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Printr-o mobilizare puternică a tuturor forțelor

LA ÎNSĂMlNȚĂRI
- viteze maxime de lucru!
• încheierea însămînțărilor pînă la 20 aprilie
impune să se lucreze în schimburi de noapte la
pregătirea terenului și schimburi prelungite la se
mănat
• în toate unitățile agricole să se folosească
agregatele complexe — mijloc sigur de grăbire a
lucrărilor și de reducere a consumului de carburanți

• Concomitent cu creșterea vitezelor zilnice,
mecanizatorii și specialiștii să dovedească cea mai
mare răspundere pentru calitatea semănatului
Insămînțarea culturilor de primă
vară se desfășoară pe un front larg.
Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei
Alimentare, pînă în seara zilei de
8 aprilie au fost însămîntate
1 103 144 hectare, reprezentînd 23 la
sută din suprafața prevăzută a se
cultiva în această primăvară. în
unele județe, printr-o temeinică
organizare a muncii și folosirea cu
randamente înalte a tractoarelor și
celorlalte utilaje, au fost însămîn
tate suprafețe mari. Procentual,
față de totalul suprafețelor prevă
zute a se cultiva în această primă
vară, cele mai bune rezultate se în
registrează în județele : Olt — 37
la sută. Mehedinți —'■ 34 la sută,
Brașov — 33 la sută. Dolj și Timiș
— 32 la sută. Bacău — 31 la sută,
CarașrSeverin .— 30 la sută. Așa
dar, realizări bune în județ? din
toate cele trei zone agricole; ceea
ce demonstrează că, pesțe tot, con
dițiile de lucru din AchaStă primă-;
vară sînt favorabile. Sînt și cazuri
cînd în județe învecinate cu cele
ayansate la semănat — Botoșani,
Satu Mare, Galați, Constanța. Sălaj
— datorită unor deficiențe în or
ganizarea muncii, suprafețele însămînțate sînt cu mult sub. posibili
tăți. De asemenea, în întreprinde
rile agricole de stat din -județele
Giurgiu, Călărași, Constanța, Brăi
la, Mehedinți, Dîmbovița. Galați,
realizările Ia semănat sint mai mici
decît ale cooperativelor agricole.
Acum, timpul este frumos și căl
duros în aproape toată țară și doar
în unele zone se înregistrează ploi
izolate. Aceasta face posibil și ne
cesar să se lucreze în ritm intens
la pregătirea terenului și semănat.
Desigur, fără întîrziere trebuie să
se încheie semănatul mazării. inu
lui. sfeclei de zahăr, florii-soarelui
și plantarea cartofilor. Concomi
tent, să fie concentrate forte supe
rioare la semănatul soi ei și porum

bului, care dețin cea mai mare pon
dere în ansamblul culturilor de pri
măvară. De asemenea, este nece
sar să fie executate cu răspundere
lucrările solului, pentru a se con
serva rezerva de umiditate — ele
ment de cea mai mare însemnă
tate pentru realizarea unor recolte
mari. Pentru efectuarea în terme
ne cit mai scurte a lucrărilor de
primăvară, important este ca în
fiecare unitate agricolă. în fiecare
județ să se realizeze zilnic viteze
de lucru la nivelul maxim al po
tențialului de care dispun. Aceasta
presupune generalizarea schimbu
rilor de noapte la pregătirea tere
nului și a schimburilor prelungite
la semănat, să fie folosite agrega
tele complexe de utilaje.
Măsurile pe care organele de
■partid, de stat și agricole, cadrele
de conducere și specialiștii din
unitățile.agricole le iau in vederea
creșterii ritmului de lucru la semă
nat trebuie să Se împletească stfins
cu preocuparea pentru executarea
unor lucrări de cea mai bună cali
tate. ceea ce presupune pregătirea
exemplară a solului, care să pre
vină pierderea umidității, scurta
rea perioadei de semănat și asigu
rarea densităților prevăzute la
fiecare cultură. Mari răspunderi
în această privință revin specialiș
tilor, care au datoria să stabilească
cele mai potrivite măsuri privind
încadrarea semănatului în terme
nele prevăzute, cu respectarea nor
melor de calitate.
în aceste zile, nu există sarcină
mai importantă pentru organele și
organizațiile de partid decit aceea
•de a acționa cu hotărîre pentru
mobilizarea tuturor forțelor din
agricultură-, pentru rezolvarea ope
rativă a tuturor problemelor legate
de activitatea ce se desfășoară
acum în cîmp. astfel îneît. prin
creșterea substanțială a vitezelor
de lucru, fiecare zi să marcheze un
avans substanțial la semănat. .
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Ieri, o zi de muncă intensă in cîmpia Teleormanului
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Domeniu esențial al teoriei și
practicii construcției socialiste, me
canismul de funcționare a economiei
naționale își găsește un loc central
in gîndirea și opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu, sub forma unei
concepții științifice originale, uni
tare și- de largă deschidere, în con
cordanță cu interesele de progres
și prosperitate ale poporului nostru.
înțelegerea mecanismului de func
ționare a economiei naționale, ca
modalitate conștientă de. mișcare
planică a sistemului economic, în
ansamblul său, și a fiecărui subsis
tem în parte, pe baza compatibilită
ții reciproce a criteriilor și condi
țiilor de armonizare a intereselor
subiecților economici, a permis
partidului nostru, cu deosebire
după Congresul al IX-Iea, să
conceapă și să fundamenteze cele
mai adecvate structuri organizatorice
și de conducere, mijloace de eva
luare a cheltuielilor și rezultatelor,
pîrghii economico-financiare și social-politice de cointeresare a chel
tuirii raționale a resurselor, de atra
gere a maselor largi populare la con
ducerea societății.
în concepția secretarului general
al partidului, mecanismul de func
ționare a economiei socialiste are
baza obiectivă în exigențele legilor
economice care guvernează dezvol
tarea economico-socială, cit și in
condițiile istorice concrete din
țara noastră, din fiecare etapă a
. edificării socialiste, în modul de
raportare a economiei naționale la
interdependențele economiei mon
diale. Reflectînd concepția originală
a secretarului general al partidului
cu privire la modul specific de ma;
nifestare a triplei calități a oame
nilor muncii — de producători so
cialiști uniți, de proprietari comuni
ai mijloacelor de producție și de be
neficiari ai întregii dezvoltări economico-sociale — mecanismul de
funcționare a economiei naționale
își are esența sa în baza economică
a socialismului, în ansamblul rela
țiilor de producție și sociale, pre
cum și în modul lor de intercondiționare cu caracterul, nivelul și exi
gențele dezvoltării forțelor de pro
ducție, cu suprastructura societății.
Tocmai de aceea, în viziunea parti
dului nostru, mecanismul de func
ționare a economiei naționale este
conceput și construit pe baza unui
sistem de principii fundamentale
care privesc conducerea de către
pai-tidUI comunist a întregii socie
tăți, coordonarea și dirijarea uni
tară de către statul socialist a în
tregii dezvoltări economico-sociale
pe baza planului național unic, cen
tralismul democratic, autoconduccrca
muncitorească și autogestiunea economico-financiară, sporirea eficien
ței întregii activități economico-so
ciale, cointeresarea materială și
autoaprovizionarea teritorială.
Partidul nostru apreciază că for
mularea corectă a principiilor, sta
bilirea exigențelor pe care le im
pune respectarea fiecărui principiu
în viața economico-socială și luarea
în considerare a interdependențelor
dinamice pe care le generează au o
.im portantă excepțională pentru fun
damentarea celor mai adecvate mo
dalități de transpunere a întregului
sistem de principii în practică, î'n
raport de particularitățile dezvoltă
rii forțelor de producție, de matu
rizarea relațiilor de producție și so

O sarcină prioritară a colectivelor muncitorești

REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI
0 în întreprinderi să fie luate mă
suri eficiente pentru ca mărfurile des
tinate exportului să fie fabricate ritmic
și livrate prompt partenerilor externi
© Pînă la sfîrșitul acestei luni să fie
realizat integral planul la export pe
luna aprilie și să fie recuperate toate
restanțele din luna martie, acolo unde
acestea există
0 Zi de zi să se desfășoare un con
trol riguros, pe stadii fizice de fabri
cație, asupra modului în care se reali
zează producția prevăzută în contrac
tele încheiate
© Maximă răspundere pentru caii
tatea produselor destinate exportului
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Planul la export, îndeplinit exemplar,
în condiții de înaltă calitate și eficien
ță 1 — iată o sarcină de permanentă ac
tualitate pentru toate colectivele de oa
meni ai muncii, o condiție fundamentală
pentru desfășurarea corespunzătoare a
activității noastre economice și pentru
dezvoltarea generală a țării. Iar intr-un
an cum este anul 1985, care dobindește
un rol hotărîtor pentru încheierea cu
rezultate cît mai bune a întregului cin
cinal și crearea condițiilor pentru tre
cerea la înfăptuirea obiectivelor cinci
nalului viitor, realizarea integrală, în
toate unitățile economice, a prevederi
lor de plan la export constituie o ade
vărată prioritate a priorităților, cerință
subliniată cu deosebită claritate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntările rostite cu prilejul lucrărilor foru
rilor de partid și de stat desfășurate la
sfîrșitul lunii martie.
De bună seamă, în perioada care a
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In secția montaj a întreprinderii de mașini electrice din Capitală, unitate care și-a realizat și depășit planul
la export pe luna martie a acestui an, se finalizează un nou lot de motoare destinate exportului
Foto : E. Dichiseanu
activitate plină de abnegație și pătrunsă
planului la export, în condiții de înaltă
trecut de la începutul acestui an, nude înalt spirit de răspundere a tuturor
calitate - și eficiență, reprezintă ■ un do
meroase colective muncitorești au ob
colectivelor de întreprinderi, prin acțiu
meniu esențial de afirmare a spiritului
ținut rezultate importante în îndeplini
nile comune și perseverente ale organe
revoluționar, a responsabilității munci
rea planului la export, ceea ce demon
lor
și
organizațiilor
de
partid,
consili

torești, a capacității creatoare și compe
strează că atunci, cind se a'cționează cu
ilor oamenilor muncii și ale comisiilor
tenței profesionale a colectivelor de
întreaga răspundere, punîndu-se din plin
pentru probleme de export — sub în
oameni ai muncii. Iar în acest vast pe
în valoare potențialul productiv și ca
drumarea și controlul permanent al co
rimetru de muncă rodnică pentru înde
pacitatea creatoare a oamenilor .muncii,
mitetelor județene de partid • — trebuie
plinirea exemplară a planului la export,
sarcinile de plan în acest domeniu pot
să se creeze toate condițiile necesare
cuvîntul hotărîtor trebuie să-1 aibă or
fi realizate și chiar depășite substanțial.realizării
integrale
a
fondului
de marfă
ganizațiile de partid din fiecare între
In spiritul indicațiilor și orientărilor
destinat
exportului.
prindere. chemate ysă sădească în con
tovarășului Nicolae Ceaușescu, .al pre
știința -colectivelor de oameni ai muncii
Măsurile organizatorice ce se între
vederilor programului de măsuri apro-’
răspunderea pentru ca toate contractele
prind în prezent în întreprinderi trebuie
bat recent de plenara C.C.I al P.C.R. și
încheiate să fie onorate integral si Ia
să urmărească stăruitor lansarea cu
Marea Adunare Națională, sarcină nr. I
termenele stabilite.
prioritate în fabricație a producției des
a acestor zile o constituie îndeplinirea
Muncind cu dăruire și abnegație retinate exportului in această lună și a
și depășirea planului de export pe luna
voluționară, sub semnul acestor impecelei restante din luna trecută. Este o
aprilie, astfel îneît în această perioadă
rative economice, fiecare colectiv de
acțiune care practic trebuia să fie în
să se recupereze-și restanțele din luna
întreprindere să-și facă un titlu de
cheiată pînă la această dată și, ca atare,
martie, urmînd ca pînă la sfîrșitul pri
cinste și mîndrie profesională din a
nu mai poate suferi nici o amînare.
mului semestru să fie onorate absolut
întîmpina ziua de 1 Mai cu succese re
Viața demonstrează cu puterea, fapte
toate contractele restante din primele
marcabile în îndeplinirea planului la
export pe anul 1985.
lor
că
realizarea
ritmică
și
integrală
a
luni ale anului. Iată de ce, printr-o

<

ciale și conștientizarea participării
oamenilor muncii la conducerea so
cietății.
PERFECTIONAREA — O LEGE
DE BAZA A PROGRESULUI SUS
ȚINUT ȘI MULTILATERAL. Pen
tru ca mecanismul de funcționare a
economiei naționale să asigure o
desfășurare normală a vieții econo
mice, secretarul general al partidu
lui concepe aplicarea principiilor
fundamentale în dependență de di
namica ansamblului dc factori in
terni și externi care se intercondi-

ționează, fapt pentru care perfec
ționarea lor continuă devine o lege
de bază a progresului susținut și
multilateral. în cadrul acestor de
terminări obiective, partidul nostru
a fundamentat pe baze științifice și,
totodată, a acționat cu realism și
consecvență în direcția creșterii ro
lului conducător al partidului și
transformării lui în centrul vital al
întregii societăți, concomitent cu
întărirea conducerii unitare a eco
nomiei naționale pe baza planului
național unic de dezvoltare econo
mico-socială, cu făurirea unui larg
cadru democratic de participare a
oamenilor muncii la conducerea so
cietății.
în noua etapă a dezvoltării eco
nomico-sociale, complexitatea pro
blemelor pe care le ridică viața ca
și necesitatea antrenării tot mai
largi, conștiente, a membrilor socie
tății la găsirea celor mai adecvate
soluții de înfăptuire a Programului
partidului au determinat partidul

nostru să fundamenteze, la cel de-al
XIII-lea Congres, noua unitate dia
lectică dintre întărirea conducerii
unitare pe baza planului național
unic, in condițiile creșterii rolului
conducător al partidului, și sporirea
inițiativei oamenilor muncii, crește
rea autonomiei verigilor de bază ale
economiei naționale — ca expresie
a intercondiționării dinamice a in
tereselor personale cu cele colective
și generale.
Construit pe aceste principii fun
damentale ale conducerii științifice
a societății, mecanismul de funcțio
nare a economiei naționale exercită
o gamă de funcții în cadrul siste
mului economic, prin care se asi
gură înfăptuirea obiectivelor strate
gice ale politicii partidului și des
fășurarea normală a vieții eConomico-sociale.
în concepția secretarului general
al partidului, mecanismul economic
trebuie să asigure posibilitatea de a
cunoaște, pe baze științifice, realiste
și la timp, nevoile și posibilitățile
economiei naționale, pentru a putea
planifica rezultatele utile ale acti
vității economice și cheltuielile so
cialmente necesare pentru obținerea
lor.
Necesitatea, ca rezultatele activi
tății economice să corespundă ne
voilor de consum productiv și ne
productiv iar cheltuielile de muncă
socială pentru obținerea fiecărei
unități de efect util să se încadreze
în limita a ceea ce societatea, poate
să recunoască drept normă social
mente necesară pentru fiecare etapă
a determinat ca măsurarea cheltu
ielilor și rezultatelor să se facă cu in
dicatori economici adecvați, care1 să
reflecte corect situația activității
economice. Deși efectele economice
globale (brute) finale, nou create,
nete și fizice au o determinare
obiectivă în cadrul fiecărei activi
tăți productive, totuși, în viziunea
secretarului general al partidului,
esențiale sînt cele fizice, finale, nou
create și nete. Tocmai în baza aces
tei concepții științifice, realiste, per. fecționările care au fost aduse sis
temului de indicatori economici de
planificare și urmărire a rezultate
lor permit astăzi orientarea acti
vității întreprinderilor spre ceea ce
este esențial din punctul de vedere
al intereselor fundamentale ale so
cietății, ale fiecărui om al muncii. în
parte. ,

Dr. Constantin C. POPESCU
(Continuare în pag. a V-a)

MARAMUREȘ

instalații miniere de mare randament
La Exploatarea minieră I-Ierja
din județul Maramureș a intrat în
producție noul tip de instalație
complexă de perforat pentru aba
taje construită de întreprinderea de
mașini și utilaj minier din Baia
Mare, după prototipul realizat de
colectivul de la Herja. Noua insta
lație, experimentată de mai multă
vreme Ia lucrările din subteran în
condiții diverse de rocă și tehno

logie de exploatare, va contribui în
mod substanțial la ridicarea gra
dului de finalizare a operațiilor din
abataj și la sporirea productivită
ții muncii cu 20 la sută. Tot aici,
începînd din această lună, dato
rită măsurilor luate pentru crește
rea randamentului instalației com
plexe folosite la săparea tunelului
spre flotație, se ating viteze record
de înaintare. (Gheorghe Șusâ, co
respondentul „Scînteii").
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Accesibilitate și profunzime
Noțiunile
propuse în
titlul acestui articol sînt
desigur consonante : în
treaga evoluție a culturii
universale ne-o ilustrează.
Dacă, de pildă, ne-am
gindi, înainte de orice, la
cei. șapte înțelepți ai gîndirii presocratice, limpezi
mea mesajului lor ne-ar
apărea de domeniul evi
denței. Sentențele lor erau
la nivelul înțelegerii ob
ștești și ca atare au con
stituit'fundamentul eticii,
al logicii, psihologiei, me
tafizicii, și chiar al socio
logiei, oricît de recentă,
relativ, ar fi această din
urmă disciplină.
Așadar, însăși filozofia,
numai aparent tărîm al
„aleșilor", și-a extins din
adîncă' vechime raza de
acțiune tocmai prin direc
ta accesibilitate a enunțu
rilor ei, la îndemîna min
ților scormonitoare .de adevăr. Cu atit mai ’ mult
poezia care apela la sen
timentul maselor și era,
de altfel, orală, însoțită cu
' cîntecul și jocul, și-a pu
tut realiza menirea prin
accesibilitatea cuvîntului.
Era, oare, nevoie să ne
întoarcem atit de mult în
timp, pe firul unei așa de
firești constatări ? Nu își
are fiecare popor cîntărețul în care fiecare mem
bru al colectivității se re
cunoaște și, intr-un fel, se
depășește pe sine, contopindu-se în armoniile rap
sodului preferat ? Poetul
tipic al literaturii eline,
Pindar, și-a entuziasmat
contemporanii prin avîntul
odelor lui, revenindu-i
postum gloria •de a fi fost
modelul unor mari poeți
ai Renașterii, ca Ronsard.
Chiar ilustrul I-Iolderlin,
cel mai iubit poet al Ger
maniei contemporane, se
declara un discipol al
maestrului poeziei antice.

Ieșind din desimea roman
tică a codrului, Eminescu
a abordat metrul safic și
s-a visat înfășurat în
mantia clasicităților nemu
ritoare.
Trecerea făcliei de la
artist la artist presupune
înțelegerea în profunzime
a sensului și implicațiilor
unui mesaj anterior, fie el
venit cît de departe. Ca
să-l poată citi în original
pe
Pușkin,
prozatorul
francez Mărimee a învățat
limba rusă, iar apoi a tăl-

OP1NII
măcit Dama de pică și
Husarul. De prietenia ace
luiași rtiare poet s-a putut
mîndri și tînărul Costache
Negruzzi, care l-a întîlnit
pe Pușkin în timpul ‘ urnii
exodiu, ca apoi să-i tăl
măcească
Șalul
negru,
Cirjaliul și Maria.
Accesibilitatea capodope
relor Ie asigură acestora
nu numai difuziunea, ci și
capacitatea de împrospă
tare, în lectura fiecărui
meridian și a fiecărei ge
nerații. Ceea ce o operă
pierde, în interpretarea
directă, prin . depărtarea
de contemporaneitatea ei,
recîștigă prin zestrea cu
care lectorul nou o do
tează. Sorgintea acesteia
se află în multiplicitatea
latentă ce stă la baza ori
cărui mesaj valid.
Accesibilitate nu înseam
nă numaidecit simplitate,
și nicidecum elementarism. Ne îmbătăm de ex
presia cristalină a unui
vers blagian, adesea de
mare laconism, dar din
colo de reținuta muzicali
tate — la care sîntem,
însă, mereu sensibili — o

multitudine de sensuri se
oferă înțelegerii noastre.
Orice operă majoră! ' se
deschide către cel puțin
două interpretări, incit,
paradoxal, ea se îmbogă
țește cu timpul, iar, de
aici, împrejurarea că se
poate spune despre unii
artiști că au luat-o înain
tea epocii lor, pe cînd
despre cei nerealizați,! că
nu și-au înțeles-o.
Artiști aparent obscuri
ni se limpezesc în timp,
pînă la a ne deveni fami
liari, alții, dimpotrivă, ne
apar tot mai străini, cu
toate că pe vremea lor
erau în centrul atenției.
Dialectica acestui feno
men, extrem de. gingaș, ne
informează asupra existen
ței unei serii întregi de
factori, în cercetarea a
ceea ce numim accesibili
tate.
Nu e însă mai puțin adevărat că, încă din ve
chime, paralel cu tradiția
clasicistă a limpezimii în
expresie, s-a dezvoltat pe
riferic, dar în răstimpuri
cu luxurianță,, așa-zisa li
teratură ezoterică, cifrată,
tenebroasă. Ca și cultele
religioase de aceeași esen
ță, ea își avea „preoții"
oficianți într-o atmosferă
de taină, emițînd comuni
cate oraculare, mistice sau
numai pseudomistice. Sub
cuvînt că adevărurile su
preme nu pot fi șî nu tre
buie divulgate unor neinițiați, că ele sînt de resor
tul elitelor, se recurgea la
polisemia simbolurilor, la
expresia voit rebarbativă,
la folosirea termenilor ce
rătăceau voit înțelegerea,
în scopul de a alunga pe
cei nedoriți.
Tot un fel de același-

Serbam C1OCUIESCU
(Continuare în pag. a V-a)
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O sarcină prioritară a colectivelor muncitorești:

Oamenii muncii -

REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI LA
La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie"

București

Contractele — onorate la termen
și chiar in avans
De la începutul acestui cincinal,
lună de lună și an de an, harnicul
colectiv de la întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița roșie" din Ca
pitală și-a îndeplinit și depășit pla
nul la export. Produsele cu marca
„GR1RO" se bucură de faimă în
peste 20 de țări ale lumii, unele cu
o bogată tradiție în execuția utila
jelor chimice și instalațiilor pentru
rafinării. Care este secretul acestei
frumoase tradiții ?
— Rezultatele constant bune ob
ținute în activitatea de export —
ne spune tovarășul Ion Sterian,
șeful serviciului desfacere-export
din cadrul întreprinderii — se datoresc muncii fără preget a co
lectivului nostru, stăruinței cu
care au acționat comisiile pentru
export din cadrul unității. Mai
exact, s-a acționat în trei direcții
principale : adaptarea rapidă, din
mers, a fabricației la solicitările
partenerilor externi ; aproviziona
rea ritmică a brigăzilor și forma
țiilor de lucru cu -materialele și
S.D.V.-urile necesare ; onorarea la
termen și chiar în avans,' în condi
ții de calitate superioară, a fiecă
rei comenzi în parte. Ca urmare,
întreprinderea și-a realizat inte
gral, în primul trimestru al aces
tui an. sarcinile de plan la export
și obligațiile contractuale, livrînd,
totodată, suplimentar, utilaje în va
loare de 500 000 lei.
Ieri, 9 aprilie, am urmărit direct,
la fața locului. în două secții de
bază ale întreprinderii, modul în
care sînt aplicate în practică mă
surile stabilite de comisia de ex
port din această puternică unitate
economică.
...Secția a II-a mecanică. „Aici
se execută utilaje din categoria
«ușoară» și «mijlocie» — ne pre
cizează inginerul Simion Deju. Este
vorba de schimbătoare de căldură,
valțuri de roluit tablă, răcltoare de
țevi cu aripioare. în cea mai mare
parte destinate exportului. De
altfel, activitatea de export se des
fășoară permanent sub îndrumarea
comisiei de export din care fac
parte cei mai buni specialiști și
muncitori din secție. Scopul urmă
rit : onorarea la termen și chiar în
avans, la un înalt nivel calitativ, a
tuturor contractelor de export".
Eficiența măsurilor luate ? In
locul oricărui comentariu, redăm
un fragment dintr-o scrisoare
transmisă pe adresa întreprinderii
de reprezentantul unei firme argentiniene : „Sîntem pe deplin ■ satisfăcuți de calitatea produselor
executate, de modul de colaborare
cu întreprinderea dumneavoastră,
care a respectat integral condițiile
tehnice și contractuale".
Dar să ne oprim, fie și pe scurt,
asupra uneia din măsurile organi
zatorice care au făcut ca planul la
export pe primul trimestru al aces
tui an să fie nu numai îndeplinit,
ci chiar și depășit în această secție.

Este vorba de organizarea unor
formații și brigăzi de sudori și
lăcătuși specializate în producția
de export. Dintre acestea, le amin
tim pe cele conduse de Ion Cernăcuți, Dumitru Neacșu si Ion
Vîrtej, care in prezent lucrează la
un schimbător de căldură ce va fi
finalizat și livrat cu 15 zile mai
devreme partenerului extern.
— La noi. exportul constituie
prioritatea nr. 1 — ne spune subinginerul Nicolae Foia, din secția
utilaj tehnologic complex. în acest
sens, precizez că întreaga producție
a lunii aprilie este lansată în fabri
cație, fiind, totodată, asigurate scu
lele și dispozitivele necesare. Avind

în vedere complexitatea produselor
noastre — cu lungimi de zeci de
metri și peste 100 de tone greutate
— executate la toleranțe de zecimi
de milimetru, comisia de export din
cadrul secției a organizat periodic,
la fiecare loc de muncă, analize
concrete, pe microechipe, la care
participă proiectantul, tehnologul
de produs și reprezentanți ai con
trolului de calitate. Rezultatul acestei preocupări? Calitatea irepro
șabilă a produselor noastre, fapt ce
a făcut ca utilajele fabricate să fie
tot mai intens solicitate pe piața
externă.
„De la începutul acestui cincinal,
oamenii muncii din unitatea noas
tră s-au aflat aproape lună de lună
în fruntea întrecerii socialiste pe
ramură, ține să adauge tovarășul
Ilie Bologa, secretarul comitetului
de partid din întreprindere. Și. așa
cum le stă bine unor fruntași, ne
angajăm ca în cinstea apropiatei
sărbători a muncii de la 1 Mai să
livrăm în avans partenerilor ex
terni produse in valoare de peste
1,5 milioane lei".

Gheorcjhe IONITA

menilor muncii pentru buna orga
nizare a producției și a muncii în
fiecare secție și atelier. Așa. bună
oară. pentru fabricarea rezistoarelor bobinate, uscătoarelor de păr,
ventilatoarelor, potențiometrelOr și
multor altor produse s-au organizat
formații specializate care lucrează
numai pentru export. Toți munci
torii din aceste formații au fost tes
tați profesional de o comisie special
constituită, asigurîndu-se astfel
condițiile necesare pentru realiza
rea unor produse de calitate supe
rioară.
In aceste zile. întregul colectiv
este puternic mobilizat pentru în
deplinirea și depășirea planului la
export pe luna aprilie. Comisia de
export din întreprindere analizează
zilnic modul în care se desfășoară
aprovizionarea cu materii prime și
materiale, lansarea în fabricație a
comenzilor și realizarea producției.
Ca urmare, s-au asigurat toate con
dițiile necesare pentru ca în cinstea
zilei de 1 Mai să se livreze peste
plan la export cantități cit mai
mari de produse.

de istorie nonă
Orașul cel nou
de la porțile Deltei
Tulcea de azi, așa cum arată azi,
este opera anilor rodnici care au
urmat Congresului al IX-lea al
partidului. Marile prefaceri au in
tervenit aici după primele vizite
de lucru pe care le-a făcut tovară
șul Nicolae Ceaușescu la poarta de
intrare în mirifica Deltă a Dunării.
Cei ce nu au văzut Tulcea de două
decenii nu vor mai putea vedea
niciodată imaginea ei de atunci
pentru simplul motiv că ea nu mai
există. Atît vechiul centru de tîrg
înapoiat, cît și fostele mahalale au
fost rase de Iama buldozerului.
Nici o pierdere, deoarece chipul de
altădată al orașului nu era decît
un pitoresc al mizeriei : căsuțe
scunde de chirpici, străzi prăfuite
sau pline de noroi, catîri cărînd
sacale cu apă, cîteva ateliere șinelipsitele cafenele și circiumi. to
tul într-o atmosferă apăsătoare de
tîrg cenușiu uitat la margine de
țară.
Prefacerile înnoitoare din anii
socialismului au trezit însă la viață
și Tulcea, alături de celelalte lo
calități ale tării, au determinat și
la noi o dezvoltare dinamică. Rînd
pe rînd au luat ființă și s-au ex
tins unități industriale moderne.
Prima dintre ele a fost întreprin
derea de alumină. Dealul Taberei,
din partea de vest a orașului, a
devenit astfel — și a rămas încă —
șantier pentru că alături s-a înăl
țat în ultimul deceniu Combinatul
metalurgic unde lucrez și eu de
aproape zece ani. Combinatul se
află acum în cea de-a treia etapă
de dezvoltare. Noi realizăm în
treaga cantitate de feroaliaje, pre
cum și de produse magneziene ne
cesare economiei naționale. Pe lo
cul unei foste mlaștini s-a înfiripat
Șantierul naval, devenit ulterior
prin extindere, la indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, între
prinderea de construcții navale și
utilaj tehnologic unde se con
struiesc. în prezent cargouri de
7 500 și 15 000 tdw, nave de pescuit
costier la Marea Neagră, se repară
pescadoarele românești, se reali
zează utilaje tehnologice pentru
diferite ramuri industriale. Econo
mia orașului include și unități ale
industriei chimice și alimentare.
Străvechea și. odinioară, prac
tic singura îndeletnicire a locui-

Gheorcjhe CÎRSTEA

corespondentul „Scinteii"

La întreprinderea de confecții din Oradea

Promptitudine în livrarea fiecărei
comenzi

In secția cazangerie a întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie"
Foto : S. Cristian

La întreprinderea „Electroargeș"

din Curtea de Argeș

înaltă răspundere pentru calitatea
produselor
O precizare se impune de la în
ceput : planul la export pe acest an
la întreprinderea „Electroargeș"
din Curtea de Argeș este dublu față
de realizările anului trecut. Deci,
prin plan s-au stabilit sarcini deo
sebit de mobilizatoare pentru fie
care secție și atelier in parte. Nu
este vorba însă numai de o creștere
cantitativă (deși aceasta este deo
sebit de mare), ci și de una cali
tativă. în vederea promovării și
impunerii produselor pe piața ex
ternă, colectivul unității acordă o
deosebită atenție Înnoirii și moder
nizării produselor, îmbunătățirii
performanțelor lor tehnice și func
ționale. Drept dovadă. în acest an
circa 90 la sută din produsele fa

bricate vor fi noi și modernizate,
din care peste 66 la sută se vor
situa la nivel tehnic mondial.
în fața unor obiective atît de
ambițioase, depășirea planului la
export cu 7 milioane lei in primul
trimestru al anului apare ca o rea
lizare cu atît mai : meritorie,.
„Concurența pe piața externă. în
deosebi la componentele electroni»
ce pasive (aspiratoare, condensa
toare și potențiometre) și produsele
electrotehnice, (mixere electrice,
rișnițe de cafea, ventilatoare de
masă), pe care le exportăm noi,
este acerbă — ne spune Elena
Ciornei, inginer-șef al întreprin
derii. De aceea, căutăm să reali
zăm numai produse de un înalt ni

în îndeplinirea programelor locale
de autoaprovizionare - un valoros
aport ■ al gospodăriilor populației
între problemele amplu și frecvent
dezbătute în campania electorală
pentru alegerile de la 17 martie un
loc de seamă l-a ocupat și în județul
Maramureș autoaprovizionarea — iar
în acest cadru, preocuparea sătenilor
pentru sporirea numărului de anima
le crescute în gospodăriile proprii,
în aceasta incluzîndu-se și probleme
le îmbunătățirii bazei furajere, creș
terii gradului de fertilitate al solului.
Așa cum se știe, activitățile zooteh
nice din gospodăriile populației tre
buie să aducă o contribuție impor
tantă la înfăptuirea programelor lo
cale de autoaprovizionare — mobili
zarea tuturor posibilităților pentru
sporirea producțiilor de came, lapte
și ouă contribuind atît la satisfacerea
nevoilor proprii de consum ale să
tenilor, cit și la asigurarea fondului
centralizat de stat pentru aprovizio
narea populației urbane și satisfa
cerea altor cerințe ale economiei.
Printre localitățile maramureșene
în care în legislatura anterioară s-a
cristalizat o valoroasă experiență în
acest domeniu , se află și comuna
Ariniș.
Este una din comunele mici ale
județului, cu numai 600 familii, ce
locuiesc în cele 3 sate aparținătoare.
Cu toate acestea, din Ariniș sînt li
vrate anual la fondul de stat 300 ca
pete de bovine și porcine. 4100 hl
de lapte de vacă, 700 kg lină, 174 000
ouă, precum și importante cantități
de came de pasăre și iepure, alte
produse agroalimentare. Sînt mărfuri
pe care sătenii le valorifică pe calea
contractelor și achizițiilor din surplu
sul realizat în gospodăriile persona
le. la aceste cantități adăugîndu-se,
desigur, produsele obținute de local
nici pentru propriul consum. Cum se
explică bunele rezultate dobîndite
aici în dezvoltarea zootehniei ?
— „Secretul", dacă se poate numi
secret, constă în faptul că in anii
legislaturii anterioare s-a reușit,
prin contribuția decisivă a deputaților, să se asigure atragerea tuturor
sătenilor în activitățile de creștere
a animalelor, incit astăzi, practic, nu
există familie din comună care să
nu aibă în gospodărie un număr mai
mare de animale — ne-a spus tova
rășa Minerva Temeș, vicepreședintă
a consiliului popular comunal. Iar
de la an la an acest număr este în
continuă creștere, fapt demonstrat
și de recensămîntul animalelor din
această iarnă, cînd s-au înregistrat
sporuri însemnate de efective la
toate speciile față de 1984. Cu depă

vel tehnic și calitativ, să onorăm la
termenele stabilite și chiar în avans
toate contractele încheiate".
Care sînt măsurile practice luate
pentru înfăptuirea acestor obiecti
ve ? Una din primele acțiuni se
referă la reproiectarea și asimila
rea operativă în fabricație a pro
duselor. Printre altele, in ultima
perioadă au fost reproiectate o
serie de produse electrotehnice în
vederea măririi duratei lor de func
ționare. Totodată, așa cum ne-au
precizat inginerii Constantin Din și
Vasile Turtă, au fost asimilate în
fabricație o serie de noi tipuri de
componente electronice: rezistoare,
condensatoare, potențiometre, cir
cuite hibride ș.a. în prezent, pen
tru toate produsele noi și reproiec
tate care se vor realiza în trimes
trul II au fost puse la punct fluxu
rile și tehnologiile de fabricație,
s-au asigurat toate S.D.V.-urile ne
cesare. De altfel, chiar în primele
zile din luna martie a fost pusă in
funcțiune o linie tehnologică pen
tru circuite electronice, produse
solicitate de acum la export.
Depășirea planului la export se
datorează și măsurilor luate de co?
mitetul de partid, de consiliul oa-

constructori și cronicari

șiri substanțiale s-a soldat și bilanțul
livrărilor la fondul de stat pentru
1984, cetățenii din comuna noastră
oferind peste sarcinile de plan 25
tone de carne, pe lingă, alte produse
agroalimentare incluse în programul
local de autoaprovizionare.
...Intr-un sat se poate vedea chiar
de la distanță, dih uliță, cine este
gospodar — după felul cum arată
curtea și adăposturile pentru ani
male, după culoarea finului de lingă
grajd și după înfățișarea locului
pentru adăpat animalele. Ei bine, la
Ariniș asemenea semne bune găsești
pretutindeni. Deși în acest an a fost
o iarnă aspră, în grajdurile de vite
ale sătenilor Grigore Zah, Ioan Pop,
Aurica Vele sau loan Vele, anima
lele, bine hrănite, nu au simțit fri
gul, adăposturile fiind bine întreți
nute și călduroase. Grajdurile sînt
pline de animale și în gospodăriile
lui Mihai Molnar, Victor Benciu,
Ioan Pop II, Gavril Sabău, loan Iluț,
loan Orha.
Printre fruntașii comunei în dez
voltarea zootehniei, și pe această
cale ' în înfăptuirea programului lo
cal de autoaprovizionare, se numără
și Traian Pop, care deține 3 bovine,
3 porci, 36 ovine, mai multe păsări.
Cum își explică propria experiență
în creșterea unui număr mare de
animale ? „In familia noastră toa
tă lumea muncește, inclusiv cei
trei copii — de 12, 10 și ultimul
de 8 ani. Ca să zic așa, fiecare
are o «misiune» precisă la întreți
nerea animalelor. La «maternita
tea» din curte — pentru că, să
știți, am asigurat oilor un astfel de
adăpost mai călduros, cu așternut
mai bun, pe timpul fătărilor — sint
ajutat, de asemenea, de toți membrii
familiei. Toți trebuie să cunoască
de mici cînd unui animal îi este
foame ori sete ori cînd este bolnav.
Dragostea de animale începe cu dra
gostea de muncă". Interlocutorul ne
relatează în continuare că, în afară
de furajele pe care le primește de
la C.A.P., a semănat trifoi pe lotul
ce-1 are în folosință pentru a putea
asigura astfel cel puțin trei căruțe
de fin pentru fiecare vacă în pe
rioada de iarnă. Pajiștea o tirlește
în fiecare an cu turma de oi. De
asemenea, a cosit miriștea și terenul
cultivat cu in, după ce acesta a fost
recoltat. Tot prin cosit a adunat
iarba și din livadă și de pe lotul
semincer aflat pe pășune. „Prin gri
ja consiliului popular — ne spune
în încheiere Traian Pop — pășunile

comunei au fost îmbunătățite sim
țitor în ultimii ani, s-au construit
adăposturi, ceea ce a venit în spri
jinul crescătorilor de animale. Drept
rezultat și contribuția noastră la
fondul de stat a sporit în perma-

insemnări din comuna

maramureșeană Ariniș
nență. Eu, bunăoară, pentru acest
an am încheiat contract pentru un
porc și 210 kg carne de oaie, 150 kg
lină, 1 000 litri de lapte și alte pro
duse".
L-am întrebat pe un alt sătean,
Vasile Dunga, om de 63 de ani, ce
crede el despre contribuția deputaților la obținerea rezultatelor bune
în înfăptuirea programului local de
autoaprovizionare dobîndite de cetă
țenii comunei. „în primul rînd, denutații sint cei mai buni gospodari din
sat, altfel nu i-am fi reales pe o

Proba hărniciei și răspunderii
muncitorești a colectivului de la
Întreprinderea de confecții din
Oradea este dovedită întîi de toate
de faptul că, pe primul trimestru
al anului, au fost onorate integral
toate contractele la export. „Ex
periența pe care am acumulat-o
— precizează tovarășa Floare Moraru, director adjunct al unității
— demonstrează că, în general, în
activitatea de export și îndeosebi
în industria confecțiilor, prompti
tudinea in onorarea comenzilor
primite este decisivă pentru atrage
rea și menținerea partenerilor ex
terni".
Suficient de multe argumente ne
stau la îndemînă în acest sens. Iată
numai cîteva dintre ele. în vederea
îndeplinirii exemplare a sarcinilor
la export s-a optat pentru specia
lizarea brigăzilor pe firme și par
teneri externi. O măsură care asi
gură, printre altele, un spor de
productivitate de 5—10 la sută.
Semnificativ este apoi faptul că
producția destinată pieței externe
este astfel organizată îneît permi
te urmărirea ei în toate fazele
procesului tehnologic, de la croirea
materialelor pînă la ambalarea și
expediția produselor finite, înles
nind intervenții operative din par
tea membrilor comisiei pentru ex
port. Iar ca dovadă că marca în
treprinderii orădene, specializată in
confecții pentru bărbați, este bine
cunoscută și căutată în lumea mo
dei, mai precizăm că, în acest tri
mestru, unitatea lucrează cu aproa
pe întreaga capacitate (mai exact
97—98 la sută) pentru export.
— în asemenea condiții — ne
spune Lokodi Francisc, inginerulșef al întreprinderii — este necesar
să executăm cu maximă operativi
tate toate comenzile primite, să
micșorăm substanțial timpul dintre

concepție, fabricație și livrarea pro
duselor. Ca atare, încă de la înce
putul anului am întărit atelie
rul de creație cu cei mai buni
specialiști și muncitori, care au o
mare experiență, asigurînd înnoi
rea substanțială a producției. O
singură cifră este deosebit de sem
nificativă : pentru acest an s-au
creat 1 433 de modele noi, o parte
urmînd să fie introduse imediat în
producție, iar altele să fie prezen
tate pentru prospectarea pieței.
Pentru a asigura ritmicitatea în
realizarea planului au fost între
prinse o serie de acțiuni care vi
zează mai buna organizare a pro
ducției : eliminarea unor locuri în
guste în sala de croit, îmbunătăți
rea fluxului de execuție la sacouri,
produs care are o pondere de pește
60 la sută din totalul producției.
Urmărim la lucru cîteva dintre for
mațiile din atelierul coordonat de
maistrul Gheorghe Său, care ne
spune :
— îmbucurător este faptul că avem lansate în fabricație toate co
menzile pentru luna aprilie și că
sînt asigurate toate materialele ne
cesare. Cit despre munca noastră,
ce să vă spun? Prin folosirea in
tensivă a timpului de lucru și â
bazei tehnice din dotare depășim
lună de lună sarcinile la producția
fizică cu 5—10 la sută.
Un posibil panou al fruntașilor
din întreprindere n-ar putea omite
nici formațiile conduse de Maria
Buzelea, Radu State, Biro Ștefan,
Floare Bughiuri și Cornel Filip.
De altfel, întregul colectiv este ple
nar mobilizat pentru a-și respecta
angajamentul asumat: realizarea
în avans cu trei luni a planului pe
întregul cincinal.

Ioan LAZA

corespondentul „Scînteii"
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® Dragostea de animale începe cu dragostea de
muncă © Fiecare palmă de teren — folosită pentru
producerea furajelor • Deputății — în fruntea tuturor
acțiunilor obștești ® Sarcinile de contractare la fondul
de stat pe acest an — îndeplinite cu rigurozitate
bună parte din ei la 17 martie. Apoi
e vorba de inițiativele lor. într-o
vreme cînd fînețele cele mai bune
ale comunei erau inundate vara de
apele unui rîu și nu se putea aduna
finul, deputății au fost cei care au
mobilizat oamenii la îndiguirea văii.
Altă dată a fost nevoie să se exe
cute lucrări de îmbunătățiri funciare
pe o suprafață de peste 150 hectare.
Deputății au fost și în fruntea aces
tei acțiuni. La fel și cînd s-a extins
cultura trifolienelor pe 110 hectare,
cărora Ii se vor mai adăuga anul
acesta alte 40 hectare. Tot deputății
noștri s-au îngrijit de realizarea unui
schimb de teren cu Ocolul silvic
pentru a se aduce pășunea mai aproape de comună — suprafață pe
care, de îndată ce zăpada s-a sub
țiat, oamenii au și trecut la efectua
rea cuvenitelor lucrări de întreținere.
După exemplul deputaților, azi, și
intelectualii din comună cresc ani
male, constituind un exemplu pen
tru toți locuitorii noștri".

Ne-am interesat de contribuția la
fondul de stat a acestui gospodar de
frunte și am aflat că anul trecut a
predat o junincă de 410 kg, iar în
ianuarie din acest an un tăuraș de
aceeași greutate. în 1985 mai are un
contract pentru o bovină de peste
400 kg. A predat 3 000 litri , lapte anul
trecut și încă pe atît va preda anul
acesta de la cele două bivolițe.
...Preluînd și îmbogățind experien
ța legislaturii anterioare, noii deputați din Ariniș sînt hotărîți să asi
gure dezvoltarea, în continuare, a
activităților zootehnice în gospodă
riile populației, punînd cît mai de
plin în valoare marile posibilități
existente în comună, posibilități pe
care înșiși cetățenii și le-au creat
prin hărnicia și spiritul lor întreprin
zător în înfăptuirea programului lo
cal de autoaprovizionare.

VĂ a IM FORMĂM

Gheorqhe SUSA
Mihai IONESCU

®

O nouă casă de cultură în Capitală
La confluența Șoselei
Berceni cu străzile Dumi
tru Petrescu și sergent
Ion Iriceanu vor începe
in curind lucrările de
construcție a Casei de
cultură a întreprinderii
de mașini grele Bucu
rești. Noul edificiu cultu
ral este destinat să ser
vească peste 200 000 de
oameni care trăiesc in
zona de sud a Capitalei,
cu precădere cartierele
Berceni-Sud și BerceniOlteniței și, firește, pe oa
menii muncii de la ma
rea întreprindere de ma
șini grele. El a fost am
plasat pe o platformă în
conjurată de un vast spa
țiu verde, Ungă o inter
secție ce va beneficia de

Biografie

o stație a metroului și
care urmează să dobîndească importanță deose
bită in rețeaua de circu
lație orășenească.
Casa de cultură, care va
fi piesa arhitecturală cea
mai importantă din zonă,
va avea o sală de spec
tacole cu 800 de locuri, o
sală polivalentă, nume
roase alte ‘încăperi pen
tru activități de cerc și
învățămint cu cele mai
variate profile: muzică,
balet, dansuri, pictură,
foto, cineclub, cercuri de
limbi străine, de tehnică
aplicativă — sudură, galvanoplastie etc. Proiectul
de execuție, elaborat in
Institutul „Proiect" —
București,
prefigurează
silueta monumentală a

acestei construcții com
plexe ce se va realiza
într-o plastică arhitectu
rală originală, cu subtile
accente inspirate din ar
hitectura românească tra
dițională. Retrasă de la
intersecție, clădirea propriu-zisă va avea acce
sele principale tratate cu
pavaje decorative și va
fi incadrată de peluze cu
flori și de lucrări de artă.
Viitorul parc al casei
de cultură va dispune și
de terenuri pentru prac
ticarea sporturilor în aer
liber : baschet, volei, te
nis de cimp.
în anii 1985—1986 vor
fi edificate blocuri de
locuințe ce vor con
stitui cadrul arhitectu
ral al noului edificiu

de cultură din sudul Ca
pitalei. Un front de blocuri
înalte in imediata apro
piere a casei de cultură
va definitiva schița de
sistematizare pentru în
treaga zonă și va crea
totodată o nouă și fru
moasă perspectivă urba
nistică. Practic, prin rea
lizarea tuturor obiective
lor enumerate, acest peri
metru, care oferă și ac
cesul principal spre în
treprinderea de mașini
grele București și înspre
centrul Capitalei, va de
veni un teritoriu intere
sant rezolvat atît în pri
vința dotărilor, cit și din
punct de vedere al aspec
tului urbanistic.

Gabriela BONDOC

Mă numesc Nicolae Ambrozie și
m-am născut la 26 februarie 1944
în comuna Deleni. județul Vaslui.
Pe drept cuvînt, eu pot să afirm
că pentru mine, orfan de război,
copil venit pe lume intr-un sat in
care se adunaseră la un loc sără
cia, necazurile și nevoile, partidul
și regimul nostru mi-au fost și îmi
sint, și la propriu și la figurat,
părinții care m-au crescut și mi-au
asigurat un rost în viață. Cele
două decenii care au trecut de cînd
în fruntea partidului și a țării se
află tovarășul Nicolae Ceaușescu,
conducătorul nostru iubit și stimat,
au constituit o perioadă de trans
formări profunde și de înfăptuiri
remarcabile la care am participat
și eu, după puterile mele sau ar
fi poate mai potrivit să spun că
am fost direct implicat.
în anul 1965 am intrat la școala
de maiștri după ce am lucrat
cîțiva ani ca operator la între
prinderea de ulei din Bîrlad. La
terminarea cursurilor, în 1967, am
fost repartizat la întreprinderea de
ulei din Slobozia care pe atunci era
incă în construcție. A intrat în
funcțiune în august 1969 fiind una
dintre cele mai mari din țară cu
acest profil. Tot în același an am
fost primit în rîndurile comuniști
lor și răspunderile mele, atît po
litice cît și profesionale, au cres
cut. Am fost promovat în funcția
de maistru principal, apoi în cea
de șef de atelier, iar din 1980 sînt
șeful secției de rafinărie. Dacă la
începutul anilor ’70 întreprinderea
de ulei din Slobozia se situa pe
ultimele locuri în ceea ce privește
rezultatele obținute in producție,
comparativ cu celelalte unități din
țară, de trei ani sîntem fruntași pe
ramură.
Iată în cît de puține cuvinte se
pot exprima rezultatele unor
eforturi îndelungate, stăruitoare,
desfășurate pe parcursul multor
ani, de înlăturare a lipsurilor, de
modernizare a procesului de pro
ducție, de omogenizare a colectivu-

torilor acestor meleaguri — pescui
tul-a dobîndit noi valențe.
Tulcea este astăzi „portul de domi
ciliu" al flotei de pescuit oceanic
al țării noastre, flotă alcătuită din
zeci de traulere și vase frigorifice
de transport.
Apariția industriei a determinat,
firesc, și o puternică dezvoltare
urbanistică. Construcția de locuin
țe, începută odată cu cea a între
prinderilor, a ajuns la 14 700 apar
tamente noi și continuă în ritm
viu. Aproape jumătate din popu
lația actuală a orașului — dublă
ca număr față de cea a anului 1970
și de patru ori mai mare decît în
1948 — locuiește acum în case noi.
Alături de multi alți muncitori ai
Combinatului metalurgic, și eu lo
cuiesc intr-un apartament, într-unul din numeroasele blocuri
noi ridicate în apropierea zonei
industriale. S-au înălțat, de ase
menea, o frumoasă „Casă de cul
tură" a tineretului, un spital cu
700 de paturi, două hoteluri mari
și moderne, supermagazinul „Dia
na".
cinematografele
„Patria",
„Tineretului" și „Dacia", o impo
zantă sală polivalentă, 24 de școli,
23 grădinițe. 6 licee, o „Casă a căr
ții". numeroase spații comerciale,
s-a amenajat stadionul „Delta". în
acest an vor fi date in folosință
alte 1 000 de apartamente, noi spa
ții comerciale, vor fi încheiate lu
crările la noul parc „Victoria".
Tulcea continuă să se dezvolte
rapid. Anul 1985 înscrie pe harta
economică a orașului noi obiective
industriale : la noi. la Combinatul
metalurgic, alte cuptoare vor primi
botezul focului, industria chimică
își va consolida ponderea prin in
trarea în funcțiune a unor noi
capacități de producție la între
prinderea de prelucrare a maselor
plastice. Se vor extinde spațiile
destinate producției și la între
prinderea de construcții navale și
utilaj tehnologic.
Tîrgul încremenit odinioară In
înapoiere înaintează cu pași ho
tărîți spre viitorul luminos pe
care harnicul nostru popor și-l
făurește în patria sa.

Severin IRIC1UC
maistru oțelar,
Combinatul metalurgic Tulcea

sugestivă
lui. La început, deși erau noi și în
majoritate importate, instalațiile
nu prea mergeau, iar producția și
productivitatea erau departe de
prevederile planului. Colectivul
nostru număra atunci peste 900 de
oameni. Astăzi gindirea tehnică,
tehnologiile noi, științifice se apli
că riguros, colectivul s-a sudat,
ordinea și disciplina și-au intrat în
drepturi. Și, ca urmare, cu numai
50 la sută din personalul muncitor
și tehnic din 1969 am ajuns să
realizăm o producție de 110 la sută
față de capacitatea proiectată. A
crescut fabrica, nu ca întindere, ci
pe verticală, și odată cu ea, s-ar
putea spune, tot pe verticală, și oa
menii și orașul.
în 1967 Slobozia era un tîrg cu
o singură stradă și în care se con
struiseră doar o sută de aparta
mente. Ce este astăzi orașul nos
tru ? Un municipiu cu aproape
14 000 de apartamente, cu bulevar
de largi, cu parcuri, case de cultu
ră și cinematografe, cu magazine
moderne, cu locuitori mîndri de
înscrierea pe harta țării, alături
de atîtea alte centre industrializate
noi, și a acestei ctitorii a „Epocii
Ceaușescu". Cine și-ar fi imaginat
în urmă cu 20 de ani că Slobozia
va deveni o adevărată perlă a ur
banisticii moderne din Bărăgan
cînd noi, cei veniți să muncim aici,
locuiam atunci în comuna Grivița
deoarece în oraș nu existau posibi
lități de cazare ? Acum, împreună
cu familia, locuiesc intr-un apar
tament de trei camere cu tot con
fortul necesar unui trai civilizat.
în încheiere, aș vrea să mai
spun că, asemeni mie, în aceste
două decenii, zeci și sute de copii
orfani și săraci, altădată fără nici
o perspectivă, și-au putut înfăptui
cele mai cutezătoare visuri.

Nicolae AMBROZIE

maistru,
șeful, Secției rafinărie,
întreprinderea de ulei Slobozia
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Sprti viteza zilnicâ la satinat!
pentru

-

Ce suprafață trebuie însămînțată zilnic
încheierea lucrărilor pînă la 20 aprilie
în județele din zona I
Suprafața însămînțată

î

Județul

*

în hectare

în
pro
cente

84 593
71 815
54 613
36 244
53 898
48 218
48 233
32 531
51 820
27 961
84 429
49 467
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37
21
25
25
20
17
25
25
20
32
23
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Dolj
Olt
Teleorman
Giurgiu
Ialomița
Călărași
Constanța
Tulcea
Brăila
Buzău
Timiș
Arad
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ORGANIZARE BUNĂ, REZULTATE PE
MĂSURĂ. Cu aceiași oameni și cu același număr de

I
I

mașini, la ferma Călugăreni a I.A.S. Traian, din ju
dețul Bacău, s-a realizat plantatul celor 150 hectare cu
cartofi intr-un timp mai scurt cu opt zile fată de
primăvara trecută. Explicația: o foarte bună organi
zare a muncii, la care inginerul Corneliu Brudiu, di
rectorul unității, adaugă:
— Toți mecanizatorii au lucrat zi-lumină, fără în
trerupere, într-o ordine și disciplină exemplare. La
pregătirea terenului am folosit agregate complexe,
care efectuează, la o singură trecere a tractorului,
discuirea, erbicidarea și fertilizarea solului. Și încă
ceva: cele opt zile pe care le-am cîștigat cu scurtarea
termenului de plantare a cartofilor înseamnă elibera
rea a 14 tractoare pentru însămînțarea porumbului. Și
mai înseamnă — sînt convins — un spor de recoltă la
toamnă. (Gheorghe Baltă).

I

CU ÎNCETINITORUL. în satul Zebil, din ju-

ț
I
I
I
j

ț

dețul Tulcea, sînt două unități: cooperativa agricolă
și asociația legumicolă. Deși sînt vecine, nu se asea *
mănă deloc la... semănat. în timp ce cooperatorii au
încheiat semănatul culturilor din prima epocă și au
trecut la însămînțarea florii-soarelui și a porumbului,
cei de la asociația legumicolă abia au scos utilajele în
cimp. Și, după ce că au catadicsit să iasă cu întîrziere
la cimp, in prima zi au lucrat cu... încetinitorul, insămințind doar 5 hectare cu mazăre din cele 335 pla
nificate. Dacă o țin tot așa, îi apucă toamna I (Neculaî
Amihulesci).
,
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INTENS,

ÎNALTĂ

CALITATE I

Aceasta este principala caracteristică sub care își des
fășoară activitatea și mecanizatorii din județul Dolj
in aceste „zile fierbinți" ale campaniei de primăvară.
Fruntași intre fruntași — mecanizatorii din consiliile
unice agroindustriale Filiași, Perișor, Poiana Mare,
Catane, Bechet. Moțâței și alții care au pus sub
brazdă sămința culturilor de primăvară pe aproape 50
la sută din suprafețele planificate. . Mecanizatorul
Nicolită Cătăneanu, de la C.A.P. Rast, împreună cu
Nicolae Cazan, Stan Ciociu și llie Vechilu alcătuiesc
o formație de semănători. Ei au însămînțat, în ziua
de 8 aprilie, cîte 20 hectafe cu porumb fiecare, în con
diții de înaltă calitate. „Numai așa vom obține —
ne-a spus Nicolită Cătăneanu — cum ne-am și pro
pus. 20 tone știuleți la hectar". (Nicolae Băbălăuî.

NEPĂSARE CU... SUPĂRARE
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Nu știm

dacă cineva a reușit vreodată să-l vadă pe inginerul
Alexandru Cîrstea, directorul Trustului județean Vîlcea al S.M.A., pierzindu-și calmul, acel calm bazat pe
o bună organizare și control al activității de care răs
punde, meticulozitatea cu care urmărește înfăptuirea
măsurilor hotărîte. Iată însă că noi l-am surprins in
tr-un moment de mare supărare, spunîndu-ne :
— Cum este posibil ca. în timp ce toată lumea se
află pe cimp din zori și pînă noaptea, el sâ stea
deoparte ?
— Care el ?
— Directorul Stațiunii de mecanizare Bălcești, in
ginerul Anton Bran. Am stabilit ca la pregătirea te
renului să se lucreze în două schimburi prelungite și
„zi-lumină“ la semănat și erbicidat. Dar la Bălcești
nu se respectă această hotărîre. I-am atras atenția să
urmărească permanent calitatea lucrărilor și folosirea
judicioasă a carburanților. Dar eu am zis. eu am au
zit. Păi să nu te aprinzi ?
într-adevăr, în fața unei asemenea atitudini, de pia
tră să fii și tot te înfierbinti! (Ion Stanciu).

O EXPERIENȚĂ LA ÎNDEMÎNA ORICUI
Inginerul-șef al S.M.A. Seini, județul Maramureș.
Ștefan Teușan, ne relatează:
— Pentru a efectua lucrări agricole de calitate superioară, ca să putem obține recoltele record pentru
care ne-am angajat, maistrul Nicolae Tot, șefui secției a doua, împreună cu mecanicul loan Ardelean au
confecționat din două semănători o mașină de administrat îngrășăminte chimice granulare pe terenurile
insămințate cu păioase.
— Cum adică, nu mai aveați nevoie de semănători?
— De cele două, în nici un caz. Erau două semănă
tori casate. Noua mașină care a rezultat din ele asi
gură o distribuire perfect uniformă a îngrășămintelor,
o productivitate mare de 30 de hectare pe zi, este
ușor de transportat și manevrat.
Iată o experiență care poate fi preluată și de alții,
înainte de a se gîndi să arunce semănătorile la casare. (Gheorghe Susa).
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Viteza zilni
că (în hec
Cît a rămas tare) nece;
de semănat sară pentru
(în hectare) încadrarea în
perioada op
timă

182 669
124 455
207 201
108 853
157 577
189 540
229 067
99 269
156 239
113 502
177 748
129 432

15 222
10 371
17 266
9 071
13 131
15 795
19 088
8 272
13 023
9 458
14 812
10 786

Situația lucrărilor agricole, în seara zilei de 8 aprilie,
întocmită la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

A

Ieri, o zi de muncă intensă în cîmpia Teleormanului

MAREA
DE LA ECHIPA
DE REPORTERI
AI „SCÎNTEir

Frecăm în palmă un bulgăre de
pămint și, in locul țărînii afinate,
simțim asprimea, ascuțișul colților de
pămint tare. Acolo unde cu 3—4 zile
în urmă se înfunda piciorul, acum
în urma tractoarelor ies valuri de
praf. Căldura și vîntul fură cu sete
apa din soi.
Procentele realizărilor la însămînțări sînt argumentele cele mai con
vingătoare că lucrările sînt intîrziate, că ritmul zilnic trebuie să crească
foarte mult, iar cînd rezerva bogată
de apă din sol — un mare avantaj
al acestei primăveri — se împuți
nează de la o oră la alta este un
semnal menit să dezmorțească iner
țiile, acolo unde ele mai există, să
trezească la realitate spiritele ru
tiniere.

De ieri, mai mult decît în zilele
trecute, în Teleorman se lucrează
masiv, în general bine organizat și
se poate afirma, cu unele excepții,
că acum sînt angajate la pregătirea
terenului și la semănat toate forțele.
Aseară, suprafețele pregătite pentru
semănat reprezentau 28 la sută din
total, iar cele semănate 24 la sută,
deși ieri viteza la semănat a scăzut
fată de ziua precedentă, în principal
din cauza vîntului foarte puternic,
care nu a permis să se facă erbici
darea în condiții normale. Este evident că ritmul, viteza de lucru zil
nică trebuie să crească si in acest
sens se acționează începînd de la
comitetul județean pină la ultimul
mecanizator.

Oameni exemplari
Pe soscaua dinspre București, în
apropiere de Alexandria, pe terenu
rile cooperativei agricole de produc
ție Purani, o brigadă de mecaniza
tori, condusă de maistrul mecanic
Victor Popescu, semăna soia.
— Cînd ați început lucrul ?
— Nu atit de devreme cit am fi
dorit, dar am lucrat la pregătirea te
renului pînă la 12,30 noaptea.
Da,- oamenii' cu simțul datoriei,
care înțeleg cu, acum „arde", că nu
este timp de nimic altceva, ci este
doar timpul bătăliei pentru pîine —
nu se plîng că au lucrat pînă la 12
noaptea, ci că nu au putut începe
lucrul înainte de 7 dimineața.
La un alt punct de lucru : pre
ședintele Marin Nedea coordona ac
tivitatea la pregătirea terenului pen
tru porumb. Cultura, care le-a adus
cele mai mari satisfacții cooperatori
lor din Purani în ultimii ani, este
așezată într-un pat germinativ pre
gătit diferențiat, în funcție de starea
terenului. Pe sola respectivă se ac
ționa cu o mașină de administrat
îngrășăminte chimice, urmată de 8
discuri pentru încorporare în sol,
apoi de o mașină de erbicidare care
lucra in flux cu mai multe combinatoare. în cursul după-amiezii, pe
sola respectivă a început semănatul
porumbului.
La un alt pimct de lucru l-am găsit
pe inginerul-șqf — Alexandru Preo
teasa — supraveghind lucrările de
pregătire a patului germinativ pen
tru soia. S-au încheiat acum cîteva
zile însămînțările la mazăre și lucer
na, iar in cursul după-amiezii de
ieri însămînțarea sfeclei de zahăr pe
toate cele 135 hectare planificate.
Toate semănătorile sînt concentrate
acum la însămînțarea soiei, floriisoarelui și porumbului.

în mai toate locurile din județul
Teleorman prin care am trecut ieri
am întîlnit atitudini asemănătoare.
Să menționăm, la început, cîteva
din măsurile stabilite din timp și
aplicate de la începerea campaniei,
iar altele, în ultimele zile, dictate
de schimbările intervenite în condi
țiile de lucru.
Q S-a organizat peste tot
schimbul II, lormat, in princi
pal, din 60(1 de mecanizatori —
combinări și motopompiști —
care lucrează noaptea Ia pre
gătirea terenului, iar acolo unde
nu sînt forțe suficiente, oame
nii lucrează zi-lumină la se
mănat și cîteva orc bune din
noapte Ia pregătirea terenului.
0 Peste 3 100 de agregate
complexe, adaptate în funcție
de starea concretă a fiecărei
sole, lucrează acum în toate
unitățile județului, ceea ce are
drept urmare reducerea numă
rului de treceri pe fiecare solă,
creșterea vitezei de lucru și,
ceea ce este foarte important
pentru condițiile din aceste zile,
evitarea evaporării apei din
sol. Pentru că, spuneam, vîntul
bate foarte puternic. Pericolul
de evaporare a apei a crescut
foarte mult. Tocmai pentru a
evita aceasta, s-a stabilit ca or
ganele active ale utilajelor agricole să pătrundă in sol nu
mai pînă la adîncimea de în
corporare a seminței.
Sînt, desigur, și alte măsuri sta
bilite în funcție de condițiile con
crete ale fiecărei unități, ale fiecărei
sole, ale fiecărei parcele. Măsuri a
căror aplicare este urmărită îndea
proape, la fata locului, de cadrele
de conducere, de specialiști.

Cînd încurci lucrurile,
spune măcar adevărul!
Ne continuăm drumul spre Ale
xandria și zărim, la distanță de șo
sea, ceva ceea ce ni se pare a fi o
tabără de cimp pentru mecanizatori.
Era secția de mecanizare a fermei
Palermo (!!!) —1 a I.A.S. Alexandria.
Numai că aici, la Palermo, organi
zarea, ordinea — și, mai precis, spiri
tul de răspundere al celor care con
duc această fermă — nu fac cinste
unei unități de stat, unui I.A.S.
Pentru moment, șeful fermei, ingi
nerul Mihai Gherghe, lipsea și dis
cutăm cu mecanicul secției. Mihai
Gheorghe. „Cîte tractoare lucrează
aici ?“ (de fapt vedem că nu lu
crează nici unul, deși era ora 8,40).
„16“ — ni se răspunde. Și începe să
le „repartizeze" : două la.... trei la...,

zece la... Se încurcă, o ia de la ca
păt, dar tot nu spune nimic precis,
clar. Ies cînd mai multe, cînd mai
puține tractoare. „Aveți program de
lucru scris pentru azi ?“. „Am, dar
nu este paznicul cu cheia". „Meca
nizatorii au ordine de lucru scri
se ?“. „Nu".
îi arătăm două tractoare și între
băm la ce au fost folosite ieri și la
ce vor fi folosite azi. „Au lucrat —
zice el — iar acum le trimitem la
erbicidat. dar uite că a făcut chiar
azi dimineață explozie un cauciuc...".
Ne surprinde privirea și. instanta
neu, își aduce aminte că are o răs
pundere într-o unitate de stat și că
are măcar elementara datorie de a
spune adevărul — adevăr de care, de

A TUTUROR!
fapt, nu avem nevoie, pentru că este
evident și pentru un copil : tractoa
rele nu au fost mișcate din loc cel
puțin de la începutul iernii. „De ce
să cad eu «fazan» — își face el
«autocritica» — să-i apăr pe alții :
nu au lucrat și nu lucrează că nu
avem oameni". Vine șeful fermei și
dacă nu are simțul organizării și al
ordinii — așa cum avea să ne-o dove
dească — a simțit totuși că ceva nu-i
în ordine. „De ce vreți — intră dînsul direct în «subiect» — să fiu eu
exemplu negativ ?“ Și începe peni
bila numărare a tractoarelor cu ace

lași rezultat ca și la precedentul in
terlocutor. îl întrebăm : „în afară de
sfecla furajeră, ce suprafețe aveți de
însămînțat în această primăvară ?“
„600 de hectare în total" — ne răs
punde. „Cît ați semănat ?“ — între
băm. „Pînă acum nimic, dar pregă
tim... etc., etc., etc.".
Intre solele C.A.P. Purani și această
fermă a I.A.S. sînt cîțiva pași. între
modul de organizare și spiritul de
răspundere, distanțele sînt mari. Iar
această diferență nu face cinste unei
unități de stat.

Vitezele de lucru au fost
reconsiderate, ritmul a crescut
Ne îndreptăm spre sud, spre con
siliul agroindustrial Contești, Străba
tem ogoarele C.A.P. Contești și ale
C.A.P. Bragadiru. Cît cuprinzi cu
ochii, sole pregătite frumos, grădinărește, multe deja însămînțate. în
toate zările se ridică trîmbe de fum,
semn că peste tot pămîntul este cu
rățat cu migală, cu destulă trudă de
ultimele resturi vegetale, care sînt
apoi arse. Sute de oameni fac această
operație. Formații de tractoare lu
crează grupat, ordonat, dînd pâmîntului ultimele semințe de floarea-

soarelui. S-a încheiat semănatul la
mazăre, plante furajere, sfeclă de
zahăr. în total, peste 2 500 hectare au
fost însămînțate. Dar greul abia a
început în aceste zile. Se seamănă
din plin soia și porumbul. Suprafața
rămasă de însămînțat a fost împăr
țită la 15 — zilele care au mai ră
mas pînă la data cînd trebuie în
cheiat semănatul — și s-au luat mă
suri ca viteza zilnică ce rezultă din
aceasta să fie realizată integral. Ieri,
această viteză, cu mici diferențe, a
fost realizată.

Da, așa trebuie să lucreze
specialiștii!
De la cadrele de conducere ale co
mitetului județean pînă Ia ultimul
mecanizator cu care am stat ieri de
vorbă, am desprins clar — și la fata
locului am putut verifica concret —
serioasa preocupare care există pen
tru calitatea lucrărilor în această pri
măvară.
Răspunderea pentru a asigura o
înaltă calitate lucrărilor se concreti
zează atit in modul în care sint pre
gătite mașinile și utilajele. în spe
cial semănătorile. cît și in felul în
care acționează oamenii pentru res
pectarea regulilor agrotehnice. La
Purani am mers pe urmele tractoa
relor cu discuri, care au lucrat în
schimbul de noapte. O întinsă fîșie
de pămint proaspăt brăzdată consti
tuie dovada că peste noapte cîmpia
nu a mai cunoscut liniștea obișnuită.
Schimbul prelungit de noapte a lu
crat nu numai cu randament sporit,
ci a executat și lucrări de calitate.
Oprim la capătul unei sole a coo
perativei agricole „23 August" Bra
gadiru. unde formațiile specializate
de mecanizatori și cooperatori, sub
îndrumarea și coordonarea directă a
inginerului-șef Ion Dumitru și a
șefului de fermă, executau in flux
lucrările de pregătire a terenului și
semănatul florii-soarelui după o teh
nologie adaptată condițiilor concrete
și mai ales vîntului ce bătea cu o
deosebită intensitate. Se lucra greu
și, tocmai de aceea, specialiștii și-au
împărțit sarcinile și răspunderile pe
operații, pentru a asigura o înaltă
calitate fiecărei lucrări. Și. spre
cinstea lor și a celor 12 mecaniza
tori. au reușit din plin. Pe un vînt
ce bătea cu o viteză de 70—80 km
pe oră. ei executau erbicidarea și
pregătirea terenului în cele mai bune
condiții. Pentru a opri împrăștierea
de către vînt a substanțelor chimice,
specialiștii au dispus coborirea duze
lor de la instalație pînă aproape de
suprafața solului, asigurînd astfel și
un randament înalt de lucru forma
ției de tractoare ce lucra în flux cu

mașina de erbicidat Pe o altă solă
a cooperatorilor din Bragadiru. con
fruntăm distanța dintre semințele de
floarea-soarelui aflate sub brazdă cu
aceea indicată în ordinul de lucru și
ne convingem că densitatea prevăzu
tă de 60 000 plante la hectar, care in
condiții normale ar trebui să asigure
o producție de cel puțin 3 000 kg la
hectar, este respectată.
Un asemenea mod de a urmări în
permanență starea solului și a aplica,
în funcție de condițiile concrete,
tehnologiile cele mai indicate, a făcut
ca pe suprafețe întinse, la Contești,
Bragadiru, Pietroșani, Fîntînele, Viișoara, Suhaia. Moșteni-Voivoda si în
alte unități agricole din sudul jude
țului Teleorman fluxul de lucrări să
se desfășoare absolut normal. Dar
răspunderea pentru calitate se ma
nifestă și în modul în care fiecare
mecanizator și cooperator, fiecare
specialist înțeleg să-și ducă la în
deplinire obligațiile zilnice ce le re
vin.
Discutăm în cîmp cu șefi de fermă,
cu ingineri șefi de unități, cu pre
ședinți de cooperative agricole de
producție, oameni devotați trup și
suflet marilor răspunderi ce le au
și încercăm bucuria de a vedea pe
ce mîini bune este pămintul tării, dar
uneori și un sentiment de mîhnire.
atunci cînd. cîte unul. încurcînd
probabil cifrele — atit de schimbă
toare în aceste zile — pune la ca
pitolul „realizări" mai mult decît
este în realitate. „Nu este bine, spu
nea cineva, să ne păcălim între noi,
pentru că ar însemna să încercăm să
păcălim pămîntul. Or. pămîntul nu
se lasă păcălit".
Altfel. în cîmpiile Teleormanului,
ca pretutindeni, oameni excepționali,
cărora le strîngem cu respect miinile. Mîini care dau pîine tării !

Anqliel PARASCHIV
losiS POP
Stan ȘTEFAN
Fotografii : E. D1CÎHSEANU
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O ZI PIERDUTĂ. Pe ogoarele județului Hunedoara, ziua de duminică a fost folosită din plin. Cu
o excepție: aceea de la C.A.P. Strei. Deși veniți la lu
cru odată cu zorile, mecanizatorii au așteptat degeaba
să apară oamenii care să încarce mașinile de plantat
cartofi. Nu le-a dat „bună dimineața" nici unul din
membrii consiliului de conducere al C.A.P.. nici pre
ședintele ei. In această situație, inginerul Ion Cotutiu,
directorul Stațiunii de mecanizare a agriculturii Căian. a dirijat mecanizatorii la pregătirea terenului.
Dar s-a pierdut o zi prețioasă la semănat. Tocmai
acum, cînd fiecare oră bună de lucru se cere din plin
folosită; (Sabin Cerbu).

La ferma Palermo 1 a I.A.S. Alexandria lucrează mecanizatori destoinici, care în anii trecuți au
obținut rezultate foarte bune. Dar în organizarea activității lor — cel puțin in ziua de ieri — sînt
destule neajunsuri. La ora 9 se mai lucra încă la demontarea plugurilor folosite în ajun, pen
tru repartizarea tractoarelor ia alte lucrări
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Asociația studenților comuniști O bogată și multicoloră frescă
-factor hotărîtor in pregătirea
de calitate a viitorilor specialiști
...Se numește Mihai Vasile, are 41
de ani, doi copii și lucrează ca mun
citor la Ferma zootehnică Rediu,
„ferma studenților", cum i se spune
prin partea locului, cu admirație, cu
respect, acestei unități model a Sta
țiunii didactice- experimentale aparținînd Institutului agronomic ieșean.
Aici, unde învață zi de zi, studenții
Facultății de zootehnie și medicină
veterinară au hotărit să preia orga
nizarea și efectuarea tuturor lucră
rilor specifice unei ferme-model. Ei
asigură astfel, odată cu semănatul,
recoltarea, depozitarea culturilor și
lucrările de întreținere, inclusiv sanitar-veterinare, a adăposturilor de
vaci, oi, porci, cai, păsări, fapt pen
tru care personalul neuniversitar al
acestei ferme-model numără doar
cîțiva oameni. Mihai Vasile este unul dintre ei și, în ambianța de
muncă unită cu învățătura și de în
vățătură unită cu munca,, specifică
acestei unități etalon a integrării învățămintului superior agronomic cu
cercetarea și producția, puținii mun
citori care lucrează aici au devenit
studenți. Mihai Vasile este în anul
al II-lea,. cursuri - fără frecvență, la
fel Gheorghe Lupașcu, tractorist, și
Costache Redinciuc, tehnician, la fel
Mircea Volf, de la serele de legume.
Sînt doar cîteva cazuri ilustrative
pentru ceea ce înseamnă astăzi forța
catalizatoare a asociațiilor studenți
lor comuniști, rolul lor hotăritor in
stimularea, in creșterea răspunderii
tineretului universitar pentru pregă
tirea lui temeinică, multilaterală, ca
pacitatea lor de iradiere a spiritului
de emulație și dincolo de instituțiile
universitare. Conștiente, de această,
forță reală pe care o reprezintă în
viața- învățămîntului nostru superior,
asociațiile ' studenților comuniști; sub
îndrumarea nemijlocită a organiza
țiilor de partid, își perfecționează
necontenit. stilul de lucru-, posibili
tățile -și mijloacele concrete de in
tervenție activă,: dinamizatoare,.. .în
mai buna organizare și desfășurare
a învățămîntului superior,- mobilizea
ză energiile, practic nelimitate, • ale
studenților. în vederea statornicirii
unui climat de autoperfecționare ne-,
contenită, pe măsura marilor idea
luri. revoluționare și patriotice care-i
însuflețesc..
;
Așa se face că o seamă de forme
specific studențești de emulație,
statornicite de mai, în.ulți ani in
viața tineretului universitar, în
registrează acum, în perspectiva
apropiatului Forum al tineretului
din: patria noastră, un fond-superior
de dezbatere, cu urmări adinei in
sporirea ■ exigenței și autoexigenței
universitare. Cum bine se știe, în
perioada martie-mai 1985 se desfă
șoară etapa națională a concursuri
lor științifice studențești, precum și
concursurile profesional științifice
studențești inter-institute, menite
deopotrivă să stimuleze aprofun
darea disciplinelor fundamentale și
de specialitate, activitatea de cerce
tare și proiectare, de creație, in ge
neral, așadar.miai. buna„pregătire a.
viitorilor specialiști. .Nil.e. un even.i-,
nțent inedit și," poate, tocmai, de
aceea in desfășurarea Iții s4e" cotîstată pe alocuri și anume-semne de
oboseală, 'de formalism. Ca și in că
zui olimpiadelor școlare, și aici con
cursul, dacă nu e bine organizat,
riscă uneori să devină fapt în sine,
mai mult un moment de constatare
și, eventual, de consacrare a unui
anume nivel de cunoștințe, și mai
puțin factor concret de stimulare a
pregătirii tuturor studenților, de
antrenare a lor intr-un efort al pre
gătirii de durată, prelungit și
dincolo de etapele respectivului
concurs.
— Nu sîntem nepăsători față de
rezultatele finale și, firesc, am dori
să obținem cit mai multe premii —

ne-a declarat studentul în anul al
III-lea Dumitru Andronache, pre
ședintele Consiliului U.A.S.C. din
institutul agronomic „Ion Ionescu
de la Brad" — dar cel dintîi pre
miu la care aspirăm este transfor
marea tuturor concursurilor studen
țești într-o întrecere cu noi înșine,
intr-un stimulent pentru generali
zarea unei opinii ferme în favoarea
pregătirii la cel mai înalt nivel ca
litativ a tuturor studenților. Pentru
că, altfel, în perspectiva unui pro
cent sporit de mediocritate, pînă și
premiile pălesc. Iată, de ce a pregăti
temeinic un asemenea: concurs și
a-1 ciștiga presupun intensificarea

tatele au fost net superioare și per
fecționarea practicii productive a
cîștigat nebănuit cînd, în cuprinsul
acestor acțiuni generale, asociațiile
studenților comuniști au luat ele
însele inițiativa stabilirii unor legă
turi mai strînse de colaborare cu or
ganizațiile U.T.C. din unitățile unde
studenții merg la practică. „Și e fi
resc — sublinia în această ordine de
idei studentul Sorin Staicu, pre
ședintele A.S.C. de la Facultatea de
electrotehnică. Accesul larg al tine
rilor muncitori în învățămîntul su
perior seral, ca și extinderea posi
bilităților de pregătire a studenților
pe baza problematicii concrete din

în centrele universitare

București, lași,
Craiova și Galați
eforturilor individuale, dar, totodată,
și mai buna organizare a procesu
lui de învățămînt, transformarea
fiecărui curs, a fiecărei ore de la
borator sau de practică într-un ve
ritabil eveniment teoretic și practic,
probă de măiestrie profesorală și de
conlucrare activă cu studenții.
Situarea' asociațiilor studenților
comuniști în miezul vieții universi
tare, acționarea in mod sistematic
din interiorul acesteia fac ca de
mersurile lor să contribuie direct,
mai operativ la soluționarea pro
blemelor privind mai buna pregătire
a' viitorilor specialiști. In centrul
universitar Craiova,. . de pildă, se
știe bine — iar o asemenea consta
tare a. fost subliniată și cu prilejul
recentei conferințe U.A.S.C. de dare
de seamă și alegeri din universitate
— Că; practica productivă a studen
ților iasă încă, mult loc de mai bine.
Deficiențele principale. își au izvo
rul inclusiv în interesul redus al
unor unități economice pentru ame
najarea corespunzătoare a locurilor
de practică. în scopul eliminării
acestor neajunsuri s-au întreprins
numeroase acțiuni, cele mai multe
fiind -desfășurate între conducerile
de facultăți și de întreprinderi,
unele au dus la îmbunătățiri con
crete,' altele nu. Iată însă că rezul

uzine fac ca între organizațiile noas
tre revoluționare să apară și mai
multe puncte de contact, preocupări
și aspirații comune, care, printr-o
valorificare sistematică, pot conduce
implicit la perfecționarea procesului
de învățămînt, .de cercetare și. de
producție, în multe privințe asemă
nător ân uzine, și facultăți, grație,
tocmai integrării".
De. altfel, perspectiva largă, multidisciplinară, sinteza științifică și
culturală sînt atribute care asigură
deopotrivă astăzi inițiativelor stu
dențești audiență socială și efica
citate economică. Cele peste 4 mi
lioane Iei realizate în cursul anului
1984 prin-planul de cercetare și pro
iectare al asociațiilor studenților co
muniști de la Institutul de con
strucții din București au la bază un
impuls, o inițiativă de acest gen :
extinderea colectivelor mixte interdisciplinare, cu studepți de profiluri
diverse și din mai multe facultăți,
apte să abordeze frontal și să solu
ționeze rapid, pe bază de contract
economic, probleme complexe care,
în alte condiții, ar fi necesitat efor
turi mai mari și un timp mai pre
lungit. în prezent,, aici funcționează
18 asemenea colective mixte interdisciplinare, însumînd activitatea a
sute de studenți, și prin tematica

lor acoperă spațiul construcțiilor de
toate genurile. Contribuția lor ști
ințifică și economică s-a văzut și
cu prilejul lucrărilor celei de-a 17-a
Conferințe naționale a cercurilor
științifice studențești, a cărei gazdă,
pentru secțiunea Tehnic D, a fost
ales Institutul de construcții. Dar,
așa cum s-a subliniat și în recenta
adunare de dare de seamă și ale
geri a consiliului U.A.S.C. de la In
stitutul de construcții, colectivul
mixt, cu studenți de la mai multe
specialități, poate dobîndi o însem
nătate și mai mare prin extinderea
lui în elaborarea tuturor proiecte
lor de diplomă. Colective mixte de
studenți pot aborda și soluționa în
proiectele lor de diplomă anumite
elemente constitutive dintr-o temă
mai largă, de sinteză ; asemenea
elemente constitutive, prin însu
mare sistematică, pot conduce, în
final, la elaborarea unor lucrări
mai mari, prioritare, cu aplicații
certe în producție și care, în alte
condiții, ar necesita timp și efor
turi suplimentare.
Asociațiile studenților comuniști
sînt învestite cu dreptul de a parti
cipa atit la elaborarea și adoptarea
deciziilor
privind
perfecționarea
sistemului de învățămint, cit și la
transpunerea acestora în viață. Așa
se și explică de ce prezența studen
ților în senatele universitare și în
consiliile profesorale le sporește
acbstora nivelul dezbaterilor, efica
citatea, prestigiul acțiunilor duse la
bun sfîrșit. „Avînd însă în . vedere
faptul că întrunirea consiliilor și se
natelor, în care studenții pot face
. prppuneri de îmbunătățire a mun.cii
universitare, are loc la anumite pe
rioade de timp, se impune, credem
—• dpina prof, tiniv. dr. ing. Du
mitru Călueanu, decanul Facultății
de mecanică a Universității din Ga
lați — ca reprezentanții asociațiilor
studențești in consilii și senate să
fie exponenții cei mai activi ai opi
niei ■ studenților, s-o investigheze,
să intervină în stimularea sau co
rectarea inițiativelor, s-o canalizeze
către obiectivele de fond, hotărîtoare pentru buna pregătire a tine
retului universitar. Adoptînd o ase
menea conduită prospectivă, asocia
ția studenților comuniști poate să-și
exercite, în fiecare etapă, un rol ac
tiv în perfecționarea calitativă a în
tregii activități universitare, rol de
răspundere și de onoare pe care se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, l-a
atribuit asociațiilor studențești încă
de la înființarea lor".

Mihai IORDANESCU

Pictura românească, par
te coerent și fundamen
tal implicată în ordinea
unei construcții active a
omului, și-a dobîndi t în
ultimele decenii prestigiul
unei învestituri sociale ex
plicite. Ritmurile civiliza
ției contemporane, ale că
rei energii pozitive sînt
îndreptate evident 6pre
concretizarea și asigurarea
demnității umane, au con
tribuit nu doar la extin
derea registrului tematic,
ci și la apariția unoi- noi ge
nuri artistice. Printre ele,
compoziția cu ample ecouri
sociale. Investigarea di
mensiunii epice — din do
rința de a fixa semnifica
ția proceselor constructive
r ce au loc în țara noastră,
* chipul celor ce făuresc
România socialistă— ca și
abordarea unor tehnici spe
cifice artei monumentale
au dus la o valorificare
superioară a mijloacelor și
energiilor creatoare. Cu
elocvența exemplului con
cret, expozițiile de artă
românească deschise în ul
timul timp, expoziții de
reală anvergură care uneau
cele mai importante forțe
artistice românești, au
, subliniat rolul deosebit al
imaginii semnificative, faptul că, în cbndițiile actuale,- legătura de reală importantă dintre artă și tfocietate nu -se poate-reali
za în absenta acestui tip
de compoziție, că, în mod
egal, a realiza această le
gătură îpseamnă a tinde
statornic spre corelarea
culturii ideilor umaniste
cu sensibilitatea.
Există în pictura româ
nească contemporană va
lori ale , sensibilității, ale
atitudinii poetice în fața
lumii care asociate, în ca
drul . acestor compoziții,
semnificației de largă re
zonanță umană s-au dove
dit capabile, mai ales în
ultimii ani. să restabileas
că funcția simbolică a ar
tei, de fapt însăși legătura
artei cu societatea. Evoca
rea obiectivă, patosul re
voluționar al marilor idea
luri care animă, în cea
mai mare parte, ac,este lu
crări ilustrează pe deplin
conceptul de artă integra
tă în viața cetății. O artă
care a știut să îngemăne
ze sentimentul participării
și al responsabilității ar
tistice.
Spiritul militant, atitudi
nea moral-angajată față
de promovarea ideilor de
libertate și independentă
națională, de dreptate so
cială, de respect al dem
nității umane au o pu
ternică și îndelungată tra
diție în arta românească.

’ Sa"

cieâțontor din alte dome-,
legați de Wtii ixmiru îndeplinirea năzuințelor po
porului au exprimat în
opera lor aceste năzuințe
și tot ce avea , și are mai
ales, mai viabil umanitatea
românească.. Marile frămîntări sociale, lupta po
porului pentru libertate și
dreptate . socială au avut
un semnificativ ecou în
opera unora dintre cei mai
reprezentativi artiști, ai acestui secol. Să ne gîndim
doar la o lucrare ca „îm^părțitul porumbului" —
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„PORTUL CONSTANȚA" - lucrare de Viorel Mărginean
'
binecunoscuta
pictură crea
tă
i în 1906 de Ștefan Lu<
chian
care, în preajma
i
răscoalelor
țărănești, con
:
stituia
un adevărat avertis
:ment. Să ne gîndim, de
:
asemenea,
la compozițiile
de mai tîrziu ale lui J. Al.
Steriadi, C.
~ Ressu, Al,
Phoebus, Șt. Dimitrescu,
ale căror lucrări ilus
trează, de asemenea, fer
venta aderență la proble
mele sociale ale vremii lor
și, totodată, înalta calitate
de artă care face mai ex
presivă angajarea civică.
Judecata critică nu a făcut
și nu poate face abstracție
de gradul în care lucrările
exprimă- la un nivel artis
tic superior autenticitatea
vieții spirituale a poporu
lui, fizionomia lui' morală,
universul propriu de gînduri și sentimente. în acest context, tema unei
compoziții devine criteriu
de apreciere numai atunci
cînd îmbracă un veșmînt
artistic corespunzător, ,atunci cînd reușește să pă
trundă în esența existenței
poporului, să-i urmărească
permanenta devenire, îm
bogățire și diversificare.
Tot așa cum referința doar
la aspecte exterioare, la
lucrurile cele mai evidente
atestate de tradiție (de
exemplu portul, motivele
decorative
ale
creației
populare ș.a.) fără a sus
ține acest demers prin cău
tarea unor semnificații
mai adînci, de a conferi
autenticitate și valoare ac
tului de creație' ar deter
mina prezența unui decorativism inconsistent. Atitudinea comodă în fața imaginii': artisticii,
ărtistiib; recursul
:recfii’sul la
rețeta/.verificată
rețeta verificată nu pot
deci: la-o ■producție
sortită să intre mai devre
me sau mai tîrziu în rîndul obiectelor lipsite de
emoție, incapabile să ex
prime conștiința și sensi
bilitatea epocii.
Vastul șantier al creației
artistice contemporane, atit
de variat, care a adunat
pulsații ale adîncurilor, ale
istoriei strălucit revărsate
în realizările prezentului a
alcătuit în ultimii ani —
o dată cu cele mai valoroa
se compoziții prezente în
marile noastre expoziții —
o adevărată cronică în

imagini a timpului con
temporan, socialist al țării.
O cronică semnificativă
mai ales sub raportul con
secvenței față de gîndirea
plastică existentă și de in
strumentele ei, față de
formele și limbajul capa
bile să exprime personale
meditații și căutări artisti
ce. De curînd, o amplă
expoziție de artă contem
porană, menită să exprime
omagiul adus de artiști
evenimentelor de o deose
bită importantă din această perioadă de efer
vescență politico-socială și
economică a țării — votul
de la 17 martie și împli
nirea celor 20 de ani de '
cînd în fruntea partidului
se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu — a pus în evi
dență tocmai faptul că
eficienta artei înseamnă și
corelarea felului în care
lucrările de artă răspund,
unor autentice preocupări
creatoare, căutărilor artiș
tilor care, prin aceasta,
implicit sau explicit,
". se
integrează
colectivității
umane care le-a inspirat,
Ideea Unirii care a dat,
de-a lungul istoriei întregului nostru popor, forța
de a infringe orice piedi
că, aceeași, unire care adu
nă azi întreaga noastră
națiune în jurul partidu
lui, al conducătorului ță
rii, s-a dovedit a fi în ca
drul acestei manifestări
intitulate semnificativ „In
tr-un glas ■ cu țara“ una
din direcțiile mari ale or
ganizării demersului crea
tor, direcție capabilă să
polarizeze interesul publicului. Valoarea unei asemenea manifestări. se cu
... 
vine ;judbcată în funcție
desigui- de' unitatea : "plf
care o formează cu în
treaga mișcare artistică.
Anvergura subiectelor, com
plexele probleme de orga
nizare spațială și cromatică
pe care le presupun, de
fiecare dată. realizarea
unei compoziții au ridicat
... _______
_______
în fața
pictorilor probleme
de reprezentare expresivă
a căror rezolvare a fost
de natură să. se reflecte
în însăși valoarea lucrărilor. Fără îndoială, compozițiile la care ne referim,
______
în cea mai mare parte antologice pentru dezvoltarea

acestui gen în ultimele
două decenii, sînt din
punct de vedere stilistic
greu de cuprins in progra
mul unor căutări comune.
Indiferent .de modalitatea
de exprimare, toațe se
reunesc în aspirația de a
sublinia omagiul artiștilor
adus generoasei lupte re
voluționare a partidului
comunist, a întregului nos
tru popor pentru a atinge
nivelul actual de dezvol
tare al țării. Am aminti
în această ordine de idei
compoziții remarcabile —
atit prin valorile artistice,
cît și etice cuprinse —
semnate de Mihai Rusu,
Geta
Mermeze,
Eugen
Popa, Ion Stendl, Constan
tin Blendea, Viorel Măr
ginean, Brăduț Covaliu,
Liviu Suhar. Vladimir Șetran, Ion Bițan, Augustin
Costinescu, Traian Brădean, Ion Pacea, Vasile
Grigore, Iacob Lazăr, Octav Grigorescu, Ion Grigo
re, Vasile Celmare. Gh. I.
Anghel, Gina Hagiu ș.a.
Temele sînt deosebit de
variate, ca și rezolvările
stilistice, de altfel. De la
imagini
ale
Metroului
bucureștean la aspecte ale
vastelor citadele ale indus
triei românești, de la
chipul constructorilor noii
societăți la ample compo
ziții cu valoare simbolică,
compozițiile au rescris cu
mijloace specifice imaginii
o adevărată epopee româ
nească, au adus un cald
elogiu puterii constructi
ve a României contempo
rane. Sînt lucrări care
s-au distins prin prezența
unor idei mari cu valoare
SociaF-educatiVă, prin expresivitatea, forța imaginii
artistice,' puterea de a se "
adresa direct privitorilor.
Criteriul aprecierii valori
ce, departe de a fi limitat
doar la formă, se cere ra
portat în aceste compozi
ții mai ales la scopurile
sociale concrete, la idealu
rile perioadei istorice pe
care o trăim, confirmînd
o dată mai mult faptul că
noțiunea de „contempo
ran" conține printre de
terminantele fundamentale
integrarea în realitățile
profunde ale acestei țări.
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CRITICA DE POEZIE INTRE JUDECATA DE VALOARE Șl „BEȚIA DE CUVINTE
Cum s-a văzut în exemplele din
articolul precedent,, nu sînt puține
producțiile care excelează prin
mediocritate, lipsă de idei și imagi
nație, compromițind astfel intenții
nobile nesusținute de. forța de
expresie necesară, împînzind. inu
til și dăunător paginile unor .re
viste, „Zborul' jos" al fanteziei nu
se arată însă mereu îmbrăcat în
hainele ponosite ale banalei lipse de
imaginație care recurge, de regulă, la
clișee, pastișe și retorism buruienos,
în pas cu moda, el face un efort no
tabil de a se ascunde într-un
ermetism compact, inaccesibil și in
descifrabil cu nici o cheie : „Pe_ o
pleoapă erotic / te-am simțit zvîcnind / vietate de apă ; invoci urmele
zeiței / printre degete umede / —
Pentru ce au venit / berbeci cu gîtul
tăiat / la un amurg numindu-se
înălțime ? / Un demon al Poemiei /
prin metastazele serii", scrie autorul
unui poem închinat Brașovului
(Astra). Ciudatul, încăpătorul ținut
ăl „Poemiei" face loc în paginile
unor reviste, dintr-un complex de
neînțeles, unor producțiuni năstruș
nice trecute însă pe seama promovă
rii modernismului de ultimă oră.
Adevărul este că granița foarte sub
țire, pentru multi ca și invizibilă,
dintre autentic și mimetic în. poezia
modernă. în „noua poezie" a unor
tineri foarte talentați din ultimele
promoții, ar putea face ca aceste
versuri de un suprarealism șapirografiat, pline de „poante" facile să
treacă examenul în fața unui cititor
neprevenit : „Am tras la xerox o pri
vighetoare întîi / alb-negru și apoi
color / Din dragoste pentru tine dom
nișoară zbor / Avea în locul ochilor
covrigi căprui înșirați pe gene / Și
in locul inimii un număr de circ la
trapez / Din dragoste pentru tine fa
diez / Am stricat o statuie povestindu-i visul" ; „în centrul orașului /
saboții unei adolescente s-au lipit de
asfalt / Ca timbrele" ; „Stăm față-n
față / între noi mirosul de cafea / Și
paiul / ... / Stăm față-n față / între
noi / Mirosul de cafea / Și paiul /
E-n ceașca mea / Un cal trăgînd /
Prin ceașca ta / Tramvaiul". Amu
zant, nu ? în realitate versurile de
gajă un comic trist, la baza căruia
stau frecventarea unor de mult uzate
clișee și convenții, precum și bana
litatea ce rezultă, paradoxal, dintr-o
vădită încercare de a repudia în chip
spectaculos însuși lirismul „natural"
al poeziei. Nu-ți .rămine decît să te
Întrebi, ca într-o excelentă dezba
tere (cu public) a revistei Astra :
.Quo vadis, Poeta ?“ și să răspunzi
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cu. vorbele pline de bun simț și discernămînt critic ale unuia dintre
participanți, tînărul Cornelius Popa :
„Poeții (tineri) trec printr-o multi
tudine de stimuli, îmbrățișează cele
mai diverse mode. De cele mai mul
te ori (...) cei care scriu poezie își
modifică personalitatea artistică de
la o apariție la alta, maniera poetică
abordată e supusă fluctuației —
acest lucru fiind de altfel rezultatul
fie al căutării drumului, fie, caz, din
păcate, cel mai des întâlnit, al supu
nerii față de canoanele pe care le
impune modernismul cu orice preț".
Iată un diagnostic destul de exact,
care, chiar dacă nu acoperă integral
fenomenul poetic discutat, îi explică,
în schimb, excesele alinierii la o
modă trecătoare. „E nevoie mai mult
ca oricînd de un Maiorescu. de un

tate măruntă umple volumele (și re
vistele — n.n.), o căutare seacă a
ceva de negăsit („Și totdeauna nu
mai fragmente, țăndări, chiștoace"),
către banal și către amănunte lipsite
de covirșitoarea importanță ce se
crede că ar avea-o („Țăranul... / își
leagă copiii de pruni și ostrețe / le
pune Rinofug în nas")... Există indubital o reținere de a aborda teme cu
un conținut predominant social. E
poate teama că o astfel de poezie se
scrie cel mai greu. De la Labiș în
coace se numără pe degete cei care
s-au înhămat la o așa titanică și mi
nunată lucrare. Tocmai acum cînd
societatea resimte o acută nevoie de
capodopere în care să-și recunoască
eforturile, tocmai acum se mai . pu
blică producții ce nu aduc nimănui
vreun folos, ce dispar în chiar ziua

POEZIA
Lovinescu, de un Călinescu" — de
clară cam patetic un alt participant
la aceeași dezbatere din revista
„Astra" (care, trebuie subliniat,
are mari merite în educarea
cititorului de poezie printr-o re
marcabilă inițiativă, „Poemul co
mentat". concurs de receptare criti
că a poeziei moderne). Dincolo de
patetismul cu care este exprimată
urgența unei atari necesități, trebuie
reținută nevoia dialogului critic real
pe care revistele sînt datoare să-1
susțintă cu „cei ce vin". Desigur, nici
un critic nu-și poate aroga dreptțil
de a da directive ori de a prescrie
norme, reguli poeziei. Reviste
lor le revine însă datoria de a pro
mova poezia valoroasă, talentele
care au ceva de spus și nu
imită pe alții, de aici sau din altă
parte. Copiind trăirile altora nu poți
năzui să fii decît un copist obedient,
ca un pictor care pictează avînd în
față nu realitate trăită și simțită de
el însuși, ci două-trei albume de artă.
Citind o seamă de versuri publi
cate cu generozitate, dar nu o dată și
cu lipsă de discernămînt de reviste —
în genere. Astra face aici o frumoasă
excepție, poate și în numele unei tra
diții care obligă — ai sentimentul că
anumiți autori psalmodiază liric cu
spatele la viața reală, clocotitoare
din jurul lor. Rețin doar murmurul
confuz, pînă la ei ajungînd abia pa
lide adieri ale vieții adevărate. Cu
foarte mare îndreptățire observa tî
nărul Constantin Badea, în revista
citată, că „de multe ori o artificiali
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lui și specificitatea însemnelor : eul
lepros și milog refuzînd cu îndărăt
nicie infuzia dionisiacă a mamei".
Poetul, un „prinț-schelet", „circar al
existenței" reacționează la „agresiu
nea" realului cu resemnarea creștină
a lui Crist — iată o imagine critică
cei puțin lipsită de suport dacă nu
deplasată, trădînd nu numai o ideo
logie precară, dar, și o mare neadecvare la litera și spiritul textului
analizat. De bună seamă, cu puțină
imaginație și multe lecturi neasimilate putem „descoperi" într-un poem
cele mai neașteptate lucruri, viziuni
care ne pot trimite la neoplatonism
sau creștinism. Ia fuga din Egipt sau
patimile Mîntuitorului... Din acțiune
menită să orienteze, critica de poe
zie. devine, astfel un factor de
dezorientare, lipsită de un serios și

REVISTE (ii)

venirii la viață". Observații poate un
pic cgm aspre, însă drepte, potrivi
te și pentru o bună parte din produc
ția poetică a revistelor noastre.
Calitatea, bogăția de idei, natura
originalității poeziei publicate aici
nu sînt fără nici o legătură cu ca
litatea criticii de poezie, cu seriozi
tatea și probitatea ei profesională,
estetică și ideologică. Fără îndoială
că nu se poate pretinde poeziei o
accesibilitate fără efort și nici
limpezimea netedelor banalități. însă
critica de poezie este datoare să me
dieze, să facă posibil un dialog real
și nu să contribuie, ea însăși, la încifrarea, ermetizarea, obscurizarea
mesajului poetic. O anume înclinație
spre ermetism oracular, spre expri
marea sibilinică din care descifrabi
lă este mai ales tendința apologetică
nu face decît să deruteze, să împie
dice dialogul și să lege la ochi mesa
jul „secret" al poeziei. Volumul unui
tînăr poet, scrie un astfel de comen
tator. „dincolo de miza interjecțiilor
sale, a pitorescului suburban și mi
tologic. se dovedește prima cosmoviziune a eului în tendința de a reface
ironic istoria unei centrări spiri
tuale : mitologia greco-latină com
pletată apoi cu un creștinism apocrif
sui-generis (...) De altfel, întreaga
realitate e manevrată bufon, poetulblestemat de altădată transformîndu-se într-un circar al existentei (...)
Se conturează deci de pe acum con
diția stoiciână a prințului-schelet,
comportamentul său paideumatic,
burlesc sensibil la agresiunea realu

adecvat temei axiologic. Se poate observjEt. în; atari cazuri , ;că paginile
unor reviste sînt subminate de pro
vincialism,. de .un. anumit complex de
inferioritate ale cărui efecte sînt su
pralicitarea talentelor minore, epigonismul și snobismul literar. Temă
tori să nu fie considerați „provin
ciali". rămași în urmă, demodați, unii
comentatori de poezie. Vizibil impro
vizați. găsesc necesar să-i facă înțe
leși, bunăoară, pe harnicii și talentații poeți argeșeni cu ajutorul unei
vaste bibliografii estetice, de prefe
rință străină. Fără invocarea lui Th.
Adorno ar putea fi oare înțelese,
simțite sau pricepute aceste „compli
cate" versuri : „în suflet simt miros
de carte / Tu ești o lacrimă / pe
gînd. / Cînd dormi / în visul tău
se-aude / o galaxie respirînd" 7 ! De
ce să nu profite „învățatul" comen
tator argeșean de bunăvoința revis
tei punînd în pagină trimiteri și re
feriri la, probabil, toți criticii, este
ticienii și poeții cunoscuți, și asta în
tr-o biată recenzioară : I. Selvinski și
N. Balotă. Al. Piru și David Ilina,
Carl Sandburg și Eminescu, Ernst
Stadler și Bacovia, J. Wright. Franz
Kafka. W.S. Merwin. William C.
Williams („incidența cu acesta din
urmă esențializînd prin mijloace
poetice sensul tragic al lucrurilor" —
„incidența" este a poetului, argeșean
comentat cu respectivul William C.
Williams...). Efectele hilare ale sno
bismului provincial merg de la „ana
logii cultiste" (autorul vrînd să spu
nă pur și simplu „culturale") pînă

la beția de cuvinte în toată regula :
„Aici (nu altundeva), în acest vast
laborator al mișcării, totuși ordonate,
impuse de circumstanța „gravitațiilor" cotidiene poetul „brodează" un
ex-temporaneu, firește, relația cu
contemporanul “ ! E greu de crezut
că acest „ales" limbaj critic și atita
„bogăție" de idei indescifrabile, într-o
singură*frază, pot rămîne fără urmări,
negative, asupra nivelului problema
tic și a calității poeziei publicate de
revistă. Eclectismul naște confuzia
de valori, supralicitarea talentelor
minore, invenția de autori „locali"
fără valoare, dar cu o anume putere
de circulație în aria respectivă. De
ce este nevoie ca o revistă ,să „pro
ducă" un critic improvizat? Probabil
pentru a da și el o mină de ajutor
la promovarea autorilor locali. Iată
„mîna de ajutor" : „Aparținînd or
ganic ancenstralității, satului, poetul
reușește, deși, atipic, prin tendința
actuală a lucrurilor, un mesaj arghe
zian, deosebit de activant" ! Cred că,
în realitate, talentații poeți argeșeni
n-au nevoie de un asemenea ajutor,
de o astfel de critică,. ei nemeritînd
nicidecum supliciul unei beții de cu
vinte ocolite de idee.
Oglinzi ale realității social-politice
și; cultural-artistice . ale zonelor în
care apar, înscrise organic tendințe
lor novatoare ale vieții spirituale din
țara noastră, revistele de cultură au
datoria de a aduce în paginile lor
suflul nou. și clocotitor al vieții, de a
publica literatură bună, valoroasă, o
poezie în ale cărei acorduri pulsează
ritmul țării și al existenței oameni
lor. acea poezie frumoasă, patriotică,
închinată sentimentelor, gîndurilor și
aspirațiilor ce definesc condiția uma
nă și spiritul epocii noastre. Nu poa
te fi vorba aici de nici un fel de ex
clusivism sau îngustime tematică :
poezia politică și patriotică poate sta
foarte bine lingă lirica de dragoste
ori inspirată din gama largă a tutu
ror trăirilor omenești, rafinata poe
zie livrescă nu are de ce să fie stînjenită, de cîntecul zbuciumat de pati
ma vieții și a iubirii, lirica tonalită
ților energice ori ascuțite poa£e lua
loc pe aceeași pagină cu cea a semi
tonurilor surdinizate. a melancoliei
ori a reveriei și dispoziției visătoare.
Ceea ce însă oricare cititor avizat se
simte îndreptățit să pretindă este ca
litatea, autenticitatea, prospețimea,
într-un cuvînt, frumusețea veritabilă
a creației : așa cum este în realitate
adevărata poezie care se scrie astăzi
la noi, în cenacluri sau dincolo de ce
nacluri. sub raza unei inspirații
călăuzite de talent, cultură, bună
credință.

C. STANESCU

Marina PREUTU

Cei mai tineri creatori și interpreți
pe marea scenă a țării

Cei mai tineri crea
tori și interpreți din
rindul tineretului șco
lar — membri ai
organizației
„Șoimii
patriei", pionieri,
uteciști — integrați
în amplul Festival
național al muncii
și creației „Cintarea
României", se află, în
aceste zile, la ora
bilanțului rodnic . al
unei activități
cu
puternice semnificații
educative.
începînd
din 7 aprilie pînă Ia
5 mai 1985 se desfă
șoară. în centrele re
ședință de județ, eta
pa
republicană a
competiției formații
lor de elevi, selecțio
nate în etapele de
masă și județene.
Ce aduce nou, re
prezentativ,
această
ediție a Festivalului
în rîndul mișcării cul
tural-artistice a tine
retului școlar ? Ne
răspunde la întrebare
tovarășul Marin Ilies
cu, director in Minis
terul Educației și învățămîntului :
— în primul rînd,
o creștere a număru
lui formațiilor artisti
ce școlare și a mem
brilor acestora. Au
fost cuprinse, în faza
de masă a Festivalu
lui, aproape 90 000 de
formații artistice și
peste 42 000 cercuri și
cenacluri. cu 3,415
milioane de copii și
tineri. Pentru prima

oară au fost promo
vate activ în compe
tiție formațiile artis
tice ale
școlarilor
mici, din clasele II—
IV, pentru care s-a
stabilit un clasament
aparte. A crescut, de
asemenea,
ponderea
formațiilor și cercuri
lor cu activitate per
manentă, menite să
contribuie la lărgirea
orizontului culturalartistic al tineretului
școlar, la educarea lui
patriotică, revoluțio
nară. Se vădește, in
această direcție, o
creștere a calității re
pertoriului corurilor
și formațiilor muzi
cale, brigăzilor artis
tice și formațiilor li
terare, ansamblurilor
folclorice etc., fiind
promovate larg, prin
intermediul cîntecului, versului, dansu
lui, înaltele idealuri
ale socialismului și
comunismului.
Pentru etapa repu
blicană, cei mai ta
lentați creatori și in
terpreți elevi — circa
100 000. din întreaga
tară — au pregă
tit spectacole com
plexe.
cu
partici
parea tuturor ge
nurilor de formații.
Creația și interpreta
rea artiștilor amatori
elevi vor fi apreciate
de jurii competente,
formate din reputați
specialiști — muzico

logi, actori, coregrafi,
folcloriști etc. — ală
turi de reprezentanți
ai Ministerului Edu
cației și învățămintului și ai organizațiilor
„Șoimii patriei", de
pionieri și U.T.C.
Prezența in finala
marii competiții na
ționale a fost prece
dată de numeroase
manifestări — spec
tacole, expoziții, gale
artistice — dedicate
marilor
evenimente
din viața politică și so
cială a țării, momen
telor aniversare ale
glorioasei lupte pentru
libertate, independen
ță. Cinstirii acestor evenimente. omagierii
conducătorului
iubit
al partidului și statu
lui nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ti
neretul școlar le'con
sacră — și în aceste
spectacole — cîntece
și versuri
emoțio
nante. înălțătoare, pli
ne de patos revolu
ționar. împreună cu
faptele
demne de
învățătură și mun
că
din
activitatea
lor școlară^ Artiștii
amatori elevi aduc
pe marea scenă a ță
rii mesajul de pace
și prietenie al tinere
tului român, partici
pant activ la acțiunile
Anului Internațional
al Tineretului.
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O viziune științifică, unitară și de largă
deschidere politică privind mecanismul
de funcționare a economiei naționale
9

(Urmare din

pag. I)

In concepția tovarășului Nicolae
Ceaușescu. mecanismul economic
trebuie să asigure echilibrarea dez
voltării economico-soeiale în profil
de ramură și teritorial, la nivel
micro și macroeconomic. Corelațiile
și proporțiile ce definesc și condi
ționează echilibrul structural dina
mic în dezvoltarea economico-șocială se referă la proporțiile dintre
baza de materii prime și energie și
necesitățile
economiei naționale,
dintre producția de mijloace de pro
ducție și producția de bunuri de
consum și servicii, industrie și agri
cultură, dintre necesitățile de- im
port și posibilitățile de acoperire
prin export etc.
în acest context, secretarul gene
ral al partidului atrăgea atenția asupra faptului că unitatea economiei
naționale la scara tuturor subsiste
melor și subiecților ei — determi
nată de proprietatea comună asupra
mijloacelor de producție — creează
numai premisele obiective necesare
conducerii planificate a economiei
naționale. Esențialul este ca. pe baza
lor. să se fundamenteze acele rit
muri și proporții ale dezvoltării economico-sociale în profil de ramură
și teritorial care să asigure compa
tibilitatea în timp și spațiu a sub
sistemelor producției sociale, pe de
o parte, și a laturilor natural-materiale și valorice, pe de altă parte.
Criteriile și condițiile de compa
tibilitate reciprocă a acestor subsis
teme în cadrul dezvoltării intensive
sint concepute de tovarășul Nicolae
Ceausescu în mod unitar, luînd în
considerare exigențele legilor econo
mice obiective ale dezvoltării, cit și
condițiile istorice concrete, interne
și internaționale în care se desfă
șoară făurirea societății socialiste
multilateral dezvoltate. O asemenea
viziune asigură ca formarea echili
brului în dezvoltarea economiei na
ționale să se bazeze pe concordanța
țelurilor politicii economice pentru
fiecare etapă cu resursele existente,
pe înfăptuirea proporționalității sub
sistemelor producției sociale și pe
folosirea unui mecanism economic
capabil să armonizeze interesele la
nivelul întregii societăți.
CONDIȚIILE ECHILIBRULUI ECONOM1C. In structura lor na-

tural-materială, proporțiile echilibru
lui economiei naționale se exprimă
sub forma concordanței dintre nece
sitățile reale ale producției de bunuri
materiale și servicii și posibilitățile
de a Ie acoperi, în limite socialmente
admisibile, cu resurse materiale, fi
nanciare și umane. în felul acesta
se asigură prima condiție a echili
brului economic, acoperirea reală a
obiectivelor dezvoltării economicosociale cu resursele natural-materialo și umano existento sau previzionatc, la un nivel de eficiență a
folosirii resurselor socialmente ad
misibil pentru, etapa dată. Pe baza
normelor de consumuri de materii
prime, materiale și combustibil și a
normativelor de personal, prin
planul național unic de dezvoltare
economico-socială se asigură dimen
sionarea și corelarea proporțiilor
echilibrului în raport cu posibilită
țile reale de susținere a lor în timp.
Mișcarea acestui proces obiectiv este
concepută, în strategia politicii eco
nomice a partidului nostru, să se
desfășoare în concordanță cu exigen
țele economiei de timp ; economisi
rea muncii sociale — vii și materiali
zate — constituie substanța și măsura
cca mai de preț a eficienței produc
ției sociale, legea absolută a evolu
ției orînduirii noastre socialiste, ce
condiționează satisfacerea în cel mai

metal himeric a fost, de-a
lungul istoriei literatu
rii universale, aventura
obscuriștilor, numiți în
Franța „prețioși", în An
glia „eufuiști", în Italia
„maririiști",
în
Spania
„gongoriști". Cu titlu de
experiență, fiecare din
fondatorii
post-renascentiști ai curentului respec
tiv nu era lipsit de inte
res. Tragerea însă în serie
a clișeului obscurist a dus
la compromiterea lui. Con
ținutul istoric al acestor
alternanțe a fost studiat,
punînd în contrast, în sens
materialist, tinerețea unei
culturi
cu
senectutea
alteia.
Elementul cel mai sem
nificativ, din punctul de
vedere al criticii literare,
este acela că, pe cînd
obiectul celui mai obscur
curent, să zicem al lui
Marinetti
sau
Tristan
Tzara, mai aproape de noi,
devine perfect „lizibil" în
totalitatea elementelor lui,
îngăduindu-ne să alegem

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 10 aprilie, ora 20 — 13 aprilie,
ora 20. în țară : Vremea va fi caldă,

cinema
@ Mușchetarii în vacanță : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13: 15; 17,15; 19,30,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30; CULTURAL (83 50 13) — 9;
11; 13; 15; 17; 19.
0 Sosesc păsările călătoare : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19,
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
@ Rămășagul : MIORIȚA
(14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13.
© Legenda călărețului singuratic —
COSMOS — 15; 17; 19.
© Adela: VIITORUL (10 67 40) — 15;
17; 19.
© Nea Mărin miliardar :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
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DEZVOLTĂRII
ECONOMICO-SO
nejustificată a eficientei în favoarea
înalt grad posibil a necesităților de
CIALE ECHILIBRATE. Avînd în
unui subiect economic pe seama altui
consum productiv și neproductiv.
subiect economic.
Acest criteriu obiectiv pe care se
vedere că soluția de fond și de du
fundamentează echilibrul dezvoltării
rată a echilibrării dezvoltării econo
Pentru ca sporirea eficientei eco
are valabilitate numai în măsura în
mico-sociale se află în eficiența cu
nomice să devină suportul dezvoltă
care se realizează cea de-a doua con
care sînt cheltuite resursele de
rii intensive, mecanismul economic
diție, și anume concordanța dintre
muncă socială, tovarășul Nicolae
trebuie să asigure armonizarea inte
rezultatele producției sociale și nece
Ceaușescu a conceput funcționarea
reselor economice personale, colec
sitățile reale de consum productiv și
mecanismului economic în concor
tive și generale pe baza unui sistem
neproductiv — sub raport cantitativ,
danță cu exigențele raționalității sode priorități obiectiv-determinante
structural și calitativ, ambele privite
cial-economice. tehnico-științifice și
pentru fiecare etapă a edificării so
în dinamica necesităților și posibili
ecologice ale timpului nostru. De
cialiste. în practică, această funcție
tăților societății. In unitatea lor,
aceea, sporirea eficienței constituie
se realizează cu ajutorul unui sistem
aceste condiții ale echilibrului asigu
una din funcțiile de bază ale meca
de pîrghii econornico-financiare, pe
ră atît premisele necesare dezvoltă
nismului economic în țara noastră,
care tovarășul Nicolae Ceaușescu
rii economico-sociale, cît și finalita
căreia îi este subordonată întreaga
le-a conceput să funcționeze într-o
tea socială a producției.
mișcare planică a economiei națio
viziune unitară, cu caracter glisant,
nale în ansamblu și a fiecărui subAceste condiții ale echilibrului cu
astfel îneît orice dezavantaj al unei
care începe și se finalizează dezvol ’ sistem în parte.
pîrghii să, fie imediat compensat de
tarea economico-socială în orînduiavantajele pîrghiilor ce acționează
Această funcție integratoare a me
rea noastră sânt concepute de secre
concomitent. Prețul, retribuția, parti
canismului .economic, afirmată de
tarul general într-o viziune realistă
ciparea la beneficiu, creditul, finan
secretarul general al partidului încă
și de largă deschidere istorică și po
țele, participarea cu părți sociale a
la Conferința Națională din 1967, în
litică, în concordanță cu interesele
oamenilor muncii sînt numai cîteva
tr-o viziune de largă deschidere, nu
de progres și prosperitate ale între
din pîrghiile econornico-financiare
numai pe ansamblul economiei na
gului popor, cu exigențele pe care le
pe cate partidul nostru le concepe
ționale, ci și la nivelul fiecărei ra
determină dezvoltarea independentă
pentrb ca mecanismul economic să-și
muri și subramuri, fiecărei unități
într-o lume a interdependentelor
poată exercita funcția de cointeresa
economice, fiecărui factor de produc
crescînde.
re. Așezarea pe principii economice a
ție. pe fiecare produs în parte și loc
prețurilor în toate ramurile economiei
de muncă, constituie esența întregu
Astfel, prin fundamentarea pe baze
naționale în raport de cheltuielile
lui proces de funcționare și perfec
științifice a cheltuielilor de materii
sociale de producție — ca premisă
ționare a mecanismului conducerii și
prime, combustibili, energie si de
esențială pentru asigurarea unei ren
planificării producției sociale. Acest
forță de muncă pentru obținerea ve
tabilități normale și funcționarea
salt revoluționar de la teoria și prac
nitului național se creează premisele
autogestiunii
economice financiare —
tica
întreprinderilor
cu
pierderi
pla

reale pentru a dimensiona propor
cît și legarea veniturilor tuturor oa
nificate la eficiența fiecărui produs
țiile acumulării și consumului în ra
menilor muncii de rezultatele efec
și activități economice, a fiecărui
port de necesitățile obiectiv deter
tive obținute prin intermediul unor
factor de producție este soluția de
minate și de posibilitățile concrete
forme superioare de retribuire, cum
fond pe care partidul nostru o pune
de acoperire a acestora în condiții
.este acordul global, sînt doar cîteva
la temelia progresului susținut și
de eficiență competitivă. Alocarea,
dintre măsurile întreprinse in anii
multilateral al societății.' Acesta este
în cincinalul 1986—1990, a circa 30 la
de după Congresul al IX-lea pe' linia
în prezent suportul real pentru func
sută din venitul național pentru acu
creșterii cointeresării unităților eco
ționarea
normală
a
autogestiunii
ecomulare și a circa 70 la sută, pentru
nomice și oamenilor muncii în ve
nomico-financiare în toate unitățile
consum presupune, în condițiile rea
derea îndeplinirii sarcinilor de plan
economice, pentru autofinanțarea
lizării unei dezvoltări echilibrate, ca
In condiții de eficientă economică
acestora si sporirea contribuției lor
pentru obținerea fiecărei unități de
ridicată.
la dezvoltarea generală a societății.
venit național să se cheltuiască o
cantitate mai mică de resurse mate
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
Fiind elementul de bază ce condi
riale. financiare și umane, ceea ce
liniat adeseori că esențial pentru
ționează echilibrul înaintării, spori
înseamnă că efectul trebuie să de
exercitarea acestei funcții a meca
rea eficienței economice este singu
vanseze în timp efortul depus pen
nismului economic este ca produc
rul criteriu de corelare a dinamis
tru obținerea lui. O asemenea strate
tivitatea
muncii să crească mai re
mului cu stabilitatea în cadrul pro
gie a așezat Congresul al XIII-Iea
pede decît veniturile oamenilor mun
cesului de perfecționare a mecanis
al partidului la baza dezvoltării eco
cii, astfel îneît să existe o acoperire
mului de funcționare a economiei
nomico-sociale în perioada care ur
reală a fondurilor destinate ridicării
naționale. în măsura în care are loc
mează. în cadrul căreia prioritatea
nivelului de trai cu mărfuri și servi
creșterea continuă și puternică a
și preponderenta factorilor calitativi,
cii — în cantitatea, structura și
eficienței resurselor atrase în pro
intensivi, de eficientă și competitivi
de calitatea corespunzătoare — iar
cesul reproducției lărgite, stabilitatea
tate devine prima lege economică a
evoluția prețurilor să aibă loc în li
apare ca o trăsătură dominantă a
progresului nostru susținut si multi
mitele planificate, impuse de spori
mecanismului de funcționare a eco
lateral, prin care se asigură înain
rea puterii de cumpărare a retribu
nomiei naționale. Modificarea per
tarea în noile condiții interne și in
țiilor. Pentru ca această corelație
manentă a necesităților de consum
ternaționale, sporind capacitatea eco
fundamentală a mecanismului econo
productiv și neproductiv și a posi
nomiei noastre naționale de a se aumic — productivitate-venituri-prețuri
bilităților de progres sub influența
toconcentra și a-și -autocentra forțele
— să evolueze în concordantă cu
conjugată a unui sistem de factori
proprii în direcția consolidării echi
exigentele dezvoltării echilibrate și
de natură economică, tehnico-științilibrului dezvoltării independente. Re
ridicării nivelului de trai al tuturor
fică și social-politîcă. interni și ex
ducerea cu cel puțin 20 la. sută a
oamenilor muncii, este nevoie, sub
terni, poate avea un efect pozitiv
consumului energetic pe unitatea de
asupra sporirii eficienței activității
liniază secretarul general al partidu
venit național, diminuarea ponderii
lui, ca in toate unitățile economice
economico-sociale numai în măsura
cheltuielilor materiale în produsul
să se manifeste din plin exigentele
în care se realizează o interdepen
social cu 10 puncte — la 53 la sută
pe care le promovează principiile
dență deplină între stabilitate și di
— concomitent cu sporirea cu 60 la
autoconducerii muncitorești și autonamism. O asemenea viziune, pe
sută a productivității și cu 27 la sută
geștiunii econornico-financiare. Pe
care secretarul general al partidului
a gradului de valorificare superioară
a imprimat-o acestei. funcții de bază ; acest plan consideră secretarul ge
a materiilor prime, combustibilului.' :■ >» mecanismului economic, Țșj are de- il neral al partidului că trebuie să fie
și energiei. în condițiile ridicării
terminarea obiectivă îrj compatibili- , ciștieată bătălia pentru o cît mai
nivelului tehnic și calitativ, al. pro
■tatea reciprocă a căilor de sporire a i înaltă 'efîcîeriță economică — cori'di- ' duselor la dimensiunile exigențelor
tie esențială pentru accelerarea dez
eficientei economice, astfel incit ceea
mondiale, vor constitui în cincinalul
ce este eficient și avantajos pentru
voltării economiei noastre naționale,
care urmează suportul real pentru
pentru asigurarea unui înalt nivel de
producător să fie și pentru consuma
realizarea echilibrului în condițiile
trai material și spiritual.
tor. economia de muncă socială care
dezvoltării intensive.
se obține la cel ce produce să fie
Concepția novatoare, științifică a
rezultatul efortului propriu de pro
Secretarul general al partidului
secretarului general al partidului
movare a celor mai noi cuceriri ale
nostru concepe realizarea noului
privitoare la continua perfecționare
științei și tehnicii și de organizare
echilibru dintre nevoi și resurse nu
a mecanismului de funcționare a
pe baze științifice a producției și a
numai prin lărgirea bazei proprii de
economiei naționale pune exemplar
muncii. Astfel, funcționarea meca
materii prime și energie, ci și prin
în evidentă înaltul umanism sub
nismului economic asigură ca spori
economisirea fiecărei resurse, astfel
semnul
căruia gîndește și acționează
rea eficientei economice să devină o
îneît satisfacerea la un nivel tot mai
fără preget ilustrul nostru conducă
trăsătură dominantă și tot mai pu
înalt — cantitativ și calitativ — a
tor, ce și-a făcut din slujirea celor
ternică în toate sectoarele producției
necesităților să fie susținută. în pri
mai înalte aspirații ale poporului
sociale, eliminîndu-se situațiile de
mul rînd. prin progresul calitativ al
tuturor factorilor de producție.
român țelul suprem al vieții sale de
compensare a efectelor cu semne
militant revoluționar, de patriot în
contrarii între unități sau factori de
SPORIREA EFICIENȚEI ESTE SO
LUȚIA DE FOND ȘI DE DURATA A
flăcărat.
producție, cît și căile de redistribuire

ce a fost resurecție împo
triva unor forme învechite
de ceea ce, in chiar mie
zul noilor tendințe artisti
ce, îmbătrînea prematur,
opera clasică își păstrează
unitatea netulburată și,
prin aceasta chiar, doza
de mister.
Cu pojarul școlilor lite
rare care au preconizat
„antipoezia",
„antiroma
nul", „antiteatrul", limba-1
jul a fost pus în serviciul
unei campanii fără prece
dent duse împotriva lui
însuși, într-o radicală ten
tativă de răscolire a suve
ranității artei. A fost, ca
să spunem așa, o „revoltă
de palat", ale cărei produ
se, în genurile și speciile
amintite, s-au dovedit mai
mult sau mai puțin valo
roase numai și cît nu și-au
respectat
angajamentul
demolator, în cadrul căruia
orice
accesibilitate
era
anulată. Un cerc vicios,
prin urmare. Cei ce sus
țineau imposibilitatea co
municării, comunicau această sentință, întocmai
cum triumful confuziei se

vremea

Cuvîntare la Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

Marți, ministrul afacerilor externe,
tovarășul Ștefan Andrei, a primit pe
Albert Servais Obiaka, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar
al R.P. Congo în Republica Socialis
tă România, în vederea prezentării
scrisorilor de acreditare.

’

Accesibilitate și profunzime
(Urmare din pag- I)

NICOLAE CEAUȘESCU

Cronica zilei

celebra în perioade strict
și perfect articulate, iar
victoria morții asupra vie
ții era sărbătorită, firește,
de cei vii 1 O modalitate,
la urma urmei, de a trezi
la senzație
un cititor
dezabuzat și care pretinde
mereu ceva nou și nu ne
apărat de bun gust.
Sintem și rămînem sus
ținători ai tradiției de ac
cesibilitate a limbajului
în literatură. Este și exi
gența compactelor rînduri
de cititori care au rezolvat
biruitor
criza
cititului
din trecut, partizani hotărîți ai tirajului de mase,
la acele cărți pe care le
caută din librărie în libră
rie. Treptele accesibilității
reprezintă o problemă de
cultură, rolul învățămîntului, al noțiunilor de lite
ratură și limbă acumulate
în școală, al celor de isto
rie, geografie, filozofie
etc. incluse în noțiunea
generică de cultură.
Existența a două litera
turi în cadrul aceleiași
culturi — și anume una
pentru cîteva sute de „ini-

îndeosebi în sudul țării. Cerul va fi
temporar noros. Vor cădea ploi care
vor avea și caracter de averse, însoți
te de descărcări electrice, mai frecven
te în regiunile nordice. Vîntul va sufla
moderat,
cu
intensificări
trecă
toare din direcții variabile, îndeosebi
în primele zile. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre . 4 și 14 grade,

0

Acțiunea
„Autobuzul** :
(31 71 71) — 15; 17; 19.

LIRA

e Roșcovanul: FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19.
e Revanșa : POPULAR (35 15 17) —
15; 17; 19.
$ Artista, dolarii și ardelenii :
MUNCA (2150 97) — 15; 17; 19.
9 Răpirea fecioarelor : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19.
• Vulcanul : SALA MICA A PALA
TULUI — 11; 16; 19,30.
0 Incendiu la Krong Yung : FESTI
VAL (15 63 84) — 8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 19,30.
© Un colț de oraș : TIMPURI NOI
(15 6110) — 11; 13; 15; 17; 19.
© Frați de cruce : GRIVIȚA (17 08 58)
— 11;
13,;
15; 17; 19,
FLAMURA
(85 77 12) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
& Inimă rece : DACIA (50 35 94) —
9: II; 13; 15; 17; 19.
© Vraciul : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 18,30.
$ Amintirea
unei
mari
iubiri :

țiați" (și, se-nțelege, pre
tins superioară), iar alta
pentru cei multi — este
inadmisibilă.
Societatea
noastră socialistă implică
o treaptă înaltă de cultură,
căreia literatura cea bună
îi este familiară. Citească-se între ei, amato
rii de proză și versuri
„absconse", laudă-se reci
proc, dar adevărata litera
tură este cealaltă ! Evo
luția literaturii noastre
confirmă din plin acest
adevăr, incărcîndu-1 azi
cu noi semnificații. Scrii
torul de astăzi se adre
sează unui nou tip de ci
titor, avizat, cu o cultură
multilaterală, capabil ade
sea el însuși de creație. A
scrie pe înțelesul lui nu
înseamnă de aceea a vul
gariza limbajul, a-1 coborî,
ci a verifica democratis
mul, de veche tradiție de
altfel, al culturii noastre.
Democratism pe care ulti
mele decenii, socialiste,
ale culturii și artei româ
nești l-au afirmat cu pu
tere, atît ca ideal, cît și
ca realitate.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN-VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
MARAMUREȘ : Forestierii și-au îndeplinit planul
cincinal
întreprinderea forestieră de exploatare și transport Baia Mare și-a
îndeplinit planul producției-marfă pe întregul cincinal. Principalii factori
care au determinat acest succes al forestierilor maramureșeni : preocu
parea stăruitoare pentru creșterea productivității muncii, aplicarea unor
tehnologii noi de exploatare și industrializare, valorificarea superioară
a masei lemnoase, diversificarea activității de construcții de mașini,
utilaje și piese de schimb pentru acest sector. Prin îndeplinirea de pe
acum a planului cincinal, forestierii maramureșeni vor realiza supli
mentar pînă la finele anului o producție-marfă în valoare de peste
700 milioane lei. (Gheorghe Susa).

TÎRGU MUREȘ : Acțiuni edilitar-gospodârești
în municipiul Tîrgu
Mureș, ca și în cele
lalte orașe ale județu
lui,
se
desfășoară
ample acțiuni edilitargospodărești. Nume
roși tineri și lucrători
din întreprinderile și
instituțiile
orașului
participă zilnic la cu
rățirea celor peste 217

hectare de parcuri, a
aleilor și trotuarelor.
Totodată se află în
plină desfășurare ac
țiunea de plantare a
peste 25 000 de arbori
și arbuști ornamentali
din speciile de rășinoase, molid, foioase
și paltin. Cu partici
parea asociațiilor de

BRĂILA : Șantier al tineretului
în comuna Ianca, din județul
Brăila, s-a deschis un șantier al
tineretului destinat lucrărilor de
îmbunătățiri funciare. Timp de
șapte luni, aici vor lucra peste
2 500 de brigadieri — elevi din li
ceele județului și tineri muncitori
din întreprinderi și instituții — în
serii de cite două săptămini. Par
te integrantă din programul care
prevede încheierea amenajărilor

pentru irigații pe întreaga supra
față arabilă a județului. în vederea
asigurării unor producții agricole
sigure și stabile, șantierul tinere
tului 'de la Ianca are ca obiectiv
realizarea de lucrări pe 1 250 hec
tare. valoarea acestora totalizînd
peste 6 milioane lei. La deschide
rea șantierului, brigadierii s-au
angajat să finalizeze lucrările îna
inte de termenul planificat. (Corneliu Ifrim).

GALAȚI : O noua cantino la combinatul siderurgic

A fost dată în fo
losință o mare și mo
dernă cantină la Com
binatul siderurgic Ga
lați. Cantina, cu peste
1 000 locuri la mese,
dispune de linii de
autoservire,
bufet,

raion
„Gospodina",
precum și de utilaje
comerciale moderne.
Aici se pregătesc, tot
odată, mîncăruri pen
tru alte 20 de ' cantine
mai mici existente în
secțiile și uzinele com

binatului
gălățean.
Cantina are și o gospodărie-anexă, lucru
se permite alcătuirea
unor meniuri variate,
la prețuri avantajoa
se. (Dan Plâeșu).

Zestrea culturală a municipiului
Tîrgu Jiu s-a îmbogățit in aceste
zile cu un nou și semnificativ re
per cultural — Biblioteca pentru
copii și tineret, organizată ca filia
lă a bibliotecii județene. Actul
inaugural, la care au luat parte re
prezentanți ai organelor locale de
partid, și de stat, oameni de artă
și cultură, tineri din unități indus
triale, elevi, s-a constituit intr-un
moment sărbătoresc. Amplasat într-una din cele mai vechi clădiri ale
orașului, în care a fost redactată
vestita Proclamație de la Padeș —
casa vameșului Vasile Moangă, om
de cultură al vremii sale, prieten
apropiat al pandurului din Vladimiti, noul lăcaș al cărții din Tîrgu
Jiu simbolizează continuitatea in
timp a iubirii de patrie, a respec
tului și prețuirii nobilelor tradiții
spirituale ale poporului nostru.
Inaugurarea „Bibliotecii pentru
copii și tineret" — ne spunea dr.
Ion MOCIOI, președintele Comite
tului județean Gorj de cultură și
educație socialistă — este una din
multiplele acțiuni culturale pe care
le dedicăm împlinirii a 20 de ani
de la Congresul al IX-lea al parti
dului și Anului Internațional al Ti
neretului. Doar cu puțin timp in
urmă, în municipiul nostru s-au
deschis Galeriile de artă ale Fon
dului plastic ; s-au inaugurat, de
asemenea, expoziția de bază a
secției de artă a Complexului mu
zeal al Gorjului și expoziția docu
mentară permanentă „Constantin
Brâncuși". Iată deci doar o parte
din „zestrea" de suflet a acestor
ani luminoși, destinată valorificării
patrimoniului național, educării și
satisfacerii trebuințelor spirituale
ale tuturor cetățenilor, tineri sau
virstnici, din această zonă a țării.
Noua bibliotecă, destinată copiilor și
tineretului, deține un fond de carte
ce cuprinde aproape 25 000 de vo, lume, din cele mai diverse domenii:
beletristică, știință popularizată, lu
crări de artă etc. Ea este prevăzută
cu spații și dotări care îi asigură o
funcționalitate complexă. Au fost amenajate special săli de lectură și
de împrumut .pentru cititorii mici, o
sală de acțiuni cu cartea, spații
pentru audiții muzicale, pentru ex
poziții de artă plastică și de carte,
o sală de club pentru tineret, dota
tă cu aparatură pentru proiecții de
film, diafilm și diapozitive, cu un
fond de discuri și benzi magnetice
cu muzică de toate genurile. Noul
lăcaș al cărții va contribui la lăr
girea orizontului spiritual al tine
retului, al cetățenilor județului
nostru, la educarea lor in spiritul
nobilelor valori artistice și moralpolitice ale societății noastre.

Dumitru

PRUNĂ

corespondentul „Scînteii"

INFORMAȚII SPORTIVE
0 gamă largă de unelte și articole de uz agricol

și gospodăresc în magazinele sătești
Pentru o bună aprovizionare a
gospodăriilor populației cu unelte,
utilaje și materiale necesare efec
tuării lucrărilor agricole de primă
vară, cooperativele de producție,
achiziții și desfacere a mărfurilor
din întreaga țară au luat din timp
măsuri de asigurare a magazine
lor și a raioanelor specializate cu
o gamă largă de unelte pentru lu
crările solului și semănat, pluguri,
semănători și prășitori pentru în-

treținerea culturilor, foarfece pen
tru grădinărit, vermorele etc. S-au
pus în vînzare și articolele nece
sare lucrărilor în zootehnie, pomi
cultură și viticultură. Tot de la aceste magazine se pot procura se
mințe de legume și flori, răsaduri,
îngrășăminte chimice etc.
In fotografie : complexul comer
cial „Palia" din Orăștie, județul
Hunedoara.

iar maximele între 14 și 24 de grade,
mai ridicate în sudul țării, la începutul
intervalului. Izolat se va
semnala
grindină. în București : Vremea
va
fi caldă, cu cerul variabil. Vor cădea
averse de ploaie. Vîntul va prezenta
intensificări îndeosebi în primele zile.
Temperatura minimă între 9 și 12 gra
de, iar maxima între 22 și 25 de grade.

UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
© Nick Carter superdetectiv : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Sus în cireș : PACEA (71 30 85) —
15; 17; 19.
O Fata care vinde flori : TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Omul din înalta societate : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Piedone în Egipt :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; II; 13; 15; 17,15; 19,30,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, MELODIA (11 13 49) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,30.
« Rocky II : VICTORIA (16 28 79) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Program de desene animate
—
9.30; 11,15; 13,15; 17, Profesorul distrat
— 15; 19 : DOINA (16 35 38).
© Provocarea dragonului : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;

locatari și îndruma
rea permanentă a ser
viciului de specialita
te din cadrul consiliu
lui popular municipal
continuă, de aseme
nea, acțiunea de plan
tare a zeci de mii de
fire
de
trandafir.
(Gheorghe Giurgiu).

TÎRGU JIU: Inaugurarea
Bibliotecii pentru copii
și tineret

17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13;
15; 17,15; 19,30.
• Un șerif extraterestru : BUZEȘTI
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16; 18.
> Undeva,
cîndva :
COTROCENI
(49 48 48) — 17,45; 19,45.
© Kramer contra Kramer : STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30;
17,30; 19,30, FLOREASCA (33 29 71) —
9; 11; 13; 15; 17; 19.
O Iubirea are multe fețe : FLACĂ
RA (20 33 40) — 11,30; 14,30; 17,30.
Program de vacanță : TIMPURI
NOI — 8; GRIVIȚA — 9;
COTRO
CENI — 9; 10,30; 12; 13,30; 15; 16,30.

teatre
• Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Fata din Andros — 14; A
douăsprezecea noapte — 18;
(sala

Atelier) : între 5 și 7 — 18,30; (sala
Cosmonauților 11 07 57) : între patru
ochi (B) — 18; (la clubul „Semănă
toarea") : Comedie de modă veche —
15.
•
Filarmonica „George
Enescu*
(15 68 75, Ateneul Român) : „ConfluALIGHIER1
ența artelor**» DANTE
(partea
I).
își
dau
concursul
Cernescu,
Martha Kessler, Mîndra
Vladimir Deveselu, corul Filarmoni_________
cii. Dirijor : Vasile Pântea — 18.
© Opera Română (13 18 57) ; Liliacul
— 17.
© Teatrul
de operetă
(14 80 11) s
Prințesa circului — 18,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza. Bulandra**
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 4G) ?
Luna dezmoșteniților — 18;
(sala
Grădina Icoanei, 11 95 46) :
Răceala
— 18.
® Teatrul Mic (14 70 81) :
Fluturi,
fluturi — 18.
@ Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru): Mizerie și noblețe — 18;

FOTBAL ® Meciurile din etapa

după ce în repriza a 2-a boxerul
din R.D.G. a fost numărat. La semimuscă. Dumitru Șchiopu (Româ
nia) l-a întrecut la puncte pe Oghi
Rin Demberel (R.P. Mongolă), iar
Silvio Valdes (Cuba) a obținut de
cizia la puncte cu 3—2 în fața lui
Marian Gîndac (România).
în gala a 2-a s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : categ. cocoș :
Piong Song Ok (R.P.D. Coreeană)
b.p. Sandu Leca (România) ; Secon
do Ramos (Cuba) b.ab. I Ivan Lavrente (România) ; Aleksandr Hristov (Bulgaria) b.p. Mario Naumann
(R.D. Germană) ; Liu Ion Ho (R.P.D.
Coreeană) b.ab. II Svetomir Nikolici
(Iugoslavia) ; Relu Nistor (România)
b.p. Deremiin Anhabat (R.P. Mon
golă) ; categ. pană : Nicolae Talpoș
(România) b.p. Namjilap Biar (R.P.
Mongolă).
Astăzi se desfășoară alte două gale
începînd de la orele 15,00 și, respec
tiv, 18,00.

BOX. Pe ringul instalat la pati
noarul „23 August" din Capitală a
început marți cea de-a 14-a ediție
a competiției internaționale de box
„Centura de aur" la care partici
pă sportivi din Algeria, Bulgaria,
Cehoslovacia. Cuba. R.P.D. Coreea
nă, Egipt, R.D. Germană, Iugosla
via, R. P. Mongolă, Nigeria, Uniunea
Sovietică și România.
De.sfășurată cu o lună înainte de
Campionatele europene, ediția din acest an a tradiționalei competiții
constituie pentru pugiliștii români
un bun prilej de verificare și se
lecție.
în prima gală, în limitele cate
goriei semiușoară. Eugen Preda
(România) l-a învins la puncte pe
Thomas Shultz (R.D. Germană)

GIMNASTICĂ Printre manifestă
rile sportive deosebit de interesante
ale acestei luni se numără și Cam
pionatele internaționale de gimnas
tică ale României, programate la
Ploiești între 26 și 28 aprilie. în
scrierea la acest turneu dovedește
interesul federațiilor de specialitate
de peste hotare : pînă în prezent 18
asemenea foruri sportive naționale
din Europa. Asia și America de
Nord au confirmat participarea gimnaștilor lor. Printre viitorii concurenți notăm pe sportivii din China și
R.P.D. Coreeană. Cuba si Canada,
R. D. Germană. Cehoslovacia. Bul
garia, Franța. Italia si Spania. Se
așteaptă confirmarea participării și
din partea altor federații.
Turneul prevede înscrierea a cite
două gimnaste și doi gimnaști din
fiecare țară, iar din partea organi
zatorilor a cîte trei concurente și
trei concurenți. Cum regulamentul
turneului admite participanți „horsconcours", spectatorii din Ploiești
vor avea, ocazia să vadă la întreceri
pe toate componentele lotului nos
tru reprezentativ.

a 24-a a campionatului diviziei A
la fotbal se vor disputa astăzi, de la
ora 17. după următorul program :
Dinamo — Universitatea Craiova
(stadion Dinamo) ; Steaua — A.S.A.
(stadion Steaua) ; Politehnica Timi
șoara — Politehnica Iași ; S. C. Ba
cău — F. C. Argeș ; F.C.M. Brașov
— Rapid ; F. C. Bihor — Chimia ;
F. C. Baia Mare — Sportul studen
țesc ; F. C. Olt — Gloria ; Corvinul — Jiul. O Tot azi se vor des
fășură meciurile-tur din semifinalele
cupelor europene la fotbal.
Iată , programul jocurilor : „Cupa
campionilor europeni" : F. C. Liver
pool — Panathinaikos Atena ; Ju
ventus Torino — Girondins Bor
deaux ; „Cupa cupelor" : Bayern
Miinchen — Everton ; Rapid Viena —
Dinamo Moscova ; „Cupa U.E.F.Ă.":
Internazionale Milano — Real Ma
drid ; Videoton — Zelezniciar Sa
rajevo.

(sala Studio) g Acești îngeri triști —
17,30.
• Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Milionarul sărac — 18,30;
(sala Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zodia
gemenilor** — 15.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tânase“ (15 68 75, sala Savoy) : Anotimpul
varietăților — 19;
(sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19.
® Ansamblul „Rapsodia română'*
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Bucuroși de oaspeți — 18.
i& Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Nota zero la purtare — 10; Muzican
ții veseli — 14; Albă ca zăpada și cei
7 pitici — 18.
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Noul nostru vecin — 10; (sala Cos
monauților) : Anotimpurile mînzului
— 10.
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.

tv
20,00 Telejurnal
20,15 Cabinet de Informare
pollticoideologică
• Creșterea
rolului
conducător al partidului tn noua
etapă a edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate în țara
noastră
20,35 Sentimentul de patrie. Emisiune
de versuri
20,45 Salonul TV al artelor plastice.
Arta anilor eroici (I)
21,00 Film serial. „Tineri in
luptă".
Episodul 8
21,50 Telejurnal
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asupra amplasării armelor nucleare și cosmice
WASHINGTON 9. (Agerpres). —
Un grup de 38 de membri ai Ca
merei Reprezentanților a Congresu
lui S.U.A. au trimis președintelui
Ronald Reagan un mesaj. prin care
cer ca pe perioada
tratativelor
sovieto-americane de la Geneya să
fie acceptat un moratoriu asupra
experimentării și desfășurării ar
mamentelor nucleare și cosmice.

informează agenția T.A.S.S. în me
saj se cere, de asemenea, să se în
cheie un acord cu Uniunea Sovie
tică pentru încetarea experimentă
rii și desfășurării armelor nucleare
cu rază medie de acțiune, a arma
mentelor strategice și cosmice, pre
cum și pentru încetarea experiențe
lor nucleare subterane pînă la în
cheierea cu succes a tratativelor.
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ROMA 9 (Agerpres). — Membri
ai unor organizații de luptă pentru
pace din Italia și din alte țări vesteuropene au participat, timp de
două zile, la Comiso, în Sicilia, la
demonstrații și acțiuni de protest
împotriva
prezenței
rachetelor
nucleare americane de croazieră
pe teritoriul Italiei, a tuturor
armelor de acest
gen am
plasate în Europa, împotriva cursei
înarmărilor, îndeosebi a înarmări
lor nucleare. După marele marș al
j păcii, în cadrul căruia coloanele de
I manifestant!. desfășurate pe mai
mulți kilometri, au chemat la acti
vizarea acțiunilor împotriva perico
lului de război nuclear, o parte
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mărilor nucleare, se desfășoară în
Olanda. Luptătorilor pentru pace
olandezi li s-au alăturat, la înce
putul acestei săptămîni, cei din
R.F.G., peste 4 500 de persoane or
ganized o manifestație comună la
frontiera dintre cele două țări. De
monstranții și-au exprimat pro
testul împotrivai amplasării de rachete nucleare în
i Europa, dorința
de pace.
Un purtător de cuvînt al mișcarii olandeze „Comitetul împotriva rachetelor de croazieră" a

OTTAWA 9 (Agerpres). — La To
ronto s-au încheiat lucrările celui
de-a.l XXVI-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Canada. Delegații
au aprobat raportul Comitetului
Central, rezoluția politică și alte do
cumente și au ales organele de con
ducere ale partidului.

I

DAMASC:
Componența noului guvern sirian
Kurdi a fost desemnat la conducerea
Ministerului Agriculturii, iar Aii Țraboulsi la cel al. industriei. Departa
mentul petrolului și resurselor natu
rale i-a revenit lui Ghazi al Droubi,
iar Ahmed Ghabbash a preluat por
tofoliul afacerilor interne.
După cum se știe, președintele Si
riei, Hafez Al Assad, l-a însărcinat
pe Rauf Al Kassem să alcătuiască
noua formulă ministerială, conform
prevederilor constituționale, după
referendumul national din luna fe
bruarie, cînd șeful statului sirian a
fost reînvestit în funcția supremă în
stat pentru un nou mandat de șapte
ani.

joritatea specialiștilor pun în lumină
că fenomenele negative din economia
țărilor i;espective își au originea,
cum se exprimă ziarul „New York
Times", în „blestematele deficite" iși
„masivele datorii publice". Și, ca
exemplu elocvent, este citată evolu
ția economiei Statelor Unite, care,
de la un ritm de dezvoltare de 6,9 la
sută anul trecut, a ajuns în primele
trei luni ale anului 1985 la un ritm
de creștere de numai 2,1 la sută.
Semnalul cel mai îngrijorător — pre
cizează agenția U.P.I. — îl dă indus
tria siderurgică, unde nu se. lucrează
decît cu 65 la sută din cap.acităti. De unde concluzia zi arului
„WASHINGTON POST": „Menținerea deficitului la un asemenea nivel record — de peste 200 miliarde
dolari — și a unei datorii publice de
1.8 trilioane dolari reprezintă un pe
ricol grav pentru stabilitatea econo
miei, riscind s-o arunce iarăși in ma
rasmul depresiunii". De altfel, șo
majul, care scăzuse în iunie 1984 la
cifra de 7,6 milioane, a înregistrat
din nou o creștere sensibilă, depășind
In prezent cifra de 8,4 milioane.
în aceste împrejurări s-a ajuns la
consensul că trebuie să se acționeze
rapid pentru reducerea deficitului
bugetar. Problema care se pune este,
însă, din ce capitole bugetare să se
opereze reducerile : pe seama chel
tuielilor pentru înarmare sau a celor
destinate nevoilor sociale ? Realită
țile arată că au de suferit tocmai
acestea din urmă : ajutoarele pentru
săraci și pentru persoanele handica
pate, fondurile de pensii sociale și

alocațiile de șomaj, ca și bugetele
diverselor sectoare ale serviciilor pu
blice — transporturi, învătămint,
sănătate, aceste cheltuieli fiind con
siderate ca „neproductive".
.Pentru a face cît de cit acceptabilă
reducerea drastică, cu 34 miliarde do
lari, a cheltuielilor, sociale, s-a su
gerat și o diminuare, a prevederilor
bugetare destinate înarmărilor — de
numai 8,7 miliarde dolari. Dar,
chiar și cu această „diminuare". Pen
tagonul va primi în viitorul an fiscal
o 'sumă superioară cu 31,8 miliarde
dolari față de anul precedent. în
timp ce’ cheltuielile sociale vor fi
efectiv amputate cu 10 la sută, deși

„DAILY MAIL" — abia își tîrîie pi
cioarele", ' în ciuda faptului că din
Marea Nordului se extrag anual
uriașe cantități de gaze și petrol (în
1984, de exemplu, s-au extras peste
120 milioane tone petrol). Veniturile
sînt însă înghițite în bună măsură
de „uriașa notă de plată a progra
melor de înarmare" — după apre
cierea ziarului „DAILY’ MIRROR",
care, arată că numai programul mo
dernizării sistemului de rachete
nucleare (programul „Trident") Costă
în jur de 12 miliarde lire. Așa se și
explică de ce, concomitent cu „lîncezeala" economiei, are loc deterio
rarea situației sociale, numărul șo-

în funcția de secretar general al
Partidului Comunist din Canada a
fost reales tovarășul William Kashtan.
Partidul Comunist Român a fost
reprezentat la congres de tovarășul
Miu Dobrescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid.

te făuririi unei lumi a păcii și în
țelegerii intre popoare.
în cadrul expoziției au figurat
afișele tipărite sub egida Comite
tului național român pentru A.I.T.,
care au fost difuzate de Secreta
riatul O.N.U. în toate țările lumii,
precum și afișe dedicate unor ma
nifestări internaționale de tineret
găzduite de țara noastră.
în scopul asigurării unei largi
popularizări a A.I.T., la Centrul Na
țiunilor Unite din Viena va funcțio
na, pînă la sfîrșitul acestui an, un
stand selectiv cu afișe și alte ma
teriale pregătite special pentru
acest , eveniment unic în istoria
cooperării internaționale în dome
niul tineretului.

Concomitent, transmită ăgenția
T.A.S.Ș.. Comandamentul general al
forțelor armate a continuat consul
tările cu reprezentanții unor grupări
politice în vederea elaborării unui
program de acțiuni comune și for
mării unui guvern provizoriu de
tranziție. Acest guvern, a precizat
generalul Abdel Rahman Swar Eddăhab^ care a preluat sîmbătă pu
terea în țară; va fi chemat să adop
te măsuri pentru însănătoșirea eco
nomiei și soluționarea problemei
sudului țării, prin negocieri cu re
prezentanți ai acestei regiuni.

litare, care au fost majorate cu 5,7
la sută. Se prevede intrarea în servi
ciu a celui de-al șaselea submarin
strategic și a noi rachete nucleare
„M-4" cu cite 6 focoase. Și acum re
versul medaliei : potrivit Institutului
Național de Statistică din Paris, pen
tru anul în curs șe prevede o creș
tere generală a economiei de numai
0,3 la sută, față de 2 la sută anul tre
cut. în ianuarie, numărul întreprin
derilor falimentare a fost de 2 254, în
creștere cu 179. față de decembrie
1984, iar cifra șomerilor se ridica la
peste 2,5 milioane,
:Și în ce privește. Italia, confrun
tată cu nu puține probleme sociale și
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înarmările sau nevoile sociale ?
Opinii realiste în țările occidentale : singura cale eficientă de aplanare a feno
menelor negative din economie este reducerea uriașelor cheltuieli militare

...și efectul undei de șoc.
Dincoace de ocean situația este mai
îngrijorătoare, cu atît mai mult cu
cît economia țărilor vest-europene
n-a cunoscut anul trecut aceeași în
viorare ca în S.U.A., ritmurile de
creștere fiind de două sau chiar de
trei ori mai scăzute. Desigur, în
ace'ste țări, majoritatea membre ale
N.A.T.O., cheltuielile militare nu în
ghit, ca în S.U.A., aproape o treime
din buget, dar irosirea unor însem
nate resurse materiale și umane are
totuși o influență profund negativă
— care se propagă asemenea unei
unde de șoc — asupra evoluției gene
rale a economiei lor. Iată, în aceas
tă privință, un succint tablou întoc
mit după datele oficiale și relatările
presei :
„Economia britanică
scrie

merilor ridicîndu-se în prezent la
peste 13 la sută din forța de muncă,
iar lira sterlină trece 'prin cea mai
serioasă criză din întreaga istorie a
țării.
Bugetul R.F.G. pe 1985, adoptat de
Bundestag, reflectă continuarea, pe
plan social, a politicii de austeritate,
Cit privește însă bugetul militar federal pe anul în curs, în valoare de
49 miliarde mărci, acesta este cu 2,4
la sută mai mare decit în 1984, în
timp ce cheltuielile generale ale sta
tului înregistrează o majorare da
numai 0,9 la sută. Ce ' înseamnă
acest lucru apare limpede : măsurile
de austeritate prevăzute vizează
aproape în exclusivitate sfera socia
lă. Pentru anul în curs se estimează
o creștere economică de 2,5 la sută,
considerată însă ca insuficientă pen
tru a se obține o scădere mai sub■ stanțială a numărului șomerilor, care
este de 2,5 milioane.
Deși primul ministru francez, Lau
rent Fabius, a anunțat că in 1985 gu
vernul va continua politica economi
că de austeritate, de restrîngere a di
feritelor capitole bugetare din secto
rul civil, nu același lucru se are în
vedere în legătură cu cheltuielile mi-
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Reuniune a Biroului
de coordonare
al mișcării de nealiniere

SI5 H INIREAGA III

DELHI 9 (Agerpres). — La Delhi
urmează să înceapă, la 19 aprilie, o
reuniune la nivel ministerial a Bi
roului de coordonare al mișcării de
nealiniere. Vor fi examinate, cu pri
oritate, probleme privind situația din
Namibia, pentru urgentarea accesu
lui la independență al acestui teri
toriu controlat ilegal de regimul mi
noritar de la Pretoria, pentru în
făptuirea' prevederilor O.N.U. pri
vind respectarea dreptului legitim la
■autodeterminare al poporului namibian.
Vor fi examinate, de asemenea,
probleme ale activității statelor nea
liniate, în contextul actualelor evo
luții din viata politică și economică
internațională.

Opinia publică din țara noastră,
ca și cercurile largi ale opiniei
publice internaționale, a luat cu
noștință cu viu interes de declara
țiile făcute recent, într-un interviu
acordat ziarului „Pravda". de secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S.,, to
varășul Mihail Gorbaciov, în le
gătură cu negocierile sovieto-ame
ricane de la Geneva consacrate ar
mamentelor nucleare și'cosmice.
Este știut că începerea tratative
lor sovieto-americane s-a înscris
ca unul din evenimentele pozitive
cele mai marcante din ultimul
timp, desfășurarea acestora fiind
urmărită de popoarele continentu
lui. și ale lumii întregi cu speran
ța că ele vor duce la îndepărtarea
primejdiilor de o deosebită gravita
te ce amenință continentul european
datorită noii escaladări a înarmă
rilor nucleare, trecerii la ampla
sarea rachetelor cu rază medie
de acțiune.
După cum s-a anunțat, conducă
torul sovietic a propus ca, pentru
întreaga durată a negocierilor de
la Geneva, U.R.S.S. și S.U.A. să
instituie un moratoriu asupra pro
ducerii — inclusiv activitatea de
cercetare științifică — testării și
amplasării de arme cosmice de șoc,
să înghețe armamentele strategice
ofensive ; totodată, se propune în
cetarea amplasării rachetelor ame
ricane cu rază medie de acțiune în
Europa și, în mod corespunzător,
oprirea realizării contramăsurilor
sovietice. Concretizînd această pro
punere și arătînd că U.R.S.S. este
gata să-și demonstreze bunăvoința
în acest sens, secretarul general al
C.C. al P.C.U.S. a anunțat că Uni
unea Sovietică instituie un mora
toriu unilateral asupra amplasării
rachetelor ■ sale cu rază medie de
acțiune și suspendă înfăptuirea al
tor contramăsuri în Europa pînă
în luna noiembrie 1985, hotărîrile
ulterioare urmînd a fi adoptate în
funcție de aplicarea unor măsuri
similare de către S.U.A.
Fără îndoială că propunerile și
decizia adoptată de Uniunea So
vietică reprezintă un fapt pozitiv,
înscriindu-se în direcția dezidera
tului încetării cursei înarmărilor
nucleare, cerința fundamentală a
actualității internaționale.
După cum se știe, România, care
a salutat cu interes și satisfacție
începerea tratativelor sovieto-ame. ricane de la Geneva, a arătat, tot
odată-, că popoarele așteaptă să se
treacă de la declarații la tratative,
purtate cu înalt simț al răspunde
rii. în scopul realizării unor
acorduri corespunzătoare. în legă
tură cu aceasta, moratoriul hotărît
de Uniunea Sovietică reprezintă,
în mod incontestabil, o măsură po
zitivă, o contribuție constructivă la
desfășurarea negocierilor, o expre
sie a spiritului de bunăvoință și în
credere ce trebuie să caracterizeze
eforturile pentru realizarea unor
înțelegeri corespunzătoare, care să
ducă la. încetarea cursei înarmări
lor, a experiențelor și fabricării de
noi arme nucleare, la oprirea mili
tarizării spațiului cosmic, la redu
cerea treptată a oricăror arme nu
cleare pînă la eliminarea lor tota
lă, la eliberarea Europei, a între
gii lumi de pericolul distrugerii
nucleare.
România, prin glasul președinte
lui țării, s-a pronunțat de la
începutul negocierilor ca acestea să
fie însoțite de încetarea amplasă
rii și desfășurării rachetelor nu
cleare în Europa.
Intr-adevăr, ar fi lipsit de sens
și contrar intereselor profunde ale
păcii ca, pe de o parte, să continue
în ritm accelerat procesul de am
plasare a rachetelor cu rază me
die de acțiune. în timp ce. pe de
altă parte, se desfășoară trata
tive avînd ca obiect tocmai redu
cerea și eliminarea acestora. Se
poate spune că a se . continua

ADDIS ABEBA 9 (Agerpres). —
La Addis Abeba, a avut loc plenara
Comitetului Central al Partidului
. Muncitorilor din Etiopia. în raportul
prezentat la plenară. Mengistu Haile
Mariam, secretar general al C.C. al
P.M.E.. președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu, a re
levat că se acordă în continuare o
atenție deosebită procesului de
transformări democratice și se ela
borează prevederile unei noi consti
tuții care să asigure drepturi egale
pentru toate’ grupurile etnice din
țară. în domeniul econorijic. a spus
el. se va intensifica dezvoltarea
sectorului socialist. în interesul creș
terii nivelului de trai al poporului.
în mod deosebit, vorbitorul a sub
liniat că situația complexă creată în
tară ca urmare a secetei îndelunga
te se află în prezent în întregime
sub control. Totodată, continuă să se
depună eforturi susținute pentru
depășirea dificultăților economice
provocate de absenta precipitațiilor.

Eforturi pentru soluționarea
politică a
iraniano-irakian
BAGDAD 9 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., Javier Perez
de Cuellar, a conferit marți, la
Bagdad, cu președintele Irakului,
Saddam Hussein. Șeful statului
irakian a precizat, cu acest prilej,
poziția țării sale privind căile de
reglementare a conflictului.
Anterior, secretarul general al
O.N.U, a făcut o vizită siriillată la
Teheran,' în cadrul eforturilor pti
care le depune pentru găsirea moda
lităților de soluționare politică a
conflictului iraniano-irakian.
într-o declarație făcută după aces
te convorbiri, Javier Perez de Cuellar
a relevat că distanța dintre pozițiile
Irakului și Iranului rămîne mare,
dar a subliniat că este totuși încu
rajator faptul că Iranul și Irakul
și-au exprimat dorința de pace și
au susținut necesitatea continuării
eforturilor sale.

POLITICĂ)

O PSEUDO-DILEMĂ A PRIORITĂȚILOR OCCIDENTALE

o serie de economiști și oameni po
litici repuțați consideră că prin
cipala cauză a majorării defici
tului bugetar și a tuturor fenomene
lor negative din economie sînt tocmai
uriașele cheltuieli militare și. ca ur
mare, la acest capitol ar trebui ope
rate reduceri substanțiale.
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Plenara C.C. al Partidului
Muncitorilor din Etiopia
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Un deficit bugetar re
cord Opiniile exprimate de ma

tuire a hotărîrilor adoptate de cel
de-al XIII-lea Congres al Partidului
Comunist Român, precum și cele mai
bune urări de prosperitate poporului
român.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către secretarul
general al Partidului Comunist din
Canada a tovarășului Miu Dobrescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele
Colegiului Central de Partid, repre
zentantul Partidului Comunist Român
la cel. de-al XXVI-lea. Congres al
Partidului Comunist din Canada.

Evoluția situației din Sudan
KHARTUM 9 (Agerpres). — §ituația din Sudan continuă să se
normalizeze. într-o telegramă din
Khartum, agenția France Presse in
formează că legăturile telefonice și
telex cu străinătatea se desfășoară
în condiții normale, a fost reluată
activitatea comercială și restabilită
aprovizionarea cu apă și curent electric a capitalei. După o întîlnire
cu comandantul șef al forțelor ar
mate. conducerea sindicatelor suda
neze a lansat populației un apel la
..reluarea imediată a lucrului și
creșterea producției".
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independență al Namibiei

O expoziție reprezentativă de afișe și documente din peste
50 de țări consacrate marcării Anului Internațional
al Tineretului

i

,

accesului la

„Partidpare - Dezvoltare - Pace'"

VIENA 9 (Agerpres). - Cu pri
lejul recentei sesiuni a Comitetului
consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.,
la Centrul Națiunilor Unite din
Viena a fost organizată o expozi
ție reprezentativă de afișe și do
cumente ilustrative consacrate mar
cării Anului Internațional al Tine
retului (A.I.T.), din peste 50 de țări.
Ansamblul expozițional, definit
de însăși deviza A.I.T. : „Participa
re - Dezvoltare - Pace", .a redat
în imagini sugestive preocupările
tineretului din diverse țări, în pri
mul rînd din cele "m curs de dez
voltare, de a se pregăti să parti
cipe nemijlocit la procesul dezvol
tării naționale, la acțiunile dedica
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Pentru urgentarea

VIENA
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general al partidului
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în cercurile politice, în instituțiile
și departamentele eCOnomico-financiare, ca și în cele mai. largi pături
ale opiniei publice din țările occi
dentale, primele luni, ale noului an au
fost marcate de intense dezbateri în
legătură cu căile și mijloacele de
menținere a ritmului de dezvoltare și
chiar de înviorare a economiei', care,
după un început oarecum promițător
în 1984, cunoaște acum o evoluție
mai puțin favorabilă. Nu există in
tervenție publică a factorilor de răs
pundere, aproape că,nu există număr
de ziar și revistă care să nu discute
aceste-probleme, sugerîndu-se moda
lități pentru prevenirea fenomenelor
de încetinire a ritmului de dezvolta
re, de creștere a inflației, de fluctua
ții monetare și de majorare a numă
rului șomerilor.
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Tovarășul William Kashtan a fost reales secretar

a

DAMASC 9 (Agerpres). — La Danțasc a fost, anunțată-, <.componența
noului guvern-,sirian condus de ,priț
mul ministru Abdel’ Rauf Al Kas
sem, informează agențiile internațio
nale de presă.
Din actualul cabinet, alcătuit din
35 de membri, fac parte Mustafa
Tlass. vicepremier și ministru al
apărării ; Mahmoud Kaddour. vice
premier pentru serviciile publice.;
Salim Yassin, vicepremier "pentru
probleme economice. Farouk al Shăraa își păstrează portofoliul 'aface
rilor externe, deținut și în guvernul
precedent. Mahmoud al Amadi a
fost numit ministru al economiei și
comerțului exterior. Mahmoud al
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Comunist din Canada
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amplasării acestora pe teritoriul
Olandei. în cadrul campaniei, care
va cuprinde diferite acțiuni, vor fi
trimise membrilor parlamentului
olandez cinci milioane de cărți
poștale „împotriva rachetelor nucleare".
__
cum se știe, anul trecut,
După
parlamentul olandez a aprobat de
cizia guvernului de a se amina,
pînă la 1 noiembrie 1985, hotărîrea finală privind’ amplasarea sau
neamplasarea pe teritoriul țării a
48 de rachete nucleare americane
cu rază medie • de ■ acțiune.

q j

încheierea lucrărilor Congresului Partidului

dintre demonstranți s-au adunat în
fața intrării principale a bazei
N.A.T.O. de la Comiso, scandind
lozinci prin care se pronunțau în
favoarea trecerii neîntîrziate la
dezarmare. în primul rînd pe conti ț
nentul european.
„Manifestațiile de la Comiso. evi
dențiază agenția United Press In
ternational, se desfășoară paralel
cu cele din Marea Britanie și
din R.F.G., împotriva staționă
rii. rachetelor nucleare americane .
„Cruise" și „Pershing-2“ în Euro- )
pa, pentru retragerea tuturor ar
melor de distrugere în masă de pe
continent".

*
antirăzboinică din Olanda își reafirmă
* Mișcarea
opoziția față de instalarea noilor rachete
ț HAGA 9 (Agerpres). — Noi de anunțat lansarea, în lunile septemț monstrații ale militanților pentru brie și octombrie ,ale acestui an,. a
împotriva intensificării cursei unei noi campanii de protest con
ț pace,
înarmărilor, cu precădere a înar tra armelor nucleare, a proiectului

'

OTTAWA 9 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise tova
rășului William Kashtan, secretar
general al Partidului Comunist din
Canada, felicitări și cele mai bune
urări de sănătate și fericire, de noi
succese în activitatea partidului.
Mulțumind, tovarășul William
Kashtan a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu cele mai
calde salutări și urări de sănătate
și fericire, de noi și tot mai impor
tante succese în activitatea de îrifăp-
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Marșurile de primăvară ale păcii
V
\
Mari demonstrații la Basel (Elveția)...
\
BERNA 9 (Agerpres). — Mii de demonstranți din R.F. Germania, El
și Franța au participat luni la tradiționalul marș al păcii, care s-a
V veția
încheiat cu un miting de masă în orașul elvețian Basel. Manifestanta s-au \
pronunțat pentru asigurarea păcii prin dezarmare, prin înlăturarea peri \
colului unui război nuclear. Totodată, ei au cerut încetarea amplasării
de rachete nucleare pe continentul european și adoptarea de măsuri con \
crete pentru stoparea militarizării spațiului cosmic.
\
\
...și la Comiso (Italia)

*

Wl

Schimb de mesaje
între tovarășul Nicolae Ceaușescn
și tovarășul William Kashtan

poziție;
v Noi acțiuni* și luări■ de
A
j pentru oprirea cursei înarmărilor j
rCongresmani americani în sprijinul unui moratoriu \
V
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financiare, sporirea bugetelor mili
tare potrivit proiectelor. N.A.T.O.
(trei la sută anual ca un prag mi
nim 1) face ca . eforturile în vederea
reducerii ratei de creștere a infla
ției (8,75 la sută) să fie serios dimi
nuate. Politica bugetară restrictivă,
aplicată de guvern, afectează în mod
deosebit cheltuielile din domeniul
social și, implicit, stahdardele de via
ță ale populației. Numărul șomerilor
este în creștere, cuprinzînd în prezent
10,8 la sută din întreaga populație
activă.
în ce privește Belgia, pe fundalul
nemulțumirilor populare datorate,
deopotrivă, spiralei cheltuielilor pen
tru înarmări și trecerii la instalarea
primelor rachete de croazieră pe te
ritoriul țării, se grefează o situație
economică instabilă, în 1984 deficitul
bugetar reprezentînd 27 la sută din
produsul național brut. O reducere
dramatică, înregistrată în domeniul
investițiilor, pune sub semnul între
bării orice fel de prognoze privind
evoluția favorabilă a economiei, în
timp ce șomajul se apropie de 800 000
de persoane, reprezentînd 13 la sută
din totalul populației apte de muncă.

Sub semnul intensificării
acțiunilor populare in spri
jinul dezarmării. p°mind de ia
asemenea realități dramatice, opinia
publică din țările occidentale se pro
nunță. în cadrul unor ample acțiuni,
ca cele desfășurate în această pri
măvară, pentru trecerea urgență la
.(înghețarea" și apoi la reducerea chel
tuielilor militare, considerând că nu
mai în acest fel pot fi lichidate, fe
nomenele', recesioniste din economie.
Lozinci ca „Locuri de muncă, nu
bombe !“, „Sporiți cheltuielile socia
le, nu cele destinate înarmărilor !“,
„Pacea, dezarmarea — înseamnă
securitate pentru toți !“ figurează tot
mai frecvent pe pancartele purtate
de participanții la'marile manifestații
populare din aceste țări. Deosebit de
semnificativ este faptul că numeroși
oameni politici, economiști, oameni
de știință, scriitori, artiști se pronun
ță pentru diminuarea cheltuielilor
destinate înarmării, pentru, o politică
realistă, de înțelegere și destindere
internațională. „în interesul supra
viețuirii omenirii, armele nucleare
trebuie eliminate" — a declarat Neil
Kinnock, liderul Partidului Laburist
din Marea Britanie'. Iar „APELUL
DE LA KREFELD", sub deviza
„Moartea atomică ne amenință pe
toți — Nu ! rachetelor atomice în
Europa !“ a fost semnat de 5 milioane
cetățeni vest-germani. Asociația me
dicilor francezi pentru prevenirea
războiului nuclear a publicat, la rîndul ei, o declarație în care se subli
niază : „La fiecare două secunde în
lume moare de foame un copil, in
timp ce în același interval in cursa
înarmărilor sînt cheltuiți 44 000 do
lari. Cheltuielile mondiale pentru
procurarea de armamente ■ depășesc
de două ori pe cele rezervate sănătă
ții publice. Pentru sănătatea locuito
rilor și salvarea vieții pe planeta
noastră trebuie înfăptuită dezar
marea !“
' Sînt fapte care dovedesc intensifi
carea și amplificarea curentului de
opinie, care iși face .simțită forța pe
toate meridianele, pentru încetarea
cursei înarmărilor și crearea unei at
mosfere de destindere și înțelegere
în lume.
Dilema : . „înarmări sau programe
civile" este de fapt o pseudo-dilemă,
pentru că voința popoarelor, ca și in
teresele lor fundamentale, vitale, im
pun un singur răspuns : avuția so
cială să fie concentrată spre pro
gresul societății, spre pace și bună
stare.

Nicolae PLOPEANU

amplasarea de noi arme nucleare
în Europa în condițiile desfășură
rii tratativelor ar însemna, de fapt,
inducerea în eroare a popoarelor,
folosirea tratativelor ca un paravan
pentru diminuarea preocupărilor și
luptei pentru pace și dezarmare.
Iată de ce însăși ideea moratoriului trebuie privită într-un
sens larg, nu numai sub raport
tehnic, ci ca una din condițiile de
natură să favorizeze mersul, tra
tativelor. să stimuleze desfășura
rea lor constructivă. în conformi
tate cu interesele și cu așteptă
rile popoarelor continentului, cu
cerințele reale ale cauzei păcii în
întreaga lume.
Tocmai în acest sens, de la tri
buna Marii Adunări Naționale, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU
sublinia : „Ne pronunțăm pentru
oprirea sau înghețarea imediată a
înarmărilor nucleare în general,
încetarea amplasării rachetelor cu
rază medic de acțiune în Europa
și a contramăsurilor nucleare so
vietice, ceea ce ar fi de natură să
creeze o atmosferă de încredere și
să influențeze desfășurarea cu
succes a negocierilor de la Geneva".
Salutînd inițiativa Uniunii Sovietice privind instituirea moratoriului unilateral asupra amplasă
rii rachetelor sale cu rază medie
de acțiune în Europa, poporul ro
mân, , cercurile iubitoare de pace
își exprimă speranța că această
măsură va găsi ecoul cuvenit și
din partea Statelor Unite. în așa
fel incit să se ajungă, practic, la
încetarea amplasării de noi arme
nucleare.
Este lesne de înțeles ce pu
ternică înriurire pozitivă asupra
întregii desfășurări a tratativelor
de la Geneva ar avea adoptarea
de către ambele state participan
te a deciziei de a sista instalarea
de noi rachete în Europa, ce pu
ternic impuls ar da aceasta pen
tru a se imprima tratativelor un
curs constructiv. Mai mult decit
atît. influentele unei asemenea de
cizii comune ar depăși în mod
incontestabil cadrul negocierilor,
s-ar repercuta pozitiv asupra în
tregului climat politic pe plan eu
ropean și mondial.
■Este necesar să se facă totul, să
se depună toate eforturile pentru
ca negocierile să se desfășoare în
tr-un spirit constructiv, pentru ca
ele să deschidă calea înțelegerii,
care să ducă la încetarea cursei
înarmărilor nucleare, la oprirea
militarizării spațiului cosmic, la
eliberarea omenirii de spectrul ni
micitor al unei conflagrații nu
cleare.
Poporul român, ca de altfel toate
popoarele lumii, așteaptă' ca Sta
tele Unite ale Americii să răspun
dă în mod pozitiv inițiativei
U.R.S.S. de instituire a moratoțiului, precum și celorlalte propu
neri cuprinse în interviul publicai
de ziarul ,,Pravda", ceea ce, fără
îndoială, ar duce la crearea unui
climat de încredere, la îmbunătă
țirea relațiilor sovieto-americane,
cu profunde consecințe pozitive
asupra climatului politic mondial.
Țara noastră consideră că proble
ma eliberării continentului euro
pean, leagăn al unei străvechi ci
vilizații, de primejdia nucleară
prezintă o asemenea însemnătate
încît nici un efort nu trebuie cru
țat, nici o șansă nu trebuie pier
dută, nici o măsură pozitivă nu
trebuie să rămină fără răspuns,
Dimpotrivă, trebuie să se facă
totul în direcția realizării de înțe
legeri, a adoptării unor măsuri
...ă__ î
concrete, care să conducă la îm
plinirea năzuinței fierbinți a tu
turor popoarelor : salvgardarea
civilizației, apărarea păcii mon
diale.

V. AIEXANDRESCU

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).
— într-o scrisoare adresată secreta
rului general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, guvernul libanez lan'sează un apel în direcția întreprin
derii de acțitmi care să ducă la în
cetarea imediată de .către Israel a
practicilor abuzive în sudul teritoriu
lui libanez, în Valea Bekaa și în,alte
zone, informează agenția KUNA. Li
banul condamnă, între altele, trans
ferarea a 1 131 deținuți libanezi Și
palestinieni din. închisoarea de la
Answar în alte locuri de detenție de
pe teritoriul Israelului, calificînd aceasta acțiune drept o încălcare a
Convenției de la Geneva din 1949 cu
privire la tratamentul prizonierilor
de. război.
BEIRUT 9 (Agerpres). — La Beirut, în zona liniei de demarcație din-

tre sectoarele de est și de vest ale ca
pitalei Libanului, marți s-au produs
noi ciocniri între milițiile rivale, jncălcîndu-se, astfel, acordul de .înce
tare a focului convenit în seara pre
cedentă, transmite agenția U.P.I.
în sudul Libanului, forțele israeliene de ocupație au întreprins un raid
asupra orașului port Tyr. 'Efectivele
israeliene au fost însoțite de, pește
80 de tancuri și alte vehicule blin
date. Populația libaneză a fost ținta
unor noi represalii în cursul acestui
raid, a anunțat postul de radio Bei
rut.
Marți, avioane militare israeliene
au efectuat un raid asupra regiunii
Aley, din apropiere de Beirut, bombardînd localitatea Shemlan, la 11
kilometri sud-est de capitala libane
ză, transmit agențiile internaționala
de presă.
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TRATATIVELE SOVIETO-AMERICANE DE LA GENEVA. In cadrul
tratativelor sovieto-americane cu privire la armele nucleare și cosmice,
la Geneva a avut loc marți reuniunea grupului de lucru asupra armelor
. cosmice — transmite agenția T.A.S.S.
LA 14 IULIE, ÎN BOLIVIA SE
și alte companii transnaționale să
VOR DESFĂȘURA SIMULTAN
nu mai poată ignora deliberat drep
. ALEGERI PREZIDENȚIALE. PAR
turile și securitatea cetățenilor din
LAMENTARE ȘI MUNICIPALE —
țările unde acționează, se arată în
document.
a anunțat președintele Congresului
Național (parlamentul țării), Julio
REALEGERE. Joop de Uyl, pre
Ayllon Garret. El a menționat că
ședintele fracțiunii parlamentare a
I guvernul și parlamentul vor ac
Partidului Muncii din Olanda, a
ționa :psntru înlăturarea tuturor difost reales președinte al Uniunii
| ficultăților care mâi stau în calea
partidelor
socialiste din C.E.E. la
I pregătirii și desfășurării normale, cel de-al Xl.V-lea
Congres al aces
la, data anunțată, a alegerilor, retei organizații, ale cărei lucrări se
latează agenția E.F.E.
desfășoară la Madrid — transmite
agenția France Presse.
GUVERNUL INDIEI A INTEN
TAT UN PROCES SOCIETĂȚII
COLUMBIA A OBȚINUT DE LA
I AMERICANE „UNION CARBIDE",
BANCA MONDIALA ȘI BANCA
I considerată răspunzătoare de dezas INTERAMERICANA DE DEZVOL
trul de la Bhopal, din decembrie
TARE UN ÎMPRUMUT DE 384,5
anul trecut, soldat cu moartea a
MILIOANE DOLARI în vederea
peste 2 000 de persoane și impor
susținerii programelor economice
tante pagube materiale. Un docu
guvernamentale de relansare a eco
ment in acest sens a fost depus la
nomiei naționale. O parte din aceste
un tribunal din Manhattan. India
resurse financiare este destinată,
I cere instanței ca, prin deciziile pe
lansării unui program național de
care le va adopta, „Union Carbide"
diversificare a exporturilor.
L_ _ _ _ ________ __
■

I

I

I

I

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteil nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamenteie se fac la oficiile poștale și difuzorii din intreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA'
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivițel nr, 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEIt
40 360

