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Șl CALITATEA-LA NIVELUL
PREVEDERILOR PLANULUI!

Un avantaj important al economiei 
socialiste îl reprezintă posibilitatea 
planificării judicioase a activității 
productive pe fundamentul cunoaș
terii exacte a resurselor tehnice, 
materiale și umane de care se poate 
dispune și a posibilităților de valo
rificare deplină, cu eficiență supe
rioară a acestor resurse, al evaluării 
realiste, științifice a nevoii sociale, 
al stabilirii judicioase a mijloacelor 
și căilor de acțiune pentru mobili
zarea tuturor forțelor de producție 
ale națiunii în vederea atingerii 
obiectivelor prevăzute în strategia 
dezvoltării economico-sociale elabo
rată de partid. Sistemul național de 
planificare a economiei naționale, 
creat și perfecționat in ultimele două 

sub îndrumarea și condu- 
nemijlocită a secretarului 

al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, corespunde ce- 
priijcipiilor autoconducerii

decenii 
cerea 
general 
Nicolae 
rințelor . ,r_ __
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, asigură cadrul pen
tru întărirea proprietății socialiste și 
creează condiții pentru repartizarea 
optimă a venitului 
fondul de consum 
și pentru fondul 
de dezvoltare e- 
conomico-socială. 

Desigur, perfec
tionarea continuă 
a sistemului de 
conducere pe bază 
de plan a econo
miei naționale, a 
întregului meca
nism economic re
prezintă o legitate _ _________
cialiste. în acest context, noile îmbu
nătățiri aduse Legii cu privire la dez
voltarea economico-socială planifica
tă a României asigură adaptarea unor 
prevederi ale sale la cerințele actua
lei etape de dezvoltare intensivă, 
calitativă a economiei naționale, in' 
sensul și în spiritul sarcinilor stabi
lite de Congresul al 
partidului.

între măsurile care 
recentelor reglementări 
Decretul Consiliului de 
perfecționarea mecanismului econo- 
mico-financiar un loc important il 
ocupă prevederile referitoare Ia 
creșterea rolului și răspunderilor 
centralelor industriale în activitatea 
de planificare, la sporirea răspun
derii unităților economice în elabo
rarea și execuția planului, îmbună
tățirea activității comisiilor de pla
nificare teritorială, perfecționarea 
modului de eșalonare a planului, pe 
trimestre, luni și decade, îmbunătă
țirea sistemului de actualizare a pla
nurilor anuale, perfecționarea me
canismului de elaborare a progno
zelor pe termen lung, perfecționarea 
planificării nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, Îmbunătățirea 
activității de planificare in dome
niul integrării, specializării și coope
rării în producție, limitarea chel
tuielilor de producție și încadrarea 
riguroasă a acestora în normele pla
nificate, perfecționarea planificării 
lucrărilor de reparații ale mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, perfecțio
narea planificării investițiilor, per
fecționarea planificării activității de 
transport.

Așadar, un grup foarte important 
de reglementări vizează mecanismul 
de elaborare și aprobare a planului, 
sistemul de lucru al Comitetului de 
Stat al Planificării, modul de desfă
șurare. pe trepte organizatorice, a 
lucrărilor de plan. După cum se știe, 
activitatea de elaborare atit a pla
nului anual, cît și a planului cinci
nal pornește de la unitățile de 
bază : economice, social-culturale și 
teritorlal-administrative. în lucrările 
de elaborare și fundamentare a pro
priilor sarcini de plan, aceste unități 
sînt obligate să se încadreze în ni
velurile orientative și in normativele 
de plan, în opțiunile generale ale

național pentru

Cerințe majore ale bunei 
funcționări a mecanismului 

economico-financiar
a construcției so-

XIII-lea al

fac obiectul 
cuprinse in 
Stat privind

dezvoltării economico-sociale stabi
lite la congresele și conferințele na
ționale ale partidului, în documen
tele de partid. După care, planul se 
elaborează în trepte, pînă la nivel 
central. în această privință, una din 
prevederile noi, esențiale se referă 
la creșterea răspunderilor centralelor 
industriale ca titulare de plan, a 
obligațiilor acestora in fundamenta
rea, elaborarea și execuția planului. 
Astfel, centralele și unitățile asimi
late in calitate de titulare de plan 
răspund de fundamentarea și reali
zarea sarcinilor în unitățile subor
donate, au obligația să asigure inte
grarea și corelarea propunerilor 
acestora pe baza specializării și coo
perării în producție, a folosirii in
tensive a întregului potențial tehnic, ' 
a stabilirii unor structuri de produc
ție corespunzătoare cerințelor econo
miei. Fără îndoială, în elaborarea 
propunerilor de plan centralele res
pective colaborează cu celelalte cen
trale, cu ministerele și organele lo
cale.

Prin prisma rolului și răspunderi
lor sporite ale centralei în acest do

meniu sînt stabi
lite o serie de 
perfecționări în 
relațiile dintre 
centrală si Comi
tetul de Stat al 
Planificării, pe de 
o parte, precum 
si dintre ministe
re, centrale, în
treprinderi. ne de 
altă parte. în 

noua concepție. Comitetul de Stat al 
Planificării. în strînsă conlucrare cu 
ministerele, elaborează, fundamentea
ză și urmărește direct planul, pe cen
trale. ne unităti asimilate acestora, 
precum si pe combinate sau între
prinderi de importantă deosebită, a- 
sigurînd soluționarea tuturor proble
melor pentru îndeplinirea prevederi
lor acestuia. Totodată, ministerele și 
celelalte organe centrale, in calitate 
de titulare de plan, pentru ramura 
sau activitatea pe care o coordonea
ză. întocmesc proiectele de olan la 
nivelul lor prin însumarea planurilor 
centralelor si unităților subordona
te. elaborează proiectele de planuri 
pentru ramura de care răspund.

Cît privește mecanismul -conduce
rii democratice la nivelul centralei 
și al unităților economice, noile re
glementări au în vedere, de aseme
nea, lărgirea competențelor adunări
lor generale ale oamenilor muncii 
în legătură 
modului în 
muncii și 
acestora iși 
ie revin in 
planurilor, 
menilor muncii din întreprinderi și 
centrale răspund direct de realiza
rea producției fizice, 
marfă, asigurarea 
selor Ia intern și 
rea progresului 
folosirea tuturor 
creștere a 
utilizarea 
de producție, valorificarea superioa
ră a resurselor materiale, încadrarea 
strictă în normele de consum și de 
stoc, modernizarea întregului poten
țial tehnico-productiv al unităților 
în scopul obținerii unor produse de 
înaltă calitate, cu cheltuieli cît mai 
reduse.

Practica a demonstrat că, adesea, 
hotărîtor pentru realizările ce se 
obțin în perioada stabilită este mo
dul în care se asigură urmărirea in 
condiții mai bune a execuției planu
lui, respectarea și întărirea discipli
nei de plan, soluționarea operativă, 
eficientă a tuturor problemelor care 
apar. De aceea, în decret se preve
de obligativitatea ca planurile, sta
bilite nu numai pe trimestre, ci și 
pe luni și decade, să cuprindă sar-

cu analiza și aprobarea 
care consiliile oamenilor 
birourile executive ale 
îndeplinesc sarcinile ce 

elaborarea și executarea 
Totodată, consiliile oa-

a producției- 
desfacerii produ- 
export, promova- 
tehnico-științific, 

posibilităților de 
productivității muncii, 

intensivă a capacităților

r
Una dintre principalele 

schimbări pe care le-a adus 
didactica modernă constă 
in noul tip de relație pe
dagogică. El 
ză pe o esențială modi
ficare a raportului 
educator și cel educat 
procesul transmiterii 
noștintelor. Clasicul cuplu 
profesor-elev nu mai este, 
din prisma școlii contem
porane. o relație întemeia
tă pe monolog. Pedagogia 
modernă a anulat în primul 
rind manifestările proveni
te din „tendința celui care 
instruiește de a considera 
că cel ce se instruiește nu 
știe nimic, că. a învăța în
seamnă a trece de la igno
rantă la știință si că aceas
tă trecere stă in puterea 
magistrului". „Puterea ma
gistrului" — adică schema
tica. si astfel restrinsa. di
recționare a influentei edu
cative. așa cum era înțe
leasă și asa cum se exer
cita ea în școala tradițio
nală. Comunicarea unilate
rală era litera de lege a 
practicii didactice mai 
vechi. corespunzînd. e 
drept, pentru o bună pe
rioadă de timp, felului in 
care era concepută insăsi 
ideea de educație și, o dată 
cu ea. inițierea intelectua
lă. Că această unilaterali
tate putea să aibă, la rin- 
dul ei. multe virtuți, desi
gur dacă păstrăm raportul 

^cu orizontul cunoașterii din

se bazea-
dintre 

în 
cu-

întreprinderea din Capitala — unitate
cu un aport deosebit la prestigiul economic al Bucu

re știului
Foto : E. Dichiseanu

ANCHETA
„SCÎNTEII"

in județul Prahova

BUCUREȘTI

Importante cantități 
de produse peste plan

Puternica angajare a oamenilor muncii 
din unitățile industriale ale Capitalei pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan 
se materializează in remarcabile fapte de 
muncă înscrise in cronica întrecerii socia
liste. Utilizarea cu înalt randament a zestrei 
tehnice moderne a unităților, acțiunile de 
organizare superioară și modernizare a pro
ceselor de producție, gospodărirea judicioa
să a materiilor prime și a resurselor ener
getice constituie principalele căi care au per
mis depășirea prevederilor de plan la produc- 
ția-marfă în perioada care a trecut de la în
ceputul anului. Au fost livrate suplimentar 
economiei naționale importante cantități 
de oțel și oțel aliat, material tubular pen
tru industria petrolului, motoare electrice, 
mijloace electrotehnice și electronice de au
tomatizare, aparate de măsură și control 
electronice, produse de mecanică fină, opti
că, echipamente hidraulice și pneumatice, 
mașini-unelte, motoare cu ardere internă. 
De asemenea, pentru realizarea în avans a 
unor lucrări pe șantierele țării au fost ex
pediate beneficiarilor importante cantităti 
de utilaje tehnologice, armături și mate
riale de construcții. însemnate sporuri de 
producție s-au realizat și în domeniul ma
șinilor și utilajelor pentru agricultură și sil
vicultură, pînă acum fiind executate supli
mentar 138 combine autopropulsate pentru 
recoltat cereale. Ritmuri susținute de lucru 
s-au înregistrat și în multe unități ale in
dustriei chimice și industriei ușoare din 
București. (Dan Constantin).

suplimentară a unor însemnate 
energetic. Punînd un 

creșterea numărului de 
sporirea randamentelor

tragerea 
cantități de cărbune 
accent deosebit pe 
posturi în abataje,
complexelor de susținere și tăiere mecani
zată a cărbunelui. întărirea ordinii și disci
plinei de producție, minerii din Paroșeni, 
Lupeni, Lonea, Uricani, Vulcan și Dîlja au 
extras peste plan, de la începutul anului și 
pînă în prezent, însemnate cantități de căr
bune. Plusul înregistrat de minerii Văii 
Jiului la cărbunele energetic 
cifra de 100 000 tone. (Sabin 
pondentul „Scînteii").

depășește
Cerbu, cores-

BÎRLAD

O nouă capacitate 
de producție

La întreprinderea de rulmenți din muni
cipiul Bîrlad a fost finalizată în aceste zile 
și dată în funcțiune o nouă capacitate de 
producție. Amplasată în spatiile existente, 
noua capacitate de producție este înzestrată, 
prin autodotare, cu mașini-unelte de mare 
randament, specifice fabricației de rul
menți, concepute și realizate de colectivul 
de specialitate al unității. Colectiv care pro
duce în prezent numeroase asemenea utila
je și pentru alte întreprinderi cu profil si
milar. (Petru Necula, corespondentul „Scîn
teii").

VALEA JIULUI

Suplimentar — 100 000 tone 
cărbune energetic

Minerii Văii Jiului, în frunte cu comu
niștii, hotărîțl să înfăptuiască în mod exem
plar prevederile de plan pe acest an, des
fășoară o vie întrecere socialistă pentru ex-

1 CÎND VINE • • •

specialistul agricol

nici grîu, nici

Intr-o uzină de motoare, într-o fabrică de confecții 
sau la pupitrul unei hidrocentrale, in orice sector de 
activitate, stabilitatea cadrelor in același loc de muncă 
este o condiție a eficienței. Deși aceeași mașină se 
comportă la fel la lași. Timișoara sau Constanța, lipsa 
continuității se face totuși simțită. In agricultură, unde

Dintr-o anchetă efectuată printre 
specialiștii agricoli , din județul Pra
hova rezultă că o bună parte din a- 
ceștia, integrîndu-se în viața satelor, 
gîndesc si acționează în concordantă 
cu cerințele practicării unei agricul
turi moderne, de înaltă eficientă. 
Alții insă, din cauze pe care vom în
cerca să le deslușim mai ios. conti
nuă să „circule" dintr-o unitate in- 
tr-alta. în dauna producției si a lor.

— De cînd lucrați aici 1

MUREȘ

la export
pentrb reali- 

d.e înaltă cali-

(Continuare în pag. a 111-a)

epocile respective, cu spe
cificul social al scolii. în 
strînsă legătură cu dinami
ca raporturilor din cadrul 
unui anumit tip de socie
tate. e la fel de adevărat.

Schimbarea fundamenta
lă este, in mare măsură, 
consecința modificării sta
tutului Individului . care

că orice sistem de învăță- 
mînt realist, adaptat, prin 
scopuri si mijloace, la ce
rințele vieții 
ne. este aceea 
mului dintre 
științifică si 
realizată prin 
instructiv-educativ.
școală. Desigur. între cele

contempora- 
a paralelis- 
cunoașterea 
cunoașterea 

procesul 
prin

A învăța drumul
cunoașterii

primește influenta educati
vă. Vechea pedagogie — si 
vechea practică — plecau 
de la considerarea lui ca 
obiect supus acestei influ
ențe. Bazîndu-se pe mode
lul cunoașterii oferit de 
materialismul dialectic, di
dactica modernă presupune 
participarea celui educat 
ca subiect Poziția de pa
sivitate este înlocuită deci 
cu o atitudine activă. în ca
litate de subiect cunoscător. 
Aceasta, pentru că actul de 
cunoaștere are. chiar de oe 
prima lui treaptă, cea per
ceptivă. un caracter logic. 
Principala teză a teoriei 
moderne a învățării, de la 
care se cuvine să porneas-

două tipuri de cunoaștere 
nu poate exista o identita
te : dacă cineva ar conce
pe-o în plan strict teoretic, 
e nerealizabilă în practică. 
Paralelismul se justifică 
însă pe de o parte pentru 
că activitatea de învățare 
vizează problematica știin
ței (ceea ce făcea, evident, 
și școala tradițională), oe 
de alta, fiindcă urmează 
căile cunoașterii științifice.

Despre caracterul activ și 
problematizam al cunoaște
rii vorbește cu serioase ar
gumente filozofia materia- 
list-dialectică — si vorbeș
te. în ultimă instanță, bu
nul simt. Ar putea oare 
școala, organizarea ei si in-

treaga strategie didactică 
întrebuințată să treacă pes
te aceste particularități ? 
Pusă asa. întrebarea poate 
părea retorică. Răspunsuri
le le-a oferit neîndoielnic 
necesitatea practică. Pentru 
a o satisface, școala con
temporană ridică alte exi
gente în privința procesu
lui! de predare. Ceea ce nu 
se reduce la a muta cîteva 
accente. căci o tehnică 
nouă înseamnă, în acest 
caz. o viziune nouă. Strate
gia modernă a predării por
nește de la ideea că tre
buie să-i oferi elevului nu 
„cunoștințe prefabricate", 
ci drumul pe care îl are de 

-urmat pentru a ajunge la 
ele. Or, spre a avea real
mente o funcție dinamiza
toare si eficientă, drumul 
acesta se cuvine să fie 
exact drumul parcurs de 
știință pentru cunoașterea 
adevărului — pentru dobin- 
direa unei imagini a obiec
tului Investigat. S-a spus, 
pe drept cuvînt. că. în școa
la de azi ..principala sar
cină a profesorului este, 
așadar, aceea ca — prin 
însusi felul în care conduce 
activitatea de învățare a 
elevului — să-i facă aces
tuia evident faptul că a în
văța nu înseamnă a-ti în
suși. prin memorare. un 
repertoriu de cunoștințe, ci

Costin TUCHILA
(Continuare în pag. a V-a)

Livrări suplimentare
Mobilizîndu-se exemplar 

zarea ritmică și în condiții 
tate a contractelor încheiate cu partenerii 
externi, oamenii muncii din numeroase în
treprinderi industriale și unități economice 
din județul Mureș și-au îndeplinit și depă
șit, în perioada care a trecut din acest an, 
planul la export. între colectivele cu cele 
mai bune rezultate se numără cele de la în
treprinderile „Electromureș" și „Prodcom- 
plex" din Tîrgu Mureș, întreprinderea de 
yase emailate și cea de mătase din Sighi
șoara. Au fost livrate partenerilor externi, 
in plus față de sarcinile de plan, produse 
în valoare de 11,7 milioane lei. La baza 
acestor succese se află preocuparea stator
nică pentru organizarea de fluxuri tehnolo
gice specializate, înnoirea și modernizarea 
producției și creșterea productivității mun
cii. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").

BRAȘOV

Linii tehnologice 
de mare randament

A fost omologată linia tehnologică de for- 
mare-turnare L.F.M. 1 dată în exploatare la 
întreprinderea „Hidromecanica" Brașov, prima 
de acest gen realizată integral în țară. Noua 
linie tehnologică, proiectată de colectivul 
filialei din Brașov al Institutului de cerce
tări și proiectări sectoare calde București 
și realizată la întreprinderea „Independen
ța" Sibiu, are parametri tehnico-funcționali 
superiori. Demn de relevat este și faptul că, 
datorită rezolvării unor probleme apărute 
în timpul probelor de încercare de către 
proiectant, linia a ajuns la o capacitate de 
60 forme pe oră, cu 15 forme mâi mult 
decît prevedea proiectul. Linia este destina
tă turnării pieselor în greutate de pină la 
13 kilograme. Același colectiv de cercetători 
și proiectanți a realizat o nouă linie de 
formare-turnare automată. Ambele linii teh
nologice, care se caracterizează printr-o 
Înaltă productivitate și eficientă economică. 
Înlocuiesc importul. (Nicolae Mocanu, cores
pondentul „Scînteii").

CA SĂ PLECE
nu lasă

amintiri
situație trebuie rezolobiectul muncii e viu și fiecare 

vată în funcție de condițiile de climă și sol de o mare 
diversitate, stabilitatea specialiștilor în aceeași unitate 
sau fermă, prezența lor, zi și noapte, în comunele în 
care-și desfășoară activitatea sînt cu atit mai necesare.

— De 16 ani. de cînd am terminat 
facultatea.

Răspunsuri ca acela dat de ingine
rul-șef al C.A.P. Gherghița — Ion 
Constantin — am primit de la nume
roși specialiști din unitățile agricole 
ale județului Prahova, care de 20 și 
chiar de 30 de ani s-au stabilit în 
comune si îsi fac datoria, asa cum le 
cere profesia, care s-au realizat in 
meserie tocmai pentru că au rămas 
acolo unde era cea mai mare nevoie 
de ei. dobîndind în acest fel compe- 

, tentă, autoritate, cîstigînd stima 
prețuirea oamenilor în mijlocul 
rora lucrează.

Din prima zi de cînd a venit în „ 
mună, inginerul-șef al C.A.P. Gher- 
ghița este părtaș activ la tot ce s-a 
făcut si se face în unitate. Notăm 
cîteva din acțiunile la care si-a adus 
efectiv contribute în acești ani : or
ganizarea teritoriului si a fermelor, 
cartarea agrochimică („el a introdus 
cu adevărat stiintâ agricolă la noi" 
— spunea președintele cooperativei. 
Gheorghe Anghel), selecția animale
lor (in 1985 s-au obținut 3 200 de li
tri de lapte de la o vacă), asigurarea 
forței de muncă prin înființarea 
unui cuprinzător sector de mică.in
dustrie compus dintr-o secție de con
serve de legume, secții de împleti-

COVfBITEKEA
EXCESULUI

si 
că-

co-

DE UMIDITATE
mai operativ, 

cu forțe 
mai mari!

în pagina a lll-a, re
latări ale corespondenți
lor „Scînteii" din ju
dețele Teleorman, Giur
giu și Ialomița.

în urma lui

plăcute

turi, ceramică, tîmplărie, croitorie, 
brutărie ș.a., Ia care se va adăuga o 
moară, aflată în construcție. Avan
tajele acestui din urmă sector ? Oa
menii au de lucru întreg anul, aproa
pe jumătate din beneficiile de peste 
cinci milioane realizate de unitate 
în 1985 fiind datorate activității 
mica industrie.

— Am ținut mult să vină la 
pentru că l-am văzut hotărît 
muncească cu temei, nu într-o doară, 
cu gindul în altă parte și acum e 
de-al nostru — spune președintele 
cooperativei. Un timp ne temeam că 
n-o să rămînă mult la noi, într-o 
unitate slabă, un specialist care ini
țial fusese repartizat în cercetare. 
Dar i-am oferit condiții și pentru 
cercetare. Numai cine nu caută nu 
găsește. S-a legat cu toată puterea 
lui de muncă, cu tot sufletul de sat 
și oamenii l-au urmat «a pe unul 
de-ai lor.

La plecare, inginerul-șef al coope
rativei ne-a arătat casa în care ur
mează să se mute peste cîteva zile. 
Aflăm că la înălțarea ei au dat o 
mină de ajutor și președintele coo
perativei, priceput constructor, și 
mulți alți săteni. Semn de respect 
pentru specialistul care a contribuit 

ridicarea cooperativei și a bună-

din

stării oamenilor, pe care satul, deve
nit pentru el locul adevăratei împli
niri, l-a primit cu căldură.

Din discuțiile avute în multe uni
tăți agrico.le rezultă însă că unii 
specialiști numără ani puțini în a- 
ceeași unitate sau fermă, cițiva... 
chiar zile.

— De ce această situație ? — îl 
întrebăm pe ing. Nicolae Cimpoeru, 
director adjunct la direcția agricolă 
județeană.

— Facem transferări dintr-o uni
tate în alta în două scppuri : pentru 
apropierea de familie și pentru îm
bunătățirea muncii.

In consiliul agroindustrial Poienari 
și-au ocupat posturile de cîteva zile 
inginerii-șefi 
cole Mănești, 
cheni (patru 
al consiliului
Ce rezultă dintr-o analiză pe o pe
rioadă mai lungă a schimbărilor de 
cadre efectuate în acest consiliu 7 
între anii 1974—1986 au ocupat func
ția de inginer-șef doi specialiști în
tr-o unitate, trei în alta, cîte patru 
în patru unități și cîte cinci în două. 
Fluctuație se înregistrează și la con
ducerea fermelor : în perioada ana
lizată. într-o singură fermă specialis
tul

din cooperativele agri- 
Poienari, gir na și Pu- 
din opt), inginerul-șef 
și cițiva șefi de fermă.

a rămas pe loc, în șase s-au

Lucian CIUBOTARII 
Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"
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Inscripții 
noi 
pe poarta 
cetății

In Alba lulia nu poți intra 
decit intr-un singur fel : pe 
poarta cea mare a cetății, re
cules și pașnic, lăslnd deoparte 
indiferenta ori poza indulgentă 
a celui ce pretinde a le ști pe 
toate. Oraș cu o puternică per
sonalitate, Alba lulia refuză de 
la bun inceput clasificarea 
strimtă și de circumstanță, pă
rerile pripite sau exclamațiile 
fără acoperire. Iți trebuie deci 
timp ca să-l cunoști. Privit 
dintr-un anumit loc, orașul iși 
dezvăluie virstele succesive și 
propria sa istorie, precum ine
lele din carnea vegetală a co
pacului secular. Intr-o parte, 
vezi ce a mai rămas din centrul 
vechi, cu casele lui negustorești, 
lipite strins una de alta ca niș
te moșnegi la taifas. La mijloc 
e cetatea, drumul suitor de 
caleașcă, porțile susținute de 
Atlași puternici și tot ce mai 
poate trezi in imaginație cite 
ceva din vuietul medieval apus, 
pentru ca mai sus (simbolic 
gest) să înceapă orașul cel nou: 
blocurile semețe, cu geometria 
lor inconfundabilă, marele bu
levard in drumul său spre gară, 
casa de cultură, hotelul, maga
zinele, galeria de artă, spatiile 
verzi și, bineînțeles, oamenii.

Adevăratul oraș, cel contem
poran, s-a mutat de citiva ani 
aici, înaintind rapid, fără senti
mentalisme inutile, păstrind 
ceea ce trebuia păstrat, clă
dind in continuare. îmi amin
tesc că in urmă cu 4—5 ani, 
aflindu-mă intr-o vizită de do
cumentare cu un grup de tineri 
scriitori in Alba lulia, tot acest 
cartier nu era decit o intenție 
frumoasă, un lucru abia inceput 
și imprecis formulat. Cineva ne 
explica in termeni de șantier 
cum va arăta această parte a 
orașului. Punea mult suflet și 
încredere in ceea ce spunea și, 
arătind cu mina intinsă spre 
puzderia de macarale și de fun
dații, ne ruga să redevenim 
pentru o clipă poeți, să ne ima
ginăm și să vedem frumosul 
acolo unde nimeni nu l-ar fi bă
nuit. A fost greu și nici acum nu 
știu dacă a reușit careva dintre 
noi să treacă (onorabil măcar) 
acest mic și inedit „test poetic*.

Eu insumi am fost surprins 
de această nouă Alba lulia. Ve
nisem să cunosc un tinăr. Sorin 
Grozav, inginer stagiar la în
treprinderea mecanică, atras 
fiind nu atit de spectaculozita
tea biografiei sale, cit de fer
mitatea cu care optase pentru 
această întreprindere. Student 
eminent, șef de promoție, pro
pus să facă parte din colectivul 
didactic universitar, Sorin Gro
zav a ales din toate marile 
centre urbane și industriale ale 
țării Alba lulia. L-am găsit in 
cadrul secției de produse in
dustriale, discutind cu muncito
rii, cu acei oameni trecuți deja 
prin sita deasă a experienței, 
intrebind, ascultind și propu- 
nind soluții. Sorin Grozav, un 
student de nota 10, vrea să în
vețe, să afle, să se confrunte. 
După numai un an de stagiu a 
ajuns să aibă renumele unuia 
îmbătrinit în meserie. Și bine
înțeles că nu degeaba. El este 
muncitorul ce nu se dă la o 
parte să lucreze la forjă ca ori
care altul, dar el este și născo- 
citorul, cel care incearcă și vrea 
mai mult de la mașină, găsind 
ades soluțiile cele mail simple 
și mai surprinzătoare. La numai 
un an de la venirea sa din 
Cluj-Napoca se consideră deja 
un om al locului. Aici, in Alba 
lulia, se . desfășoară viața și 
profesiunea lui. A venit cu 
multe idei, cu o lucrare de di
plomă nepusă atunci incă in 
practică. Nu a emis pretenții, 
dar a cerut ajutor. A fost tra
tat cu încredere, i s-a oferit 
sprijin, punindu-i-se chiar la 
dispoziție o forjă întreagă pen
tru a-și testa în practică 
ideile. Putea foarte bine să 
dea greș. Nu a dat, și asta pen
tru că tiu a fost niciodată sin
gur. Pentru Sorin Grozav, intr-un 
an de zile s-au întimplat multe. 
Nu am mai apucat să-l intreb 
de ce a preferat Întreprinderea 
mecanică Alba lulia, dar, cu- 
noscindu-l pe el și pe cițiva 
din numeroșii tineri care lu
crează aici, nu mi-a venit greu 
să aflu răspunsul, acea auten
tică și neiertătoare cu cei slabi 
șansă de afirmare ce se cuvine 
s-o primești la inceput de drum 
și care ia numele unei între
prinderi, al unui oraș, al unei 
epoci fertile și generoase, aflate 
sub semnul inconfundabil de 
valoare și cutezanță : „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Apoi am 
făcut legătura cu orașul, cu 
acele construcții spectaculoase 
din cetate și am înțeles parcă 
și mai mult gestul ferm de 
opțiune al tinărului inginer. 
Am mai ințeles că acum, la 
noi, nu in altă parte, in această 
Românie contemporană, se con
struiește enorm, intr-un superb 
efort, capabil să oblige timpul 
să iasă din inerția milenară a 
cintarului său astronomic. Am 
mai înțeles apoi că avem ne
voie de reveniri și de re-lecturi 
ale realității. Că privirea noas
tră proaspătă, nostalgică sau 
curioasă trebuie să revadă, su- 
prapunind imagini, comparind 
și extrăgind adevărul, chiar 
și acolo unde intilnești un ba
nal desen de arhitect la scara 
mai puțin precisă a șantierului. 
Alba lulia e doar un exemplu. 
Sorin Grozav la fel.

Sorin PREDA |
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PROBLEMELE BUNEI ACTIVITĂȚI 
A ÎNTREPRINDERII

în centrul dezbaterilor din invățămintul de partid
Prin tematica complexă abordată, 

Invățămintul de partid este chemat 
să asigure înarmarea ideologică a 
comuniștilor cu principiile politicii 
partidului și, totodată, dezbaterea 
tezelor și conceptelor in strînsă le
gătură cu realitățile de la fiecare loc 
de muncă, înlesnind, astfel, desprin
derea căilor și mijloacelor pentru 
perfecționarea continuă a muncii.

Iată de ce eficiența dezbaterilor 
care au loc în cercurile politico- 
educative se poate aprecia — și tre
buie apreciată — atît după gradul 
însușirii teoretice de către cursanți 
a conceptelor și ideilor pe care le 
cuprinde tematica, cit și după găsi
rea soluțiilor pentru înfăptuirea 
optimă a programelor de dezvoltare 
a economiei, a sarcinilor ce revin 
fiecărui colectiv.

Prin prisma acestor cerințe vom 
analiza modul de desfășurare a unor 
astfel de dezbateri ce au avut loc la 
două organizații de partid de la în
treprinderea de faianță și sticlărie 
„Faimar" și întreprinderea textilă 
„Maramureș" din Baia Mare la tema 
„Rolul și funcțiile statului nostru 
socialist — stat al democrației mun
citorești, revoluționare". Am ales nu 
întîmplător cele două unități vecine, 
ci pentru că amindouă sînt între
prinderi tinere, care s-au afirmat 
prin rezultate bune, ambele oferă 
exportului aproape 80 la sută din 
producție ; cu privire la realizarea 
planului de beneficii pe 1985, însă, 
și una și alta au rămas datoare eco
nomiei naționale din cauza depășirii 
cheltuielilor. Și nici pe luna ianua
rie această sarcină n-a fost înde
plinită integral de cele două colec
tive.

în perspectiva răspunderii ce îi re
vine colectivului de la „Faimar" față 
de gospodărirea cu eficiență sporită 
a părții din avutul național încre
dințate de către statul nostru, mem
brii cercului politico-educativ — in
gineri, economiști, tehnicieni, crea
tori, responsabili ai unor comparti
mente tehnico-administrative ale în
treprinderii, cuprinși în organizația 
de partid de la T.E.S.A. — au adus 
în dezbatere Ia această temă o se
rie de date privind problemele fun
damentale actuale și de perspectivă 
ale întreprinderii.

Pe ce s-au întemeiat ele 7 Comu
niștii aparținînd acestei organizații 
au condus colective de specialiști 
care au soluționat problema creării 
Unei mase albe (materie primă pen
tru faianță), capabile să înlocuiască 
pe cea procurată din import ; a fost 
introdusă de curînd gestiunea calită
ții pe faze de lucru, cu efect pozi
tiv asupra calității produselor și re
ducerii cheltuielilor ; s-au făcut nu
meroase propuneri privind pregăti
rea și lansarea în fabricație a noi
lor produse destinate exportului în 
vederea reducerii timpului de asimi
lare ; de asemenea, în vederea re
ducerii cheltuielilor se are în ve
dere urmărirea cu mai mare riguro
zitate a eficienței pe fiecare produs 
în parte, a activității din sectoarele 
primare și participarea tinerilor spe
cialiști la elaborarea unor noi solu
ții de reducere a pierderilor tehno
logice și a normelor de consum. S-a 
accentuat, totodată, necesitatea de 
a se recupera pierderile de la cei ce 
le produc.

Desigur, nu toți cei care au iuat 
cuvin tul la dezbateri au făcut legă
tura necesară între aspectele teore
tice ale temei și modul concret in 
care ideile prind viață la locul de 
muncă. Intervenția în momentele ne

CITITORII NOȘTRI,

CORESPONDENȚII N0STRI
Prima microhidrocentrală de pe Topolog

Pe plaiuri argeșene, nu departe 
de vestita cetate a luminii de la 
Vidraru, prind viață noi izvoare de 
electricitate. De curînd, de pildă, 
a intrat in funcțiune microhidro- 
centrala Șuiei I, de pe riul Topo- 
Iog, prima din salba de construcții 
similare de pe acest rîu. Dotată eu 
o turbină, ea furnizează 4 500 kilo
wați, la 10 ore, fiind racordată la 
sistemul energetic național.

Lucrările de |COnstrucție s-au

Redescoperiri
Acționînd în lumina indicațiilor 

conducerii partidului privind dez
voltarea unor activități tradițio
nale ale satului românesc. Trustul 
I.A.S. Dolj a stabilit un program 
de dezvoltare a apiculturii in uni
tățile de la Sadova, Goești șl al
tele. Prin noi roiri și achiziționări, 
aceste unități vor.ajunge să aibă 
fiecare cite 3 000 colonii de albine, 
urmind ca producția de miere să 
se dubleze față de anul 1935. Se va 
extinde stupăritul pastoral, de

Sala de așteptare
Călătoresc adesea la Piatra 

Neamț, cu trenul, iar de acolo cu 
autobuzul pină intr-un sat. Intre 
•tren și autobuz și, respectiv, intre 
autobuz și tren distanța în timp 
este uneori de cîteva ore, pe care 
nu le poți petrece, mai ales noap
tea, sub cerul liber.

Dar... in gara C.F.R. a acestui 
frumos municipiu cineva a ..bine
voit" să desființeze sala de aștep
tare (clasa I), rămînind o singură 
sală — neincăpătoare pentru ma
rele flux de călători care tranzi
tează prin gara respectivă. Astfel, 
cînd trenul accelerat 551/545 soseș
te in gara Piatra Neamț, în miez 
de noante. aceasta este deia arhi
plină. |

Ștafeta dăruirii muncitorești
Fondată cu 75 de ani în urmă, 

întreprinderea chimică din Turda, 
județul Cluj, a devenit în ultimele 
două decenii o importantă unitate 
a chimiei moderne. Așa o vedem 
noi, locuitorii orașului, așa o des
coperă pionierii și școlarii care, 
adesea, sint oaspeții acestui puter
nic colectiv muncitoresc. Dialogul 
cu muncitori si specialiști ai între
prinderii se întinăreste adine in su
fletul celor ce întruchipează viito
rul tării, al orașului si. în bună 
măsură, chiar al acestei întreprin
deri. 

cesare a secretarei comitetului de 
partid, tovarășa Lenuța Trif, ca și a 
propagandistei, tovarășa Letiția Ghe- 
ție, au adăugat limpezime discu
țiilor.

De altfel, așa cum este firesc, ca
drele de coriducere contribuie de 
fiecare dată și aici, in cadrul aces
tor dezbateri, la înțelegerea de că
tre cursanți a legăturii firești, mai 
adinei între principiile și aspectele 
practice ale activității de formare a 
conștiinței revoluționare a oameni
lor. Este, de asemenea, lăudabil fap
tul că cei care au manifestat scă
deri în activitatea proprie, în opera
tivitate și rigoare n-âu fost cruțați, 
ci li s-au adresat critici, cerîndu-li-se 
să acționeze mai viguros pentru în
deplinirea cu exigență a sarcinilor 
ce le revin în funcționarea fără re
proș a mecanismului economico-fi- 
nanciar, a autogestiunii și autocon- 
ducerii muncitorești.

Cea de-a doua dezbatere Ia tema 
menționată am urmărit-o la cercul 
politico-educativ al organizației de 
partid de la secția țesătorie I, schim-

însemnări
din județul Maramureș

bul C, a întreprinderii textile „Ma
ramureș". Din capul locului trebuie 
să spunem că intre cele două dezba
teri există diferențe mari cu privire 
la modul de raportare a învățămin- 
tului de partid la realitățile și 
obiectivele prioritare ale întreprin
derii. Aici, Intervențiile au rămas în 
domeniul teoriei, cursanții străduin- 
du-se să se exprime ca la carte, dar 
nefăcînd trimiteri la fapte de la lo
cul lor de muncă. Dintre problemele 
fundamentale ale activității de pro
ducție de aici care ar fi putut fi 
abordate în acest cadru, două merită 
o atenție specială : calitatea produ
selor pentru export șl gospodărirea 
materiei prime — o parte adusă' din 
import — astfel îneît să se reducă 
consumurile. Era un bun prilej pen
tru a adinei semnificația unor ce
rințe cu raportare la conduita de la 
locul de muncă, în consens cu exi
gențele formulate în documentele 
de partid. Mai ales că colectivul 
respectiv se pregătește să treacă la 
realizarea unor produse complexe 
pentru export, care să asigure o, efi
ciență mai mare în valorificarea ma
teriei prime.

Am mai observa, în același timp, 
nefoloslrea cu prilejul dezbaterilor 
de la invățămintul de partid a nici 
unui fel de material demonstrativ, 
a unor planșe ori panouri care să 
ajute la fixarea mai lesnicioasă a 
cunoștințelor.

De ce nu se realizează întotdeauna 
această osmoză între cerințele teore
tice și faptele concrete ale partici- 
panților la dezbateri, invățămintul 
în aceste cazuri neputîndu-și înde
plini scopul său esențial — acela de 
a-i învăța pe oameni să înțeleagă 
în profunzime și să aplice cu efi
ciență sporită în activitatea de fie-j, 
care zi cunoștințele de ordin poli
tic, ideologic, filozofic ori economic ?

Inginerul Mihai Ulici, propagan
distul acestui cerc, ne-a explicat care 
este cauza, după părerea sa, a acestei 
scăderi : „în cazul nostru, n-am con
siderat necesar să aducem din nou 
în dezbatere anumite aspecte concre
te ale activității de producție pe con
siderentul că noi le-am discutat in 

efectuat îndeosebi cu participarea 
sătenilor din comuna Șuiei și sa
tele învecinate, realizîndu-se în
semnate economii.

In aceste zile vor începe lucră
rile și la microhidrocentrala 
Șuiei II, cu același colectiv de 
muncă. ,

Gheortțhe C. FRUJINA
comuna Șuiei, județul Argeș

în apicultura
înaltă eficiență, și se va perfec
ționa pregătirea apicultorilor prin 
școlarizare și reciclare.

La I.A.S. Sadova, in această iar
nă, harnicii apicultori au curățat 
pestă 9 009 faguri, au însirmat 
8 000 rame, au reparat 4 000 cor
puri de stupi și 50 funduri de 
stupi, precum și numeroase capace 
și alte anexe ale stupilor.»

Constantin DASCĂÎ.U
tehnician, I.A.S. Craiova

cu ușile închise...
în locul sălii de așteptare, con

ducerea stației a plasat „casa de 
rtlărfuri", compartiment care putea 
funcționa și în alte părți. De pildă, 
în holul casei de bilete sînt cinci 
ghișee, din care numai trei func
ționează în mod curent. Oare con
ducerea Regionalei C.F.R. Iași 
poate fi de acord ca — în perime
trul său de activitate — o „casă de 
mărfuri" să aibă întiietate. umbrind 
tradiționala grijă și solicitudine 
față de călători 7

Radu TRIFON 
strada Nucșoara nr. 11, sectorul 6, 
București

Copiii au aflat, de pildă, de la 
inginerul șef, Ioan Chiorean, cum 
vechile secții au fost modernizate, 
dotate cu aparatură care reflectă 
progresul rapid al stiintei.

Asemenea intîlniri deschid în 
fața tinerilor vizitatori ferestre 
largi către munca plină de dăruire, 
la tot mai înalte cote calitative, a 
acestui colectiv. Și deopotrivă fe
restre de lumină' către meserii și 
împliniri viitoare.

Rodica PETEAN
profesoarâ, Turda, județul Cluj 

alt cadru, în tot felul de ședințe, 
deși acum îmi dau seama că aici pu
teau fi abordate dintr-un alt unghi, 
mai indicat din punct de vedere for
mativ. Tocmai de aceea consider ne
cesar să fim asistați cit mai des de 
către cadrele de conducere și acti
viști și să fim ajutați în desfășura
rea învățămîntului de partid. Mai 
ales propagandiștii mai tineri pot 
învăța astfel mai ușor cum să facă 
acea legătură necesară între teorie 
și practică".

Referindu-se la același aspect, 
propagandista Georgeta Opriș de la 
„Faimar" aducea următoarea expli
cație : „Nu știu de ce, dar se mai 
consideră uneori că la învățămintul 
de partid să nu se discute și lucruri 
concrete, din viața colectivului, ci 
numai la un nivel înalt, atît de 
înalt că se pierde legătura cu rea
litățile practice de la fiecare loc de 
muncă. Știam că veți face această 
observație cu privire la legătura ce 
a lipsit dintre problemele generale 
și sarcinile concrete ale cursanților. 
La unele teme e mai greu de făcut 
această legătură. Cred că tocmai în 
această direcție trebuie să stăruim 
în efortul de perfecționare a învă
țămîntului politic".

Ajunși aici, se cuvin făcute cîteva 
precizări. Sigur că la învățămînt se 
discută și trebuie să ’se discute 
profund aspecte teoretice ale con
cepției revoluționare, ale politicii 
partidului nostru ; dezbaterile din în
vățămînt au drept scop ridicarea ni
velului ideologic ai comuniștilor, 
înarmarea lor cu principiile politi
cii partidului. în același timp, este 
necesar ca acestea să fie permanent 
raportate Ia realitățile concrete de 
la locul de muncă, luîndu-se atitu
dine față de deficiențele care exis
tă. Cum ar putea să fie bine apre
ciată o dezbatere la care se discută 
pe larg, să zicem, despre problemele 
disciplinei, ale răspunderii, dar în 
care se trece cu seninătate pe lingă 
abaterile care există în viața colecti
vului respectiv ? Mai mult, se poa
te spune că discutarea acestor reali
tăți conferă prospețime dezbateri
lor, un plus de atractivitate.

Firește însă că modalitățile prin 
care se realizează această legare de 
viața concretă sînt diverse și ele 
depind foarte mult de pregătirea și 
experiența propagandistului.

Rezultă astfel necesitatea organi
zării unor dezbateri-model cu pro
pagandiștii, spre a se înlesni dobîn- 
direa de către aceștia a unei meto
dologii adecvate. Mulți dintre ei sînt 
tineri, fără experiență în acest do
meniu și deci au nevoie de o îndru
mare sistematică chiar și în afara 
instruirii colective. Organele da 
partid trebuie să urmărească cu stă
ruință cum se desfășoară învățămîn- 
tul de partid nu doar prin analize 
globale, ci mai ales prin participare 

’ directă la dezbateri, mijloc eficient 
de a îmbunătăți activitatea din acest 
domeniu.

în general, se poate afirma că în
tărirea legăturilor dintre dezbaterile 
și problemele specifice ale locurilor 
de muncă, identificarea de soluții și 
căi pentru îmbunătățirea activității 
concrete reprezintă calea esențială 
privind sporirea eficienței învăță
mîntului politico-ideologic și, prin 
urmare, ea se cere urmărită cu toa
tă atenția de către organizațiile de 
partid, de către toți cei învestiți cu 
răspunderi în buna sa desfășurare.

Gheorqhe SUSA
corespondentul „Scînteii*

CUM SE APLICĂ PROGRAMUL PRIVIND DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI DE PREPARATE CULINARE
Piteștiul dispune de o bogată re

țea de alimentație publică. Unitățile 
respective, încorporate în principal 
în întreprinderea comercială de stat 
pentru alimentație publică, sint bine 
dotate și aprovizionate, dovedin- 
du-și, an de an, rentabilitatea. O 
altă mențiune : capătă contur tot 
mai puternic ideea promovării unei 
alimentații raționale, așa cum pre
conizează Programul privind dezvol
tarea producției de preparate culi
nare pe perioada 1986—1990 și pen
tru care se pronunță specialiștii în 
nutriție.

Sînt vizibile în acest sens, efor
turile depuse pentru apropierea des
facerii produselor culinare de locu
rile de muncă ale oamenilor și de 
cartierele în care locuiesc aceștia. 
Se practică, de asemenea, desface
rea — îndeosebi prin unitățile pro
prii de tip „Gospodina", cit și prin 
magazinele „Alimentara" — a unor 
produse culinare preambalate, la 
prețuri accesibile. De asemenea 
I.C.S.A.P. a organizat șl unități de 
incintă, și cantine in întreprinderi.

Concretizînd activitatea de dată 
mai recentă șeful serviciului produc
ție al întreprinderii amintite, Gheor
ghe Popescu, arăta că unitățile pro
prii, în număr de 53, desfășoară o 
muncă susținută pregătind și asigu- 
rînd desfacerea pentru populație a 
circa 170 tone de felurite preparate 
culinare. Se cuvine subliniat că în
tregul sortiment de produse a fost 
acceptat în întregime la desfacere, 
neînregistrîndu-se nici un refuz. De 
asemenea, trebuie relevat aspectul 
deosebit de semnificativ — atît din 
punctul de vedere al calității prepa
ratelor, cît și al eficienței economice 
— că vînzările zilnice ale fiecărei 
unități au depășit cu mult pe cele 
ale restaurantelor de categorie su
perioară. „Priza" la public a fost și 
este în creștere vizibilă, îneît celor 
23 de centre de fabricare a prepara
telor li se va adăuga ip curind încă 
unul (cu lucru în trei schimburi și 
o capacitate de două tone pe zi) de 
preparate și semipreparate pentru 
consumul pe loc șl pentru consumul 
acasă. Zeci de unități proprii de tip

In viziunea de ansam
blu, profund civilizatoare, 
imprimată acțiunii de 
dezvoltare și sistematiza
re a Capitalei de către 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o 
mare atenție se acordă 
modernizării arterelor de 
penetrație in oraș. Am 
asistat in decursul anilor 
la remodelarea șoselelor 
Pantelimon, Colentina, 
Alexandriei, bd. Armata 
Poporului și altele. Și-a 
schimbat înfățișarea sub 
ochii noștri și Șoseaua 
Olteniței. Intre Piața 
Pieptănari și Șoseaua Vi- 
tan-Birzești, practic pe 
întreaga lungime cuprinsă 
in perimetrul orășenesc, 
Șoseaua Olteniței a su
ferit radicale transfor
mări. De la o stradă ti
pică periferiilor din ve
chiul București, ea a de
venit un traseu citadin 
cu personalitate bine 
conturată. Acest proces, 
desfășurat in mai multe 
etape, se apropie de fi
nalizare. Dacă prima eta
pă de construcție, care 
include porțțUnea dintre 
Piața Sudului și Orășelul 
copiilor din Parcul Tine
retului datează de prin 
anii '60 și vădește o linie 
arhitecturală mai auste
ră, in ultima perioadă 
modificările in aspectul 
acestei artere s-au con
densat intr-un interval de 
timp relativ scurt și in
tr-o manieră plastică mai 
deosebită. Putem astfel 
consemna incheierea a- 
proape in totalitate a 
construcției blocurilor de 
pe latura dreaptă a șo
selei, pe sensul spre ieși
rea din oraș.

Pe această latură se 
remarcă tronsonul denu
mit de prolectanți „Olte- 
niței-placare II", delimi
tai de Piața Pieptănari și 
bd. C. Brâncoveanu. 1 500 
din cele 2 000 de aparta
mente prevăzute aici au 
și fost realizate in ultimii 
trei ani, celelalte fiind 
planificate pentru 1986— 
1987. Blocurile 2—7, con
struite din secțiuni tip, 
beneficiază de interesante 
soluții constructive la ul
timele etaje, care au ter
minațiile in formă pira
midală, cu părțile cen
trale mai înalte. Se re
marcă, de asemenea, mo
dul de rezolvare a per- 
golelor și de tratare a

„Gospodina" și „Alimentara" vor 
primi in tot timpul zilei preparate 
culinare de la acest centru de mare 
capacitate.

Să consemnăm, de la fața locului, 
cîteva aspecte privind activitatea 
unora din aceste unități.

La restaurantul cu autoservire 
„Cina". „Zilnic ne calcă pragul — 
ne spune Ion Comănescu, responsa
bilul — circa 3 009 consumatori. Le 
oferim în permanență 50—60 prepa
rate, toate din producție proprie". 
Privim sala ; este curată, aerisită, 

Preocupări actuale în 
alimentația publică piteșteană

cu flori pe mesele cu fețe albe. Se 
perindă prin fața liniei de autoser
vire, cu bucate frumos aranjate, 
consumatori separați, cît și în gru
puri. Sînt și mese rezervate pentru 
elevi și pensionari. Rezultatul fap
tului că se manifestă grijă deose
bită și atenție față de preferințele 
oamenilor se concretizează în creș
terea nivelului vînzărilor ; anul tre
cut, planul la vînzări a fost depășit 
cu un milion lei. De la Niculina 
Grosu — una din cele șase bucătă
rese, cu vechime și experiență — 
aflăm că, pentru testarea preferin
țelor clienților, unitatea și-a făcut 
bunul obicei de a organiza periodic 
expoziții de artă culinară. „Dar nu 
expoziții de dragul expozițiilor, ține 
ea să precizeze, fie ele și cu vîn- 
zare. Sînt adevărate sondaje pe care 
le efectuăm în rîndul clienților — 
și ținem seama de ele la alcătuirea 
rețetelor, îneît să avem mereu me
niuri variate. Căci adevărul este : 
clienții intră in local cînd știu că 
pot consuma azi ceea ce nu au con
sumat ieri și alaltăieri".

părții finale a blocurilor, 
forma și tăietura balcoa
nelor, diferite de la o 
clădire la alta. Și încă o 
caracteristică : reușita
îmbinare a materialelor, 
suprafețele îmbrăcate in 
placaj de cărămidă alter- 
nind cu cele finisate in 
terasit. La parterele de la 
extremitățile tronsonului 
sînt dispuse magazine in
tr-o gamă variată de 
profile comerciale. In in
tersecția Șoselei Olteniței 
cu bd. C. Brâncoveanu se 
realizează o piață orășe
nească, remarcabilă ca 
dimensiuni și rezolvare. 
Clădirile 11 ABC și 12

prevăzute cu magazine la 
parter. El a fost astfel 
conceput incit să asigure 
un cadru de arhitectură 
corespunzător importan
ței acestei piețe pentru 
desfășurarea traficului 
orășenesc.

Pornind de la Piața 
Sudului și pină la Șo
seaua Vitan—Birzești,
frontul de clădiri de pe 
partea dreaptă a Șoselei 
Olteniței include, de fapt, 
una din laturile marelui 
ansamblu de locuințe Ol
teniței — Berceni cu blo
cul purtînd numerele 
149—153, recent finisat, se 
încheie, de fapt, acest

încă un traseu întinerit 
în Capitală: 

Șoseaua Olteniței
ABC, aproape gemene, 
de pe fiecare laturi a 
șoselei, debușează in a- 
ceastă piață prin două 
tronsoane de bloc unicat, 
cu motive decorative a- 
trăgitoare. La parterul 
lor sînt prevăzute un 
restaurant și o cofetărie, 
ambele dotări extinzin- 
du-și spațiul interior 
prin terase in aer liber.

Complet terminat, tron
sonul dintre bd. C. Brân
coveanu și Piața Sudului 
totalizează 900 aparta
mente in blocuri ampla
sate atit perpendicular, cit 
și de-a lungul arterei de 
circulație. Retragerea lor 
față de trotuar a permis 
amenajarea de spații 
plantate, conferind anver
gură șoselei. Și aici par
terele clădirilor cuprind 
unități comerciale și de 
servire curentă care con
tribuie deopotrivă la sa
tisfacerea operativă a 
cerințelor populației, cit 
șl la dinamizarea străzii. 
Un punct urbanistic de 
referință ll reprezintă 
Piața Sudului. Potrivit 
proiectelor, in acest nod 
de circulație, unde s-a 
amenajat și o stație a 
metroului, spațiul încon
jurător va fi mobilat cu 
blocuri de 8—9 etaje,

ansamblu de 13 000 apar
tamente, care marchea
ză poarta de intrare in 
oraș prin artera Olteniței. 
Poziția acestui bloc ă dic
tat nu numai forma sa 
curbată, ci și înfățișarea 
aparte a construcției, care 
se constituie intr-un cap 
de perspectivă către ar
teră.

De partea cealaltă a 
Șoselei Olteniței, ultimul 
tronson de blocuri, avind 
la un capăt str. Lunca 
Birzești, iar la celălalt 
Șoseaua Vitan — Birzești, 
este denumit ansamblul 
Olteniței-Nord. Această 
componentă a Șoselei Ol
teniței, care va totaliza, nu 
numai la arteră, ci și in 
adincime, 2 900 de aparta
mente, se află in plină 
construcție. Primele 20 de 
blocuri au și fost termi
nate, cea mai mare parte 
fiind deja locuite. Și in 
suita de blocuri cu cinci 
niveluri s-au ivit nume
roase semne ale prezenței 
locatarilor in apartamen
te. Prin mijlocul viitoru
lui ansamblu se pătrunde 
intr-o interesantă confi
gurație a reliefului ora
șului, spre un taluz in 
formă de amfiteatru, pe 
care proiectanții l-au 
semnalat prin felul de

Unități turistice în județul Caraș-Severin
Celor care doresc să petreacă 

vacanța sau o parte din concediu 
și. totodată, să cunoască pitoreștile 
meleaguri ale iudetului Caras-Se- 
verin le stau la dispoziție cîteva 
frumoase unități turistice, gazde 

țospitaliere în orice sezon. Printre 
acestea se numără hanul „Tibis- 
cum", situat la intrarea în orașul 
Caransebeș, pe malul Timișului. El 
dispune de 72 locuri de cazare în 
camere și de căsuțe.

O unitate apreciată este și hanul 
„Bocșa-Izvor", amplasat pe malul 
rîului Bîrzava, în zona turistică a 
orașului Bocșa, pe șoseaua ce lea

La cantina-restaurant a întreprin
derii de motoare electrice din Pi
tești. Aici funcționează o linie de 
autoservire și o altă linie cu pro
duse de patiserie ; servesc zilnic 
masa de prînz circa 300 de munci
tori din unitate. Se consumă min- 
căruri gustoase, preparate de trei 
meșteri bucătari. Se merge cu gus
tări și în schimbul de noapte. De la 
responsabilul Florin Barbu mai aflăm 
că sînt vîndute pentru acasă gustări 
reci sau preparate calde, precum și 
produse de cofetărie. Conducerea în

treprinderii electrice asigură canti
nei o puternică bază de aproviziona
re : o seră (eare pune în permanen
ță ia dispoziție legume proaspete de 
tot felul) și o gospodărie-anexă 
(unde se cresc păsări și porci)..

La „Gospodina Sanda". Galanta
rele încărcate cu preparate apeti
sante și gustoase. Succesul la con
sumatori — garantat.

— Unitățile noastre producătoare, 
spune Marioara Diaconu, responsa
bila, ne-au livrat azi 48 de sorti
mente culinare și de patiserie. Ma
joritatea au la bază cererile primi
te de la consumatori.

— Aveți și semipreparate, după 
cum se vede.

— Da. Și se vind rapid.
Cerem părerea unui cumpărător, 

Ion Rădoi :
— Sint pensionar și cumpăr zilnic 

semipreparate de la „Gospodina", 
îmi pregătesc cu ele repede și co
mod o masă bună, consistentă.

La o masă, tînărul Ion Vasilescu. 
îi solicităm părerea : 

dispunere a blocurilor și 
prin tratarea lor volume
trică. Cele dinspre taluz 
sint mai joase, clădirile 
dinspre Șoseaua Olteniței 
au 8—9 etaje și o dispu
nere pe tronsoane scurte, 
pentru a lăsa privirea să 
pătrundă spre bogata 
zonă de vegetație din in
terior.

Întreaga arteră Olteni
ței are o lungime de 4 
km. Ea a fost concepută 
sub noua înfățișare in 
secția complexă de pro
iectare a Institutului 
„Proiect București" de 
sub conducerea arhitec
tului Gheorghe Leahu, 
care ne-a pus la dispozi
ție aceste date. Șoseaua 
Olteniței și cartierele în
conjurătoare beneficiază, 
ca și celelalte ansambluri 
orășenești, de variate do
tări edilitar-urbanistice, 
social-culturale, distrac
tive, de agrement. In 
afară de rețeaua comer
cială, care însumează mai 
bine de 10 000 mp, popu
lația are la dispoziție pia
ța agroalimentară din 
zona BIG, o nouă piață 
agroalimentară pe Șos. 
Berceni, școli, grădinițe; 
creșe, două unttăți sani
tare — spitalul sectoru
lui 4 de pe Șos. Vltan- 
Blrzești și spitalul de 
copii situat la intersecția 
bd. C. Brâncoveanu cu 
str. Sergent Nițu Vasile, 
cinematograful „Cultu
ral" din bd. Metalurgiei. 
Tot in raza de influență 
a Șoselei Olteniței se află 
Orășelul copiilor din Par
cul Tineretului, Sala Po
livalentă, lacul și cele
lalte dotări de agrement. 
A inceput, recent, con
strucția unei case de cul
tură, amplasate la inter
secția Șoselei Berceni cu 
str. D. Petrescu, dotată 
cu o sală de 800 de locuri 
pentru toată gama de 
spectacole, o altă sală po
livalentă, discotecă, spa
ții pentru tot felul de ac
tivități de cerc. Toate în
noirile petrecute in anii 
noștri pe acest întins te
ritoriu bucureștean, ca șl 
cele în curs de execuție 
vor asigura condiții din 
cele mai bune de viață și 
de petrecere a timpului 
liber pentru oamenii mun
cii care locuiesc în a- 
ceastă parte a Capitalei.

Gabriela BONDOC
Foto ! Sandu Cristian

gă Reșița de Timișoara. La un 
kilometru de Bocșa se află cabana 
„Stejarul", într-o pădure aproape 
de lacul Metres, unde se poate 
pescui și se pot face plimbări de 
agrement cu bărcile.

Hanul „Caraș" din Oravița pune 
la dispoziția turiștilor 60 locuri 
de cazare și restaurant, iar la alti
tudinea de 1 000 metri, pe muntele 
Semenic, hanul „Gărîna" oferă în 
orice sezon locuri de cazare, iar 
masa se poate servi la restaurantul 
unității.

în fotografie: hotelul „Tibiscum".

— Mănînc, cum se zice, „ca la 
mama acasă". Totul e gustos și 
bine preparat.

„Gospodina Sanda" este foarte so
licitată. Dovadă : cifra mare a vîn- 
zărildr.

O imagine de ansamblu asupra a- 
provizionării cu preparate culinare a 
localităților urbane ne oferă tova
rășul Cornel Oprescu, directorul Di
recției comerciale Argeș. „în muni
cipiul Pitești, orașele Cîmpulung și 
Curtea de Argeș — unde locuiesc 
293 800 persoane, adică 94 la sută din 
populația urbană a județului — con
form programului stabilit pe 1986, 
prin unitățile de alimentație publi
că, magazinele alimentara și canti- 
nele-restaurant se vor desface 12 850 
tone preparate culinare, din care cu 
vinzarea la domiciliu 4 640 tone, 
restul fiind desfăcute pentru con
sum pe loc. Preponderente vor fi 
meniurile realizate pe bază de legu
me, paste făinoase, pește, carne de 
pasăre. Producerea lor se va reali
za in centrele existente, folosin- 
du-se la maximum utilajele și agre
gatele din dotare. Structura sorti
mentală va fi cit mai diversificată, 
răspunzîndu-se cu meniuri complete 
preferințelor consumatorilor".

Evaluarea necesarului de materii 
prime se va face in strînsă legătu
ră cu cerințele alimentației științi
fice, prin valorificarea' materiilor 
prime Jocale. O atenție deosebită se 
va acorda materiilor prime hor
ticole, care se vor livra în stare 
prelucrată și preambalate corespun
zător. S-au întreprins măsuri adec
vate pentru asigurarea forței de 
muncă specializată și a reclamei co
merciale, pentru urmărirea zilnică, 
pe destinații, a producției realizate 
și a livrării cu promptitudine a a- 
cesteia. Ceea ce înseamnă că, în ju
dețul ■ Argeș, primele măsuri pentru 
asigurarea alimentației raționale, in 
spiritul Programului amintit, au fost 
bine gindite și organizate. De aceea 
au și fost bine primite și apreciate 
de publicul consumator.

Gheorqhe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii”

Specialistul 
agricol
(Urinare din pag. I)

succedat cite patru. în cinci cîte cinci, 
în una au funcționat șase și în două 
ferme, cîte șapte. Ceva mai, bine stau 
lucrurile, după cum rezultă dintr-o 
analiză efectuată de direcția agrico
lă, în consiliul agroindustrial Băicoi- 
Florești. Dar și aici fluctuația se face 
simțită : dacă în două unități timp 
de zece ani se menține același ingi- 
ner-șef, în celelalte funcționează, în 
același interval, cite doi, trei și pa
tru specialiști. La fel stau lucrurile 
și în ferme.

Despre inginerul Nicolae Sabău ni 
s-a spus că este un specialist apre
ciat pentru competența sa, energic, 
muncitor, că peste tot pe unde a 
fost si-a făcut datoria, motive pen
tru care recent a fost promovat în 
funcția de inginer-șef al consiliului 
agroindustrial Poienari. După cum 
ne-a relatat el însuși, intre anii 
1965—1978 a funcționat în aceeași 
unitate in județul Buzău, iar din 
1979 pină in 1985 a avut trei locuri 
de muncă in județul Prahova. „De 
la direcția agricolă mi s-a spus că 
la C.A.P. Șirna lucrurile nu stăteau 
bine și că trebuie să mă duc acolo 
să pun unitatea la punct" — ne ex
plică el. S-a dus, și-a organizat mun
ca, dar cind lucrurile intraseră pe un 
făgaș bun, după trei ani a fost mu
tat la G.A.P. Mănești, unde n-a apu
cat să cunoască bine unitatea, pen
tru că după un an a fost promovat. 
Ce a rezultat in urma acestor mu
tări 7 — l-am întrebat.

— La C.A.P. Șirna, cu excepția or
zului, producțiile au crescut la toate 
culturile, s-a îmbunătățit situația e- 
conomico-financiară a unității. Dar 
mai era mult de lucru, mai ales in 
zootehnie. între timp, unitatea din 
care am plecat (C.A.P. Poienari — 
n.n.) a dat înapoi, motiv pentru care 
inginerul-șef a fost schimbat recent. 
Un ciștig totuși a fost, deși prea mic 
pentru atîtea schimbări. Trecînd prin 
trei unități, am reușit să le cunosc
— ceea ce îmi servește în noua 
funcție.

Evident, nu trebuie exclusă solu
ția transferării unui specialist cu ex
periență, pricepere și simțul datoriei 
într-o unitate care trebuie ajutată să 
iasă din impas. Cu o condiție : să 
fie lăsat, să i se acorde timpul ne
cesar punerii în aplicare a măsuri
lor stabilite, să-și poată duce la ca
păt proiectele. Altfel există riscul 
transformării acestor oameni in 
„pompieri" care sting focul doar la 
suprafață.

Dar nu acesta este aspectul care 
trebuie să preocupe cel mai mult, ci 
prea desele schimbări ale unor spe
cialiști — cele mai multe la cererea 
acestora și nejustificate — ale căror 
consecințe sint evidente în deregla
rea activității unităților agricole. An
cheta de față nu și-a propus să 
„inventarieze" situațiile de acest fel. 
Organele agricole județene (preocu
pate. după cum se pare după unele 
măsuri luate în această primăvară
— deși acestea se impuneau mai de 
mult) vor găsi ele însele soluții pen
tru a elimina cu desăvîrșire „plim
bările" inutile ale unor specialiști, 
dăunătoare și pentru unitățile agri
cole. și pentru ei.

Informafii de la C. E. C.

A început înscrierea 
dobînzilor în libretele 

de economii
Opțiunea de a păstra la C.E.C. 

economiile bănești personale este 
un deziderat si un drept exclusiv 
al fiecărui cetățean. Această o'p- 
tiune este însă puternic stimulată 
de dobinzile acordate de C.E.C., 
care sporesc astfel sumele depuse 
spre păstrare la unitățile Casei de 
Economii și Consemnațiuni.

Unitățile C.E.C. din întreaga tară 
au inceput să înscrie dobinzile cu
venite titularilor pentru depunerile 
efectuate pină la 31 decembrie 1985 
pe librete de economii cu dobîndă 
„la vedere" si „pe termen", cu do
bîndă si cîstiguri. cu dobîndă și 
cîstiguri în autoturisme.

Sucursalele si filialele C.E.C., pre
cum si agențiile C.E.C. autorizate 
înscriu în tot cursul anului dobîn- 
da cuvenită titularilor pentru de
punerile efectuate pe libretele de 
economii la care dobîndă se acor
dă in numerar. In unitățile C.E.C. 
sint afișate simbolurile libretelor de 
economii (primele două erupe de 
numere menționate pe libret) pen
tru care unitatea respectivă efec
tuează înscrierea dobînzilor.

Pentru sprijinirea depunătorilor, 
Casa de Economii si Consemna- 
tiuni a luat măsuri menite să în
lesnească înscrierea dobinzilor prin 
deplasarea la unitățile C.E.C. din 
mediul sătesc a personalului de la 
sucursale si filiale. In același timp, 
depunătorii de la sate au posibi
litatea de a preda libretele la uni
tățile C.E.C. existente în aceste lo
calități. care le trimit pentru în
scrierea dobinzilor unităților C.E.C. 
unde se tin fisele de cont ale li
bretelor respective. La depunerea 
libretelor, titularilor li se elibe
rează adeverințe de primire, ur
mind ca după înscrierea dobînzi
lor titularilor respectivi să le fie 
restituite libretele care le aparțin. 
Este important de reținut că de
punerea libretelor pentru înscrierea 
dobînzilor se poate face si la uni
tățile poștale, precum si la coope- 
rațivele de credit autorizate să e- 
fectueze operații C.E.C.

Pentru înscrierea dobinzilor cu
venite pentru sumele depuse în 
conturile curente personale, titula
rii acestora nu trebuie să se pre
zinte la unitățile C.E.C. deoarece 
dobîndă aferentă se adaugă auto
mat la soldurile existente în con< 
turi.

Stimulent permanent care de
termină sporirea numărului depu
nătorilor la C.E.C.. dobinzile acor
date pe toate instrumentele de e- 
connmisire contribuie la creșterea 
veniturilor bănești ale populației de 
la orașe și sate.
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UN EXCELENT COMBUSTIBIL lN CURSA PENTRU PROGRE:

S-a dovedit că se poate: ÎN L0< 
DE OTEL ALIAT - BAZALT!

Combaterea excesului de umiditate
mai operativ, cu forțe mai mari!

în unele zone ale județu
lui TELEORMAN, apa băl
tește pe importante supra
fețe. In aceste condiții, eli
minarea excesului de umidi
tate a devenit lucrarea prio
ritară în multe unități agri
cole, deoarece de operativi
tatea cu care se acționează 
depind dezvoltarea , normală 
a culturilor de păioase, cit și 
începerea campaniei de în- 
sămînțăti în perioada opti
mă. Pe baza unui program 
stabilit de biroul comitetului 
județean de partid, in aceste 
zile se află în cîmp, cu sape 
și cazmale, numeroși coope
ratori și mecanizatori, orga
nizați pe echipe și îndru
mați de specialiști și cadre 
de conducere din unități, 
pentru evacuarea apei. în 
același timp, sînt folosite și 
utilaie apartinînd întreprin
derii de execuție și exploa
tare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare si oficiului 
județean de gospodărire a 
apelor.

Pe terenurile aparținind 
C.A.P. Siliștea-Purani, Ja 
primele ore ale dimineții, 
deși Iapovița nu contenea, 
mai mulți țărani cooperatori 
se aflau în diferite puncte de 
lucru, indepărtind apa de pe 
circa 600 hectare semănături 
și ogoare. Pe aproape în
treaga suprafață s-au decol- 
matat șanțurile și rigolele 
existente, s-au făcut altele 
noi. Firește, se lucrează mult 
mai ușor acolo unde s-au 
săpat anii trecuți canale 
adinei, care acum preiau 
surplusul de apă șl-1 conduc 
pe firul văilor.

în lunca pîrîuluî Bratcov, 
pe o solă cultivată cu griu, 
la C.A.P. Stejaru, sub îndru
marea președintelui unității. 
Ion Oneață, zeci de coopera
tori executau rigole, înlătu
rau „ochiurile" de apă. Oa
menii caută astfel să evite 
pericolul de asfixiere a plan
telor prin băltire, dar au in 
același timp o grijă deose
bită pentru păstrarea densi
tății culturii. Fiecare se 
mișcă prudent, ferind plante
le de smulgere sau înfundare 
in noroi.

Dacă In nordul și in cen
trul județului se lucrează cu 
sape, cazmale și lopeți, în 
zona de sud, în sistemele de 
irigații Zimnicea, Turnu Mă
gurele, Piatra au fost puse 
în funcțiune toate stațiile de 
desecare. în raza de activi
tate a sistemului de hidro
ameliorații Turnu Măgurele, 
cele patru stații de desecare 
funcționează la întreaga ca
pacitate ziua și noaptea. în 
stația „Săratu", unde excesul 
de apă este mai mare, s-au 
mohtat suplimentar încă 
două agregate de pompare, 
mărindu-se astfel debitul 
stației cu 2 500 metri cubi pe 
oră.

în încheierea acestor rîn- 
duri, am consemnat opiniile 
inginerului Vasile Boncotă, 
director al direcției agricole 
județene : „Se poate spune

că în cîteva zile apa va fi 
evacuată de pe cele 4 600 
hectare cultivate cu păioase 
și 3 000 hectare de ogoare. 
De acum încolo, toată aten
ția noastră va fi îndreptată 
spre declanșarea campaniei 
însămințărilor de primăvară. 
Pretutindeni, specialiștii, ca
drele de conducere din uni
tățile agricole controlează te
renurile, solă cu solă, pentru 
a identifica parcelele zvînta- 
te în vederea trecerii cu 
operativitate Ia pregătirea 
patului germinativ si la se
mănat". (Stan Ștefan, cores
pondentul „Sein teii").

★
în aceste zile, în județul 

GIURGIU se desfășoară ac
țiuni pentru eliminarea băl
tirilor, avînd ca scop asigu
rarea tuturor condițiilor pen
tru dezvoltarea normală a 
culturilor și pentru declanșa
rea în cel mai scurt timp a 
insămînțărilor.

în unitățile agricole situa
te de o parte și de alta a 
autostrăzii București — Pi
tești (Boiintin-Vale. Floresti- 
Stoenești, Dealu, Ulmi. Joița 
și altele), numeroși țărani 
coopețatori sapă șanțuri și 
deschid canale pentru scurge
rea apei de pe semănături și 
ogoare. La întreprinderea- 
agricolă. de stat Vedea, pe 
300 hectare de ogoare desti
nate culturii porumbului au 
lucrat zilnic peste 250 de oa
meni, ajutați de utilaje me
canice, care au săpat canale 
și rigole. De la tovarășul 
Paul Manea, economist-șef al 
consiliului agroindustrial Ho
tarele, aflăm că în ultimele 
două zile excesul de umidi
tate a fost înlăturat de pe 
suprafețele însămînțate cu 
griu la cooperativele agricole 
Izvoarele și Valea Dragului, 
în prezent, în fiecare din 
unitățile consiliului situate în 
vecinătatea luncii Argeșului, 
care constituie o sursă de 
menținere a pînzei freatice la 
cote ridicate, locuitorii acțio
nează cu ajutorul hîrlețelor 
Și a patru motopompe pentru 
scoaterea apei de pe teren, 
cu prioritate de pe solele ce 
urmează a fi însămînțate.

O atenție deosebită se 
acordă eliminării excesului 
de umiditate din incintele 
indighite. Astfel, în sisteme
le mari de desecări de la 
Slobozia, Vedea, Ghizdaru. 
Greaca și Prundu și din pa
dinile Șerbăteasca și Stoe- 
nești, sute de mecanizatori, 
mecanici și alți lucrători de 
ia I.E.E.L.I.F. Giurgiu, ță
rani cooperatori, eu ajutorul 
lopeților, tîrnăcoapelor, al 
plugurilor cu o brazdă și cu 
tracțiune animală și a 21 de 
utilaie. au participat la spar
gerea dopurilor de gheață si 
de zăpadă pe 6 km de canale 
de desecări. Apoi au deschis 
canalele secundare, au săpat 
rigole de legătură cu siste
mele de irigații din incintă 
și astfel, numai la I.A.S.

Prundu, în patru zile, a fost 
eliminată apa de pe aproape 
700 de hectare.

Aceste cîteva măsuri pun 
în evidență hotărîrea oame
nilor muncii de pe ogoarele 
județului Giurgiu de a rea
liza în bune condiții toate 
lucrările din actuala campa
nie agricolă. (Ion Manea, co
respondentul „Sein teii").

★
Eliminarea excesului de 

umiditate de pe suprafețele 
ce urmează să fie însămîn- 
tate în următoarele zile si 
de pe culturile semănate în 
toamnă a fost realizată în 
majoritatea unităților agrico
le din județul IALOMIȚA cu 
maximă operativitate, con
ducerile unităților actionînd 
cu promptitudine, mobilizînd 
importante forte umane. Pen
tru evacuarea apei ce băltea 
pe unele din suprafețele din 
lunca Ialomitei. incinta în- 
diguită dintre apele Borcei 
si Dunării si zonele cu aport 
freatic, unitățile agricole au 
trecut la săparea de șanțuri 
si rigole menite să contri
buie la zvîntarea rapidă a 
solului. S-a acționat atît 
pentru scurgerea apei de ne 
terenurile ce urmează să fie 
semănate, dar mai ales pen
tru proteiarea culturilor de 
griu si orz. de plante fu
rajere. Printr-o muncă bine 
organizată. în unitățile a- 
gricole din consiliile agroin
dustriale Balaciu (C.A.P. 
Munteni-Buzău. Crăsani. Să- 
răteni si Căzănesti). Con- 
deesti (C.A.P. Cosereni. Băr- 
cănesti). Urziceni (C.A.P. 
Manasia. Jilavele si Adînca- 
ta), Gîrbovi (C,A.P. Valea 
Măcrișului si Ion Roată), Co- 
cora (C.A.P. Colelia si Co- 
cora). unde existau suprafe
țe cu exces de umiditate, 
apa care băltea a fost înlă
turată. fiind preluată de ca
nalele de desecare. în a- 
ceste condiții, canalele de 
desecare care au fost cu
rățate sl decolmatate încă 
din toamnă au putut prelua 
cu repeziciune ana ce băl
tea. Pentru o scurgere cit 
mai rapidă, șanțurile si ri
golele au fosț săpate mai a- 
dînc ca de obicei, iar pen
tru evitarea deteriorării se
mănăturilor. acestea au fost 
îngustate la maximum. Pe 
suprafețele de unde apa a 
fost evacuată, șanțurile au 
fost acoperite si terenul ni
velat. iar solul a început să 
se zvînte si să înflorească, 
creînd condițiile necesare 
pentru ca în următoarele 
3—4 zile să se poată intra 
la pregătirea terenului si la 
semănat. O dată cu elimina
rea excesului de umiditate, 
specialiștii din unităti au fă
cut si o riguroasă identifi
care a suprafețelor ce vor 
putea fi însămînțate cu prio
ritate. (Mihai Vișoiu, cores
pondentul „Scinteii").

Cu lopeți, cu motopompe, cu toate mijloacele posibile — 
așa trebuie acționat pretutindeni unde apa băltește pe 
ogoare pentru a asigura dezvoltarea normală a semănă
turilor de toamnă și începerea neîntîrziată a insămînțărilor 

Foto : Agcrpres

La C.A.P. Malu și Bolintin- 
Vale (județul Giurgiu), prin 
rigole și șanțuri, echipe de 
cooperatori deschid drum 
apei spre canalele de dese

care

Foto : F. Gronski

(Urmare din pag. I)
cini concrete pe produse fizice, pe 
sortimente și in unități de măsură 
precise, precum și indicatorii valo
rici corespunzători. Rezultă de aici 
că în fiecare unitate economică tre
buie să se asigure nominalizarea în
tregii producții fizice și concordan
ta acesteia cu producția valorică, 
respectindu-se strict prețurile de 
producție și de livrare legal stabi
lite. Totodată, ministerele, centrale
le și comisiile de planificare terito
rială, în conlucrare cu Comitetul de 
Stat al Planificării, au datoria de a 
crea condiții în fiecare unitate pen
tru programarea și lansarea din 
timp a producției, îndeosebi a celei 
destinate exportului.

O problemă deosebit de importantă 
este aceea a actualizării planurilor 
anuale in scopul adaptării operative 
la cerințele și condițiile concrete 
care apar pe parcursul execuției 
planului cincinal. în această privin
ță, o categorie de măsuri se referă 
la faptul că normele de consum și 
sarcinile de tipizare a produselor și 
materialelor se vor stabili cu un an 
înaintea anului de plan și vor sta Ia 
baza întocmirii planului de dezvol
tare economico-socială a anului 
următor. în această perioadă, mi
nisterele, centralele și întreprinde
rile au obligația să stabilească și să 
aplice măsuri tehnico-organizatorice 
adecvate pentru încadrarea strictă, 
de la începutul noului an de plan, 
în normele de consum aprobate. De 
asemenea, producția destinată consu

mului intern trebuie să fie practic 
integral contractată pînă la definiti
varea planului pentru anul următor, 
în acest scop, balanțele materiale se 
vor actualiza o dată cu prevederile 
de plan, iar pentru export se vor 
încheia contracte ferme, contracte 
cadru, contracte de lungă durată, 
comenzi sau convenții care să asi-

voltarea economico-socială a tării 
care să țină seama într-o măsură 
mai mare de evoluția previzibilă' a 
cerințelor interne și externe, de mu
tațiile care au loc în diviziunea in
ternațională a muncii, de tendințele 
progresului științifico-tehnic pe plan 
mondial, în decret se prevede creș
terea răspunderilor ministerelor și

tive, o serie de măsuri privesc per
fecționarea sistemului de planificare 
și urmărire a sarcinilor in domeniul 
ridicării nivelului tehnic și calitativ 
al produselor. In acest sens, se pre
vede ca în plan să se cuprindă indi
catori specifici de măsurare a nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor, cum sînt : ponderea producției

Producția fizică, eficiența și calitatea 
— la nivelul prevederilor planului!

gure certitudinea desfacerii produ
selor și folosirea deplină a capaci
tăților de producție. Și, în fine, se 
cuvine amintită și o altă prevedere 
importantă, care accentuează carac
terul democratic al procesului de 
planificare : Consiliul de Miniștri 
definitivează proiectul de plan pen
tru anul următor pe baza observați
ilor și propunerilor adunărilor gene
rale și consiliilor oamenilor muncii.

Avîndu-se în vedere „creșterea ro
lului și importantei prognozelor pe 
termen lung în condițiile revoluției 
tehnico-științifice contemporane. în 
fundamentarea de alternative pentru 
deciziile politice cu privire la dez-

centralelor în elaborarea prognoze
lor pe produse și grupe de produse. 
Aceste prognoze trebuie să cuprindă 
direcțiile de modernizare a produc
ției, modificările previzibile în 
structurile sortimentale, perspective
le înnoirii produselor, evoluția teh
nologiilor de fabricație, a parametri
lor de eficientă economică, posibi
litățile de asigurare a bazei tehnico- 
materiale, de desfacere a produselor 
pe piața internă și externă.

Pentru sporirea răspunderii și 
stimularea eforturilor creatoare ale 
colectivelor de oameni ai muncii în 
vederea accentuării laturilor calita
tive, intensive ale activității produc-

de calitate superioară în totalul pro
ducției realizate, ponderea în pro- 
ducția-marfă a valorii produselor de 
calitate la nivel mondial.

Tot în domeniul perfecționării 
mecanismului de planificare, noi re
glementări asigură lărgirea atribuți
ilor și competențelor comisiilor de 
planificare in profil teritorial in 
întocmirea lucrărilor necesare elabo
rării și urmăririi execuției planurilor 
de dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial. Bunăoară, comisiilor 
de planificare teritorială le revine 
obligația de a supune propunerile 
de plan și principalele probleme 
legate de îndeplinirea planului dez-
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© Specialiștii români au conceput o serie de tehnologii 
pentru transformarea bazaltului in produse cu proprie
tăți mecanice și chimice remarcabile © Prin folosirea 
unei tone de bazalt se economisesc 2,5 tone de oțel și 
10—12 tone combustibil convențional • La volume egale, 
pentru fabricarea din bazalt a produselor se consumă de 
2 pînă la 6 ori mai puțină energie decit in cazul produ- 

cerii acestora din fontă sau oțeluri înalt aliate.

-1*
I

*

Ce trebuie întreprins acum — ra
pid și eficient — în unitățile eco
nomice, pentru a reduce consumul 
de materiale scumpe și deficitare, 
cum ar fi oțelurile înalt aliate și 
metalele neferoase ? Ce posibilități 
și ce arie de aplicabilitate în indus
trie oferă în acest scop bazaltul ? 
Acestea ar fi, exprimate succint, 
ideile de bază pe care și-au propus 
să le analizeze participanții la o 
consfătuire — reprezentînd 70 de în
treprinderi din țară — a cărei gazdă 
a fost întreprinderea pentru lianți 
Brașov.

De mai mulți ani, Ia întreprinde
rea de lianți din Brașov se între
prind cercetări asidue menite să 
facă din bazaltul natural un înlocui
tor al metalului, mai cu seamă al 
oțelurilor înalt aliate. De ce tocmai 
bazaltul ?
spunea 
rectorul 
■folosirea 
are, în 
decenii.
brașovene cunosc și stăpîncsc bine 
tehnologiile de topire, turnare, re- 
cristalizare, sinterizare etc. ale ba
zaltului. în momentul de față se 
realizează aici peste 300 de produse 
din bazalt, insumînd o producție de 
circa 3 000 tone pe an, de care bene
ficiază, practic, toate ramurile indus
triale. Le întîlnim în industria chi
mică la placarea cu bazalt a incintei 
reactoarelor și coloanelor de reacție, 
a rezervoarelor de depozitare a sub
stanțelor corozive sau a băilor de 
electroliză. în industria metalurgică 
și minieră, cu bazalt sînt placate

jgheaburile de evacuare a zgurii, 
conductele și coturile pentru trans
portul materialelor corozive și abra
zive. Tot din plăci de bazalt topit, 
turnat și recristalizat, se pot confec
ționa batiuri de mașini-unelte, mese 
de control, izolatori electrici de joa
să tensiune, grătare de scoatere a 
cocsului etc. In toate aceste utili
zări sînt înlocuite cu succes oțeluri 
aliate și înalt aliate, se asigură o 
securitate și o durată sporite de 
funcționare a utilajelor, se elimină 
cheltuielile impuse prin reparații etc. 
Firește, se pune întrebarea dacă, și 
din punct de vedere energetic, utili
zarea bazaltului este sau nu econo
mică. Tabelul de mai jos este edifi
cator.

așa cum 
Bodea, di- 

brașovene, 
acest scap

Pentru că, 
și ing. Ioan 

întreprinderii 
bazaltului în 

lume, o tradiție de cîteva
Specialiștii întreprinderii

Produs Kg cc./dm.c.
Bazalt 3,6
Fontă 6,0
Oțel :

— turnat 8,9
— laminat 15,8

Oțel înalt aliat :
— turnat 11,6
— laminat 21,1

BUZĂU : Tehnologii 
și produse noi

Angajați cu toate forțele în am
pla întrecere socialistă ce se des
fășoară pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe pri
mul an al noului cincinal, oamenii 
muncii de la întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice Bu
zău înregistrează importante suc
cese pe linia înnoirii și moderni
zării producției industriale. Astfel, 
specialiștii de aici au reușit să 
pună la punct, prin eforturi pro
prii, noi tehnologii de fabricație, 
care au permis lărgirea gamei sor
timentale de filtre auto și indus
triale. Totodată, au fost -realizate, 
pentru prima dată în țara noastră, 
țevi mufate din PVC, cu diametru 
de 315 mm, produs intens solicitat 
la export. Primele 20 tone din a- 
cest produs au și fost livrate be
neficiarilor externi. De retinut că 
proiectarea și execuția SDV-urilor 
s-au realizat prin eforturi proprii, 
în cadrul atelierului mecanic al 
întreprinderii. De asemenea, în 
perioada care a trecut din acest an 
s-au livrat suplimentar la export 
produse în valoare de peste două 
milioane lei. (Stelian Chiper, co
respondentul „Scinteii").

PRAHOVA : Ample acțiuni 
de împădurire

în județul Prahova s-a declanșat 
o largă acțiune de împădurire a 
golurilor din fondul silvic al jude
țului. cît și a unor suprafețe în 
pantă din zona colinară degradate, 
neproductive. Pe șantierele de îm
păduriri din cadrul ocoalelor sil
vice Cîmpina, Verbila și Ploiești 
lucrează zilnic sute de cetățeni, ti
neri și vîrstnici, elevi ai școlilor 
din comune, care, alături de perso
nalul silvic, plantează mii de puieți 
din specii valoroase precum steja
rul. paltinul, frasinul, cireșul de 
pădure și altele. Se prevede ca în 
această primăvară să se planteze 
peste 3,2 milioane de puieți de di
ferite specii. (Constantin Căpraru, 
corespondentul „Scinteii").

baterii și aprobării comitetului exe
cutiv al consiliului popular și consi
liului județean al oamenilor muncii, 
care răspund de întreaga activitate 
economico-socială a județului. Tot
odată. sarcinile de plan pe trimes- ’ 
tre. cu eșalonare pe luni și decade, 
pentru producția de export, fizice 
și valorice, pe centrale și întreprin
deri vor fi desfășurate pe fiecare 
județ de Comitetul de Stat al Pla
nificării, împreună cu ministerele, 
centralele industriale și comisiile de 
planificare teritorială. Această măsu
ră este de natură să asigure cadrul 
pentru fundamentarea și urmărirea 
îndeaproape a realizării, în fiecare 
județ, a sarcinilor de export — 
obiectiv, prioritar al întregii activi
tăți economice.

Se poate aprecia că, în ansamblul 
lor. noile măsuri de perfecționare a 
sistemului de planificare a econo
miei naționale creează cadrul legal 
corespunzător pentru sporirea rolu
lui și pîrghiilor planului național 
unic în accelerarea creșterii inten
sive a economiei naționale, în gos
podărirea cu eficientă superioară a 
resurselor, în aplicarea fermă a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, a autoconducerii și autogestiu- 
nii muncitorești, contribuind la în
făptuirea obiectivelor de dezvoltare 
economico-socială stabilite de partid, 
la ridicarea gradului de progres și 
civilizație al societății socialiste în 
patria noastră.

Prof. unlv. dr. 
Mîhai părăluță

Din studiul efectuat de Institutul 
de cercetare științifică, inginerie teh- ■ 
nologică și proiectări pentru sectoare 
calde din București, cu care între
prinderea brașoveană a colaborat 
pentru elaborarea tehnologiei de sin
terizare a bazaltului, reiese clar că 
la volume egale consumul de com
bustibil pentru realizarea pieselor 
de bazalt este de la 2 pină Ia 6 ori 
mai redus decit in cazul fontei sau 
oțelului inalt aliat. Si tot același stu
diu arată că prin folosirea unei tone 
de piese finite din bazalt se evită 
utilizarea a circa 2,53 tone de laminat 
și se economisesc circa 10—12 tone 
combustibil convențional. Si dacă mai 
adăugăm faptul că preturile de livra
re a unor piese finite din bazalt sint 
de 7 pină la 10 ori mai scăzute decit 
ale celor confecționate din oțel aliat, 
este lesne de înțeles ce avantaje eco
nomice mari oferă folosirea bazal
tului.

Sînt cifre care demonstrează con
vingător că acest nou material ce 
are la bază roca de bazalt trebuie să 
se impună pe scară cît mai largă în 
economia națională. Afirmăm acest 
lucru întrucît, trebuie să recunoaș
tem, față de experiența bună exis
tentă în lume, și la noi în țară, în 
privința utilizării bazaltului, a teh
nologiilor 
punct de 
rezervele 
existentă 
tuent al 
puțin 
scopul 
propus 
Brașov 
aici Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale si Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe — a fost 
Investigarea, prin specialiștii pre- 
zenți, a tuturor domeniilor din eco
nomie, unde bazaltul poate inlocui 
oțelurile aliate și inalt aliate sau alte 
materiale, scumpe și greu de procu
rat. Și nu greșim dacă afirmăm că 
scopul propus a și fost atins. S-a de
monstrat posibilitatea extinderii ariei 
de aplicabilitate atit in domeniile/ 
de acum clasice : chimie, metalurgie, 
minerit etc., cu medii puternic abra
zive sau corozive unde oțelurile alia
te au o durată limitată, uneori doar

sale de preparare puse ia 
specialiștii noștri, față de 
mari de asemenea rocă 

în tară, bazaltul, ca substi- 
metalului, este destul de 

folosit. Tocmai de aceea, 
principal pe care și l-au 

organizatorii consfătuirii de la 
— un merit deosebit avînd

de citeva sute de ore, cit și in c 
menii noi, cum sînt construcțiile 
mașini, prin confecționarea din t 
zalt sinterizat a unor piese și coi 
ponente importante. Am putea sp 
ne că mulți dintre participanții 
discuții au rămas de-a dreptul ent 
ziasmați de posibilitățile deosebite 
care le deschide folosirea acest 

, material.
De altfel, lată și părerea cîtori 

dintre ei.
Ing. Anton Popescu — de Ia Comb 

natul de îngrășăminte chimice di 
Turnu Măgurele : „Pe noi, cei de 
C.I. Ch. Turnu Măgurele, și în m< 
sigur și pe colegii din unitățile sim: 
lare din țară, tehnologiile de obțim 
re 
un 
da 
se 
procurat din import".

Ing. Ion Lobsenski — de la Corn 
binatul minier Valea Jiului : „Folii 
sim de aproape 10 ani produsei 
din bazalt, cu care au fost placat 
jgheaburile pentru transportul căr 
bunelui spălat. Acestea sint supus 
la uzuri de abraziune extrem d 
mari și nici un alt material nu re 
zistă mai mult de 4—5 luni. îi 
schimb, durata de funcționare i 
jgheaburilor placate cu bazalt ești 
mai mare de 2 ani. Tot în bazai 
ne punem mari speranțe să rezolvăn 
una din problemele mari cu care s< 
confruntă toate 
din țară : sutele 
conducte prin care 
feritele produse 
zul nostru fiind 
tecul de rambleu, 
realizate din oțel, 
groși de 20 mm, se uzează extrem 
de repede, în special la coturi, 
fiind nevoițî să le înlocuim la 4—5 
luni. Placarea in interior cu bazalt 
a conductelor, tehnologie pe care 
specialiștii brașoveni o stăplnesc 
bine, le va spori simțitor durata de 
funcționare. De asemenea, nu mal 
puțin interesantă mi s-a părut ldeea 
înlocuirii rolelor de oțel de la ben
zile transportoare cu unele confec
ționate din bazalt sinterizat. Avind 
în vedere că, anual, zeci de mii de 
asemenea role trebuie înlocuite 
este ușor de apreciat marea cantita
te de metal ce ar putea fi econo
misită".

Sînt cîteva din sutele de propuneri 
inventariate de specialiștii între
prinderii de lianți din Brașov, me
nite să valorifice superior și să 
confere o nouă dimehsiune utilizării 
obișnuitelor roci de bazalt. Avanta
jele economice sînt deosebit de 
mari. Tocmai de aceea se impune 
accentuarea acțiunii de generalizare 
a utilizării sale in toate sectoarele 
posibile ale economiei, cît și a ce
lor de realizare a unor capacități de 
cercetare și de producție a produse
lor din bazalt, în așa fel îneît Să sa
tisfacă toate cerințele industriei. Iată 
ce ne spune în acest sens tovarășul 
Ing. Silviu Opriș, director general 
al Centralei cimentului. „Prin 
consfătuirea organizată la Brașov 
am încercat, în primul rlnd, să atra
gem atenția conducătorilor de în
treprinderi, specialiștilor și econo
miștilor că aici. Ia fosta întreprin
dere „Temelia", este pe cale să se 
impună, in economia noastră națio
nală, un nou material la baza căruia 
stă bazaltul. Am dorit, de aseme
nea, să demonstrăm — și cred că 
expoziția de produse din bazalt, cit 
și discuțiile purtate au fost cît 
se poate de elocvente — că acest 
material poate să înlocuiască cu 
succes alte materiale scumpe și rare 
de care economia națională are atita 
nevoie. ț>i cred că toți s-au convins 
de acest lucru. Iată de ce pasul 
hotărîtor care trebuie făcut este cel 
al generalizării utilizării produselor 
din bazalt peste tot unde este po
sibil. în ceea ce ne privește, vom 
trece de urgență la crearea capaci
tăților de producție a noului mate
rial".

a produselor din bazalt prezin 
interes deosebit. Aceasta ne-s 
posibilitatea înlocuirii unor pie 
de schimb scumpe și greu c

unitățile minieri 
de kilometri d< 
se transportă di- 
minerale, în ca- 
vorba de ames- 
Aceste conducte 
uneori cu pereți

Vlaicu RADU

CONTRASTE

Valoarea nu așteaptă numărul anilor
Nimic mai adevă

rat. Iar demonstrația 
strălucită ne-o fac de 
astă dată tinerii mun
citori, tehnicieni și 
ingineri sibieni. In 
total, 16 000 de tineri 
activi și ambițioși, 
care și-au '’propus să 
rezolve aproape o mie 
de teme de cercetare 
pentru unitățile in ca

drul cărora iși desfă
șoară activitatea.

Numai anul trecut, ei; 
tinerii sibieni, au solu
ționat peste 150 de 
probleme, in cele mai 
diverse domenii : îm
bunătățirea calității 
produselor, creșterea 
performanțelor și fia
bilității utilajelor, re
ducerea consumurilor

materiale și energe
tice, sporirea produc
tivității muncii ți 
multe, multe altele. 
Eficiența a fost certă: 
peste 50 milioane lei.

Dincolo de bilanțuri 
?i cifre statistice, ti
nerețea dovedește, încă 
o dată, că anii săi sint 
cei mai frumoși.

JJ

Hotărit lucru, numai 
meteorologii sint de 
vină. Ei și cu progno
zele lor. Pur și sim
plu, nu ne-au spus că 
o să plouă deasupra 
Fabricii de lapte din 
Alexandria, iar noi, 
constructorii, oameni 
serioși, ne-am zis că 
dacă n-au spus nimic... 
Așa că nu ne-am mai 
ostenit cu făcutul izo
lațiilor la acoperiș. In 
schimb, ne-am con
centrat atenția și pri
ceperea asupra... lun
girii duratelor de 
execuție. Aici, succesul 
a fost deplin ! Șapte 
ani a durat construc
ția fabricii de lapte și 
am mai fi lungit-o, 
dacă nu ne zoreau al
ții. De făcut, am fă
cut și acoperișurile și 
hidroizolațiile, am în
casat și banii pe ele. 
Dar, dacă meteorolo
gii nu ne-au dat nici 
o certitudine...

In fabrică, 
drept, nu plouă,
plouă ca afară, dar to-

Vina“ meteorologilor

ce-i
Nu

tuși... 
dacă ! 
torii, 
căliți, 
tăm intemperiile. Mai 
ales că am plecat 
de pe șantier de 
proape un 
complicat e 
neficiarul.
mult, nici mai puțin, 
pretinde să-i refacem 
lucrarea. Ce rost mai 
are, dacă tot a apucat 
să o plătească ? Și, la 
urma urmelor, oame
nii gospodari iși repa
ră singuri casa.

Iar dacă nu, atunci 
să-și cumpere ligheane 
pentru colectarea apei 
de ploaie. Te pome
nești că n-or mai fi 
avind bani. Să-i ia din 
fondurile de tehnică 
nouă. Nu știu cum ? 
Ii învățăm tot noi. Să 
propună o lucrare cu 
un titlu simplu, dar... 
energic, ca, de 
„Modernizarea 
lui tehnologic 
combaterea cu

picură bine. Ce 
Noi, construc- 
sintem oameni 
știm să supor-

an. 
cu 

Nici

a- 
Mai 
be- 
mai

pildă, 
fluxu- 

prin 
fermi-

tate a apei de ploaie”, 
și să ne-o încredințeze 
nouă spre realizare.

Numai că, fără să 
aprecieze un sfat bun, 
tot beneficiarul
amenință că dacă nu-i 
reparăm imediat aco- 

intrevăd 
orizont. 

Avem o 
justifi- 
sintem 
d-alde 

fi 
pe

ne

perișul se 
nori grei la 
Nu-i nimic, 
„umbrelă” de 
cări. Doar 
meșteri la 
astea. Mai rău ar 
dacă s-ar abate 
ca'pul nostru vreo fur
tună cu numele de 
„control”. Atunci chiar 
că o să trebuiască să 
ne apucăm de repara
ții. Și ar fi păcat să fim 
scoși din „mină”, toc
mai acum cind lucrăm 
la un nou acoperiș. 
Și, culmea, tot intr-un 
loc unde nu știm 
dacă o să plouă sau 
nu. Ce-ți e și cu me
teorologii ăștia !

Rubrică realizată de
C. ANTONESCU
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Pe fondul erodării tot mal accen- 
,uate a încrederii In capacitatea 
itmcturilor societății capitaliste con*  
;emporane de a asigura progresul 
economic și social, au loc In ultimii 
ini in ideologia burgheză mutații 
semnificative. Sint căutate cu asidui
tate premisele pentru o nouă ofen
sivă ideologică in domeniul teoriilor 
economice si politice prin revizuirea 
principalelor postulate ale „progre
sismului- și liberalismului burghez 
ai anilor ’30.

In etapele succeiive ale acestei 
căutări a unei „noi identități ideolo
gice a capitalismului" au fost arun
cate peste bord multe din principiile 
si tezele socotite imuabila, flihd con
testate acum cu vehementă valori- 
cheie ale vechilor doctrine apologe
tice ale capitalismului, cum sint cele 
ale „egalității șanselor", ale ..statu
lui bunăstării", ale „redistribuirii ho- 
găției" și ale „deplinei asigurări so
ciale". Sint tot mai des vehiculate, 
in schimb, idei despre „piața liberă", 
despre „inițiativa privată", „proteja
rea contribuabilului". despre ,‘,cnvita
lismul pur", precum și conceptele 
tradiționale de „familie", „comunita
te", „biserică", „umanism creștin , 
„lege și ordine". In ce scop și in ce 
sens vom Încerca să arătăm In rln- 
durile de față. Frecventa utilizării 
acestor termeni, care păreau a fi ie
șit definitiv din limbajul teoriei so
ciale moderne, consfințește in fapt 
revirimentul ideilor și mișcărilor de 
dreapta, ai gîndirii conservatoare.

In condițiile adinclril contradicții
lor de interese din interiorul societă
ții șl ale declinului istoric al capita
lismului. conservatorii sint astăzi a- 
părătorii desueți și lipsiți de consec
ventă ai vechilor valori ale etosului 
burghez clasic, cei care la începutul 
anilor ’60 proclamau deja „sflrșitul 
ideologiilor", vizînd să oprească ast
fel ofensiva politică și ideologică a 
forțelor de stingă, pentru ca. două 
decenii mai tirziu, să lanseze ei în
șiși o variantă proprie de ideologie 
radicală a dreptei, care caută căile 
revenirii la duritatea inițială a ca
pitalismului și încearcă să impună 
resiringerea cuceririlor economice și 
politice ale maselor.

Reactivarea unor concepții teore
tice și politice retrograde, a unor 
teorii antiegalitare este menită să fie 
contrapusă in mod direct gîndirii 
progresiste, revoluționare a timpu
lui nostru, să constituie o reacti? a 
dreptei politice față de creșterea con
tinuă a Influenței gîndirii revoluțio
nare asupra unor categorii sociale tot 
mai largi. „In lumea contemporana, 
releva tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sint din nou scoase Ia lumina zilei 
vechile teorii, infrinte și compromi
se la timpul lor, cu scopul de a 
crea confuzii in rindul diferitelor pă
turi sociale, de a ascunde racilele 
orinduirii burgheze și de a dezorien
ta pe cei care caută un drum nou 
jn evoluția societății".

Dacă In anii ’60 „teoria creșterii 
economice" nega in mod formal șan
sele oricărei ideologii de a putea 
răspunde cerințelor progresului teh
nologic, dar ambiționa sâ configu
reze ea Însăși o interpretare integrală 
a progresului istoric prin prisma va
lorilor burgheziei, noile concepții 
conservatoare Înlătură acum orice 
complex fată de statutul ambiguu al 
ideologiei revendicind In mod des
chis si intr-o proporție tot mai 
mare „conversiunea ideilor In pirghii 
sociale". Elaborate Îndelung în pe
rioada postbelică, aceste concepții au 
pornit 6ă-și Încerce șansa abia în 
condițiile unei crize economice de 
durată, cum a fost cea de La mijlocul 
deceniului trecut.

De la „teoria creșterii" 
la „șansele crizei". Crltica 
marxistă a valorilor sociale anti- 
progresiste — valori pe care le 
promovează azi gîndirea conserva
toare — relevă că în însăși struc
tura doctrinei se află argumentele 
cu care poate fi probat caracterul 
antidemocratic al tezelor neoconscr- 
vatoare, evidențiind relația de de
terminare care există, in ultimă 
instanță. Intre fenomenele de criză 
din societatea capitalistă și impulsul 
— sublimat în formă teoretică — de 
apărare a unor privilegii de clasă și 
a vechilor structuri economice si po
litice ale capitalismului „pieței li
bere".

Principiile sociale ale libertății și 
egalității, spre înfăptuirea cărora, în 
plan politic și individual, a aspirat 
epoca modernă sint privite acum de 
ideologii neoconservatori dintr-o per
spectivă pur economică și contra- 
puse nu o dată „eficienței". „Proble
ma dreptății și a eficientei — scria 
in acest sens Daniel Beli, unul din 
exponenții principali ai neoconserva- 
torismului — implică realizarea unui 
echilibru intre „economicitatea" so
cietății. pe de o parte, și criteriile so
ciale ale valorilor neeconomice, oe de 
altă parte". Conservatorii pun pe 
seama programelor de asistență so
cială o așa-zisă „supraîncărcare" a 
sarcinilor financiare ale statului ca
pitalist, care ar duce la inflație. In 
viziunea antiegalitară a acestor au
tori, inflația ar putea fi stopată pe 
seama reducerii alocațiilor sociale 
și, deci, a nivelului de trai al unei 
mari părți a populației.

La mijlocul anilor '70. la puțin 
timp după declanșarea uneia din cele 
mai importante recesiuni economice 
ale perioadei postbelice. Daniel Beli 
a conturat programul teoretic al udei 
critici neoconservatoare a contradic
țiilor capitalismului, sugerind ideea 
că „viitorul lumii occidentale" ar 
depinde nemijlocit de capacitatea sa 
de a se „remarma moral", de a-și 
„Înnoi" ideologia. El confirma astfel 
existența unui consens tot mai larg 
asupra ideii că șirul crizelor econo
mice din ultimele decenii a infirmat 
in mod drastic vechea teorie burghe
ză a creșterii economice și a risipit 
iluziile despre capacitatea .„statului 
bunăstării" de a ține sub control de
teriorarea condițiilor economice si 
sociale.

Dintr-o perspectivă asemănătoare, 
un important gînditor politic de 
orientare conservatoare cum a fost 
Raymond Aron avea să evidențieze 
la rindul său că „pierderea stabili
tății economice pe care țările capita
liste o cunoscuseră în timpul unei 
îndelungate perioade de expansiune 
a probat in modul cel mai direct fap
tul că istoria este mai bogată decit 
teoria creșterii". („Le spectateur 
engage", Paris, Ed. Julliard. 1981).

Sint aduse astfel din nou în 
prim-planul vieții . politice pozi
țiile conservatoare — mergind 
de la tradiționalismul .desuet și 
pină la acceptarea cu modera
ție a unor inovații liberale pe care 
practica economică si politică din ul
timele decenii le-a validat. „Nu pu
tem si revenim pur și simplu la 
punctul de la care am pornit in 19P0 
sau 1920, scrie în acest sens econo

mistul american Milton Friedman, 
unul din promotorii de frunte al a- 
cestor idei. Mult din ceea ce au creat 
ultimii cincizeci de ani merită SA 
FIE CONSERVAT (subl. ns.f. Dar 
acești ani au adus cu ei și o cen
tralizare abuzivă a puterii de stat 
pe care va trebui să o înlăturăm. Am 
lăsat ca statul să capete o importan
ți nemăsurată și trebuie să-i redăm 
astăzi adevăratul său loc" („La ty
rannic du statu-quo", Ed. Lattes, 
1984). Teza aceasta este prezentă în 
toate luările de poziție ale neocon- 
servatorilor pentru că exprimă unul 
din punctele nodale ale programului 
lor politic. Intr-o carte anterioară,, 
intitulată sugestiv „Libertatea de a 
alege" (1980), Miltori Friedman afirma 
in aceiași termeni că „eșecul guver
nelor occidentale în realizarea obiec
tivelor anunțate a provocat o reacție 
generală împotriva creșterii puterilor 
statului". Soluția de fond a progra
mului neoconservator. menită să 
răspundă intereselor particulare ale 
acelei părți a burgheziei pe care o 
reprezintă în plan ideologic și politic, 
este reducerea progresivă a impor
tantei statului in calitate de „capi
talist global ideal", transferarea unei 
mari părți a competențelor sale la 
nivel local și, de aici, la nivelul în
treprinzătorului particular. Gîndirea 
conservatoare exprimă astfel reacția 
unor categorii sociale care îșl văd 
amenințate propriile privilegii in 
condițiile prelungirii depresiunii eco
nomice și ale agravării contradicți
ilor capitalismului contemporan.

Convertit la tezele gîndirii conser

Gîndirea conservatoare 
și aspirația „revitalizării" 

capitalismului
vatoare. politologul vest-german Ralf 
Dahrendorf a publicat, in 1983, o car
te intitulată „Șansele crizei. Despre 
viitorul liberalismului", în care sin
tetiza situația actuală a lumii capi
taliste ca o ruptură, o cezură istori
că. o „schimbare seculară a temelor 
fundamentale". Deviza liberală care 
chema la înfăptuirea libertății, afir
mă Dahrendorf, trebuie transforma
tă astăzi într-un recurs împotri
va egalității. Cuvîntul de ordine al 
gindirii conservatoare îndeamnă la 
o răsucire in loc a istoriei, cultivă, 
ca intotdeauna, nostalgia trecutului 
și are prin aceasta în mod esențial 
un caracter retrograd : „Să ne în
toarcem mai degrabă intr-o societate 
a privilegiilor, scrie Ralf Dahrendorf, 
decit să avansăm primejdios intr-o 
societate egalitară". (Die Chancen 
der Krise. Ober die zukunft des Li
beralismul, Stuttgart, 1983). Conser
vatorismul apără de aceea tradițiile 
„dure" ale societății burgheze împo
triva liberalizării excesive a struc
turilor sale economice si politice, a- 
pără individualismul în forma sa 
clasică împotriva decăderii „eului 
burghez" și libera Inițiativă particu
lară împotriva concentrării excesive 
a deciziilor economice și a interven- 
tionismului statal.

Criza de mobilizare po
litică a liberalismului. Ca 
una din cele două direcții ma
jore care polarizează viata politică a 
clasei burgheze, conservatorismul a 
fost definit in genere „partid al re
zistenței la schimbare". De aceea, 
autorii care analizează fenomenul 
ideologic și politic al conservatoris
mului nu uită să sublinieze de obicei 
avansul perpetuu pe care doc
trinele liberale l-au avut ineă 
din start asupra tradiționalismu
lui politic. Slăbiciunea de fond 
a acestuia din urmă este că nu 
ss poate defini niciodată în mod au
tonom, ci numai ca reacție de împo
trivire la progres. în această înțele
gere a sa. conservatorismul polii ic 
este, așa cum ii definea Alan Wolfe 
(„America's Impasse", New York, 
1981) un „efect secundar al dinami
cii sociale". In urmă cu două decenii, 
scrie autorul la care ne-am referit, 
gîndirea burgheză conservatoare se 
prezenta încă sub forma unui amal
gam aproximativ de teze anticomu
niste. de inovații religioase, de ex
presii de ură neîmpăcată împotriva 
dominației statului și de exaltare 
pasională a „libertății individuale".

Chiar dacă a devenit în ultimii ani 
multidimensională și prolifică în 
plan publicistic și editorial, gîndirea 
conservatoare păstrează și azi in
tacte principii fundamentate in urmă 
cu două sute de ani. Ea susține teze 
antiegalitare și antidemocratice, face 
apel în mod patetic la valorile mo
rale tradiționale și se raportează cu 
o virulență critică neobosită la tot 
ceea ce reprezintă „eșecul liberalis
mului".

Laitmotivul teoreticienilor neo
conservatori îl constituie azi critica 
modelului burghez liberal al inter- 
venționismului statal in economie, 
care ar limita spațiul de manevră al 
marilor corporații, critica siste
mului de asigurări sociale, care 
ar favoriza „eschivarea de la 
muncă prin nivelul inalt al compen-, 
sațiilor șt al ajutoarelor de șomaj", 
critica impozitului progresiv pe ve
nituri și in genere a sistemului fis
cal, care ar fi cauza „sufocării eco
nomiei". „Pretutindeni, scrie în a- 
cest spirit Milton Friedman, ajuto
rul de stat are mai curind tendința 
să încetinească realizarea transfor
mărilor necesare decit să o favori
zeze. Toate programele de ajutor re
duc rentabilitatea muncit".

Atlt prin prelevarea unei părți a 
beneficiilor, sub formă de impozite, 
cit și prin redistribuirea acestor 
fonduri, sub forma asistenței socia
le, intervenția statului capitalist in 
economie ar constitui în această vi
ziune o „perturbare a jocului liber 
al pieței", scăzind eficiența întregii 
activități economice. Ajutoarele de 
șomaj și salariul minim garantat, 
afirmă economiștii neoconservatori, 
„fac să crească simțitor costul mâi
nii de lucru in sectorul privat". A- 
ceastă intervenție din afara jocului 
liber al forțelor concurente de pe 
piața muncii ar avea ca efect redu
cerea productivității și competitivi
tății pe piața externă prin „ridica
rea salariilor cu mult peste nivelul 
compatibil cu stabilitatea prețuri

lor", ar face să crească peste măsu
ră presiunea muncitorilor pe piața 
forței de muncă, dezechilibrind „ra
portul natural dintre cerere și 
ofertă".

Programul neoconservator de re
întoarcere la idealul concurenței 
perfecte urmărește in acest plan nu 
numai să apere libera inițiativă a 
Întreprinderii particulare de inter
venția „perturbatoare” a statului, 
dar și să-i redea concurenței de 
piață duritatea sa inițială. „Nu
mai acei indivizi care s-au do
vedit pe . termen lung a fi ina- 
daptați la lupta pentru existență, 
scrie Guy Sorman într-o lucrare de 
prezentare a gindirii conservatoare, 
ar trebui să beneficieze de caritatea 
publică — sau ți mai bine de cea 
particulară — in timp ce toți cei
lalți șorrteri temporari ar trebui re- 
orientați spre piața muncii prin în- 
desirea firelor plasei sociale". („La 
revolution conservatrice americaine", 
Ed. Fayard, 1984). Soluțiile econo
mice de tip conservator vizează o 
reducere drastică a asistentei socia
le pentru păturile defavorizate, con- 
siderind că ajutorul social nu face 
decit să ducă la perpetuarea sără
ciei.

Restaurarea ideologiei 
clasice a individualismului 
posesiv. I” retorica sa confuză, gîn
direa conservatoare suprapune nu o 
dată planul analizei economice con
crete peste cel al meditației morale 

invocînd abstract valorile individua
lismului burghez împotriva oricărei 
intervenții a statului în viața econo
mică. Teza liberală a „egalității șan
selor" apare acum ca o amenințare 
la adresa proprietății private, iar 
ideea egalității in genere ca o idee 
subversivă care ar contrazice „na
tura umană".

Printr-o suprapunere de planuri 
esențial diferite ale cunoașterii so
ciale, legile economice specifice ale 
pieței capitalului și ale liberei con
curențe sint interpretate în gîndi
rea conservatoare în sens darwinist 
și proclamate cu cinism „legi natu
rale", prin care jocul selecției sta
bilește în mod implacabil „ordinea 
inegalităților naturale", o ordine în 
care cei mai puternici și mai activi 
ar avea „un drept legitim asupra 
celor mai slabi". „In lumea aface
rilor, scrie in acest sens Milton 
Friedman, obiectivul obținerii pro
fitului constituie o sfidare reală și 
permanentă pentru fiecare între
prinzător. Inerția sau lipsa de adap
tare este imediat sancționată cu un 
eșec financiar". Piața liberă, opi
nează reprezentanții neoconservato- 
rismului, ar putea realiza o selecție 
dură a inițiativelor private păstrînd 
numai ceea ce este cu adevărat via
bil. Schimbările de structură în via
ța economică determinate azi de 
progresul tehnic sint privite aici 
din perspectiva concepțiilor re- 
voluționiste ale secolului trecut ca 
,„o sinucidere colectivă a industrii
lor perimate și a birocrației, o bună 
manifestare a darwinismului econo
mic și social care debarasează eco
nomiile industrializate de complexul 
Uberalo-sindtcal" (Guy Sorman, „La 
revolution conservatrice ameri
caine").

Gîndirea conservatoare a anilor 
’80 revendică libertatea de inițiativă 
privată, libertatea întreprinzătorului 
capitalist de a risca un eșec, asu- 
mindu-și responsabilitatea față de 
propria soartă fără a mai miza pe

O temă larg dezbătută în ultimii 
ani de creatori, de public, de inter- 
preți este aceea privind racordarea 
teatrului muzical românesc la cerin
țele spectatorului de azi, capacita
tea de a răspunde exigențelor acestor 
ani. Se comentează bogata recoltă 
de partituri românești, numărul co
respunzător al montărilor pe toate 
scenele muzicale și lirice ale țării, 
experiența prilejuită interpreților, 
regizorilor, coregrafilor și, mai ales, 
opinia publicului. Dar să nu uităm 
că relația creație — interpretare — 
public nu-și află corecta rezolvare 
decit prin afirmarea calității fiecărui 
element. Pentru că. fără un public 
dornic de muzică, interesat de genul 
artistic respectiv, chiar și o ca
podoperă poate rămine fără ecou ; 
fără o interpretare adecvată, la fel, 
partitura rămine neînsuflețită, ca să 
nu mai vorbim de faptul că o crea
ție neinspirată, cu tot efortul in
terpreților, cu toată bunăvoința au
ditoriului, iși poate afla maximum 
o primă și ultimă audiție. în ulti
ma vreme sălile de concert sint ar
hipline. La Operă, un „eveniment" 
face, de asemenea, sala neincăpâ- 
toare. Tinerii sint prezenți in Sala 
Polivalentă, la marile intilniri cu 
muzica ușoară, cu folclorul, cu mu
zica de operă sau la premierele sce
nelor lirice, la primele audiții 
voeal-simfonice... Si. în mod firesc, 
privirea, gindurile • noastre se în
dreaptă spre cei ce vor forma pu
blicul de miine, adică spre copii, și 
pentru că avem în vedere genul li
ric este normal să ne întrebăm : 
cum se prezintă creația de operă 
românească pentru copii ? Forțele 
interpretative au fost angrenate in 
dialogul cu publicul cei mai tinăr ? 
Instituțiile artistice iși cultivă cu 
consecvență cea mai tinără genera
ție de spectatori cu -argumentele 
■ naltei măiestrii, ale artei autentice? 
Să ne aducem aminte de incontesta
bilul succes al operelor și baletelor 
„Motanul încălțat" de Cornel Trăiles- 
cu, „Prinț și cerșetor" de Lauren- 
țiu Profeta, de „Cartea cu Apolodor" 
de Ștefan Niculescu (in ediție inter
pretativă clujeană), de opera „O 
noapte furtunoasă" de Paul Con- 
stantinescu, aplaudată intr-adevăr 
furtunos în matinee pentru copii, de 
faptul că mai există in literatura 
noastră de gen și „Capra cu trei 
iezi" de Alexandru Zirra și „Cenu- 

rolul protector al statului șl pe 
funcțiile acestuia de redistribuire și 
egalizare a beneficiilor. Aceste o- 
biective de restaurare a pieței libe
rei concurențe și de limitare a inter
venției statului fac parte nemijlocit 
din programul de restaurare a ideo
logiei burgheze clasice a individua
lismului posesiv. Primul responsabil 
de problemele individului, afirmă cu 
cinism gîndirea conservatoare, este 
individul insuși, iar nu societatea. în 
această perspectivă, libertatea so
cială ar fi „conținută in mod natu
ral in dreptul la proprietate".

In condițiile în care ideologia neo
conservatoare revine astăzi la valo
rile inițiale ale capitalismului 
concurențial, iși păstrează întreaga 
actualitate și analiza pe care au fă
cut-o întemeietorii teoriei revoluțio
nare acelei perioade istorice a ca
pitalismului. „Apelul la „drepturile 
naturale», scria în acest sens Marx, 
maschează pur și simplu cererea 
burgheziei de a-și putea întrebuința 
proprietatea in propriul ei folos".

Impasul proiectelor auto*  
rita riște ale dreptei neocon
servatoare. Modeiul ..noului capi
talism" promovat de gîndirea conser
vatoare a anilor ’80 este prin definiție 
inegalltar. Punctele principale ale a- 
cestui program ce aspiră să „revitali- 
zeze" economia capitalistă prin li
bera dezvoltare a sectorului con
curențial al acesteia se referă, așa 
cum am văzut, ia reducerea sarci
nilor sociale care „apasă" asupra 
bugetului public și la diminuarea co
respunzătoare a sarcinilor de impo
zit care apasă asupra întreprinderii 
private. Pentru a realiza această 
dublă „revoluție conservatoare" in 
finanțele publice, exponenții școlii 
monetariste de la Chicago recoman
dă ca funcția de asistență socială pe 
care și-a asumat-o pină acum sta
tul burghez să fie lăsată pe seama 
unei rezolvări „naturale" in meca
nismul concurențial al pieței. Echi
librarea bugetului, argumentează ei, 
nu se poate realiza altfel decit prin 
limitarea cheltuielilor sociale. Mode
lul conservator preconizează, în con
secință, o politică monetară restric
tivă, care sâ regenereze valoarea 
banului, precum și măsuri de trans
fer către sectorul privat al anu
mitor activități ale statului ca
pitalist, reducerea alocațiilor pen
tru finanțarea economiei și in 
acest fel forțarea întreprinderi
lor mici și mijlocii, cu productivitate 
scăzută, să dea faliment. Eliberat de 
povara de a asigura bunăstarea ge
nerală pe seama bugetului public, 
afirmă Milton Friedman, statul ca
pitalist va putea renunța la impo
zitele progresive asupra veniturilor 
mari, „eliberind economia de efec
tul lor demobilizator". Economiștii 
conservatori compară astăzi reduce
rea taxelor de impozit asupra veni
turilor corporațiilor private cu „o 
injecție de vitamine iri venele unei 
economii bolnave și supraîncărcate". 
Chiar o asemenea dramatizare a 
discursului lor ideologic lașă totuși 
să se vadă că scopul pledoariei neo
conservatoare rămine apărarea ime
diată a intereselor întreprinderii 
Îiartlculare și transferul dificultăți-, 
or crizei pe umerii categoriilor so

ciale defavorizate, ai marii majori
tăți a populației.

De altfel, o componentă esențială 
a programului conservator de „revi
gorare" a unor structuri economice 
aflate In criză o constituie presiu
nea exercitată asupra clasei munci
toare și a altor categorii de produ
cători pentru a limita in mod drastie 
accesul acestora la drepturile poli
tice și economice pe care le-au ciș- 
tigat și de a le pune, în perspec
tivă, in situația să piardă cea mai 
mare parte a acestor drepturi.

Reacția critică față de aceste pro
iecte autoritariste ale dreptei politice 
nu a întîrziat să se manifeste chiar în 
cadrul unor orientări de gindire ne- 
marxiste. „Etatismul autoritar, scria 
în acest sens politologul francez 
NiCos Poulaptzas, nu numai că nu 
reușește să) transforme masele in 
verigi disciplinate, ci, dimpotrivă, 
provoacă o revendicare generalizată 
a democrației directe, o veritabilă 
explozie a exigențelor democratice".

Joan STANESCU

șăreasa" de Mihail Andricu. Numai 
in ultimii ani s-au lansat : „Crăiasa 
zăpezilor" (premieră bucureșteană), 
feerie semnată de Liana Alexandra 
după basmul lui Andersen (o muzică 
scrisă în concepția minimalistă), ba
letul „Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici" de Harry Bella (premieră a Ope
rei maghiare din Cluj-Napoca) ; de 
asemenea, marele succes al Operei 
Române (preluat în stagiunea tre
cută și de scena ieșeană) „Poves
tea micului Pann" de Laurențiu 
Profeta, un reușit musical in 
care ariile devin șlagăre, iar 
corurile se fredonează imediat, cu 
intersectări de pasaje dramatice, cu 
invitație la visare; un musical pe un 

Ce muzică oferim copiilor de azi, 
cum pregătim publicul de miine
libret de Eugen Rotaru (după o pa
gină de literatură fantastică de Mat
thew James Barrie) in care, cum am 
notat la vremea premierei, copiii- 
actori și cintăreți în același timp, in 
regia lui Ale.xandru Tocilescu (res
pectiv ansamblul „Voces primavera" 
condus de Claudiu Negulescu), fapt 
rar intîlnit in lumea muzicală de 
pretutindeni, dădeau viață unei 
opere muzicale pentru copii ! E- 
levii Liceului de artă „George 
Enescu" (balerini, instrumentiști), 
în coregrafia Luminiței Dumitrescu, 
au propus pe scena Operei Româ
ne versiunea baletului „Albă ca ză
pada" de Dan Mihai Goia, o creație 
de esență romantică, respectînd toa
te datele de succes ale genului. 
Apoi, recentul succes, opera „Ini
mă de copil" de Carmen Petra Ba- 
sacopol (autoare și a baletelor „Fata 
și masca" și „Miorița" — ca să 
mă refer doar la muzica de sce
nă) un spectacol in regia plină 
de vervă a lui Cristian Mihăi- 
lescu. prezentat celor mici tot 
de către talentatul ansamblu „Vo
ces primavera" dirijat de Claudiu 
Negulescu ; o emoționantă și sensi
bilă călătorie muzicală în lumea co
pilăriei (datorată și libretului sem-

Arhiva de sub glia patriei
NOI ATESTĂRI ARHEOLOGICE ALE VECHIMII Șl CONTINUITĂȚII 

POPORULUI ROMÂN IN VATRA STRĂMOȘEASCĂ
Cu o tradiție care însumează mai bine de un veac și jumătate, cer

cetarea arheologică românească cunoaște astăzi o viguroasă afirmare, 
dind o nouă strălucire adevărului că pămintul patriei constituie o auten
tică șl Inepuizabilă arhivă, in care se păstrează mărturii neprețuite, fără 
număr, ale muncii, vieții ți luptei înaintașilor. Dezvoltarea studiilor de 
arheologie — consolidând necontenit insuși statutul de știintâ al acesteia, 
lărgindu-i aria și perfecționindu-i metodele de investigare, adincind 
contribuțiile acesteia, adesea fundamentale, la cunoașterea și înțelegerea 
trecutului nostru — este una dintre expresiile nemijlocite ale noii con
cepții privitoare la rolul și menirea istoriei in societatea contemporană, 
concepție inițiată și promovată cu neabătută consecvență de secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. O concepție 
care a învestit istoria cu o înaltă misiune socială — aceea de a fi un 
factor fundamental al întăririi conștiinței de sine a poporului nostru, 
de temelie a întregii activități politico-educative consacrate dezvoltării 
patriotismului socialist revoluționar, de vibrantă carte de învățătură și 
educație.

O expresie concretă a interesului 
acordat cunoașterii istoriei patriei 
o reprezintă activitatea desfășurată 
in domeniul cercetărilor arheologi
ce de către Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România, el 
insuși o creație . a anilor „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". O activitate 
rodnică, așa cum o ilustrează o 
recentă expoziție deschisă in sălile 
muzeului, cuprinzind rezultate ale 
săpăturilor arheologic? efectuate in 
anii 1975—1985 de către presti
gioasa instituție cultural-știintifică 
bucureșteană. Așa cum ne relatează 
tovarășul Gheorghe Coleșică, direc
torul muzeului, sint selectate în

Statuetă de bronz descoperită în 
castrul roman de la Micia

această expoziție cele mai valoroa
se exponate provenind din săpătu
rile efectuate în circa 80 de șantiere 
arheologice (50 proprii, iar 30 in co
laborare cu institute arheologice ori 
muzee județene). Piesele expuse 
acoperă un spațiu temporal extrem 
de vast : din paleolitic pină în evul

nat de A.I. Arbore și C. Cirjan, 
după celebrul roman al lui Edmon- 
do de Amicls), avind ca moto „Toți 
copiii lumii sint la fel” ; o operă in 
atmosferă camerală, gindită pe „nu
mere”, pentru a putea traversa toate 
peripețiile, toate intimplările triste 
și răscolitoare ale micului erou, o 
muzică elevată, discretă, subtil nu
anțată, in care cu atit mai luminos, 
mai relaxant apare finalul cu cit 
tonul povestirii este în general re
ținut, fără accentuarea unor cuimi 
dramatice, rostit cu delicatețe, cu 
grija de a nu patetiza, de a ciștiga 
in firesc.

Opere, balete pentru copii ! Ală
turi de amplele creații cu tematică 

istorică, de investigațiile meditativ- 
filozofice, o minunată lume — in ge
nul teatrului liric — ce se adresează 
copilăriei, care instruiește, educă, 
bucură pe cei care vor constitui pu
blicul de miine. Creații lirice pen
tru copii, un tărîm proaspăt al mu
zicii românești pe care sint înscrise 
și baletele „Făt-frumos din lacri
mă” de Ștefan Niculescu (lucrare 
gindită pentru Teatrul „Țăndărică”), 
„Zina zorilor" (operă-feerie de Ni
colae Brinzeu) și baletul „Mica sire
nă” de Liana Alexandra, opera 
„Pinocchio” de Corneiiu Cezar 
(care a intrat în repetiții), baletul 
„Alice in tara minunilor" de 
Ion Stoian, precum și partiturile 
care se află pe masa de lucru 
a două tinere compozitoare — Doina 
Rotaru-Nemțeanu și Maia Cioba- 
nu — anume „Dumbrava minuna
tă" și. respectiv, „Micul prinț". O- 
pere pentru copii, forind in uni
versul sufletesc atit de delicat, de 
bogat al virstei candorilor, invitînd 
copiii să descopere și prin muzică 
lumea basmelor celebre, lumea ce
lor mai minunate povestiri cu crăie
se de zăpadă și mici sirene, cu 
dumbrăvi de neuitat, cu motani și 
prinți, cenușărese, zîne și feți- 
frumoși și mai ales cu copii minu- 

mediu dezvoltat, atestînd vechimea, 
bogăția și originalitatea civilizației 
materiale și spirituale făurite pe 
meleagurile noastre, forța de crea
ție istorică a poporului român, dăi
nuirea sâ neîntreruptă pe pămintul 
străbun, vocația sa constructivă de 
excepție. Cîteva dintre aceste des
coperiri sint comentate pentru citi
torii noștri de specialiștii muzeului.

Vestigiile unei civilizații 
Străvechi „Săpăturile arheolo
gice practicate de Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România pe 
parcursul ultimului deceniu in așe
zări apartinînd epocii celei mai în
depărtate a trecutului nostru — ne 
spune tovarășul Valeriu Leahu, șef 
de secție, au fost călăuzite per
manent de o idee-program unică : 
surprinderea a noi șl noi ipostaze 
ale evoluției străvechii societăți 
omenești din spațiul carpato- 
danubiano-pontic. Cercetările între
prinse arată vechimea îndelungată 
a civilizației făurite în aceste zone, 
ca și faptul că odată cu sedentari- 
zarea populațiilor agricole, la tre
cerea la epoca pietrei șlefuite, cu 
stabilirea lor în așezări se docu
mentează practic un proces de dez
voltare neîntreruptă a societății 
omenești pe teritoriul țării noastre. 
La Poduri-Comănești (județul Ba
cău), de pildă, este atestat faptul 
că zona a fost locuită din neolitic 
și pină în plin ev mediu. S-a evi
dențiat, totodată, faptul că pătrun
derile unor populații străirțe in spa
țiul românesc de astăzi n-au putut 
să producă dislocări în masă ale 
colectivităților autohtone. Astfel, la 
Vitănești — Teleorman, vestigiile 
unor păstori veniți din stepele nord- 
Dontice se aflau în vecinătatea unei 
mari așezări a purtătorilor culturii 
locale de tip Gumelnița (din neo-> 
li tic).

în sfîrșit, alături de probele ar
heologice ale vechimii civilizației 
pe pămintul românesc, au ieșit la 
lumină mărturii care Îndreptățesc 
opinia că diferitele „culturi" difu
zate in preistorie la noi au fost va
riante regionale ale unei civilizații 
unitare. O atare realitate o atestă 

nați in ale căror inimi sint strîn- 
se comori de sentimente. Dar, fără a 
minimaliza „călătoriile muzicale” în 
feerica lume a basmelor, a prinților, 
zinelor și voinicilor din poveste 
— nu putem să nu întrevedem 
că o apropiere mai mare de 
universul de azi a! copilăriei (ce 
se petrece în epoca marilor că
lătorii cosmice, a unei altfel de 
priviri către univers, a unui con
tact mai viu și mai amplu 
cu ritmurile unei epoci moderfie) 
va trezi mare interes. Este un 
tărim fantastic pe care creația 
românească a făcut doar cițiva 
pași, dar, să recunoaștem, de mare 
succes. Un tărnn care, avind în ve-.

dere tinerețea lui, se constituie în 
invitație către toate condeiele, în 
prilej de meditație pentru diversifi
carea tematicii, pentru colaborarea 
susținută cu toate forțele interpre
tative capabile a aduce o notă ori
ginală în susținerea și lansarea ge
nului. Alte argumente ? Dacă ne re
ferim doar la performanțele ansam
blului de copii „Voces primavera" — 
laureat al Festivalului național 
„Cintarea României", vom putea 
semnala că a reușit două premiere 
absolute de opere românești pen
tru copii, in stagiunea 1984—1985 
înregistrînd un foarte ridicat nu
măr de spectatori (circa 25 000 !) 
la reprezentațiile Studioului de 
operă pentru copii (o idee pe 
care Istoria muzicii o va aprecia, 
fără îndoială, cum se cuvine). 
Un model care stimulează con
deie, alte ansambluri de gen din 
țară, celelalte scene lirice. O for
mulă care a atras colaborarea cu ti
nerii regizori Alexandru Tocilescu, 
Ion Caramitru, Gelu Colceag, Cris
tian Mihăilescu, aducind suflu nou, 
noi puncte de vedere asupra tea
trului muzical...

La Consfătuirea de lucru pe pro
blemele muncii organizatorice și po
litico-educative, secretarul gene- 

vasele ceramice în așezările stră
vechi de tip Cucuteni sau Gurnel- 
nița. Tei sau Monteoru. investigate 
la Sultana — Călărași, Poduri — 
Bacău, Pietroasa Mică — Buzău, 
Gărăgău — Teleorman și în multe 
alte locuri".

Mesaje de frumos din 
epoca lui Burebista. Din 
acest fond autohton străvechi iși 
trage seva civilizația dacică ; între 

'"cercetările întreprinse pentru cu
noașterea lumii geto-dacice. cele 
realizate de muzeu, in colaborare cu 
Institutul de arheologie din Bucu
rești la Popești, județul Giurgiu — 
unde ipotetic a fost localizată an
tica Argedava — au adus mărturii 
noi asupra existentei unei mari așe
zări fortificate din cîmpia muntea- 
nă. probabil cel mal important cen
tru politic, militar și spiritual al 
getilor la sud de Carpati in arcul 
de timp al epocii lui Burebista. 
Este vorba de o cetate aflată pe 
coama unui deal, apărată natural 
din trei părți și fortificată de către 
strămoșii noștri prin valuri înalte 
de pămînt și șanțuri adinei. Cerce
tările au delimitat cîteva asemenea 
incinte fortificate ; zona cea mal 
intens locuită era zona botului de 
deal, așa-numita „Acropolă", unde 
au fost descoperite o construcție de, 
mari dimensiuni, cu numeroase în
căperi. ateliere, locuințe și un im
portant inventar arheologic, care 
evidențiază nu numai gradul înalt 
al civilizației lor materiale, ci și 
strînsele raporturi economice si spi
rituale cu lumea elenistică, așa 
cum o atestă. între altele, două 
splendide statuete infătișînd pe 
zeița Diana.

Mărturii ale continuității 
daco-romane. ^ntre ?antierele 
principale unde s-au efectuat săpă
turi sub egida Muzeului de istorie 
al Republicii Socialiste România .se 
numără și stațiunea arheologică 
daco-romană Micia (sat Vetel, ju
dețul Hunedoara). Această stațiune 
arheologică complexă — ne spune 
arheologul Liviu I’etculescu — se 
compune dintr-un castra, o așezare 
civilă și un cimitir, ocupînd o su
prafață de aproximativ 25 ha. Va
sele de ceramică și obiectele de 
metal descoperite arată că in castru 
se desfășura o intensă activitate 
productivă. O serie de .piese mili
tare, fragmente de armuri de solzi, 
o aplică de bronz decorată în relief 
cu bustul Minervei, garnituri de 
centiron, prezente și in expoziție, 
au permis o reconstituire grafică a 
costumului purtat de soldatii de la 
Micia, care apărau de atacurile po
poarelor migratoare una dintre 
principalele căi de comunicație ale 
Daciei cu Cîmpia Panonică. anume 
Valea Mureșului. în castru s-a 1 
descoperit și statuete de bronz re- 
prezentînd pe Venus, Fortuna, un 
Lar, un Amoraș, martore ale cre
dințelor oamenilor de rînd. Dintre 
ele, amorașul, figurat cu mănuși de 
boxeur, este pină acum uri unicat 
in lumea romană. Viața pe terito
riul castralui a continuat și după 
retragerea armatei romane in 271, 
așa cum o atestă piese sigur datate 
în secolele IV—V : o fibulă cu 
butoni în formă de ceapă, 3 piepteni 
de os, unul de fier, o aplică de 
bronz.

Un alt obiectiv cercetat, de data 
aceasta în colaborare cu Muzeul 
județean Hunedoara, l-au constituit 
termele (băile), pină acum cele mai 
mari cunoscute în Dacia. Extinse 
pe o suprafață de 1 hectar, ele au 
avut mai multe faze de utilizare, 
de la începutul stăpinirii romane și 
pină la sfîrșitul ei. Amenajarea de 
bazine cu apă caldă și rece, insta
lații de încălzire centrală cu aer 
cald, instalații sanitare, curți inte
rioare cu colonade reprezintă o 
mărturie a înaltului nivel de civi
lizație atins în Dacia secolelor 
II—III e.n.

Anchetă realizată de

ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arăta : „O aten
ție deosebită să acordăm educării 
tinerei generații pentru muncă, pen
tru luptă, educării ei in spirit revo
luționar. în această privință trebuie 
să se acorde o atenție mai mare in 
toate formele de invățămint — 
incepind din grădiniță pină la 
cursurile postuniversitare — for
mării și educării patriotice, revolu
ționare a tineretului, a tuturor cetă
țenilor patriei noastre. Sarcini de 
răspundere revin Consiliului Culturii 
și .Educației Socialiste, multiplelor 
forme de activitate cultural-artisti- 
că de masă, zecilor de mii de uni
tăți cultural-artistic? de toate felu
rile care trebuie să devină, fiecare 
— incepind de la Teatrul Național, 
de la Opera Română, pină la ulti
mul cămin cultural din cea mai În
depărtată comună sau din cel mai 
îndepărtat sat — un centru al edu
cației revolu(ionar-patriotice, de for
mare a omului nou". Cuvinte-sim- 
bol care se adresează, desigur, și crea
torilor, interpreților, tuturor slujito
rilor artei sunetelor, definind statu
tul clar al artei, al exigențelor mo
rale, estetice, filozofice, coordonatele 
de îmbogățire a patrimoniului cul
tural-artistic. Și dacă ne vom referi 
la teatral muzical (scenă de larg? 
audiență), mai bine-zis la oper 
pentru copii — tărim tinăr, abia e: 
plorat în muzica românească, dar 
strălucite exemple, domeniu de m 
perspectivă — nu putem să nu 
trevedem o și mai largă deschi 
tematică : de la paginile de i' 
comentate pentru copii la lit 
cu subiecte contemporane, rm 
acestea din urmă reliefînd ar 
și eroismul acestor ani, lumini 
acestor vremuri ; opusuri ca; 
prime dominantele vieții, op' 
tonusul caracteristic, să tr 
ze muzical-artistic ceea c 
tr-adevăr specific și a 
penetrație în rindul mar 
adică, să potențeze virt> 
spiritul revoluționar, ne’ 
mente patriotice. De 
lume a exploziei Inf 
a unei bogate și di’ 
turi, este de la sine î 
nurile muzicale, la f 
arte, trebuie să-și 
căi eficiente, simpl 
noi mijloace de c 
lui, a celui mai

Smai
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BACĂU : Sonde 
în producție 

înainte de termen
în întrecerea pe care o desfă

șoară in întîmpinarea celei cle-a 
65-a aniversări a creării partidului, 
petroliștii din cadrul Trustului de 
foraj-extracție Moineșii înscriu 
zilnic noi și remarcabile fapte de 
muncă. Printr-o mai bună organi
zare a producției, folosirea din pliri 
a mașinilor și utilajelor aflate in 
dotare, promovarea unor tehnolo
gii moderne, formațiile de lucru 
din cadrul schelelor de producție 
petrolieră Zemeș, Modîrzău și Co- 
mănești au pus în funcțiune, îna
inte de termen, 13 noi sonde de 
mare productivitate. în același 
timp, au fost redate producției pe 
cîmpurile petroliere de la Tașbuga, 
Păcurița. Dofteana, Tazlău 4 sonde 
vechi. Alte 6 sonde noi se află în 
stadiu final de foraj și vor fi date 
curînd producției pe cîmpurile pe
troliere de la Ghelința, Geamăna 
și Chilii. (Gh. Baltă).

CRAIOVA : Motoare 
electrice cu consumuri 

reduse
La fabrica de profil a întreprin

derii „Electroputere" — unde pon
derea motoarelor noi introduse în 
fabricație în acest an este de 71,6 
Ia sută din totalul producției —

CLUJ-NAPOCA : Noi

au intrat în fabricația de serie 
motoare electrice antiexplozive, cu 
siguranță mărită, din gama de pu
teri cuprinse intre 132—800 kW 
precum și motoare asincrone de 
înaltă tensiune, cu puteri între 
.160—1 000 kW, destinate funcționă
rii in medii exterioare. Noile ti
puri de motoare asigură — in 
procesul de fabricație — reducerea 
consumului de materiale cu 10—15 
la sută, de manoperă cu 12 la sută, 
precum și consumul de energie 
electrică. (Nicolae Băbălău).

HUNEDOARA : însemnate 
economii de energie 

electrică
Colectivele de oameni ai muncii 

din cadrul unităților industriale 
ale județului Hunedoara, sub în
drumarea organizațiilor de partid, 
acordă o deosebită atenție aplicării 
celor mai eficiente măsuri de în
cadrare în consumurile energetice 
și reducerii lor. Prin organiza
rea mai judicioasă a muncii și a 
producției în schimburile II și III, 
perfecționarea tehnologiilor de lu
cru și întărirea ordinii și discipli
nei, Ia Centrala minereurilor Deva, 
Combinatul minier Valea Jiului, 
întreprinderea chimică Orăștie și 
în alte importante unități indus
triale s-au obținut economii de 
energie electrică în acest an între 
120 și 900 MWh. în condițiile rea
lizării prevederilor de plan. (Sabin 
Cerbu).

ansambluri de locuințe

(9amcni,fapte, semnificații
JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,

în municipiul Cluj- 
Napoca, unde in acest 
an sint prevăzute să 
fie construite peste 
2100 de apartamente, 
au fost date in folo
sință, in aceste zile, 
noi blocuri de locuin
țe. Pînă la sflrsitul 
primului trimestru, 
constructorii clujeni 
vor finaliza, asa cum 
s-au angajat, 250 a-

partamente, cu 40 mai 
multe decit s-au pre
văzut in graficele de 
execuție. Totodată, se 
lucrează la noi ansam
bluri de locuințe in 
cartierele Aurel Vlai- 
cu. Mărăști. Pata, Zo
rilor, Crinului si alte
le. in prezent aflin- 
du-se in diferite faze 
de execuție 1230 a- 
partamente. care vor

fi puse la dispoziția 
oamenilor muncii in 
cel de-al doilea tri
mestru al anului. Din 
1905 si Pînă acum, au 
fost construite in mu
nicipiu peste 71 200 a- 
partamente. precum și 
un mare număr de 
obiective social-cultu- 
rale și edilitare. (Ma
rin Oprea).

ORADEA : 20 000 cetățeni 
au întîmpinat primăvara
Zilele însorite de primăvară sint 

consemnate si în localitățile biho- 
rene cu sporul lor de hărnicie 
intr-ale bunei gospodăriri. In mu
nicipiul Oradea, bunăoară, dumi
nică a fost cu adevărat o „zi a cu
rățeniei". N-a fost stradă sau in
cintă care să nu cunoască forfota 
specifică unor asemenea acțiuni. 
In parcul Muzeului Tării Crișuri- 
lor, frunzișul si crengile uscate, 
strinse în grămezi, erau de îndată 
încărcate si transportate cu căru
țele secției de gospodărie comu
nală. în \toate celelalte parcuri — 
„23 August", „Muncitoresc", „Ni
colae Bălcescu" — mii de elevi din 
liceele si școlile cărora le sint re
partizate pentru îngrijire au mă
turat aleile, au greblat spatiile 
verzi, au vopsit instalațiile de joa
că. De asemenea, sute de utecisti 
din întreprinderile orădene au cu
rățat malurile Crisului Repede.

în zona de vest a municipiului, 
un adevărat oraș în oraș, mii de 
cetățeni dovedeau spirit de buni 
gospodari : se curățau șanțurile si 
rigolele, se îngrijeau gardurile vii, 
se pregăteau spatiile pentru culti
varea legumelor si florilor, se tăiau 
crengile uscate din arbori, se vă- 
ruiau trunchiurile pomilor fructi
feri. O acțiune care mobilizase toa
tă suflarea cartierului, cu mic, cu 
mare, după puteri.

în această „zi a curățeniei", a 
fost declanșată, concomitent, si o 
amplă acțiune de colectare a ma
terialelor refolosibile — îndeosebi 
a fierului vechi. Cei circa 20 000 de 
orădeni. care au întîmpinat primă
vara fiind prezenți duminică la cu
rățenia orașului, au asigurat si co
lectarea a peste 12 000 kg fier 
vechi, a altor materiale refolosibile 
ce prisoseau în gospodăriile popu
lației. (loan Laza).

Foto : Sandu Cristian

OLTENIȚA : Realizări
* ale constructorilor de nave

Prevederile planului la export 
pe trimestrul I al acestui an ale 
harnicului colectiv de oameni ai 
muncii de la Șantierul naval Olte
nița au fost îndeplinite cu succes 
înainte de termen. Cele două nave 
destinate partenerilor externi — 
prima de 5 000 tone, cea de-a doua 
de 2 100 tone, prevăzute pentru a fi 
livrate pînă la 31 martie —.au pă
răsit șantierul, avînd pe certifica
tele de recepție, semnate cu 10 zile 
și respectiv cu 20 de zile înainte 
de termen, calificativul „foarte

• bine".-
Printr-un efort colectiv de orga

nizare, de ordine și disciplină, con
structorii de nave din Oltenița sint 
ferm hotărîți să-și îndeplinească 
angajamentul asumat în cinstea 
aniversării a 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român, 
de a livra o nouă navă de 2150 
tone înainte de ternienul prevăzut. 
(Mihai Dumitrescu).

TÎRGU SECUIESC: Unitate 
etalon

i Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de izolatori 
de joasă presiune din orașul Tîrgu 
Secuiesc și-a realizat planul la ex
port în această perioadă "î.n pro
porție de 145,6 la sută. Produsele 
ce poartă marca fabricii se bucură 
de o bună apreciere din partea 
partenerilor din numeroase țări 
ale lumii. . Nu întîmplător, condu
cerea ministerului de resort a de
clarat întreprinderea drept unitate 
etalon in cadrul acțiunii de orga
nizare și modernizare a producției. 
(Constantin Timaru).

ALEXANDRIA: Economii 
de resurse materiale 

și energetice
în unitățile industriale din mu

nicipiul Alexandria se acordă o a- 
tenție deosebită înfăptuirii rigu
roase a programelor de înnoire și 
modernizare a produselor, extin
derii și generalizării aplicării unor 
tehnologii moderne, întăririi spiri
tului de răspundere pentru reduce
rea consumurilor de resurse ma
teriale și energetice. Ca urmare a 
unor asemenea preocupări, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
pe ansamblul industriei orașului 
au fost economisite 80 tone de me
tal, 640 tone combustibil conven
țional și 1100 MWh energie elec
trică. Printre colectivele cu cele 
mai bune rezultate se înscriu cele 
de la întreprinderea de rulmenți, 
întreprinderea de aparataje și ac
cesorii, întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice și întreprin
derea mecanică „Islaz". (Stan Ște
fan).

în pas cu cerințele urbanizării
Dacă orașele Cehoslovaciei se 

impun atenției vizitatorului prin 
valoarea arhitecturii lot, ca și prin 
îmbinarea între tradiție și moder
nitate, satele ei se disting astăzi 
mai cu seamă printr-o urbani
zare accelerată. Este un proces 
care se încadrează în politica gene
rală a Partidului Comunist din Ce
hoslovacia privind lichidarea deo
sebirilor esențiale dintre sat și o- 
raș. Roadele acestei orientări ee 
pot vedea și din faptul că, după 
cum scria recent ziarul „Rude Pra- 
vo“, tot mai mulți tineri sint atrași 
in activitățile din agricultură, unde 
in prezent muncesc 900 000 de per
soane, din care circa 175 000 au stu
dii superioare sau medii de specia
litate.

Traversînd Cehoslovacia, am a- 
juns în sudul Boemiei, la coopera
tiva agricolă „Prace" din raionul 
Znojmo. Și în satele ai căror lo
cuitori s-au unit in această coope
rativă vezi aceleași case noi, fru
moase, cu care ne obișnuisem în 
localitățile străbătute anterior. Ce a 
fost și ce este astăzi comuna în 
care ne aflăm 7 Răspunsul ÎI afli 
aruneîndu-ți o privire peste expo
ziția de fotografii amenajată în ho
lul cinematografului. Trecutul : ță
ranul arind cu plugul tras de un 
cal ; case mici, igrasioase. Și cîteva 
imagini din zilele noastre : aceleași 
lucrări agricole, dar executate cu 
ajutorul mașinilor de mare randa
ment, case moderne și variate con
strucții social-culturale.

Dar toate acestea aveam să Ie 
vedem în realitate, parcurgînd 
străzile cîtorva din cele 8 sate care 
formează cooperativa agricolă 
„Prace". într-un loc, cîțiva tineri 
pregăteau materialul de construcții 
pentru casa in curs de edificare, o 
echipă de constructori lucra Ia ex
tinderea grădiniței de copii. Danhel 
Jan, vicepreședintele cooperativei 
agricole, ne spune că in locul case
lor vechi au fost ridicate altele 
noi, iar cele mai trainice au fost 
modernizate. „Cooperativă agrico
lă, pe baza sporirii producției și a 
veniturilor, asigură membrilor ei o 
retribuție lunară de 2 500 coroane 
— ne spune vicepreședintele. în a- 
celași timp, cooperativa alocă fon
duri importante pentru activitatea 
culturală, finanțează cantina, sub
venționează o parte din cheltuielile 
pentru vacanța in tabere a copiilor. 
Cooperativa agricolă este cea care 
a ajutat țăranul să schimbe din te
melii înfățișarea satelor".

Despre adevărul acestor cuvinte 
te convingi str&bătînd, în continua
re, localitățile rurale ale Cehoslo
vaciei. De fapt, „localități rurale" 
a devenit un termen impropriu, in- 
trucit acestea se transformă în a- 
devărate orașe. De la Brno, ne în
dreptăm spre Gottwaldov. Trecem 
prin Slavkov, fostul Austerlitz, cu
noscut în istorie de pe timpul lui

Napoleon Bonaparte. Astăzi, peste 
Cimpia și dealurile dimprejur dom
nește liniștea și pacea. Iar în acest 
climat oamenii muncesc pămîntul, 
ridică noi case.

Ajungînd la Nitra, centrul agri
culturii slovace, ai prilejul să con- 
stați că și în această parte a țării 
satele cunosc prefaceri însemnate. 
Mai spre sud, în lunca Dunării, 
mai exact în raionul Dunajska 
Streda — „Ostrovul de secară" — 
în locul vechilor case acoperite cu 
stuf au fost ridicate altele din că
rămidă, acoperite cu, țiglă. Sint 
citeva exemple din multe, altele no
tate în carnetul de reporter.

încotro se îndreaptă, din punct 
de vedere urbanistic, satele Ceho
slovaciei ? Spre o urbanizare și mai 
accentuată, astfel incit să dispară 
deosebirile din punct de vedere al

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE 

DIN R.S. CEHOSLOVACA

confortului între sat șl oraș. Spre 
edificare, la Bratislava, s-a orga
nizat o expoziție care cuprinde 
proiecte de case pentru sate. Arhi- 
tecții s-au întrecut in a găsi cele 
mai potrivite soluții, astfel incit lo
cuințele să corespundă celor mai 
exigente cerințe : să fie frumoase 
și să dispună de tot confortul ne
cesar. Iată cîteva care rețin atenția 
vizitatorului. O casă dublă pentru 
două familii, avînd parter și etaj, 
fiecare apartament cu 5 camere. A- 
lături este proiectul unei case mai 
simple, cu o suprafață de 91 metri 
pătrați, dar bine dotată. Atrage a- 
tenția casa cu colector de căldură 
Solară, casă sofisticată, cu o su
prafață locuibilă de 119 metri pă
trați. dar care, e drept, costă peste 
500 000 de coroane. Concursul orga
nizat de Ministerul Agriculturii al 
R. S. Slovace privind noi tipuri de 
case pentru sate și-a atins scopul, 
numeroși vizitatori, bineînțeles de 
la sate, optind deja pentru un pro
iect sau altul.

Cert este că din punct de vedere 
arhitectural satele Cehoslovaciei se 
reînnoiesc Intr-un ritm accelerat 
Și toate acestea se datoresc dezvol
tării intensive a agriculturii. Prin 
dezvoltarea cooperativelor agricole 
și creșterea gradului de înzestrare 
tehnică a agriculturii, producția și 
veniturile din această ramură a e- 
conomiei țării au crescut an de an. 
Agricultura Cehoslovaciei și-a spo
rit continuu producții, deși numă
rul oamenilor care lucrează in acest 
sector s-a redus. în cincinalul 
trecut, ritmul de creștere a pro
ducției vegetale a fost de două ori 
mai mare decit cel al producției 
animaliere. în total, în perioada 
198>—1985 s-au produs 54,4 milioa

A învăța drumul cunoașterii
(Urmare din pag. I)
a cunoaște însăși stiinta cu 
logica ei. cu metodele ei". 
Numai la prima vedere 
are pretențios spus : a 

cunoaște știința cu logica 
ei. Aici se tegăsește. in 
aspectul ei esențial, optica 
schimbată. Important nu 
mai e prin urmare să-i pre
zinți elevului ..produsul fi
nit", sub forma informa
ției, a reflecției teoretice 
sau chiar a experienței de 
laborator, ci să-1 conduci în 
procesul de dobindire a in
formației, să-l faci să tră
iască satisfacția de a fi des
coperit, asistat de tine, un 
adevăr. Ceea ce devine po
sibil prin exercitarea prac
tică a convingerii că fieca
re ramură a științei re
prezintă nu numai un in
ventar de fapte, ci un mod 
de gindire. Prin fiecare 
disciplină de studiu cu
noști o latură a universu
lui ; prin fiecare înveți, 
deopotrivă, să gîndești. 
„Fizica ar trebui să fie 
predată nu unor spectatori, 
ci unor participanți; ar tre
bui să predăm fizica și nu 
despre fizică", spune un re
marcabil pedagog contem
poran. Fraza este, firește, 
valabilă nu numai pentru 
fizică. Elevul devine un 
participant activ la un pro
ces de cunoaștere, la un 
proces dirijat cu subtilitate 
de profesor. Cit de departe 
se situează această con
cepție de imobilismul ve
chii didactici !

Esența noii strategii di
dactice constă in învățarea 
prin problematizare. Ima
ginea lecției „nesfirșite". cu 
date seci, prezentate pe
dant, de la o înălțime care 
să sugereze eventual o eru
diție ' greu accesibilă, sfîr- 
șind prin a plictisi („Ame
țiți de limbe moarte. de 
planeți, de colbul școlii, / 
Confundam pe bietul das
căl cu un crai mîncat de 
molii", în celebra formula
re eminesciană), ne-ar face 
astăzi să suridem. Un pro
fesor adevărat se impune, 
fără îndoială, și prin eru
diție — dar trebuie să știe 
să d facă vie. să-și atragă 
elevul prin firescul pre
zentării unui fenomen sau 
a unor cunoștințe mai pre
tențioase. A problematiza

nu presupune defel a com
plica lucrurile. Dimpotrivă, 
reprezintă un salt calitativ 
in sensul folosirii capaci
tății de sinteză, al dezvol
tării spiritului de observa
ție, a intuiției si gîndlrii 
inductive. Noțiunea de 
problematizare cuprinde un 
complex de metode si mij
loace. De maximă impor
tantă va fi. in această or
dine. ca profesorul să por
nească de la prezentarea 
unui material viu, adresîn- 
du-se mai întîl intuiției, in 
baza deprinderilor de ana
liză pe care le-a format la 
elevi. Lucru posibil la 
toate obiectele si la cele 
mai multe lecții. „învăța
rea prin descoperire", dind 
posibilitate elevului ca. la 
un anumit nivel atins, să-și 
ordoneze singur informa
țiile. să transforme datele 
primite pentru a obține 
rezultatul dorit, devine, in 
sensul specificității, subsu- 
mabilă acestei orientări. 
Figura, mă întreb, a „în- 
spăimîntătorului" dascăl de 
gramatică, cerind definiții 
și rteguli. scheme absurde, 
cit de compatibilă ar mal 
fi nu numai cu școala, dar 
cu însăsi disciplina în dis
cuție ? Și n-am ales la în- 
timplare exemplul. Studiul 
gramaticii nu și-ar avea 
rostul in .școala medie dacă 
nu ar însemna — cu ma
ximă exigentă — reliefa
rea si motivarea articula
țiilor limbii. Cu scopul fo
losirii ei corecte Si expre
sive. al dezvoltării gîndlrii 
logice. O oră de predare a 
unei cunoștințe gramaticale 
e ca o oră de laborator : și 
ce satisfacție mai mare ar 
avea profesorul decit aceea 
de a-i face pe elevi să for
muleze ei înșiși regula, 
după ce s-au angajat intr-o 
experiență, să-si explice 
un fenomen cu nume ab
stract. să-i observe particu
laritățile, frecvența, să in
tuiască dificultățile și gre
șelile tipice ?

Mai mult ca oricînd, în 
școala contemporană orice 
formă educativă solicită o 
elasticitate de principiu. 
Elasticitate înăuntrul unei 
veritabile construcții, căci 
a-1 face pe elev să trăiască, 
o dată cu fiecare noțiune 
nouă, o experiență de cu
noaștere, înseamnă a ac

cepta tu însuti, ca profesor, 
posibilitatea de a te adap
ta in funcție de realitatea 
intilnită. pentru a fi con
vingător. Autoritatea pro
fesorului nu mai e aceea a 
deținătorului de adevăruri 
absolute, frumos ambalate 
și plasate printr-un exer
cițiu de cele mai multe ori 
dogmatic, ci a celui care 
urmărește să stimuleze.un 
proces de cunoaștere, pre- 
zentind natura lui și moda
litățile de a-1 parcurge in
tru obținerea rezultatului 
dorit El va ajunge la a- 
cest lucru reliefind motiva
țiile. înlănțuirea dialectică 
a cunoștințelor, flxmd ex
plicit obiectivul si mareînd 
fiecare etapă distinctă 
parcursă, sistematizînd ri
guros. in asa fel incit mo
dul lui de gindire — adică 
modul de gindire al științei 
— să modeleze spiritul in
vestigator al elevului.

Să ne oprim, fie și în tre
cere, asupra mijloacelor de 
activizare a acestuia. De 
observat ar fi că ele 
nu presupun abandonarea 
completă a metodelor di
dactice clasice, ci le adap
tează dindu-le un conținut 
nou. „învățarea este un fe
nomen activ de comunicare 
cu inteligenta și sensibili
tatea celorlalți. Lectura și, 
mai ales. învățătura consti
tuie un dialog activ în care 
întrebăm si ne întrebăm, 
oferim explicații. propu
neri. interpretări. expri
măm nedumeriri sau ade
ziuni". afirmă un cercetă
tor român. Experimentul, 
lecția practică, dezbaterea, 
prelegerea devin tot atitei 
ipostaze ale comunicării, in 
sensul didactic precizat. 
Unul dintre procedeele de 
maximă importantă este 
conversația euristică, puțin 
folosită în școala mai veche. 
Pe el se bazează lecțiile 
cele mal „spectaculoase", 
cele mai moderne. Si. fără 
doar și poate, cele mai efi
ciente sub aspectul însu
șirii, al fixării unor cu
noștințe ori, în alt plan, al 
exersării intuiției si al asi
milării modului de gindire. 
Cea mai puțin susceptibilă 
de a trezi un asemenea in
teres, tradiționala prelege
re. poate avea, dacă e con
cepută modern, un rol sti

mulator al creativității. E 
vorba de prelegerea pro- 
biematizantă. vie. în care 
auditoriul e de fapt un 
participant la o demonstra
ție. la o confruntare de 
probleme — cu întrebări si 
răspunsuri — finalizată 
prin concluzia științifică, si 
nu un receptor pasiv. Pro
fesorul va dobîndi în acest 
fel autoritatea specifică a 
unui dirijor de procese cog
nitive. Iar această autorita
te are avantajul substan
țial de a armoniza de la 
sine, funcțional, prestigiul 
științific cu rolul de educa
tor moral al profesorului. 
De a face prezența și in
fluența sa pedagogică cit 
mai firești, de a-1 apropia 
de sufletul elevului fără a-i 
știrbi cîtusi de puțin auto
ritatea.

Școala- tradițională vor
bea frecvent de principiul 
însușirii conștiente a cu
noștințelor. răminind însă 
mai degrabă la un stadiu 
teoretic. Școala modernă 
scoate în evidentă practica 
acestei însușiri. „Eu rămî- 
neam doar un dirijor". îmi 
mărturisea recent, cu vădi
tă satisfacție pedagogică, 
un profesor bucureștean. 
Nu se poate concepe un in- 
vățămînt modern în afara 
reconsiderării rolului edu
catorului din acest unghi. 
Legarea organică de cerce
tare și producție, mai mult, 
participarea elevilor ca 
factori activi ai procesului 
de producție, așa cum arată 
organizarea de astăzi a sco
lii românești, decurg ne
mijlocit din noua optică 
asupra învățării. Pentru a 
o realiza in modul cel mai 
eficient e nevoie insă de un 
efort de perfecționare con
tinuă din partea fiecărui 
cadru didactic, e nevoie de 
depășirea oricărei forme de 
rezistentă la aplicarea crea
toare a principiilor in dis
cuție. Spiritul rutinier e. se 
știe, dușmanul cel mai pu
ternic al educației intelec
tuale. Adevăratul profesor 
este un creator si nu un re
producător mecanic de. teh
nică didactică. în cadrul 
dat. Legarea școlii de reali
tățile complexe ale vieții 
impune o mobilitate deose
bită a tuturor factorilor 
educaționali.

Cronica zilei
Miercuri, la salonul artelor din 

Tîrgoviște a avut loc vernisajul ex
poziției de fotografii intitulate 
„Uniunea Sovietică — tara turismu
lui. tara prietenilor", organizată în 
cadrul relațiilor turistice româno-so- 
vietice.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat, 
un numeros public, precum si mem
bri ai Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești.

(Agerpres)

ADMINISTRAȚIA
DE STAT'

L0T0-PR0N0SP0RT
INFORMEAZĂ:

Duminică 23 martie 1986. Ad
ministrația de Stat Loto — Pro
nosport organizează cea de-a 
doua TRAGERE EXCEPȚIO
NALĂ PRONOEXPRES — BOX 
de la începutul anului. în ca
drul celor 6 extrageri. în două 
faze, cu un total de 42 nume
re. particinantii. iucînd cît mai 
multe variante, not obține im
portante cistiguri în autoturis
me „DACIA 1 300“ (la ambele 
faze ale tragerii), mari sume de 
bani, precum si excursii peste 
hotare. Se cîstigă si cu 3 nu
mere din 6 sau 8 extrase. Bi
letele de 25 lei varianta parti
cipă la toate cele 6 extrageri.

Simbătă 22 martie este UL
TIMA ZI DE PARTICIPARE.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 19 MARTIE. 1986
EXTRAGEREA I : 28 23 16 30 3 19.
EXTRAGEREA A II-A : 25 29 10 

41 8 34.
FOND DE CÎȘTIGURI : 1 104 470 

LEI.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 martie, ora 20 — 23 mar
tie, ora 20. în țară : Vremea va fi în 
general frumoasă în nord-vestul și 
centrul țării, unde cerul va fi variabil, 
și schimbătoare, cu cerul mai mult 
noros, îndeosebi la începutul interva
lului, în celelalte zone. Vor cădea pre
cipitații sub formă de burniță și ploaie

Orășelul studenților din cartierul Mlynska Dolina, din Bratislava

ne tone de cereale, ceea ce repre
zintă cu 4.1 milioane tone 
mai mult decit în cel de-al 
șaselea cincinal. Producțiile de ce
reale la hectar au crescut in medie 
pe cincinal cu 12 la sută. Creșterea 
producției vegetale, folosirea ra
țională a nutrețurilor concentrate 
și randamentul superior al anima
lelor au permis depășirea sarcini
lor planificate la producția și a- 
chiziția produselor animaliere și 
reducerea substanțială a importu
lui de cereale

într-o singură generație, viața 
lucrătorilor din agricultură s-a 
schimbat atit de mult, incit, une
ori, comparațiile devin dificile. 
Concentrarea suprafețelor, diver
sificarea producției, ca și spe
cializarea ei, utilizarea largă a mij
loacelor tehnice, creșterea califică
rii oamenilor au dus la modifica
rea caracterului muncii in agricul
tură și, ca urmare, condițiile de 
viață de la sat și oraș aproape s-au 
egalizat. Pe baza creșterii venitu
rilor, bunurile personale de folo
sință îndelungată ale lucrătorilor 
din agricultură — autoturisme, fri
gidere, mașini de spălat — au de
venit o obișnuință. In general, lo
cuința lucrătorului din agricultură 
nu se deosebește de cea a orășea- 
nului. La schimbarea aspectului si 
înfrumusețarea orașelor și satelor 
din R. S. Cehoslovacă au contribuit 
în măsură însemnată inițiativele 
cetățenilor, care, în cadrul progra
mului denumit „Z“, au contribuit 
la realizarea unui mare număr de 
obiective de importanță locală, 
construite de populație.

în proiectul documentului ce 
urmează a fi dezbătut la apropiatul 
Congres al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. privind direcțiile 
principale ale dezvoltării econo
mice și sociale ale tării în perioa
da 1986—1990 și în perspectivă 
Dină in .anul 2000, sint subliniate 
acțiunile privind dezvoltarea agri
culturii, a căror îndeplinire va a- 
sigura creșterea producției în acest 
sector, a veniturilor țărănimii și 
transformarea, in continuare, a sa
telor. Astfel, se prevede ca. in al 
8-lea cincinal, producția agricolă 
globală să sporească, în compara
ție cu cincinalul precedent, cu 6—7 
la sută. Se va asigura creșterea 
eficientei economice a producției 
agricole prin aplicarea complexă a 
științei -și tehnicii, prin perfecțio
narea calității mijloacelor de pro
ducție, a nivelului tehnic și teh
nologic. Se vor adinei mecanizarea 
complexă*  și automatizarea produc
ției, vor fi folosite cuceririle mo
derne din genetică, biotehnologie, 
biochimizarea producției. Reținem 
din documentul amintit, de pildă, 
că în producția cerealelor se urmă
rește realizarea, in, anii cincinalu
lui, a 57—a8 milioane tone prin 
creșterea randamentului, la hectar. 
Va crește producția de furaje cu 
6,5 la sută, recoltele de sfeclă da 
zahăr se vor realiza în conformi
tate cu nevoile economiei na
ționale, iar la cea de cartofi de 
consum va crește calitatea și vor 
fi reduse pierderile de depozitare. 
Producția animalieră se va dez
volta conform cerințelor întregii 
societăți, folosindu-se rațional fu
rajele existente.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Papa dolar — 17,30; (sala 
Atelier) : Intre patru ochi (A) — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
pian Carmen Ridiche — 17,30; (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Di
rijor : Ovidiu Bălan. Solist : Mihai 
Ungureanu — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Cocoța
tul de la Notre-Dame — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) 1 
Voievodul țiganilor — 18.

Anul 1986 — primul an al celui 
de al 8-lea cincinal — este con
siderat punctul de plecare pentru 
îndeplinirea marilor obiective ce 
vor fi stabilite de cel de-al 
XVII-lea Congres al P.C. din Ceho
slovacia și în domeniul agricultu
rii. Aceasta va asigura înflorirea 
in cbntinuare a satelor, a tuturor 
localităților țării. $i aceasta în- 
trucit baza noilor relații dintre sat 
și oraș este dată de colaborarea 
frățească dintre clasa muncitoare, 
țărănime și intelectualitate, pentru 
înfăptuirea intereselor lor comune 
— dezvoltarea și consolidarea so
cietății socialiste cehoslovace.

Ioan HERȚEG

20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Amfiteatrul artelor. Revistă TV 8 

„Cîntărll României* 4
21,00 Partidul Comunist Român — 65 de 

ani de slujire devotată a poporu
lui 0 Conducătorul luptei împo
triva fascismului și a războiului, 
pențru independența și suverani
tatea țării

21.20 Invitație în studiourile Radlo- 
televlziunli (color) • Concertul 
nr. doî în do minor pentru pian 
și orchestră de serghei Rahma- 
ninov (fragmente). Interpretează 
pianistul Dan Grigore și orches
tra simfonică a Radioteleviziunii. 
Dirijor : Emanoll Elenescu

21,50 Telejurnal'
22,00 închiderea programului

și, trecător, lapovlță șl ninsoare în 
sudul teritoriului. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 4 grade, pe alocuri mai coborîte 
în nordul și centrul țării, pină la 
minus 9 grade în primele nopți, iar 
cele maxime între 4 și 14 grade, izolat 
mal ridicate. Local se va produce 
ceață. în București : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros, favorabil precipitațiilor slabe. 
Temperaturile minime vor oscila între 
zero și 3 grade, iar cele maxime între 
6 *și  10 grade. Dimineața, condiții de 
producere a ceții.

INFORMAȚII SPORTIVE

Steaua București - în semifinalele 
„Cupei campionilor europeni46

Ieri, la Helsinki, în partida retur 
cu echipa Kuusysi Lahti, campioana 
României. Steaua București, a reu
șit să obțină o meritată victorie, cu 
1—0 (0—0), prin golul marcat de 
Piturcă în minutul 86. A fosk Un 
meci deosebit de aprig, pe parcursul 
căruia Steaua s-a dovedit superioa
ră gazdelor. v

Prin această victorie. Steaua s-a

calificat în semifinalele celei mai 
importante dintre competițiile con
tinentale lntercluburi — „Cupa 
campionilor europeni". Să-i felicităm 
pe jucătorii noștri pentru această 
performantă și să-i îndemnăm să-și 
intensifice eforturile în pregătire, 
pentru dobîndirea unor noi rezultate 
de răsunet international.

ȘAH. Campionatul european de 
șah pentru junioare a continuat la 
Băile Herculane cu runda a 8-a, în 
care Bădulescu a invins-o pe Tra
bert, Nicoară pe Abraham, Madl a 
cîștigat la Sztralka,' Matveeva la 
Boicu, Sziva la Markov, iar Coull a 
pierdut Ia Peiceva.

în clasament conduce Svetlana 
Matveeva (U.R.S.S.), cu 6,5 puncte, 
urmată de Ildiko Madl (Ungaria), 
Vera Peiceva (Bulgaria) — cite 5,5 
puncte, Cristina Bădulescu (Româ
nia), Joanna Sztralka (Polonia) — 
cite 5 puncte, Erika Sziva (Ungaria), 
Bettina Trabert (R. F. Germania) — 
cite 4.5 puncte etc.

Astăzi se desfășoară runda a 9-a.
TENIS. în urma victoriei obținu

te in turneul de la Milano, tenis- 
manul cehoslovac Ivan Lendl și-a 
consolidat oozitia de lider în clasa
mentul general al „Marelui Premiu" 
totalizînd în prezent 1 250 puncte. îl

urmează suedezul Joâkim Nystroem 
— 798 nunele, francezul Yannick 
Noah — 514 Duncte. americanii Jimmy 
Connors — 480 puncte. Brad Gil
bert — 460 puncte si suedezul Mats 
Wilander — 423 puncte.

BASCHET. în finala „Cupei cupe
lor" la baschet masculin. în Palatul 
sporturilor din Caserta (Italia), echi
pa spaniolă B.C. Barcelona a învins 
cu scorul de 101—86 (49—44) forma
ția italiană Scavolini Pesaro. Prin
cipalul realizator al învingătorilor a 
fost Smith (24), iar de la gazde, 
Frederick (32).

HOCHEI. în ziua a 6-a a Campio
natului mondial de hochei pe ghea
tă pentru juniori (grupa B), ce se 
desfășoară în orașul austriac Kla
genfurt, selecționata Olandei a în
trecut cu scorul de 7—1 (1—1, 4—0,
2— 0) formația Bulgariei. • La So
fia. în meci amical. Bulgaria A — 
România tineret 6—5 (2—0, 1—1,
3— 4).

t V

cinema
• Colierul de turcoaze : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13: 15; 17; 19,15, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, CULTURAL (83 50 13) — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Profetul, aurul și ardelenii: GRI- 
VITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
Q Vară sentimentală : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 17; 19.
• Nea Mărin miliardar : FLOREAS
CA — 11; 13; 15, PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19.
• Preria : GIULEȘTI (17 55 46) — 9;

11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Racolarea : FLACARA (20 33 40) — 
14,30; 16,30: 18,30.
• Căsătorie legală: STUDIO (59 53 15)
— 10; 11,45; 13,30; 15,15; 17,15; 19,15.
• Yankeii : SALA MICA A PALATU
LUI — 16,45; 19,30.
• Aventuri în Ontario : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Lupii albi : FESTIVAL (15 63 84) —
9: 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Frumoasa Asii șl viteazul Muvol- 
ran : LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Vrabia pe gheață — 9; Program 
de desene animate — 11; 13; Lampa

Iui ĂIad in — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38).
• O șansă prea mare î TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11; 15; 17; 19.
> Raidul vărgat: FEROVIAR (50* *51  40) 
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Intrusul : BUZEȘTI (50 43 58) — 15.
• Clinele — 8,30; 10,30; 12,30. Zona 
cu obstacole — 16,30; 18,30 : DACIA 
(50 35 94).
• Aleksandr Netski — 9; 11; 13; 15.
Un strigăt după ajutor — 17; 19 :
UNION (13 49 04).
• Allo, taxi!: LIRA (317171).— 15; 
17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15: 17; 19.
• Berlin kaputt — 15. Piedone în
Egipt — 17; 19 : DRUMUL SĂRII
(31 28 13).
• Marele premiu — 15; Cobra se în

toarce — 17; 19: FERENTARI (80 49 85).
• Fata fără zestre : PACEA (71 30 85)
— 15; 18.
> Dublă depășire : VIITORUL 
(10 68 40) — 15; 17; 19.
• Ne trebuie o solistă — 15; 17,
Doamna cu cățelul — 19 : POPULAR 
(35 15 17).
• Tess : SCALA (11 03 72) — 9; 12,15; 
15,30; 18,45.
0 Ziua cea mai lungă : LUCEAFĂ
RUL (15-87 67) — 8,45; 12; 15,15; 18.30.
• Fanfan la Tulippe : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,30. 
q Toată lumea este a mea : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 12; 15; 18, ARTA 
(21 31 86) — 9; 12; 15; 18.
• Copie Ia indigo : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 11; 13; 15.

teatre
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 18,30; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : O zi de odihnă — 
18.30.
• Teatru! Mic (14 70 81) : Mielul 
turbat — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Romanță tîrzie — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cirtițele — 17,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Micul infern — 17,30;
Otelie și Vlnătoril — 18.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
17; Anonimul Venetian — 18,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Gong *86

— 18; (sala Victoria, 50 58 63) : Eu vă 
fac să rtdeți — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) : La popasul drumeției
— 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 36 55) : 
Nota zero Ia purtare — 9; Cenușă
reasa — 15.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Elefănțelul curios — 13; (sala Cos- 
monauților, 11 12 04) : Trei iezi 
cucuieți — 15.
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 18,30.
• Studioul de > teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Eunucul — 18,30.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Atenție ! Estrada in emisie 
— 18.
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i In mesaj se exprimă convingerea
* că „in interesul întregii omeniri, 
< experiențele nuclei 
7 înceteze. Mai mult,(.................
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Lupta pentru pace, pentru înlăturarea definitivă a arsenalelor nucleare 
șl soluționarea exclusiv prin mijloace pașnice, pe calea dialogului politic, 
a tuturor diferendelor continuă să stea in centrul atenției opiniei publice 
internaționale, noi acțiuni, demonstrații și luări de poziție succedîndu-se 
pe toate meridianele lumii.

„încetarea experiențelor cu armele nucleare 
este o cerință a întregii omeniri"

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a adresat Congresului 
S.U.A. un mesaj in problema înce
tării neîntîrziate a experiențelor 
cu armele nucleare, relatează 
agenția T.A.S.S.

nucleare trebuie să 
___ , Uniunea So- 
gata să pășească și 
ea a promovat un 
etape pentru elibe-

vietică este 
mai departe ; 
program pe . _ _____ ___
rarea deplină a omenirii de armele

<

nucleare pînă la sfîrșitul actualului 
secol. U.R.S.S. este gata să ducă 
negocieri cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arme nucleare pe 
orice bază — bilaterală, trilaterală, 
multilaterală".

Mesajul adresează un apel Con
gresului S.U.A. să facă tot ce de
pinde de el pentru ca poziția Sta
telor Unite să corespundă rezol
vării sarcinii de a se înceta 
experiențele nucleare In conformi
tate cu voința popoarelor, cu do
rința lor vie de a asigura o pace 
trainică pe Pămînt.

împotriva militarizării Cosmosului
BERLIN 19 (Agerpres) — R.D. 

Germană se pronunță cu hotărîre 
împotriva militarizării Cosmosului 
și pentru încetarea cursei înar
mărilor pe Pămint — a relevat 
Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, într-un interviu acordat zia
rului mexican „Excelsior", citat 
de agenția A.D.N. E. Honecker a 
apreciat că politica americană pri
vind așa-numitul „război al ste
lelor" este de natură să stimuleze 
cursa înarmărilor, să ducă la 
destabilizarea în continuare a si- 

. tuatiei internaționale, să sporească 
ț riscul unui război nuclear.

; LONDRA 19 (Agerpres) — Un 
1 mare număr de demonstranți au 
l blocat căile de acces spre baza de 
? rachete nucleare americane de la 
1 Greenham-Common, pentru a îm- 

piedica revenirea la bază, după 
■ manevre, a unor instalații ale ra- 
* chetelor „Tomahawk". Au partici- 
ț pat reprezentanți ai organizațiilor

La

*

I

*

1

*

1

i

ROMA 19 (Agerpres)
Roma a avut loc o reuniune a re
prezentanților cercurilor politice 
și ai opiniei publice italiene, con
sacrată examinării poziției Italiei 
față de programul american denu- , 
mit „războiul stelelor". Organizată ) 
din inițiativa senatorilor comu- i 
niști, în perspectiva apropiatelor ' 
dezbateri parlamentare pe această I 
temă, întîlnirea a dus la concluzia*'  
că programul american amintit

■ este considerat de comuniștii 
italieni drept un proiect periculos, 
înfăptuirea lui putînd duce la de
teriorarea echilibrului militar-stra- 
tegic pe plan mondial.

1

*

ț

ț

au reușit să oprească pentru un i 
timp îndelungat deplasarea coloa- ’

Demonstrație antirăzboinică în zona bazei 
Greenham-Common

antirăzboinice din 38 de comitate 
și zone învecinate, conducători ai 
mișcării pentru dezarmare nu
cleară.

împotriva demonstranților, care

nei, au fost trimise importante i 
forțe polițienești, care.au operat • 
zeci de arestări. 1<

Evenimentele din America Centrala
• luări de poziție in sprijinul reglementării situației din zonă 
pe calea tratativelor • Continuă provocările împotriva 

Republicii Nicaragua
MANAGUA 19 (Agerpres). — Ele

mente contrarevoluționare antisandi- 
niste au încercat, fără sufcces. să 
ocupe diferite localități din nordul 
și centrul Nicaraguei — a anunțat un 
purtător de cuvînt al Ministerului ni- 
caraguan al Apărării, citat de agen
ția I.P.S. Unitățile Armatei Popu
lare Sandiniste au ripostat, forțele 
contrarevoluționare inregistrînd in 
cursul luptelor pierderi.

TEGUCIGALPA 19 (Agerpres). — 
Sfidind apelurile pentru încetarea 
manevrelor militare In America Cen
trală, pentru abținerea de la orice 
act care ar conduce Ia agravarea 
situației și la creșterea tensiunii in 
regiune, efective ale forțelor mili
tare nord-americane și honduriene 
au declanșat manevre militare co
mune în apropierea graniței hondu- 
riano-nicaraguane — transmite agen
ția Prensa Latina. Manevrele — de
numite „General Tosta-86“ și care 
initial erau anunțate pentru luna a- 
prilie — se desfășoară în paralel cu 
„exercițiile militare comune" hon- 
duriano—nord-americane „Terencio- 
Sierra-86“, declanșate în luna iaJ 
nuarie.

MANAGUA 19 (Agerpres). — Ele
mentul esențial pentru realizarea 
păcii în America Centrală este res
pectarea independenței țărilor din 
regiune, a dreptului acestora Ia 
autodeterminare — a declarat vice

președintele Republicii Nicaragua, 
Sergio Ramirez Mercado, inaugurind 
lucrările unei reuniuni centroame- 
ricane pe problemele reformei agra
re. El a arătat că acest obiectiv tre
buie atins pe calea înțelegerii re-r 

• ciproce și a dialogului, fiind nece
sar să prevaleze soluțiile negociate 
și nu confruntările militare, relatea
ză agenția Prensa Latina.

CIUDAD DE GUATEMALA 19 
(Agerpres). — într-o declarație 
făcută Ia Ciudad de Guatemala, mi
nistrul de externe al Guatemalei, 
Mario Quinonez Amezquita, a ară
tat că țara sa „nu sprijină politica 
Administrației S.U.A. împotriva 
Nicaraguei" — transmite agenția de 
presă spaniolă E.F.E.

Declarația a fost făcută după 
anunțarea, la Ciudad de Guatemala, 
că trimisul special al președintelui 
S.U.A. în America Centrală, Philip 
Habib, a prezentat un raport în care 
afirma că „centroamericanii ar 
sprijini propunerea președintelui 
Reagan de a se acorda un ajutor 
suplimentar forțelor contrarevolu
ționare antisandiniste".

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Primul ministru al Canadei, Brian 
Mulroney, aflat într-o vizită oficială 
la Washington, a declarat în cursul 
unei conferințe de presă că guver
nul său va continua să acorde aju
tor economic Nicaraguei.

Uniunea Sovietică apreciază inițiativa României 
și Bulgariei privind realizarea, în Balcani, 

a unei zone fără arme chimice
MOSCOVA 19 (Agerpres) — Uniu

nea Sovietică dă o înaltă apreciere 
inițiativei României și Bulgariei cu
prinse în ..Declaratia-Apel" a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria. Todor Jivkov, cu pri
vire la realizarea, in Balcani, a 
unei zone fără arme chimice. Aceas
tă inițiativă corespunde cu cunoscu
ta propunere a statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia pri
vind • eliberarea Europei de arma 
chimică.

Aceste aprecieri au fost exprimate 
de ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Eduard Sevardnadze. cu 
prilejul primirii la Moscova a 
ambasadorilor României și Bulgariei

care i-au înminat, din însărcinarea 
guvernelor lor, textul „Declarației- 
Apel".

Ambasadorii român si bulgar au 
subliniat că proclamarea Balcanilor 
ca zonă lipsită de arme chimice ar 
constitui un pas important pe calea 
eliberării întregii Europe de o ca
tegorie deosebit de periculoasă de 
arme, ar contribui la întărirea în
crederii și colaborării între țările șl 
popoarele din această regiune. Tot
odată, aceasta ar fi de natură să 
contribuie efectiv la eforturile ce se 
întreprind pentru interzicerea ge
nerală și totală a armelor chimice 
și distrugerea stocurilor existente, 
la stimularea negocierilor care au 
loc în acest sens.

Convorbiri româno-italiene

Se impun eforturi sporite 
pentru eradicarea definitivă 

a colonialismului 
Declarațiile secretarului 

general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 

— La sediul Națiunilor Unite a avut 
loc ședința Comitetului pentru deco
lonizare. creat în vederea înfăptui
rii prevederilor Declarației cu pri
vire la acordarea independenței ță
rilor si popoarelor coloniale, docu
ment adoptat de Adunarea Generală 
a O.N.U. acum 25 de ani.

Luînd cuvîntul, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
a subliniat că. de la adoptarea aces
tei importante declarații, multe te
ritorii coloniale si-au obținut inde
pendenta de stat. Cu toate acestea, 
colonialismul nu a fost încă eradicat, 
ceea ce reclamă eforturi sporite din 
partea comunității internaționale 
pentru desăvîrșirea acestui proces.

Ședința♦ • Comitetului miniștrilor afacerilor externe
ai statelor participante la

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La 
Varșovia a început miercuri ședin
ța Comitetului miniștrilor afacerilor 
externe al statelor participante Ia 
Tratatul de la Varșovia. La sedin-

Iratatul de la Varșovia
ță iau parte miniștrii afacerilor ex
terne ai statelor participante la tra
tat.

Din partea tării noastre participă 
Ilie Văduva, ministrul afacerilor ex
terne.

Vizita președintelui R.P. Chineze, în Egipt
CAIRO 19 (Agerpres). — Președin

tele R.P. Chineze. Li Xiannian. a 
declarat — în cadrui unei ședințe 
comune a Adunării Poporului si a 
Consiliului Consultativ ale Egiptu
lui — că țările în curs de dezvol
tare joacă un rol tot mai mare în 
problemele Internationale si că R.P. 
Chineză acordă o mare importantă 
în relațiile sale externe întăririi 
unității si cooperării cu aceste țări. 
Arătînd că economia mondială con
stituie un tot întreg, caracterizat prin 
interdependență. Li Xiannian a spus 
că țările industrializate au nevoie de

cooperarea cu statele în curs de dez
voltare tot asa cum acestea au ne
voie de cooperarea cu primele. Pre
ședintele R.P. Chineze a subliniat că 
dezvoltarea țărilor în curs de dez
voltare reprezintă cheia prosperității 
economice a tuturor statelor lumii.

La rîndul său. președintele Egip
tului. Hosni Mubarak, a subliniat că 
Egiptul si China si-au asumat rolul 
ce le revine în consolidarea bazelor 
păcii în lume, apărarea tuturor na
țiunilor lumii de pericolele războiu
lui si în întărirea principiului drep
tății în relațiile internaționale.

ROMA 19 (Agerpres). — în cadrul 
consultărilor româno-italiene desfă
șurate la Roma în zilele de 17—19 
martie. Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, a avut o întrevedere cu 
Giulio Andreotti, ministrul afaceri
lor externe al Italiei, si a purtat con
vorbiri cu Bruno Corti, ministru se
cretar de stat la M.A.E. italian, și cu 
Giovanni Prandini. ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior.

în cadrul convorbirilor, a fost ex
primată satisfacția pentru evoluția

ascendentă a relațiilor româno-italie
ne ne multiple planuri si .s-a con
venit să se întreprindă noi măsuri 
pentru dezvoltarea si diversificarea 
raporturilor dintre cele două țări în 
toate domeniile. în primul rînd în cel 
al colaborării economice reciproc 
avantajoase.

Cu același prilej, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la as
pectele majore ale situației interna
ționale actuale.

La întrevederi a participat Con
stantin Tudor, ambasadorul României 
la Roma.

PARIS

Consultări privind formarea noului guvern francez
PARIS 19 (Agerpres). — Primul 

ministru desemnat al Franței. Jacques 
Chirac, președintele partidului Adu
narea pentru Republică (R.P.R.). 
principala formațiune politică a noii 
maiorităti parlamentare, procedează 
la consultări cu liderii celorlalte for
te ale actualei grupări majoritare, ur- 
mînd să răspundă președintelui tă
rii. Francois Mitterrand, dacă accep
tă să constituie noul cabinet.

Jacques Chirac a avut întrevederi 
cu președintele Uniunii pentru De
mocrația Franceză (U.D.F.). Jean 
Lecanuet. si cu liderii celor trei

componente politice ale U.D.F. — se
cretarul general al-Partidului Repu
blican. președintele Centrului Demo
craților Sociali (C.D.S.) si președin
tele Partidului Radical.

După cum precizează agenția 
France Presse. republicanii (liberali) 
si centristii (C.D.S.) din cadrul U.D.F. 
si-au dat acordul de principiu pri
vind participarea lor la un guvern 
condus de Chirac.

în baza Constituției franceze, pri
mul ministru Propune lista miniștri
lor din cabinetul său. dar numirea 
lor revine președintelui republicii.

R.S.A.

Noi victime 
ale represiunilor 

rasiste
PRETORIA 19 (Agerpres). — Va

lul de violente care continuă să ca
racterizeze climatul social din Re
publica Sud-Africană a făcut. în ul
timele 24 de ore, noi victime. Agen
ția Reuter relatează că 11 persoane 
de culoare au fost ucise, al ți negri 
fiind răniți în diverse manifestații 
împotriva apartheidului, desfășurate 
în mai multe localități-ghetou.

Potrivit ultimului bilanț, numărul 
victimelor înregistrate din 1984 pînă 
acum, în marea lor majoritate de 
culoare, se ridică la 1350 persoane.

Audrey Coleman, președintele unui 
comitet al părinților care au copii în 
detenție/ a declarat presei că numă
rul tinerilor sub 15 ani uciși de po
liție în ultimul an, în timpul de
monstrațiilor antiapartheid, a ajuns 
la 200. In aceeași perioadă, 2 106 co
pii de virstă școlară au fost arestați 
sub învinuirea de a fi participat la 
adunări care ar reprezenta „o ame
nințare la adresa ordinii publice".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Măsuri in cadrul eforturilor de restabilire a ordinii la 
Beirut • Reluarea neqocierilor egipteano-israeliene in pro
blema zonei Taba • Continuă persecuțiile împotriva popu

lației din teritoriile arabe ocupate
BEIRUT 19 (Agerpres). — O forță

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

PLENARA C.C. AL P.M.S.U. La 
Budapesta a avut loc plenara C.C. 
al P.M.S.U.. care a dezbătut si a- 
probat rapoartele privind probleme 
actuale ale situației internaționa
le și politica de cadre a partidu
lui. informează agenția M.T.I.

DECLARAȚIE. Secretarul gene
ral al C.C. al Partidului Unificat 
al Comuniștilor Haitieni, Rena 
Theodore, s-a reîntors în țară, 
după 17 ani de exil forțat — in
formează agenția Prensa Latina, 
într-o declarație făcută la sosirea 
sa la Port-au-Prince, el a decla
rat că a revenit în Haiti pentru a 
contribui Ia instaurarea democra
ției în țară.

ANCHETA. Președintele Filipl- 
nelor. Corazon Aquino, a anun
țat crearea unei comisii de anche
tă, formată din șapte membri, in 
legătură cu încălcările drepturilor 
omului comise în timpul vechilor 
autorități. Această comisie are îm
puternicirea să redeschidă investi
gațiile privind moartea liderului 
politic Benigno Aquino, în 1983, — 
soțul actualului președinte al Fi- 
lipinelor, relatează agenția Reuter.

REUNIUNE LA HAVANA. 
Luînd cuvîntul în deschiderea lu
crărilor celei de-a 11-a Consfătuiri 
a comitetului de coordonare a 
,.Pooi“-ului agențiilor de presă din 
țările nealiniate, ministrul cubanez 
de externe, Isidoro Malmierca, a 
criticat activitatea agențiilor occi
dentale de presă, care deformează 
realitatea social-politică din țările 
în curs de dezvoltare.

„PROGRESS-25". Conform pro
gramului de asigurare a funcțio
nării în continuare a stafiei știin
țifice orbitale sovietice „Mir", la 19 
martie, in U.R.S.S. a fost lansată 
nava cosmică de transport „Pro- 
gress-25" care urmează să trans
porte spre „Mir" diferite materia
le. relatează agenția T.A.S.S. Po
trivit datelor telemetrice, sisteme
le de bord ale navei automate 
cosmice de transport funcționează 
normal.

ACȚIUNI TERORISTE ÎN IR
LANDA DE NORD. Un soldat bri
tanic a foșt ucis și un altul rănit 
în cadrul unui atentat cu bombe 
săvîrșit la C’astlewellan, comitatul 
Down, din 'Ulster, s-a anunțat la

Belfast. Cei doi militari erau în
tr-o misiune de patrulare în cen
trul orașului. Acesta este primul 
militar britanic ucis în cadrul ac
țiunilor teroriste în Irlanda de 
Nord în cursul acestui an și cel 
de-al 383-lea de la începutul tul
burărilor, în 1969, din provincie.

LA MAPUTO s-a deschis Confe
rința națională a Organizației tine
retului mozambican. Adresîndu-se 
participanților, Samora Moises Ma- 
chel, președintele Partidului Fron
tul de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) și șef al statului, a 
subliniat că principala sarcină a 
tineretului este apărarea indepen
denței patriei, dejucarea oricărei 
tentative de știrbire a acesteia, 
respingerea acțiunilor forțelor im
perialiste șl a regimului rasist din 
Republica Sud-Africană, relatează 
agenția A.D.N.

TNTILNIRE LA GENEVA. Re
prezentanții celor 13 state membre 
ale O.P.E.C. s-au întîlnit, miercuri, 
la Geneva cu delegații altor cinci 
state producătoare de țiței, care nu 
sînt membre ale organizației, pen
tru a studia modul de acțiune pri
vind controlarea și stabilizarea 
prețului la țiței. Pe de altă parte. 
In cadrul O.P.E.C. s-a manifestat 
un consens în legătură cu menți
nerea nivelului general al produc
ției de țiței a statelor membre sub 
16 milioane barili pe zi, relevă 
agenția France Presse citind surse 
ale organizației.

------------------------------  ' (DIN a CTUALITA TEA ~ POLITICĂ') ■—------—

Semnificația
în ultimele zile, într-un șir de 

țări ale Europei occidentale au avut 
loc consultări electorale, in cadrul 
cărora alegătorii au fost chemați să 
se pronunțe asupra unor probleme, 
e adevărat; diferite de la țară la 
țară, dar toate prezentind o impor
tanță deosebită pe planul vieții po
litice pentru fiecare, ca și pe plan 
internațional. Tocmai de aceea, re
zultatele acestor consultări reliefea
ză concluzii de un interes care de
pășește cadrul țărilor respective.

în SPANIA, după cum este cunos
cut, consultarea a luat forma unui 
referendum în problema apartenen
ței sau neapartenenței țării la 
N.A.T.O. Este o problemă care s-a 
aflat pe ordinea de zi imediat după 
alegerile parlamentare din 1982 — 
alegeri ce au fost cîștigate de Parti
dul Muncitoresc Socialist Spaniol, pe 
baza unei platforme care prevedea, 
ca unul din punctele principale, ie
șirea Spaniei din pactul nord-atlan- 
tic ; ulterior, această problemă a for
mat obiectul unor intense dezbateri 
politice, cu desfășurări sinuoase și 
contradictorii. Pe parcursul anilor 
care au trecut de atunci, conducerea 
partidului socialist și-a schimbat 
poziția inițială, devenind partizană 
a menținerii . țării în N.A.T.O.

Desigur, faptul că principalul 
partid din Spania, partidul de gu- 
vernâmînt, dispunind de posibilități
le aferente, s-a pronunțat în favoa
rea menținerii în N.A.T.O. a atirnat 
greu în balanța rezultatelor referen
dumului. Observatorii politici au e- 
vidențiat, de altfel, faptul că însuși 
modul în care au fost formulate în
trebările la care trebuiau să răspun
dă participanții la referendum avea 
un caracter neclar, întrebările 
respective fiind formulate echi
voc, în sensul că se refereau, în 
fond, nu la menținerea sau ieșirea 
Spaniei din alianța atlantică, ci la 
modalitățile de rămînere pe mai de
parte a țării în această alianță...

De notat că în ajunul referendu
mului s-au intensificat considerabil 
presiunile pe plan intern in vederea 
menținerii in N.A.T.O., înregistrin- 
du -se o suită de declarații și aver
tismente că ieșirea din alianța atlan
tică ar avea „consecințe nefaste"

unor consultări electorale
pentru Spania, ar duce la „izolarea 
țării". S-a invocat argumentul că ar 
crește povara cheltuielilor militare 
(ca și cum N.A.T.O. nu ar fi forța 
motrice a sporirii acestor chel
tuieli !) ; chiar stările de spirit din 
opinia publică nefavorabile S.U.A. 
au fost folosite în scopul unui răs
puns pozitiv la referendum — in 
sensul că s-a afirmat că prin ieși
rea din N.A.T.O. n-ar mai rămine 
țării altă opțiune decît întărirea re
lațiilor bilaterale hispano-americane, 
lucru destul de puțin agreat pe un 
plan foarte larg.

Nu trebuie subapreciate nici pre
siunile exercitate din afară, tocmai 
ținind seama de poziția strategică 
cheie pe care o are Spania in struc
tura N.A.T.O., ca „poartă a Medite- 
ranei" și ca placă turnantă între 
continentul american, Europa oc
cidentală, Africa și Orientul Mijlo
ciu. în fine, nu pot fi ignorate nici 
aspectele de ordin economic, parti
zanii N.A.T.O. străduindu-se pe 
toate căile să promoveze ideea că 
prezența de dată atît de recentă a 
Spaniei in Piața comună ar putea 
fi compromisă dacă apartenența la 
organismele economice occidentale 
nu ar fi confirmată și de aparte
nența la organismele militare.

în aceste împrejurări a fost obți
nută o majoritate de voturi pentru 
menținerea țării în N.A.T.O. In ace
lași timp, nu pot fi trecute cu ve
derea diferența redusă dintre coefi- 
cientele celor două opțiuni, faptul 
că, in ciuda unor intense presiuni, 
aproape 40 la sută din alegători 
s-au pronunțat pentru retragerea 
din N.A.T.O. Și nu este vorba nu
mai de număr, ci și de faptul că 
cel ce s-au exprimat în. spriji
nul retragerii reprezintă pături 
din cele mai active ale societă
ții. Amploarea și mal ales vigoa
rea mișcării anti-N.A.T.O. au fost, de 
altfel, dovedite cu prisosință prin 
puternicele demonstrații in princi
palele orașe ale țării, inclusiv cea 
de la Madrid, considerată ca fiind cea 
mai mare din ultima jumătate de 
secol. Desigur, în conformitate cu 
rezultatele referendumului, Spania 
rărnîne în pactul nord-atlantic. ceea 
ce, trebuie recunoscut, nu se înscrie

pe linia dezideratului istoric al eli
minării politicii de bloc, deducerii și 
desființării blocurilor. Pe de altă 
parte, aspectele concrete de desfă
șurare a acestei consultări arată, 
fără echivoc, cît de largi, sînt forțele 
care acționează — și, fără îndoială, 
vor continua să acționeze — în spri
jinul înfăptuirii acestui mare dezi
derat.

încă cu cîteva luni înaintea alege
rilor parlamentare — si regionale — 
din FRANȚA se pronostica o „răs
turnare dramatică" a raporturilor de 
forțe, răsturnare care însă nu s-a 
produs. în fapt, s-ar putea spune că 
„învingătorii" au si' motive de ne
mulțumire. dună cum ..învinșii" au 
si motive de satisfacție.

într-adevăr, partidele de centru- 
dreapta (Adunarea pentru Republi
că și Uniunea pentru Democrația 
Franceză), împreună cu alte gru
pări mai mici, au dobîndlt majori
tatea de voturi —f dar victoria lor 
este, incontestabil, cu mult mai mică 
decît scontau. La un loc, ele vor dis
pune în noua Adunare Națională de 
o marjă extrem de redusă (doar 
două mandate peste majoritatea 
strict necesară, adică jumătate plus 
unu), ceea ce, desigur, este de na
tură să ridice nu puține nrobleme 
și să le creeze un șir de dificultăți. 
In ceea ce-1 privește, Partidul Socia
list Francez, deși a pierdut un nu
măr destul de mare de mandate, se 
poate consola cu faptul că a rămas, 
în continuare, partidul cu cel mai 
mare număr de sprijinitori din tară, 
situație care-i conferă Pe mai de
parte un cuvînt important de sdus.

Desigur, ca urmare a rezultatelor 
alegerilor s-a creat o situație cu 
totul inedită, fără precedent in ca
drul celei de-a V-a Republici, res
pectiv președintele Francois Mitter
rand, care a fost ales în această 
funcție ca lider al partidului socia
list și al cărui mandat va mai dura 
încă doi ani, este în situația de a-și 
exercita acest mandat în condițiile 
cînd în parlament majoritatea o au 
partidele de opoziție și cînd va tre
bui. să colaboreze cu un guvern for
mat din reprezentanții acestor par
tide. Tocmai pornind de la acest

aspect, observatorii își pun între
barea în ce măsură formula „coa
bitării", cum i s-a spus, se va dovedi 
viabilă, totodată remarcîndu-se că 
atît de o parte, cît si de alta s-a 
exprimat dorința de a se colabora 
în cadrul instituțiilor republicane.

în ce privește partidul comunist, 
deși tendința de recul înregistrată 
în ultimii ani a format obiectul mai 
multor analize și dezbateri în dife
ritele sale foruri de conducere, ea a 
continuat, din păcate, să se mani
feste și la actualul scrutin. In legă
tură cu aceasta s-a afirmat că nu
mărul mai redus de sufragii întru
nite se datorează și așa-zisului „vot 
util", adică votului pe care alegăto
rii comuniști l-au acordat într-un 
șir de circumscripții electorale can- 
didaților socialiști, care aveau șan
se mai consistente, pentru a întări 
pozițiile acestora și a împiedica ale
gerea unor reprezentanți ai dreptei. 
Apreciind rezultatele alegerilor ca un 
fenomen negativ pentru oamenii 
muncii, P.C.F. a chemat la unita
tea forțelor progresiste in lupta îm
potriva șomajului și inechităților, 
pentru apărarea cuceririlor și liber
tăților sociale.

Ca un aspect deosebit de Îngrijo
rător a fost apreciată ascensiunea 
extremei drepte, reprezentată prin 
Frontul Național și alte cîteva for
mații. Se știe că programul Frontu
lui Național are un caracter profund 
reacționar, virulent rasist, Incluzînd 
incitarea la violență împotriva mun
citorilor imigranți. „Vom auzi în 
Adunarea Națională voci ale unor e- 
Jemente ce cochetează cu fascis
mul?" — întreabă cercuri politice și 
publicații democratice. Cert este că 
efectele crizei economice, șomaju
lui persistent, o anumită xenofobie 
au creat o stare de lucruri consi
derată a fi un semnal de alarmă 
pentru democrație.

Sînt numai cîteva aspecte, suscep
tibile de a sugera, așa cum indică 
majoritatea observatorilor, că viața 
politică franceză a intrat într-o eta
pă ce s-ar putea dovedi destul de 
complexă și complicată.

Ca și în Spania, in ELVEȚIA a 
avut Ioc tot un referendum al cărui 
obiect l-a format însă problema a- 
derării la Organizația Națiunilor U- 
nite. Elveția, stat neutru, este, cum 
se știe, singura țară europeană și 
una din puținele țări ale lumii care

nu face parte din acest forum in
ternațional. Cum se explică. _în a- 
ceste condiții, votul masiv, de peste 
75 la sută din sufragiile exprimate, 
împotriva aderării?

In primul rînd, este vorba de o 
confirmare a atașamentului poporu
lui elvețian față de ideea neutrali
tății. Realitatea este că in optica 
„elvețianului obișnuit" neapartenen- 
ța la O.N.U. înseamnă o garanție a 
statutului de neutralitate a țării, 
care a menținut vreme atît de în
delungată această țară în afara con
flictelor și ciocnirilor de interese 
dintre marile puteri. Or, aderarea la 
O.N.U. a fost considerată de nu
meroși cetățeni ca implicînd. în con
dițiile unei participări mai active la 
viata internațională, situarea tării de 
o oarte sau de alta în diferite pro
bleme stringente, părăsirea atitudinii 
de expectativă. Mai mult, s-a creat 
temerea că aceasta ar putea afecta 
calitatea de gazdă a unui mare nu
măr de organizații și organisme in
ternaționale (la Geneva aflîndu-se 
sediul celui de-al doilea mare cen
tru al O.N.U.. Elveția fiind, totodată, 
un loc privilegiat de multiple con
tacte si intîlnirl între Est si Vest) ; 
or. alegătorii au considerat că intra
rea în O.N.U. ar periclita acest sta
tut. deși experiența unor țări ca 
Austria. Suedia. Finlanda este de 
natură să demonstreze contrariul.

De asemenea, nu ar trebui igno
rate și unele rațiuni de ordin econo
mic, adversarii intrării în O.N.U. ar- 
gumentînd că o eventuală diminuare 
a statutului de neutralitate ar atra
ge după sine și pierderea beneficii
lor considerabile care rezultă din 
desfășurarea pe pămîntul Elveției a 
numeroaselor intîlniri și reuniuni 
internaționale; s-a argumentat, tot
odată, că apartenența la Națiunile 
Unite ar implica anumite obligații 
financiare sporite, inclusiv cele le
gate de ajutorul către țările slab 
dezvoltate.

Iată cum atașamentul față de neu
tralitate poate avea rezultate apre
ciate ca fiind mai puțin scontate.

Desfășurate în condiții diferite și 
referindu-se la probleme specifice, 
consultările electorale amintite au 
permis evidențierea unor tendințe 
care, desigur. își vor pune amprenta 
asupra evoluțiilor ulterioare din ță
rile respective.

Romulus CĂPLESCU

compusă din aproximativ 500 de 
membri aparținind mai multor mili
ții libaneze a fost amplasată miercuri 
în Beirutul de vest, în cadrul efor
turilor vizînd restabilirea ordinii și 
securității. Membrii acestei forțe au 
fost instalați in cinci puncte impor
tante. fiind gata să intervină pen
tru a pune capăt oricăror ciocniri 
intre diferite miliții și pentru a spri
jini unitățile armatei și poliției. Ele
mente ale acestei forțe au patrulat 
pe unele străzi din Beirutul de vest.

In același timp, la linia de de
marcație dintre estul și vestul ora
șului s-au produs miercuri schim
buri de focuri cu arme automate, 
grenade autopropulsate si mortiere, 
punîndu-se capăt mai multor zile 
caracterizate de un calm relativ. In 
urma acestor ciocniri, cel puțin două 
persoane au fost ucise și șapte au 
fost rănite, transmite agenția U.P.I.

în sudul Libanului, forțe libaneze 
de rezistență au atacat două puncte 
deținute de forțele israeliene de ocu
pație din așa-zisa zonă de securitate.

BEIRUT 19 (Agerpres). — Liba
nul va cere țărilor nealiniate să 
sprijine mai activ eforturile sale 
pentru salvgardarea suveranității 
naționale și cererea privind retrage
rea trupelor israeliene de ocupație 
din sudul țării, a declarat, potrivit 
agenției Taniug, ministrul adjunct 
libanez al afacerilor externe, Fuad 
Turk.

CAIRO 19 (Agerpres). — La Cairo 
au fost reluate miercuri negocierile 
egipteano-israeliene, la nivel de ex- 
perti, în problema zonei de frontie
ră în litigiu Taba din Sinai. In ca
drul întilnirii a fost continuată exa
minarea unor puncte nesoluționate 
referitoare la arbitrajul internațio
nal în problema zonei Taba.

CAIRO 19 (Agerpres). — La Cairo 
au avut loc convorbiri între minis
trul egiptean de externe, Esmat Ab
del Meguid, și adjunctul secretaru
lui general al O.N.U. pentru proble
me politice, Mark Gouldlng, aflat în 
turneu în regiune.

In cadrul discuțiilor au fost exa
minate ultimele evoluții din Orien
tul Mijlociu. Ministrul egiptean, in
formează agenția M.E.N., a expus 
acțiunile țării sale în vederea rea
lizării unei păci globale în zonă, 
subliniind necesitatea convocării unei 
conferințe internaționale în acest 
scop.

♦
In teritoriile arabe ocupate de 

Israel continuă persecuțiile autorită
ților împotriva populației locale. 
Recent, autoritățile israeliene au 
condamnat la închisoare pe diverse 
termene cinci palestinieni din secto
rul Gaza și orașul Ramallah de pe 
malul vestic al Iordanului, sub învi
nuirea de colaborare sau aparte
nență la mișcarea de rezistență pa
lestiniană.

Protest al U.R.S.S. adresat S.U.A.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — Am

basadei Statelor Unite ale Americii 
la Moscova i-a fost înmînată o nofă 
de protest în legătură cu violarea, 
la 13 martie a.c., de către nave mi
litare americane, a frontierelor de 
stat ale U.R.S.S. în Marea Neagfă, 
în zona sudului Crimeei — anunță 
agenția T.A.S.S. Ministerul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. a cerut ca par
tea americană să ia măsuri pentru 
ca asemenea acțiuni provocatoare să 
nu se mai repete.

WASHINGTON 19 (Agerpres). —

Pentagonul a recunoscut că două 
nave militare americane — crucișă
torul „Yorktown" și distrugătorul 
„Caron" — au pătruns, la 13 mar- 

’ tie, în apele teritoriale sovietice în 
Marea Neagră, trecînd la o diștanță 
de aproximativ 10 km de litoralul 
Crimeei — anunță agențiile Associa
ted Press și France Presse. Un co
municat al Ministerului Apărării al 
Statelor Unite afirmă că această ac
țiune nu a avut caracter „provoca
tor", fiind vorba doar de „exercita
rea dreptului de trecere nevinovate 
prin apele teritoriale ale unei țări.

| De ce a explodat naveta „Challenger"?
Noi piese la dosarul unei tragedii

După cum se cunoaș
te, imediat după explo
zia navetei „Challen
ger", de la 28 ianua
rie, considerată Ca 
„tragedia cea mai mare 
din istoria cuceririi 
spațiului", a fost con
stituită, cum era si fi
resc, o comisie spe
cială guvernamentală, 
condusă de William 
Rogers, fost secretar 
de stat, pentru a sta
bili cauzele catastro
fei ; totodată, au fost 
inlocuiți directorul ge
neral al N.A.S.A. si’ 
respectiv, directorul 
programului navetei 
spațiale.

Comisia a adunat și 
continuă sd stringă 
date si fapte pentru 
formularea unei con
cluzii finale, in care 
scop au fost interogați 
martori oculari, au 
fost chemați să-și ex
pună opinia specialiști 
ai N.A.S.A. și ai fir
mei care a realizat 
echipamentele navetei, 
au fost vizionate fil
me referitoare la •pre
gătirea zborului și e- 
fectuarea lansării pînă 
la fatala secundă 73, 
cină s-a produs explo
zia ; in același timp 
din apele Oceanului 
Atlantic au fost recu
perate mai multe tone 
de rămășițe ale nave
tei și rachetelor pur
tătoare, inclusiv părți 
ale cabinei de coman
dă si efecte personale 
ale astronauților, pre
cum și înregistratoare
le de zbor, care în
deplinesc un rol simi
lar cu cel al „cutiilor 
negre" ale avioanelor.

Ca urmare a tutu
ror acestor investiga
ții, tot mai mult se 
conturează ideea că 
principala cauză a ex
ploziei a fost o mică, 
dar teribilă neglijență: 
in condițiile tempera
turii deosebit de scă
zute din noaptea de

dinaintea lansării s-au 
deteriorat garniturile 
de cauciuc sintetic ce 
asigurau etanșeitatea 
rachetei purtătoare din 
partea dreaptă a nave
tei: acestea au lăsat să 
„scape" un jet de flă
cări, declanșind ex
plozia uriașului rezer
vor suplimentar, în
cărcat cu oxigen și hi
drogen lichid.

Din declarațiile ce
lor chemați in fața co
misiei a reieșit, tot
odată, că N.A.S.A. 
fusese de mai multe 
ori avertizată de posi
bilele riscuri in legă
tură cu garniturile ex
terne ale rachetelor 
și totuși nu a între
prins nimic in direc
ția verificării și a 
remedierii situației. 
N.A.S.A. nu a ținut 
cont nici de avertis
mentele firmei con
structoare a celor 
două rachete purtă
toare, „Morton Thio- 
kol", care s-a opus 
lansării navetei in 
condițiile temperatu
rilor scăzute. Fostul 
comandant de echipaj 
al navetei cosmice 
„Challenger", John
son John Young, a 
denunțat, la rîndul lui, 
„febrilitatea in rea
lizarea programului". 
Enumerînd probleme
le specifice ivite cu 
ocazia a cinci zboruri 
anterioare ale navetei, 
el a menționat că de 
fiecare dată viața as
tronauților s-a aflat 
în pericol. Unele si
tuații semnalate, con
siderate de către 
N.A.S.A. drept „ac
ceptabile" — a afir
mat el — erau „po
tențial la fel de ca
tastrofale" ca și ex
plozia de la 28 ianua
rie. In acest context, 
deosebit de semnifica
tivă apare și declara
ția făcută de astro- 
nauta Sally Ride.

membră a comisiei de 
anchetă, care a afir
mat că „va refuza să 
zboare din nou in 
spațiu" dacă nu vor 
fi soluționate proble
mele de securitate ale 
naveteț ; alți patru 
astronauți au anunțat 
public că vor proceda 
la fel.

In același timp se 
exprimă păreri privi
toare la necesitatea 
adoptării unor schim
bări în procesul de 
luare a deciziilor pri
vind lansările. Ast
fel, astronautul John 
Engle, a opinat in fa
voarea consultării și 
a astronauților, care s4 
fie informați și asupra 
securității condițiilor 
de lansare. Tot el 
a ridicat problema 
creării unui sistem 
care să permită sal
varea echipajului in 
caz de accident, as
pect. care, se pare, că 
a fost total neglijat.

Pentru moment, 
zborurile celorlalte 
trei navete spațiale 
„Columbia", „Disco
very" și „Atlantis" au 
fost suspendate, aștep- 
tindu-se formularea 
concluziilor definitive 
ale comisiei guverna
mentale. Experții con
sideră că viitorul zbor 
nu va putea avea loc 
înainte de cel puțin 
un an. Totodată, se ia 
in considerare și 
ideea construirii unei 
noi navete spațiale. 
Problema o constituie 
insă costul ei foarte 
ridicat : dacă „Chal
lenger" a costat 1,5 
miliarde dolari, pre
țul unei alte navete, 
îmbunătățite, ar putea 
atinge 3 miliarde.

Ei totul a pornit de 
la niște garnituri de 
cauciuc sintetic de 
cițiva dolari...

N. PLOPEANU
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