei publice din țările lor, mem
brii alianței și-au dat acordul de
principiu ca S.U.A. să dezvolte o
nouă rachetă cu rază scurtă de
acțiune de tipul „Lance". Decizia cu
privire la fabricarea și instalarea
acesteia urmind să fie luată după

buie să le plătească în contul dobinzilor și pentru stingerea datoriei sale
externe, care vor înghiți numai în
anul acesta circa 16 miliarde dolari.
Prin hotărîrile sale, S.U.A. și-au în
călcat promisiunile făcute în cadrul
G.A.T.T. de a nu ridica nici un fel
de obstacole în calea comerțului in
ternațional, a declarat, la o confe
rință de presă, ministrul interimar
de externe brazilian, Paulo Flecha
de Lima. El a apreciat că divergen
tele dintre cele două țări nu pot fi
reglementate decît prin negocieri și
prin soluții de compromis acceptabile
pentru ambele părți.

1992. Acceptîndu-se în principiu des
fășurarea tratativelor cu privire la
armamentul nuclear tactic, se pre
cizează că acestea nu vor fi inițiate
decît după încheierea negocierilor
de la Viena privind reducerea efec
tivelor și armamentelor convențio
nale în Europa.
Președintele S.U.A., George Bush,
a prezentat un plan privind reduce
rea unor forțe convenționale In
Europa.
în urma acestei reuniuni — con
stată agenția China Nouă — rămin divergențe de păreri Intre
membrii alianței în legătură cu pro
gramul de modernizare a rachetelor
cu rază scurtă de acțiune șl cu po
sibilitatea ca N.A.T.O. să accepte cea
de-a „treia opțiune zero" (lichidarea
acestei categorii de arme). Nici una
dintre aceste probleme nu a fost
prezentată clar in cele două docu
mente finale.

PARIS 30 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor dedicate cente
narului Mihai Eminescu, in locali
tatea
Bourbon-Lancy (departa
mentul Sadne et Loire) din Franța
a avut loc o manifestare culturală.
A fost prezentată o expoziție de
cărți și publicații in limba fran
ceză ilustrînd opera marelui poet.
Bibliotecii din localitate i-au fost
donate volume cu poezii de Emi
nescu traduse in limba franceză,
precum și cărți ce reflectă mo
mente fundamentale din istoria
poporului român.
La manifestare au participat ofi
cialități locale și departamentale,
locuitori al orașului.

Un studiu al institutului „Worldwatch"
WASHINGTON 30 (Agerpres). —
Potrivit unui studiu elaborat de in
stitutul „Worldwatch", in prima ju
mătate a anilor ’80 cheltuielile mili
tare în țările industrializate au cres
cut de două ori mai repede decît
ritmul de dezvoltare economică. In
tre 1980—1985, se arată în studiu,
ritmul de creștere a cheltuielilor mi
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Practicile protecționiste ale statelor occidentale
frînează dezvoltarea relațiilor economice internaționale
BRASILIA 30 (Agerpres). — Gu
vernul brazilian a reșpins categoric
decizia S.U.A. de a include Brazilia
pe lista țărilor care, după părerea
administrației de la Washington, se
servesc de practici comerciale „in
corecte" în relațiile cu S.U.A. La
Brasilia a fost dată publicității o
declarație în care se arată că această
măsură poate duce la aplicarea de
sancțiuni împotriva Braziliei, care
s-ar solda cu un regres drastic al
exporturilor sale în S.U.A. Docu
mentul subliniază că S.U.A. ignoră,
uriașele sume pe care Brazilia tre

BELGRAD 30 (Agerpres). — La
Novi Sad a avut loc o manifestare
culturală omagială consacrată cen
tenarului Mihai Eminescu.
In cadrul manifestării, organi
zată sub auspiciile Radioteleviziunii din Novi Sad și Asociației Mu
zicale a Tineretului din Voivodina.
a fost prezentată o expunere des
pre viața, opera literară și preocu
pările pe plan muzical ale Lucea
fărului poeziei românești. A fost
susținut un program cuprinzind lu
crări din creația românească și
universală și lieduri pe versuri de
Mihai Eminescu.
La manifestare, care s-a bucu
rat de un succes deosebit, au par
ticipat oameni de cultură și artă,
un numeros public.

cu privire la armele

„Iluzia menținerii securității prin forța armelor
este o eroare istorică “

*

Declarație guvernamentală dată publicității la Brasilia

in problema tratativelor
nucleare tactice

Manifestări consacrate
centenarului Eminescu
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litare în aceste țări a fost de 5,7 la
sută, iar cel al produsului social
brut — numai de 2,2 la sută. Referindu-se la aceste cifre, unul din
autorii studiului a declarat că gene
rația viitoare va considera iluzia că
securitatea națională se poate men
ține prin forța armelor drept o eroa
re Istorică.

JAPONIA ; „Să fie retrase trupele străine care au
misiuni cu urme atomice î"

TOKIO 30 (Agerpres). — Aso
ciația reprezentanților organelor
de autoconducere din Okinawa și a
președinților adunărilor municipa
le, orășenești și comunale din ca
drul acestei prefecturi nipone au
adoptat o rezoluție de protest in
legătură cu incidentul cu bomba

BONN 30 (Agerpres). — în localitatea Altenkirchen s-a desfășurat o reuniune a organizației
„Inițiativa cetățenească" cu parti
ciparea reprezentanților unor comune și regiuni din R.F.G. care au

î

protestat împotriva zborurilor la b
joasă altitudine practicate de avioanele militare. Membrii organiza
ției au adresat un apel guvernului
vest-german pentru interzicerea
imediată a acestor zboruri.

Prudență! Arme nucleare la bord

AU FOST RESTABILITE RELA
ȚIILE Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia cu Partidul Muncitoresc
Unit (M.A.P.A.M.) și P.C. din Israel, transmite agenția Taniug. Această hotărire a fost luată in ca
drul a două întrevederi separate
pe care o delegație a U.C.I., aflată in Israel, le-a avut la Tei Aviv
cu reprezentanți ai celor două
partide. Întrevederile au prilejuit
schimburi de opinii cu privire la
situația din Orientul Mijlociu si la
problema palestiniană.
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ANUNȚAREA
ALEGERILOR
PREZIDENȚIALE ÎN IRAN.
în
Iran vor avea loc, la 18 august
anul acesta, alegeri pentru desemnarea noului președinte al țării —
a anunțat Ministerul iranian de
Interne. Deschiderea oficială a
campaniei electorale a fost stabilită pentru 16 iulie. O dată cu ale
gerile prezidențiale se va desfășura și referendumul privind mo
dificarea unor articole din constituția țării.
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Avantajele colaborării cu țările socialiste

I
I

relevate de guvernul Filipinelor

MANILA 30 (Agerpres). — Guver
nul Filipinelor dorește să dezvolte
relațiile cu țările socialiste și să
promoveze schimburile comerciale cu
acestea — a declarat ministrul filipinez al industriei și comerțului,
Râul A. Boncan, în cadrul unei con
ferințe de presă, la Manila. El a sub

I
|

liniat că relațiile comerciale cu ță
rile socialiste oferă perspective deo
sebite producătorilor din țara sa,
mai ales în condițiile actuale, cind
țările occidentale amplifică măsurile
protecționiste față de produsele care
provin din țările in curs de dez
voltare.

I

dependenței externe a țărilor afri
cane — a declarat președintele Re
publicii Zimbabwe, Robert Mugabe,
în cuvintarea rostită la deschiderea
lucrărilor conferinței. Unirea efortu
rilor colective ale țărilor continentu
lui și dezvoltarea colaborării între
toate țările africane, a subliniat vor
bitorul, sint de natură să atenueze
aceste procese. Președintele Robert
Mugabe s-a pronunțat în favoarea
instaurării unei noi ordini economice
internaționale, juste și echitabile.

I

Membrii organizației „Greenpeace", care luptă pentru apărarea mediu
lui ambiant, au protestat viguros împotriva recentei intrări a portavio
nului englez „Ark Royal" în portul vest-german Hamburg. Din șalupele
cu care au înconjurat nava, protestatarii au ridicat un vast panou pe
care scria : „Prudență I Arme nucleare la bord"

Evoluții contradictorii
în perspectiva viitorului scrutin
nificativ este și că această deplasare
de opțiuni in favoarea laburiștilor se
manifestă in prezent pentru prima
dată după mulți ani. „Nimeni nu se
mai îndoiește acum — afirma, Încre
zător în forțele partidului său, lide
rul laburist Neil Kinnock — că avem
capacitatea sd ciștigăm viitoarele
alegeri".
Potrivit unor ziare britanice, o asemenea posibilitate, ca cea întrevă
zută de liderul laburist, deși prema
tură, nu poate fi exclusă cu desăvâr
șire. De altfel, conducătorul partidu
lui social-democrat, David Owen, s-a
și grăbit să anunțe că „Va accepta
să devină membru al viitorului gu
vern de coaliție condus de Neil
Kinnock". Dar, pînă la scrutinul vii
tor mai sint Încă doi ani și, ca atare,
multe se pot schimba intre timp. In
această perspectivă acționează și ta
băra conservatoare, ale cărei reacții
imediate arată preocuparea de a re
face terenul pierdut.
Incercind să găsească o explicație
pentru această deplasare de forțe in
circumscripția
Glamorgan,
unele
ziare — în special de orientare con
servatoare — arată că fenomenul ar
fi „pur local". Intrarea Marii Brita
nii in Piața comună, ca și criza eco
nomică mondială au avut efecte ne
gative asupra acestei zone ; închide
rea unor capacități de producție a
făcut ca numărul șomerilor să se
mențină la un nivel destul de ridi
cat — de peste 11 la sută din forță
de muncă, ceea ce nu putea să nu
influențeze atitudinea alegătorilor.
Dar asemenea fenomene se ma
nifestă nu numai in Glamorgan, cl
și în alte regiuni din țară. Marea
Britanie,. deși în 1988 a cunoscut un
ritm înalt de creștere economică,
înregistrează în prezent o încetinire a
ritmului de dezvoltare. în același
timp, în ciuda majorării de către

Convocarea Congresului
P. M. S. U.

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La
Varșovia s-au desfășurat lucrările
ședinței Seimului R. P. Polone. Fiind
ultima din actuala legislatură înainte
de alegeri, ședința a făcut un bilanț
al activității organului legislativ
suprem polonez in perioada de după
ultima consultare electorală.

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — La
Budapesta s-au desfășurat lucrările
plenarei C.C. al P.M.S.U. Plenara a
adoptat hotărirea ca in locul confe
rinței naționale a partidului să fie
convocat în acest an congresul
P.M.S.U., transmite agenția M.T.L

Programul O.N.U. pentru mediul înconjurător
avertizează :

O treime din suprafața terestră
amenințată de deșertificare
NAIROBI 30 (Ager
pres). — Circa o trei
me din suprafața de
uscat a Temei este
amenințată cu deșer
tificare, a declarat la
reuniunea Programu
lui
O.N.U.
pentru
mediul
înconjurător

(U.N.E.P.) de la Nai
robi directorul execu
tiv a! organizației,
Mostafa Tolba. Anual,
a spus el, circa 21 mi
lioane de hectare de
vin neroditoare. în
zonele
afectate de
înaintarea deșertului

STARE DE ASEDIU ÎN ARGENTINA. Guvernul argentinian, con
vocat într-o ședință de urgență de
președintele Raul Alfonsin, a decretat starea de asediu pe întreg
teritoriul național, pe o durată de
30 de zile, ca urmare a inciden
telor produse la Rosario și în alte
localități ale țării — a anunțat
purtătorul de cuvint al președin-

trăiesc circa un mi
liard de persoane, adi
că o cincime din ac
tuala populație a glo
bului. tn context, el a
subliniat urgența unor
măsuri pentru com
baterea acestei ten
dințe.

cercetărilor au fost arestate 13 per
soane, inclusiv conducătorul fir
mei „Recruit".

ției. EI a precizat că in urma unor
acțiuni contrare politicii economi
ce, s-a hotărît crearea unui co
mitet pentru securitate internă, cu
misiunea de a examina situația
creată în special la Rosario, oraș
situat la circa 300 km nord de
Buenos Aires, unde, în cursul unor
demonstrații, au fost devastate
magazine și Întreruptă circulația
urbană. O persoană și-d pierdut
viața șl alte 20 au fost rănite. Au
fost operate 600 de arestări.
LEGĂTURA RUTIERA. După
cum transmite agenția MENA, luni
seara s-a redeschis legătura ru
tieră Intre Egipt șt Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară So
cialistă. Măsura survine la scurt
timp după recenta conferință ara
bă la nivel inalt de la Casablanca,
unde s-a produs o îmbunătățire
marcantă a relațiilor interarabe.

AFACEREA „RECRUIT". Auto
ritățile judiciare din districtul To
kio au anunțat că au Încheiat cer
cetările legate de afacerea
Re
cruit. Investigațiile s-au desfășu
rat pe parcursul a opt luni.
După cum s-a informat, o sea
mă de personalități politice nipo
ne au fost acuzate de cumpărare
ilegală a acțiunilor companiei imo
biliare menționate, precum și de
acceptarea unor sume mari de
bani din partea acesteia. Agenția
Kyodo informează că in
cursul

CONCEDIERI. „General Elec
tric" — cea mat importantă fir
mă producătoare de elemente și
aparatură electronică din Statele
Unite, — a anunțat un plan de
restructurare, care prevede desfiin
țarea a 1 400 locuri de muncă —
informează ziarul francez „Le
Monde". Restringerea activității
firmei va presupune, totodată, Inchiderea a două uzine producătoare de echipamente electrice din lo
calitățile Dalton (Georgia) și Columbia (Maryland).
CAPTURA DE DROGURI. Circa
două tone de hașiș a capturat po
liția spaniolă in apropierea orașu
lui Bayona. Se remarcă faptul că
aceasta este a doua captură Im
portantă de droguri realizată în
ultimele citeva zile. Reprezentan
ții autorităților atrag în context atenția asupra faptului că Spania
se transformă într-o adevărată
„bază de tranzit" pentru traficanții de narcotice, fiind astfel necesară amplificarea eforturilor pen
tru stoparea proliferării „morțil
albe" pe întregul teritoriu al Europel occidentale.

„O ZI ÎMPOTRIVA FUMATU
LUI". Cuba, cunoscută țară produ
cătoare, exportatoare și consumatoare de tutun, a hotărit să declare
ziua de 31 mai drept „o zi împo
triva fumatului", alăturtndu-se astfel campaniei organizate pe plan
mondial in această direcție. S-a
precizat că acțiunea urmărește scăderea consumului de țigări in rindul populației.

Drama refugiaților
centro-americani

marea britanie;
In aceeași zi in care, la Londra,
conservatorii sărbătoreau împlinirea
a zece ani de guvernare neîntreruptă,
la circa 200 km depărtare de capitală,
în circumscripția Glamorgan, din
Tara Galilor, laburiștii salutau vic
toria candidatului lor in alegerile
pentru desemnarea unui deputat în
Camera Comunelor. „Acest rezultat
— transmitea agenția Efe — repre
zintă o lovitură pentru partidul primului-ministru Margaret Thatcher,
care ocupa mandatul respectiv din
1951".
Desigur, faptul că în loc de 373
de mandate în Camera Comunelor,
cite • dețineau conservatorii pînă la
alegerile locale menționate, aceștia
vor dispune numai de 372, nu are și
nu va avea vreo importantă în ba
lanța puterii, guvernul răminînd in
continuare, in Cameră, cu o majori
tate confortabilă — un plus de 98 de
locuri, ceea ce ii va permite și de acum înainte să impună politica sa. In
ceea ce-i privește pe laburiști, în loc
de 225 de mandate ei au acum
226 : aceasta nu le va oferi însă po
sibilitatea să aibă o influentă cit de
cit sporită asupra activității parla
mentului.
Ceea ce are o puternică semnifica
ție politică este faptul că intr-un fief
conservator, cum devenise din 1951
circumscripția Glamorgan, laburiștii
preiau mandatul cu un avantaj, față
de conservatori, de aproape 13 la
sută. Mai mult decît atit : înclinarea
balanței în favoarea laburiștilor se
înregistrează in prezent pe un plan
mai general. Cel puțin așa prezintă
lucrurile ultimele sondaje de opinie.
Un astfel de sondaj, publicat la 7
mai de „Sunday Times", arăta că, în
cazul în care acum ar avea loc un
scrutin general, 41,25 la sută din ce
tățeni ar vota cu laburiștii, și numai
37,50 la sută cu conservatorii. Sem

Ședința Seimului
R. P. Polone

I__________________

Conferință consacrată industrializării în Africa
HARARE 30 (Agerpres). — La
Harare — capitala Republicii Zim
babwe — se desfășoară lucrările celei
de-a IX-h Conferințe a miniștrilor
industriei din țările africane, la care
sint reprezentate 30 de țări ale con
tinentului, Dezbaterile sint consa
crate examinării și adoptării de re
comandări menite să accelereze pro
cesul de industrializare din Africa.
Actualele relații economice și co
merciale din lume condamnă Africa
la menținerea In continuare a stării
de înapoiere, și duc la accentuarea

ședintele Sovietului Suprem, care •
prezentat Raportul cu privire la di
recțiile fundamentale ale politicii
interne și externe a U.R.S.S.
După-amiază au Început dezbate
rile asupra acestui document, infor
mează agenția T.A.S.S.
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R.F.G.: Cereri privind încetarea zborurilor
avioanelor militare

MOSCOVA '30 (Agerpres). — La
Moscova au continuat, marți, lucră
rile primei sesiuni a Congresului
Deputaților Poporului al U.R.S.S.
In ședința de dimineață a luat cu
vintul Mihail Gorbaciov, secretar
general al C.C. al P.C.U.S., pre
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americană cu hidrogen pierdută de
forțele navale americane in 1965.
1. u. .
Documentul cere, totodată, State- ț
lor Unite să retragă de pe teritoriul Japoniei toate unitățile mili tă
re care pot avea legătură cu armamentele nucleare.

Sesiunea Congresului Deputaților
Poporului din U. R. S. S.

guvern a ratei dobinzii. Inflația se
află la cel mai ridicat nivel din ță
rile puternic industrializate. Ca ur
mare, pe primul trimestru balanța
comerțului exterior a ajuns să în
registreze un deficit de circa 5 mi
liarde lire sterline.
O asemenea evoluție, care eviden
țiază — potrivit unor studii de spe
cialitate — „grave rămîneri in ur
mă in domeniul industrial și tehno
logic față de principalii concurenți
occidentali",
determină ' „serioase
preocupări" în cercurile conserva
toare și, mai ales, ale patronatului,
care iși vede periclitate pozițiile pe
piața internațională.
Serioase nemulțumiri se manifes
tă in rindul maselor populare ca
urmare a politicii promovate de
conservatori prin „favorizarea ex
clusivă a celor bogați". Gordon
Brown, tpurtător de cuvînt pentru
probleme financiare al partidului
laburist, arăta că, datorită acestei
politici, in prezent circa 12 la sută
din populația țării trăiește sub li
mita oficială a sărăciei. Pe de altă
parte, o serie de studii efectuate de
partidul laburist arată că, după
anul 1979, unu la sută din cei mai
bogați britanici și-au dublat averi
le, în timp ce, în aceeași perioadă,
veniturile a patru milioane de fa
milii britanice sărace au scăzut cu
șase la sută. Potrivit datelor ofi
ciale, șomajul este in prezent in
ferior cifrei de 2 milioane, sindica
tele menționînd că, totuși, numărul
celor fără un loc de muncă ar fi
în continuare de circa 3 milioane.
La toate acestea se adaugă și gra
vele nemulțumiri ale opiniei publi
ce față de politica guvernului con
servator în domeniul apărării. Po
trivit „Cărții albe", publicate re
cent, se prevede o nouă sporire a
cheltuielilor militare — cu 2 mili

arde lire — în perioada 1990—
1991. In acest fel, fiecare cetățean
britanic trebuie să plătească anual
un tribut de 370 lire sterline pen
tru înarmare — Anglia fiind, după
Statele Unite, țara occidentală cu
unul din cele mai ridicate niveluri
ale cheltuielilor militare — 5,6 la
sută din P.N.B. Puternice critici se
fac auzite și in privința insistenței
cu care cabinetul, raliindu-se punc
tului de vedere al S.U.A., a căutat
să impună „aliațllor" din N.A.T.O.
formula ..modernizării" rachetelor
nucleare cu rază scurtă de acțiune.
După trei înfrîngeri consecutive
in alegerile generale, laburiștii sint
intr-un proces de revizuire a pro
gramului lor de acțiune. Proiectul de
program supus dezbaterii încă de
anul trecut se apropie de finalizare,
urmind a fi inaintat spre aprobare
conferinței naționale a partidului din
toamna viitoare. Numai că — așa
cum remarcă observatorii politici —
schimbările propuse în program sint
deosebit de controversate. Astfel, a
fost modificată poziția in proble
ma armelor nucleare : față de de
clarația anterioară privind „renun
țarea unilaterală" la astfel de arme
de către un viitor cabinet laburist,
acum se vorbește doar despre ade
ziunea la politica de „dezarmare
multilaterală". în Comitetul Execu
tiv Național al partidului ideea a fost
aprobată de 17 membri, in timp ce
alți opt au fost împotrivă. Pe de altă
parte, pe plan intern scopul viito
rului guvern laburist ar fi „să facă
sistemul capitalist să devină mal
eficient șt mai just". Idei la care
— după cum arată presa londoneză
— mulți din membrii de rind, ca și
reprezentanții aripii de stingă a par
tidului, precum și numeroase orga
nizații sindicale,
care
constituie
principalul suport al laburiștilor, nu
se vor arăta dispuse să subscrie.
Sint evoluții care arată că, deși
Îndepărtat, viitorul scrutin general
a început de pe acum să concentre
ze atenția partidelor politice brita
nice.

Nîcolae PLOPEANU

examinată la conferința in
ternaționala din capitala Guatemalei
CIUDAD DE GUATEMALA 30
(Agerpres). — în capitala Guatemalei au început lucrările primei con
ferințe internaționale asupra proble
mei refugiaților din America Cen
trală — transmite agenția Prensa
Latina. La reuniune, organizată sub
auspiciile înaltului Comisariat al
Națiunilor Unite pentru Refugiați,
iau parte reprezentanți din 55 de
țări, precum și ai O.N.U. și ai unor
organisme internaționale și regio
nale specializate.
Sint
analizate
aspectele legate de situația celor
peste două milioane de centro-ame
ricani care, din cauza conflictelor
armate, au fost nevoiți să-și pără
sească țara de origine, stabilindu-se
in alte state din regiune.
în discursul inaugural, secretarul
general al O.N.U.
Javier
Perez
de Cuellar, a afirmat că starea conflictualâ din America Centrală iși
are rădăcinile în structurile socialeconomice injuste din zonă,
am
ploarea problemei refugiaților demonstrînd gravitatea crizei cu care
se confruntă regiunea. El a chemat
participanții la lucrările conferinței
să găsească soluțiile practice menite
să pună capăt dramei refugiaților
centro-americani, ca o contribuție
la eforturile depuse pentru instau
rarea unui climat de pace in Ame
rica Centrală.

Acțiuni de protest împotriva
recrudescenței neonazismului
BONN 30 (Agerpres). — Partidele
politice, sindicatele și alte organiza
ții din orașul Mannheim au adoptat
un document în care condamnă de
clarațiile, lozincile și violența ma
nifestată de organizațiile neonaziste
împotriva unor categorii de cetă
țeni din R.F.G.
Reprezentanții partidelor socialdemocrat și ecologist și ai Uniunii
Creștin-Democrate au cerut demite-,
rea lui Erich Gutjahr, consilier
orășenesc,
membru al Partidului
Național-Democrat,
de
extremă
dreaptă, care a făcut o serie de de
clarații publice cu caracter rasist.
BERLINUL
OCCIDENTAL
30
(Agerpres). — în Berlinul occidental
a avut loc o demonstrație Împotriva
proliferării neonazismului in acest
oraș,
informează
ziarul
„Die
Wahrheit".

îndemn la neuitare
Descoperirea, intr-o minăstire
din sudul Franței, a unui fascist
notoriu. Paul Touvier, fost șef al
serviciilor secrete ale poliției din
Lyon în perioada de tristă amin
tire a regimului colaboraționist,
formează obiectul a numeroase co
mentarii în paginile presei fran
ceze, care se întreabă cum a fost
poșibil ca un criminal de război ce
are pe conștiință numeroase victime să fi scăpat fără pedeapsa
binemeritată timp de 44 de ani.
Apare limpede că acest lucru nu
ar fi fost posibil fără un șir de
complicități, inclusiv in rindul anu
mitor cercuri clericale, confirmînd,
o dată in plus, existența unor rețele
oculte cu misiunea de a ajuta ele
mentele colaboraționiste să se sus
tragă din fața judecății.
Cerind să se facă lumină tn acest
caz, ziarele pariziene evocă, în /
același timp, „cariera" singeroasă
a celui supranumit șl „Klaus Barbie
francez", după numele căpeteniei
gestapoviste din același oraș, care,
după ce și el a rămas nepedepsit
timp de patru decenii (tot datorită
complicității — de data aceasta a
unor servicii speciale aliate, care
l-au „recrutat" imediat după în
cetarea războiului I) a fost, pînă la
urmă, găsit, expulzat din țara la
tino-americană unde se refugiase
și condamnat cu doi ani in urmă
de un tribunal francez la închisoare
pe viață, Touvier și-a desfășurat
activitatea nefastă din octombrie
1943 pină la eliberarea de sub ocu
pația fascistă, răstimp în care a
condus operațiile de reprimare a
rezistenței și a trimis în fața plu
toanelor de execuție sau in lagă
rele de concentrare nazistă, ceea ce
practic însemna același lucru, nu
meroși patrioți francezi. Reușind
să-și facă pierdută urma, ca atiția
alți fasciști, a fost condamnat la
moarte in contumacie, o dată in
septembrie 1945, adică imediat după
eliberare, de către tribunalul din
Lyon, și a doua oară în martie
1941, de către tribunalul din Cham
bery (Savoia). în noiembrie 1971_ a
beneficiat de un decret de amnis
tie, ceea ce a dat naștere unei jus
tificate indignări în rîndurile opi
niei publice. Fosta mină dreaptă a
„călăului din Lyon", care din 1945
trăise tot timpul ascuns, și-a făcut
atunci reapariția, stabilindu-se în
fosta sa locuință din Chambery, dar
după citeva, luni s-a dat din nou
la fund, in fața valului de proteste
ale foștilor deportați și rezistenți.

Doi ani după scurta sa reapariție,
familiile victimelor și supraviețui
torii actelor sale de represiune au
intentat acțiune juridică, cerind
deschiderea unui nou proces contra
lui Touvier —• nu însă pentru crime
de război (ce pot fi prescrise după
20 de ani), ci pentru „crime împo
triva umanității", care sint impres
criptibile. Bătălia juridică a durat
opt ani — ca și cum vinovăția ce
lui In cauză nu ar fi fost limpede
pentru
oricine ! — încheindu-se
printr-un ordin de căutare și ares
tare emis de tribunal in noiembrie
1981.
Au trebuit să treacă insă
aproape opt ani — intre timp pen
tru a se eschiva, și de această dată,
ex-căpetenia colaboraționistă a re
curs, cu ajutorul acelorași compli
cități, la un nou subterfugiu, prin
publicarea unui anunț mortuar,
care nu a convins însă pe nimeni
— pînă cind Touvier, astăzi în
vîrstă de 74 de ani, a fost desco
perit, în prezent aflîndu-se, in
fine, după mal bine de patru de
cenii, după gratii.
O dată mai mult se dovedește că
nu pot exista iertare și uitare
pentru crimele comise de fascism,
o dată mai mult se dovedește că,
mai devreme sau mai tîrziu, făp
tașii nu se pot sustrage judecății.
Touvier trebuie să răspundă pentru
patru capete de acuzare : arestarea
și deportarea unui grup de refu
giați spanioli, asasinarea unui
fruntaș al Ligii Franceze pentru
Drepturile Omului și a soției tale,
execuția unor ostatici evrei și
arestarea și deportarea custozilor
unei sinagogi. Numeroase persona
lități ale vieții publice franceze au
cerut ca „ultimul supraviețuitor al
poliției colaboraționiste" (dacă este
cu adevărat ultimul) să fie cit mai
repede judecat pentru a i se aplica
o pedeapsă pe măsura faptelor
comise.
Surprinzător — și, totuși, nu chiar
așa de surprinzător — apărători ai
odiosului criminal s-au găsit din
nou. între ei, conducătorul organi
zației de extremă-dreapta Frontul
Național, Jean-Marie Le Pen, care
nu s-a sfiit să declare că „perse
cuțiile (? I) la care este supus un
biet bătrin sint lamentabile"—
O dovadă în plus a virulenței cu
care se manifestă, pe alocuri, men
talitățile neofasciste, un îndemn tn
plus la vigilență și neuitare.
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