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La invitația tovarâsukil tata Ceausescu
Tovarășul YhMîîii Tedenbal va efectua o vizită oficială
le prietenie in tara noastră, iu fruntea unei delegații
de partid si de stat a B. P. Mongole
La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, to
varășul Yumjaaghiin Țedenbal, se

cretar general al Comitetului Central
al Partidului Popular Revoluționar
Mongol, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al Republicii
Populare Mongole, va efectua, în

fruntea unei delegații de partid și de
stat a Republicii’ Populare Mongole,
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Socialistă România, la mijlo
cul lunii iunie a.c.

50 BANI

si a tovarășei Elena Ceausescu
DE LA C: C. AL P. C. R. Șl LA ȘEDINȚA COMUNĂ A FORUMURILOR DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-ȚĂRĂNEȘTI
V

va efect» o vizită de prietenie in tara noastră

PLANUL PE PRIMUL SEMESTRU

La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu. președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu, președintele Repu-

blicii Arabe Egipt. Mohamed Hosni
Mubarak. împreună cu doamna
Suzanne Mubarak, va efectua o

scurtă vizită de prietenie în țara
noastră., în .prima parte a lunii
iunie 1983.

A

îndeplinit integral, la toți indicatorii!

Ne aflăm în ultima lună a, primu
lui semestru din acest an., Hotăriți
să dezvolte rezultatele obținute pînă
acum, oamenii muncii din toate în
treprinderile. din toate ramurile
economiei naționale acționează cu
fermitate, cu pricepere și abnegație
pentru a traduce în viată sarcinile
și orientările formulate de-tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea
de lucru de ta C.C. al P.C.R. și la
ședința comună a forumurilor demo
cratice ale oamenilor muncii din in
dustrie și agricultură, care au avut
loc la sfirșiitul lunii trec-ute.
Cu profundă justețe, tovarășul
Nicolae Ceaușescu preciza din nou,
cu aceste prilejuri, că realizarea pla
nului pe acest an reprezintă un fac
tor hotăritor pentru îndeplinirea în
tregului cincinal. De aici decurge
necesitatea ca luna iunie să fie
transformată într-o perioadă a re
zultatelor maxime în producție, ast
fel incit pretutindeni. în fiecare uni
tate economică, în fiecare ramură și
județ, primul semestru al anului să
fie încheiat cu rezultate bune în în
deplinirea planului la toți indicatorii,
în acest fel, bilanțul primelor șase
luni ale anului se va îmbogăți cu noi
realizări, asigurindu-se, în același
timp, o temelie trainică înfăptuirii
planului pe întregul an. Cit privește
sarcinile ce trebuie înfăptuite în
luna iunie, ele sînt deosebit de com-

plexe și mobilizatoare. în rindu- recupera în luna iunie integral res
rile de față nu ne propunem insă să tanțele.
insistăm pe larg asupra lor. ci să
De asemenea, pe primul plan al
supunem atenției organelor și orga preocupărilor organelor și organizați
nizațiilor de partid, organelor de ilor de partid, al organelor de con
conducere colectivă, colectivelor de ducere colectivă trebuie să se situe
oameni ai muncii cîteva dintre prio ze înlăturarea cît mai rapidă a lip
ritățile activității economice din surilor. și realizarea cu mai multă
această lună.
fermitate a programului de dezvol
a bazei energetice și de materii
Producția fizică — realiza tare
prime. In această privință, așa cum
sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tă exemplar, la toate sorti
minerilor le revine sarcina de mare
mentele —■ iata unul dintre obiec importanță
economică de a-și inten
tivele majore ale acestei perioade, sifica eforturile cu prioritate în ve
care, așa cum arăta recent secretarul derea recuperării grabnice a restan
general al partidului, trebuie să po țelor la cărbunele cocsificabil. La
larizeze preocupările tuturor colecti rîndul lor, petroliștii sînt chemați să
velor' de oameni ai muncii. Practic, ia toate măsurile în așa fel incit în
măsurile ce se iau în această pri luna iunie toate schelele să realizeze
vință. acțiunile ce se întreprind în cel puțin producția planificată, iar
aceste zile trebuie să urmărească în lunile următoare să recupereze
stăruitor r^ilizarea producției indus integral nerealizările din prima parte
triale la toate sortimentele. în con a anului.
formitate cu prevederile planului,
Realitățile, faptele atestă că exis
iar acolo unde apar necesități supli tă toate condițiile pentru ca preve
mentare să se asigure o creștere mai derile de plan pe acest an la pro
puternică a producției. în lumina ducția fizică să fie îndeplinite inte
acestor exigențe, o maximă concen gral în toate întreprinderile. în toate
trare de forțe se impune mai ales ramurile industriale. Tocmai avind
în unitățile economice unde sînt în vedere aceste posibilități, la re
anumite rămîneri în urmă în reali centa Consfătuire de lucru de la C.C.
zarea producției fizice la un sorti
ment sau altul, colectivelor acestor al P.C.R.. secretarul general al parti
unități revenindu-le obligația de a dului sublinia necesitatea de a se
nu precupeți nici un efort pentru a încheia primul semestru al anului cu

depășirea planului la producția-marfă, de a se realiza in întregime pro
ducția la toate sortimentele, așa cum
este prevăzut, pentru că numai în
acest fel se vor crea condiții pentru
desfășurarea normală a activității
economice. Hotărâtoare sînt și vor fi
în acest sens efortul organizatoric al
fiecărui colectiv, răspunderea cu care
se va acționa pentru aplicarea măsu
rilor stabilite in acest scop, spiritul
de ordine și disciplină din fiecare
unitate economică.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți di-

mineață, pe E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, la cererea acestuia.

Cu acest, prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat îiitr-o
atmosferă cordială.

Producția destinată exportului
fabricată și livrată la termen și de bună
Calitate ^r'n LmP°rtanta 51 sem
nificația sa deosebită, această cerință
economică se înscrie ca un obiectiv de
permanentă actualitate pentru toate
colectivele de oameni ai muncii. în
acest sens, în cuvîntarea rostită la fo
rumul democrației muncitorești-țărănești, tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia : „Trebuie să trecem cu hptărîre, în toate sectoarele, la măsuri
energice pentru realizarea ritmică,
zi de zi, a producției de export, pen(Continuare în pag. a V-a)
/

După seceriș

IRIGAȚIILE

imediat culturi duble!

I

în județele din sud a început
recoltarea orzului și a altar cul
turi timpurii, lucrare care se va
extinde, în următoarele zile, și in
alte zone ale țării. Datorită condițiilor climatice din acest an, secerișul cereal.elor păioase s-a de
etanșat mult mai devreme decît
in âlți ani, avantaj care trebuie
pentru
a obține a
folosit din plin
.
.
doua recoltă pe suprafețe cît mai
mari. însămînțarea cuilturilor du
ble pe suprafețele prevăzute con
stituie o sarcină de mare însem
nătate economică.
Evidențiind importanța acestei
sarcini, în cuvântarea rostită 1a
recenta ședință comună a Con
siliului Național al Oamenilor
Muncii din Industrie și a Consi
liului Național al Agriculturii, to
varășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Este necesar să acordăm o
atenție deosebită culturilor duble,
măsurilor de a însămînța la timp,
imediat după stringerea recoltei,
de a lua toate măsurile în vederea
realizării unui milion de hectare de
porumb în cultură dublă. De ase
menea, va trebui să se facă totul
pentru a se realiza culturile du
ble de legume, de plante furajere
și altele, care să asigure, pe total,
recuperarea eventualelor pierderi
în unele locuri și, pe ansamblu,
obținerea unei producții chiar su
perioare prevederilor planului".
Pe baza indicațiilor conducerii
partidului, Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare a stabilit
un program potrivit căruia ur
mează să fie însămînțate, in a
doua cultură, 1,5 milioane de hec
tare cu culturi duble, din care un
milion de hectare‘cu porumb pen
tru boabe. 130 000 hectare cu le
gume, "tar restul cu furaje, intrucit recoltele care urmează a fi
obținute la culturile duble au fost
luate în calcul, pentru asigurarea
cantităților necesare de . produse
agroalimentare destinate aprovi
zionării populației, pentru sporirea
producției de furaje și satisfa
cerea altor cerințe ale eco
nomiei naționale, este necesar ca
in fiecare unitate agricolă, consi
liu agroindustrial și județ să se în
țeleagă cu toată răspunderea im
portanța pe care o prezintă reali
zarea integrală a planului ta cul
turile duble și să se acționeze cu
toată răspunderea in acest sens.
Insămințarea porumbului pen'tru boabe pe cele peste un milion
de hectare este o 'sarcină priori
tară, care trebuie Îndeplinită
exemplar. După cum se știe, pen
tru ca porumbul din cultura a
doua să ajungă la maturitate este
necesar în primul rînd ca-, la însâmințări, solul să aibă umiditate
suficientă încolțirii semințelor, iar
pe parcursul vegetației să existe
temperaturile necesare creșterii și
dezvoltării plantelor. La Institutul
de meteorologie și hidrologie se
afirmă că sub aspect hidrotehnic
există condiții optime pentru a se
obține a doua recoltă de porumb
boabe pe toate terenurile amena
jate pentru irigații din Cîmpia
^Dunării și Dobrogea, precum și în

Cîmpia de vest a țării, Transilva
nia, nordul și .estul Moldovei,
unde, datorită ploilor abundente
din ultima perioadă, solul are o
umiditate destul de mare. Așa cum
se apreciază la Institutul de cerce
tări pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea, porumbul
pentru boabe in cultura a doua se
va putea amplasa pe terenurile irigate, cit și pe cele cu aport
freatic. în al doilea rînd. pen
__ ca
__ să ajungă
..
la matu
tru
ritate, deci,pentru a se obține o
recoltă de boabe, important este
ca din momentul semănatului și
piină la recoltare să se acumuleze
1 100—1 200 grade. în toate zonele
amintite există condiții să se rea
lizeze suma gradelor de tempera
tură cerută, deoarece, în acest an,
recoltarea cerealelor păioase a în
ceput cu două săptămîni mai de
vreme decît în alți ani. Esențial
este ca, după recoltarea cereale
lor. să se treacă fără intirziere la
pregătirea terenului și semănat.
Cu aceeași- stăruință și răspun
dere trebuie să se acționeze pentru
însămînțarea sau plantarea celor
130 000 hectare cu legume. Din aeestea, 10 000 hectare vor fi am
plasate in județele in care solul
are o rezefvă suficientă de apă-:
Arad, Bihor, Timiș, Satu Mare,
Mureș. Bistrița-Năsăud. Brașov,
Caraș-Severin. Cluj. Covasna. Har
ghita. Hunedoara, Maramureș. Să
laj, Sibiu și Suceava. Restul supra
feței cu legume in cultură dublă și
succesivă se va cultiva pe terenu
rile ce se eliberează acum de cul
turile timpurii de legume și
de cereale păioase. amplasate în
sistemele de irigații. Culturile
duble și. succesive constituie o mo
dalitate sigură de sporire substan
țială a producției de legume, pe
care grădinarii harnici au practi' cat-o întotdeauna și. cu cele mai
bune rezultate. Pentru succesul
acestei acțiuni au fost făcute pre
gătiri temeinice. în unitățile agrico
le s-au produs răsaduri in număr
mare, organele de specialitate au
asigurat semințe și materialele ne
cesare. Important este ca acum să
se treacă la însămînțarea sau plan
tarea lor în cel mai scurt timp.
Dealtfel, potrivit datelor furnizate
de direcția generală de resort din
Ministerul Agriculturii, au și fost
însămînțate sau plantate primele
Suprafețe, cele mai bune rezultate
fiind obținute în județele Călă
rași. Bistrița-Năsăud. Hunedoara
și în sectorul agricol Ilfov. însămînțarea sau plantarea întregii su
prafețe destinate culturilor duble
și succesive de legume. inclusiv
a suprafeței suplimentare de 10 000
hectare în județele în care solul
are umiditate suficientă, executa
rea la timp și de bună calitate a
lucrărilor de întreținere și irigarea
culturilor constituie sarcini care
trebuie îndeplinite cu toată hotă
rârea. spre a se realiza recoltele
prevăzute.
Tot atît de importantă este însămînțarea culturilor duble de
plante furajere destinate. în prin(Continuare în pag. a IlI-a)

pretutindeni unde plantele
au nevoie de apă!

INDUSTRIALIZAREA SOCIALISTĂ
RECOLTAREA în și%tarac
:fpierderi
ma‘ s! °urt

----------------------
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coordonată fundamentală a dezvoltării
economiei naționale
înfăptuirea naționalizării principa
lelor mijloace de producție de către
clasa muncitoare sub conducerea
partidului comunist, la 11 iunie 1948.
a constituit o măsură profund revo
luționară, cu implicații puternice
asupra întregii economii naționale.
Acest important act politico-econo
mic nu putea insă să-și demonstreze
adînca sa semnificație în dezvoltarea
tării dacă nu era urmat de transpu
nerea cu consecventă in viată a stra
tegiei industrializării socialiste a pa
triei. •
Partidul Comunist Român are me
ritul de a fi dezvoltat creator teo
ria despre industrializare, țiriind
seama de particularitățile specifice
României, de stadiul său de dezvol
tare economico-socială. aducînd o
contribuție esențială la îmbogățirea
teoriei revoluționare, a gîndirii eco
nomice contemporane universale.

ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ: Țransferul

de experiența
Dacă mi s-ar cere să definesc tră
sătura de esență a științei românești
aș răspunde fără ezitare : conștiința
și dăruirea izvorind din dragostea
exemplară de neam și de țară a slu
jitorilor ei. Ne înscriem astăzi în
edificiul cunoașterii universale cu
contribuții de primă mărime în toate
domeniile disciplinelor științifice. Se
poate vorbi de școli românești în
matematici, in fizică, inginerie, bio
logie. ca și în medicină.
Este cit se poate de evident că,
în ultimii 18 ani, nu a existat eve
niment mai important în viața so
cială a țării in care problemele cer
cetării științifice să nu fi fost abor
date cu maximă responsabilitate.
Prin grija și preocuparea constantă
a secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, științei
românești i-au fost deschise orizon
turi generoase de afirmare, statorni
cite prin documentele congreselor
partidului, prin programe-directivă
de mare anvergură și puternic mo
bilizatoare. Din această perspectivă,
patrimoniul creației științifice româ-

liantul generațiilor

nești s-a îmbogățit continuu, un rol
deosebit în această evoluție ascen
dentă revenindu-i tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
in calitatea sa de eminent om de
știință și strălucit om politic. Ca
prim viceprim-ministru al guvernu
lui și președinte al Consiliului Na. țional pentru Știință și Tehnologie,
tovarășa Elena Ceaușescu a acordat
- și acordă o permanentă atenție orga
nizării raționale și concentrării for
țelor de cercetare spre obiectivele
centrale ale planului național. unic,
spre cerințele producției, ale econo
miei noastre aflate in plin proces
de modernizare, ale vieții sociale în
general.
Fac parte din generația de cerce
tători pregătită și educată în anii
socialismului. La fel ca miile și miile
de colegi de generație sau colegi de
breaslă de astăzi m-am bucurat din
plin de binefacerile unui învățămînt
-gratuit și. ulterior, de șansa unei
perfecționări profesionale în țară
sau străinătate, tot gratuit. Mai pre
cis pe cheltuiala societății. Este o

investiție pe care societatea o face
cu speranța unei recolte viitoare de
inteligență așteptată de la noile ge
nerații de specialiști, o investiție
care presupune un
considerabil
efort financiar, și material din par
tea societății. Dar dincolo de aceas
tă pregătire — în timpul facultății
sau pe tot parcursul vieții unui cer
cetător— cite alte investiții nu face
societatea\ pentru a asigura în per
manență formarea cadrelor sale ! Mă
gindesc la acea investiție greu, dacă
nu chiar imposibil de contabilizat,
pe care aș numi-o „transferul de ex
periență" de la o generație la alta.
Este liantul care dă trăinicie, forță
și prospețime întregii noastre activi
tăți de cercetare. Acest transfer de
experiență l-aș situa printre bunu
rile cele mai de preț din patrimo
niul unei națiuni.

Alexandru FORJE
cercetător științific principal
ICEMENERG - București
(Continuare în pag. a IV-a)

1

Industrializarea socialistă a tării
noastre constituie coordonata fundamentală a concepției privind creș
terea economică pe termen lung, ela
borată încă în primii ani de la vic
toria revoluției de eliberare națională
și socială din august 1944. Această
opțiune esențială a stat la baza stra
tegiei social-economice stabilite de
Conferința Națională a partidului
din anul 1945, creînd condiții pentru
. lichidarea pesimismului dominant în
gîndirea economică din acea pe
rioadă.
Întreaga dezvoltare economico-so
cială a țărilor lumii demonstrează că
nu pot exista scheme tip de dezvol
tare. modele general valabile în
orice condiții social-economice. de
timp și spațiu. Partidul nostru. întelegind acest adevăr fundamental,
a știut să încadreze procesul de in
dustrializare socialistă a țării în an
samblul obiectivelor dezvoltării com
plexului economico-social românesc,
ținînd seama de condițiile concrete
din fiecare etapă.
Modul în cafe a fost concepută,
orientată și realizată politica de in
dustrializare1 socialistă a României,
îndeosebi după Congresul al IX-lea
al partidului, este o dovadă a spiri
tului original și creator, a înaltei
responsabilități cu care partidul
abordează problemele ce le ridică
procesul înaintării rapide a societății
noastre socialiste pe noi trepte ale
civilizației materiale și spirituale.
Pornind de la adevărurile generale
ale materialismului dialectic și isto
ric privind rolul forțelor de produc
ție pentru progresul economico-so
cial al tării și avind in vedere reali-

tățile românești, ca și necesitatea
sprijinirii în primul rînd pe forțele
proprii. Partidul Comunist Român,
așa cum se arată in Programul său,
..a pus în centrul politicii sale in
dustrializarea țării ca bază a pro
gresului economiei și culturii, ridi
cării nivelului de viață a poporului,
dezvoltării multilaterale a societă
ții, asigurării independenței și suve
ranității naționale". în concepția
partidului nostru, industrializarea
socialistă a țării nu reprezintă o
simplă preocupare de creare și dez
voltare a unei ramuri a economiei
naționale — industria —, ci un pro
ces complex; cu ample implicații eco
nomice. tehnico-științifice, socialpolitice. cu rezonanțe profunde de
ordin cultural-uman, cu efecte ne
mijlocite asupra locului României în
diviziunea internațională a muncii,
factor de bază pentru cucerirea, afirmarea, consolidarea si apărarea.
unei reale independente economice.
Partidul Comunist Român a conceput și înfăptuit industrializarea
socialistă a țării ca un proces de du
rată, cu obiective strategice și orien
tări tactice riguros definite în fiecare
etapă, în- corelație cu un ansamblu
de împrejurări economice și socialpolitice interne și , internaționale,
care influențează procesul industria
lizării socialiste și la rîndul lor sînt
influențate de acesta.
După Congresul al IX-lea a.1 parti
dului — eveniment ce a deschis cea

Conf. tiniv. dr.
Dumitru CIUCUR
(Continuare în pag. a V-a)
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editorialul:

ACTUALA SESIUNE U.N.C.T.A.D
— o sesiune de la care popoarele așteaptă să deschidă
calea unei conlucrări reale și echitabile între toate
statele, în vederea depășirii crizei economice, lichidă
rii subdezvoltării și instaurării noii ordini economice
mondiale
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salutară
Ne scrie Ion Simionescu din
Polovragi-Gorj : „Am citit mul
te lucruri frumoase despre me
dici care au salvat vieți ome
nești. Eu vreau să arăt silința
și iscusința unui medic veteri
nar. Intr-o zi, vaca mea a
înghițit un cui mare, care
amenința să-i perforeze stomacul. Toți m-au sfătuit s-o
duc degrabă la abator,
- . căJ o
pierd de tot. Medicul veterinar
Nicolae Mituță a fost de altă
părere și s-a apucat să-i facă
o operație chirurgicală in toată
regula. După mai multe ore
de muncă, a scos afară «corpul
străin* și joiana se simte din
nou ca înainte, ca și cind nimic
nu s-ar fi intîmplat. Eu cred că
merită un cuvint bun și astfel
de oameni".
$i noi credem la fel.

Rămasa pe peron

i
I
I
i

I
I

„Mă numesc Constantin Scutaru, am 62 de ani si sint din co
muna Popricani, județul Iași. In
ziua de 20 mai veneam cu
_ trenul de la București. In gară la
Ploiești, o femeie din același
compartiment in care călătoream, și care mergea spre Te
cuci, a coborit pe peron să-și
ia o sticlă cu apă. Trenul insă
a pornit și femeia nu l-a mai
prins. Ii rămăseseră trei genți,
la care ne-am uitat cu toții și
ne-am sfătuit ce să facem. Pină
la urmă, am luat eu gențile fe
meii și le-am predat in gară la
Focșani. Așa că. dacă nu le-a
găsit pină acum, să citească
ce-am scris, să se ducă să și le
ia și să fie sănătoasă".

Un apel
Reproducem dintr-o adresă
semnată de Petru Chiribuță, di
rectorul S.M.A. Trușești-Botoșani : „In primăvara anului tre
cut, la un inventar făcut lui
Nistor Andronic. care lucra ca
gestionar cu combustibilul la
secția noastră din Ștefănești, t
s-a găsit o lipsă de 23 743 lei.
Nici pină in prezent nu am reu
șit să recuperăm acest prejudi
ciu, pentru că sus-numitul a dis
părut fără adresă. Din comuna
Suharău — Botoșani, de unde
este de fel, ni s-a comunicat că
s-ar afla pe undeva prin Bucu
rești. unde caută să i se piardă
urma. Rugăm respectuos pe ci- .
titorii rubricii «Faptul divers*
să ne ajute in depistarea acestui
datornic, anunțind primul organ
de miliție".
:
Un apel care — sperăm — va
fi receptat de cititori și, așa
. cum au făcut-o in atitea alte
. rinduri, vor' da o mină'de aju
tor și in acest caz. Că este cazul!
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date precise

reanu, secretara comitetului de partid
Circumscrierea sarcinii de partid în
timp reprezintă una din cerințele ele
de la întreprinderea de confecții. și-a
mentare ale înfăptuirii ei. De aceea,
exprimat părerea că ar fi bine așa,
în toate documentele organelor și or
deoarece din aceste obiective perma
ganizațiilor de partid care cuprind
nente sint derivate sarcini precise
măsuri și sarcini se află invariabil
pentru membrii comitetului de partid,
deschisă și rubrica „termen de reali
pentru birourile organizațiilor de
bază. I-au lipsit insă exemplificările
zare". S-ar putea spune că este un
lucru simplu, normal și logic. Da,
pentru a argumenta valabilitatea
normal și logic, dar nu chiar așa de
unui asemenea procedeu. Trecînd la
simplu. A fixa un termen precis de
examinarea cîtorva prevederi a că
finalizare a unei măsuri presupune,
ror realizare plutea în ceața nesigură
în prealabil, o profundă analiză în
a noțiunii de permanent, secretara
definirea posibilităților și forțelor
comitetului de partid a fost în final
implicate pentru ca măsura preconi
de acord că se impunea încadrarea
zată să fie îndeplinită la momentul
înfăptuirii lor în anumite limite de
cel mai potrivit și cu eficiența scon
timp sau la o dată bine precizată...
tată. Examinarea hotărîrilor. planuri
lor de măsuri și planurilor de muncă
ale organelor și organizațiilor de
partid din cîteva unități ale orașu
lui Rîmnicu Sărat au prilejuit rele
varea unor aspecte concludente asu
pra modului de stabilire a termenelor
de realizare a sarcinilor de partid.
Dar mai întîi o sumară statistică :
— întreprinderea de confecții : hotă
De pildă. în planul de muncă pe tri
rârea plenarei din martie a comitetu
mestrul II al comitetului de partid a
lui de partid conține 15 prevederi cu
fost inserată măsura privind reactua- •
termen permanent și 6 cu dată fixă
lizarea întregii propagande vizuale.
de realizare ; planul de măsuri adop
Termenul de realizare — permanent.
tat în februarie de adunarea generală
Or, este evident că reactualizarea
a organizației de bază sector 4 fa
propagandei vizuale în trimestrul
bricație cuprinde 12 puncte în drep
respectiv putea fi circumscrisă unor
tul cărora este repetat la rubrica
termene precise, avînd în vedere
„termen de realizare" tot de atitea
hotărârile de partid, precum și obiec
ori cuvîntul '„permanent". — Liceul
tivele concrete ale unității pentru
industrial „Ștefan cel Mare" : în pla
perioada amintită.
nul de muncă al biroului organizației
O. altă măsură din planul de muncă
de bază pentru încheierea în bune
prevedea instruirea conducerilor or
condiții a anului școlar 1982—1983
ganizațiilor de masă și obștești
sînt înscrise 9 măsuri cu caracter
(U.T.C., sindicat, O.D.U.S.) cu răs
permanent și 15 cu termene fixe.
punderile principale care le revin în
— întreprinderea organe de asamj
antrenarea colectivului de muncă la
blare pentru industria electrotehnică
realizarea indicatorilor de. plan. Și în
și telecomunicații : planul de muncă
acest caz s-a operat din nou cu for
pe trimestrul II al comitetului de ■' mula „permanent" atunci cînd era
partid conține 5 prevederi cu carac
necesar să se fixeze conținutul in-,
ter permanent și 20 cu dată fixă de
struirii și un anumit termen de înde
realizare ; planul de muncă pe ace
plinire, deoarece instruirile reprelași trimestru al biroului organizației
.zintă momente distincte, desfășurate
de bază din secția mecano-energetică
Ia date precise, cunoscute din timp
cuprinde 3 măsuri permanente și 10
atît de cei ce le pregătesc, cît și de
cu termene precise.
cei care participă la ele.
Acest mod defectuos de a privi în
La o considerare analitică a acestor
cadrarea în termen a sarcinilor de
date se poate ușor observa că orga
partid se reflectă și în activitatea or
nizațiile de partid din primele două
ganizațiilor de bază. De pildă, secre
unități manifestă o evidentă predi
tarei biroului organizației de bază de
lecție pentru termenele cu caracter
la sectorul 4 fabricație, tovarășa Elipermanent. Tovarășa Catița Teodo-

sabeta Chiriță, i-a venit deosebit de
greu să ne explice cum s-a realizat,
măsura privind introducerea unei
evidente clare pe fiecare fază a pro
cesului de producție privind asigu
rarea aprovizionării și respectarea
normelor tehnologice. Și aceasta toc
mai pentru faptul că sarcina a fost
lipsită de două principale elemente :
cine va răspunde concret de înde
plinirea ei și pină la ce dată va fi
realizată.
Și la Liceul industrial „Ștefan cel
Mare" am întilnit situații similare.
Ne vom opri doar la planul de mun
că al biroului organizației de bază
pentru încheierea anului școlar în

curs, în care erau incluse 9 sarcini cu
caracter permanent. De ce atitea mă
suri, practic fără termen, cind insuși
planul ca atare se referă la o pe
rioadă de cîteva luni ? Greu de în
țeles. De pildă, printre altele, se pre
vedea organizarea cercurilor de me
ditații în vederea pregătirii elevilor
pentru admiterea în treapta a Il-a,
bacalaureat și admiterea în invățămîntul superior. In lumina unor lo
gici elementare, aceasta reprezintă o
sarcină care se refuză încadrării în
termenul „permanent". Ele trebuiau
alcătuite cit mai operativ cu putință,
stabilindu-se zilele, orele în care ur
mau să-și desfășoare activitatea. Și
totuși...
O viziune privind modul de stabi
lire ă termenelor de realizare a sar
cinilor de partid diametral opusă ce
lei descrise pină acum am reținut la
întreprinderea organe de asamblare
pentru industria electrotehnică și
telecomunicații. De exemplu, în pla
nul de muncă pe trimestrul II al co
mitetului de partid, marea majoritate
a măsurilor și sarcinilor sînt prevă
zute cu termene precise de realizare.
Dacă era de așteptat ca o asemenea
prevedere precum punerea în func
țiune a conveierului de transport or
gane de asamblare în atelierul galva
nizare să includă o dată fixă de in-

A

realizare C

făptuire, este concludentă pentru im
portanța care se acordă aici preci
zării termenelor de realizare a sar
cinilor măsura cape menționa efec
tuarea unui control asupra desfășu
rării învățământului politico-ideologic
pînă la data de 15 aprilie. Nu în pu
ține locuri am întîlnit însă sarcini
similare însoțite de cuvîntul „perma
nent".
Este remarcabil faptul că această
optică a fost transmisă de către co
mitetul de partid și birourilor organi
zațiilor de bază. Ne rezumăm la un
singur exemplu. în planul de muncă
pe trimestrul II al biroului organi
zației de bază din sectorul mecanoenergetic a fost prevăzută efectuarea
unei analize a posibilităților de creș
tere a calității reparațiilor concomi
tent cu sporirea activității de recondiționare a pieselor de schimb, ceea
ce a dus la realizarea de economii in
valoare de 365 000 lei. Acest succes a
fost posibil deoarece biroul organiza
ției de bază a apreciat cu realism po
sibilitățile colectivului și a fixat un
termen de realizare bine chibzuit, pu
țind în același timp să exercite un
control sistematic și eficient, să acor
de sprijinul necesar acolo unde s-a
simțit nevoia lui.
Referindu-se la proporția rațională
ce trebuie să existe între sarcinile de
partid cu termene permanente și cele
delimitate în timp sau cu date fixe
de înfăptuire, secretarul comitetului
de partid din această întreprindere,
tovarășul Romeo Dobrin, arăta : „O
sarcină de partid concretă este strips
legată și de un termen precis de rea
lizare. De aceea, noi avem în vedere
ca marea majoritate a măsurilor și
sarcinilor să fie prevăzute cu date
sau perioade de timp în care să fie
duse la îndeplinire. A apela în mod
exagerat la termenul de „permanent"
înseamnă a ne lipsi de posibilitatea
de a controla îndeplinirea sarcinilor,
a deschide portițele pătrunderii for
malismului în munca noastră. De aici
și necesitatea unei evidențe simple,
operative a repartizării și realizării
sarcinilor de partid".
O concluzie care ne-a sugerat tema
unei viitoare analize în alte unități
economice și social-culturale.

Constantin VARVARA

AGENDĂ TURISTICĂ
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La un tribunal
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O femeie in virstă dintr-un
sat argeșean venise la Judecăto
ria din Cimpulung la un proces
de partaj cu niște rude ale sale.
In timp ce aștepta la judecăto
rie, s-a apropiat de ea o anume
Eugenia Ungureanu, zisă Jana,
care a inceput s-o „descoasă" pe
femeie, ca să-i afle necazul.
— Din cite spui, pot si eu
să-ți spun că n-ai să ciștigi procesul.
— Cum așa, maică 7
— Ascultă la mine, eu sint
expertă in de-alde astea, Osia
neunsă scirțiie. Matale, femeie
de la tară, știi mai bine ca mine
ce înseamnă asta. Asta înseam
nă că trebuie să dai niște bani.
Patru mii.
— Vai de mine ! N-am decit
două miișqare.
— Dă-le incoace. ca să i le duc
judecătorului, pe care-l cunosc
și ciștigi sigur.
Femeia a dat banii, iar „ex
perta" zisă Jana a dispărut cu
bani cu tot. După cum ne in
formează procurorul P. Arsenescu, făptașa a fost trimisă in jur
decată, urmind să-și primească
pedeapsa meritată.

Bine „cmtărit"
Procurorul Ștefan Bocăneț din
Ploiești ne prezintă cazul. lui
Mihai Victor, de fel din Advoca
ta — Ialomița, care lucra la
Drăgănești — Prahova. Deși
avea permisul de conducere auto
anulat din cauza săvirșirii cu
vinovăție a unui accident, el s-a
suit intr-o zi la volanul mașinii
personale si a pornit la drum —
și încă in stare de ebrietate !
Circulind pe ruta Urziceni —
Drăgănești, la un moment dat
a pierdut controlul volanului și
s-a oprit drept pe un... cintar
basculă !
Tocmai bine să i se „cintărească" fapta, pentru care a fost
condamnat la un an și sase luni
închisoare, la care se mai adau
gă 314 zile rămase neexecutate,
dintr-o pedeapsă anterioară.

Rămășag
nesăbuit
Se fac fel de fel de pariuri,
dar nu și cu... viața, așa cum s-a
întimplat cu trei inși din comu
na Macea. județul Arad. După
cum ne scrie cititorul nostru
Cornel Ardelean, cei trei despre
care este vorba în rindurile de
față au cumpărat rachiu și s-au
dus pe malul Mureșului să se
cinstească. După ce aburii alcoo
lului i-au amețit și „încălzit"
peste măsură, unul a avut năs
trușnica idee de a pune rămă
șag care dintre ei trece mai re
pede apa Mureșului înot. După
ce au numărat 1, 2. 3, toți trei
au sărit deodată in apă. Vnul
1
dintre ei, C. loan, s-a lovit! atît
de grav in timpul sărituriii în
apă, incit și-a pierdut viața.
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Rubrică realizată de

Petre POPA
eu sprijinul
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Tirgu Lăpuș,

o așezare înfloritoare

Străveche așezare maramureșeană,
Tîrgu Lăpuș a împlinit anul acesta
15 ani de cînd a fost declarat oraș.
De la înfățișarea de odinioară, predominant rurală, localitatea a cu
noscut-, mai cu seamă în acest ul
tim răstimp, mari transformări.
S-au înălțat unități economice — o
fabrică de mobilă, alta de produse
lactate ; întreprinderea pentru pros
pecțiuni, cercetări și explorări geo
logice a înființat aici o secție ; s-a
dat, totodată, in folosință filatura
de bumbac, dintre cele mai moder
ne din țară. Față de 1970, numărul
personalului muncitor a crescut de
circa cinci ori.
Realizări in sectorul edilitar-gospodâresc : peste 800 de apartamen
te moderne, circa 3 000 mp ’ spații
comerciale la parterul blocurilor
noi ; s-au introdus transportul în
comun, alimentarea cu apă potabi
lă, s-a extins rețeaua de canalizare,
în vecinătatea orașului se află
peste 23 000 hectare teren cultivabil, majoritatea locuitorilor din cele

Intr-un

12 sate împrejmuitoare fiind ocu
pați în agricultură și zootehnie.
Există o puternică secție S.M.A.,
care și-a creat și o secție de pro
ducție, unde se fabrică grape. In
condițiile locale, ale unei fertilități
mai scăzute a solului, și anul tre
cut rezultatele au fost merituoase,
livrindu-se statului 258 tone griu
și 721 tone cartofi, iar la alte pro
duse, de la unitățile C.A.P. și gos
podăriile populației s-au livrat 114
tone carne și aproape 14 000 hi
lapte.
Și iată cîteva dift' obiectivele
imediate ale localnicilor : o centra
lă telefonică automată cu 1 000 de
linii; în sectorul cooperației de pro
ducție, achiziții și desfacerea măr
furilor noi spații pentru producție,
gospodării-anexe pentru creșterea
a 200 capete de porci pe an ; lucrări
de ameliorare a pajiștilor și con
strucții pastorale.

Florea PETRUȚ
Tîrgu Lăpuș, județul Maramureș

depozit de lemne...

Deși ne aflăm departe de iarnă,
depozitul de combustibil din muni
cipiul Rm. Vîlcea a început să fie
intens solicitat de cetățenii dornici
de a se aproviziona din timp cu
lemne și cărbuni. Depozitul este
bine aprovizionat și bine gospodărit,
gestionarul ocupindu-se cu sirguință de atribuțiile lui. Deși, trebuie
spus că livrările nu se fac întot
deauna conform unei programări
dinainte stabilite, ceea ce creează
greutăți și pierderi de timp cetă
țenilor. Problema cea mare rămîne
insă transportul de la depozit. Sint
repartizate mașini, dar acestea nu
Se prezintă la fața locului. Motivul
e simplu : șoferii preferă să facă
transporturi „de altă natură", decît
de lemne și cărbuni. Nu-mi dau
seama ce se întimplă : șefii de co
loană de la întreprinderea de gos
podărie comunală se fac că nu văd

sau tolerează, pur și simplu, ase
menea abateri de la disciplina
muncii ?
De pe urma acestei situații, cetătenii pierd timp prețios pînă
să reușească a aduce lemnele Și
cărbunii la domiciliu. E normal
oare ? E drept, au apărut și unii
căruțași „particulari", care îți pre
tind însă sume ridicate pentru
transport. în condițiile descrise e
bun, desigur, și transportul hipo,
dar nu la prețuri de speculă !
Nădăjduiesc că rindurile de mai
sus vor fi citite de cei în drept
a lua măsuri pentru a face ordine
și în acest sector care interesează
mult populația.
1

Petre PANAITESCU
str. dr. Hacman nr. 76,
Rîmnicu Vîlcea

marginea comunei nu înseamnă
și la marginea atenției

î<n satul Tisău, din comuna cu
același nume, județul Buzău, pină
în luna noiembrie a anului trecut
a funcționat un magazin coopera
tist. Datorită constatării unor lip
suri în gestiune, magazinul a fost
închis. Numai că acum, noi. locui
torii acestui sat, sîntem nevoiți să
mergem peste 4 kilometri pe jos
-pină la celelalte magazine „vecine"
pemtru'a cumpăra cele trebuincioa
se. Ceea ce este deosebit de păgu
bitor, mai ales de cînd am intrat
din plin în campania agricolă. Nu
pot să înțeleg de ce se tergiversea
ză atît angajarea unui alt gestio
nar, de ce organele locale de stat
nu se preocupă mai insistent de
' redeschiderea magazinului.'

I

I

...........

• sesizări • opinii •propune

La

I

I

CUVÎNTUL CITITORILOR^
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII

O altă chestiune ce privește
această comună este inexistența
vreunui aparat' telefonic pe distan
ța de la consiliul popular pînă la
Valea Caprei, sat component al
comunei. Fire și stâlpi sint. nu
mai... telefonul nu. Dacă la capă
tul comunei se întimplă ceva, vreo
îmbolnăvire gravă, cum să anunți
pe cineva de urgență, cind cel mai
apropiat telefon este la opt kilo
metri ? ! Cred că și acest aspect
s-ar cuveni rezolvat, in interesul
locuitorilor mai mărginași ai co
munei.

Nicolae NITU
comuna Tisău nr. 221,
județul Buzău

PE SCURT, DIN SCRISORI

Invitație la munte și pe litoral
întreprinderea de turism, hoteluri
și restaurante București (I.T.H.R.B.)
aduce la cunoștința celor care do
resc să-și petreacă în această pe
rioadă vacanta sau cîteva zile la
munte sau pe litoral că benefi
ciază de obținerea unor locuri la
tarife mai reduse pînă la 15 iunie.
Astfel, pentru un sejur în stațiunea
Mamaia de la 3 zile in sus, prețul
pentru pensiune completă — caza-re și masă — este de 79 lei pe zi
de persoană. Cazarea se face în ho
teluri de categoria I A, cu duș, în
cunoscutele hoteluri din Mamaia :
„Amiral", „Apollo", „Bicaz", „Da
lia", „Doina", „Meridian", „Patria",
„Riviera", „Victoria", ,,Savoy". Tot
pînă la 15 iunie, tarifele pentru un
sejur de la 3 zile in sus cu pensiu
ne completă (cazare și masă) in

hotelurile de lux „Amfiteatru",
„Belvedere", „Panoramic" din sta
țiunea Neptun-Olimp sint de 105
lei pe zi de persoană.
în aceeași perioadă se aplică ta
rife convenabile și pentru serii de
la 3 zile în sus în renumitele sta
țiuni Sinaia, Predeal, Poiana Bra
șov.Informații și înscrieri — Ia agen
țiile de turism ale I.T.H.R. Bucu
rești din strada Luterană nr. 4 (te
lefon: 14 21 77/29 58), Bd. Republi
cii nr. 68 (telefon 14 08 00), Calea
Moșilor, bloc 55 (telefon 11 08 48),
Bd. 1848 nr. 4 (telefon 14 98 81), Bd.
N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15 74 11),
strada Mendeleev nr. 14 (telefon
59 74 11), Calea Griviței nr. 139,
strada Tonitza nr. 13 (telefon
14 95 94).

pe urmele
„Iarăși despre sucuri și băuturi
răcoritoare ? 1" — se va întreba, pro
babil. cititorul. „Iarăși", .vom răs
punde. Numeroasele scrisori și sesi
zări sosite la redacție reclamînd fie
calitatea necorespunzătoare, fie sor
timentul limitat, mult prea sărac al
băuturilor răcoritoare ne-au determi
nat să abordăm din nou această
temă.
Dar, mai înainte, o /scurtă evocare
a numeroaselor sesizări și semnale
privind piedicile ce se interpun între
producția răcoritoarelor și bogăția
aromelor oferite cu atîta dărnicie de
flora tării noastre.
Deci, recapitulăm : © Iulie 1969 :
„Citro". un amestec ruginiu, cu gust
îndoielnic, era aproape singura ră
coritoare. Ziarul nostru („Scinteia"
nr. 8 086) solicita măsuri grabnice
pentru a se asigura o producție de
răcoritoare naturale. într-o varietate
și calitate corespunzătoare marilor
posibilități de care dispunem. • Iu
lie 1975 : Chioșcurile sînt dominate
de „Cola" și „Quik". aduse din im
port, în timp ce fructele indigene
sînt ocolite. Forul tutelar de pe
atunci (Trustul de producere și in
dustrializare a legumelor și fructe
lor) se angaja : „Vom dubla produc
ția sucurilor concentrate din mere,
vișine și struguri, vom acoperi orice
necesități din produsele amintite,
vom..." („Scînteia" nr. 10 246). • Sep
tembrie 1978 : Sortimentul dominant
rămîne „Quik" și „Cico". Trecuse un
an de cînd unitățile de profil fuse
seră trecute de la industria locală la
cea republicană, tocmai spre a se
realiza un reviriment în producția
de răcoritoare. Dar „revirimentul" a
constat numai în... expunerea la tîrgul de mostre din București a unor
produse noi, promițătoare ; nici un
produs nu a fost contractat.
(„Scînteia" nr. 11 222). • Iulie 1979 :
Cele 9 produse noi. prevăzute în
planul Trustului întreprinderilor
pentru producția și industrializarea
legumelor și fructelor, nu ajunseseră
încă la cumpărători. Forul în cauză

se angaja : „Vom introduce ordine
atît în problemele de urmărire a pro
ducției, cît și în diversificarea sorti
mentelor". („Scinteia" nr. 11 480).
Și iată, anii au trecut, dar reviri
mentul așteptat nu s-a produs. Pe
piață, sortimentele continuă să fie

Vacanță reconfortantă în stațiunea Durău
Un concediu, o minivacanță, cîte
va zile de recreare se pot petrece
în momentul de față la complexul
DURAU.
Situată într-o zonă de mare atractivitate pentru iubitorii munte
lui, cu aer puternic ozonat, climat
de cruțare, liniște, cu confort pen
tru toate gusturile în hoteluri și
vile elegante, cu servicii de bună
calitate, complexul oferă numeroa
se mijloace de agrement : sală de
jocuri mecanice, de biliard, popicărie electronică, discotecă, apara
te de gimnastică, saună, băi de ,
plante, terenuri de tenis, volei,
baschet, handbal. Fiind așezat la
800 m altitudine, intr-unui din cele
mai pitorești locuri din țară, com
plexul Durău constituie, totodată,
un punct de pornire in numeroase

trebui să însemne — și o organizare
bine pusă la punct, precum și un
personal bine pregătit în domeniu,
îmbinind simțul datoriei cu inițiati
va, inventivitatea, setea de nou. fan
tezia chiar. Reținem din spusele in
terlocutorului cîteva din răcoritoa
rele și sucurile românești — ale
căror rețete există — dar pe care
nu le întîlnim, sau le întîlnim foar
te rar : „Flores" (combinație din 13
plante), „Vitis" (pe bază de struguri,
cu gust de muscat). „Codruț" (pe
bază de păducel). „Mentola" (răco
ritoare cu calități curative). Și, pînă

drurpeții și excursii spre muntele
legendar — Ceahlău.
In prima parte a lunii iunie,
amatorii beneficiază și de tarife re
duse. costul unei pensiuni comple
te pe zi/persoană fiind de 78 lei.
Informații suplimentare se pot
obține de la toate agențiile și filia
lele de turism din țară, precum și,
direct, din stațiunea Durău. la te
lefon 78134, prefix 936.
Biletele se procură la oficiile ju
dețene de turism. Se aplică și o re
ducere db 25 la sută la transportul
pe C.F.R.

în fotografii : stînga — Sinaia,
vedere panoramică (in primplan : hotel „Montana") ; dreap
ta — complexul de vile din
stațiunea Durău

Laitmotiv auzit și anul trecut de
la același interlocutor.
Și, în acest moment al discuției,
încep lamentările : „Codruț" ? E
greu de procurat planta crateg. adică
păducelul (!), „Bem-bem" ? Lipsește
materia primă (adică mere, morcovi
și... urzici !). „Mentola" 7 Nu se gă
sește mentă ! Și așa mai departe.
— Dar calitatea răcoritoarelor ce
se produc efectiv cum o apreciat! 7
Răspunsul este, dezolant :
— Is bune așa cum sinv(!?).
Să existe oare vreo explicație a
acestei încrincenări în lipsa de in-

© O FRUMOASĂ PRIVELIȘTE. Lucrătorii din cadrul laboratorului de
înaltă tensiune al întreprinderii „Electroputere" Craiova au sădit prin
muncă voluntară 30 de -pomi; fructiferi (caiși, vișini, pruni), 3 tei și
8 brăduți tuia. La periferia cîmpului exterior al platformei experimentale
de înaltă tensiune al întreprinderii au fost plantați 35 de plopi pirami
dali șl 10 salcimi ornamentali, totul înfrumusețînd deosebit priveliștea
acelui loc. (Paul NISTORESCU, tehnolog. întreprinderea „Electroputere"
Craiova) ® DE CE GRI CÎND TREBUIE... NEGRU? La noi, în împre
jurimile Sibiului, există un port țărănesc în care haina, vesta și pălăria
trebuie să fie de culoare neagră. Așa e din moși-strămoși și nu vrem
să renunțăm la el, deși la magazine nu mai găsim de cîtva timp postavul
negru necesar costumului. Gestionarii se plîng că au numai postav gri,
care nu se vinde, pentru că pe oameni îi interesează cel negru. Ce au
de spus fabricile producătoare din Prejmer și Bacău ? (Vasile DRAGU. co
muna Rășinari, loan POPA, comuna Săliște, județul Sibiu) • E AȘTEPTAT
UN RĂSPUNS. Am cumpărat o sufragerie gata ambalată, produsă de
combinatul din Drobeta-Turn-u Sev-erin. Acasă am observat unele defec
țiuni, precum și lipsa geamurilor la bufete. Adresindu-mă în scris combi
natului, a sosit un delegat, care a constatat defecțiunile. Ulterior ml s-a
trimis un colet conținînd noi elemente care să le înlocuiască pe cele în
neregulă. Geamurile însă nu mi-au venit. Făcînd o a doua solicitare,
n-am primit răspuns. Cit să mai aștept 7 (Victoria STANCIU, str. Școlii
nr. 275, comuna Florești, județul Prahova).

răcoritoarele conținînd zahăr natu
ral. Ceea ce se întimplă de fapt in
momentul de față. Or, așa ceva este
de neconceput !
— Totuși, nu toți producătorii ba
rează drumul aromelor și conținu
tului de zahăr natural spre răcori
toare...
— Bineînțeles că nu. Exemple de
inițiativă, ba chiar de inventivitate
a producătorilor există numeroase.
Dar. de regulă, este vorba de uni
tăți mici. Centrul fructelor de pă
dure din Vatra Domei, de pildă, fo
losind mugurii de brad șr calitățile

SUCURILE NATURALE, BĂUTURILE RĂCORITOARE
- „cenușăreasa" industriei alimentare ?
în țara noastră există toate condițiile pentru realizarea unei game de răcoritoare diversificate,
gustoase, de bună calitate ; dar sucurile nu se fac din... justificări
puține, sărace, de un gust departe
de bogăția aromelor și gusturilor
oferite de imensul tezaur vegetal al
țării.
De ce ? Am adresat această între
bare tovarășului ing. Ștefan Opriș,
director adjunct al Direcției tehnice
de industrializare a produselor hor
ticole din M.A.I.A,
— Dificultățile creării de răcori
toare pe baza concentratelor și aro
melor naturale pot fi împărțite în
două categorii : obiective și subiec
tive — ne-a răspuns interlocutorul.
Dintre acestea, dificultățile obiective
— lipsa unor utilaje moderne, a con
centratelor. substanțelor aromate,
enzimelor etc. — au fost înlăturate.
Dispunem azi de o industrie a sucu
rilor și răcoritoarelor înzestrată cu
toate' cele necesare. în ultimii ani,
producția aproape s-a dublat. în
condițiile reducerii importurilor cu
peste 90 la sută.
Dispunem deci de o industrie în
acest domeniu. Reținem că e înzes
trată cu toate cele necesare. Aici ni
se pare necesară o precizare : „toate
cele necesare" înseamnă — sau ar

la 15. cite prevede nomenclatorul,
mai sînt...
Am întrebat : „De ce nu se fabrică
sau se fabrică atît de puține
Ni
s-a răspuns : „Nu le acceptă produ
cătorii". Ciudată „autonomie" a unui
sector care... face parte din același
departament al Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare, ca și
sectorul de cercetări care elaborează
rețetele 1
Totuși, să vedem ce spun produ
cătorii. Ne îndreptăm spre întreprin
derea de sucuri și răcoritoare Bucu
rești. în vitrina din biroul directo
rului, tovarășul Gheorghe Marinescu,
întîlnim printre sticlele expuse și
amintitele sortimente. Dar cite din
acestea se produc ? Interlocutorul
ezită îndelung. Are și motive : la
ora actuală nu se fabrică nici măcar
jumătate din ceea ce se prevede in
nomenclator.
Ni se oferă o explicație de-a drep
tul șocantă :
— Răcoritoarea nu-i un ceai me
dicinal pe care ți-1 prescrie medicul.
Răcoritoarea e... răcoritoare. Ți-e
sete ? Desfad dopul și bei I

teres, în comoditate și conservato
rism, tocmai in domeniul delicat al
prospețimii, care este producția de
sucuri și răcoritoare 7
Am solicitat opinia unuia dintre
specialiștii în domeniu, tovarășa
Elena Mirea, inginer chimist la In
stitutul de cercetări și proiectări
pentru valorificarea și industriali
zarea legumelor și fructelor.
— Explicația e simplă, deși pare
paradoxală, ne spune interlocutoa
rea. Producătorii se tem exact de
ceea ce ar trebui să-i atragă spre
valorificarea fructelor: conținutul
de zahăr natural. Temerea are o ex
plicație, dar nu și o justificare : dacă
la prepararea răcoritoarelor nu sînt
respectate disciplina fermă a fluxu
lui tehnologic, dozajele, curățenia
de farmacie, neglijențele se răzbună
— începe fermentația înainte de
termenul de garanție. Pentru a scăpa
de acest necaz, trebuie să se asigure
ordine desăvîrșită în producție, spo
rirea continuă a calificării persona
lului. Cine nu se încumetă la ase
menea măsuri — la urma urmei ele
mentare î — renunță la sucurile Si'

deosebite ale apei locale, a lansat
produsul numit. „Bradola". apreciat
de consumatori. S-au adus si în Ca
pitală anumite cantități din acest
produs — dar unde se găsește, cine-1
știe ? ! Ce reprezintă o asemenea
cantitate față de consumul zilnic de
răcoritoare al Bucureștiului ? O
picătură într-un ocean ! Mai țineți
seama și de perspectiva ca, în 1985,
consumul anual de sucuri și răcori
toare naturale pe locuitor să se du
bleze. Evident, unitățile mici nu vor
putea asigura singure aceste canti
tăți. Tot de producția cu caracter in
dustrial va depinde prezența acesto
ra pe piață. Cu o condiție : aceasta
să devină cu adevărat punctul de
întîlnire a noutăților în domeniu,
centrul de verificare și afirmare
practică a lor pe piață.
— După cîte ne dăm seama însă,
punctul acesta de „întîlnire a noută
ților" seamănă mai mult a „punct
de rezistență" împotriva lor. Vedeți
cumva vreo cale de depășire a aces
tei situații ?
— Căi există multe. în primul
rând, prin demonstrarea practică a

inconsistentei argumentelor de genul
„nu se poate", „sint bune așa cum
sint" etc. Revin aici asupra rolului
micilor unități, cu o mai mare mo
bilitate nu numai în producție, ci
și in... gindire. puțind demonstra
concret marile posibilități de îmbu
nătățire a sortimentului și calității
răcoritoarelor și influențind astfel în
mod direct marea producție, de pro
fil. adică pe cei care au de spus
cuvîntul hotăritor. Apoi, însăși cer
cetarea poate contribui mai consis
tent la înlăturarea acelor obstacole
generate de conservatorism și como
ditate. Cum ? Producînd nemijlocit,
în toamnă va intra în funcțiune sec
ția -proprie a institutului nostru, de
preparare și îmbuteliere a sucurilor
și răcoritoarelor din concentrate na
turale. Vom încredința astfel produc
ției pe scară, industrială noutăți tes
tate de noi înșine atît în ce privește
fluxul tehnologic, cît și în ce pri
vește preferințele consumatorilor.
Vor dispărea, cu alte cuvinte, moti
vele de a refuza fabricarea.
Ne bucură noutatea aflată, deși...
promisiuni am mai auzit. Ne vor
bucura, într-adevăr, rezultatele. Re
zultate care depind de înlăturarea
mai multor factori ce se interpun în
calea spre consumator a sucurilor
naturale : întârzierea sau refuzarea
introducerii în producție a rezulta
telor cercetării, calificarea insufi
cientă a personalului muncitor, refu
zul contractării pe sortimente a pro
duselor, transportul necorespunzător
al sucurilor și răcoritoarelor natu
rale, aspectul comercial etc.
Dar nu numai despre acestea este
vorba. Esențială este eliminarea cit
mai grabnică din domeniul produce
rii și desfacerii sucurilor și răcori
toarelor naturale a unor „ingredien
te" de ordin subiectiv, deosebit de
persistente, cum sînt nepăsarea, co
moditatea împinsă pînă la conserva
torism.
Posibilitățile materiale șl de cerce
tare existente permit, obligă chiar la
valorificarea cuvenită a aromelor și
dulcetii oferite cu generozitate de
fructele și flora țării. Pentru aceasta
este nevoie de prospețime, inclusiv
în atitudinea și munca celor care lu
crează în acest domeniu.
i

Laurențiu DUȚA
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După seceriș —
imediat culturi duble
(Urmare din pag. I)

Cu mijloace locale sînt irigate mii de hectare
în zonele de cîmpie și colinare ale soluții provizorii pentru aducerea
județului Dîmbovița au fost irigate apei la rădăcina plantelor. în consi
26 000 hectare cu legume, plante de liul agroindustrial Comisarii, bună
nutreț, porumb, sfeclă de zahăr, car oară. se irigă 2 000 de hectare cu a.pă
tofi și alte culturi. Concomitent cu din canalele de irigații și desecare,
sistemele mari. . prin, care au fost din pîraie și bălți. La Hăbeni, coo
distribuite aproape cinci milioane peratorii au barat pîrîul Racovița și
metri cubi de apă, sînt folosite toa au captat izvoare pentru a iriga 45
te sursele locale de apă pentru ex hectare cu plante de nutreț.
tinderea irigațiilor. Dealtfel, după
cum ne informa tovarășul Ion Pie
sa, șeful sistemului de irigații Tîrîn județul Dîmbovița
goviște. mai mult de jumătate din
suprafața totală irigată, a primit apă
din amenajări locale.
La I.A.S. Tîrgoviște s-au irigat,
Pentru extinderea irigațiilor cu
prin mijloace locale, 1100 hectare cu mijloace
locale, biroul executiv al
plante de nutreț, pajiști naturale si consiliului agroindustrial Titu. îm
cultivate. Directorul unității, tova preună cu specialiștii au evaluat
rășul Constantin Gib, ne spunea că sursele de apă și au delimitat tere
lucerna și sfecla furajeră se udă a nurile amenajabile cu mijloace loca
treia oairă cu apă din canalele de le. La cooperativa agricolă Nucet,
irigații și din pîraie. Pe un canal de
exemplu, se irigă 200 hectare de
irigații, acolo unde viteza apei e de
culturi prăsitoare, lucerna, borceag
mai mane, s-a instalat o roată gră- și
pășune. în total, după cum ne
dinărească. Este o roată metalică, cu spunea
tovarășul Vasile Mușetescu,
diametrul de 3,5 metri, pe care, în președintele
agroindus
loc de cupe, s-au fixat adăpători cu trial Titu. în consiliului
unitățile agricole din
nivel constant, confecționate în uni .acest consiliu se
irigă cu mijloace
tate pentru zootehnie. La ferma Ne- locale 1 300 hectare.
grași. cu o asemenea roată grădinăTinînd seama de condițiile speci
rească au fost irigate 30 hectare de
pășune. Această primă roată în fice ale județului, se apreciază că
funcțiune scoate cite 500 litri de apă micile acumulări ce pot fi amena
pe minut, cu care se iirîgă zilnic cîte jate în lungul pîraielor sînt de na
două hectare de pășune. în momen tură să asigure apa necesară. Este
tul de fată sînt în curs de execuție ceea ce au făcut. între alții, lucrăto
alte două roți grădinărești pentru rii complexului de îngrășare a bercerințele întreprinderii, iar în viitor becutilor din Răcari. Aici, pîrîul IIși pențru alte unități. De asemenea, fovăt a fost barat parțial cu ajutorul
tot aici au fost forate puțuri din unei dragline, pentru a se putea
care apa este scoasă cu ajutorul asigura apa necesară irigării plante
pompelor submersibile, fiind folosită lor de nutreț pe 60 de hectare.
la irigarea culturilor și pajiștilor,
în județul Dîmbovița pot fi irigate
în zona de sud a județului. îndeo suprafețe mai mari atît în sistemele
sebi în consiliile agroindustriale amenajate, cit și în cele locale. Este
Titu, Comișani și Nucet. 6e folosesc însă necesar să fre sporit numărul

de udători pentru mutarea aripilor
de ploaie, la orele stabilite, și diri
jarea apei acolo unde este nevoie.
Or. în unele unități — între care
Bălerii și Dobra — în loc de două
mutări zilnice, atît cit este progra
mat. se fac mai puține mutări alo
aripilor de ploaie. Din această cau
ză nu se realizează graficele zilnice
de udare.
în ultimul timp ploile au refăcut
o parte din rezerva de apă din sol.
dar este încă departe de a satisface
cerințele plantelor. De aceea, este
necesar să fie larg extinse inițiati
vele și experiențele locale în scoate
rea și dirijarea apei-pe culturi.

C. BORDEIANU

Irigarea porumbului la C.A.P. Daia, județul Giurgiu

în ansamblu, programele sint îndeplinite,
dar există și excepții
în unitățile agricole din județul
Teleorman, în săptămînă trecută
s-au aplicat udări pe mai bine de
59 500 hectare cultivate cu porumb,
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, le
gume și furaje, îndeplinindu-se ast
fel graficul stabilit. Programul pen
tru săptămînă aceasta prevede iri
garea zilnică a circa 8 000 hectare..
Despre preocupările existente în
județ pentru asigurarea apei nece
sare culturilor ne convingem străbătînd terenurile mai multor unități
agricole. în unitățile din consiliul
agroindustrial Turnu Măgurele, sute
de aripi de ploaie și mii de aspersoare duc apa Ia rădăcina plantelor.
La C.A.P. Ciuperceni, pe întreaga
suprafață cultivată cu porumb —
461 hectare — s-a aplicat prima iri-

gare, iar pe alte 240 hectare s-a
făcut și a doua udare. Sfecla de za
hăr a fost udată de două ori. în
timp ce la soia și fasole s-a încheiat

în județul Teleorman
udarea întîi. Echipa de’ cooperatori
urmărește buna funcționare a aspersoarelor. muțind coloanele, interve
nind operativ pentru înlăturarea
unor defecțiuni.
în documentarea făcută în acest
consiliu agroindustrial am reținut și
o inițiativă valoroasă : în vcooperativele agricole „Cetatea" Turnu Mă

gurele și Lița se irigă prin brazde
peste 400 hectare, cu ajutorul a
șapte dispozitive de vehiculare a
apei pe principiul sifonării — deci
fără consum de carburanți sau ener
gie electrică. După cum ne-a preci
zat tovarășul Gheorghe Popa, pre
ședintele consiliului agroindustrial,
metoda va fi extinsă pe încă 500—
600 de hectare.
Utilizarea la întreaga capacitate a
fiecărui sistem de irigații constituie,
desigur, principala cale de a asigura
plantelor apă pe toate suprafețele
amenajate. în același timp, în nume
roase unități agricole există o preo
cupare susținută pentru folosirea
tuturor posibilităților locale de iri
gare a culturilor pe suprafețe cit mai
mari. Cooperatorii de la C.A.P. Te-

Foto : D. Constantinescu

chci. de exemplu, prin captarea apei
din mai multe izvoare, au făcut o
acumulare de unde, cu ajutorul unei
motopompe, apa este dirijată prin
conducte la grădina de legume.
Nu peste tot. însă, se desfășoară
cum ar trebui activitatea de irigare
a culturilor. în timp ce majoritatea
unităților agricole depășesc cu regu
laritate programele de udare, altele
— cum sînt. cele din Beiu. Storobăneasa, Vînători. Plopii Slăvitești,
Uda Clocociov — nu le îndeplinesc
integral. Principala cauză o consti
tuie întirzierea cu care sînt mutate
aripile de ploaie, precum și lipsa de
supraveghere a funcționării echipa
mentelor de irigat pe timpul nopții.
De asemenea. în zona sistemului de
irigații Piatra, unde sînt amenajări
noi. este necesar să fie înlăturate
operativ defecțiunile ce apar, pentru
a se asigura astfel continuitatea și
calitatea udărilor.

Stan ȘTEFAN
corespondentul

cipal. însilozării. în afara suprafe
țelor pe care unitățile agricole le
însăminteăză pentru asigurarea fu
rajelor necesare sectoarelor zooteh
nice proprii, unele terenuri urmea
ză să fie repartizate cooperatori
lor și altor lucrători din agricul
tură pentru a le cultiva cu plante
furajere. Aceasta constituie o . mo
dalitate eficientă de stimulare a
creșterii animalelor și a producției
animaliere în gospodăriile popu
lației.
Obținerea de recolte mari la cul
turile duble, fie că este vorba de
porumb boabe, legume sau plante
furajere, depinde în mare măsură
de respectarea tehnologiilor de
cultură. Esențial este să fie luate
măsuri energice pentru grăbirea se
mănatului. Succesul acestei acțiuni
depinde în mare măsură, de organi
zarea judicioasă a lucrărilor. în așa
fel încît să se efectueze în cel mai
scurt timp posibil, în 1—2 zile de
la recoltarea orzului sau griului.
în această săptămînă. recoltarea
orzului se va generaliza în toate
județele din sudul tării. Concomi
tent cu strîngerea în scurt timp și
fără pierderi a recoltei de cereale,
culturile duble și succesive trebuie
să preocupe în cel mai înalt grad
organele județene de partid și
agricole, organizațiile de partid de
la sate, consiliile agroindustriale si
conducerile unităților agricole. Mai
mult ca oricînd, în acest an, reali
zarea de recolte mari la culturile
duble este de mare importanță
pentru economia națională, este în
interesul producătorilor agricoli,
al nostru, al tuturor !

„Scinteii"

RECOLTAREA in timp cit mai scurt și fără pierderi!
Secerișul orzului — un exigent examen
al capacității de organizare
...Zi de vară călduroasă cum nu
mai în Dobrogea poate să fie. Cu la
nurile de spice aplecate cu fruntea
Ia glie, semn că, în ciuda secetei în
delungate, recolta se prezintă în
condiții bune. Cu nesfîrșite valuri
de paie întinse de-a lungul miriștii
proaspete ce se întinde tot mai mult
în urma combinelor. Cu mii de trac
toare. dotate cu- pluguri și semănă
tori. care se- grăbesc să pună sub
brazdă sămînța celei de-a doua
culturi.
....
.
în cîmpiile din sudul’ Dobrogei
este din nou vremea secerișului. în
lanurile de orz ale cooperatorilor
din Plopeni, Medgidia. Cobadin,
Castelu, Tătaru, Chirnogeni. Cogealac, Săcele, Băneasa și din multe
alte locuri, combinele funcționează
din zori și pînă în seară. Peste tot
este de admirat entuziasmul cu care
acționează o adevărată armată moto
rizată. al cărei angajament este de
a strînge — în cel mult trei zile —
orzul pînă la ultimul bob de pe cele
42 000 hectare cultivate în unitățile
agricole, pentru ca după aceea să
treacă la secerișul griului aflat în
cultură pe aproape 115 000 hectare.
Străbătînd, în aceste zile, drumu
rile de hotar ce despart terenurile
cooperatorilor din Ciocîrlia de Jos,
Ciocîrlia de Sus. Medgidia. Remus
Opreanu, Cobadin, Viișoara, Chirno
geni. Plopeni. ca și multe altele din
județul Constanta, nu-ți poți stăpîni

sentimentul de admirație față de ce
au făcut și fac oamenii de aici pen
tru rodnicia pămînturilor lor. Orzul
a 'dat anul trecut o producție de ex
cepție. pentru că și anul a fost de
excepție. Iată însă că într-un an cu
condiții climatice vitrege. în cîmpia
din partea sudică-a Dobrogei pot fi
văzute multe lanuri care au rodit

în unități agricole
din județul Constanța
peste 4 000 kg grîu sau orz la hectar.
Fapt este că, în plină secetă, Do
brogea se prezintă ca o adevărată
cîmpie mănoasă ce se dezvăluie pri
virilor in toată splendoarea și bo
găția.
Dar să vedem, concret, prin ce se
detașează modul de organizare al
actualei campanii de seceriș de oel
practicat pină acum ? Mai întîi,
printr-o mai judicioasă dimensiona
re a formațiilor de lucru. Constănțenii au optat în această vară pen
tru formații mai mici de combine și
tractoare, care să lucreze însă gru
pat sub conducerea unui specialist.
Argumente ? 1) în condițiile în care
coacerea lanurilor este neuniformă,
recoltarea nu mai poate fi organizată
pe sole mari, fiind necesară grupa

rea combinelor pe porțiuni mici, cu
condiții de lucru asemănătoare ; 2)
pentru a putea folosi rezerva de apă
din sol. creată ca urmare a prelun
girii perioadei de udare a orzului și
griului, insămînțarea celei de-a doua
culturi trebuie să se facă în cel mult
o zi și jumătate de la intrarea com
binei in brazdă, ceea ce presupune
crearea unor fronturi de lucrpj-mici
pentru .a da posibilitatea eliberării
rapide a terenului-;.; 3)-. dezvoltarea
inegală a culturilor impune reglarea
repetată a organelor fictive de la
combină in funcție de talia plantelor
și umiditatea boabelor. Să concre
tizăm.
Orz curat, cu spicele aplecate de
boabe, așa arată lanurile cooperato
rilor din Ciocîrlia de Jos, unde se
aflau la recoltat cinci formații com
plexe, compuse fiecare din cîte patru
combine, trei prese de balotat echi
pate cu tîriș și o mașină pentru se
mănat direct în miriște. Din buncă
rul combinei, orzul este transportat
Cu autocamioanele la baza de recep
ție. în vreme ce, în urma semănăto
rilor, oamenii întind aripile de
ploaie pentru a grăbi încolțirea boa
belor de porumb proaspăt însămînțate. Era în jurul orei 18 cînd la
Ciocîrlia de Jos o primă solă de 100
hectare, care dimineața era încă
acoperită de un lan bogat de orz,
cunoscuse peste zi întreaga meta
morfoză pe care o presupune tehno-

Recoltarea orzului la C.A.P. Dobrosloveni, județul Olt

logia însămînțării celei de-a doua
culturi.
Da, acesta este, intr-adevăr, un
exemplu de buna organizare. Pentru
că ceea ce se' spune în teorie des
pre organizarea acelui flux ideal de
muncă la seceriș și semănat. în care
să vezi presele de balotat imediat in
spătele combinei, iar după ele ma
șinile de împrăștiat îngrășăminte,
apoi semănătorile. iar la cîțiva zeci
de metri depărtare aspersoarele îm
prăștiind stropi de apă, la Ciocîrlia
de Jos este astăzi o realitate. Așa
cum dealtfel este și în cooperativele
agricole din Medgidia. Castelu, Co
badin. Viișoara, Movila Verde. Tăta
ru sau Chirnogeni, ca să le enu
merăm nurqai pe acelea unde sece
rișul orzului se află de acum în plină

desfășurare. Se cuvin făcute și alte
cîteva precizări.- Taberele de cîmp,
organizate la marginea lanurilor, sînt
dotate cu ateliere care dispun nu
numai de sculele necesare pentru in
tervenție, ci și de piese de schimb.
Remorcile-dormitor au în dotare tot
ce este necesar pentru a asigura
odihna binemeritată a mecanizatori
lor. Acolo, în cîmp. ei beneficiază
nu numai de odihnă, ci și de hrană
caldă. Adică de tot ce este necesar
pentru a munci cît mai spornic spre
a încheia în scurt timp secerișul.
In locul, unui răspuns despre res
pectarea normelor zilnice de lucru
și calitatea muncii mecanizatorilor,
președintele cooperativei agricole
din Plopeni. tovarășul Ion Cazacu,
ne Îndeamnă mai întîi a căuta sub

valurile de paie rămase în urma
combinelor eventuale spice nebătute
sau boabe risipite, după care ne
prezintă realizările zilnice, fată în
față cu graficele stabilite. Reglarea
aparatului de treier ori de cîte ori
este nevoie, menținerea unei viteze
adecvate de lucru, ca dealtfel și exi
gența cu care specialiștii și cadrele
de conducere din cooperativă, prezenți permanent în cîmp. controlea
ză funcționarea combinelor — sînt
principalele căi prin care s-a ajuns
la înlăturarea pierderilor de boabe.
Impresionează Ia oamenii de aici
mai ales exactitatea ou care execu
tă fiecare lucrare în parte. Marele
lor merit este că au gîndit această
campanie pînă în cele mai mici
amănunte. Pentru că, oricum, sece
rișul orzului constituie totuși un fel

de repetiție înaintea bătăliei griului,
ei au ajuns la convingerea că în
această repetiție trebuie rodați toți
combinerii. nu numai pentru a-și
recăpăta cum s-ar spune deprinde
rea, ci și pentru a nu-i istovi din
start pe unii. De aceea, la secerișul
orzului (unde prin program nu se
folosesc toate combinele) au organi
zat două schimburi normale pe fie
care combină. Că au procedat bine,
aceasta se poate vedea la fala locu
lui după modul in care înțeleg să-și
facă datoria.
...înserarea s-a lăsat de mult, dar
în cîmpiile Dobrogei cîteva mii de
mecanizatori și cooperatori continuă
să lucreze de zor la eliberarea de
paie a terenului, la arat, ca apoi în
dimineața următoare toate tortele să
fie concenirate iarăși la recoltat și
semănat. La o asemenea oră tîrzie.
Ia capătul unei sole cu orz a coope
rativei din Remus Opreanu. are loc
dialogul nostru cu directorul direc
ției agricole, tovarășul Dumitru Anghclina, care ne-a spus : „Acum re
colta de orz este numai bună de
strîns. Ne-am pregătit mult mai
bine decît oricînd pentru a o aduna și
pune la adăpost in oel mai scurt
timp posibil și fără pierderi. Dispu
nem de tot ce este necesar, astfel
încît campania de recoltare a cerea
lelor păioase să fie cea mai scurtă
de pînă ăcum.“
Am redat această precizare tocmai
pentru că ea poate ține drept loc de
concluzie anchetei noastre pe tema
secerișului în județul Constanta.

Florea CEAUȘESCU
Iosif POP
George MIHAIESCU

INVESTIȚIILE in funcțiune la termenul planificat!
CONSTRUCTORI, MONTURI Șl BENEFICIARI
- un efort susținut pentru finalizarea rapidă a lucrărilor
Și în acest an, pentru dezvoltarea uneia din prin
cipalele ramuri prelucrătoare ale industriei — chimia,
s-au alocat importante fonduri de investiții. Prin reali
zarea acestui program de investiții, in 1983 trebuie
să intre in funcțiune numeroase capacități și obiective
productive, prin a căror finalizare se asigură baza teh
nică pentru sporirea în continuare a ponderii
industriei chimice în volumul total al producției in
dustriale. In perioada care a trecut de la începutul anu
lui au intrat in funcțiune pe platformele chimiei de la
Cîmpulung, Turnu Măgurele, Craiova, Teleajen, Valea
Călugărească ș.a. o serie de capacități productive, în
tre care instalațiile tehnologice pentru producerea aci

dului sulfuric din pirită, acidului acetic, furfurolului,
catalizatorilor, articolelor tehnice din cauciuc, in
stadii avansate de finalizare sau în probe tehnologice
se află numeroase obiective productive, programul de
eșalonare a intrării in funcțiune a noilor investiții prevăzînd în perioada de pînă la sfîrșitul lunii iunie fi
nalizarea a zeci de noi instalații tehnologice.
Ancheta „Scînteii" are în obiectiv prezentarea sta
diului lucrărilor aflate in curs de execuție, pe cîteva
platforme ale chimiei, a măsurilor ce se întreprind pen
tru punerea cît mai rapidă în producție a noilor ca
pacități.

Multe soluții privind realizarea de piese și utilaje se găsesc chiar în unitățile din județ
Pentru sporirea producției de
plub și zinc, la ÎNTREPRINDEREA
METALURGICA DE METALE NE
FEROASE DIN COPȘA MICĂ se
află în construcție șase instalații
tehnologice. Termenele de punere
in funcțiune a noilor instalații sint
eșalonate pînă la sfirșitul acestui
an, ceea ce presupune că în mo
mentul de față s-a atins un stadiu
avansat la lucrările de construcții
și montaj. Analizele întreprinse pe
șantier de biroul Comitetului jude
țean de partid Sibiu au evidențiat
însă necesitatea recuperării rămâ
nerilor în urmă la lucrările de con
strucții, ceea ce a determinat sta
bilirea unui program complex de
măsuri.
Care a fost efectul lor practic ?
Reevaluîndu-și forțele, organizîndu-și mai bine munca, primind
și un substanțial sprijin din par
tea
beneficiarului, constructorii

Muncitorii cei mai bine pregătiți din întreprinderea beneficiară lucrează la montajul utilajelor
Diritr-o discuție purtată zilele
trecute cu tovarășul Ion Hariga,
director adjunct al ÎNTREPRIN
DERII PENTRU ARTICOLE TEH
NICE DIN CAUCIUC BOTO
ȘANI, am reținut că la ora aceasta
unitatea botoșăneană trebuia să fi
livrat o mare cantitate de benzi
transportoare unor întreprinderi ce
dețin o importantă pondere în în
făptuirea programului de dezvol
tare a bazei .energetice a tării. Can
titățile de benzi pe care le așteptau
încă în primele luni ale anului
minerii din Valea Jiului, cei de la
Rovinari, cît și alți beneficiari se
află încă pe lista contractelor ne
onorate. Cum s-a ajuns la această
situație ?
încă în luna decembrie a anului
trecut, în cadrul întreprinderii pen
tru articole tehnice din cauciuc Bo
toșani trebuia să intre în funcțiu
ne o capacitate pentru benzi trans
portoare. Acestei capacități îi
uirma o alta, a cărei punere în
funcțiune era stabilită pentru luna
iunie a.c. Cu toate eforturile depuse

de întreprinderea din Botoșani, uti
lajele necesare n-au sosit la ter
menele planificate. în urma dis
cuțiilor purtate între organele lo
cale și forul tutelar al întreprinde
rii, a înțelegerilor convenite între
Ministerul Industriei Chimice și
Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini, termenele de punere
în funcțiune a celor două capaci
tăți au fost reprogramate pentru
luna mai și, respectiv, noiembrie
a.c.
Ce s-a întîmplat între timp ? Mai
întîi, un aspect de ansamblu : în
treprinderea în cauză înregistrează
o importantă restanță la planul de
investiții, din care ponderea prin
cipală o reprezintă valoarea uti
lajelor nesosite pe șantier. Restan
tele cele mai mari le dețin două
unități furnizoare : întreprinderea
mecanică pentru utilaj chimic
și întreprinderea de mașini grele,
ambele din București. Iată nu
mai cîteva dintre utilajele care,
conform angajamentelor asumate
de furnizori, trebuiau să se afle pe

șantier încă din lunile februarie
sau martie : .echipamente înainte și
după calandrare, inclusiv instala
țiile pneumatice pentru liniile de
calandrare. mixtă și, respectiv,
textilă — de la I.M.U.C. ; utilajele
de calandrare pentru cele două li
nii, o presă de vulcanizat benzi și
numeroase subansambluri pentru
alte trei prese — de la I.M.G. La ne
ajunsurile pricinuite de cele două
unități (ne) furnizoare se adaugă
și cele produse de întreprin
derile „Automatica" și „Electro
nica" din București, întreprin
derea de utilaj tehnologic Bu
zău, care au intrat și ele în ..jocul"
reeșalonării livrărilor de utilaje și
echipamente. Un termen anume
la care unitățile amintite își vor
recupera restanțele este greu de
precizat. Cu atît mai greu cu cit
fiecare intervenție ce se face se
soldează cu... alt termen.
Cu toate acestea, pe șantierul ce
lor două capacități, constructorii și
montorii sînt zi de zi la posturi.
Mai mult, beneficiarul a pus Ia

ii

dispoziția constructorilor 45 dintre
cci mai pricepuți muncitori și
maiștri în meseriile solicitate.
Numai că, așa cum ne demonstra
inginerul Aurelian Pietraru, șeful
lotului, organizarea în flux a lu
crărilor de montaj este cît se poate
de anevoioasă ca urmare a sosirii
„pe sărite" a ansamblurilor și subansamblurilor.
— Sîntem deciși să facem orice
efort pentru grăbirea lucrărilor de
montaj și scurtarea probelor me
canice și tehnologice, ne-a decla
rat ing. Constantin Ciubotaru, di
rectorul întreprinderii. Dar este im
perios necesar ca furnizorii de
utilaje să-și respecte, măcar de
acum înainte, angajamentele asu
mate.
Este tocmai semnalul pe care îl
supunem atenției conducerii Mi
nisterului Industriei Construcțiilor
de Mașini și Ministerului Construc
țiilor de Mașini-Unelte, Electro
tehnicii și Electronicii, în subordinea cărora se află unițățile care nu
și-au respectat obligațiile contrac
tuale.

din cadrul Trustului de construcții
industriale Brașov au reușit, în
numai cîteva luni, să recupe
reze rămînerile în urmă la 3
din cele 6 obiective: furnalul
nr. 2, instalația de valorificare
a stibiului din zguri metalice,
precum și la dezvoltarea instalației
de obținere a cadmiului.
Dacă la trei dintre obiectivele
prevăzute să intre în funcțiune în
acest an lucrările avansează într-un
ritm susținut la ora actuală, la ce
lelalte trei nu se depun eforturile
necesare pentru lichidarea restan
țelor.
„Problema problemelor" de care
depinde urgentarea acestor lu
crări o constituie finanțarea in
vestițiilor respective. Abia în ulti
ma vreme, o oarecare clarificare a
situației celor trei obiective — care,
repetăm, trebuie să fie finalizate

Proiectanții

să

pînă la sfîrșitul anului — permite
concentrarea forțelor constructoru
lui și la aceste lucrări.
— Beneficiarul — arată ing.
Boleslav Miiller, directorul I.M.M.N.
Copșa Mică — a «întreprins și între
prinde în continuare măsuri pen
tru asigurarea condițiilor necesare
atacării cu toate forțele a lucrări
lor de construcții și la aceste obiec
tive. De pildă, constructorii puteau
deschide front de lucru încă din
martie la excavațiile fundației co
șului de dispersie.
Or. ce se constată pe teren ? Deși
mai este de excavat un volum mare
de anrocamente care să permită
stabilirea soluțiilor constructive
pentru fundație, pe șantier lucrea
ză... un singur excavator. „Terme
nul încheierii acestor lucrări fiind
foarte aproape, pe șantier vor fi
aduse urgent, și alte utilaje, așa
cum s-a stabilit recent în ședința

rezolve

operativ,

de execuția
Concluzia anchetei noastre la Copșa Mică și Botoșani,
semnalele primite la redacție de pe alte șantiere de
investiții din industria chimică arată limpede că pen
tru realizarea volumului mare de lucrări rămas de
executat în acest an sînt necesare măsuri tehnice și
organizatorice hotărite, a căror finalitate trebuie să
fie respectarea termenelor de punere în funcțiune a
tuturor capacităților productive. Așa cum se desprinde
din investigațiile noastre, pe o serie de șantiere rit
mul de lucru poate și trebuie să fie accelerat. Avem
în vedere îndeosebi obiectivele de investiții de pe
platformele de la Midia, Borzești, Pitești, Brazi, Giur
giu, Calafat.
Concentrarea forțelor constructorilor, urgentarea lu
crărilor de montaj, livrarea la termen și de bună ca
litate a utilajelor tehnologice și a echipamentelor des
tinate noilor investiții, colaborarea strînsă a unităților
beneficiare cu unitățile de Construcții constituie în
momentul de față sarcini de prim ordin pe șantierele
chimiei, pentru a căror îndeplinire organele și orga
nizațiile de partid trebuie să acționeze cu fermitate,
astfel încit ritmul de execuție la fiecare obiectiv de
investiții să sporească substanțial. Pe lingă eforturile
care se depun la fața locului de beneficiar, constructor
și montor. de o deosebită importantă sînt măsurile pe
care trebuie să le aplice titularul acestor investiții —

de comandament" — ne 6pune ing.
Constantin Cândca.
Importanța cu totul deosebită a
investițiilor care se realizează pe
platforma chimiei de la Copșa Mică
a determinat o puternică mobilizare
a forțelor nu numai ale construc
torilor și beneficiarului, ci și ale
unui șir de unități din județ —
„Independența", întreprinderea me
talurgică, „ICEMENERG" și „Ba
lanța" din Sibiu — pentru fabri
carea cu forțe proprii a unor sub
ansambluri nerealizate la timp de
alți furnizori din țară sau prevăzute
a fi aduse inițial din import.
Toate aceste măsuri, alături de
efortul susținut al constructorului,
sînt menite să asigure un reviri
ment real în întreaga activitate des
fășurată pe șantierul acestor im
portante obiective de investiții pe
a căror producție economia națio
nală va conta în curînd. '

pe șantiere,
investițiilor

problemele

legate

Ministerul Industriei Chimice. Amintim în acest sens
că, recent, conducerea ministerului a decis formarea
de colective de coordonare a lucrărilor pe șantier, de
tașarea unor importante efective de muncitori și spe
cialiști ai unităților beneficiare la instalațiile care au
termene apropiate de punere în funcțiune, reactuali
zarea graficelor de execuție pentru recuperarea res
tanțelor apărute și reducerea rapidă a stocurilor de
utilaje, întărirea asistenței tehnice a cercetătorilor șl
proiectanților la noile lucrări.
îndeosebi în legătură cu această ultimă măsură
amintită se cuvine să subliniem că în această perioadă
capătă o importanță cu totul deosebită prezența pro
iectanților pe șantiere, chemați să soluționeze prompt,
la fața locului, în strînsă conlucrare cu beneficiarii,
constructorii și montorii toate problemele concrete
care se ridică, să găsească soluții operative pentru în
locuirea unor piese, subansambluri, materiale prevă
zute a fi aduse din import cu cele realizate în tară.
Toate aceste măsuri sînt menite să determine o îm
bunătățire radicală a activității de investiții pe șan
tierele chimiei, să asigure punerea neintîrziată în
funcțiune a tuturor capacităților planificate în acest an.
Anchetă realizată de Dan CONSTANTIN,

Silvestri A1LENE1, Nicolae BRUJAN
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PATOSUL ANGAJĂRII ARTISTICE
Nu numai contactul cu
vitalitatea, optimismul și
entuziasmul tinereții este
tonic — atunci cînd con
templi vastul și diversul
spectacol al artei amatoare
studențești. Ci și potenția
lul creator, varietatea mo
dalităților artistice cultiva
te nu o dată sub semnul
unei depline sincerități, al
nevoii de autoexprimare
prin artă a unor puncte de
vedere, a unui nivel de sen
sibilitate proprii, caracte
ristice.
O asemenea concluzie
impune cu prisosință si
secțiunea Teatru-MontajeRecitatori. ce a avut loc la
Cluj-Napoca în cadrul celei
de-a XV-a ediții a Festi
valului artei și creației stu
dențești. festival desfășurat
în cadrul generos și atot
cuprinzător al „Cîntării
României".
Au fost oaspeții Almei
Mater Napocensis 14 cen
tre universitare. La secțiu
nea de teatru consemnăm
participarea remarcabilă a
studenților celor două in
stitute de învătămint artis
tic, ce au evoluat în incin
ta Teatrului Național. Ei
au oferit publicului specta
cole spumoase, vădind do
rința redescoperirii unor
lucrări mai puțin frecven
tate din tezaurul clasic,
marea disponibilitate a ti
nerilor interpreti capabili
să joace, cînte și danseze,
harul și verva lor deose
bită („Agachi Flutur" de
Vasile
Alecsandri
—■
I.A.T.C.) ; spectacole inte
ligente, vădind subtile des
cifrări ale enigmelor pro
puse de dramaturg și so
luții scenice pline de fan
tezie. („în căutarea sensu
lui pierdut" și „Mobilă și
durere" — jucate de
I.A.T, „Szentgyorgy Istvan"
din Tg. Mureș). Ambele
montări (la care se cuvine

de grup intitulat „Bleste
mat să fii război" pe o idee
de Brecht, pledoarie împo
triva agresiunii, suspiciunii,
militarismului — al Casei
de cțiltură din Tg. Mureș.
„Mihai" (Facultatea de
limbi străine din București)
a sugerat ce interesante
propuneri pot veni din
partea studentilor-dramaturgi (Dora Enache). mai
ales atunci cînd ei se nu
mără printre interpretii
propriei scrieri.

adăugată și transfigurarea
scenică a „Magiei roșii" a
lui Michel de Ghelderode)
au pus, de asemenea. în
evidentă cîteva talente care
vor face cinste, sîntem si
guri, scenei românești, con
tribuind la viitorul ei stră
lucit : actorii Claudiu Bleont (cunoscut și din filmul
„Concurs" unde era prota
gonist). Ander Zoltan, Nagy
Istvan, creatori ai unor
compoziții briante. Adriana
Cirfoman (recitări), regi-

s-a decernat un premiu
special.
N-au lipsit din acest fes
tival nici exemplele de teatru-document, experimen
tal, ori pantomimele amu
zante cu incisive trimiteri
satirice. O mențiune speci
ală se cuvine „teatrului
nescris" propus de studen
ții reșițeni prin „Pînza de
păianjen", care a obtinut
aplauze și premiul I : o ex
presie vie. directă, sinceră
a preocupărilor, căutărilor.

însemnări pe marginea etapei de la Cluj-Napoca
a Festivalului artei și creației studențești
Două dintre spectacolele
prezentate au apărut juriu
lui — condus de regizorul
Ion Cojar, profesor la
I.A.T.C., juriu ce includea
profesori universitari, actori de talia distinsei actrițe a Naționalului ieșean Adina Popa, a lui
Victor
Rebengiuc,
Ion
Besoiu și Dorel Vișan —
de-a. dreptul excepționale.
Unul, „O întîmplare" de
Horia Lovinescu, propunea
prin compoziții puternice,
de adîncă trăire interioară,
un climat al tragediei de
cea mai pură esență. Crea
tori : studenți de la insti
tuțiile tehnice (politehnică,
construcții) din Iași, reu
niți în echipa Casei de cul
tură. Celălalt se numea :
„Prietenia" și era un colaj
de texte traduse din spani
olă, transfigurate de stu
denții mediciniști din Cra
iova, cu imaginație, cu dă
ruire. cu o implicare deo
sebită. Principalului ani
mator. studentul columRicardo Angarita. 1

zorul Alexandru Darie,
scenografa Maria Miu —
care toti au fost încununați
cu premii speciale.
Spre deosebire de edițiile
precedente. în repertoriile
formațiilor studențești au
figurat numeroase piese ale
dramaturgiei românești ac
tuale — fapt amintind că
majoritatea
spectatorilor
teatrelor profesioniste o
formează tinerii și confirmînd interesul lor pentru
problematică și arta unor
scrijtori ca Horia Lovinescu (studenții din Iași),
Marin Sorescu (Brașov),
Theodor Mănescu. Ecaterina Oproiu (București),
Ion Băieșu (Galati). I. D.
Sîrbu (Craiova), Dinu Să-,
raru (dramatizarea după
„Niște țărani" — Institutul
agronomic
Cluj-Napoca).
Interesante au fost și pro
punerile din dramaturgia
străină : piesa Măriei Lui
sa Fleisser, prezentată în
premieră pe țară de stu
denții sibieni ori dramati
cul și dinamicul spectacol

Aplauze pentru artiștii de miine

'-

idealurllor tinerei genera'
ții. O bună impresie au
__
lăsat si manifestările de
teatru-colaj, susținute de
formația Casei de cultură
a studenților din București,
echipe din Ploiești si Timișdara.
Poemele din Nicolae Labiș, Magda Isanos. Zaharia
Stancu. Cezar Baltag, Ana
Blandiana, Ion Gheorghe,
Ileana Mălăncioiu, Marin
Sorescu. Radu Stanca. Szilagyi Domokos, Nichita
Stănescu. alături de nume
roase creații proprii, au
ilustrat nevoia de poezie a
tinerei generații. înalta ca
litate a poeziei patriotice
actuale. Vocile poeziei au
găsit în Mihaela Pîrvan,
Liubița Raichici (filologie,
ambele din Timișoara). în
Mariana Savu (din Bucu
rești). în Liviu Jianu (din
Craiova) interpreti sensi
bili. emoționanti.
Numeroase au fost și la
această ediție montajele.
Și ca rezultat al influentei
stereotipiilor și al lipsei de

—

spirit creator manifestate
de instructori — unele din
montaje au suferit de mo
notonie, părînd mai mult
exerciții de stil și experi
mente de mijloace. Ar fi
fost necesare, credem, și o
mai autentică deschidere
formală, și o mai mare va
rietate a ideilor și trăirilor
exprimate — în acord mai
viguros cu universul de
trăire și simțire, cu entu
ziasmul și optimismul ce
caracterizează
tineretul
studios. Aspectul principal
la care s-au oprit studen
ții pentru a-1 transfigura
prin intermediul poeziei,
cîntului. muzicii, dansului,
euritmiei a fost cel al oro
rii războaielor și necesită
ții salvgardării păcii „Jo
curi periculoase" (AlmaC.C.S. București), „Missa
solemnis"
(„Thalia" —
C.C.S. Timișoara). ..O. pomeniti-i pururi" (Galati),
Vorbind despre condiția
„amară a dezrădăcinării",
studenții
din formația
de la Hidrotehnica-București au vorbit, totoda
tă, despre izvorul tonic,
regenerator al pământului
natal. Conturind portretul
comunistului de omenie,
„Om pentru oameni" (Aca
demia militară-București) a
evocat în cuvinte vibrante
personalitatea secretarului
general a! partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu.
Prin tot ce au propus
mai bun atenției, manifes
tările de la Cluj-Napoca
au arătat că arta este pen
tru tineretul studențesc o
necesitate, o cale eficientă
a exprimării unei atitudini
sociale și politice avansate,
active ; un prețios instru
ment al perfecționării spi
rituale.

Natalla STANCU

- --------------------------

Valori ale tinerei generații

Ca in fiecare an, de curind a avut loc, pe sceria...
Operei Române, spectacolul
’
' ’
de balet susținut de elevii
Liceului de artă „George
Enescu" — profil coregrafie.
Adevărată „pepinieră" de ta
lente pentru scenele noastre,
liceul a oferit o convingă
toare trecere in revistă a ce
lor mai tineri balerini ai ță
rii, ilustrind temeinica lor
pregătire, sub îndrumarea
competentă, de înalt nivel,
făcută cu o admirabilă dărui
re de profesorii acestei
școli. Ca și colegii lor mu
zicieni, tinerii balerini me
rită toate laudele pentru ta
lentul, tehnica și efortul
fizic enorm din care se com-

pun grația și farmecul dan
sului. Merita să-i vezi evo
luind in scena Operei Româ
ne. Meritau chiar si aplau
zele celor care au lipsit de
la acest excelent spectacol :
criticii și cronicarii de spe
cialitate, conducătorii an
samblurilor noastre artistice,
reprezentanții instituțiilor ar
tistice — inclusiv ai celei
care i-a găzduit — interesați,
teoretic, te „schimbul de
miine" al acestei dificile
arte...

în fotografie : Scenă din
baletul Pacea, interpretat de
elevii Liceului de artă „Geor
ge Enescu" — profil core
grafie.

BIHOR
„SăPTfiMÎM UNIVERSITARĂ ORĂDEANA"
La Oradea a debutat luni, 6
iunie, „Săptămîna universitară
orădeană", tradițională manifes
tare organizată de comitetul ju
dețean de cultură și educație
socialistă, consiliul județean al
sindicatelor. Institutul de învă
țămînt superior din Oradea și
comisia județeană a inginerilor
și tehnicienilor. înscrisă în ca
drul Festivalului national „Cîntarea României", complexa ac
țiune are ca generic tema :
„Creativitatea tehnico-științifică în sprijinul creșterii eficien

r

Anul 1983. în care împli
nește frumoasa vîrstă de
șaptezeci și cinci de ani,
este pdntru Virgil Cariano
pol și anul maximei consa
crări prin publicarea, în
populara colecție „Biblioteca pentru toti" a Editurii
Minerva, a unei cuprinzătoare selecții din creatia sa
lirică : Scară la cer *), cu o
prefață de C. Stănescu. O
asemenea ediție retrospec
tivă prezintă un anumit
risc. îndeosebi în cazul
unui poet care a fost suc
cesiv contemporan cu Oc
tavian Goga. cu Radu Stan
ca și cu Nicolae Labiș,
pentru ca în prezent să-și
publice versurile în reviste
alături de Mircea Dinescu
și Carolina Ilica. Este vor
ba de riscul de a deveni vi
zibile diferitele perturbatii
produse de-a lungul tim
pului de fluctuația modei
poetice si de a oferi ast
fel cititorului prilejul să
se îndoiască de autenticita
tea actului liric. Iată insă
că Virgil Carianopol. poet
de tip traditional, bine fi
xat în felul său de a fi,
trece fără prea mari pier
deri această dificilă probă.
Bineînțeles că scrisul său
n-a rămas complet imun la
influente, însă ele au mo
dificat doar temporar și
neesențial structura origi•)

Virgil

Carianopol :

„Scară la cer", B.P.T., Edi„MINERVA".

tei, calității, productivității mun
cii și reducerii consumurilor
specifice de materii prime și
materiale, energie și combusti
bil" și reunește cadre didactice
universitare. cercetători de la
diferite facultăți de învățămînt'
superior și institute specializate
din București, Cluj-Napoca,
Baia Mare. Timișoara. Sibiu,
Iași. Craiova, Pitești, Constanța,
Reșița și Oradea, precum și nu
meroși specialiști din reprezen
tative unități economice bihorene. (loan Laza, corespondentul
„Scînteii").

nară. Astfel. în volumele
Flori de spin, 1931 (din care
n-a fost retinut nici un
poem pentru recenta anto
logie). Virgil Carianopol,
1933 și Un ocean, o frunte
în exil, 1934 pot fi sesizăte
unele procedee de epatare
a cititorilor folosite de avangardiști. ca repetițiile
obsedante, asocierile unor
elemente greu compatibile,
căutarea
unor
senzații
„tari" -sau exhibarea eulul
(de exemplu prin utilizarea
numelui ca titlu de carte).
Aceste teribilisme l-au de
terminat pe Eugen Lovinescu Să-1 situeze pe Virgil
Carianopol în capitolul Poe
zia extremistă din Istoria
literaturii române contem
porane, situare care s-a do
vedit însă ulterior — după
cum demonstrează cu fine
țe autorul prefeței — ’ în
neconcordantă cu adevăra
ta natură a poetului. în
Scrisori către plante. 1936
și Carte pentru domnite,
1937, poate fi identificată,
apoi, influenta lui Tudor
Arghezi. îndeosebi în acele
poeme în care autorul în
cearcă să surprindă, prin
intermediul unor versuri
evazive, starea de aștepta
re. de bănuială, de presim
țire : „Ia uită-te. tremură
îngenunche
vîntul. / Ori
pămîntul ? / Mie mi se
pare / Că dă cineva din aripi în zare. // Parcă o
mînăi / S-a oprit în furtună, /' Parcă prin singurătate / 'Trece cineva cu noap-

Potrivit unei frumoase
sușiri creatoare.
Dacă
tradiții, s-au decernat re
trecem insă în revistă lis
cent premiile Uniunii Ti
ta celor premiați, în acest
neretului Comunist penan, ca și în anii prece
tru creație literar-artisdent, vom constata cu
tică pe anul 1982. Distincrelativă ușurință că ea
ții destinate să stimuleze
conține o serie de nume
literatura și arta angajacunoscute publicului, au
tă. revoluționară, operele
tori ce încep să se impu
inspirate din istoria eroi
nă prin lucrări valoroa
că a poporului, din edifi
se. beneficiind de clima
carea societății socialiste
tul stimulator în care
multilateral
dezvoltate,
evoluează și se dezvoltă din viata și munca tinerei
întreaga noastră creație
generații, aceste premii, literar-artistică.
acordate cu o lăudabilă
Este un semn, profund
consecventă de mai multi
îmbucurător. 'că noile
ani, șe atribuie tinerilor
generații de creatori con
creatori pînă la 35 de ani.
tinuă tradiția culturii, a
în virtutea unor criterii
judicioase și stimulative.
Efecțe ale existentei unui
climât 'democratic în cul- CONSEMNĂRI•
■ tura și" arta noastră, ele
_
.. repreziptă, o ... generoasă
. .forma ide. pretlțire și sti
artei și literaturii umamulare a valorii și a ori
niște, că „cei ce vin"
ginalității, a preocupării
tinerilor creatori fată de aduc în peisajul literarârtistic
un suflu nou.
problematica vieții. a
alăturîndu-se
efortului lor de a surprin ' proaspăt.
de în opere militante. în. tuturor creatorilor intens
preocupați să redea în
poezie și proză. în mu
pagini durabile clocotul
zică. film și artă plastică
trăsături
caracteristice vieții și muncii libere a
poporului. problematica
ale colegilor lor de gene
vastă a formării omu
rație. sensibilitatea, ori
lui nou.
zontul moral, politic și fi
lozofic ale tineretului pa
Să mai observăm, apoi,
triei noastre, participant că, în general, tinerii au
activ la construcția socia tori premiați — mai ales
listă. la făurirea propriu în anii trecuți, dar și
lui său destin. Rostul de mulți din anul acesta —
clarat al unor astfel de sînt din toată tara, și nu
premii.' în concordantă cu doar din Capitală, ceea
orientarea generală a ce vorbește de la sine
creației, constă în sporirea despre dezvoltarea armo
lucrărilor militante de nioasă a talentelor pe în
certă valoare, al căror treg cuprinsul tării, descaracter educativ și nivel . ore climatul democratic
artistic îndreptățesc o ce se manifestă puternic
largă popularizare în rîn
și pretutindeni, despre
dul cititorilor, al masei largile posibilități de alargi de iubitori ai poe firmare a valorilor din
ziei și filmului, ai muzi oricare colt al patriei, pre
cii și artelor plastice.
cum și despre consolida
Firește, un premiu lite- rea sentimentului, deose
rar-artistic nu consacră bit de fertil
pentru
neapărat și definitiv un spiritul creator, că soautor, ci este menit să cietatea este pregătită
i
semnaleze valori ce ur să-și recunoascăi și remează a se defini și dez cepteze valorile adevărate, autentice. oriunde
volta în viitor, prin noi și
noi lucrări, printr-o muncă s-ar manifesta ele. Dealt
tenace, perseverentă, în fel, se cade să observăm
deplin respect fată de că acordarea acestor pre
adevărul vieții, față de mii a fost precedată, in
publicul receptiv de artă presa de tineret, de o largă
^și față de propriile în- și cuprinzătoare consul-

tea în spate..." (întrebări
de seară).
Treptat însă, poezia lui
Virgil Carianopol s-a reve
lat în simplitatea și trăini
cia ei de „lucru bine fă
cut". înainte de-a o privi
mai îndeaproape. să preci
zăm că spre deosebire de
, perioada avangardistă, ne-

tare a criticii literar-ar-,
tistice, a editorilor și unui mare număr de oa
meni de artă și cultură
care și-au exprimat op
țiunile și opiniile cu pri
vire la numeroși autori
tineri și lucrările lor. în
tre opțiunile comentato
rilor literari, ale celor
consultați și premiile acordate se constată o anumită concordanță care
este de natură să confir
me deplina utilitate și
necesitate a largului son
daj de opinie cu privire
la realizările literar-artistice ale tinerei generații.
Desigur, dezvoltînd în
viitor această bună ex
periență și
fructificînd
deplin avantajele indiscutabile' ale unei astfel de
procedări
democratice,
deschise, ar fi util și de ‘
mare interes să se solici
te și șă se publice pe
larg și opiniile beneficia
rilor direcți ai creației,
ale tinerilor Înșiși, ale
căror gusturi și opțiuni
ar putea astfel să fie mai
bine cunoscute. Aceasta
ar determina, pe de altă
parte, și amplificarea fi
rescului interes cu care
tinerii înșiși urmăresc
creația literar-artistică a
colegilor lor ,de genera
ție.
De bună seamă că acordarea premiilor este
doar un moment, impor
tant, dintr-o mai amplă
activitate de punere în va
loare a celor mai izbuti
te creații ale tinerilor
creatori : ele urmează a
fi pe larg analizate, deve
nind obiectul unei dezba
teri profitabile, menite să
le scoată în eviden
tă trăsăturile caracteris
tice.
Dialogul deschis promovat cu succes și prin
aceste binevenite premii
ale U.T.C. definește, con
diția esențială a ceea ce
îndeobște numim demo
crația culturii : o demo
crație ce devine și tre
buie să devină tot mai
mult caracteristica orică
rui demers al artei și cul
turii noastre socialiste.

M. COSTEA

expresivitate maximă. însă, sălbatice : „Hermina-i doar
oricum intră în rezonantă un pic de viată. / Un giu
cu morala autorului Cuvin vaer ce dă scîntei. / Trătelor potrivite. în Frunzi ieste-n Nordul numai ghea
șul toamnei mele. 1938 și tă / Și-i prinsă pentru-arScară la cer, 194(1, ca și în gintul ei. //Ca s-o vîneze.
numeroasele volume de vînătorii / Găsesc un golf
versuri publicate în ultimii de gheată-n jur / Și-i dau
cincisprezece — șaisprezece cu chinoros pereții. / Știind
ani — Versuri, 1967. Cînte- cit ține ea la pur. // Hăitași.

Virtuțile expresive ale ceramicii
Reper al unul exemplar
itinerar spiritual — noua
expoziție deschisă de Cos
tel Badea la galeriile „Si
meza"
contribuie o dată
mai mult la circumscrie
rea unei individualități
creatoare care a știut să
, se încadreze cu autoritate
In contextul ceramicii ro
mânești contemporane. Adevăra-t creator de „școa
lă". s-a spus. Costel Badea
este in orice caz ceramistul
care a contribuit substan
tial la dezvoltarea moder
nă a acestei arte a focului.
Finețea observației, bo
găția ideilor și a soluțiilor
plastice folosite îl reco
mandă a fi. odată cu aceas
tă nouă manifestare per
sonală. același talent vigu
ros. sigur pe mijloacele
artei sale, capabil să-și
reînnoiască. Să-și multi
plice interesant mijloa
cele unei arte ale cărei
coordonate le-a definit pe
deplin în cadrul unei ex
trem de bogate activități.
O atestă impresionantul
său palmares care, de
peste un’ deceniu, acumu
lează numeroase premii
naționale si distincții interna tionale (cîteva medaIii de aur la Concursul
international de la Peragia. premii la bienala in
ternațională de ceramică
de la Vallauris. la cvadrie-

galeriile „Orizont",
Mihalache-Blendea
atestă, printr-o manifestare de reală tinută artis
tică. prezenta unei creatoare a cărei netă origina
litate se manifestă constant. de multi ani încoace,
in toate marile expoziții
de artă decorativă. Reuni
te acum pentru prima dată
într-o expoziție personală,
tapiseriile ei mărturisesc
aceeași grijă pentru lucrul
sincer și autentic, Aceeași
preocupare pentru frumusetea și eleganta lui pe
care o ilustrează și ansamblul tapiseriilor realizate
pentru Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, aceeași
seriozitate și fermitate cu
care artista a știut să în
drume vocația viitorilor
artiști In cadrul claselor
de tapiserie pe care le con
duce la Institutul „Nicolae
Grigorescu".
gur în deplin consens cu
Ca și în pictura pe care ansambluri unitare,
o practică cu egală dezin aceeași finețe a execuției exigentele . pe care le im
voltură. tapiseriile Măriei pe care iubitorii de artă plică structura sintetică a
Mihalache-Blendea se dis i-o cunosc din precedente oricărei imagini de artă
ting prin soluții plastice manifestări colective de decorativă, de o expresie
complexe, axîndu-se însă artă decorativă, artista s-a pe care am putea-o numi
predilect pe expresivitatea aplecat asupra fibrei tex- poetică a formelor naturii.
acordurilor, cromatice
în țile folosite în-,articularea Frunzișul abundent,. ade
...... — ...
/cadrul j^ijora.. .treceri sub- armonioasă. echilibrată
,’cchili!'~’‘fi a — vărat cosmos
------ vegetal
•——»- (cum
^ții nuanțate se topesc In. motivelor, animate. edesi- dealtfel ne-o indică și
La
Maria

ce de amurg, 1969, Cîntece
românești, 1970. Viorile
vîrst’ei, 1972. Lirice. 1973,
Ștergar românesc. 1973. Ele
gii și elegii, 1974. Cîntece
oltenești, 1977. Lumini pen
tru dragostea mea, 1978.
Peisaj românesc, 1979. Cîntec la plecarea verii, 1982
— se configurează tot mai
clar o distantă și chiar o
dezaprobare fată de orice
intervenție în armonia na
turii. Chiar și pentru com
portamentul uman, care
este prin definiție o prelu
crare a reacțiilor instinc
tuale. o artificializare a bi
ologiei. poetul găsește drept
model conduita unei ființe

cu glasuri ca de fiare. / în
aerul vibrînd sonor. / O-mping. apoi, strălucitoare, /
Pînă ce intră-n golful lor. //
Ce mușchi puternici, teme
rară. / Cu gheare tari, in
teci adînci. / Hermina ar
putea să sară, / Să fugă
dincolo de stînci. // Decît
să-și murdărească însă. /
Cu negru, albul ei de har. /
S-așează pe zăpadă, strân
să. / Și-așteaptă moartea,
ca pe-un dar. // E datul ei,
îi scrie-n soartă / Să dea
cuvînt la veșnicii. / Mai
bine să lucească moartă /
Decît murdară, printre vii."
Ajungem astfel la con
cluzia că. asemenea lui Tu-

cumpăna între stilizarea
lucidă. între apariția lor
insolită uneori și ritmurile
calme ale ansamblurilor.
Le reunește. dincolo de
variate raporturi volume
trice. aceeași fină pictu
ralitate a glazurilor, ace
leași efecte de prețiozitate
ale materialului ceramic.
De o nobilă adecvare la
ceea ce am putea numi
sensul tematic și proble
matic al ceramicii moder
ne. lucrările lui Costel
Badea
atestă prezenta
unei reale și bine conturate personalităti artistice.

cîteva titluri) nu este strict
limitat la funcția, lui deco
rativă. căci toaie aceste
fine armonii și stilizări au
conlucrat în direcția alcătuirii
unor
ansambluri
coerente din care
___ ....
nu lipsesc accentele grave, me
ditative. Vocabularul sim
bolic și metaforic al for
melor aluzive, această pa
ralelă continuă a frag
mentelor de frumusețe na
turală. cu vastitatea alcă
tuirilor cosmice conferă
multor tapiserii un carac
ter simbolic. „Astru" sau
„Germinație". „Castan în
florit" sau „Mișcare în
spațiu". pentru a aminti
doar cîteva titluri, sînt ade
vărate sinteze de formă și
ritm, construcții care cir
cumscriu sensibilul în di(Pensiunile rationale ale
armonioase,
proporțiilor
Discreția cu care Maria
Mihalache-Blendea știe să
sensibilizeze idei, această
întreagă revărsare de culori și forme pe care o
etalează expoziția sa pune
pe deplin în valoare prezenta unei autentice individualițăți artistice.

Marina PREUTU^

ÎRAMW DE EXMUfflțĂ - LIANTUL CEWRAIIIIOR
(Urmare! din pag. 1)

Am citit cartea profesorului Octav
Onicescu „Pe drumurile vieții", scri
să la aproape nouăzeci de ani. Am
parcurs cu emoție paginile aceștui
memorial de drum desfășurat pe
aproape un secol. . Nici un cuvînt
mare, nici o frază grandilocventă,
Totul pare simplu și firesc, cum
simplă și firească este munca de zi
cu zi. de o viață. Și, totuși, ce lecție
uriașă de patriotism și- dragoste de
tară se desprinde din scrisul mare
lui om de știință 1 Dincolo de cu
vinte apar faptele și conștiința unei
datorii de împlinit în disciplina nea
bătută de soldat al științei româ
nești.
Mă consider format la școala de
fizică-matematieă a
profesorului
Nicolae Teodorescu. Studiindu-i lu
crările cu dimensiuni enciclopedice,
de analiză profundă și concomitent
cuprinzînd un cadru de sinteză cu o
putere de „generalizare
__ __
rar ______
întîlnită
la marii savanți de pe meridianele
globului, am încercat și am înțeles
sentimentul imensității. Am ezitat
ani lă rînd să bat la ușa cabinetului
său de lucra pentru a-i supune exa
minării idei care mă frărpîntau. De
fiecare dată mi se părea că nu sînt
suficient de pregătit, că împlinirea
mea sub raportul gîndirii mai are

dor Arghezi, dar fără ge
niul plastic al acestuia și,
mai ales, fără simțul lui
cosmic. Virgil ‘Carianopol
are o structură de moralist,
în poemul pe care l-am ci
tat mai sus. exact ca intr-o
fabulă, există și o morală.
De foarte multe ori versu
rile lui Virgil Carianopol

Atitudinea morală a poeziei
semnificativă pentru evolu
ția ulterioară a poetului,
perioada argheziană repre
zintă mai mult decît un
simplu incident, fiind favo
rizată de o anumită afini
tate a lui Virgil Carianopol
pentru atitudinea de ins
„singur și pieziș". Este adevărat că în cazul său această atitudine, n-are dia
mensiunea metafizică
recluziunii lui Tudor Arghezi. ce provine mai curînd din sentimentul „dez
rădăcinării" profesat de să
mănătoriști si. într-o oare
care măsură, din acea poză
a „poetului damnat" căreia
Dimitrie Stelara îi ya da o

structuratoare asupra di
namicii interne a creației
acestui artist. Amestec de
elementar și rafinament,
de vigoare a concepției și
delicatețe ,a
suprafeței
modelate, ele se dovedesc
capabile să dezvăluie ace
leași potențiale calități de
monumentalitate.
Reme
morare modernă a fante
ziei spiritului popular, pă
sările lui Costel Badea
pun mai pregnant in evi
dentă sensuri ale ponderii
volumetrice prin care ce
ramica sa. în genere, este
caracterizată. Ca un miez,
ca un receptacol de viată,
trupul plin, greoi al acestor păsări fantastice indică parcă sensul dezvoltării
organice a unor forme ce
atrag privirea în jos. spre
pămîntul pe care par te
meinic fixate. Nu au ni
mic din lansarea specta
culoasă a zborului și to
tuși, în fiecare din varian
tele acestei teme pe care
le înfățișează expoziția,
ele se dovedesc capabile
să-și emancipeze. întrea
gă. expresivitatea spațială.
Ca și în cazul platourilor
cu rol decorativ, accentul
cade pe plasticitatea mate
rialului. pe exprimarea
concentrată, densă a -sen
surilor desprinse din
” raportarea la motiv, întotdeauna ținînd
dreaptă

Izvorul veșnic viu al naturii

CRONICA LITERARĂ

.

nala artelor decorative de
la Erfurt sau la expoziții
internaționale cum ar fi
„Ceramica în arta contem
porană" de la Gdansk etc).
Numeroase lucrări de artă
monumentală (pe litoral,
la Băneasa. Jilava. Slobo
zia, Tîrgu Jiu. Mediaș sau
la sediul Ambasadei româ
ne din Atena) atrag aten
ția asupra uneia dintre
coordonatele esențiale ale
creației acestui artist : îm
binarea. într-o manieră
care-i este cu desăvîrșire
proprie, a decorativului cu
monumentalul.
Lucrările
recentei sale expoziții de
la galeriile „Simeza" se
disting tocmai prin această
originală
sinteză.
Sînt
creații
care, respectînd
tehnologiile specifice im
puse de ceramică, nu rămin la simpla funcționali
tate decorativă, ci tind
mereu să se înscrie în aria
mai vastă și generoasă a
sculpturii.
Aflate Intr-un continuu
dialog cu spațiul exterior,
sculpturile-ceramice create
de Costel Badea degajă
sensuri de energie pozitivă
ca în cazul păsărilor gru
pate distinct în expoziție.
Motive cu largi semnifi
cații. păsările incită privi
torul spre lecturi asocia
tive și culturale nu lipsite
de accente ironice. în stare
a oferi o dimensiune

prezintă o asemenea succe
siune. după o secvență epi
că urmind o concluzie cu
valoare de îndreptar etic.
Dar chiar și atunci cind
pledoaria pentru un anu
mit mod de a trăi nu este
explicită, tot simțim că
poetul urmărește să ne
convingă de ceva, să acrediteze o valoare morală
prea . des ignorată.spre
___ ...indignarea lui. Așp se întîmplă de exemplu în versuri
le în care apar figuri de
țărani. Departe de a fi sim
ple portrete pitorești, ta
blourile respective au un
sens polemic latent si chiar
o notă de sfidare la adresa

încă serioase lacune ; și poate n-aș
fi făcut-o niciodată dacă întîmplarea
nu ne-ar fi pus fată în fată, cu cîțiva
ani în urmă, la un simpozion inter
național. Mă întîlneam, în sfîrșit, cu
o legendă vie ; omul consemnat la
loc de cinste în istoria matematicilor
moderne, era și omul care la 23 August 1944, tînăr locotenent, luptase
cu arma în mînă. de partea insurec
ției, în fruntea detașamentului pe
care-1 comanda. Convorbirea s-a
legat firesc, eram ascultat și înțeles.
Iată secretul simplu al creatorilor de
școală științifică !
Ce cuvinte de gratitudine ar trebui
oare să găsesc și pentru profesorul
Ion Dumitru Mangeron, pentru în
drumarea dezinteresată pe care mi-o
acordă de un lung șir de ani, el,
omul aplaudat la catedrele marilor
academii și universități ale lumii ?
Voi mai cita, în această enumerare a
savantilor de prestigiu, pe profesorul
meu de electrotehnică din facultate.
Petre Sonea, ale cărui experimente
de mare originalitate, organizate In
explicații teoretice la nivel științific
de vîrf, m-au ajutat în definirea
unui piinct de vedere-nou privind o
încercare de a elabora un concept
general pentru o relație neliniară
între masă și energie — dezvoltat
azi, împreună cu colectivul cu care
lucrez, în numeroase invenții și ar-

celor care trăiesc altfel :
„îi văd. sînt tot așa. cu co
joacele rupte. / Cu pieptu
rile și cu fetele supte. / Le
sînt mîinile tot așa aspre și
dure. / Privirile, tot otel
din tăiș de secure. / Cu
ochii adinei șl lucioși ca
niște băncuțe. / Aduc la
oraș diminețile
_____ _inr căruțe.
_____ /
Beau țuică prin cîrciumi șl
vorbesc tare. / Socotesc ba
nii pe degete și hambare. /
Li se umezesc ochii și as
cultă duși / Cînd Iși taie
țiganul sufletul în arcuș."
(Țăranii).
Dragostea de patrie are.
la Virgil Carianopol. aceeași expresie vehementă,
definindu-se în opoziție cu
frivolitatea unui interlocu
tor imaginar. Se observă
încă o dată că poetul nu
enunță, ci pledează : „Stră
bunul meu si-a pus aici te
meiul / Cu brațele muncite
din belșug. / El n-a știut să
scrie cu condeiul. / A scris
în schimb cu fierul de la
plug. // Purta cu el un buz
dugan ce-ntr-una / Cu mare
greu putea să-l țină-n friu.
/ Și un cutit. Încovoiat ca
luna. / înfipt în curcubeul
de pe brîu. // La nedrepta
te se uita-ntr-o. dungă.
___ . /
Lovea adînc durerea, cînd
putea. / Umbla-mbrăcat în
tr-o cămașă lungă / Cu râu
rile tării peste ea." (Stră
bunul) sau. intr-o altă poe
zie, „Prezentă" (din voi.
Cîntece românești. 1970) :
„Sînt pămînt din trupul
cald al tării / Sub copita

-------------------------------------X
timpului călcat / Mai aud
cu sîngele visării / Chiotele
ce m-au frămîntat. // Stau
aici, sub flamuri si sub ste
me. / Semn adînc de nime
nea clintit. / Și-s tot eu.
deși din vreme-n vreme. /
Coborînd prin veacuri, am
suit. // Moșii mei de-aci se
ridicară / Și-au răbdat prin
viscoliri treeînd. / Visul lor
azi liber e prin tară / Și
se duce peste timp ureînd.
// Duc în piept lumina lor
cea mare. / De cobori in
mine sau de urci. / Mi-1
găsești și-acum pe fiecare.
/ Priveghind cu mîinile pe
furci. // Dacă tai numai un
pic din mine, / Dai de ei
ne-ncovoiați de ani. / Dacă-mi sapi sub stînci șl sub
ruine. / Dai în jos de Daci
și de Romani".
Există. în volumul Scară
ia cer. și versuri conven
tionale, din cauza unei se
lecții nu îndeajuns de se
vere. Insă în ansamblu car
tea are densitate tocmai
datorită acestui mod origi
na] de a exprima prin poe
zie o atitudine morală. Pre
fața. minuțioasă si subtilă,
nota biobibliografică si in
dicele alfabetic al poeziilor
contribuie, la rîndul lor, la
prezentarea edificatoare a
unui poet care rezistă prin
operă și azi, după mai bine
de jumătate de secol de la
debut, datorită faptului că
a avut ceva de spus.

Alex. ȘTEFANESCU

ticole științifice. Cum aș putea să
nu-i fiu profund recunoscător profe
sorului Petre Sonea
"
pentru marea sa
generozitate de care am beneficiat
mereu 7
De ce am evocat
_ __ aceste
____
___
nume 7.
Pentru că lor. dascălilor noștri. îna
intașilor noștri
le datorăm foarte ;
mult din împlinirile noastre de azi —
de la migala și deprinderea de a
aprofunda fenomenele într-un dome
niu sau altul pină la conștiința pro
fesională care s-a cimentat tot în
preajma pildei lor de înalt și stator
nic patriotism. Șl chiar dacă nu poa
te fi contabilizat exact „transferai
de experiență" despre care am vor
bit înainte, îndrăznesc să spun că el
se regăsește in multe din împlinirile
de azi ale colectivului în care lucrez.
Numai în cursul anului trecut am
obținut, pentru lucrări făcute cu
cîțiva ani în urmă, unsprezece bre
vete de invenții. Anul acesta vom
realiza încă alte cîteva. Tot In cursul
acestui an, din aplicarea în produc
ție doar a unei singure invenții rea
lizăm o eficiență economică de peste
două milioane și jumătate de dolari.
Toate acestea constituie răspunsul
nostru la încrederea și speranțele pe
care țara și le pune în fiecare ingi- ■
ner, fizician, chimist sau biolog pe
care îl formează cu eforturi și chel
tuială. Ce satisfacție jțoate fi mai
mare decît să știi că munca, străda
nia ta sint pentru țara in care te-ai
născut și format ? Cum să nu fim
mîndri știind că în tot ceea ce as
tăzi numim sistemul energetic națio
nal — de la marile grupuri energe
tice care pulsează în arterele de
energie ale tării milioane de kilowați-oră și pînă la delicatele și fra
gile! : instalații de captare a căldurii
soarelui — se află și modesta noas
tră contribuție de cercetători din do
meniul energeticii ? Mai ales atunci
cind munca și realizările noastre au
ajuns să fie cunoscute și recunos
cute pe plan international I Există o
amețeală a succesului, dar pornită
totdeauna din egoism. Este o tentație
căreia i-am rezistat. Știm că nu ve
nim din vid și că după noi nu va
urma un vid. Chiar dacă nu s-a ti
părit, pe invențiile noastre sînt în
scrise și numele maeștrilor noștri :
Onicescu, Teodorescu, Sonea, Mangeron, de la care am plecat — și
chiar și mai dinainte. Știm că facem
parte din și aparținem științei româ
nești.
Spuneam, nu de mult, la un sim

pozion științific ținut la Pitești că
știința adevărată nu poate fi decît
revoluție, iar revoluția e luptă, nu
paradă.
Am rememorat această
frază pentru a preciza că un cerce
tător nu este întotdeauna primit cu
aplauze la scenă deschisă, că înghite
uneori șl destulă amărăciune ; dar
nu ne-am gindit niciodată să renun
țăm și am fost mereu gata să o
luăm de la Început, ori de cite ori
a fost nevoie, fiindcă știam că
dacă am fi procedat altfel ne-am fi
trădat nu numai profesiunea, ci și
speranțele acestei patrii, din al cărei
pămînt ne tragem seva.

PAGINA 5

SClNTEIA — miercuri 8 iunie 1983

Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia
Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez sincere felicitări,
insojite de calde urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în
importanta dumneavoastră activitate,
îmi amintesc cu deosebită plăcere de vizita pe care am efectuat-o In
frumoasa dumneavoastră țară, de convorbirile și înțelegerile fructuoase pur
tate împreună și îmi exprim convingerea că vom acționa și în viitoi pen
tru transpunerea lor în practică, în avantajul reciproc al popoarelor român
și indonezian, al cauzei păcii și independenței în întreaga lume.

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la ședința comună
a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii din Industrie
și Consiliului Național al Agriculturii

Președintele
Republicii Socialiste România

— 28 mai 1983 —

I

Vizita delegației organizației „Soka Gakkai" din Japonia
■ în cursul zilei de marți, delegația
organizației „Soka Gakkai". condusă
de președintele organizației. Daisaku
Ikeda, a fost primită de tovarășul
Ion Teoreanu. ministrul educației și
învățămîntului. Cu acest prilej, oas
peților le-au fost prezentate aspecte
privind procesul instructiv-educativ
în țara noastră și a fost făcut un
schimb de păreri cu privire la pro
blemele legate de educația tineretu
lui în slujba păcii și înțelegerii in
ternaționale.
în aceeași zi. Daisaku Ikeda s-a
întîlnit cu tovarășul loan lovit Po
pescu, rectorul Universității din
București, cu alte cadre didactice
din conducerea acestui înalt for de
educație. Daisaku Ikeda a prezentat
în marea aulă a universității expu
nerea „La confluenta civilizațiilor",
în care, subliniind caracterul com
plex și contradictoriu al societăților
contemporane, a complementarității
tradiției și inovației, a valorilor na
ționale și a celor universale, a lansat,
un apel pentru realizarea unui nou
umanism, pentru edificarea unei
lumi mai bune și mai drepte, care
să fie eliberată de coșmarul . răz
boiului nuclear. în încheiere, vor-

Cronica

bitorul a spus : „îmi permit să-mi
închei discursul exprimînd dorin
ța de a înainta pe acest lung
drum, împreună cu dv„ mină in
mină, pentru a sărbători solemn,
moraj și material, sosirea noului se
col, pentru o omenire unită. Folosesc
acest prilej pentru a exprima din
tot sufletul aprecierea mea și res
pectul deosebit față de președintele
Nicolae Ceaușescu. acest mare con
ducător. care are un rol extrem de
important în edificarea României și
care depune eforturi deosebite pen
tru înfăptuirea păcii în lume".
în continuare. în incinta Universi
tății din București, a fost deschisă o
expoziție de carte din fondul impor
tant de lucrări pe care Daisaku Ikeda
le-a donat Universității bucureștene.
în cadrul ceremoniei au luat cuvîntul prof. Taka Matsu, rectorul Uni
versității'„Soka Gakkai", și Dumitru
Chițoran, prorector al Universității
din București, care au subliniat sem
nificația'acestei donații, ca o contri
buție la dezvoltarea relațiilor cultu
rale dintre cele două țări, la cunoaș
terea și respectul mutual între cele
două popoare.

zilei

Tovarășa Alexandrina Găinușe,
viceprim-ministru al guvernului, a
primit, marți seara, pe Thomas A.
Lambo, adjunctul directorului gene
ral al Organizației Mondiale a Sănă
tății, care face o vizită in țara noas
tră.
în cursul întrevederii au fost tre
cute in revistă aspecte ale cooperării
între Republica Socialistă România
și Organizația Mondială a Sănătății,
evidentiin.du-sc
contribuția
țării
noastre la sprijinirea statelor în curs
de dezvoltare prin formarea de cadre
cu pregătire superioară în diverse
domenii de activitate și acordarea de
asistentă tehnică. Au fost abordate,
de asemenea, căi și mijloace de extin
dere și diversificare a relațiilor de
colaborare dintre statul român și
O.M.S.
La întrevedere a participat tdvarășul Eugen Proca, minîstrul 6ănătații.

★

Marți la amiază a avut loc în
Capitală o adunare festivă prilejuită
de împlinirea a 25 de ani de la
apariția primului număr al revistei
.. . .
„Vacante în România", publicație în
iimbi de largă circulație internațio
nală. editată de Ministerul Turismu
lui. într-o atmosferă de puternic
entuziasm, participanții au adresat, o
telegramă tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidiilui Comunist Român, președintele,
Republicii Socialiste România, prin
care se angajează să-și închine în
treaga muncă de gazetari comuniști
înfăptuirii politicii partidului de ri
dicare a scumpei noastre patrii pe
■-■noi culmi de fericire și bunăstare, de
civilizație și progres, de întărire a
prestigiului României în întreaga
lume, de promovare cu mai multă
fermitate, prin turism, a nobilelor
idei de cunoaștere și înțelegere re
ciprocă între toți locuitorii planetei
noastre, de cooperare și apropiere
între națiuni, in spiritul prieteniei și
păcii.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Portugheze, marți a avut loc
in Capitală o manifestare culturală
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea.

(Urmare din pag. I)

tru realizarea în întregime a expor
tului pe acest an. Numai așa vom
asigura condițiile necesare dezvoltă
rii in ritm înalt a economiei, crește
rii forței materiale și spirituale a
patriei noastre". Sînt cuvinte care nu
definesc doar o sarcină economică
prioritară, ci se constituie într-un
patriotic îndemn al cărui obiectiv
major este progresul tării, prosperi
tatea întregului popor. Și cum se
poate răspunde unei asemenea insuflețitoare chemări decît acționîndu-se stăruitor, cu inițiativă și pri
cepere. la fiecare loc de muncă. în
fiecare unitate economică pentru ca
posibilitățile de creștere a exportu
lui și eficienței acestuia să fie pre
tutindeni. în toate • întreprinderile,
valorificate la maximum. Iar luna
iunie se înscrie din acest punct de
vedere ca un mare și exigent exa
men pentru fiecâre' colectiv de oa
meni ai muncii.

cinema
© Proprietarii: TIMPURI NOI (15 61-10)
— 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20.
© Omul și umbra : GRIVIȚA (17 08 58)
— 18; 20,15.
© Pruncul, petrolul și ardelenii : BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Vlad Tepeș : UNION (13 49 04) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Brigada diverse în alertă : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, ia grădină — 21.
© Eu, tu și Ovidiu : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Buletin de București : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Viraj periculos : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,30; 20.
© Pc căi nelegale ; COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30.
0 Mult mai de preț e iubirea : COS
MOS (27 54 95) — 15,30; 17,30; 19,30.
© în spațiu: ARTA (213186) — 9;
11; 13, la grădină —• 20,45.
© Sfîrșitul
nopții :
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
@ Escapada : ARTA (21 31 86) — 15;
17,15; 19,30.
© Cecilia: SCALA (11 03 72) — 9;
12,30; 16; 19.30.
© Împușcat în spate : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15. SALA MICA A PALATULUI —
17,15; 20.
© Vraciul: CENTRAL (14 12 24) 9;
12; 16; 19. GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11,30; 14; 16,45; 19,30.
© Amintiri din copilărie : DOINA
(16 35 38) — 9; 10,45; 12,30; 16.

în cadrul căreia ziaristul Pavel Mo
canii, de la Radioteleviziunea româ
nă, a împărtășit impresii de călătorie
din această țară. în continuare a
fost prezentat un film documentar
portughez.
La manifestare au participat mem
bri. ,ai conducerii I.R.R.C.S.. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, oameni de artă și cultură,
un numeros public.
Au fost prezenți Sergio Sacadura
Cabrai, ambasadorul Republicii Por
tugheze la București, și membri ai
ambasadei.

★

Sub genericul „Patrie română, țară
de eroi", marți, dimineața a avut loc
în Capitală sesiunea de referate a
cercurilor de istorie ale pionierilor
din București.
în cadrul sesiunii, organizată de
Consiliul municipal București al Or
ganizației pionierilor și Muzeul de
istorie a municipiului, au fost pre
zentate cele mai' valoroase comuni
cări susținute la nivelul sectoarelor
Capitalei.
Pasiunea pentru studierea istoriei
.milenare a poporului nostru, a prin
cipalelor momente ale mișcării mun
citorești din România și-a găsit o
elocventă reflectare în documenta
tele comunicări despre tradițiile de
: luptă ale poporului nostru, despre Cu-:cetirile revoluționare din anii socia. Jțsmuiui. Comunicările au școs,:.tote
odată, în relief importanta tezelor
operei tovarășului Nicolae Ceaușescu
privind educația patriotică și revo
luționară a tinerei generații, contri
buția activă a României, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la înfăptuirea
unei lumi a păcii și prieteniei. în
care copiii lumii să crească în liniș
te, bucurîndu-se de marile cuceriri
ale umanității. Numeroși pionieri au
prezentat semnificația unor însemna
te vestigii arheologice descoperite de
ei, sub îndrumarea profesorilor de
istorie.
Autorii celor mai bune referate au
fost distinși cu diplome și premii.
Pionierii evidential la nivelul ju
dețelor și al Capitalei vor participa
la faza finală, care va avea loc la
Năvodari. în vacanța de vară.
(Agerpres)

Acțiuni hotărîte, perma
nente pentru creșterea mai
accentuată a eficienței eco
nomice
sPiritu-l- indicațiilor și
orientărilor secretarului general âl
partidului. întreaga activitate econo
mică din această lună și din lunile
viitoare trebuie să se desfășoare sub
semnul acestui imperativ primordial
al actualei etape de dezvoltare a
economiei noastre naționale. Progre
sul nostru economic, ridicarea nive
lului de trai al poporului depind hotăritor de rezultatele ce vor fi obți
nute în domeniul creșterii eficientei
economice. Iar aceasta impune în
fiecare întreprindere acțiuni ferme
pentru reducerea mai accentuată a
cheltuielilor materiale, valorificarea
superioară a materiilor prime, ma
terialelor. combustibilului și energiei
electrice, pentru creșterea mai susți
nută a productivității muncii, astfel
© Unde
ești
dragoste :
DQINA
(16 35 38) — 14,15; 17,45; 19,30.
© Șatra: EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Marele șarpe : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20; la gră
dină — 20,45.
© Viață
particulară :
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,30; 20.
© Un american la Paris : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Cei trei mușchetari : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Concertul : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
© Zizania: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15; la grădină
— 21.
© Zoro : BUCUREȘTI (15 61 54) —
8,30; 11,15; 14; 16,45; 19,30. MODERN
(23 71 01) — 9; 11,45; 14,30;, 17,15; 20; la
grădină — 21.
© Cîinele : VICTORIA (16 28 79) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Imperiul
contraatacă :
DACIA
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
© Micul lord ; LIRA (317171) — 15,30;
18; 20,15; la grădină — 20,45. FLA
CĂRA (20 33 40) — 14,30; 17; 19,30.
© Marea evadare : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 16,30; 17,30; 19,30.
© Aventură în Arabia : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30 ; 17,30; 19,30. PACEA
(60 30 85) — 11: 15,30: 17,30; 19,30.
© Iubire
fără
soare :
GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,30; 14,30; 17; 19,15;
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17; 20, GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45.
© Roberto Carlos șl diamantul roz :
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17.15;
19,30».

în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea

a 20 de ani de la înființarea Organizației Unității Africane

Deschiderea expoziției „Artizanat, fotografii

și cărți din Africa"
Sub înaltul patronaj al tovarășului
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România. în ca
drul manifestărilor organizate în tara
noastră cu prilejul împlinirii a 20 de
ani de la înființarea Organizației
Unității Africane, marți s-a deschis,
în București, expoziția „Artizanat,
fotografii și cărți din Africa". Expo
natele, reunite în holul Sălii mici a
Teatrului național „I. L. Caragiale",
ilustrează în mod convingător vocația
constructivă a unor popoare pașnice,
dorința lor de a se dezvolta liber și
independent, aspirația spre progres
și bunăstare, efortul edificării unei
vieți demne puse sub semnul făuri
rii unei lumi mai bune și mai drepte
pe planeta noastră. Expoziția atestă,
totodată, felul în care popoarele africane. libere și independente, be
neficiind de o strălucită tradiție spi
rituală. își făuresc o cultură nouă,
cu un mesaj generos, umanist, care
dezvoltă iii mod creator zestrea îna
intașilor, îmbogățind patrimoniul
cultural-artistic al țărilor lor.
La festivitatea de deschidere au.ros
tit alocuțiuni Radu Constantinescu.

director adjunct în Consiliul Culturii
și Educației Socialiste, și Mohamed
Wafik Hosny, ambasadorul R.A.
Egipt la București, care au relevat
faptul că această nouă manifestare
dedicată celei de-a XX-a aniversări
a creării O.U.A. reprezintă o dovadă
a relațiilor de sinceră prietenie din
tre poporul român și popoarele con
tinentului african.
exprimîndu-și
convingerea că. prin mesajul’ ei. va
contribui la o și mai bună cunoaștere
a artei și culturii africane, la întări
rea raporturilor pe multiple planuri
dintre România și țările africane.
La deschidere au participat Ion
Găleteanu. secretar de stat la Consi
liul Culturii și Educației. Socialiste,
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca. oameni de artă și cultură, un nu
meros public.
Au fost prezenți ambasadori ai
țărilor africane la București, alți șefi
de misiuni diplomatice acreditați
în tara noastră, membri ai . corpului
diplomatic.
(Agerpres)

Premiile concursului
organizat de Comitetul
National pentru Apărarea
Păcii
Duminică. 5 iunie 1983, a avut loc
la București tragerea Ia sorți a pre
miilor oferite participanților la con
cursul pe bază de buletine „Fondul
Păcii" cu tema : „Strălucite iniția
tive și acțiuni ale României so
cialiste, ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pentru dezarmare și pace,
pentru asigurarea dreptului la viață
al omenirii", organizat de Comite
tul Național pentru Apărarea Păcii.
Cele două premii I, în valoare de
25 000' lei fiecare, au fost cîștigate
de : Gîdea Șt. Florin, profesor, co
muna Ruginoasa, județul Iași ; Mocanu Vasile. inginer, str. Fundăturii
nr. 50. Blaj, județul Alba.
Cele două premii II, în valoare de
10 000 lei fiecare, au fost cîștigate
de : Miron Sorin, elev, str. Smirodava. bloc 10 A. et. 2, ap. 30, Roman,
județul Neamț ; Dumitrescu Crișan
Constantin, profesor. Calea Șerban
Vodă nr. 180 A. et. 1, ap. 1. Bucu
rești.
Cele șase premii III, în valoare de
5 000 lei fiecare, au fost cîștigate de:
Iuga Mihai, agricultor. C.A.P. Rugi
noasa, județul Iași ; Ștefănescu
Aurelian, elev. corn. Ciușlia. județul
Vrancea ; Șipoteanu Armand-Alexandru, Bd. Independenței nr. 61,
bloc 31, et. 1. ap. 7, Tîrgoviște. ju
dețul Dîmbovița ; Voicu îoan,
funcționar. Mănăstirea Humorului,
județul Suceava ; Șutu Vasile-Iancu,
elev. Str. Ștefan cel Mare nr. 47,
comuna Vama, județul Suceava și
Păunescu Paraschiva. tehnician, str.
Al. Timiș nr. 9. Băicoi. județul Pra
hova.
Răspunsurile exacte la întrebările
concursului și lista completă a cîștigătorilor celor 760 premii cu care a
fost dotat concursul vor fi tipărite,
într-un pliant ce va putea fi obținut,
gratuit, după 30 iunie a.c„ prin co
mitetele județene de luptă pentru
pace.

INDUSTRIALIZAREA SOCIALISTĂ

(Urmare (lin pag. I)

mai fertilă epocă de împliniri din
istoria multimilenară a patriei —
strategia industrializării socialiste a
României este indisolubil legată de
cutezătoarea gindire. operă și faptă
a. comunistului al cărui nume stă în
scris cu litere de aur pe frontispi
ciul acestei glorioase epoci — tova
rășul Nicolae .Ceaușescu. Incontesta
bil, perioada ultimilor 18 ani este
cea mai fructuoasă în realizări eco
nomico-sociale din întreaga istorie a
țării, înscriind decisiv România pe
traiectoria lichidării cit mai rapide
a decalajelor față de tăvile dezvolta
te . ale lumii, pe traiectoria civiliza
ției socialiste și comuniste.
Acum, cînd se împlinesc 35 de ani
de la istoricul act al naționalizării,
evoluția dezvoltării economico-sociale demonstrează, prin forța faptelor
împlinite, caracterul profund științi
fic și original al strategiei și tacticii
industrializării țării noastre. Pe
această bază a fost posibilă, așa cum
a
subliniat
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, „transformarea României
sricialiSte într-o țară indyșirial-agrară, cu o ’ industrie puterniții, moder
nă, cu o''agricultură®sociâli8(ă âvafi-.
sată". în această perioadă, producții
industrială a crescut de peste 50 de
ori ; fondurile fixe au fost. în 1982,
de circa 2100 miliarde lei, din care
circa 300 miliarde au intrat în func
țiune în primii doi ani ai actualului
cincinal.
Strategia și tactica industrializării
socialiste a tării noastre, concepute
și înfăptuite cu aportul decisiv al
tovarășului Nicolae Ceaușescu. im
plică un ansamblu de procese pri
vind metoda, ritmul, sursele și
scopul industrializării socialiste, în
tre care subliniem : tipul de progres
tehnic și tehnologic ce se realizează,
natura și dinamismul salturilor teh
nice și structurale ce le pot realiza
industria și economia națională ; ca
racterul și factorii corelațiilor dintre

incit in următorii ani nivelul aces
teia să se dubleze, pentru recupera
rea și valorificarea tuturor resurse
lor materiale refolosibile. în ultimă
instanță, pentru obținerea unor be
neficii și rentabilități cit mai mari
în fiecare întreprindere. în aceasta
constă, de fapt, esența noului meca
nism economico-financiar.' a autoconducerii muncitorești și autogestiunii
economice a întreprinderilor.
Iunie — o lună a rezultatelor
maxime în producție ! Iată, așadar,
un obiectiv care poate și trebuie să
devină o cauză a tuturor colective
lor de oameni ai muncii. Un obiectiv
care poate și trebuie realizat pentru
că dispunem de tot ceea ce este
necesar, pentru că în conștiința noas
tră de proprietari. producători și
beneficiari s-a înrădăcinat puternic
convingerea că orice progres pe calea
dezvoltării economice se răsfrînge
pozitiv asupra creșterii bunăstării
materiale și spirituale a întregului
popor.
© Un comando pentru apa grea :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
© Julia ; STUDIO (59 53 15) — 10; 12;
14; 16; 18,15; 20,15.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Comedie de modă veche —
10,30, (sala Atelier) : Intre patru ochi
— 19.
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Cvartetul
„PRO ABTE“ — Austria — 19
(la
Muzeul de artă al Republicii Socialis
te România) : Recital de pian SANDU
SANDRIN — sonate de Beethoven —
18.
• Opera Română (13 18 57)
Boema
— 18.
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
CU ușile Închise — 10, (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de pe
licani — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Richard III
— 17,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 20,00.
• Teatrul de
comedie
(16 64 60) :
Concurs de frumusețe —> 19,30.
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Haina cu două fețe — 19.
• Teatrul satirlc-muzlca! „C. Tănase“
(15 56 78, sala Savoy) : Vorba lui Tănaso — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30; (sala Palatului Republicii So
cialiste România) : Cintece dc neuitat
— 17,30; 19,30.

cele două grape ale industriei : asi
gurarea „personalității" structurilor
industriei naționale limitele crește
rii industriale și posibilitățile depă
șirii lor ; corelația dintre rolul sta
tului și dezvoltarea industriei ; ine
vitabilitatea si direcțiile restructură
rii industriei și altele.
îmbinînd în mod științific, dina
mic și la cote de eficientă mereu
mai înalte asemenea procese esen
țiale. partidul nostru, secretarul său
general au elaborat o concepție uni
tară și de lungă perspectivă a indus
trializării României, prin stabilirea
rațională a priorităților în fiecare
etapă, prin sesizarea dificultăților,
contradicțiilor și elaborarea de solu
ții realiste, originale și trainice pen
tru depășirea acestora, aducînd ast
fel o contribuție de mare valoare la
îmbogățirea, prin experiența proprie,
a teoriei generale a strategiei indus
trializării socialiste.
în această viziune complexă, pro
fund științifică, in actualul cincinal
și în perspectivă, dinamismul econo
miei românești depinde hotărîtor de
lărgirea mai puternică a bazei pro
prii de materii prime și energetice,
<le sporirea continuă a producției in
dustriale și agricole, de gospodărirea
cU înaltă răspundere a tuturor resur
selor materiale, de creșterea produc
tivității muncii, a eficientei econo
mice, de valorificarea superioară a
produselor românești pe piețele ex
terne.
Este un merit de inestimabilă im
portantă al secretarului general al
partidului nostru că, în condițiile
unei crize adinei și de durată, care_
dezvăluie brutal atributele anacro
nice. profund inechitabile ale eco
nomiei mondiale capitaliste, a știut
să găsească modalități de rezolvare
a problemelor pe care le implică
aceste fenomene, nu prin limitarea
creșterii economice, ci prin restruc
turări semnificative în direcția ac
centuării elementelor ei calitative.
în acest context, în cel de-al
șaptelea cincinal, industria cunoaște
o dinamică puternică și un proces
de intensă^modemizare. avînd rolul
determinant în dezvoltarea com
plexului economic național româ
nesc. echilibrat și eficient. în profil
de ramură și teritorial. O asemenea
opțiune își găsește concretizarea în
ritmurile
susținute de creștere a
producției-marfă și producției nete,
sub efectul accelerării continue a
progresului tehnico-științific. al asimilării sistematice a realizărilor de
virf ale științei și tehnicii contemporane.
între direcțiile prioritare ale dezvoltării industriei
___
. se
. _ situează industria extractivă, producătoare de ma
terii prime, energie și combustibil,
un accent deosebit punîndu-se pe
intensificarea valorificării fondului
național de rezerve de substanțe mi
nerale utile, mai ales a purtătorilor
de energie primară. în ceea ce pri
vește industria prelucrătoare, se
acordă o atenție prioritară ramuri
lor și subramurilor care valorifică
la un nivel superior materiile pri
me, energia și forța de muncă.
Un important rol in realizarea
strategiei industrializării revine ști
inței. cercetării științifice și tehno
logice. Știința cunoaște o creștere
exponențială, devenind un factor
endogen esențial al producției. Cer
cetarea științifică se transformă
astfel într-o activitate socială pro
ductivă, integrîndu-se organic în
toate momentele procesului de pro
ducție. Potrivit orientărilor Confe
rinței Naționale a partidului din
decembrie 1982. cercetarea științifi
că este chemată să rezolve proble
me deosebit de importante legate de
producerea de noi materiale și teh
nologii. de asimilarea unor noi pro
duse. mașini și utilaje cu caracte
ristici tehnico-economice superioare,
de creșterea mai rapidă a bazei
proprii energetice și de materii
prime. Rolul și funcțiile tot mai
ample’ ale științei, gradul aplicării
ei tehnologice constituie un factor
hotărîtor al creșterii eficienței mun
cii în industrie, contribuind substan
țial la îfideplinirea obiectivelor în
tregii dezvoltări a economiei națio
nale și la reducerea decalajelor ce

tV
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Consultații !n sprijinul învățămîn
tului politico-ideologic
16,25 Viata culturală
16.50 Tragerea Pronoexpres
17.00 Universul femeilor
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.15 Actualitatea ecenemld

ne mai despart de țările avansate
economic.
Unul din obiectivele esențiale ale
politicii partidului nostra este asi
gurarea independentei și suverani
tății patriei — țel suprem a cărui
realizare este nemijlocit legată de
dobindirea independenței energetice.
Desigur,’ un asemenea proces nu
poate fi conceput in afara unei pu
ternice dezvoltări industriale, a
existenței unui larg front de cerce
tare științifică. Conferința Națională
a partidului din anul trecut a adop
tat orientări de maximă importantă
pentru adîncirea acestor procese de
dezvoltare multilaterală. . orientări
care deschid largi perspective pen
tru dobindirea în următorii ani a
independenței energetice — parte
componentă a independentei econo
mice. Așa cum a apreciat tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuirfe de lucru de la C.C. al P.C.R.,
cit și la ședința comună a Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii din
Industrie și Consiliului National al.
Agriculturii, poporul nostru obține
în cel de-ai treilea an al actualului
cincinal. . succese deosebite în înde
plinirea hotărîrilor Conferinței Na
ționale — mărturie a justeței politi
cii economice promovate cu con
secvență de partidul nostru comunist.
Strategia dezvoltării industriei ro
mânești în actualul cincinal, elabo
rată cu aportul decisiv al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, se caracterizează
prin soluții complexe, fundamentate
științific, menite să asigure consoli
darea marilor realizări, asigurarea
unui nou echilibru și dezvoltarea ar
monioasă a tuturor sectoarelor de
activitate. Reflectînd concepția revo
luționară a tovarășului Nicolae
Ceaușescu — corespunzător căreia
sursele principale ale progresului
industrial sînt economisirea valorilor
create și eficiența economică sporită,
dimensionarea judicioasă a ramurilor
industriale, creșterea calitativă și ac
centuarea restructurării lor — indus
trializarea se realizează pe baza va
lorificării superioare a potențialului
material, uman și financiar de care
dispune societatea noastră socialistă,
accentuării laturilor intensive, cali
tative ale dezvoltării în toate dome
niile, consolidării echilibrului econo
mic. financiar, monetar și valutar,
așezării întregii activități economicosociale pe principiile noului meca
nism economic și creșterii gradului
de autofinanțare a unităților.
Toate acestea își găsesc reflectarea
în concluziile de mare însemnătate
principială, teoretică și practică,
formulate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, care subliniază că :
„Acum, în actualele împrejurări ale
crizei economice mondiale, putem
afirma cu deplin temei că politica
partidului nostru de creare a unei
industrii puternice, moderne s-a do
vedit și se dovedește pe deplin justă.
Fără existența unei asemenea indus
trii nu am putea face față proble
melor grele actuale din economia
internațională... Dacă nu am fi reali
zat o asemenea industrializare a
tării, România ar fi rămas pentru o
vreme îndelungată într-o stare de
înapoiere care ar fi afectat grav
construcția socialismului, munca și
viata poporului nostru".
Mutațiile profunde în viața eco
nomică și socială, succesele și per
spectivele dezvoltării României con
firmă cu putere faptul că opțiunile
politicii partidului de industrializare
socialistă nu reprezintă simple rea
justări ale evoluției pe același plan
a economiei, ci constituie o concep
ție politică complexă, unitară, știin
țifică, originală și realistă de dez
voltare și modernizare a tuturor
ramurilor economiei naționale și pe
întreg teritoriul tării. Ele se înscriu
ca decizii de cea mai mare impor
tantă pentru vitalizarea evoluției
României pe coordonatele unei noi
calități, superioare, pentru ridicarea
nivelului material și spiritual al
tuturor membrilor societății, fără
deosebire de naționalitate, pentru
întărirea independentei și suverani
tății naționale, accelerînd înaintarea
pe calea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și a
comunismului pe pămîntul străbun al
patriei noastre.
20,25 Știința în avangarda progresului
social — documentar
20.35 Columne ale Istoriei
20.50 Melodii șl interpret!
21,00 Stop-cadru pe mapamond
21.15 Film artistic : „La răscrucea mari
lor furtuni". Premieră TV
22.35 Telejurnal
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Schimb de mesaje între tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mika Șpiliak
BELGRAD 7 (Agerpres). — La
Belgrad: a avut loc un schimb de
mesaje între tovarășul Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și
Mika Șpiliak, președintele Prezidiu
lui Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia.
;
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu au fost transmise tova
rășului Mika Șpiliak și Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia un cald salut și cele mai
bune urări, iar popoarelor Iugosla
viei vecine și prietene noi succese
in construcția societății socialiste
bazate pe autoconducere.
Mulțumind, tovarășul Mika Șpiliak
a rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu. din partea sa și
a Prezidiului Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia, cele mai calde

urări de sănătate și succes în activi
tatea pe care o desfășoară în fruntea
partidului și statului, iar poporalul
român prieten noi victorii în con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul
Mika Șpiliak a tovarășului Dumitra
Popa, care și-a prezentat scrisorile
de acreditare in calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al
Republicii Socialiste România în Re
publica Socialistă Federativă Iu
goslavia.
în cursul întrevederii, tovarășul
Mika Șpiliak a evidențiat raportu
rile excelente existente între Româ
nia și Iugoslavia, ale căror baze
trainice
le-au
pus
președinții
Nicolae Ceaușescu și losip Broz
Tito, hotărîrea de a ridica pe o nouă
treaptă relațiile româno-iugoslave în
toate domeniile.

BEIJING

Sesiunea Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze
Raportul prezentat de Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat
BEIJING 7. — Trimisul Agerpres,
Mircea S. Ionescu, transmite : în
marele Palat al Poporului din Bei
jing au continuat, marți, lucrările
primei sesiuni a celei de-a șasea
legislaturi a Adunării Naționale a
Reprezentanților Populari a R. P.
Chineze. în cadrul sesiunii au fost
prezentate planul național de dez
voltare economică și; socială pe 1983
și raportul cu privire la realizarea
planului pe 1982.
Adunarea Națională a Reprezen
tanților Populari a R. P. Chineze a
aprobat procedurile și măsurile pri
vind alegerea — potrivit Constituției
— a noilor conducători ai organelor
de stat. '
A fost aprobată, de asemenea,
compoziția unor comisii speciale
permanente ale Adunării.
în Raportul cu privire la activita
tea guvernului, prezentat de Zhao
Ziyang, premierul Consiliului de
Stat al R. P. Chineze, se relevă că
economia Chinei s-a eliberat de in
stabilitatea generată de gravele dis
proporții existente ,în...principalele ei
ramuri și a pornit treptat pe făgașul
dezvoltării sănătoase. în 1982, valoa
rea totală a producției industriale și
agricole a cunoscut o creștere medie
anuală de 7.3 la sută.
Agricultura a depășit situația de
stagnare îndelungată și. în ansam
blu, a înregistrat, ca și industria
ușoară, importante realizări. Produc
ția industrială în ansamblu a înre
gistrat o creștere susținută. Volu
mul .total al--desfacerilor cu amă
nuntul a fost în 1982 cu 64,8 la
aută.mai mare decît în 1978, lipsa
cronică de produse alimentare fiind,
în linii mari, înlăturată.
în 1982, volumul total al importu
rilor și exporturilor Chinei a cunos
cut o creștere de 120 La sut^ fată de
1979.
Ocupîndu-se de sarcinile guvernu
lui în următorii cinci ani. premierul
Zhao Ziyang a subliniat că acestea
constau în mobilizarea poporului de
toate naționalitățile la îndeplinirea
și depășirea celui de-al șaselea plan
cincinal (1981—1985), elaborarea și
înfăptuirea celui de-al șaptelea plan
cincinal (1986—1990) și îmbunătăți
rea continuă a activității în diferite
domenii de care depinde dezvoltarea
economică.
El a precizat că pe frontul edifică
rii economice următorii cinci ani re
prezintă o importanță deosebită
pentru așezarea temeliilor înfăptui
rii obiectivului strategic al cvadraplării valorii anuale globale a pro
ducției industriale și agricole pină la
sfîrșitul acestui secol, subliniind că
pentru atingerea acestui scop tre
buie îndeplinite următoarele trei
sarcini : asigurarea dezvoltării echi
librate a agriculturii și a industrii
lor ușoară și grea ; accelerarea rea
lizării proiectelor unor obiective
energetice și de transport-cheie și
promovarea transformării tehnice a
întreprinderilor existente; depunerea
de eforturi pentru îmbunătățirea
nivelului de trai al populației de la
orașe și sate și o dezvoltare demo
grafică
corespunzătoare,
crearea
treptată a unor structuri economice
corespunzătoare condițiilor din Chi
na și construirea socialismului cu
trăsături specifice chineze.
Premierul a declarat că de acum
încolo trebuie să se pună accent pe
dezvoltarea resurselor intelectuale,
acordîndu-se prioritate dezvoltării
unei culturi care să se concentreze
asupra promovării învățămîntului,
științei și tehnologiei. Va fi elabo
rat un program de dezvoltare știin
țifică și culturală pe termen . de
15 ani (1986—2000) și vor fi adoptate
măsuri vizînd o mai bună folosire a
personalului științific și tehnic.
Raportorul a subliniat. în continua
re, că promulgarea noii Constituții a
marcat o nouă etapă în eforturile
Chinei de a dezvolta democrația și
legalitatea socialistă.
De asemenea, au fost abordate pro
bleme ale apărării naționale, arătîndu-se că, pentru următorii cinci ani.

Armata Populară de Eliberare tre
buie să-și intensifice pregătirea mi
litară și politică.
Vorbind despre problemele Taiwanului și Hang Kongului, Zhao Zi
yang a declarat că este necesar să
se continue eforturile pentru a se
desființa, cit mai curind posibil, ba
rierele artificiale ce despart poporal
aflat de cele două părți ale Strimtorii Taiwan și a relevat că „trebuie
caflăa momentul potrivit să fie recu
cerită suveranitatea chineză asupra
Hon-g Kongului și să fie luate mă
surile adecvate pentru a i se menține
prosperitatea".
în partea de politică externă a ra
portului, premierul a arătat că R. P.
Chineză a stabilit relații diplomatice
cu 129 de țări. China — a spus el —
promovează o politică externă inde
pendentă, pe baza principiilor res
pectului reciproc al suveranității și
integrității teritoriale, neagresiunii,
neamestecului în treburile interne,
egalității, avantajului reciproc și
coexistenței pașnice. „Guvernul: chi
nez — a spus raportorul — conside
ră respingerea hegemonismului și
salvgardarea păcii mondiale drept
principalul punct de pornire al po
liticii sale externe și urmărește să
dezvolte relații ou alte țări pe baza
celor cinci principii, ale coexistenței
pașnice și să promoveze progresul
omenirii".
Premierul Zhao Ziyang a afirmat
că s-a înregistrat o dezvoltare con
stantă în direcția unei solidarități
6trînse și a unei cooperări priete
nești ale Chinei cu România și Iu-,
goslavia. El a declarat că poporul >
chinez privește cu satisfacție reali
zările remarcabile ale acestor țări în
construcția socialistă 'și că China
poate învăța mult din experiența lor
valoroasă.
Premierul a remarcat că poporul
chinez nutrește, de asemenea, senti
mente prietenești față de popoarele
celorlalte țări est-europene. China
este interesată de realizările și expe
riența lor în construcția socialistă.
Prin eforturi comune, relațiile din
tre China și aceste țări vor continua
să se îmbunătățească, a adăugat el.
Referindu-se apoi, la relațiile chino-sovietice, Zhao Ziyang a arătat
că partea chineză a prezentat pro
puneri pozitive în vederea normali
zării acestora, în. cursul consultări
lor dintre cele două părți, ce au în
ceput în octombrie 1982.
în continuare, raportorul a relevat
că China este dispusă să-și continue
eforturile în vederea îmbunătățirii
relațiilor cu Vietnamul, • că s-a înre
gistrat un progres satisfăcător in re
lațiile Chinei cu țările A.S.E.A.N. și
o oarecare îmbunătățire în relațiile
dintre China și India. Poporul chi
nez — a spus premierul Zhao
Ziyang — sprijină cu hotărîre po
poral coreean în lupta lui pentru reunificarea independentă și pașnică a
patriei.
Premierul a declarat apoi că gu
vernul și poporal chinez acordă o
mare importanță relațiilor chinoamericane, daf că nu vor tolera nici
odată vreo încălcare a suveranității
Chinei sau vreun amestec în proble
mele interne ale acesteia. China
— a continuat el — menține relații
bune cu unele țări dezvoltate din.
Europa occidentală, America de Nord
și Oceania.
în încheiere, premierul Zhao Zi
yang a relevat că întărirea solidari
tății și colaborării cu celelalte țări
din lumea a treia, cu mișcarea de
nealiniere reprezintă principiul de
bază al Chinei în relațiile sale ex
terne. Guvernul chinez sprijină cu
tărie acțiunile țărilor în curs de dez
voltare pentru înlăturarea serioase
lor dificultăți' economice datorate
dominației. îndelungate și jafului pu
terilor străine în trecut și restricții
lor impuse de actualele relații eco
nomice internaționale inechitabile și
nedrepte, precum și cererea lor de
a se schimbă această situație absur
dă și de a fi instaurată o nouă or
dine economică internațională.

Primul congres al Uniunii ziariștilor din R. P. Polonă

Cuvinterea lui W. Jaruzelski
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — în
cuvîntarea rostită de Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului de
Miniștri, Ia primul congres al Uniu
nii ziariștilor din R. P. Polonă s-a
relevat de ce a fost necesară crearea
unei noi organizații profesionale me
nite să acționeze împreună cu cei
care și-au asumat povara salvării
țării.
Subliniind că Uniunea ziariș
tilor este o organizație de au
toconducere, pe deplin democratică,
necesară pentru dezvoltarea și întă
rirea puterii populare în Polonia,
vorbitorul a arătat că presa trebuie
să promoveze linia partidului, să ex
prime punctul de vedere al clasei
muncitoare.
Polonia atre nevoie de o presă
cinstită și îndrăzneață, și în primul

rind profund conștientă de răspun
derea care-i revine pentru soarta ță
rii, a menționat vorbitorul.
în încheiere, W. Jaruzelski a sub
liniat că sarcinile frontului presei se
schimbă în funcție de cerințe. Există
însă o necesitate dg bază, supremă,
care nu se schimbă niciodată : ne
cesitatea gindirii prin prisma statu
lui socialist.
*

La Varșovia a luat sfirșit primul
congres al Uniunii ziariștilor din
R. P. Polonă. Congresul a elaborat
programul de activitate al uniunii
pe următorii patra ani, statutul și
alte documente care reglementează
problemele organizatorice interne și
a ales Conducerea Centrală a Uniu
nii ziariștilor. Președinte al uniunii
a fost ales Klemens Krzizagonski.

î

Politica României, a președintelui Nicolae Ceaușescu

j
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Lucrările sesiunii Conferinței Națiunilor Unite
pentru Comerț și Dezvoltare

I de soluționare constructivă a marilor probleme internaționale

BELGRAD 7. — Trimisul Agerpres, Ilie Șerbănescu, transmite : Marți
au început dezbaterile,-generale din cadrul celei de-a Vl-a sesiuni a Con
ferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.-VI).

ACTUALA SESIUNE U.N.C.T.A.D.
-o sesiune de la care popoarele așteaptă să deschidă calea unei conlucrări
reale si echitabile intre toate statele, in vederea depășirii crizei economice,
lichidării subdezvoltării si instaurării noii nrdini economice mondiale
Sesiunea U.N.C.T.A.D. de la Belgrad poate să ajute la crearea condițiilor
necesare trecerii la tratative între țările în curs de dezvoltare și țările dezvol
tate. Este vorba de o restructurare a sistemului financiar, de a se pune capăt
politicii dobinzilor mari, de a se găsi soluții în problema ajutorării țărilor în curs
de dezvoltare, în problema prețurilor materiilor prime și în alte probleme funda
mentale, pentru depășirea crizei economice, dezvoltarea mai rapidă a țărilor rămase
în urmă, restabilirea unor relații economice normale, pentru realizarea unei
colaborări pe principiile egalității și avantajului reciproc.

NICOLAE CEAUȘESCU
Complexitatea problemelor aflate
în dezbatere, obiectivele propuse,
larga participare, contextul politic și
economic internațional în care se
desfășoară — toate împreună conferă
celei de-a. șasea sesiuni a Conferin
ței Națiunilor Unite pentru Comerț
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), ale că
rei lucrări au început luni la
Belgrad, dimensiunile unui eveni
ment major în viața internațională.
Importanța sa este determinată de
rolul pe care această conferim,ta este
chemată să-1 joac,e în eforturile pen
tru depășirea fenomenelor atît de
persistente ale crizei din economia
mondială, pentru relansarea activi
tății productive și a comerțului, asi
gurarea condițiilor necesare in ve
derea lichidării subdezvoltării, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.
Așa cum este cunoscut, problemele
: relansării efective și reale ale dez
voltării- economice a tuturor statelor,
eliminării decalajelor tot mai mari
dintre țările bogate și cele sărace,
problemele făuririi noii ordini eco
nomice internaționale ocupă un loc
primordial in ansamblul politicii ex
terne a României, în activitatea teo
retică și practică a președintelui
Nicolae Ceaușescu, în deplină con
cordanță cu interesele vitale ale
poporului român, cu năzuința sa le
gitimă de a contribui, împreună cu
celelalte popoare,, la edificarea unei
lumi mai drepte și mai bune.
însemnătatea deosebită pe care
România, ca și alte țări, o acprdh
actualei sesiuni- U.N.C.T.A.D. de
curge. firește," din ' imprejurările/ițț
care aceasta are loc. Intr-adevăr,
U.N.C.T.A.D. VI se desfășoară în
condiții cind, pe fundalul creșterii
încordării și neîncrederii din- viața
internațională, ale cursului spre con
fruntare și război, ale intensificării
neîntrerupte a cursei înarmărilor,
economia mondială este profund per
turbată, fiind afectate producția,
schimburile economice, sistemul fi
nanciar internațional,, relațiile co
merciale și cooperarea economică
dintre state ; comerțul mondial a
stagnat, iar în 1982 a înregistrat chiar
o scădere : recesiunea prelungită din
domeniul producției a determinat și
determină multiplicarea . practicilor
comerciale restrictive, a barierelor
protecționiste, îndeosebi în fața ex
porturilor de produse manufacturate
ale țărildr. în curs de dezvoltare ;
mari disparități s-au creat intre pre-,
turtle materiilor prime și cele ale
produselor industrializate ; un factor
cu efecte profund negative ii consti
tuie politica dobinzilor înalte pro
movată de unele state industriali
zate.
Toate aceste fenomene negative și
altele, cu ample consecințe sociale,
au afectat puternic economia tuturor
statelor și cu deosebire situația țări
lor in curs de dezvoltare. Multe din
tre aceste țări au înregistrat o stag
nare sau chiar un recul al creșterii
economice; ele s-au ' văzut- nevoite
să-și reducă drastic programele de
dezvoltare ; ca o consecință, decala
jele, în loc să se -îngusteze, s-au ac
centuat tot mai mult.
în concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, starea
negativă de lucruri din economia
mondială și cu deosebire gravitatea
situației economice a țărilor în curs
de dezvoltare impun ca o sarcină de
maximă urgentă instituirea unei con
lucrări reale între statele dezvoltate
și țările în curs de dezvoltare, por
nind de la recunoașterea sporirii in
terdependentelor dintre economiile
naționale, a imposibilității depășirii
actualei situații prin acțiuni izolate
ale unei țări sau grup de țări. Aceas

ta implică. In mod firesc, stabilirea
de comun acord a unor acțiuni con
crete și angăjante. care să'conducă la
rezolvarea de fond a problemelor, în
primul rind prin crearea condițiilor
pentru ca țările în curs de dezvol. tare să-și recapete rolul dinamic în
relațiile comerciale internaționale. în
economia mondială. în aceste condi
ții popoarele așteaptă ca U.N.C.T.A.D.
VI să-și concerteze eforturile in
direcția găsirii unor soluții care să
îmbine măsurile pe termen scurt
— in cadrul unui program imediat
de acțiune — cu măsurile pe termen
lung, de transformare a sistemului
economic internațional, prin așezarea
lui pe principii -noi, echitabile, prin
instaurarea unor . relații noi,. bazate
pe egalitate, echitate și avantaj re
ciproc între statele bogate și .țările
sărace,între toate popoarele lumii.
Pornind de la aceste cerințe
obiective. în concepția României, a
președintelui Nicolae Ceaușescu. pen
tru succesul reuniunii U.N.C.T.A.D..
pentru depășirea crizei actuale si
revitaliza-rea procesului dezvoltării
tuturor statelor, o însemnătate hotăritoare ăr avea desfășurarea unei
largi colaborări economice interna
ționale, a unor schimburi comerciale
libere și echitabile. în condițiile in
care schiinbtiriiei comerciale interna
ționale sini- supuse unor multiple
restricții, bariere și . discriminări,
■apare limpede- cit de -important este
să se asigure înlăturarea măsurilor
protecționiste, a practicilor discrimihatorii', a condiționărilor de orice
fel) "'care acționează "ca o fripă în
țplea..comerțului mondial.
• Desigur, -toate statele, inckgâv cele
dezvoltate, ar avea de ciștigat dacă
s-ar. ajunge nu numai la renunțarea
adoptării unor noi măsuri restricti
ve. ci.’ .dimpotrivă la 'abandonarea
celor- existente, la înlăturarea prac
ticilor care contravin cunoscutelor
obligații asumate pe. plan interna
țional privind liberalizarea comerțu
lui mondial. în această ordine de
idei, o cerință de prim ordin o con
stituie adoptarea de către statele
dezvoltate a unor măsuri menite șă
ofere un cadru cit mai favorabil,
stimulativ, exporturilor industriale
ale tarilor în curs de dezvoltare, să
ducă la îmbunătățirea sistemului
generalizat de preferințe, ceea ce ar
avea -efecte dintre cele mai pozitive
asupra dezvoltării acestor țări, dar
și a ansamblului schimburilor co
merciale internaționale.
După cum se știe, decalajele eco
nomice dintre state si-nt .strins le
gate de decalajele telinico-științifice, care au continuat să se adîncească. Or. mai ales în condițiile pu
ternicului avînt al revoluției tehnicO-științifice. țările lumii a treia ar
progresa considerabil dacă ar bene
ficia de un acces larg, neîngrădit, la
cuceririle științei și tehnicii mon
diale.
Pentru ' însușirea tehnicii și'* tehno
logiilor înaintate, este necesar, să
existe și cadre naționale corespun
zătoare ; de aceea, după părerea
țării noastre, sprijinirea formării de
asemenea cadre, evitarea practicilor
racolării acestora se înscriu, de ase
menea. ca direcții importante de ac
țiune. pentru U.N.C.T.A.D.-VI.
în ultimul timp, viata a ridicat tot
mai insistent problema prețurilor
materiilor prime, care au cunoscut
mari fluctuații, ajungind în prezent
la un nivel care defavorizează
profund statele în curs de dezvol
tare. exportatoare îndeosebi de ase
menea produse. .Ținînd seama de
această realitate, de consecințele
pnof-und nocive, de perturbările și

dereglările din economia mondială
provocate de înrăutățirea continuă a
termenjiar de schimb, țara noastră
s-a pron.un-țat în repetate - rînduri
asupra necesității imperioase a adop
tării unor măsuri efective, care să
asigure un raport echitabil- între
preturile materiilor prime și cele a-le
produselor industriale. Neîndoios,
asemenea măsuri ar contribui în
mod apreciabil la îmbunătățirea si
tuației economice a țărilor în curs
de dezvoltare, la reașezarea pe baze
stabile a economiei mondiale.
Firește, în. procesul de lichidare
a rămînerii în urmă. ponderea prin
cipală revine efortului propriu al
țărilor respective. Tot atît de ade
vărat este că efortul propriu ai
acestor țări trebuie îmbinat cu un
larg sprijin internațional, care. în
opinia României, ar putea lua for
ma unor programe speciale privind
agricultura, industria si alte sectoa
re ale economiei.
în eforturile pentru lichidarea de
calajelor, dezvoltarea unei colaborări
economice largi între țările în curs
de dezvoltare este menită să aibă un
rol de prim ordin — și. fără îndoială,
actuala reuniune de la Belgrad ar
putea aduce o contribuție pozitivă
în acest sens dacă statele dezvolta
te ar acționa in sprijinul extinderii
unei asemenea colaborări. Intensificîndu-și conlucrarea, beneficiind de
un sprijin mai puternic din partea
instituțiilor specializate ale O.N.U..
din partea comunității internaționa
le, statele în curs de dezvoltare ar
înregistra, progrese mai. substanțiale
șî. in același timp, ar aăuce o con
tribuție de seamă la intensificarea
comerțului, la înviorarea economiei
mondiale.
România consideră, de asemenea,
că pentru înlăturarea situației grele
căreia îi au de făcut față țările
în curs de dezvoltare este necesară
și sporirea substanțială a ajutorului
financiar internațional. Se știe că. in
prezent, datoria externă a țărilor în
curs de dezvoltare a atins un nivel
fără precedent — de peste 600 de mi
liarde de dolari. Aceasta este o pova
ră cu efecte din cele mai nefaste,
care frânează considerabil progresul
statelor respective, creînd probleme
depșebit de. grave .pentru ansamblul
economia mondiale. Or, una din
principalele surse, ale acestor exor
bitante datorii este nivelul înalt al
dobinzilor. practicat de unele state
puternic, dezvoltat?. Iată de ce.
adoptarea unui ansamblu de măsuri
eficiente, de natură să asigure ușu
rarea acestei poveri, reducerea da
toriei externe a țărilor lumii a
treia, ca și stabilirea ratei dobinzilor
la un nivel echitabil reprezintă con
diții indispensabile pentru înlătura
rea gravelor ianomalii din economia
țărilor în curs de dezvoltare, pen
tru reînsănătoșirea vieții econo
mice internaționale, iar reuniunea
U.N.C.T.A.D. ■ ar putea contribui la
înfăptuirea acestor deziderate prin
recomandări . și măsuri corespuii*
zătoare.
,
Fără îndoială. în vederea aplicării
acestor măsuri o importanță, hoțărîtoare ar avea reducerea fondurilor
uriașe, care ' sîint astăzi irosite în
scop militar și folosirea sumelor
astfel economisite pentru nevoile
dezvoltării tuturor statelor. în pri
mul rînd' a celor rămase în urină.
Punînd din nou în evidentă legătura
nemijlocită care există între dezar
mare și dezvoltare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a propus in recenta sa
cuvintare,. rostită la ședința comună
a Consiliului ■ Național al Oamenilor
Muncii din Industrie și a Consiliului
Național al Agriculturii ca, în locul

programelor de înarmare, să se ini*
țieze programe de dezvoltare economico-socială. de lichidare a șomaju
lui, a subdezvoltării, a împărțirii
lumii în țări bogate și sărace.
Este o propunere care vine să
sublinieze încă o dată caracterul
profund umanist al gîndirii politice a
secretarului general al partidului,
fiind evidente efectele binefăcătoare
pe care. le-ar avea pentru toate
popoarele aplicarea unor astfel de
programe, diminuarea substanțială și
continuă a cheltuielilor militare și
sporirea corespunzătoare a mijloace
lor financiare, umane, științifice ne
cesare ridicării bunăstării materiale
și spirituale generale.
Pornind de la necesitatea creșterii
rolului O.N.U. în viața internațio
nală, în spiritul orientărilor princi
piale ale politicii sale privind promo
varea colaborării internaționale, țara
noastră consideră că iii eforturile
•pentru soluționarea problemelor eco
nomiei mondiale șl lichidarea sub
dezvoltării o importanță deosebită
revine negocierilor globale NordSud. Fără îndoială, trebuie să se
facă totul pentru ca în cel mai scurt
timp să fie lansate, în cadrul O.N.U.,
negocierile globale, care să dezbată
probleme de o asemenea însemnă
tate cum sînt cele ale materiilor
prime, energiei, comerțului, dezvol
tării și monetar-financiare, adoptindu-se soluții corespunzătoare intere*
selor tuturor statelor.
Pronunțîndu-se pentru dialog, pen
tru concertare și colaborare egală în
drepturi -între țările dezvoltate și
țările in curs de dezvoltare, țara
noastră își va. reafirma și cu acest
prilej convingerea sa- că o condiție
de bază in. vederea desfășurării cu
succes a acestui dialog o constituie
întărirea colaborării, solidarității Și
unității de acțiune a țărilor în curs
de dezvoltare. Este o idee reafirmată
în repetate .rânduri de țara. noastră,
de președintele Nicolae Ceaușescu
care a propus, după cum se știe, în
acest sens,; intensificarea consultări
lor reciproce, inclusiv organizarea
unei conferințe la cel mai înalt ni
vel. a; țărilor în curs de dezvoltare
consacrate problemelor .. economice.
Ecoul pozitiv al acestei propuneri,
sprijinul de care se bucură in rân
durile unor șefi de state din țările
lumii a. treia. arătă 'că ea răspunde
intereselor acestor state, imperative
lor momentului actual.
Dealtfel, este \convingerea Româ
niei că. dată fiintj). complexitatea pro
blemelor aflate pe ordinea de zi a
sesiunii, s-ar. impune o îmbunătă
țire a Înseși modalităților și sisteme
lor, de schimburi de vederi și trata
tive din cadrul U.N.C.T.A.D., stabi
lirea unor forme cit mai eficiente
pentru a se continua dialogul și după
sesiune — incit aceasta să nu se
limiteze doar, la concluzii generale,
de principiu, ci să se asigure, în
mod deosebit, realizarea de acțiuni
practice, concrete, aplicarea, de mă
suri care să determine progrese efec
tive in soluționarea stringentelor
probleme economice ale actualității.
Ea începerea, celei de-a .șasea se
siuni a U.N.C.T.A.D., opinia publică
din țara noastră își exprimă spe
ranța că în lucrările sesiunii va pre
domină spiritul constructiv, de con
lucrare. în vederea identificării unor
soluții realiste, constructive, âstfel
ca reuniunea . să . contribuie efectiv
la determinarea unui curs pozitiv în
economia mondială, să marcheze un
pas înainte .pe drumul lichidării
subdezvoltării și al instaurării unei
noi ordini economice internaționale^

VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI ^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

IN REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN
TEHERAN 7 (Agerpres). — La 7
iunie a început la Teheran vizită
oficială a tovarășului Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, la invi
tația ministrului iranian al afaceri
lor externe, Aii Akbar Velayati.
în aceeași zi, au început convor
birile oficiale dintre cei doi miniștri
de externe, consacrate examinării
stadiului actual al raporturilor bila
terale pe plan politic, economic, cul
tural și in alte "Homenii de interes
comun, precum și identificării de
noi căi și mijloace pentru amplifi
carea acestora în viitor, în interesul
popoarelor român și iranian de dez
voltare liberă, independentă.
în aceeași zi, ministrul român a
fost primit de primul ministru al
Guvernului Republicii Islamice Iran,
Mir Hussein Moussavi. în cadrul întîlnirii au fost exprimate satisfacția

celor două guverne față de cursul
ascendent" al conlucrării bilaterale,
precum și hotărirea lor de a dă noi
dimensiuni cooperării româno-iraniene, pornind- de la - respectarea
strictă a principiilpr independenței
și suveranității naționale, deplinei
egalități în drepturi, neintervenției
în treburile interne și avantajului
reciproc.
A fost, totodată, exprimată dorin
ța guvernelor român și iranian de
intensificare a conlucrării pe plan
internațional în interesul păcii, dez
voltării, independenței și înțelegerii.,
in întreaga lume.
La întîlniri, care s-au desfășurat
într-o atmosferă cordială, deschisă,
de stimă și respect reciproc, au fost
prezenți ambasadorul României la
Teheran, Nicolae Ștefan, precum și
ambasadorul Iranului la București,
Ahmad Ajallooeian.

LARGI POSIBILITĂȚI PENTRU EXTINDEREA COLABORĂRII
ROMANO—SUEDEZE. Sub egida: Comitetului pentru 'promovarea cornertutui dintre Suedia și Republica Socialistă România, la Stockholm a fost
organizată o intilnire a oamenilor de afaceri- suedezi interesați in clezvoltarea schimburilor cu țara noastră. Cu acest prilej, s-a trecut in revistă
stadiul relațiilor economice bilaterale, afirmindu-se voința de a le dez~
I volta in continuare, pe măsura potențialului de care dispun ambele țări
și in conformitate cu hotărârile adoptate la cel mai înalt nivel. Au fost
examinate unele posibilități concrete pentru lărgirea schimburilor 'comerciale și extinderea cooperării economice.
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CONVORBIRI
SOVIETO-FINLANDEZE. La Moscova au avut
tec. marți, . convorbiri între litri
Andronov. secretar general . al
C.C. al P.C.U.S.. membru al Prezi
diului Sovietului
Suprem
al
U.R.S.S., și Mauno Koivisto. pre
ședintele Republicii Finlanda, aflat
in vizită oficială in Uniunea Sovie
tică. Cu prilejul vizitei a fost sem
nat protocolul privind prelungirea
valabilității Tratatului de prietenie,
colaborare și asistență mutuală din
tre U.R.S.S. și Finlanda. încheiat în
anul 1948.

O.N.U. a recomandat Consiliului de
Securitate prelungirea pentru o I
nouă .perioadă de șase, luni a man* |
datului /Forței Națiunilor, Unite
însărcinate cu menținerea păcii în i
Cipru...............................

MANDATUL FORȚEI O.N.U. ÎN
CIPRU. Secretarul general al

I

MOTONAVA DE PASAGERI
„ALEKSANDR SUVOROV", anunță
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de
Miniștri al U.R.S.S., a suferit, la
5 iunie, pe Volga, în apropierea
orașului Ulianovsk, o avarie, soldată cu victime omenești. Guvernul
adoptă măsuri pentru ajutorarea
familiilor victimelor și pentru lichidarea urmărilor avariei.

.
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. in discursul său. secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, referindu-se la marile pro
bleme- cu-care este confruntată eco
nomia mondială și la însemnătatea
actualei sesiuni a U.N.C.T.A.D., a de
clarat : ..Pe plan economic, activita
tea internațională a atins un punct
critic fără precedent. De aceea, ac
tuala sesiune constituie un prilej ce
trebuie folosit pe deplin. Situația ac-tuală nu necesită formularea diferi
telor; -poziții, ci inițiative utile care
să ducă Ta acțiuni".
Abordînd apoi o serie de „sfidări
pe termen lung", între care suferin. tele sutelor de milioane de oameni
•care se confruntă cu foamea, sub
nutriția' și șomajul și necesitatea
iunor adaptări structurale. Îndeosebi
referitoare la sursele de energie. Vor
bitorul a apreciat că singurul răspuns
la acestea constă Intr-un nivel înalt
'de creștere a economiei mondiale,
incluzind dezvoltarea accelerată a
lumii â'treia.
Interdependența dintre Nord și Sud
nu numai că a crescut, dar în ulti
mul timp a ajuns pe prim plan. Fără
îndoială, această interdependență va
Spori „'în , continuhre — a relevat
Perez de Cuellar, subliniind că este
necesar, să se soluționeze problema
capacității țărilor. în curs de dezvol
tare de a-și rambursa în mod ritmic
din propriul. venit obligațiile în . ce
privește datoriile lor externe tot
'mai mari.
Pronunțindu-se pentru relații co
merciale dinamice pe plan interna
țional, vorbitorul a reliefat : Relan
sarea comerțului va fi la. rindul ei
favorizată de expansiunea piețelor
în țările în cups de dezvoltare, ceea
ce Constituie o sursă importantă a
dinamicii economiei mondiale. Nu se
poate aștepta relansarea sau crește
rea economică a țărilor industriali
zate atît timp cit țările în curs de
dezvoltare si-nt condamnate la o raită
lentă de creștere economică.
Făcîndu-se ecoul decepției genera
te în țările în curs de dezvoltare de
faptul că la reuniunile economice
Nord-Sud se realizează prea puțin
sau nimic, vorbitorul a exprimat
dorința de a se pune capăt acestor
insuccese și dezamăgiri, actuala con
ferință constituind un prilej ce tre
buie folosit pentru a se porni pe
această cale.
Cu privire la sarcinile concrete
ale sesiunii U.N.C.T.A.D. de la Bel
grad, secretarul general al O.N.U. a
subliniat :
Primul imperativ îl constituie mă
surile urgente pentru oprirea dimi
nuării ritmului activității economice
în țările în curs de dezvoltare. Aș
vrea să subliniez patru domenii largi
și legate între ele in care trebuie și
putem să întreprindem acțiuni ur
gente : consolidarea lichidițățilOT ță
rilor în curs de dezvoltare, între al*
tejg./,și:!,pțtjn..,intermediul Fondului
iVloheiar. Internațional ; sporirea aju
torului, îndeosebi prin intermediul
instituțiitor multilaterale, acordat în
primul rînd țărilor cu venituri mici.
De asemenea, trebuie să sporească
transferul de mijloace financiare
fără a se pune condiții ; consolidarea
și stabilizarea piețelor materiilor
prime și a veniturilor ; sistarea și
anularea măsurilor protecționiste
împotriva țărilor in curs de dezvol
tam
Al doilea imperativ este ca aceste
măsuri să fie întreprinse ca parte
componentă a eforturilor vizînd .re
lansarea economiei globale. Aceasta
presupune' un grad mai mare de
acord. îndeosebi în ce privește redu
cerea ratelor dobinzilor. limitarea
fluctuației cursurilor valutare și
combaterea presiunilor protecționiste.
Un alt. imperativ se referă la pro
bleme "pe termen lung. Gravitatea
dificultăților economice actuale și
problemele mai larg cu care se con•touintă economia mondială, au făcut
ca în numeroase țări, inclusiv
în cele; dezvoltate, să se pună în ulti
mul timp întrebări privind cadrul
fundamental ai relațiilor economice
internaționale. îndeosebi. în legătură
cu comerțul și sistemul mone
tar financiar. Este necesar să se ac
ționeze pentru adaptarea și reforma
rea sistemului de funcționare a insti
tuțiilor internaționale pentru a li se
ipermite să răspundă condițiilor mon
diale în permanentă schimbare. De
asemenea, trebuie, căutate căile, și
mijloacele pentru creșterea rolului
U.N.C.T.A.D.
Aceste probleme sînt complexe, a
arătat . în încheiere vorbitorul. Există
deosebiri chiar și în modul de abor
dare și interpretare a cauzelor și
gravității situației actuale. Dar aceasta nu trebuie. să ducă la tergi
versarea acțiunii. Există domenii în
care timpul este un factor critic și
în care interesele comune au fost
deja sesizate. Nu trebuie pierdut nici
un prilej pentru asigurarea pro
gresului. iar actuala conferință, con
stituie, fără indoială, un asemenea
prilej important. Succesul actualei
conferințe ar îmbunătăți considera
bil climatul de colaborare . interna
țională, ar contribui la diminuarea
deosebirilor și neînțelegerilor și ar
spori șansele de progres în cadrul
viitoarelor schimburi de păreri.’ Această conferință trebuie să promo
veze spiritul de colaborare dintre
Nord și. Sud. de care.depind, in mare

măsură eforturile economice concer
tate aile omenirii și echilibrul ei po
litic.
..în baza- mandatului încredințat de
Conferința de la Buenos, Aires a
„Grupului celor. 77“ — a menționat
în imtervenția sa președintele Argen
tinei, generalul Reynaldo Bignone —
sînt împuternicit să.transmit comuni
tății internaționale, preocupările, ce
rințele și speranțele țărilor în
curs de dezvoltare, ca și propunerile
lor eoncrete care atestă atitudinea
lor de responsabilitate față de acest
mare for al dialogului și consultării".
Țările în curs de dezvoltare, a con
tinuat președintele argentinian, au
.ajuns la Buenos Aires la un acord n-u
numai asupra problemelor care de
termină criza, ci și asupra căilor și
mijloacelor- de depășire a acesteia.
Pentru prima dată, acordul realizat
.'între țările în curs de dezvoltare
membre ale „Grupului celor 77“ s-a
cristalizat intr-o declarație politică,
in decizii comune și proiecte de re
zoluție pentru. U.N.C.T.A.D.-VI. ce
constituie baza concretă pe care ță
rile respective încearcă. în cooperare
cu -toate națiunile, lumii, să edifice o
nouă ordine economică internaționa
lă. mai justă, capabilă să înlăture
tendințele negative actuale și să asi
gure o dezvoltare echilibrată pentru
toate statele. Propunerile țărilor în

începerea

dezbaterilor generale
curs de dezvoltare reprezintă nu
doar un- apel la echitate, ci soluții
viabile, datorită faptului că progre
sul lor este in însuși interesul,, și
beneficiul țărilor industrializate.
Descriind starea actuală a econo
miei mondiale drept „plină de dra*
-matism". președintele Argentinei s-a
pronunțat penti-u' „soluții globale, pe
baza promovării unei cooperări in
ternaționale ample, de la care nimeni
să nu ■ fie exclus sau situat pe poziții
marginale". „Este necesară scoate
rea din impas a dialogului No-rd-Sud,
dintre țările dezvoltate și cele în
curs de. dezvoltare, prin abordarea,
într-un spirit constructiv, realist și
marcat de dorința de- finalizare, a
tuturor problemelor cu care lumea
'este confruntată in prezent".
Vorbitorul a evidențiat necesitatea
unei dezvoltări echilibrate a tuturor
națiunilor și popoarelor lumii, mentionîihd că prosperitatea statelor dez
voltate și a țărilor in curs de dezvol
tare este intercondiționată. „Id-eea că
bunăstarea celoi' bogați va atrage
după sine și bunăstarea săracilor
hsțe eronată, mai ales că — se poate
afirma .— dependența este mai de
grabă, inversă"
a spus el.,; ;Arătind în încheiere că
„U.N.C.T.A.D.-VI constituie o piatră
unghiulară în favoarea dialogului
economic internațional", vorbitorul a
accentuat asupra urgenței adoptării
în cadrul sesiunii a. unui program
concertat de revitalizare a economiei
mondiale și de promovare a unei
dezvoltări accelerate a țărilor în curs
de dezvoltare. „în absenta u-n-ui ase
menea program — a subliniat el —
nu numai bazele progresului general
vor fi subminate, dar înseși înțelege
rea, justiția și -pacea vor fi grav
afectate".
„Sesiunea — a spus în, cuvi.nl.ul său secretarul general al
U.N.C.T.A.D,, Gamani. Corea — are
două mari responsabilități : de a
găsi un răspuns imediat manifestă
rilor actuale ale crizei și, in aceiași
timp, de a reflecta asupra procese
lor pe termen lung, stabilind orien
tări pentru viitor.. Important de sub
liniat este nu faptul în sine, că in
terdependențele cresc in epoca noas
tră, ci faptul că natura lor se schim
bă. Astăzi n-u numai situația țărilor
dezvoltate o afectează pe cea a ță
rilor in L-urs de dezvoltare, dar. de
asemenea, se dovedește că situația
țărilor in curs de dezvoltare o in
fluențează, negativ sau pozitiv, pe
cea a statelor dezvoltate. Cind țările
în curs de dezvoltare trebuie, cum
este cazul î,n prezent, să facă față
unor grave dificultăți in ceea ce pri
vește capacitatea lor de plată, reducînd-u-și importurile și programele
de dezvoltare, consecințele se răsiring asupra întregului sistem finan
ciar și comercial internațional, asu
pra inseși țărilor dezvoltate, care își
văd afectate exporturile, investițiile
și nivelul ocupării forței de muncă.
De aceea, accelerarea dezvoltării ță
rilor lumii a treia ar reînviora eco
nomia mondială. Redresarea eco
nomică în țările industrializate și
reactivarea dezvoltării in țările
lumii a treia constituie două
laturi, strinș legate ale aceleiași
probleme centrale ce stă în fața ac
tualei conferințe, reflectînd în fond
natura în schimbare a interdepen
dențelor. cerințele care decurg din
aceasta. Nu acțiunile pe care sesiu
nea U.N.C.T.A.D. este chemată să le
întreprindă sînt cele care depind de
relansarea economiei mondiale, ci
invers, scopul sesiunii fiind tocmai
de a promova: această relansare".
Roberto Ongpin. ministrul corner-

întrevederi ale conducătorului delegației
române
BELGRAD — (Agerpres) : Repre
zentantul personal al președin
telui- Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, -Ia cea
de-a Vi-a' sesiune a Conferinței
Națiunilor Unite pentru Comerț și
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), care se
desfășoară în aceste zile la Belgrad,
tovarășul Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Stat,
conducătorul delegației țării noastre
Ia sesiune, a avut o întrevedere cu
tovarășul . Vidois Jarkovici, vice
președinte al Prezidiului Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia.
Cu acest prilej, au fost abordate
aspecte privind continua dezvoltare
a relațiilor de prietenie și colaborare

dintre cele două țări socialiste veci
ne și prietene, precum și probleme
actuale ale situației politice și eco
nomice internaționale.
Conducătorul delegației țării noas
tre a avut,- de asemenea, convorbiri
cu Lazar Moisov, președintele se
siunii. secretar federal pentru aface
rile externe al Iugoslaviei, Javier
Perez de Cuellar, secretarul general
al O.N.U., Gamani Corea, secretar
general al U.N.C.T.A.D.. in probleme
aflate pe ordinea de zi a reuniunii,
evocîndu-se modalități concrete pen
tru soluționarea, în interesul dez
voltării generale, a dificultăților ac
tuale din economia mondială, pentru
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale.

tului și industriei din Filipine, a
apreciat ca nefavorabilă activitatea
țărilor membre în domeniul aplicării
rezoluțiilor celei de-a xV-a sesiuni '
U.N.C.T.A.D. El s-a referit în mod
deosebit la rezoluția cu privire Ia
Programul integrat pentru materii
prime și Fondul comun pentru fi
nanțarea acestui program care s-au
aflat în centrul atenției celei de-a
V-a sesiuni U.N.C.T.A.D.. menționîrid că programul nu se realizează,
deocamdată nu există fondul comun,
iar . prețurile materiilor prime au
scăzut.
Vorbitorul a ărătat că recesiunea
mondială la dare s-a ajuns după cea
de-a V-a sesiune U.N.C.T.A.D. consti
tuie cauza -principală pentru care nu
s-au aiplicat rezoluțiile precedentei
sesiuni U.N.C.T.A.D. și a apreciat că
se observă unele semne de depășire
a recesiunii și că există o atmosferă
mai favorabilă pentru desfășurarea lu
crărilor actualei sesiuni U.N.C.T.A.D.
Lazar Moisov, secretarul federal
pentru afacerile externe al Iugo
slaviei, care a fost ales președinte
al actualei sesiuni a U.N.C.T.A.D., a
subliniat că „evoluția nefavorabilă
a relațiilor politice și economice in
ternaționale îngreuiază trecerea la
soluționarea problemelor de impor
tanță vitală pentru toate țările".
El a apreciat că situația economiei
■mondiale este-i extrem de îngrijoră
toare, .situația țărilor în curs de dez
voltare. devine tot mai insuportabilă,
iar continuarea acestei stări de lu
cruri implică numeroase pericole.
Cred că sîntem cu toții de acord
— â continuat vorbitorul — că aștep
tarea pasivă a sfîrșitului acestei cri
ze și a consecințelor ei nu este. și
nu poate constitui o soluție pentru
dificultățile existente. Dimpotrivă,
aceste dificultăți trebuie să fie un
stimulent pentru a se depune efor
turi maxime in direcția depășirii pro
fundei crize economice și prin adop
tarea de măsuri și acțiuni interna
ționale corespunzătoare, a se crea
'■ condiții pentru o creștere economică
stabilă și relansarea economiei mon
diale. dar mai ales pentru dezvol
tarea accelerată a țărilor în curs de
dezvoltare. Orice, alternativă. ar avea
consecințe incalculabile atît pe pian
economic, cit și pe planul relațiilor
internaționale de ansamblu. De aceea,
rezultatele acestei conferințe vor
avea efecte mai' ample și vor deter
mina în mare măsură climatul inter
național în perioada imediat urmă
toare.
Vorbitorul a adăugat că nici o
țară, indiferent de mărime sau de
gradul de dezvoltare economică, și
nici un grup de. țări nu pot depăși
în mod izolat dificultățile și nici' să
asigure pe această cale o dezvoltare
și prosperitate pe termen lung. De
aceea — a accentuat el — comunita
tea mondială în ansamblu trebuie să
participe activ la găsirea soluțiilor
comune. Experiențele din ultimii ani ■
nu sînt încurajatoare, dar sînt evi
dente eforturile tuturor acelora care
Sesizează necesitatea acțiunilor comu
ne. dimensiunea reală a perturbații*
lOr ce ne afectează. tn con
text, Moisov a amintit hotăririle celei
de-a VII-a Conferințe la nivel înalt
a statelor nealiniate de la Delhi, pro
punerile concrete și platforma
„Grupului celor 77“ ale țărilor in
curs de dezvoltare, precum și ini-"
țiativele altor forumuri internațio
nale.
Lazar Moisov a apreciat ca deose
bit de important faptul că în timpul
pregătirilor pentru actuala sesiune
guvernele tuturor țărilor au subli
niat hotărirea lor politică de a adopta o poziție constructivă în ana
lizarea și căutarea soluțiilor, paralel
cu respectarea .intereselor comune) și
individuale ale tuț;uyor‘ statelor par
ticipante.
„Sesiunea U.N.C.T.A.D. este locul
potrivit pentru căutarea unor solu- t
țn globale in problemele economice
ale lumii și pentru promovarea dia
logului Nord-Sud" — a'arătat in cuvintul sau Allan MacEachen. viccpremier și ministru de externe al
Canadei. Vorbitorul a apreciat că
actuala ordine economică internațio
nală va trebui să fie schimbată
structural, adăugind că. pînă la
realizarea acestui lucru, trebuie ca
sistemul existent să devină mai
eficace.
Șeful delegației canadiene a rele
vat interdependentele din economia
mondială, arătind că acestea reclamă
dialogul între statele dezvoltate și
cele în curs de dezvoltare în ve
derea rezolvării problemelor econo
mice și financiare ce confruntă ome
nirea.
Arăt.înd că economia mondială se
află intr-un moment de răscruce,
primul ministru al Noii Zeelande,
Robert Muldoon, a subliniat în cuvintarea sa că este în interesul sta
telor dezvoltate să ajute țările în
curs de dezvoltare să poată depăși
actualele dificultăți provocate de re
cesiune. de nivelul ridicat al datori
ilor externe, de rata înaltă’ a dobin
zilor. de protectionism. Vorbind de
„realitatea interdependenței", el a
îmbrățișat opinia țărilor în curs de
dezvoltare potrivit căreia viitoarea
bunăstare globală este legată de aju
torarea economiilor „Sudului" sărac
de către „Nordul" bogat.
Referi.ndu-se la sistemul monetar
și bancar-financiar internațional,
premierul neozeelandez a evidențiat
că acesta nu mâi funcționează adec
vat de un deceniu și că el „nu mai
.poate suporta o criză la cîțiva ani".
Cauzele actualelor dificultăți monetar-financiare sînt structurale, a de
clarat premierul Muldoon, pronunțindu-se pentru organizarea unei con
ferințe internaționale consacrate pro
blemelor monetar-l’i nanciare. Trebui e
găsită o cale de înlăturare a defi
cientelor fundamentale ale Fondului
Monetar Internațional care este
conceput pentru acțiuni pe termen
scurt.' a adăugat el.
Referindu-se la „repercusiunile
multiple" ale protectioniismului, vor
bitorul s-a raliat cererilor țărilor in
cuirs de dezvoltare privind desfiin
țarea barierelor comerciale, instituite
de statele dezvoltate. In sfirșlt. el a
făcut cunoscut că guvernul său pri
vește favorabil crearea unui fond
comun în vederea asigurării stabili
tății prețurilor materiilor prime, pen
tru a se putea astfel stimula puterea
de cumpărare a țărilor în cura de
dezvoltare.
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