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FAPTE ALE HlRNICIEI MUNCITOREȘTI

PROPRIETATEA SOCIALISTA
- temelia prosperității, independenței 

și progresului națiunii
Practica noastră a demonstrat și demonstrează 

• pe deplin că proprietatea socialistă, ca proprietate 
a întregului popor, indiferent sub ce formă este - 
de stat sau cooperatistă - întărirea și dezvoltarea ei 
reprezintă singura cale pentru înfăptuirea în viață 
a principiilor de echitate și dreptate socială, de dez
voltare puternică a forțelor de producție, de asigu
rare a bunăstării și independenței fiecărei națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU

FOCȘANI : Produse de înaltă calitate
Colectivul de muncă al întreprin

derii de scule și elemente hidrau
lice Focșani a adăugat la bunul re
nume dobindit prin calitatea șl 
înalta tehnicitate a produselor rea
lizate noi aprecieri din partea nu
meroșilor săi beneficiari. Preocu
pările pentru modernizarea și în
noirea continuă a producției au fost 
încununate de succese deosebite de
dicate sărbătorii muncii de la 
1 Mai.

— In producția de serie — ne 
■pune tovarășul Andrei Bordeianu, 
inginer-șef cu pregătirea tehnică a

fabricației — au intrat două noi ti
puri de freze solicitate de industria 
automobilelor. Noile produse asigu
ră in exploatare o productivitate 
dublă față de frezele clasice și o 
calitate superioară a pieselor prelu
crate. Deosebit de apreciate sînt și 
cele trei tipuri de distribuitoare hi
draulice destinate industriei con
structoare de tractoare și utilaje 
forestiere, ca șl noile variante de 
scule și accesorii speciale necesare 
echipării unor agregate de mare 
productivitate. (Dan Drăgulescu).

BARAOLT: Cantități suplimentare de cărbune
Puternic mobilizați de îndemnu

rile secretarului general al parti
dului, minerii din bazinul Baraol- 
tului raportează că au livrat ter
mocentralelor peste plan aproape 
90 000 tone de cărbune. O dovadă 
în plus că minerii de aici sînt ho- 
tărîți să amplifice realizările de 
pînă acum este și darea în folo
sință a primului abataj frontal la

mina Racoș Puț, echipat cu cele 
mai moderne utilaje ce vor per
mite o considerabilă creștere a pro
ductivității muncii. Astfel, va spori 
producția de lignit de la 220 tone 
la peste 300 de tone pe zi, fapt ce 
va situa întreprinderea minieră 
Căpeni printre principalii furnizori 
de cărbune ai termocentralei din 
Borzești. (Constantin Timaru).

DROBETA
TURNU-SEVERIN :

Ritm sporit de lucru

Colectivul întreprinderii de va
goane din Drobeta Turnu-Severin 
se prezintă în aceste zile premer
gătoare sărbătorii de la 1 Ma: cu 
un succes de prestigiu : ca urmare 
a generalizării lucrului în trei 
schimburi în toate secțiile, ritmul 
zilnic de fabricație este mai mare 
cu 3 vagoane față de primul tri
mestru al anului.

— O atenție deosebită acordăm 
— ne spune inginerul Vasile Ba- 
calu. directorul întreprinderii — 
calității muncii, realizării unor 
vagoane cu inalți parametri func
ționali și cu consumuri de metal 
mai reduse. Prin reproiectarea 
unor repere și subansamble din 
componență, am economisit, de 
la începutul anului și pînă in 
prezent, 286 tone metal. Ne-am 
angajat să menținem ritmul de 
fabricație și chiar să-1 sporim în pe
rioada următoare. (Virgiliu Tățaru).

VRANCEA : Producție 
fizică peste prevederi

Colectivele de muncă din uni
tățile industriale ale județului 
Vranoea intîmpină Ziua de 1 Mai 
cu noi succese în îndeplinirea sar
cinilor de plan. în ridicarea acti
vității de producție la cote supe
rioare de eficiență și rentabilitate.

— Prin mai buna valorificare a 
resurselor materiale — ne spung in
ginerul Daniel Bogdan, inspec
tor general al comisiei de planifi
care teritorială — s-a reușit să fie 
realizate peste prevederi însem
nate cantități de produse solicitate 
de economia națională și la ex
port. S-au livrat suplimentar. în 
perioada parcursă din acest an. 
peste 470 tone produse prelucrate 
din mase plastice, aparataj elec
tric pentru instalații de joasă ten
siune, in valoare de 2.4 milioane 
lei. 11 000 tricotaje, 12 800 metri 
cubi prefabricate din beton și be
ton oelular autoclavizat și alte 
produse. (D. Dan).

în patrimoniu] teoriei socialismului științific des
pre proprietate, concepția Partidului Comunist Ro
mân. elaborată cu aportul decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. înscrie contribuții deosebit de im
portante. de vastă cuprindere. Opera științifică a se
cretarului general al partidului nostru, inestimabilă 
prin valoarea sa teoretică și practică, abordează, în 
întreaga lor complexitate și diversitate, problemele 
cardinale ale naturii proprietății socialiste asupra mij
loacelor de producție, ale unității dialectice a forme
lor sale, ale rolului pe care cele două forme de pro
prietate — de stat și cooperatistă — îl au în manifes
tarea legilor economice și principiilor proprii socia
lismului. Conținind idei și orientări originale, de mare 
valoare, opera economică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu argumentează temeinic necesitatea 
obiectivă a creșterii puternice și perfecționării con
tinue a proprietății socialiste și căile de realizare a 
acestei necesități, evidențiază procesul îmbogățirii 
necontenite a conținutului ei în condițiile edificării 
socialismului’ multilateral dezvoltat.

Dezvoltarea continuă a proprietății socialiste apare ca 
un proces de perfecționare sistematică a relațiilor de 
producție, a relațiilor sociale. în centrul cărora se 
situează afirmarea la noi cote de exigență a triplei 
calități a oamenilor muncii in economia noastră na
țională — de proprietari, producători și beneficiari.

Concepția științifică, revoluționară, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre relațiile socialiste de pro
prietate se întemeiază trainic pe cele mai avansate 
cuceriri ale științei economice, cit și pe realitatea eco
nomică nemijlocită, văzută in extraordinara sa bo
găție de fapte și evenimente, pe cercetarea profundă, 
cuprinzătoare a experienței istorice a socialismului, pe

examinarea continuă a propriei noastre experiențe de 
edificare a orinduirii socialiste.

„NU SE POATE VORBI DE O ECONOMIE SO
CIALISTA FARA a așeza la baza ei proprie
tatea socialista asupra mijloacelor de 
PRODUCȚIE — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită la solemnitatea omagierii zilei 
sale de naștere. ACEASTA CONSTITUIE O LEGITA
TE OBIECTIVA. FARA DE CARE NU SE POATE 
VORBI DE FĂURIREA UNEI ORÎNDUIRI SOCIALE 
MAI DREPTE ȘI MAI BUNE".

Secretarul general al partidului a argumentat prin 
metode științifice, dialectice că dezvoltarea în con
tinuare a socialismului e posibilă numai pe baza lăr
girii și perfecționării continue a proprietății socialis
te. în contextul larg al afirnhării tot mai puternice 
a democrației muncitorești-revoluționare. ca factor 
primordial pentru făurirea cu succes a socialismului 
și comunismului. Cu o deosebită pregnanță a fost 
evidențiată această idee esențială de secretarul ge
neral al partidului in cuvîntarea rostită la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. afirmînd. că „DEZVOL
TAREA DEMOCRAȚIEI. PARTICIPAREA MASELOR 
LARGI. A POPORULUI LA CONDUCEREA TUTU
ROR SECTOARELOR CONSTITUIE FACTORUL 
HOTARITOR PENTRU ÎNFĂPTUIREA SOCIALIS
MULUI ȘI COMUNISMULUI, PENTRU RIDICAREA 
GENERALA A NIVELULUI DE CIVILIZAȚIE AL 
TARII NOASTRE, PENTRU ÎNTĂRIREA INDEPEN
DENȚEI ȘI SUVERANITĂȚII ȚARII".

Această complexă problematică face obiectul dez
baterii pe care o publicăm in numărul de azi al 
ziarului.
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Sondajul SCintCÎÎ 
în actualitatea 

economică

IN PRODUCȚIA
DE EXPORT

- calitate, promptitudinE, eficientă
La recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme 

economice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat in mod deosebit 
asupra necesității îndeplinirii ritmice, integrale și la un înalt nivel cali
tativ a planului la export. Este știut că îndeplinirea integrală a planului 
la export reprezintă o cerință prioritară, izvorită din rațiuni economice 
precis determinate, că numai prin onorarea la termen a fiecărei comenzi 
de export se pot asigura resursele valutare pentru Importurile necesare 
economiei naționale, lată de ce este imperios necesar ca, în toate uni
tățile economice, centrale industriale și ministere, să se acționeze cu 
cea mai mare răspundere, zi de zi, pentru ca prevederile din contrac
tele cu partenerii străini să fie onorate exemplar, fără nici o întirziere, 
in condițiile calitative stabilite.

In sondajul „Scînteii" efectuat în două mari unități industriale din 
Craiova și Oradea ne-am propus să urmărim cu deosebire următoarele 
probleme :

1. CARE ESTE STADIUL REALIZĂRII PLANULUI LA EXPORT ?
2. CE MASURI SE ÎNTREPRIND PENTRU ONORAREA RITMICA, IN

TEGRALA A OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE CU PARTENERII EXTERNI, 
SCADENTE IN ACEASTA PERIOADA î

3. CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC 
Șl CALITATIV, A COMPETITIVITĂȚII PRODUSELOR OFERITE LA EXPORT î

Zile decisive pentru
recolta acestui an

IAȘI : Apartamente noi 
pentru oamenii muncii

Constructorii de locuințe din ju
dețul Iași depun eforturi susținute 
in vederea punerii la dispoziția oa
menilor muncii a unui număr spo
rit de apartamente cu confort îm
bunătățit. De la inceputul anului și 
pină în prezent, constructorii au 
reușit să predea „la cheie" 425 
apartamente, cu 25 peste graficele 
la zi. Alte 1 400 apartamente se 
află în stadii avansate de execu
ție, din care 400 în faza de finisaj. 
Noile apartamente sint situate in 
ansamblurile Nicolina—CUG, Gară, 
Tătărași și în alte zone din muni
cipiul Iași, în orașele Pașcani, Tîr- 
gu Frumos și Hirlău, precum și în 
comunele Belcești, Vlădeni. Rădu- 
căneni, Podu Iloaiei și Țibănești, 
viitoare centre urbane. (Manole 
Corcaci).

Dimensiuni contemporane 
ale valorii estetice

Motoare noi, 
competitive 

pe piața externă
„Motoare mai multe, realizate mat 

repede, numai la parametrii tehnici 
mondiali" — iată cuvîntul de ordine 
sub semnul căruia își desfășoară în 
prezent activitatea colectivul de 
muncă al Fabricii de mașini electri
ce rotative din cadrul întreprinderii 
„Electroputere" — Craiova. Așa se 
face că. la ora de față. în această 
fabrică — o adevărată uzină în care 
se realizează aproape 20 la sută din 
producția țării de motoare și gene
ratoare electrice cu puteri de la 100 
la 3 000 kW și tensiuni de la 220 
pină la 10 000 volți — circa 40 la sută 
din totalul producției îl reprezintă 
exportul. Cu ce bilanț a încheiat co
lectivul de aici primul trimestru din 
acest an 7 S-au livrat partenerilor de 
peste hotare, peste prevederile de 
plan la zi, motoare electrice în echi
valență cu 20 000 kW,

Ce stă la temelia acestor bune re
zultate, prin ce se impune experien
ța colectivului de aici privind acti
vitatea de export 7

— Avind călăuză indicațiile secre
tarului generai al partidului, formu
late la recenta Consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R., ne-am orientat 
eforturile in direcția realizării unor 
motoare și generatoare electrice cu 
fiabilitate sporită, care să corespun
dă nivelului tehnic mondial, știind 
foarte bine că numai astfel putem 
fi competitivi, ne spune inginerul Ion 
Gemescu, directorul fabricii. La ora 
de față produsele noastre au para
metri competitivi pe plan mondial, 
fapt dovedit de ponderea sporită a 
exportului.

Care sînt direcțiile principale de 
acțiune, in vederea creșterii compe
titivității mașinilor electrice 7 In 
primul rînd : înnoirea șl moderni
zarea producției, renunțindu-se la 
acele motoare și generatoare agaba- 
ritice cu performanțe depășite ce 
incorporau un mare volum de ma
terii prime și aveau consumuri ener
getice mari in exploatare, in locul 
lor au fost introduse in fabricație 
mașini electrice mai „suple", reali
zate cu consumuri scăzute de ma
teriale. ca urmare a extinderii elec- 
tronizării. Rezultatul 7 în acest an, 
ponderea produselor noi și reproiec- 
tate este de 42 la sută, comparativ 
cu 15,3 la sută anul trecut. „Com
petitivitatea este elementul definito
riu al oricărui colectiv muncitoresc

care se respectă — a ținut să pre
cizeze inginerul Marin Teodorescu, 
șeful atelierului proiectare al fabri
cii. Răspunzind cerințelor parteneri
lor noștri. în primul trimestru al 
anului am asimilat in fabricație o 
nouă generație de motoare asincro
ne de joasă tensiune. în construcție 
antideflagrantă, ce asigură creșterea 
randamentului cu 2 la sută, motoare 
asincrone d'e înaltă tensiune, antiex- 
plozive, cu siguranță mărită în ex
ploatare, generatoare sincrone, mo
toare de curent continuu în con
strucție navală și altele. Prin acțiu
nea de înnoire și modernizare, nu
mai la nivelul acestui an vom re
duce consumurile de materiale defi
citare cu aproape 200 tone".

în al doilea rind : perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație. Din dia
logul purtat în sectoarele de con
cepție și execuție ale fabricii am 
rețiriut că, prin materializarea mă
surilor prevăzute pentru prima etapă 
a programului de organizare și mo
dernizare a producției, numărul li
niilor tehnologice a sporit la 55, față 
de numai 30 cite erau Ia inceputul 
acestei ample acțiuni. Dar saltul cel 
mai spectaculos nu este de ordin 
cantitativ, ci calitativ. Cîteva argu
mente in acest sens ne prezintă in
ginerul Paul Iancovici, tehnologul- 
șef al fabricii : „Prin . consultarea 
largă a specialiștilor noștri, a mun
citorilor cu înaltă calificare, am 
realizat, prin autoutilare. o linie 
automată de ștanțare a tablei sili- 
cioase direct din rulou, ceea ce a 
condus la creșterea productivității 
.muncii cu 200 la sută și la redu
cerea consumului de tablă cu 25 la 
sută. Tot prin forțe proprii am reali
zat o instalație de sablare și o linie 
de vopsire ce au condus la creșterea 
substanțială a calității protecției su
prafețelor de la carcasele motoarelor 
și generatoarelor". în aceeași sferă 
de preocupări se cuvine menționat 
faptul că specialiștii fabricii au ela
borat tehnologii care permit înlo
cuirea pieselor confecționate din 
aluminiu turnat cu piese din fibră 
de sticlă și rășini.

Demn de relevat este și un alt 
aspect. Producția destinată exportu
lui se execută pe linii specializate 
unde lucrează cei mai buni munci
tori și specialiști din fabrică. Astfel,

Nicolae BABALAu 
Ioan LAZA 
corespondenții „Scînteii"

(Continuare in pag. a V-a)

• Prin buna organizare a activită
ții in cîmp, semănatul trebuie să se 
desfășoare fără întrerupere, din zorii 
zilei și pînă se întunecă, folosindu-se 
din plin fiecare oră bună de lucru
• La pregătirea terenului este ne

cesar să se lucreze în schimburi pre
lungite și de noapte, astfel încît să se 
asigure front de lucru mecanizatori
lor care însămînțează
• în toate unitățile agricole, în toa

te județele să fie însămînțate în în
tregime suprafețele prevăzute pentru 
fiecare cultură, fiecare din ele avînd 
o importanță deosebită pentru econo
mia țării

Timpul s-a încălzit in toată țara. 
Acum, fiecare zi trebuie să mar
cheze o creștere substanțială a rit
mului de lucru la pregătirea tere
nului și semănat; Stadiul actual al 
lucrărilor agricole de primăvară 
impune o amplă mobilizare a tutu
ror forțelor din agricultură și folo
sirea cu randamente superioare a 
mijloacelor mecanice. Potrivit date
lor furnizate de Ministerul Agri
culturii, pină in seara zilei de 17 
aprilie au fost însămințate 2 567 500 
hectare cu diferite culturi, repre- 
zentind 46 la sută din suprafața 
prevăzută a se cultiva. S-a încheiat 
semănatul mazării, inului pentru 
ulei, ovăzului, orzoaicei de primă
vară, precum și plantarea cartofilor 
timpurii. în actualitate este acum 
semănatul porumbului, florii-soare- 
lui, soiei și plantarea legumelor, 
culturi cu mare pondere in ansam
blul suprafețelor ce se însămînțea
ză primăvara. Care este stad'ul 
executării acestor lucrări 7

PORUMBUL a fost însămințat pe 
27 la sută din suprafața planificată. 
Chiar și in condițiile mai grele de

lucru din ultima perioadă, deter
minate de ploi și scăderea tempe
raturii, in unitățile agricole din ju
dețul Brăila porumbul a fost însă
mințat pe 73 la sută din suprafața 
prevăzută. Și in alte județe — Ialo
mița, Constanța, Galați, Timiș — 
această lucrare este avansată.

FLOAREA-SOARELUI a mai ră
mas de semănat doar pe 14 la sută 
din suprafețele prevăzute a se cul
tiva. Lucrarea s-a încheiat in uni
tățile agricole din județele Timiș, 
Bacău, Vaslui și Iași. Restanțe la 
însămințarea acestei culturi se În
registrează in județele Olt, Praho
va, Dîmbovița, Gorj și Caraș-Seve- 
rin.

SOIA, care se cultivă In aoest an 
pe o suprafață de 410 000 hectare, a 
fost insămințată in proporție de 26 
la sută. In toate județele trebuie 
să se acționeze in vederea grăbirii 
acestei lucrări, dar mai cu seamă 
in unitățile agricole din județele 
Olt. Teleorman și altele, unde su
prafețele însămințate sînt sub 10 la 
sută față de cele prevăzute a se 
cultiva.

CARTOFII DE TOAMNA au fost 
plantați in proporție de 57 la sută, 
unitățile agricole din județele Ia
lomița și Constanța au încheiat a- 
oeastă lucrare. Plantarea cartofilor 
trebuie încheiată grabnic in jude
țele mari cultivatoare, cum sînt Co- 
vasna, Harghita, Suceava, Neamț, 
Sălaj, amintind doar pe oele în care 
prooentul realizărilor la plantat este 
mai scăzut.

Ținînd seama de volumul mare 
al lucrărilor care mai este de exe
cutat in cimp și in grădinile de le
gume. datoria organelor de partid, 
a consiliilor populare și a organe
lor agricole este de a lua măsuri 
energice, operative, care să asigure 
încheierea neintîrziată a insămin- 
țărilor. Aceasta presupune organi
zarea temeinică a activității meca
nizatorilor și cooperatorilor, astfel 
incit mijloacele tehnioe să fie folo
site cu randamente superioare. Cu 
aceeași răspundere trebuie să se 
acționeze in vederea respectării 
tehnologiilor stabilite in funcție de 
condițiile specifice ale acestei pri
măveri, condiție esențială de care 
depinde realizarea recoltelor prevă
zute a se obține in acest an.
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Secolul' nostru, con
tradictoriu în atîtea 
privințe, a fost citeo- 
dată învinuit de a 
nu fi produs tot atîtea 
vîrfuri incontestabile 
în literatură și în arte 
precum secolul trecut. 
Decalajul, in speciile 
in care cu adevărat e- 
xistă, merită explicat 
— atit cit poate fi ex
plicat inefabilul. Ana
liza situațiilor in care 
veacul prezent nu a 
egalat „clasicele" per
formanțe anterioare 
n-ar trebui in nici un 
caz să încețoșeze re
cunoașterea sporurilor 
certe de care el, anu
me el. s-a învrednicit. 
Nu avem în vedere 
doar momentele ori 
personalitățile con
temporane ce conferă 
operelor elaborate 
strălucire, spulberind 
prin atitea reușite de 
excepție îndoielile Ia 
adresa lui. ci ne gîn- 
dim mai ales la cîteva 
mutații de ansamblu 
ale istoriei, care au 
plasat și valorile este
tice într-o poziție cu 
deschideri și rezonan
țe mai ample.

Intr-adevăr, in acest 
secol s-a produs o 
spectaculoasă lărgire a 
sferei esteticului, o a- 
devărată „explozie a 
manifestărilor măcar 
in parte estetice. Au 
fost configurate arte 
inedite, care, precum 
cinematografia, la în
ceput suspectate de 
facilitate. au ajuns 
treptat tot mai gene
ral recunoscute ca 
apte de realizări exce
lente. Printr-o seamă 
de alte descoperiri 
tehnice și științifice a 
apărut o bogată rețea 
a emisiilor și recepții
lor de mesaje, printre 
care cele radiodifuza
te și televizate, care 
purtau cu ele și o în
cărcătură estetică sau 
se dovedeau capabile 
de transmisiuni artis
tice. Industria însăși, 
cantonată in trecut in
tr-o utilitate „neînsu
flețită", dezinteresată 
în produsele ei seriate 
de complementarități

agreabile sau frumoa
se, le-a descoperit pe 
acestea ca firesc inte
grabile în structura sa 
și întru totul favora
bile rosturilor practi
ce urmărite. Alături 
de formele sale artis
tice specializate, este
ticul s-a afirmat ast
fel ca prezentă varia
bilă in cadrul unor 
forme comunicaționa- 
le, pe care obișnuim 
să le desemnăm ca 
„mass-media". pre
cum și în răsfiratul 
domeniu al producerii 
bunurilor cu funcție 
și eficientă imediată
— de la „design" la 
urbanism. In cele din 
urmă, mai toate pro
dusele și circuitele ci- 
vilizatorice au cedat 
impactului cu cite un 
factor estetic, in ab
senta căruia ar fi mai 
sărace și mesajele re
ceptate. si bunurile fo
losite. Chiar și in sec
toarele in care pro
cesul este încă inci
pient. el prefigurează 
o împlinire de lungă 
respirație, pe par
cursul căreia umani
tatea va depăși, prin 
sinteze esențiale, înde
lungatele ei divizări și 
servituti.

E adevărat că toc
mai multiplicarea pro
dusului cu . pretenții 
estetice ajutătoare, in 
condiții tehnic-indus- 
triale moderne și cu 
atit mai mult in con
dițiile democratizării 
vieții sociale, aduc — 
și nu pot să nu aducă
— in prim planul a- 
tenției problema cali
tății. Printre atit de 
numeroasele bunuri 
ce încearcă să seducă 
beneficiarul și prin as
pectul lor plăcut, 
„fața" lor agreabilă, 
forma lor atractivă, 
se pot strecura și des
tule subproduse, și în 
plan estetic facile. Nu 
este defel întimplă- 
toare amploarea pe 
care au luat-o în în
treaga lume discuții 
cu privire la bunul și 
prostul gust și ponde
rea pe care în studiile 
de specialitate o ocu
pă investigarea feno

menului îndeobște po
reclit „kitsch", pentru 
a desemna un gust su
perficial, deviat, dete
riorat, blocat la un ni
vel scăzut sau de-a 
dreptul primitiv, dar 
investit cu pretinsă 
autenticitate. Mai cu 
seamă in societățile 
zise „de consum", ten
tațiile „subculturii de 
masă", au ajuns pe cît 
de mari, tot pe atit de 
nocive. Surogate în 
raport cu valorile cul
turale reale, ele ar pu
tea. in extrem, să le și 
împingă pe acestea din 
urmă la periferia re
ceptării, printr-o con
curentă neloială. Tot
odată, ele pot vehicu
la idei false, opuse de 
fapt intereselor marii 
majorități a populației, 
concepții pe care trep
tat să le inoculeze to
tuși. prin ceea ce so
ciologii numesc, „ma
nipulare", in anumite 
straturi ale publicului 
receptor. Toate aceste 
procese ne conving de 
nevoia de a gîndi cul
tura și în ansamblu, 
și in ceea ce privește 
coeficientul ei estetic 
într-un mod dialectic. 
Pe de-o parte, vom fi 
obligați să luăm act 
de toate îmbogățirile 
pe care un progres 
tehnic, industrial, ști
ințific fără precedent, 
amplificat în propor
ție geometrică, le-a 
adus inclusiv in pla
nul lărgirii și multi
plicării factorului es
tetic. Pe de altă parte, 
va trebui să avertizăm 
la timp și cît mai efi
cient cu putință asu
pra pericolului „feno
menelor secundare ne
gative" care adesea 
întovărășesc extensiu
nea civilizatorică. de 
astă dată prin subpro
duse și pseudovalori. 
unele încă binevoitoa
re subiectiv, altele cu 
un grav efect falsifi
cator. Criteriul meto
dologic hotărîtor în 
delimitarea unor de-

Ion IANOȘ1
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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înscrise pe hartă reprezintă, în procente pe județe, proporția în care a fost insămințat porumbul 
seara zilei de 17 aprilie (cifra de sus) și floarea soarelui (cifra de jos ; nu sint menționate cifre in județele 

care nu cultivă floarea-soarelui). Date furnizate de Ministerul Agriculturiifloarea-soorelui). Date furnizate de Ministerul Agriculturii

FIECARE CEAS - FOLOSIT DIN PLIN ! PRECIZĂRI ALE SPECIALIȘTILOR

Repede și sub directa supraveghere 
a agronomilor

Pentru recuperarea intirzierilor la 
semănat, determinate de ploi. Comi
tetul județean de partid SUCEAVA 
a hotărit să fie scoase in cimp toa
te mijloacele mecanice și să se insă- 
mințeze pe solele unde umiditatea 
terenului permite, indiferent de cul
tură și epoca prevăzută. S-a indicat, 
totodată, ca lucrările să se desfă
șoare in flux continuu : pregătit te
ren — plantat și semănat. O altă 
măsură luată, care contribuie mult la 
grăbirea ritmului de lucru la plantat 
cartofi, se referă la mobilizarea tu
turor forțelor satelor, inclusiv a per
sonalului din unitățile neagricole și 
a elevilor la sortarea cartofilor, pen
tru a crea stocurile necesare apro
vizionării ritmice a mașinilor de 
plantat.

Toate aceste măsuri iși arată roa
dele. Unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Todirești au multe te
renuri situate in zona submontană a 
județului f
greu. De aceea, in ziua de 16 aprilie 
fiu s-au ptifaL^ipjjă^țfțft4decit 30p': 
hectare. Sp^cTaitșth din•-lihităti au-, 
urmărit starea de umiditate a tere
nului . și au decis să inceapă lucră
rile pe solele zvîntate. De exemplu, 
pe o solă a fermei nr. 4 Humoreni, 
aparținînd cooperativei agricole Bo- 
toșana. 4 tractoare echipate cu agre
gate complexe așteptau Ia capătul 
tarlalei momentul începerii lucru
lui. După mai multe sondaje, ingi- 
nerul-șef al consiliului agroindus
trial Todirești. tovarășul Gheorghe 
Galeș, decide că se poate trece la 
pregătirea terenului. După aproxi
mativ o oră a început semănatul 
sfeclei furajere. Verificarea tuturor 
solelor a permis cooperatorilor de
pistarea și a altor suprafețe pe care 
se putea lucra, astfel că pînă joi sea

ra la această unitate s-au semănat 
16 hectare cu orzoaica. 15 hectare cu 
sfeclă furajeră și s-au plantat 10 
hectare cu cartofi de toamnă, iar in 
cursul zilei de vineri s-au insămin
țat alte 30 hectare cu diferite culturi. 
Și la cooperativa agricolă Pîrteștii de 
Jos, sub îndrumarea inginerului-șef 
Mircea Gorban, mecanizatorii au tre
cut urgent la lucru, reușind ca pînă la 
lăsarea întunericului să însămînțeze 
14 hectare cu porumb și 5 hectare 
cu culturi furajere. „Folosim toate 
utilajele de care dispunem — ne spu
nea inginerul-șef. Vrem să încheiem 
însămînțările pînă la 20—21 aprilie". 
Bine s-a muncit și la cooperativa 
agricolă de producție Arbore, unde 
s-a reușit să se însămînțeze .în 
aceste zile, peste 130 hectare 
cu diferite culturi. Notăm aici 
și o acțiune de întrajutorare : 
asociația economică intercooperatistă 
zootehnică Clit a trimis, imediat ce 
a fost disponibil, un combina tor la 
pregătirea- terenului cooperativei a- 
gricole. , ........ a . , . ,
. Pe ansamblul județului, chiar dacă „ 

nu s-a putut lucra peste tot, în ziua 
de 16 aprilie s-au semănat cu- dife
rite culturi 6 741 hectare teren, iar 
pe 17 aprilie — 7 487. Vremea se 
menține bună, în continuare, cre- 
înd condiții pentru zvintarea so
lului și folosirea tuturor agregatelor 
la pregătit și a semănătorilor și ma
șinilor de plantat cartofi. Menționăm 
că pină acum s-a terminat insămîn- 
țarea ovăzului, orzoaicei și mazării 
pentru boabe. Ritmul la semănat 
poate deci să crească mult, ceea ce 
va permite finalizarea lucrării în ur
mătoarele 4—5 zile.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii"

lucrări s-au Insămințat cu porumb 
2 453 hectare.

întrucit plantarea cartofilor este 
întîrziată. au fost concentrate mari 
forte mecanice și umane la execu
tarea acestei lucrări. Măsurile or
ganizatorice luate au condus la creș
terea vitezei de plantare. împreună 
cu tovarășii Constantin Tudora, 
președintele consiliului agroindus
trial Miercurea-Ciuc, și inginerul 
Vasile Marc. directorul S.M.A. 
Miercurea-Ciuc, intrăm la ora 6 
pe poarta secției de mecanizare a 
C.A.P. Sicuieni. Toți mecanizatorii 
sint prezenti. Se fac ultimele verifi
cări tehnice, iar la 6,30 se ia drumul 
cîmpului. Parcelele bune de lucru 
au fost stabilite din. seara prece
dentă. Cu ajutorul combinatoarelor 
se pregătește patul germinativ în 
avans de două zile față de plantat. 
După primii metri se măsoară adîn- 
cimea „patului", se reglează din nou 
combinatoarele. Temperatura din di

mineața zilei respective face ca ma
șinile de plantat să mai stea circa 
o oră. „Pînă deseară vom recupera 
întirzierea" — ne spune mecaniza
torul Fodor Adalbert. Și nu avem 
motive să nu-1 credem deoarece si 
în ziua precedentă el a plantat 9 
hectare. La fiecare parcelă unde se 
lucra specialiștii erau prezenti ve- 
rificînd densitatea, adîncimea. su
prafața secțiunii bilonului. pentru 
a corespunde ordinului de lucru. Se 
muncește cu răspundere și în cele
lalte unități ale consiliului agroin
dustrial : Frumoasa. Mihăileni. To- 
plița. Păuleni. „Cu ce facem astăzi, 
circa 110 hectare, ne spunea pre
ședintele consiliului agroindustrial, 
suprafața plantată cu cartofi va 
spori la 70 la sută față de plan, 
aceasta însemnînd că există toate 
condițiile de a încadra lucrarea în 
perioadă stabilită".

Nicolae SANDRU
corespondentul „Scînteii"

In aceleași condiții, rezultate diferite

Calitatea lucrărilor 
verificată permanent

De citeva zile și în județul HAR
GHITA timpul este deosebit de fa
vorabil pentru executarea lucrărilor 
agricole. Mecanizatorii intră in 
brazdă cu tractoarele și mașinile de 
semănat in perfectă stare de func
ționare, specialiștii sint prezenti 
pentru a indica de la prima oră a 
zilei parcelele ce pot primi săminta. 
De altfel, ritmul insămintărilor spo

rește de la o zi la alta. în ziua de 
18 aprilie s-a insămințat cu peste 
800 ha mai mult decît cu două zile 
în urmă. S-a încheiat semănatul 
ovăzului și mazării și se lucrează 
acum la însămințarea porumbului 
in unitățile din , zonele Cristurului 
și Odorheiului Secuiesc. în cele 
trei zile de la declanșarea acestei

Și în județul BACAU a fost re
luat .semănatul porumbului. .Se ,lu- 
crea'ză, cu toate forțele, pe terenurile 
unor unități din consiliile agroindus
triale Podu Turcului. Dealul Morii, 
Parincea, ca și pe cele din Lunca 
Șiretului și de pe văile Zeletinului 
și Trotușului. Pentru a recupera ră- 
minerile in urmă. comandamentul 
județean a reevaluat forțele și a în
tocmit noi grafice de lucru în toate 
unitățile. De asemenea, a sporit nu
mărul tractoarelor cane să lucreze in 
două schimburi și schimburi prelun
gite la pregătirea terenului.

în cele mai multe unități se mun
cește repede și bine. Astfel, în fer
mele Călugăreni, Dămienești. Vul- 
tureni ale I.A.S. • Traian, bunăoară, 
sint folosite peste 50 tractoare. Te
renul fiind lucrat încă din primele 
zile ale primăverii cu grapa și lama 
nivelatoare, acum se trecea doar cu 
combinatoarele. „în felul acesta pă- 
mîntul se afinează mai bine și rea
lizăm o Mteză mai mare la semănat 
— precizează inginerul Corneliu 
Brudiu, directorul unității. Vrem și 
avem toate condițiile ca în cel mult 
trei zile să încheiem semănatul po
rumbului pe întreaga suprafață pla
nificată". Spusele directorului au 
acoperire în fapte. Ritmul de lucru 
depășește pe cel planificat.

Lucrările avansează repede și In 
cooperativele agricole Negri, Roșiori,

Căbești, Ștefan cel Mare, Tîrgu Tro- 
, tuș - etc. La C.A.P. Răchitoasa, una 

din cele mai mari unități din .const-. . 
liul agroindustrial Podu Turcului, 
preocuparea pentru buna organizare 
a muncii; a făcut ca și în condiții 
mai puțin» favorabile să se însămîn
țeze o . suprafață de peste 500 hec
tare cu, porumb,'din cele 1 500 hec
tare planificate.

■ Totuși, ținînd, seama de rămîne- 
rile în. urmă înregistrate din cauza 
timpului nefavorabil, ritmul de lu
cru la semănatul porumbului în ju
dețul Bacău poate și trebuie să fie 
intensificat. Pentru că, la drept vor
bind. viteza zilnică planificată a fost 
realizată în ultima vreme doar in 
unul din cele 12 consilii agroindus
triale. în vreme ce în unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial 
Podu Turcului, de pildă, s-a semă
nat în ultimele zile o suprafață de 
aproape 1 500 hectare cu porumb, în 
cele din consiliul agroindustrial Fi- 
lipești realizările reprezintă - doar 
50 hectare. Trebuie spus că și în 
acest consiliu sint terenuri în pantă, 
cu expoziție sudică, pe care s-ar fi 
putut lucra cu toate forțele. Se im
pun deci măsuri operative pentru 
folosirea la întreaga capacitate a 
tractoarelor și mașinilor agricole.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

Timp optim pentru 
încheierea însămînțărilor

ne la maximum a însă- 
cnințărilor.

Temperatura solului, 
Ia adîncimea etalon de 
10 cm, a atins 14—15 
grade — medie diurnă 
— în zonele vestice și 
sudice, 11—12 grade 
în estul Dobrogei și 
9—12 grade în zonele 
de est și nord ale țării.

Starea hidrică a so
lului s-a imbunătățit 
radical. Astfel, rezerva 
de apă accesibilă plan
telor, pe adîncimea de 
un metru, este din cele 
mai ridicate din ulti
mii ani. Pe două tre
imi din teritoriul ță
rii rezerva accesibilă 
de apă este cuprinsă 

•între T 600 șî 2 loo mc 
_____ la hectaț. „în z<jnel,eț 

, gie și hidrologie să i certerhle ța- și in; hor-., 
-ireci.'.ăriosir-dui Moldovei rezerva 

este la un nivel satis
făcător — între 1 200 
și 1 600 mc la hectar, 
și numai în centrul și 
sudul Moldovei și ex
tremitatea nordică .â 
Bărăganului rezerva 
de apă din sol este 
mai redusă, fiind cu
prinsă între 700. și 
1 200 mc la hectar.

Evident, in aceste 
condiții deosebit de fa
vorabile trebuie să se 
acționeze imediat, cu 
toate forțele la pregă
tirea terenului și se
mănat. în legătură cu 
executarea acestor lu
crări sint necesare u- 
nele precizări, de care 
este bine să se țină 
seama in unitățile a- 
gricole.
Pentru semănatul 

culturilor care au mai 
rămas din urgența în- 
tii și a doua — plante 
furajere, sfecla de za
hăr, cartofi timpurii, 
de vară și de toamnă, 
in pentru fibră și pen
tru ulei,; cînepă — nu 
mai există restricții

Deși ne aflăm la 
sfirșitul celei de-a do
ua decade a lunii apri
lie, oamenii muncii din 
agricultură mai au de 
efectuat un mare vo
lum de lucrări pentru 
încheierea insămînță- 
rilor de primăvară. 
Este o situație ce im
pune folosirea din plin 
a fiecărei clipe bune 
de lucru pentru urgen
tarea la maximum a 
semănatului. Referitor 
la modalitățile con
crete de acțiune pen
tru1 urgentarea lucrări
lor, am solicitat tova
rășului Octavian Ber- 
becel, șeful laborato
rului de agrometeoro- 

■logie din cadrul Insti
tutului de met,eorolo-

faca citeva pi 
practice în legătură cu 
condițiile agrometeo- 
rologioe nou create 
după frontul de ploi 
ce a cuprins zilele tre
cute întreaga țară și 
cu evoluția acestora in 
perioada următoare.

— Dintru inceput 
trebuie subliniat fap
tul că.— a reliefat in
terlocutorul — în peri
oada următoarelor 5— 
6 zile din săptămina 
viitoare condițiile a- 
grometeorologice vor 
fi predominant priel
nice activității pe o- 
goare de orice natură, 
in majoritatea zonelor 
țării. Excepție vor face 
unele areale restrinse. 
din nord-estul tării, 
unde sint de așteptat 
precipitații tempora
re, care pot perturba 
activitatea pentru 
scurt timp. Important 
de reținut este că du
pă frontul de ploi din 
ultima perioadă s-au 
creat condiții dintre 
cele mai favorabile 
pentru intensificarea

privind temperatura 
din soi în nici o zonă 
a țării. Semănatul a- 
cestor culturi trebuie 
încheiat cit mai grab
nic cu putință.

Pentru culturile ter- 
mofile — floarea-soa
relui, porumb, soia și 
fasole — de asemenea 
nu există restricții de 
temperatură in sol în 
cea mai mare parte a 
țării. Trebuie evitată 
însă în primele ziile 
însămințarea, îndeo
sebi cu soia, a terenu
rilor grele sau cu ex
ces de apă in ștratul 
arabil. Totodată, in zo
nele submontane, nor-, 
dul Moldovei și extre
mitățile estice din 
Transilvania există șp- , 

, ^pfaîfete’mici, uițde tijăL.
așteptat "/cUeV^ 

zile pină la creșterea 
temperaturii îi? sol.

O deosebită atenție 
trebuie să se acorde 
înlăturării crustei la 
suprafața solului, care 
în zilele următoare se 
va forma pe terenuri 
întinse. Pentru distru
gerea crustei specialiș
tii „ din. upități . trebuie 
să acționeze de indată, 
cit timp âceasta, este 
subțire și necompactă, 
alegind tehnologia, im
pusă, pentru a nu vă
tăma plantele.

întrucit spre finalul 
săptăminii viitoare 
posibilitatea apariției 
unui nou front de ploi 
este foarte mare, se 
detașează cerința ma
joră ca in acest inter
val de timp favorabil 
să se 
noapte cu toate forțele 
pentru ca insămință- 
rilc de primăvară să 
se efectueze pe cea 
mai mare parte din 
suprafețele planificate.

acționeze zi și

A. PAPADIUC

• In județul Olt sporește de la zî 
la zi ritmul semănatului. Dacă 
miercuri și joi abia au putut fi în- 
sămînțate cîte peste 100 hectare, 
vineri sămînța a fost încorporată pe

aproape 4 000 hectare, iar după nu
mai o zi, sîrnbătă, viteza zilnică pla
nificată, de 12 665 hectare, a fost 
atinsă și depășită cu mai bine de 
1 000 hectare. La această perfor
manță au contribuit și forțele me
canice din nordul județului, care au 
fost detașate în sudul județului. De 
altfel, aseară, unele unități din 
această zonă - cooperativele agri
cole Bucinișu, Urzica, lanca, Gîrcov 
- au încheiat semănatul porumbu
lui. (Mihai Grigoroșcuță).

• Deși e situată într-un punct 
nordic al țării, cooperativa agricolă 
Ripiceni este prima unitate agrico
lă din județul Botoșani - și el ju
deț nordic — care a încheiat semă
natul, inclusiv la soia pe 50 hectare

și la porumb pe circa 700 hectare. 
Lucrările sînt avansate și în coope
rativele agricole Liveni, Manoleasa 
și Zoițani. Există condiții ca în 
cursul zilei de luni, 20 aprilie, să se 
încheie însămînțările pe ansamblul 
consiliului agroindustrial Ripiceni. 
De altfel, potrivit datelor furnizate 
de direcția agricolă județeană, vi
teza zilnică de lucru realizată ieri, 
sîrnbătă, a fost de aproape 12 000 
hectare. (Eugen Hrușcă).

• Printr-o muncă bine organiza
tă, manifestînd o preocupare con
stantă pentru calitatea lucrărilor, 
mai multe unități din județul Ma
ramureș au terminat plantarea car
tofilor. Astfel, cooperativele agricole 
din Groșii Țibleșului, Lăpuș, Răzoa

re, Rogoz, din consiliul agroindus
trial Tîrgu Lăpuș, au încheiat aceas
tă lucrare. In numeroase unități 
agricole s-a trecut la semănatul po
rumbului. între acestea amintim 
cooperativele agricole Remetea 
Chioarului, Sălsig, Satulung, Luncă- 
cești, Săpînța, Remeți, Vadu Izei, 
Călinești, Libotin, Sighetu Marma- 
ției și altele. (Gh. Pârja).

• Specialiștii de ,la Stațiunea 
centrală de cercetări pentru com
baterea eroziunii solului Perieni, ju
dețul Vaslui au elaborat o tehnolo
gie nouă de însămînțare a culturi
lor prăsitoare pe terenurile situate în 
pante cu înclinații de pînă la 22 
la sută. Semănătorile obișnuite au 
fost echipate cu bare-suport osci

lante, cărora Ii s-a dublat nu
mărul secțiilor de transmitere a 
semințelor. Lucrind pe 8-12 rîn- 
duri, semănătorile astfel modificate 
asigură creșterea randamentului la 
această lucrare cu 12-15 la sută. 
(Petru Necula),

• Unitățile agricole din județul 
Alba au insămințat, pînă în seara 
zilei de 17 aprilie, doar 15 la sută 
din suprafața prevăzută a se culti
va cu porumb. Insă ritmul de lucru 
crește de la o zi la alta. Acest fapt 
este determinat de avansul asigu
rat la pregătirea terenului, de pre
lungirea zilei de muncă a mecani
zatorilor și celorlalți oameni ai 
muncii de pe ogoare. In consiliul 
agroindustrial Șibot, care are tere

nuri situate atît în Lunca Mureșului, 
dar și pe pante, semănatul porum
bului a început, cum au impus 
condițiile acestei primăveri, pe pan
tele însorite. In scurt timp, au fost 
însămînțate 350 ha și există un 
avans de o zi și jumătate la pre
gătirea terenului. Și la cooperativa 
agricolă din Tărtăria a mai rămas 
de insămințat doar porumbul, lu
crare ce se desfășoară intens și 
care a rămas de executat doar pe 
90 hectare. Avînd teren bine pre
gătit, mecanizatorii de la C.A.P. 
Șibot au realizat zilnic cite 20 hec
tare pe o semănătoare. Pe ansam
blul județului» viteza la semănat a 
crescut .de ia o zi la alta cu citeva 
sute de hectare. (Ștefan Dinică).

Semnale pe adresa...

SCHELEI DE PRODUCȚIE PETROLIERA TITU-DÎMBOVIȚA

| RĂDĂCINILE

Iîn fața unui cimp care sugerează 
mai degrabă imaginea dezordinii 
dintr-un șantier părăsit decit tere- 

Inul unei unități agricole, am fi 
vrut să-1 întrebăm pe șeful de bri
gadă Eugen Oraniciu. din cadrul 
Schelei de extracție Titu. ce in- 

Iseamnă pentru dumneaini spirit 
gospodăresc. Am socotit însă că ar 
fi de prisos să-i mai punem intre- 

Ibarea văzînd cită indiferență se 
poate aduna uneori in activitatea 
unor oameni față de bunul ob- 

Iștesc.
Ne aflăm pe o solă a C.A.P. Vi- ' 

nătorii Mici, județul Giurgiu, 
Iunde-și are sediul unul din parcu

rile de extracție aparținind Schelei 
din Titu. Cit vezi cu ochii numai 
fiare aruncate aiurea, stilpi de be-

INDIFERENȚEI
ton folosiți cindva pentru transpor
tul curentului electric, conducte de 
metal înșirate pe mai multe sute 
de metri, ochiuri de apă in ames
tec cu reziduuri petroliere. Și asta 
nu de ieri de alaltăieri, ci de un 
an, doi, trei sau mai exact nimeni 
nu știe de cînd suprafețe de teren 
din cele mai fertile nu produc prac
tic nimic.

La locul cu pricina am ajuns toc
mai in momentul în care cei doi 
factori direct implicați — inginerul 
șef al C.A.P. Vinătorii Mici și șe
ful de brigadă din cadrul schelei 
de extracție — se aflau în plină 
dispută : primul cerind degajarea 
urgentă a terenului pentru a-1 pu
tea insămînța, in timp ce al doilea 
solicita o nouă aminare. invocind

lipsa mijloacelor necesare pentru 
a realiza operația respectivă. Ce 
înseamnă de fapt o nouă aminare 
în gindirea șefului de brigadă ? 
Greu să se poată stabili la fața lo
cului un termen precis, dar mai

ales apropiat, cu atît mai riscant 
cu cit promisiuni de acest fel au 
fost făcute și in' toamna, și în pri
măvara trecută, și cu doi-trei ani 
în urmă. Întrebîndu-l de ce atîta 
indiferență față de degradarea unei

avuții atît de prețioase, ne este dat 
să auzim fel si fel de justificări 
care de fapt nu au nici o legătură 
directă cu problema în cauză.

Sint ginduri rătăcite pentru min
tea unui om care ar trebui să știe 
foarte bine că spiritul gospodăresc 
— mai exact, în acest caz, bunul 
simț gospodăresc — nu este o no
țiune abstractă, ci el se găsește in 
faptele de zi cu zi. în atitudinea 
fată de bunul obștii, al societății. 
(Iosif POP).

...C.A.P. SINGER, JUDE
ȚUL MUREȘ. Timp frumos. 
Teren zvîntat. Temperatură ideală 
de lucru : în jur de 15—18 grade. 
Firesc deci ca semănatul să atingă 
cote maxime în toate unitățile 
agricole din județ. Așa se și pro
cedează, de altfel, în majoritatea 
lor. C.A.P. Mureșeni a încheiat se
mănatul porumbului și altor cul
turi de primăvară. în alte locuri, 
lucrările se desfășoară lent și cu 
abateri de la normele de calitate.

!
La cooperativa agricolă Singer, si
tuată în zona'de cimpie a județu
lui, semănatul porumbului se efec
tua pe un,teren presărat cu resturi 
vegetale, rămase de la plantele 
premergătoare. Ca urmare, rezulta 
o lucrare de calitate slabă. Adevă
rat, au fost luate măsuri pentru 
stringerea lor, dar tîrziu și cu des
tule consecințe negative : coopera
torii și atelajele in loc să fie con
centrate la alte acțiuni — și sînt 
atîtea de făcut în această perioadă 
— se aflau in cimp, unde adunau 
și transportau resturile vegetale 
din fața semănătorilor. O între
bare.: de ce membrii consiliului de 
conducere al unității nu au mobi
lizat din timp pe cooperatori, chiar 
în zilele ploioase la această lu
crare ? Și o constatare care nu 
trebuie uitată : în anii precedenți. 
recolta de porumb obținută aici a 
fost departe de potențialul real al 
pămintului... tot datorită unor ase
menea neglijențe. (Gheorghe Giur
giu).

Deviza ei 
ordinea

și disciplina

Abia incetă ploaia. Pentru cit 
timp ? Poate pentru .citeva ore... 
Ing. Milica Donuțiu, numită in 
primăvara anului 198.5 inginer- 
șef. iar apoi președinte al 
C.A.P. Homorod. județul Satu 
M—a — după ce doi ani ante
riori fusese șefă de fermă in 
cadrul aceleiași unități — urcă 
în mașină, pornind in grabă spre 
solele unde, conform „ordinului 
de zi“ întocmit de ea, semănatul 
porumbului trebuia să se fi re
luat imediat, tnsoțind-o pe acest 
itinerar ne exprimăm temerea 
dacă nu cumva această... grabă 
nu înseamnă, rabat de la cali
tatea semănatului. Pămîntul e 
moale după atlta ploaie... Pre
ședinta cooperativei nu-mi răs
punde pe loc. Tocmai ajunsese
răm la una din solele unde in
tr-adevăr certitudinea ei se con
firmase pe deplin. Mecanizatorii 
reluaseră lucrul după încetarea 
ploii, sub supravegherea șefului 
de fermă.

Străbatem, rînd pe rlnd, 
„punctele" unde se seamănă și 

1 constatăm că fără nici o excep- 
I ție se lucrează cu agregate mon

tate pe semănătoare, efectuin- 
I du-se astfel, concomitent cu se- 
, minatul, erbicidatul și fertili

zatul pe rind. „Desigur, metoda 
j nu e nouă — ne spune tovarășa 

președinte — dar aici se înrădă- 
I cinase practica de a face fieca- 
I re lucrare separat. Ceea ce in 

fapt însemna risipă de carbu- 
I ranți, de îngrășăminte și erbi- 

cide, tasarea solului prin
I cerea repetată a 
I in final producții 

lor normale.
| — Este pentru
. ne spunea primarul
I Homorod. Gheorghe Rentea — 
[. cină cooperativa noastră agrico- 

frunte un specialist 
, care nu

\ 
\
1 C.A.P
’ • Mare

I

V

I

I
J lă are in frunte un 

ț dg înaltă competență, 
i cunoaște răgazul in muncă si in 
‘ pltls dovedește o bună capaci- 
( fate organizatorică,, un cult ferm

' 'rifii'fftrlL ' Wixrinl.iTin în

tre-
tractorului și 

sub limita ce-

prima oară — 
comunei

p.efiirU 'oTctine și .disciplină în 
toate cele 7 ferme ale unității.

La aprecierile formulate 
primarul 
avea de 
gerea că 
meni de 
Donuțiu, 
rod are 
cit mai curind in rindul unită
ților de frunte din județ. 
(Octav Grumeza).

de 
comunei noi nu am 

adăuqat decit convin- 
avind la conducere oa- 
nădejde ca inginera 
cooperativa din Homo- 
toate șansele să intre

„Ștafeta de aur“

\

*
*

ai săi
Jurcuț, de

\ 
\

1

*

V

cei 32 de ani 
canizatorul Florian 
la secția din Mâdăras a S.M.A. 
Salonta, județul Bihor, și-a ad
judecat, la începutul anului tre
cut, după o pasionantă dispută 
teoretică și practică cu cei mai 
buni „profesioniști ai plinii" din 
toate județele țării, locul I și 
trofeul olimpiadei „Tractorul de 
aur". Ne-a mărturisit atunci 
bucuria ce-l incearcă, mai cu 
seamă că avea de apărat o tra
diție : in 1980. pe cea mai înal
tă treaptă a podiumului 
colegul său Szemcsuk 
de la S.M.A. Salonta. iar 

.— Nicolae Sas, de la 
Ghiorac. Este de fapt o 
rată ștafetă de aur. „In 
privește — ne spunea 
Jurcuț — voi continua 
pregătesc cu și mai multă asi
duitate. Mă consider in conti
nuare elev. Desigur, la o școală 
fără catalog — la școala muncii 
pe ogoare — acolo unde mă 
simt in largul meu și unde tră
iesc cele mai mari satisfacții".

Cu gindul la dictonul „ca să 
cunoști pe cineva cu adevărat, 
du-t.e acolo unde și-a dat in- 
treaga lui măsură", l-am căutat: 
zilele trecute pe Florian Jurcuț. 
Plecase din secție cînd noaptea 
încă nu se dezlipise de întin
derile cimpiei. Din șosea, pre
ședintele C.A.P. Mădăras, ingi
nerul Teodor Maghiar. Erou al 
Muncii Socialiste, schițează un 
gest : „Uite-i !“ ii deslușeam in 
zare, incercuind cu tractoarele, 
ca intr-o bătălie, cele de pe 
urmă brazde intr-o solă pre
gătită pentru cultura porum
bului. Producția planificată ? 
în medie — un vagon și ju
mătate la hectar.. Nu îndrăz
nim să-l reținem, ci il pri
vim cu cită pricepere și răspun
dere verifică funcționalitatea 
fiecărei secții de la mașina de 
semănat. La apus, soarele e ca 
un ban de foc. în urma semănă
torii rindurile par trase la sfoară. 
„E un om de nădejde — conchide 
președintele cooperativei. Cu 
mecanizatori de ispravă ca Jur
cuț pregătim acum rod mai bo
gat". Cuvintele sună apăsat. Ca 
o demonstrație a lucrului bine 
făcut. (loan Laza).

urcase 
Ștefan, 
în 1983 
S.M.A. 
adevă- 
ce mă 
atunci 

să mă

i

*
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Idei, teze, orientări din gîndirea novatoare a partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ
temelia prosperității, independenței și progresului națiunii

La dezbatere participă tovarășii: prof. dr. ILIE LUCA, de la Universita
tea din Timișoara ; conf. dr. GHEORGHE POSTELNICU, de la Universitatea din 
Cluj-Napoca, RADU RÎCIU, președintele cooperativei agricole de producție din 
Drăgănești-Vlașca. Erou al Muncii Socialiste ; ION DRĂGULIN, secretarul co
mitetului de partid de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Bacău ; NI- 
CUȘOR MENDEA. șef de brigadă la Întreprinderea minieră Voivozi; ing. 
GHEORGHE BANU. directorul întreprinderii „Steaua electrică" din Fieni.

în centrul gîndirii și practicii economice
RED. : Teoria despre proprietate a gene

rat de-a lungul timpului și continua să 
suscite largi dezbateri, confruntări aprinse 
de opinii. In acest sens, t o va r ă ș u l 
Nicolae Ceaușescu sublinia in cuvintarea 
rostită la adunarea solemnă organizată cu 
prilejul a 65 de ani de la făurirea P.C.R. : 
„IDEOLOGII ȘI APOLOGEȚII CAPITA
LISMULUI ÎNCEARCĂ DIN NOU SA 
PREZINTE PROPRIETATEA CAPITALIS
TA ȘI SOCIETATEA ÎMPĂRȚITĂ ÎN 
ASUPRITORI ȘI ASUPRIȚI — CARE DIN 
PUNCT DE VEDERE ISTORIC, CUM SE 
SPUNE, ȘI-A TRAIT TRAIUL — CA FOR
MA SUPERIOARA A RELAȚIILOR DE 
PRODUCȚIE ȘI SOCIALE".

Faptul că tema proprietății captează 
permanent interesul își găsește motivația 
in realitatea că evoluția proprietății expli
că însăși esența dezvoltării omenirii, oferă 
„cheia" înțelegerii mecanismului succesiunii 
modurilor de producție pe scara istoriei. 
Relațiile de proprietate s-au aflat și se 
află in legătură cu stăpinirea și folosirea 
mijloacelor de producție, a rezultatelor 
producției, proprietatea insoțind in forme 
concret-istorice intreaga evoluție a socie
tății omenești. Această realitate a istoriei 
o propunem drept punct de plecare in dis
cuția de față.

GH. POSTELNICU : Proprietatea, ca 
relație socială, reprezintă piatra unghiulară 
in edificiul oricărei orinduiri sociale. Se 
știe că proprietatea, prin esența ei. conferă 
proprietarului anumite avantaje. Pe de o 
parte, proprietatea asupra mijloacelor de 
producție are Însușirea de a crește și de a 
mări veniturile celor ce o dețin, iar pe 
de altă parte, aceștia dobindesc o anumită 
poziție socială, dreptul la putere politică, 
dreptul de a lua hotărîri. Așadar, proprie
tatea devine relația de producție primordia
lă, decisivă, incorporind interesele funda
mentale ale subiecților economiei, interese 
care motivează, in ultimă instanță, com
portarea oamenilor în producție și în 
afara ei.

Instaurarea socialismului a făcut din pro
blema proprietății o temă „fierbinte*’ a 
gîndirii economice moderne. Motivul este 
lesne de înțeles, fiind vorba de un tip nou 
de proprietate, net diferită de cea din so
cietatea capitalistă, prezentată de ideologii 
acesteia drept forma superioară de or
ganizare socială. Ideile, teoriile, orientările 
și măsurile politicii economice care fac 
parte din. suprastructura societății capita
liste contemporane, abordează relația de 
proprietate privată că pe ceva daț o dață 
pentru totdeauna, ca o relație imuabilă, ca 
pe o ordine de drept și de fapt fără de 
care omenirea nu poate exista. în această 
insistentă pledoarie, ideologii capitalismu
lui trec însă sub tăcere faptul esențial că 
proprietatea capitalistă asupra mijloacelor 
de producție este rezultatul violenței, al 
forței, al exploatării omului de către om, 
reprezentînd, în fapt, o rupere a echilibru
lui in societatea omenească.

Acest adevăr îl punea pregnant în evi
dență tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub
liniind că „socialismului ii revine me
nirea istorică de a restabili echilibrul in 
conformitate cu legile dezvoltării societății 
omenești, lichidind pentru totdeauna socie
tatea impărțită in clase, proprietatea ca
pitalistă asupra mijloacelor de producție, 
exploatarea omului de către om și reali- 
zind un echilibru nou, pe baza proprietății 
comune asupra mijloacelor de producție, 
asigurind deplina egalitate și echitate so
cialistă intre toți oamenii muncii, intre toți 
cetățenii fiecărei țâri".

GH. BANU : Apologia ideologilor capi
talismului și atacurile lor sistematice îm
potriva proprietății socialiste ascund in 
fapt o dublă tendință a burgheziei : pe de 
o parte a'vorbi la modul general, uneori 
chiar frumos și patetic, despre „libertatea 
personală a individului", despre „dreptu
rile omului" ș.a.m.d., iar, pe de altă parte, 
a trece sistematic sub tăcere, a escamota 
și camufla, prin toate mijloacele, faptul 
fundamental că puterea economică se află 
în miinile ei, iar nu în cele ale maselor 
muncitoare, că ea utilizează această pu
tere atit pentru exploatarea celor ce 
muncesc și propria-i îmbogățire, cit și pen
tru dirijarea directă și indirectă a vieții 
politice. Dualitatea apare și in caracterul 
democrației burgheze, ce constituie o de
mocrație economică și politică pentru bur
ghezie și o dictatură economică directă și 
politică indirectă a acesteia față de masele 
muncitoare. Viața socială agitată, adeseori 
marcată de accente dramatice, de confrun
tări deschise între clase și grupări sociale 
din țările capitaliste, dezvăluie adevărul 
că burghezia contemporană, ca și cea de 
pe timpul lui Marx și Engels, nu admite 
puterea economică pentru masele largi, ci 
numai anumite libertăți și drepturi poli
tice, sociale, culturale și doar in măsura 
în care acestea nu intră în conflict cu in
teresele capitalului.

RED. : Convulsiile sociale puternice din 
numeroase țări capitaliste atestă că atunci 
cind masele pretind puterea economică 
pentru ele, împotrivirea burgheziei merge 
pină la utilizarea forței pentru conservarea 
proprietății capitaliste asupra mijloacelor 
de producție. In același timp, s-au făcut 
încercări de a acredita transformarea așa- 
zis populară a capitalismului.

I. LUCA : în ce privește așa-numitul 
„capitalism popular" sau „capitalism de
mocratic", teorii in jurul cărora s-a 
făcut și se mai face multă zarvă, 
acestea nu reprezintă decît o stra
tagemă de „înghițire" de către capitaliști 
a economiilor bănești ale oamenilor mun
cii în cadrul instrumentelor de exploatare 
a mamelor. în plus, pe această cale se în
cearcă spargerea frontului de acțiune al 
clasei muncitoare. Adevărul este că ori
unde s-a aplicat acest procedeu, în virtu
tea puținelor acțiuni pe care muncitorii 
le-au putut procura, aceștia nu au căpătat 
niciodată dreptul de a participa la adop
tarea deciziilor ce priveau soarta firmelor 
capitaliste ; această prerogativă a rămas 
neatinsă în miinile celor ce dețin puterea 
economică.

GH. POSTELNICU : Oricum l-am privi, 
capitalismul înseamnă completa sepa
rare intre muncă și proprietate. Muncitorul 
a privit întotdeauna proprietatea capita
listă ca pe o proprietate străină, ca non- 
proprietate, in cadrul căreia are loc pro
cesul de valorificare, adică producția de 
capitaliști, pe de o parte, producția de 
muncitori salariați, pe de altă parte. Dacă 
proprietatea capitalistă ar înceta, prin ab
surd, să fie o sursă de venituri neprove
nite din muncă, atunci ea și-ar pierde 

însăși determinarea ei socială. Ca atare, 
părerea unora că am avea nevoie de ca
pital și nu de capitaliști este complet gre
șită. Conceptul de capital cuprinde și pe 
capitalist. La cele spuse pină acum, se cu
vine adăugată și precizarea că brutala con
testare a viabilității proprietății socialiste, 
în lucrări ale unor teoreticieni burghezi, 
are menirea de a abate atenția de la însăși 
esența proprietății capitaliste.

GH. BANU : O manevră „subtilă" este 
și aceea prin care se încearcă acreditarea 
ideii că proprietatea în general și-a pier
dut importanța în calitate de element 
hotărîtor care determină caracterul și me
canismul de acțiune al sistemului, în vre
me ce alții merg pină la a susține că pro
prietatea „este un cuvînt fără sens". în ca
zul în care proprietatea asupra mijloacelor 
de producție este considerată ca o compo
nentă a sistemului economic, ea este tra
tată nu ca o categorie economică, ci una 
juridică sau politică.

I. LUCA : Conferindu-i rolul și impor
tanța covîrșitoare în funcționarea meca
nismului vieții economico-sociale, proprie
tatea socialistă asupra principalelor 
mijloace de producție se află în centrul con
cepției profund științifice și originale a 
secretarului general al partidului nostru, 
intrucit ea constituie relația fundamentala 
a sistemului relațiilor de producție socia
liste. baza noii noastre orinduiri. sursa 
propășirii întregului popor. In anii de 
după Congresul al IX-lea al partidului, 
abordînd creator. în teorie și practică, pro
blemele esențiale, vitale ale construirii noii 
orinduiri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acordat un loc central dezvoltării și per
fecționării proprietății socialiste.

Un moment de referință în abordarea 
creatoare a problematicii proprietății so
cialiste, atit în latura teoretică, cit și în 
cea a funcționării sale practice, îl consti
tuie Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 
1982. Pe baza unei aprofundate analize a 
stadiului atins în dezvoltarea economico- 
socială a tării, a exigențelor noi ale fău
ririi societății socialiste multilateral dez
voltate, au fost formulate criterii metodo
logice originale privind abordarea concep
tului de proprietate socialistă. Totodată, a 
fost inițiat un ansamblu de măsuri econo
mice, juridice și politico-educative menite 
să contribuie la realizarea funcțiilor pro
prietății socialiste la noi dimensiuni cali
tative.

Atitudinea față de rolul și locul proprie
tății socialiste, ca temei al noii orinduiri, 
ca interes fundamental al celor ce mun
cesc, este piatra de hotar ce delimitează 
concepțiile și programele de transformări 
sociale autentic revoluționare de cele 
inconsecvente, nerealiste, reformiste și, 
desigur, programatic anticomuniste.

GH. POSTELNICU : Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat o 
concepție cuprinzătoare privind rolul și lo
cul proprietății asupra principalelor 
mijloace de producție in edificarea 
socialismului, atrăgînd atenția asupra nece
sității aplicării principiilor fundamentale 
ale socialismului științific în condițiile cu
noașterii și valorificării superioare a reali
tăților concrete din fiecare țară. Orice per
fecționare a noii societăți, implicînd îna
inte de orice esența acesteia — proprietatea 
socialistă asupra mijloacelor de producție — 
trebuie să pornească de la necesitatea dez
voltării, ă îmbogățirii acestor principii cu 
uriașele cuceriri ale științei și practicii con
strucției socialiste. în nici un caz nu poate 
fi vorba de un progres pe linia perfecțio
nării mecanismului de afirmare mai puter
nică a proprietății socialiste, prin așa- 
zisul socialism de piață, care deschide por
țile manifestării unor fenomene economice 
în vădită contradicție cu condițiile de exer
citare a calității oamenilor muncii de pro
prietari socialiști uniți.

Proprietatea socialistă exprimă, fără nici 
o îndoială, relații sociale noi, în cadrul 
cărora muncitorul se raportează la mij
loacele de producție ca față de ceva ce-i 
aparține, ca față de ceva al său. Orice în
cercare de anulare a acestor legături 
obiective înseamnă, de fapt, separarea 
muncitorului de mijloacele de producție.

I. LUCA : în spiritul ideii subliniate mai 
înainte, se cuvine relevat și faptul că a 
recunoaște și înțelege complexitatea pro
cesului de formare a conștiinței de pro
prietar colectiv nu are nimic comun cu 
acele concepții ce, pornind de la dificul
tățile apărute în edificarea noii orinduiri, 
încearcă să discrediteze comunismul ca 
orînduire și să sugereze diminuarea rolului 
proprietății comune. Este evident conținu
tul neștiințific al teoriilor care îndeamnă la 
revenirea la „stimulii" caracteristici capi
talismului, expresie a legii „celui mai 
tare". „Nu se poate vorbi de perfec
ționarea socialismului prin așa-zisa dez
voltare a micii proprietăți particulare 
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pro
prietatea capitalistă, mică sau mare, ră- 
mine proprietate capitalistă ! Nu se poate 
vorbi de o economie socialistă fără a așeza 
la baza ei proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție".

Marile succese obținute în anii construc
ției socialiste sînt o dovadă a superiori
tății proprietății colective față de cea ca
pitalistă. Tocmai de aceea sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu că „nu avem 
nici un motiv să ne entuziasmăm de unele 
stări de lucruri vechi, pe care le-am cu
noscut in trecut".

I. DRĂGULIN : Consecvența exem
plară cu care partidul nostru se preocupă 
de dezvoltarea și perfecționarea proprietă
ții socialiste evidențiază atașamentul neclin
tit față de idealurile clasei muncitoare, 
grija permanentă pentru manifestarea de
plină a egalității între toți membrii socie
tății. înainte de toate pe tărîmul vieții eco
nomice — singura temelie viabilă a afir
mării egalității sociale. Iată de ce fiecare 
dintre noi, în calitate de om al muncii, 
avem toate motivele să facem un ideal de 
viață și de luptă din efortul consacrat în
floririi continue a proprietății socialiste.

A înțelege că revoluția nu s-a înche
iat înseamnă a fi pregătit și pentru com
baterea celor ce. pornind de la lipsurile din 
societatea noastră, de la unele „situații de 
criză", posibile șl în socialism, vorbesc ten
dențios despre „criza socialismului ca sis
tem". Socialismul este o orînduire tinără, 
dar el și-a demonstrat pe deplin forța, 
viabilitatea și capacitatea de-a asigura pro
gresul rapid al omenirii, de a da un nou 
statut social omului muncii. De aceea nu e 
permisă identificarea diferitelor greșeli și 
abateri cu înseși principiile socialiste.

Elementul dinamizator al Întregii 
dezvoltări economico-sociale

RED. : Cele aproape patru decenii care 
au trecut de la preluarea in România a 
puterii economice in miinile clasei munci
toare etalează o experiență istorică pe de
plin reușită, in cuprinsul căreia proprieta
tea socialistă și-a dezvăluit cu prisosință 
marile sale energii de propulsare a progre
sului economico-social. „NE PUTEM ÎN- 
TR-ADEVAR mîndri cu ceea ce am 
REALIZAT ÎN ANII CONSTRUCȚIEI SO
CIALISTE, CU FELUL ÎN CARE AM 
APLICAT CERINȚELE SOCIALISMULUI 
ȘTIINȚIFIC, PRINCIPIILE SALE, LEGI
TĂȚILE OBIECTIVE ȘI ADEVĂRURILE 
GENERALE LA CONDIȚIILE REALE DIN 
ROMANIA" — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea din 28 ia
nuarie a.c.

tn lumina acestei idei ar fi, credem, 
binevenit să discutăm, în continuare, des
pre rolul hotărîtor al proprietății socialiste 
asupra desfășurării întregii vieți economi
co-sociale.

GH. POSTELNICU : Proprietatea socia
listă constituie elementul dinamizator al 
forțelor de producție, al întregii dezvol
tări economico-sociale, baza trainică a dez
voltării economiei naționale ca un com
plex unitar, eficient, judicios structurat in 
profil de ramură și teritorial, al ridicării 
nivelului de trai al întregului popor, al 
consolidării suveranității și independenței 
naționale. în virtutea acestei concepții, în 
anii care au trecut de la Congresul al 
IX-lea s-a acționat consecvent pentru dez
voltarea proprietății socialiste, sub cele 
două forme ale sale, prin înfăptuirea sis
tematică, pe baza unei judicioase politici de 
acumulare, a unor ample programe de in
vestiții în vederea creșterii cantitative și 
modernizării patrimoniului de mijloace de 
producție aflate în proprietatea obștească. 
Această proprietate obștească tot mai pu
ternică, mai modernă de la un cincinal la 
altul, s-a afirmat, la rîndul ei, cu tot mai 
mare intensitate drept un propulsor viguros 
al progresului economico-social.

în virtutea acestei evoluții dialectice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că 
în procesul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării țării 
spre comunism, rolul proprietății socialiste 
asupra principalelor mijloace de producție 
nu se diminuează, ci crește, se amplifică 
continuu.

GH. BANU : Orice om de bună credință 
nu poate ignora faptul că tot ceea ce dă azi 
strălucire peisajului românesc, toate con
strucțiile grandioase pe care le-am ridicat 
în anii de după Congresul- al IX-lea, la care 
înaintașii noștri nici n-ar fi cutezat să vi
seze, își au înfipte adînc rădăcinile in te
melia de granit a proprietății socialiste. 
După cum tot marea forță a proprietății 
socialiste este garanția înfăptuirii proiec
telor de dezvoltare viitoare a țării.

Sub imboldul acestei adinei convingeri 
își desfășoară activitatea colectivul de oa
meni ai muncii de la întreprinderea 
„Steaua electrică" din Fieni, unitate care 
în vechea orînduire nu s-a putut desprinde 
de condiția unei făbricuțe modeste sub 
toate aspectele : locuri de muncă foarte 
puține, înzestrare tehnică rudimentară, 
aport extrem de scăzut la progresul eco
nomic al societății. A fost nevoie ca cei 
care munceau aici să devină stăpînii fa
bricii pentru a o scoate din inerția și ano
nimatul la care era condamnată, pentru a 
o organiza, extinde și moderniza, așa cum 
o cereau interesele noii societăți, impera
tivele timpului. Din momentul în care stă- 
pinii fabricii au devenit producătorii în
șiși, aceasta a cunoscut un permanent di
namism, care s-a nutrit din sentimentul de 
proprietar al oamenilor muncii, din atitu
dinea lor nouă față de muncă, din spiritul 
lor de inițiativă și modul înaintat în care 
își asumă răspunderile ca participant di
rect la organizarea și conducerea activi
tății economice. Rezultatele de azi sînt 
practic incomparabile cu cele de acum 40 
de ani. Sînt acestea argumente ale modului 
în care noi, cei ce muncim, exercităm în 
România tripla calitate — de proprietari, 
producători și beneficiari.

R. RÎCIU : Nu mai puțin relevantă este 
forța proprietăți socialiste șl în agricul
tură— ramură care, după cum se știe, con
serva. în momentul trecerii la construcția 
socialistă, numeroase elemente de înapo
iere, ce își puneau puternic amprenta pe 
viața și munca țărănimii. Cooperativizarea 
agriculturii — această profundă revoluție

RED : Subliniind superioritatea de prin
cipiu a proprietății socialiste asupra prin
cipalelor mijloace de producție, secretarul 
general al partidului preciza că aceasta nu 
se realizează de la sine, ci incumbă o sus
ținută activitate creatoare, un mod rațional 
de gospodărire, utilizarea ei cu maximă 
eficiență, pe baza afirmării puternice a 
noului mecanism economico-financiar. tn. 
acest sens, la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. de la 
sfîrșitul lunii ianuarie a.c. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „TREBUIE SA 
LUAM MASURI HOTARÎTE pentru 
APLICAREA FERMA A NOULUI MECA
NISM ECONOMIC, A AUTOCONDUCERII 
SI AUTOGESTIUNII ÎN TOATE SECTOA
RELE DE ACTIVITATE. TOATE CONDU
CERILE ÎNTREPRINDERILOR. CENTRA
LELOR. MINISTERELOR TREBUIE SA 
ÎNȚELEAGĂ CA ESTE O NECESITATE 
VITALA FUNCTIONAREA ÎN CELE MAI 
BUNE CONDIȚII A AUTOCONDUCERII, 
AUTOGESTIUNII, A NOULUI MECANISM 
ECONOMICO-FINANCIAR — CA O EX
PRESIE A RĂSPUNDERII PROPRIETA
RILOR. producătorilor si benefi
ciarilor. A OAMENILOR MUNCII. A 
ÎNTREGULUI POPOR PENTRU BUNA 
GOSPODĂRIRE SI DESFĂȘURARE A ÎN
TREGII ACTIVITĂȚI".

Asupra acestei idei propunem să stăruim 
în continuarea dezbaterii.

I. LUCA : Trebuie remarcat că întreaga 
concepție a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
asupra autoconducerii și autogestiuniî este 
axată pe necesitatea dezvoltării proprietății 
socialiste. Am putea spune că aceasta con
stituie temelia pe care se sprijină acțiunea 
mecanismului economico-financiar în în
treaga economie. De aici decurg consecințe 
pe mai multe planuri, atît sub raport teo
retic, cit' și al practicii. Proprietatea socia
listă constituie o realitate concretă, ceea ce 
impune o maximă grijă pentru valorifica
rea ei superioară, nimănui nefiindu-i de 
folos doar recunoașterea de principiu a 

în relațiile de producție de la sate — de 
la a cărei încheiere aniversăm in această 
primăvară un sfert de veac — ne-a creat 
și nouă, țăranilor, o nouă viață, un rost 
nou in viața țării.

GH. POSTELNICU : în această ordine 
de idei, se cuvine subliniat faptul că, la 
Conferința Națională din 1967, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că imbi- 
narea strinsă a proprietății socialiste de 
stat și cooperatiste intr-un tot unitar in 
ansamblul economiei naționale oferă largi 
posibilități de folosire rațională, optimă a 
tuturor resurselor materiale și umane ale 
societății — premisă sigură pentru creș
terea ritmurilor de dezvoltare a economiei, 
a nivelului de trai al tuturor oamenilor 
muncii. Reevaluind cu acest prilej rolul 
proprietății cooperatiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras, totodată, aten
ția că contrapunerea celor două forme de 
proprietate — de stat și cooperatistă — 
poate aduce daune intereselor generale ale 
dezvoltării societății socialiste.

R. RÎCIU: Intr-adevăr, acel moment is
toric, ce l-a constituit Conferința Națio
nală a partidului din 1967, a deschis o 
etapă nouă, de înflorire fără precedent, și 
pentru agricultura cooperatistă românească. 
In 1960, la înființare, cooperativa noastră 
avea o avere obștească în valoare de 
aproape 2 milioane lei. Multora nu le 
vine să creadă cind aud cu ce s-a pornit 
la drum ; dacă mă gindesc că ei fac com
parație cu ce avem astăzi, le dau dreptate. 
Acum averea noastră obștească se apropie 
de 150 milioane lei. în acești ani, produc
țiile de cereale, plante tehnice și legume 
au crescut de 3—5 ori.

Sint creșteri de esență revoluționară, ce 
au putut fi înregistrate numai în clima
tul instaurat după Congresul al IX-lea, sub 
imboldul gîndirii și acțiunii revoluționare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Ce înseamnă pentru oamenii satelor 
proprietatea socialistă nu o poate exprima 
nimic mai convingător decît propria lor 
viață. Locuințele cooperatorilor, întregul 
lor mod de viață etalează astăzi un stan
dard pe care nu l-au avut cîndva nici bo
gătașii comunei. Pe baza dezvoltării rapi
de a avuției cooperativei s-au ridicat în 
comuna noastră sute de case noi, blocuri 
cu 50 de apartamente, numeroase alte edi
ficii social-culturale. înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare, la care ne-am 
angajat cu întreaga energie, va înscrie în 
parametrii net superiori proprietatea ob
ștească, determinînd, pe această bază trai
nică, noi și importante schimbări în viața 
cooperativei, a comunei, a fiecăruia din
tre noi.

N. MENDEA : Că prospferitatea țării și a 
fiecăruia dintre noi se sprijină astăzi nu
mai și numai pe temelia din ce în ce mai 
amplă, mai viguroasă a proprietății socia
liste a devenit un fapt lesne de observat 
de oricine dorește să privească cinstit 
această realitate. Dacă reiau totuși ideea o 
fac numai din nevoia de a sublinia că dez
voltarea, consolidarea și utilizarea proprie
tății socialiste se cer înțelese ca un proces 
unitar, în sensul acțiunii interdependente 
a principiilor socialiste de proprietate, de 
muncă și de repartiție.

Raportată la propria mea activitate, ac
țiunea interdependentă a acestor principii 
trebuie să însemne, in egală măsură, afir
marea puternică a calității mele de pro
prietar, prin grija maximă pentru viața 
mașinilor perfecționate cu care muncesc zi 
de zi în abataj, de producător, prin străda
nia de a folosi cu randament cit mai înalt 
uneltele de muncă, de beneficiar, prin in
teresul de a obține un cîștig cît mai mare 
de pe urma efortului depus. Nu poți renun
ța la una sau alta din laturile acestui 
triunghi fără a altera serios pe celelalte 
două. Practica a dovedit că, dacă din ne
atenția unor lucrători sau datorită întreți
nerii necorespunzătoare, o combină se de
fectează și apoi cîteva ore reparăm la ea, 
atunci nu putem tăia 5—10 tone cărbune. 
După cum, dacă aprovizionarea cu mate
riale a frontului de lucru nu se desfășoară 
ritmic, noi toți, și cei de la suprafață și 
cei din subteran, avem numai de pierdut. 
Relația e destul de simplă : cu cît îngri
jești mai bine utilajul îi prelungești viața, 
scoți cărbune mai mult, cîștigi mai bine. 
Drumul de la proprietatea comună la 
bunăstarea personală este drept ca raza 
de lumină.

acestui fapt, dacă nu acționează în prac
tică pentru continua ei dezvoltare și mo
dernizare.

Mai întîi vom sublinia că este vorba de 
raporturi bine determinate intre stat, în ca
litatea sa de administrator general al pro
prietății Întregului popor, și colectivul de oa
meni ai muncii din fiecare unitate econo
mică, căruia i se încredințează spre admi
nistrare și valorificare o parte din proprie
tatea socialistă. Se creează astfel condițiile 
tehnico-economice pentru ca patrimoniul 
pus la dispoziția fiecărei unități să fie cit 
mai bine și eficient gospodărit prin activi
zarea, in primul rind, a factorilor calitativi 
specifici activităților economice. Astfel, re
zultatele activității unităților economice 
trebuie să asigure creșterea veniturilor 
nete, iar la scara economiei naționale, ve
nitul național. Prin urmare, generalizarea 
noului mecanism, bazat pe principiile auto
conducerii și autogestiunii nu are — și nici 
nu ar putea avea 1 — sensul unei fărîmi- 
țări a proprietății socialiste ; dimpotrivă, 
noul mecanism instituie un mijloc de bună 
gospodărire a proprietății socialiste, de a- 
părare și dezvoltare a acesteia, care rămîne 
unică și indivizibilă, adică o proprietate a 
întregului popor.

GH. POSTELNICU : Să adăugăm și pre
cizarea că existența proprietății socialiste 
impune conducerea unitară a economiei na
ționale — pe baza planului național unic. 
Acesta este cadrul de manifestare a auto
conducerii și autogestiunii, în temeiul auto
nomiei funcționale a unităților economice. 
Ceea ce trebuie să subliniem este înțelesul 
economic real al acestei autonomii. Com
petențele lărgite de care dispun colectivele 
de muncă — și care in fapt conferă sub
stanță autonomiei funcționale — trebuie să 
se manifeste in două direcții principale : 
fundamentarea propunerilor de plan și 
execuția in condiții de eficiență cît mai 
înaltă a sarcinilor ce revin unităților eco
nomice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
atras atenția că dacă se încearcă să se dea 

un alt sens autonomiei funcționale a uni
tăților economice, ca și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, inevitabil se ajunge la 
interpretări vulgarizatoare, iar în activita
tea practică la voluntarism economic, cu 
efectul cunoscut : irosirea unei părți din 
resursele societății, ceea ce înseamnă, de 
fapt, o slăbire a proprietății socialiste 
comune.

I. DRĂGULIN : Caracterul stimulator al 
noului mecanism economic în dezvoltarea 
proprietății socialiste se dezvăluie și în pla
nul afirmării mai puternice a rolului con
ducător al organelor de partid în viața uni
tăților economice. Spunind aceasta, am în 
vedere modul in care a rodit măsura luată 
ca secretarul comitetului de partid să în
deplinească, în ansamblul structurii demo
cratice create în economie, și funcția de 
președinte al consiliului oamenilor muncii. 
După opinia mea, un prim cîștig îl are or
ganizația de partid, care, datorită prezenței 
secretarului de partid în fruntea consiliu
lui, a înregistrat un important salt calitativ 
al activității sale, deoarece în acest mod a 
reușit să se implice atotcuprinzător în pro
blematica economică a întreprinderii. Ast
fel, avem posibilitatea să orientăm mult 
mai bine activitatea organizațiilor de partid, 
să unim eforturile pentru bunul mers al 
activității. Dispunînd de toate datele oferi
te de sistemele informaționale, de conclu
ziile analizelor decadale sau operative — 
pe de o parte — și de concluziile desprinse 
din adunările generale de partid, pe de.altg 
parte, ne dublăm capacitatea de cunoaștere 
și deci de acțiune.

Rezultatele pe care le-am obținut în anii 
din urmă pe linie economico-financiară 
confirmă concluzia că ambele laturi ale 
conducerii, economic-politic, au avut de 
cîștigat : laturii conducerii economice i s-a 
imprimat stilul de conducere activ, revo
luționar, eficient și dinamic, iar laturii con
ducerii politice un conținut mult mai con
cret, strîns legat de problematica curentă 
și de perspectivă a dezvoltării intensive.

N. MENDEA : Noul mecanism economi
co-financiar bazat pe autoconducere și 
autogestiune oferă avantaje importante și 
multiple în ce privește dezvoltarea pro
prietății socialiste, solicitînd din partea 
colectivelor de muncă inițiativă perma
nentă. înaltă răspundere în gospodărirea 
fondurilor materiale și bănești, aspecte 
asupra cărora tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a insistat pe larg și la Plenara C.C. al 
P.C.R. de la sfîrșitul lunii martie a.c.

Nu e un secret, întreprinderea minieră 
Voivozi n-a fost dintotdeauna printre frun
tași. Și cînd n-a fost, se Înțelege, n-a fost 
din cauza rezultatelor. Iar rezultatele erau 
puse, într-o vreme, de regulă, pe seama ză
cământului sau a calității utilajelor. Au tre
cut cițiva ani pînă să se convingă toți orta

Perfecționarea continuă a relațiilor 
de producție

RED : Partidul nostru pornește de la 
aprecierea că orinduirea socialistă nu a în
lăturat și nici nu poate înlătura contradicțiile 
obiective din viața economico-socială, și cu 
atit mai puțin o anumită contradicție din
tre nivelul forțelor de producție și unele 
rămineri in urmă pe planul relațiilor de 
producție. Specificul acestei contradicții 
in socialism constă însă in caracterul 
ei neantagonist. tnțelegind in mod dia
lectic dezvoltarea forțelor de producție 
și a relațiilor de producție, partidul ur
mărește cu stăruință ca o dată cu crește
rea forțelor de producție să se asigure și 
perfecționarea continuă a relațiilor de pro
ducție. In acest sens, au fost inițiate in 
ultimele două decenii numeroase măsuri, 
au fost puse in aplicare o seamă de pro
grame concrete de acțiune. Asupra acestor 
aspecte vă propunem să discutăm in ul
tima parte a dezbaterii.

GH. POSTELNICU : Congresul al XIII- 
lea al partidului a stabilit drept obiectiv 
fundamental al perioadei 1986—1990 trecerea 
României în rîndul țărilor cu nivel mediu 
de dezvoltare. Un rol important în cadrul 
acestui proces revine dezvoltării puternice 
a proprietății socialiste.

Calea principală de dezvoltare și întărire 
a proprietății socialiste în etapa actuală 
constă în realizarea programului de dez
voltare intensivă prin ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al producției, creșterea 
prioritară a ramurilor și subramurilor de 
înaltă tehnicitate, care valorifică superior 
toți factorii de producție, economisirea re
surselor de care dispunem, introducerea în 
producție a celor mai avansate cuceriri ale 
științei și tehnicii, realizarea noii revoluții 
agrare. în acest context se va asigura' un 
raport optim între industrie și agricultură, 
raport ce constituie una din condițiile pri
mordiale ale progresului continuu și multi
lateral al forțelor productive.

O însemnătate deosebită in cadrul me
canismului relațiilor de producție au rela
țiile de repartiție. Perfecționarea continuă 
a acestora a jucat un rol major în întărirea 
stimulării materiale și a răspunderii oa
menilor muncii pentru desfășurarea tutu
ror activităților economico-sociale la un ni
vel calitativ superior. Deosebită importan
ță în cadrul acestui proces a avut genera
lizarea acordului global, care a devenit 
formă principală de retribuire în toate sec
toarele economiei naționale. x

I. LUCA : Noul stadiu de dezvoltare a 
societății noastre, cere o nouă calitate, ast
fel ca noua revoluție tehnico-științifică și 
noua revoluție agrară să se afirme cu pu
tere și să condiționeze trecerea de la dez
voltarea extensivă la cea intensivă, la o 
înaltă eficiență economică și socială în în
treaga societate. Pentru aceasta' se cere o 
folosire superioară a tuturor resurselor 
umane și materiale, dar nu prin diminua
rea proprietății colective, ci, dimpotrivă, 
prin dezvoltarea ei tot mai puternică. 
Secretarul general sublinia că în perfec
ționarea conducerii societății trebuie să se 
pornească „de la necesitatea intăririi și 
aplicării ferme a principiilor socialiste, con
siderând proprietatea socialistă ca factor 
primordial pentru înfăptuirea programelor 

Dezbaterea de față pune în evidență că' dezvoltarea și perfecționarea relațiilor 
de proprietate constituie o temă de mare actualitate ce se cere continuu adincită 
pentru a fi înțeleasă în toată complexitatea sa, creîndu-se astfel condițiile necesare 
pentru o cît mai înaltă finalitate in cimpul practicii social-economice. Acest demers 
permanent se impune din perspectiva adevărului că proprietatea socialistă are un 
caracter istoric, fiind un fenomen social-economic aflat in continuă mișcare dialec
tică. Cunoașterea și înțelegerea temeinică a esenței proprietății socialiste constituie 
o problemă de maxim interes social de care depinde exercitarea cu înalte foloase 
a democrației muncitorești revoluționare, asigurarea unor ritmuri superioare de dez
voltare a economiei, intărirea independenței și suveranității patriei, ridicarea sis
tematică a nivelului de trai al întregului popor. Tocmai realizarea neabătută a aces
tor obiective de esență? revoluționată, o are permanent în atenția sa partidul nostru, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin acțiunea. sistematică desfășurată în di
recția perfecționării relațiilor de proprietate, a întregului sistem economico-social, 
acțiune aXată temeinic pe cunoașterea cerințelor legilor generale ale socialismului, 
aplicate în mod creator la condițiile concrete ale României.

cii că utilajele sînt bune, că ele trebuie 
insă ajutate să producă mai mult. Expe
riența demonstrează că responsabilitatea 
colectivului se bazează pe exercitarea 
exemplară a răspunderii fiecăruia la locul 
său de muncă.

I. DRĂGULIN : Introducerea participării 
cu părți sociale a oamenilor muncii din 
unitățile economice de stat la constituirea 
fondului de dezvoltare întărește rolul auto
conducerii muncitorești în întreprindere.

Legind direct obiectul proprietății socia
liste de interesul personal și colectiv, se 
completează, totodată, și ceea ce numim 
sistemul de interese, realizindu-se unitatea 
dintre interesul colectiv și cel individual, 
pe de o parte, și mijloacele de stimulare 
materială și răspunderea pentru propria 
activitate, pe de altă parte. Prin noua mă
sură este mai puternic și mai direct sti
mulată conștiința că prosperitatea perso
nală poate spori sensibil, in afara venitu
rilor obținute din retribuția ■ cuvenită pen
tru munca depusă, pe seama veniturilor 
suplimentare create prin participarea la 
proprietatea socială cu părți sociale indivi
duale. Altfel spus, după părerea mea, omul 
muncii devine proprietar cooperant, iar 
această calitate nouă ii oferă motivația 
pentru a-și afirma mai stăruitor, cu fo
loase sporite, calitatea de bun gospodar in 
toate momentele majore ale producției. Or, 
tocmai acest element îl activează noile mă
suri promovate de Legea privind partici
parea. cu părți sociale, a oamenilor mun
cii din unitățile economice de stat la con
stituirea fondului de dezvoltare eco
nomică.

Această lege promovează o viziune ca
litativ nouă asupra instituției proprietății 
socialiste de stat și a dezvoltării ei. în 
prezent, cînd proprietarul socialist asociat 
este direct implicat, prin propriile sale ve
nituri, în dezvoltarea proprietății sociale a 
întregului popor va avea motivații interi
oare infinit mai puternice pentru a reac
ționa față de orice act de abdicare de la 
conștiința socialistă, pentru a respinge 
energic orice nesocotire a intereselor gene
rale ale societății. Este greu de imaginat 
situația ca un om al muncii care își face 
exemplar datoria, care a depus fonduri bă
nești drept părți sociale la constituirea 
fondului de dezvoltare economică, în per
spectiva realizării unor venituri suplimen
tare,‘pe seama îndeplinirii prevederilor 
planului, să tolereze ca alături de el să 
persiste „hemoragia" valorilor materiale, 
pierderea de timp și alte abateri datorate 
unor indivizi ce urmăresc realizarea de be
neficii personale prin încălcarea principiu
lui echității. Activizarea interesului perso
nal în contextul afirmării puternice a in
teresului general este astfel în măsură să 
reducă spațiul rămînerii în urmă a con
științei sociale față de existența socială.

și pentru construirea cu succes a socialis
mului și comunismului".

Astăzi, „cimpul de bătaie" îl constituie 
întronarea în conștiința fiecărui om al 
muncii a necesității valorificării superioare 
a elementelor constitutive ale proprietății 
socialiste, ceea ce impune eforturi sporite 
în direcția utilizării cu indici superiori a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a ma
teriilor prime, energiei și combustibililor. 
Deci, conceptul de proprietate socialistă 
unită are, în viziunea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un caracter dinamic.

GH. POSTELNICU : Perfecționarea re
lațiilor de producție constituie o constantă 
a activității partidului nostru în procesul 
edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre comunism. 
Declanșată după Congresul al IX-lea al 
partidului, această activitate a cunoscut in 
ultimele două decenii o susținută desfă
șurare. materializată in vaste programe 
de acțiune concretă. De altfel, se cuvine 
amintit faptul că perfecționarea relațiilor 
de producție face obiectul unor preocupări 
largi in toate țările socialiste, unde in 
anii din urmă se desfășoară intense 
căutări, se realizează largi experimente. 
Viața însăși dovedește că drumul vic
torios al socialismului nu poate fi desprins 
de efortul statornic pentru dezvoltarea 
continuă a proprietății socialiste asupra 
principalelor mijloace de producție.

I. DRĂGULIN : Cerința de a îndeplini 
exemplar prevederile planului economic, 
obiectivele dezvoltării industriei, agricultu
rii, a celorlalte ramuri ale economiei na
ționale, de a obține o eficiență superioară 
în, toate .domeniile ■ constituie o pîrghie e- 
sențială pentru amplificarea continuă, ra
pidă, a proprietății socialiste. în acest sens, 
secretarul generat al partidului a cerut să 
se analizeze și să se ia măsuri pentru în
lăturarea neajunsurilor1 existente, pentru 
tragerea la răspundere a celor ce se fac 
vinovați de insuficienta folosire a potenția
lului de care dispune economia noastră, 
subliniind necesitatea folosirii mai eficien
te a cadrului democratic existent în socie
tatea noastră. Interesele supreme ale în
tregului popor privind dezvoltarea în con
tinuare a proprietății socialiste reclamă o 
asemenea atitudine fermă, intransigentă 
față de neajunsuri, de orice tendință de 
automulțumire.

N. MENDEA : Procesul de perfecționare 
a cadrului de dezvoltare a proprietății so
cialiste este impus și de necesitatea că 
membrii societății nu au încă, in egală mă
sură, conștiința rolului lor activ la dezvol
tarea proprietății, a faptului că pentru a 
beneficia de pe urma muncii lor, în con
diții optime, trebuie să colaboreze la scara 
întregii societăți, că fiecare este ceea ce 
este nu numai datorită lui, ci și ce
lorlalți membri ai societății. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că conștiința 
nu este un fenomen care ar urma să pro
greseze de la sine, în virtutea dezvoltării 
societății socialiste. Așa cum se acționează 
conștient pentru făurirea bazei materiale, 
tot la fel trebuie acționat și cind este vor
ba de formarea noii conștiințe.

Dezbatere consemnată de Ioan ERHAN
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CONVORBIRI CU PROMOTORI 

Al SPIRITULUI REVOLUȚIONARț.t
O discuție cu Nicolae 

Costea, directorul între
prinderii județene de trans
port Ialomița, are darul să 
evidențieze aspectele de 
ordin practic ale unor con
fruntări conceptuale în re
lațiile dorințe-realități, 
cerințe-posibilități, angaja- 
re-lipsă de angajare. Cum 
se va vedea, condițiile ne
cesare pentru soluționarea 
pozitivă a problemelor 
aparent insolubile țin de 
implicarea totală, de abor
darea strict rațională și de 
fervoarea revoluționară. 
Să-i dăm însă cuvintul :

— Fusesem numit într-o 
întreprindere existentă 
doar pe... hirtie. Nu tu 
clădiri, nu ateliere, nu 
strictul necesar... Am luat 
în primire un cimp pe care 
se aflau 800 de mașini care 
aparținuseră intreprinderii 
de gospodărie orășenească, 
direcției sanitare, altor uni
tăți economice. Erau acolo 
autobuze, taximetre, dubi- 
țe, camioane, basculante, 
autoturisme... nu tocmai 
tefere, nu tocmai complete, 
ba 160 dintre ele erau chiar 
pe butuci. „Parcul" de 
mașini semăna foarte mult 
cu un depozit de fier vechi. 
Nu existau platforme beto
nate. pămîntul e ăsta care 
e. cind ploua, cu o linguriță 
cu apă puteai prepara o 
benă cu noroi...

— Privim în jur și ceea 
ce ne spuneți pare incre
dibil : ateliere, mașini- 
unelte, ordine, disciplină, 
curățenie. Cum ați obținut 
toate astea 7

— Firește că nu ușor, aș 
zice că dimpotrivă. Am 
pornit cu 1 032 de oameni, 
acum sintem doar 600, iar 
volumul de lucrări a 
crescut mult. Anual trans
portăm 2,2 milioane tone de 
marfă și 12 milioane de 
călători, din care 7 milioa
ne numai in Slobozia, deși 
orașul n-are decit 50 000 de 
locuitori. L-ați văzut 7 E 
nou-nou, iar întreprinderea 
noastră 
la tot 
ultimii 
masiv, 
pină în 
an in care să nu ne fi în
deplinit planul de produc
ție. Exagerind intr-un 
anume fel. aș îndrăzni să 
spun că, înainte de a fi 
cum se vede ea astăzi, 
Slobozia n-a fost decit... 
nisip, ciment, fier și sticlă, 
care toate au fost cărate de 
mașinile noastre, de șoferii

noștri. Ceea ce nu înseam
nă că meritul principal 
n-ar reveni constructorilor.

— Ni se pare, ori e ade
vărat că sinteți foarte 
mindru de oamenii intre- 
prinderli pe care o con
duceți 7 Ce credeți despre 
„clasificarea" oamenilor in 
buni, răi șl...

— Acum da, sînt mulțu
mit, tot ceea ce am reali
zat este opera lor. Sint 
oameni foarte buni. Unii 
au fost așa de la început, 
alții s-au aliniat pe 
parcurs. „Clasificarea" a- 
mintită este o răutate inu-

— deși poate că vor fi 
existînd — eu n-am văzut 
nici unul. Nu m-am văzut 
nici... pe mine. Dar ăsta 
nu-i motiv de disperare. 
Important este să te stră- 
duiești să atingi perfecțiu
nea. în cazul nostru, al 
membrilor de partid, să 
trăiești cit mai aproape de 
spiritul și litera normelor 
vieții și muncii comuniști
lor. ale eticii și echității 
socialiste. Nu cred in oa
meni perfecți, ci in perfec
tibili, in cei al căror efort 
de perfecționare poate fi 
luat ca model de urmat. 
Iar dacă unitatea noastră 
merge acum bine — în 
întrecerea socialistă desfă
șurată intre intreprinderile 
de același profil am obținut 
in 1985 locul IV pe țară — 
o datorăm celor 120 de 
comuniști și 68 de uteciști

trebarea : Nu credeți câ, 
uneori, sinceritatea este 
riscantă 7

— Nu. Cred doar că un 
comunist trebuie să fie 
sincer, indiferent pe cine 
are in față. în cazul despre 
care vi s-a povestit, lucru
rile stăteau 
mit, de ce 
Ca să-mi 
nul 7 M-aș fi umilit singur. 
Nu accept ca cineva să 
nu-și respecte angajamen
tul, dacă l-a gîndit bine. 
Vorba trebuie să rămînă 
vorbă. Niciodată nu trebuie 
pus semnul egal intre do
rințe și realitate, dar nici 
acceptat ca cineva să spu
nă „nu se poate" fără o 
motivație temeinică, ela
borată in colectiv, după ce 
problema a fost întoarsă 
pe toate fețele, după ce ai 
apelat la toate argumentele

cum le-am nu-
să fi mințit 7 

păstrez... scau-

„Cînd chemi la muncă 
să fii tu însuti primul!“

Totul trebuie 
educație, iar 
trebuie pusă 
cam uită că 
înveți numai

se poate mindri că 
ce s-a ridicat în 

ani a contribuit 
De la înființare și 
prezent n-a existat

filă, jignitoare și o denunț 
ca atare. Fiecare meserie 
iși are uscăturile ei, dar 
niciodată nu s-a definit 
pădurea după vreascurile 
existente in ea. Generali
zările neconfirmate statis
tic nu trebuie permise. Im
portant este să nu uiți că 
un colectiv bun poate 
aduce pe calea dorită un 
individ, dar și că un singur 
tip rău iți poate strica o 
formație de lucru, dacă nu 
ești atent. Din aceste ob
servații rezultă și sarcina 
numărul unu a conducăto
rului oricărui loc de mun
că. aceea de a fi un bun 
educator.
pornit de la 
la temelia ei 
cinstea. Unii 
pe om nu-1 
ceea ce știi, ori ceea ce ai 
vrea, ti, mai ales, îl înveți 
ceea ce ești. Dacă tu. cel 
care o faci pe educatorul, 
nu ești „cristal", efortul 
in... școlarizarea altora de
vine aproape inutil, oricare 
fisură în profilul tău moral 
se oglindește in ceilalți ca 
o prăpastie, iar cuvintele 
tale încep să sune in gol, 
nimeni nu te mai ia in 
seamă. Demagogia, ca ori
care altă minciună de tip 
special, are picioare scurte.

— Credeți că există oa
meni perfecți 7 Vorbiți de 
parcă ați fi.

— N-ar fi rău ca omul 
să fie perfect. Din păcate

care, în orice împrejurare, 
s-au străduit să fie modele 
de comportare. în primul 
rind la locul de muncă, dar 
și acasă, pe stradă, in so
cietate, Cum se mai zice. 
Ambele organizații sînt 
veritabile modele colective. 
Tot Ceea ce hotărîm acolo 
aplicăm apoi în viață, iar 
fiecare are grija ca el. in 
primul rind. să fie exemplu 
pozitiv. îmi place nespus 
una dintre zicerile lui
Iorga : „Cind chemi la 
muncă, să-ți văd sapa în 
mină". Identitatea dintre 
cuvînt și faptă e proba 
sigură a sincerității. Din ea 
se naște încrederea.
De-asta sînt eu partizanul
sincerității totale.

— Teoretic este... su
perb, dar poate fi un di
rector sincer pină la capăt 7 
(întrebarea avea tilcul ei. 
Ni se spusese : „L-am 
văzut pe Costea Nicolae 
intr-o situație-limită. Un 
superior ierarhic a venit și 
i-a spus : cutare treabă o 
faci in două zile, cu oame
nii tăi. I s-a răspuns că in 
două nu se poate, dar 
sigur va fi gata in trei zile. 
Te dau afară, a fost repli
ca. O puteți face, bineîn
țeles, veți numi in locul 
meu pe cineva care o să vă 
promită în două zile, dar 
o va face tot in trei. De ce 
să ne mințim 7"), l-am 
amintit directorului acest 
episod și am completat în-

eficienței. Am trăit și alte 
experiențe : altă dată ni 
s-au fixat șase zile pentru 
o lucrare pe care noi am 
terminat-o în... patru, asta 
nu vă spune nimic 7 Sint 
sincer și cind afirm că „nu 
se poate" este o expresie 
care trebuie eliminată din 
limbajul unui 
o condiție...

— Care 7
— Să nu te 

rațional, de

comunist, cu

Dimensiuni contemporane
ale valorii estetice

(Urinare din pag. I)
vieri de avantajele dezvoltării ni-1 
oferă corelarea innoirilor științifi- 
co-tehnice și a innoirilor sociale. 
Pe cit de indispensabile rămin cele 
dinții, pe atit de hotâritoare se do
vedesc condițiile istorice in care ele 
se produc, 
și pe care

de care sint susținute 
le favorizează.

Ce loc
colul
rnr iCe loc și rol le-a rezervat se
colul nostru, in cadrul tutu
ror acestor angrenaje civili- 

zatorice și culturale, artelor pro- 
priu-zise 7 Chiar și artele tradițio
nale au fost nevoite să se acomo
deze contextelor moderne in care 
s-au văzut angrenate și în care 
și-au continuat activitatea. La un 
moment dat a apărut temerea că 
acomodarea va fi dificilă sau impo
sibilă. că locuitorul marilor orașe 
nu va mai citi poezii, că cinema
tograful va sugruma teatrul și va 
sucomba el insuși in concurență cu 
televiziunea. Ipotezele pesimiste nu 
au fost peste tot și intru totul in
firmate ; dovadă — multe decalaje 
din lume intre „dezvoltarea" și 
„nedezvoltarea" concomitentă a 
unor sectoare culturale, de pildă, 
un public care nu citește cărți, nu 
frecventează muzee, nu ascultă 
concerte, in schimb obișnuiește să 
răsfoiască reviste ilustrate și se 
uită la televizor. Aceste discrepan
te sint consemnate de statistici și 
dau de gindit practicienilor și teo
reticienilor culturii. în același timp, 
nici nu se poate trece cu vederea 
peste mutațiile de receptare sur
venite in raport cu înseși artele 
străvechi : muzică bună poți as
culta azi nu numai in sala de con
cert, ci și acasă, prin disc, magne
tofon, radio sau televiziune, ultima 
oferindu-țî și valori plastice, un 
specific impact dintre imagine și 
idee ș.a.m.d. Nu putem, cu alte cu
vinte, să ne retragem in exclusivul 
perimetru al receptărilor estetice 
binecunoscute de atita vreme, deși 
avem obligația să apărăm și să dez
voltăm cu toate puterile și aceste 
forme. în fond, tiparul insuși a re
prezentat in zorii epocii moderne 
o inovație neașteptată și care pu
tea să-i fi și șocat pe indrăgostiții 
manuscriselor. Se cuvine să ne 
menținem disponibilitatea pentru 
ineditul unor mijloace de comuni
care prin intermediul cărora, even
tual. și operele artei tradiționale să 
ajungă la un mult mai mare nu
măr de beneficiari ; după cum o 
comunicabilitate nouă și-ar putea 
descoperi, cu timpul, propriile con
ținuturi artistice.

Cu toate avatarurile pe care 
le-ad parcurs, de regulă artele 
s-au fortificat pe parcursul acestui 
secol și in deceniile lui din urmă. 
Confirmări ar putea fi aduse din 
toate ramurile artei și din toate 
părțile lumii. Pină să ne gindim la 
propria noastră cultură, care ne in
teresează cu deosebire, Să ne refe
rim măcar la o singură experiență 
decisivă derulată Ia mare depăr
tare geografică, dar înrudită cu noi 
sub raport lingvistic și în plan spi
ritual. Avem in vedere extraordi
nara aventură artistică parcursă 
tocmai in acest secol de continen
tul latino-american. Pe cei pre
ocupați in continuare exclusiv de 
citeva țări vest-europene și de 
modelele culturale pe care le-au 
propus, șl intrucîtva Ie mai propun 
ele umanității, ar trebui să-i pună 
in gardă această explozie de valori 
remarcabile, parte a unei creati
vități înrădăcinate in particularele 
situații și obiective proprii țărilor 
in curs de dezvoltare. America La-

tină a îmbogățit decisiv artele 
plastice, muzicale și literare prin- 
tr-un specific impact între tradiții 
populare și rafinament profesionist, 
ca și intre o fantezie debordantă și 
adecvarea Ia real. Dacă teoria artei 
consemnase mai de mult situații in 
care opere percutante să fi apărut 
ca ecou al unor ascuțite frămintări 
sociale (și nu neapărat in zone ale 
lumii economic indestulate), noi 
dovezi in sprijinul acestei consta
tări au apărut in America Latină, 
Asia și Africa.

Fără a ceda facilei mulțumiri 
de sine, fără a renunța la
necesarul spirit critic și la

imboldul dezvoltării necontenite, 
cel ce trece in revistă valorile es
tetice românești din acest secol are 
motive de mari satisfacții. Mai intîi, 
acesta a fost răstimpul in care 
cultura noastră a egalat in unele 
domenii artistice și in altele a și 
surclasat realizările anterioare — 
infirmînd acea presupusă „lege" 
(de fapt presupusă tot in baza ex
perienței exclusive a citorva țări) 
potrivit căreia secolul de față a ră
mas în urma performanțelor veacu
lui anterior. In al doilea rînd. ar
tele cu vechi state de serviciu n-au 
încetat pină astăzi să rodească, 
chiar dacă in măsură variabilă și 
în temeiul unor 
contribuții 
presupunere 
za“ muzicii, 
teatrului în 
țări modificate de civilizația con
temporană — s-a dovedit, la rindul 
ei, și sumară, și superficială, atit la 
nivelul „ofertei", cit și la cel al 
„cererii". în al treilea rind, valo
rificarea estetică a pătruns și la 
noi mult dincolo de artele pro- 
priu-zise, implicîndu-se in configu
rarea produselor, in mediul am
biental. in relațiile interumane. 
Desigur, specialiștii diferitelor mo
dalități de a face cadrul vieții noas
tre estetic mai agreabil și mai atră
gător — in urbanism, industria 
textilă, bunuri de larg consum ș.a. 
— pot emite incă mari și îndrep
tățite pretenții față de gradul reu
șitelor obținute ; după cum și spe
cialiștii diferitelor arte au dreptul 
să pretindă mai multe opere bune 
și foarte bune, ca și condiții efi
ciente de valorificare a lor. pentru 
a intra cit mai prompt și mai efi
cient in posesia cit mai multor 
spectatori, auditori, cititori.

îndatoririle estetice pe care și 
le-a asumat socialismul s-au dove
dit mai complexe și de mai lungă 
durată decit păruseră la o primă 
vedere. Democratizarea culturii, 
anume la niveluri succesiv cit mai 
înalte, ridică noi și complexe pro
bleme. în nici un caz nu putem 
adopta, in fața unor dificultăți'con- 
statate, tactica replierii pe poziții 
„ elitiste". Cultura, marea cultură 
a națiunii și a lumii este și se 
cuvine să devină un bun al tuturor. 
Lărgirea ariei culturale nu ar tre
bui niciodată plătită cu prețul apla
tizării. Dar și invers, cerința pro
funzimii nu trebuie nici ea să ducă 
la acte de exclusivism. Relația de 
principiu, dintre om și cultură, 
dintre umanitate și valorile ei, in
clusiv frumusețea, pretinde să fie 
generalizată in practica edificărilor 
de sine, individuală și colectivă, ca 
proprie — azi sau miine — tuturor, 
în perspectivă, fiecare om iși va 
exercita dreptul imprescriptibil de 
a se manifesta în viața sa de toate 
zilele, in munca sa, in activitățile 
sale creatoare — și ca ființă es
tetică.

— nu poți lăsa viețile unor 
oameni și bunuri materiale 
in valoare de milioane de 
lei pe mina unor irespon
sabili. Mai rămăseseră însă 
cițiva... amatori, mai ales 
în zilele de retribuție. Alt
minteri, buni profesioniști. 
Altă dată unii afirmau — 
chiar și in C.O.M. — că 
nicicînd nu vom putea face 
reparații capitale de auto
buze în întreprinderea 
noastră, că-n țară nu-s 
decit trei-patru unități ca
pabile de 
trebui o

. metri, că ar 
tim pentru 
jumătate de 
că, dacă am 
n-am avea

Concluzia

ECRANIZAREA OPERELOR LITERARE
sursă generoasă a filmului românesc

desprinzi 
realitate, 

știi despre ce-i vorba, 
trăiești in mijlocul 
nilor, să-i înțelegi, 
creezi condiții. Sint 
și cazuri. Unii spun 
poate", dar habar n-au 
ceea ce spun. Ignoră inteli
gența, forța efectivă și 
afectivă a oamenilor de a 
se implica, de a dovedi că 
pot mai mult. Negația lor 
vine din vrednicia... greie
rilor, din comoditate ; din 
nepăsare, alteori. Au exis
tat și în întreprinderea 
noastră adepți ai lui „nu se 
poate", dar le-am dovedit 
contrariul. „Le-am", adică 
nu numai eu, ci in primul 
rînd organizațiile de par
tid și de tineret.

— Concret.
— Prin ’79—'80. unii au 

spus că va fi imposibil să-i 
dezvățăm de nărav pe iu
bitorii paharului... în plus. 
Bineînțeles că nu ei for
mau majoritatea, dar nici 
puțini nu erau. Pe cei 
înrăiți i-a cumințit legea

de 
să 
să 

oame-
să le 
cazuri 

„nu se

asta, că ne-ar 
hală de 60 X 20 

trebui să plă- 
ea cel puțin o 
milion de lei, 
cbnstrui-o noi, 
macarale etc. 

etc. Concluzia lor a fost 
că-i imposibil. Am discu
tat in organizația de partid 
și U.T.C. S-a hotărit : 
~O facem cu forțe proprii». 
O lună de zile am muncit 
toți. Ne-a 
lei. (Avem și o 
cu garoafe ; ne 
venit anual de 
de acolo au 
banii necesari...) 
taje 7 Acum nimeni nu mai 
lucrează afară, reparațiile 
sint de o calitate mult mai 
bună și ne costă și mai 
puțin. înainte, pentru re
parația capitală a unui au
tobuz plăteam 190 000 — 
200 000 lei. Același tip de 
autobuz noi il reparăm 
acum doar cu 80 000 lei.

— Mai puțin de jumăta
te din prețul vechi...

— Firește. Reparațiile ca
pitale le executăm acum 
cu aceiași oameni care fac 
și întreținerile curente, ceea 
ce ne permite și o mai bună 
utilizare a reperelor. Anul 
trecut am avut un plan de 
refolosire a pieselor de 
schimb în valoare de 
800 000 lei ; am realizat 1,4 
milioane, iar pentru acest 
an ne-am propus 2 milioa
ne de lei și nimeni n-a 
mai zis c-ar fi imposibil, 
întîi rațional, cu argumen
te, apoi in practică — am 
dovedit că se poate. Chestie 
de educație, cum ziceam.

— Ce vă supără cel maî 
tare la oameni ?

— Delăsarea și incorecti
tudinea. Aș vrea să vă în
treb și eu ceva. Am amin
tit că în 1985 am luat locul 
IV pe țară în întrecerea 
socialistă. Ceea ce n-am 
înțeles eu atunci și nu în
țeleg nici acum este cum 
de-a fost posibil ca să ne 
depășească la punctaj o 
altă intreprindere, care 
timp de unsprezece luni nu 
s-a clasat niciodată 
primele trei locuri.

— Care-i întrebarea 7
— Aceasta : CUM 7

costat 160 000 
seră mică, 
aduce un 
50 000 lei, 

fost luați 
Avan-

este dusă mai departe, la 
un nivel mai inalt, ceea ce 
se remarcă incă de la în
ceput. Filmul recreează in 
chip autentic acea bogăție 
vizuală și auditivă a nota
ției, acea acuitate senzoria
lă specifică scrisului lui 
Eugen Barbu. Scenograful 
Lucian Nicolau a proiectat, 
a construit la Buftea cu 
vocație și dăruire un spațiu 
circular, o piață care tră
dează rareori artificiul. 
Scenele de gen au nerv și 
culoare, fie că e vorba de 
momente ce evocă animația 
străzii, de secvența spec
tacolului de variete, fie de 
cea a nunții, fie de am
bianța de „azil de noapte" 
in care au loc coșmarurile 
lui Gică Hau-Hau. Bogăția, 
plasticitatea elementelor 
descriptive sînt subordona
te relevării mentalităților, 
psihologiilor — o dezvălui
re aparent rece, analitică, 
în fond tensionată, pe a- 
locuri compaslonală, invi- 
tînd la reflecție. Căci pină 
și pitorescul (Ia care con
tribuie și costumele — 
Oana Tofan), ori melodra
maticul sau grotescul sint 
încărcate cu semnificații 
grave. Căci mereu, cu per
severență (fapt ce conferă 
filmului unitate, coerentă), 
gesturile, actele eroilor sint 
convertite în sugestii sufle
tești, sens moral. Evocarea 
lumii Căii Griviței se face 
sub semnul unei intenții 
superioare aceea a sur
prinderii unui destin exis
tențial, aceea a definirii 
unei condiții umane.

Film de atmosferă (de 
stare tensionată și prin 
muzica lui Dan Ștefănică, 
coloana sonoră și montai), 
„Domnișoara Aurica" pen
dulează programatic intre 
obiectiv-subiectiv, realitate- 
iluzle, ca surse de drama
tism. cultivînd cu succes 
clarobscurul, ambiguitatea, 
grotescul comic și tragic. 
Contribuie substanțial la a- 
ceasta și stilul imaginii lui 
Vlad Păunescu — in film 
dominînd (uneori prea în
delung. excesiv) secvențe 
cu lumini crepusculare in 
regim diurn, lumini difuze, 
reflectări filtrate ale chipu
rilor. un joc al transparen
ței și opacităților, trăiri 
comunicînd latența, palpi
tul unor ascunzișuri sufle
tești, o stare difuză, eva- 
meScentă.

Incontestabil, evoluția 
Margăi Barbu în rolul titu
lar reprezintă o mare reu
șită actoricească, moment 
de culme a întregii sale ac
tivități. Transpare in ges
turile obosite, lente, in 
privirea fixă, pierdută, o 
flacără interioară pe cale 
să se stingă, o condiție de 
apăsătoare alienare în ilu
zie și mitomanie. Valentin 
Uritescu face din vagabon
dul gorkian un chinuit lu
cid. înnebunit de o soartă 
nedreaptă. Contribuții acto
ricești remarcabile propun, 
de asemenea, Olga Tudora- 
che, Marcel Iureș, Dorel 
Vișan, Eniko Szilagy-Du- 
mitrescu, Remus Mărginea- 
nu, Gh. Visu, Dinu Mano- 
lache. Tudorel Filimon, 
Dan Condurache ș.a.

„Domnișoara Aurica" de
monstrează cit de rodnice 
pot fi întîlnirile cineaștilor 
cu literatura, atunci tind 
„dialogul" are ca premise 
cultul valorii umane și 
estetice, seriozitatea și ta
lentul.

fiind însă convertirea vocii 
naratorului in monolog in
terior (atribuit protagonis
tei). Din acest unghi, fil
mul pe care îl datorăm 
unui tinăr, Șerban Mari
nescu (regizor ce s-a afir
mat remarcabil tot cu o 
ecranizare, după Gala Gâ- 
laction, „Moara lui Căli
far"), recreează pătrunză
tor universul conceput de 
scriitor, viziunea acestuia 
asupra Căii Griviței în anii 
'30. Cartierul bucureștean 
este surprins în ani sem
nificativi, de criză econo
mică, corelată unor des- 
tructurări sociale, unor fe
nomene de disoluție mora
lă, anii de crepuscul al 
unor categorii sociale, dar 
și de puternică afirmare a 
unei noi clase, de apariție 
a unor noi germeni de 
umanitate, a unor idealuri 
fără precedent ; ani de a- 
firmare a spiritului de re
zistență și luptă al clasei 
muncitoare. „Domnișoara 
Aurica" aspiră a fi (intr-o 
benefică, exemplară „con
curență" cu opera inspira
toare), In primul rînd, do
cumentul artistic al unei 
lumi condamnate de isto
rie, cu trăsături comico- 
grotești, dar și cu dimen
siuni dramatice. Filmul (ca 
și nuvela) unei străzi și a 
unor pături sociale ce 
populau periferia bucureș- 
teană aduce în atenție o 
lume de negustori mărunți, 
amenințați de faliment, cu 
mentalitățile lor specifice, 
mărginite, retrograde, 
dezumanizate ; parveniți 
care iși trădează ușor ex
tracția : încrîncenați, ținind 
cu dinții de bruma de ave
re agonisită ; veleitari — 
dezlănțuindu-și ambițiile, 
dar și instinctele in gestu
rile cotidiene, dar și in ce- 
remonialurile cruciale ale 
existenței. Se învecinează, 
pe Calea Griviței, „prăvălii 
cu scară" ca acelea ale 
Domnișorilor, „redacții" ale 
unor ziare cu anunțuri ma
trimoniale — ca cel al lui 
Ionică Pară, loterii, stăm- 
bării cu perdele de pînză 
tărcată, ceaprazării purtind 
pe firmă numele unui Ma
rin Bălună, croitorii ca a- 
ceea a lui Iotici sau „La și
cul elegant", în care domni
șoara Aurica imbracă mire
se, dar mai ales numeroase 
bodegi în care clinchetul 
farfuriilor și paharelor și 
vocea aspră a unui patron 
ca Posmangiu se împletesc 
cu sunetele lăutarilor, vor
bele unor cîntece de inimă 
amară, dar și cu dialogu
rile unor muncitori visînd 
la o viață mai bună. Se in- 
tîlnesc pe Calea Griviței 
olteni strigîndu-și marfa, 
țărani din Ilfov, lăptari din 
Bolintin. cărăuși, soldați 

' stăpăți în permisie, cite o 
„Mafaldă" consultată de 
creduli, Gică Hau Hau. va
gabondul care strigă cit îl 
ține gura celor puțini ge
neroși „Moarte pomanagii- 
lor", tineri „frumoși ca Ra
mon Navarro", șelari plini 
de bani, jucători aprigi de 
cărți, negustori ca Nicolae 
Curcuman, cel cu prăvălia 
„La Omul de fier".

Unora parvenirea le-a 
răpit orice aspirație umană, 
altora — un demon inte
rior le răzvrătește 
te tulburi, pasiuni 
tunci înăbușite, 
măcinînd, ruinind
le coeziunii, armoniei fami
liale, subminind soliditatea 
prăvăliilor cu scară și a ca
selor voite „de piatră". La

alții, în ciuda discrepanței 
dintre vorbe și fapte, exis
tă o aspirație cind natura
lă, cind bovarică (dar și in 
acest bovarism există o 
marcă de noblețe umană) 
spre realizare sufletească, 
spre împlinire socială. Din 
această categorie face par
te și domnișoara Aurica — 
imagine a sărăciei, a neim- 
plinirii, a ratării biologice, 
sociale, morale ; o meta
foră a timpului care 
macină și distruge viața 
pervertind idealuri, aspira
ții, generind mitomania. 
Căci dacă eroina are pu
terea (frizind patologia) să 
spere și chiar să facă o 
suavă pasiune, nebunească 
și ridicolă totodată pentru 
domnul Lică Rădulescu. 
„artistul" de Ia Marconi, 
totul se prăbușește în ea 
cînd descoperă că povara 
virstei nu mai poate fi disi
mulată, că a îmbătrînit fără 
vreun rost și vreo șansă...

Personajul care dă titlul 
filmului reține în 
și prin aceea că, 
prin intermediul 
sale încărcate de așteptări, 
speranțe sau, dimpotrivă, 
de oboseală și dispera
re, descoperim Calea Gri
viței. Nu e singurul perso
naj ce favorizează descrie
rea : Gică Hau Hau are, 
prin mobilitatea Îndeletni
cirii, dar și prin acuitatea 
observației și trăirii sale, o 
funcție (de reflectare) ase
mănătoare.

Totodată, scenariul și fil
mul evidențiază expresiv 
faptul că in această lume 
de mici negustori, de oa
meni cu ambiții meschine, 
conduite egoiste, în această 
lume care, condamnată de 
timpul care vine, își tră
iește, agonia, se manifestă 
din ce in ce mai pregnant 
fenomenul afirmării puter
nice în arena istoriei a 
unei noi forțe politice. Fil
mul subliniază prezența 
muncitorimii (care suportă 
cea dinții și cel mai apă
sător consecințele crizei 
economice), clasa a cărei 
cristalizare de conștiință și 
ale cărei acțiuni directe nu 
sperie doar pe micii pro
prietari (vezi reacția lor în 
fața afișelor revoluționare), 
ci inspăimintă stăpînirea — 
dovadă raziile frecvente, 
mărșăluirea repetată 
unor plutoane pe Calea 
Griviței. O imagine In con
sonanță . cu realitățile isto
rice ale vremii : sîntem Ia 
începutul anilor ’30, într-un 
moment care, prin tensiu
nile sociale existente, prin 
atmosferă, anticipează cu
noscutele evenimente. Sec
vențe emoționante în film 
sint cele ce surprind activi
tatea de răspîndire de ma
nifeste, de, condamnare a 
asupririi și nedreptății, de 
avertizare asupra pericolu
lui fascist. Tinerii uteciști, 
aduși în prim plan, su
gerează. prin chipul lor 
grav, prin relațiile delicate, 
atente dintre ei, frumusețea 
morală a celor care au ade
rat la cauza comunismului. 
Aceasta, în opoziție fla
grantă cu degradarea parti- 
cipanților la petrecerile 
grotești ce au loc pe Calea 
Griviței. Prezența luminoa
să a tinerilor conține, în 
sine, și o sugestie semnifi
cativă asupra noului cod 
moral pe care îl aduce și 
îl consacră clasa munci
toare.

Lecția de profesionalitate 
vădită de Șerban Marines
cu în „Moara lui Călifar

Ecranizarea unor opere 
importante ale literaturii 
noastre clasice sau contem
porane constituie o orien
tare programatică și de 
continuitate a cinemato
grafiei românești. Am ur
mărit, rind pe rind, trans
puneri cinematografice 
după I. L. Caragiale, Ion 
Creangă. loan Slavici, Dui- 
liu Zamfirescu, I. Agârbi- 
ceanu, Panait Istrati, Liviu 
Rebreanu, Gala Galaction, 
M. Sebastian, Mihail Sado- 
veanu, Cezar Petrescu, Al. 
Sahia, Zaharia Stancu, Că
rnii Petrescu, de asemenea 
după opere semnate de Al. 
Ivasiuc, Titus Popovici, 
D. R. Popescu. Fănuș Nea- 
gu. Paul Everac, loan Gri- 
gorescu, Augustin Buzura, 
Dimt Săraru. Eugen Urica- 
riu ș.a. Aproape toți ci
neaștii noștri (ca de alt
fel aproape toți 
neaști ai lumii) 
țit atrași de 
nerea în imagine 
grafică a unor lucrări lite
rare de ținută. Unele din 
filmele de acest fel, insufi
cient acordate cu valoarea 
originalelor, cu timbrul lor 
specific, preocupate de ca
racteristici secundare, au 
rămas înregistrate doar în 
fișele filmotecii. Altele — 
atrase de capodopere rezis
tente la timp sau de cârti 
de ardentă actualitate și 
realizate sub semnul re
ceptivității față de perso
nalitatea viziunii artistice 
a scriitorului, sub semnul 
compatibilității spirituale 
dintre prozator și cineast și 
al stării de inspirație a a- 
cestuia din urmă — s-au 
înscris profund in conștiin
țe. Ele au avut darul de a 
ne restitui emoționant (să 
ne amintim 
„Moara cu 
„Pădurea 
caractere, psihologii, situa
ții de referință — răspun- 
zînd orizontului de aștep
tare ideatică și emoțională 
al cititorilor, atrăgind spre 
lectură noi contingente și, 
mai ales, tînăra generație.

Scriitorul Eugen Barbu, 
care a desfășurat o activi
tate susținută de scenarist 
(serialul de aventuri cu 
haiduci sau cel avindu-i în 
centru pe Mărgelatu și pe 
Agata Slătineanu, „Facerea 
lumii", „Șoseaua Nordului". 
„Tatăl risipitor"), este pre
zent acum pe ecrane prin- 
tr-o operă — de fapt prin- 
tr-o latură deosebit de re
prezentativă a creației 
sale ; nuvelistica. Fiindcă 
„Domnișoara Aurica" por
nește de Ia nuvela cu ace
lași nume, dar scenariul, 
semnat tot de Eugen Bar
bu, aduce în prim-plan ti
puri umane, situații și îm
prejurări — așadar ele
mente epice — și din alte 
„proze scurte". S-a spus a- 
desea că proza autorului 
„Gropii" are calități cine
matografice, făcindu-se re
ferințe la caracteristicile 
de amplă frescă socială si 
umană, dar și la dinamis
mul acestei imagini, la au
tenticitatea și pregnanța 
detaliului (amintind de pe
liculele neorealiste), la fap
tul că în prezentarea per
sonajelor se recurge la în
registrarea succintă a unor 
comportamente, gesturi, 
acțiuni. Aceste premise, 
fără îndoială nu lipsite de 
importanță, sînt fructificate 
în scenariul filmului Ia 
care ne referim, cel mai 
important demers spre 
un discurs cinematografic

marii ci- 
s-au sim- 

transpu- 
cinemato-

sine, dar 
prin ea, 

privirii

mai ales de 
noroc" și de 

spînzuraților")

Natalia STANCU

instinc- 
pînă a- 
obscure, 
temelii-

a

Din noile construcții ale municipiului Miercurea Ciuc

Mai important decît medicamentele
CARNET CULTURAL

Mircea BUNEA 
Mihal VIȘOIU

sensibil diferite 
individuale : cealaltă 
— cu privire la „cri- 
plasticii, poeziei ori 
condițiile unor solici-

De la început trebuie făcută o pre
cizare, rezultată din experiența oer- 
cetării și practicii medicale : bolna
vul cu o hipertensiune arterială afla
tă sub supraveghere, sub îngrijire 
medicală și în atenția pacientului 
poate duce o viață normală și des
fășura o activitate profesională cu 
randament bun. Dacă hipertensivul 
respectă, fără nici o abatere, indi
cațiile medicale și duce o viață cum
pătată, fără excese, are aceleași șan
se de viață ca și ceilalți oameni. în 
orice caz, hipertensivul nu trebuie 
să se considere un infirm, pentru că 
acest lucru ii poate aduce mai mul
te prejudicii decît însăși boala. Re
comandările de mai sus — făcute 
de conf. dr. Radian PETRESCU, șef 
al secției II clinica de cardiologie, 
Spitalul Fundeni — sint cu atit mai 
utile cu cit hipertensiunea arterială 
este o boală foarte răspîndită. atit 
la noi, cit și în majoritatea țărilor.

O problemă dificilă in acest do
meniu, precizează interlocutorul, este 
descoperirea la timp a bolii, depis
tarea in masă și precoce a bolnavi
lor. La noi in țară există o preocu
pare deosebită pentru prevenirea hi
pertensiunii primare și a celei se
cundare (apărută ulterior, ca urmare 
a altei boli) prin acțiuni speciale și 
controale medicale efectuate în toa
te unitățile economice și sociale. A- 
semenea acțiuni sint cu atît mai utile 
cu cit se știe că în primele stadii 
de evoluție hipertensiunea necesită 
un tratament minim și chiar, deseori, 
pot fi restabilite valorile normale 
ale presiunii singelui fără ajutorul 
medicamentelor, numai prin măsuri 
simple de dietă alimentară, comba
terea sedentarismului, reducerea 
greutății corporale, renunțarea la fu
mat și respectarea orelor de activi
tate, somn, odihnă activă. Formele 
mai avansate ca evoluție ale hiper
tensiunii, în care apar și complica
ții cardiace, cerebrale, renale etc. 
sint mai greu de tratat, iar gradul de 
invaliditate poate deveni mai im
portant. De aici necesitatea depis
tării hipertensiunii arteriale în stadii 
de început, cînd este suficient să se 
ia citeva măsuri, așa cum am arătat, 
fără medicamente, pentru a readuce 
bolnavul la o stare bună de sănătate.

în legătură cu vîrsta la care poate 
să apară această suferință, se consta
tă că ea poate afecta și copiii. Pen
tru a sesiza la timp asemenea cazuri 
și preveni evoluția bolii, se reco
mandă supravegherea, in special, a 
copiilor cu părinți hipertensivi, deci 
cu o anumită predispoziție.

în evoluția ei, hipertensiunea arte
rială poate avea o formă labilă, cu

oscilații ale valorilor, și o formă cu 
valori permanent crescute. Subliniem 
că evoluția bolii poate fi uneori de 
zeci de ani, fără să apară complica
ții dacă boala a fost descoperită la 
început, deci precoce, și a fost corect 
tratată. Fără un tratament corespun
zător, boala se poate complica cu 
accidente vasculare cerebrale, car
diace sau renale; de aceea, pacientul 
trebuie să fie conștient că propria 
sănătate de el depinde, de modul 
cum se îngrijește. Hipertensiunea ar
terială apare în majoritatea cazurilor 
la vîrsta adultă, la persoane cu anu-

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

HIPERTENSIVII
Șl MODUL LOR DE VIATĂ

me predispoziție, la cele care obiș
nuiesc să consume in exces alimente, 
băuturi alcoolice, cafea, fumează 
mult și muncesc dezorganizat, fără 
un program riguros de activitate și 
odihnă.

îndată ce află de suferința sa, hi
pertensivul trebuie să înțeleagă că 
nici un medicament mai nou, mai 
sofisticat și promițător sau mai vechi 
și bine cunoscut nu este eficace dacă 
nu este asociat cu un regim alimen
tar cumpătat și cu un mod de viață 
ordonat, cu respectarea orelor de 
masă, de somn, odihnă și mișcare. 
Bolnavul hipertensiv trebuie să re
ducă consumul de sare pină la 3—6 
g, ceea ce ar echivala cu o treime 
din conținutul unui degetar de croi
torie. în prezent, datorită medicației, 
care are proprietatea de a scoate din 
organism excesul de sare, bolnavii nu 
mai sint supuși unor restricții foar
te severe, cum era scoaterea com
pletă a consumului de sare din ali
mentație. în ce privește cantitatea 
de alimente consumată zilnic, a- 
ceasta trebuie adaptată în funcție de 
greutatea corporală. La bolnavul cu 
hipertensiune, care este și suprapon
deral, regimul alimentar va fi hipo- 
caloric (circa 1 200 calorii pe zi). 
Bineînțeles, rația se stabilește în 
funcție și de activitățile desfășurate 
— cu efort fizic sau fără — urmă- 
rindu-se ca, în final, pacientul să

atingă greutatea normală în decurs 
de ani și nu de pe o zi pe alta.

Mesele 
ori pe zi 
de seară 
titativ și 
iaurt, un măr, ceai de tei, puțină pii- 
ne — se recomandă a fi consumată 
cu două ore inainte de culcare.

Există unele temeri ale acestor 
bolnavi, temeri nu intotdeuna jus
tificate și pe care este bine să Ie cla
rificăm. De pildă, consumul de apă. 
Hipertensivul poate să bea apă după 
necesități, fără restricții, chiar și in 
stadiile mai avansate, dacă bolnavul 
este sub un tratament, corect hipo- 
tensiv. Cafeaua este permisă — o 
cafea mică, puțin concentrată. în pri
ma parte a zilei și numai dacă nu 
deranjează bolnavul prin apariția 
de palpitații, de exemplu. Hiperten
sivul trebuie să renunțe la fumat, i 
se interzice cu desăvîrșire tutunul 
în interesul propriei sănătăți, ceea ce 
nu este greu dacă ii este dragă viața. 
Alcoolul poate fi consumat, dar nu 
zilnic, ci numai ocazional și în doze 
foarte mici.

în ce privește medicația, ea este 
recomandată de către medicul spe
cialist numai după stabilirea corectă 
a diagnosticului de hipertensiune ar
terială și a cauzei care a determi
nat-o. în prezent, gama medicamen
telor hipotensoare este foarte mare, 
dar s-au impus definitiv citeva din
tre ele, cu rezultate foarte bune. în
tre acestea, amintim salureticele de 
tip nefrix, furantril etc., apoi me
dicamente simpatolice de tipul clo- 
nidlnă, dopegid, betablocanții, din 
care propanololul iși menține eficaci
tatea față de medicamentele mai 
noi.

Mai puțin folosite sînt produsele 
de reserpină cunoscute în comerț 
sub denumirea de hiposerpil, care, 
asociat cu hipopresol, este cunos
cut in comerț sub numele de hi- 
pazim. Cu această medicație, pot fi 
tratate hipertensiunile arteriale în 
proporție de peste 90 la sută. Medi
camentele mai noi, șl cu mult mai 
scumpe in general, nu sint necesare 
decit in forme sau situații cu totul 
speciale.

în concluzie, trebuie reținut că hi
pertensiunea arterială, deși nu se 
vindecă, se poate trata cu rezultate 
din cele mai bune cu condiția ca 
bolnavul să fie depistat la timp, tra
tamentul să fie făcut corect și bol
navul să colaboreze cu medicul în 
interesul propriei sănătăți. Rolul 
bolnavului în asigurarea viitorului 
sănătății lui este insă esențial.

vor fi repartizate de 4—5 
și in cantități reduse; masa 
— nu prea consistentă can- 
calitativ : bnnză, lapte sau

Elena MANTU

TELEORMAN. La Casa de cultu
ră a științei și tehnicii pentru tine
ret din orașul Roșiori de Vede a 
avut Ioc un simpozion cu tema 
„Pregătirea tehnică a forței de 
muncă la nivelul cerințelor revo
luției tehnico-științifioe — obiectiv 
major comun al școlii și întreprin
derii in vederea creșterii eficienței 
întregii activități economice". Au 
participat activiști de partid și de 
stat, directori de școli, coordona
tori tehnici ai activităților practice 
din licee și școli profesionale, di
rectori de unități economice din 
județ. în dezbatere au fost aduse 
numeroase aspecte privind instrui
rea tehnico-productivă, înzestrarea 
și funcționarea bazei didactico-ma- 
teriale, modalitățile de pregătire 
temeinică și integrare socio-profe- 
sională eficientă a tinerei genera
ții. (Stan Ștefan)

SUCEAVA. în localitățile rurale 
și urbane ale județului s-au desfă
șurat complexe și bogate manifes
tări politico-educative dedicate ani
versării a 25 de ani de la încheie
rea cooperativizării. La liceul agro
industrial din Fălticeni s-a desfă
șurat simpozionul cu tema : „Opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
contribuție esențială la înțelegerea 
rolului țărănimii în istoria naționa
lă, in dezvoltarea contemporană, 
socialistă a patriei". Manifestarea 
a reunit cadre didactice și elevi ai 
liceelor și școlilor profesionale. 
(Sava Bejinariu).

TIMIȘ. Sub genericul „Metodolo
gia orientării școlare și profesio
nale specifică industriei petroliere", 
la Liceul industrial din Sinnicolau 
Mare, unde sute de elevi se pre
gătesc pentru meseria de petrolist, 
a avut loc o consfătuire și o sesi
une de comunicări și referate la 
care au participat cadre didactice 
de la Universitatea din Timișoara, 
liceul-gazdă și școlile generale din

localitățile Învecinate. Cu acest pri
lej, au fost înfățișate căile și mij
loacele specifice privind informa
rea școlară și profesională a ele
vilor pentru profilurile și meseriile 
din domeniul industriei petroliere, 
experiența unor colective didactice 
privind îndrumarea elevilor către 
aoest sector de bază al economiei 
naționale. (Cezar Ioana).

BACAU. Sub genericul ..Zilele 
muzicii contemporane", la Bacău 
a avut loc, timp de trei zile, in or
ganizarea orchestrei simfonice din 
localitate și a comitetului județean 
U.T.C., o amplă manifestare cultu- 
rai-artistică. Concertele, care au 
cuprins cele mai noi și valoroase 
lucrări de muzică contemporană ro
mânească și internațională, s-au 
bucurat de un deosebit succes. 
(Gheorghe Baltă).

HARGHITA. La complexul mu
zeal județean din Miercurea Ciuc 
s-a deschis o fotoexpoziție docu
mentară sub genericul „Lupta țără
nimii pentru dreptate și libertate", 
dedicată aniversării a 80 de ani de 
Ia marea răscoală țărănească din 
1907 și a 25 de ani de la încheierea 
cooperativizării agriculturii. Mani
festări dedicate sfertului de veac 
de agricultură socialistă — expu
neri, mese rotunde, expoziții de 
carte — au loc în toate localitățile 
județului Harghita. (Nicolae Șan- 
dru).

GIURGIU. Sub egida consiliului 
județean de educație și cultură so
cialistă. la Giurgiu s-a desfășurat 
un ciclu complex de acțiuni poli
tico-educative rezervate tinerei ge
nerații. Printre altele, a avut loc o 
seară de muzică și poezie patrio
tică și a fost vernisată o expoziție 
de grafică și pictură militantă cu- 
prinzînd lucrări inspirate din viata 
și munca tineretului. De asemenea, 
au fost organizate expoziții de carte 
social-politică și a avut loc un 
spectacol artistic. (Ion Manea).

„Luna cărții în întreprinderi și instituții"
VASLUI. în. cadrul „Lunii cărții 

in întreprinderi și instituții", la 
Combinatul de fire sintetice din 
municipul Vaslui a avut loc o în- 
tilnire a cititorilor de pe platforma 
industrială Rediu cu un grup de oa-

meni de știință și scriitori ieșeni, în 
care au fost abordate probleme ac
tuale din știință, tehnică și litera
tură. Totodată, au fost lansate ulti
me apariții ale Editurii Junimea. 
(Petru Necula).
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Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Petrescu, 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, simbătă, pe Anasthasos Pe- 
ponis, ministrul energiei, industriei 
și tehnologiei din Grecia, aflat intr-o 
vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvol-

tarea colaborării și cooperării româ- 
no-elene in domeniul industriei ex
tractive și energetice.

La primire a luat parte loan 
Folea, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei.

(Agerpres)

t V
19.35

11.30
11,35

12,40

Telex
Lumea copiilor. Emisiune realiza
tă In colaborare cu Consiliul ju
dețean Călărași al Organizației 
Pionierilor • Telefilmoteca de 
ghiozdan : „Aventurile maimuței 
Nuky" (color). Ultimul episod 
Din cununa cintecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color)
• Concert de prinz • Desene ani
mate... in serial • Un compozi
tor șl cîntecele sale : Cornel Fu- 
garu • Comori ale artei plastice 
românești • ~
• Telesport
• Aprilie pe 
primăverii • 
a filmului

14,50 Bobilna — împlinire a dreptei li
bertăți peste veacuri (color). Re
portaj

15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal. Zilei Muncii — fap

tele de muncă ale țării
19,15 Tara mea azi. Nestemate pe bră

țara de aur a meseriei. Documen
tar (color)

Parodii muzicale 
• Teatru scurt 
note • Portativul 
Lumea minunată

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 aprilie, ora 20 — 22 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi pre
dominant frumoasă cu cerul variabil 
exceptind regiunile din nordul tării 
unde înnorărlle vor fi mai accentuate 
și vor cădea ploi izolate care vor avea 
și caracter de aversă. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat, cu intensificări

20,10

21.50
22,00

Ctntarea României (color). De pe 
marea scenă a țării, pe micul 
ecran. Emisiune realizată tn cola
borare cu Uniunea Centrală a 
Cooperației Meșteșugărești 
Film artistic (color). „Povestea 
unei campioane'1
Telejurnal 
închiderea programului

LUNI, 20 APRILIE

20,00 Telejurnal. Zilei Muncii — fap
tele de muncă ale țării

20.20 Viața economică
20,35 Tezaur folcloric (color). Din fil

moteca TV. Clntece interpretate 
de Maria Tănase
In oglinda timpului. Reportaj 
Roman foileton (color). „Ghepar
dul". Ecranizare după romanul 
omonim al lui Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa. Producție a 
diourilor italiene. Cu : Burt 
caster. Alain Delon. Claudia 
dtnale. Paolo Stoppa, Rina 
relli. Romolo Valii, Lucilla 
lacchi. Serge Reggiani, Ida Galli, 
Ottavia Piccolo, Giuliano Gemma, 
Mario Glrotti. Regia : Luchino 
Visconti. Episodul 2
Telejurnal 
închiderea programului

20.50
21,00

21.30
22,00

ÎN PRODUCȚIA DE EXPORT
calitate,

(Urmare din pag. I)
la Începutul fiecărui an, în funcție 
de comenzile externe, de sarcinile 
de export, sint selecționați, in fie
care sector de producție, inclusiv la 
compartimentul control de calitate, 
oamenii cei mai buni, cu experiență, 
pentru a lucra numai pentru export. 
Dar nu numai atit : prin grija con
stantă a consiliului oamenilor mun
cii, a organelor și organizațiilor de 
partid, aici se aplică cu bune rezul
tate un sistem cu caracter perma
nent de pregătire profesională și de 
ridicare a pregătirii profesionale, m 
care sint cuprinși toți cei aproape 
2 000 de oameni ai muncii, începind 
cu directorul și terminind cu meca
nicul de întreținere. Specialiștii sint 
informați cu ultimele noutăți tehni
ce in domeniu, iar personalul de 
execuție frecventează permanent 
cursuri de ridicare a pregătirii pro
fesionale.

promptitudine, eficiență
găsesc Intot

stu- 
Lan- 
Car- 
Mo- 

Mar-

Ir» zona de munte șl !n estul tării. 
Temperatura aerului va crește. Mini
mele vor fi cuprinse intre zero și 10 
grade, izolat mai coborite in prima 
noapte pină la minus 2 grade in nor
dul. estul și centrul tării, unde. Izolat, 
se va produce brumă. Maximele vor 
oscila Intre 10 și 20 de grade, local 
mai ridicate tn sud. Local, ceață slabă. 
In București : Vremea va fi predomi
nant frumoasă, cu cerul variabil. Vînt 
slab pină la moderat. Temperatura va 
crește. Minimele vor fi cuprinse între 
3 și 7 grade, .maximele între 16 șl 20 
de grade.

De la secții -
Ia fabrici specializate

Fapte remarcabile de muncă reco
mandă colectivul Combinatului pen
tru prelucrarea lemnului din Oradea 
ca deținător al unei experiențe de 
certă valoare in îndeplinirea sarci
nilor de plan la export. Cu fiecare 
contract onorat, colectivul de aici a 
probat receptivitate, operativitate, 
capacitatea de a realiza produse cu 
parametri tehnici și calitativi la ni
velul celor mai bune performante 
atinse. în care unitatea oferă la ex
port o gamă variată de produse, de 
la mic mobilier pină la garnjturi în 
stil rustic și clasic etc. Prestigiul 
..mărcii" combinatului este dovedit 
de altfel și de relațiile comerciale cu 
aproape 80 de firme din 30 de țări, 
multe dintre ele cu recunoscută tra
diție în fabricația mobilierului. Cind 
se caută și se îndrăznește, alăturind 
competența pasiunii pentru lucrul

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Ieri, la Cluj-Napoca in preliminariile olimpice 

ROMÂNIA - R. F. GERMANIA 1-0
După ce au anunțat pe cei 11 ti

tulari — Liliac, Mihai Marian, Bum- 
bescu. Belodedici .Weisenbacher. Bă
lan. Cristea. Balint, Muzsnay, Kra
mer și Cimpeanu II—antrenorii Eme- 
rich Jenei (coordonator) și Gheorghe 
Staicu (antrenorul lotului olimpic) 
au încheiat ședința de pregătire a 
meciului îndemnind tricolorii olim
pici să joace cit se poate de ofensiv 
încă din primele secunde.

Și așa s-a și întîmplat. De la pri
mul fluier al arbitrului cehoslovac 
Robert Matusik, fotbaliștii noștri 
s-au avîntat in atac. în minutul 1. 
scorul era România — R.F.G. 1—0, 

în continuare, insă, prima repriză 
avea să fie echilibrată (3—3 scorul 
șuturilor periculoase spre poartă ; 
2—2 la cornere). Formația oaspete 
insistă mult și portarul nostru, Li
liac, are serios de furcă, dar se 
descurcă admirabil.

în repriza secundă deși încurajați 
puternic de publicul clujan exce
lent, tricolorii olimpici joacă din ce 
in ce mai lent, mai nesigur și mai 
neinspirat, fiind frecvent dominați. 
Pină la urmă, jocul se încheie cu 
rezultatul din minutul 1 ; plecind de

la stadion, spectatorii spuneau : 
„Noroc de Liliac !“, iar antrenorii 
olimpici din Polonia și Danemarca 
(veniți special să observe meciul) 
opinau că deși în selecționată jucau 
fotbaliști de clasă, echipa in an
samblu nu este încă ceea ce s-ar 
aștepta.

Ne oprim aici cu descrierea faze
lor pentru că, desigur, un meci care 
a fost vizionat pe micul ecran de 
țara întreagă nu mai trebuie po
vestit. Să spunem, totuși că această 
intilnire fotbalistică România — 
R.F.G. a însemnat deschiderea șiru
lui de confruntări din cadrul grupei 
preliminare „A“ din care mai fac 
parte reprezentativele similare ale 
Poloniei, Danemarcei și Greciei — 
una singură dintre acestea urmînd 
să se califice pentru turneul olimpic 
final din vara anului 1988.

Să sperăm că următoarele evoluții 
ale echipei noastre vor fi mai con
vingătoare, fără greșelile și perioa
dele de cădere ce au caracterizat 
jocul selecționatei noastre olimpice 
la acest debut. -/

Gheorqhe MITROI

BOX: Gala finalelor
Meciul Daniel Dumitrescu - Ri Miong II 

„capul de afiș al reuniunii”
Turneul internațional cunoscut în 

Întreaga lume a boxului sub nu
mele de „Centura de aur" — Bucu- 
rești-România se încheie astăzi cu 
gala finalelor. în jurul ringului de 
la Complexul expozițional din Piața 
Scînteii vor fi cu siguranță mii 
spectatori bucureșteni, pentru 
aplauda pe cei mai buni pugiliști 
turneului. Dintre cei 24 finaliști. 
sint boxeri români, iar meciurile 
la trei categorii se vor disputa nu
mai între reprezentanți de-ai noș
tri : M. Gindac — Ad. Amzer (semi- 
muscă — 48 kg), M. Dumitrescu — 
D. Măeran (semiușoară — 60 kg) 
și F. Tircomnicu — V. Mihăilă 
(ușoară — 63,5 kg). Toate acestea 
trei se anunță deosebit de frumoase, 
desfășurarea și rezultatele lor cîn- 
tărind mult și pentru selecția în for
mația reprezentativă a țării noastre.

Dintre pugiliștli de peste hotare, 
sint finaliști cinci boxeri cubanezi, 
cite doi din Bulgaria și U.R.S.S. și 
cite unul din R.P.D. Coreeană și Tur
cia. La două dintre categorii vor

de 
a 

ai 
13 
de

lupta pentru centurile de aur numai 
boxeri de peste hotare, astfel : T. 
Vedot (Turcia) — E. Suarez (Cuba), 
la categoria muscă (51 kg) și ,L Gon
zales (Cuba) — R. Trișev (U.R.S.S.), 
la categoria semigrea (81 kg).

în celelalte partide : A. Hristov 
(Bulgaria) — I. Guzganu (categoria 
oocoș — 54 kg), T. Israilov
(U.R.S.S.) — Șt. Drișcu (semimijlo- 
cie — 67 kg). J. L. Hernandez (Cu
ba) — M. Gavrilă (mijlocie mică
— 71 kg), L. Ramirez (Cuba) — V. 
Damian (mijlocie — 75 kg). R. Ba- 
lado (Cuba) — P. Bornescu (grea
— 91 kg) și G, Harizanov (Bulgaria)
— D. Răcaru (supergrea — peste 
91 kg).

Am lăsat la urmă meciul final de 
la categoria pană (57 kg) dintre Da
niel Dumitrescu (cel mai tînâr boxer 
român, participant la turneu) și Ri 
Miong II (R.P.D. Coreeană), meci 
care se va desfășura ultimul, răsplă- 
tindu-se astfel calitatea 
anterioare ale celor doi

evoluțiilor 
pugiliști.

SUB EGIDA
în sala „Dacia" din municipiul 

Baia Mare se desfășoară finala pe 
țară a Festivalului 
școlare de gimnastică ritmică, 
nifestare așezată sub semnul marii 
competiții naționale „Daciada". Or
ganizată de C.C. al U.T.C., în co
laborare cu Consiliul Național de 
Educație Fizică și Sport. Comitetul 
județean al U.T.C. și Inspectoratul 
școlar județean, cea de a XV-a edi
ție întrunește ansamblurile de gim
nastică ritmică, ciștigătoare ale eta
pelor județene și pe cel al munici
piului București. Județul Maramureș 
este reprezentat de ansamblul de 
gimnastică ritmică al liceului

ansamblurilor
ma-

„DACIADEI”
„Gheorghe Șincai" din
(antrenor prof. Clara Pană) care, la 
precedentele ediții, a ocupat locuri 
fruntașe pe podium. După cum apre
cia Alexandru Paraschivescu. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
U.T.C., finala de la Baia Mare a cu
noscut un salt calitativ a! echipelor 
participante în ceea ce privește com
poziția exercițiilor. Asistate de un 
corp competent de arbitre. întrece
rile ansamblurilor școlare stau sub 
semnul preocupării constante pentru 
a atrage cit mai multe fete spre 
acest sport al gratiei și măiestriei. 
(Gheorghe Pârja).

Baia Mare

****

FOTBAL • în clasamentul gol
gheterilor campionatelor de fotbal 
din Europa conduce Brian McClair 
(Celtic Glasgow), cu 34 de goluri 
înscrise, urmat de Clive Allen (Tot- 
thenham) — 30 goluri, Ally McCoist 
(Glasgow Rangers), Nasko Sirakov 
(Vitoșa Sofia) — cu cite 29 goluri 
și Toni Polster (Austria Viena) — 
28 goluri marcate • în sferturile de 
finală ale „Cupei Belgiei" la fotbal 
echipa Anderlecht Bruxelles, deți
nătoarea titlului și actuala lideră a 
campionatului, a fost eliminată de 
formația F.C. Liege. După ce au 
pierdut primul joc cu 0—1, fotba
liștii de la Anderlecht nu au reușit 
decit un rezultat de egalitate : 1—1 
în partida retur disputată pe teren 
propriu • Azi. la Bistrița, unul din
tre derbiurile seriei a IlI-a din divi
zia B : Gloria — Politehnica Timi
șoara.

TENIS • Turneu! de tenis de la 
Umag (Iugoslavia) a continuat cu 
semifinalele probei de dublu bărbați 
în care au fost consemnate următoa
rele rezultate : Mariuș Comânescu. 
Mihai Vanță (România) — Kowalski 
(Polonia) — Rodriguez (Spania), 
6—4. 2—6. 7—5 ; Devido, Vantini 
(Italia) 
Marcu 
• în 
neului 
Tokio, 
vid Pate a reușit să-l elimine

bine făcut, soluții se 
deauna.

— Experiența ne-a 
afirmă ing. Vladimir 
rul combinatului — că în realizarea 
planului la export hotărîtoare sint 
mobilizarea, adaptarea „din mers" 
la exigențele pieței externe.

Am încercat să desprindem citeva 
detalii dintr-o experiență care, fără 
indoială, prezintă un larg interes 
pentru toate unitățile de profil. 
Aflăm de la economistul Pascu He- 
teș. șeful biroului export-import, că, 
pe măsură ce a crescut volumul ex
portului. și mai ales ponderea serii
lor mici, s-a trecut la accentuarea 
gradului de specializare a fabricilor 
și secțiilor, mergindu-se pină la spe
cializarea acestora pe parteneri ex
terni, grupe de produse și esențe 
lemnoase. Fabrica din Salonta, bună
oară, prelucrează doar rășinoase, iar 
secția „Bihoreana" din Oradea exe
cută mobilier rustic din stejar. In 
felul acesta s-a reușit să- se valori
fice mai bine experiența unor co
lective, să se optimizeze aprovizio
narea tehnico-materială și dotarea 
cu utilaje adecvate, specifice execu
tării anumitor tipuri de mobilier și 
să se asigure folosirea cu indici su
periori a capacităților de producție. 
Cu rezultate deosebite s-a soldat 
crearea cîtorva centre de prelucrare 
a materiei prime, adîncindu-se astfel 
gradul de integrare și cooperare în 
producție a unităților din cadrul' 
combinatului. Pe platforma „Alfa" 
din Oradea, de exemplu, este con
centrată integral prelucrarea mate
rialului lemnos masiv, efectuarea 
tapițeriei și, în bună parte, chiar fa
bricarea anumitor tipuri de panouri. 
Avantajele ? Productivitatea muncii 
a sporit cu peste 15 la sută.

Efortul dirijat In vederea dinami
zării exportului nu se limitează însă 
la atit. ci vizează, in egală măsură, 
adaptarea operativă a procesului 
tehnologic la executarea oricărei co
menzi. Silviu Roatiș, tehnician, șeful 
secției „Bihoreana", ne spune : „Lu
crăm de ani de zile cu Întreaga ca
pacitate pentru firme din R.F.G. Și 
pentru acest an avem contractată în
treaga producție. Și aceasta pentru 
că la noi lecția calității începe cu 
răspunderea personală. Și practica a 
dovedit că e bine așa. Pentru întreg 
colectivul cuvintul de ordine II re
prezintă onorarea exemplară a fie
cărei comenzi. Sectoarele pregătitoa
re lucrează cu un avans de minimum 
o jumătate de lună. Acest mod de 
organizare ne permite să finalizăm 
în avans fiecare contract". Reținem, 
de altminteri, că la nivelul combina
tului lansările in fabricație sint mai 
mari cu 40 la sută, tocmai pentru a 
asigura livrarea ritmică a produse
lor finite.

demonstrat — 
Oros, directo-

...Fabrica din Beiuș. Discutăm cu 
inginerul Turson Andrei, șef de ate
lier : „Pornim de la cerința ca fie
care nou produs creat să corespundă 
și exigențelor partenerilor externi. 
Fructificăm cit mai judicios informa
țiile de piață, concluziile desprinsa 
de la contractări și participări la tir- 
guri prestigioase : Koln, Paris, Bru
xelles, High Point ș.a. Ne preocupă 
în cel mai Înalt grad diversificarea 
producției, nou) sub toate formele 
lui. fie că e vorba de stiluri de mo
bilier, tehnologii etc. Recent, de pil
dă. am integrat colectivului un de
signer pentru partea de sticlărie, 
concepînd modele cu buton din sti
clă, cu vitralii și alte accesorii care 
asigură produsului eleganță, fantezie 
și personalitate. Am procedat la o re
partizare riguroasă a oamenilor pe 
grupe de țări și firme cu care avem 
relații comerciale, pe stiluri de mo
bilier chiar, tocmai pentru a da po
sibilitatea fiecărui proiectant să se 
specializeze, să cunoască cit mai 
bine, dincolo de tendințele și fluc
tuațiile modei, gusturile diverșilor 
parteneri. în plus, fiecare specialist 
al compartimentului are obligația 
clar precizată de a urmări drumul 
produsului pe care i-a conceput pină 
la faza de mostră omologată, ceea ce 
conferă siguranța că eventualelor 
exigențe ale partenerilor externi li 
se va da curs cu maximum de ope
rativitate si la nivel calitativ su
perior. La asemenea preocupări nu e 
de mirare că nomenclatorul perma
nent depășește 450 produse, numai 
primul trimestru al acestui an 
gistrind asimilarea a 110 noi 
dele".

— întregul nostru colectiv a 
Ies că prestigiul lucrului bine 
este cel care impune produsele uni
tății pe piața externă — a adăugat 
directorul combinatului. Conlucrînd 
eficient cu centrala și ministerul de 
resort, cu întreprinderea de comerț 
exterior „Tehnoforestexport", parti- 
cipînd la acțiuni comune de contrac
tare. am izbutit să avem acoperit cu 
contracte, integral, planul de devize 
convertibile, menținînd totodată, ni
velurile de export din anul trecut, pe 
relația clearing țări socialiste. Din 
cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de la C.C. al P.C.R.. am re
ținut importanța deosebită pe care 
fiecare colectiv trebuie să o acorde 
producției de export, realizării pla
nului in acest domeniu. în condițiile 
în care exportăm peste 92 la sută din 
producție, ne revin și nouă sarcini 
sporite. Vom acționa, tn continuare, 
pentru a asigura, așa cum am făcut-o 
și în primul trimestru al acestui an. 
realizarea integrală a planului la ex
port, onorarea tuturor contractelor 
încheiate cu partenerii străini.

înre-
mo-

înțe- 
fâcut

Cu privire la rezultatele ședinței ordinare 
a Consiliului militar al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia

în perioada 16—18 aprilie 1987 a 
avut loc la Minsk, în U.R.S.S., sub 
președinția comandantului-șef al 
Forțelor Armate Unite, ședința or
dinară a Consiliului militar al For
țelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de Ia Var
șovia.

La lucrările acesteia au luat parte 
membrii Consiliului militar, precum 
și delegații militare din partea Ar
matei Populare Bulgare, 
Populare Cehoslovace, 
Populare Naționale a 
Democrate Germane, Armatei Polo-

Armatei 
Armatei 

Republicii

ne, Armatei Republicii Socialiste 
România, Armatei Populare Ungare, 
Forțelor Armate ale Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste și or
ganelor de conducere ale Forțelor 
Armate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

La ședință au fost examinate 
unele probleme curente ale activi
tății Forțelor Armate Unite și s-au 
adoptat recomandări puse de acord.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru. în spirit de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCiNTEH”

MARAMUREȘ : întineresc 
pădurile

În acest an, pădurile Maramure
șului, care ocupă 46 la sută din 
suprafața județului, vor fi înti
nerite prin plantarea de specii fo
restiere cu mare valoare econo
mică. După cum ne preciza Du
mitru Lupșe, inspector șef al In
spectoratului silvic județean, anul 
acesta se vor planta 1 230 hectare, 
în ocoalele silvice Șomcuta Mare, 

în 
ample 

fost 
de

Ulmeni și Tîrgu Lăpuș, unde 
aceste zile se desfășoară 
acțiuni 
plantate pină acum circa 400 
hectare. Se lucrează intens în so
larii, în pepiniere, precum și 
realizarea programelor speciale de 
arbori și arbuști fructiferi. Silvi
cultorii maramureșeni, cei care au 
lansat chemarea la întrecere către 
toate inspectoratele silvice din 
țară, s-au angajat să termine de 
plantat întreaga suprafață chiar în 
această primăvară. (Gheorghe 
Pârja).

acum peste 1 000 de arbori și ar
buști ornamentali, au fost săpate și 
amenajate șanțuri, s-au 
modernizări de străzi și trotuare, 
s-a intensificat ritmul de lucru pe 
șantierele de locuințe. O mare 
parte a populației participă la e- 
fectuarea unor lucrări prioritare : 
aducțiunea apei și canalizarea o- 
rașului. Concomitent cu lucrările 
menite să confere un plus de fru
musețe și confort urban locali
tății, cetățenii participă și la ac
țiuni de recuperare a materialelor 
refolosibile. (Ion Onuc Nemeș).

executat

de împădurire, au

la

AGNITA : Acțiuni 
de înfrumusețare 

și bună gospodărire
Sute de locuitori ai orașului Ag

nita participă la acțiunile de bună 
gospodărire și înfrumusețare. 
După cum ne-a informat Stelică 
Radu, vicepreședintele consiliu
lui popular orășenesc. în această 
primăvară au fost plantați pină

BRAȘOV : Amenajarea 
zonelor de agrement

Tn aceste zile, cele mai 
rești locuri de agrement din 
rul Brașovului sint supuse 
intens proces de amenajare și în
frumusețare. Mii de oameni 
muncii din întreprinderi și i 
țeni din cartierele 
angajați in acțiuni 
refacerea spațiilor 
țări de arbori și 
mentali, amenajarea de locuri de 
joacă pentru copii. în același timp, 
formația cercului „Amicii ~ ' 
mont" și o formație din 
Grupului de întreprinderi 
nale și gospodărie locativă ___
ză de zor la refacerea podețelor 
turistice și a marcajelor de pe 
traseele cele mai frecventate, spre 
și dinspre Tîmpa, Poiana Brașov 
și Cristianul Mare. (Nicolae Mo
tanii).

pito- 
ju- 

unui

i ai 
cetă- 

Brașovului sint 
de igienizare, 

verzi, plan- 
arbuști orna-

Salva- 
cadrul 
comu- 

lucrea-

Dialoguri despre colaborare

- Rodriguez 
7—5 ; Devido,
Cihak (Cehoslovacia), 

(România) 6—4, 3—6, 6—1. 
optimile de finală ale tur- 
internațional de tenis de la 
tînărul jucător american Da- 

! cu 
7—6. 4—6, 7—6, pe cehoslovacul Ivan 
Lendl, prim-favorit al concursului.

ȘAH • în prima rundă a turneu
lui feminin de la'Hyereș (Franța) 
marea maestră româncă Elisabeta 
Polihroniade a ciștigat la elvețianca 
Vogel. Alte rezultate : Gaprindașvili 
(U.R.S..S) — Janus (R.F.G.) 1—0 ; 
Joseliani (U.R.S.S.) — Cronin (Ir
landa) 1—0 ; Jackson (Anglia) — 
Bauman (Elveția) 1—0. Turneul se 
desfășoară in sistem elvețian in 11 
runde • După șase runde. în tur
neul de la Bruxelles conduce Victor 
Korcinoi — cu 4.5 puncte, urmat 
de Kasparov și Liubojevici — cu cite 
4 puncte și o partidă întreruptă fie
care. în runda a Vl-a, Korcinoi l-a 
învins pe Larsen, Karpov a ciștigat 
la Short și Tal la Vinants, iar parti
dele Kasparov — Timman și Meul- 
ders — Van Der Wiel s-au încheiat 
remiză.

HOCHEI. în prima zi a campiona
tului mondial de hochei pe gheață 
(Grupa A), ce se desfășoară la Vie- 
na, s-au înregistrat următoarele re
zultate : U.R.S.S. — Elveția 13—5 
(6—1. 3—2, 4—2) ; Suedia — R.F. 
Germania 3—0 (2—0, 1—0, 0—0) : Ca
nada — S.U.A. 3—1 (1—0. 1—0. 1—1).

De la Asociația generală 
a vînătorilor și pescarilor 

sportivi
Asociația generală a vînătorilor și 

pescarilor sportivi (A.G.V.P.S.) in
formează că, potrivit reglementărilor 
stabilite de Ministerul Industriei Ali
mentare și al Achiziționării Produse
lor Agricole. în perioada 19 aprilie— 
17 iunie a.c. se interzice pescuitul 
industrial și sportiv in apele coli- 
nare, de șes și în Dunăre, cu lunca 
și delta sa.

în apele curgătoare, ce constituie 
frontieră de stat cu R.P. Bulgaria 
și U.R.S.S., se stabilește prohibiția 
pescuitului in perioada 24 aprilie — 
23 mai a.c. (Agerpres)

'dina din primele cele mai
frapante impresii înregistrate la 
Koln de călătorul străin este îm
binarea noului, a ultramodernului 
cu monumentele istorice, relicve 
ale trecutului ce înfruntă veșnicia. 
Racordat pe deplin Ia ritmul tre
pidant al civilizației contemporane, 
Koln-ul arată, s-ar putea spune 
clipă de clipă, că este o așezare 
milenară, știind și reușind să con
serve ceea ce trecutul i-a lăsat 
moștenire șl care-t conferă statu
tul de „muzeu in aer liber".

Istoria Kdln-uluf începe, de fapt, 
cu perioada Iul lulius Cezar, învin
gătorul galilor, care a împins fron
tierele Imperiului Roman pină la 
malurile Rinului. Și menționăm 
acest amănunt atit de îndepărtat 
pentru a veni la altul, apropiat 
nouă : faptul că epoca de glorie a 
orașului este legată de numele 
lui... Traian, încoronat aici drept 
împărat al romanilor și care avea 
să-și conducă ulterior legiunile 
dincolo de Dunăre, spre „Dacia 
Felix".,.

Dacă epoca romană a însemnat 
actul de naștere al orașului, pu- 
nindu-i durabile temelii (înseși de
numirea localității este de inspira
ție romană — „colonie" — orașul 
de pe Rin fiind cunoscut pină în 
zilele noastre sub numele de Co
logne). Evul mediu a lăsat moște
nire monumentul cel mai repre
zentativ pentru Koln — Domul. 
Punct de referință pentru arhitec
tura europeană. Domul se aseamă
nă cu vîrful unul pisc de munte 
imbrăcat în dantele de piatră, dăl
tuite pentru eternitate, care, prin 
bogatele sculpturi ce le adăposteș
te. prin vitraliile și atmosfera in
terioară impunătoare se constituie 
într-un simbol al culturii și spiri
tualității germane.

Istoria mai nouă a orașului păs
trează și ea file deosebite. Distrus 
în proporție de peste 70 la sută 
In timpul celei de-a doua confla
grații mondiale. Koln-ul „a renăs
cut din propria-i cenușă", devenind 
un oraș de frunte a! Republicii 
Federale Germania. Vocația eco
nomică. renumele său sint legate 
de tradiția breslelor, care au făcut 
ca secole de-a rindul Koln-ul să 
dețină primatul european în arta

meșteșugurilor. $1 astăzi sînt bine 
cunoscute diferite unități indus
triale — de automobile, de motoa
re Diesel, de cabluri, cărora li se 
adaugă celebra fabrică de parfu- 
muri, în care a-a scris actul de 
naștere al vestitei „ape de Colo
nie", căci denumirea franceză 
„Eau de Cologne" nu este decît 
o traducere...

La Koln. discutînd cu oficialități 
ale municipalității sau cu oameni 
simpli de pe stradă poți intui lesne 
contururile unei civilizații înteme
iate pe muncă, muncă laborioasă 
ți care constituie „secretul" pros
perității. Într-atît, incit s-a ajuns 
la o zicală, poate exagerată, dar 
In orice caz expresivă : „Omul

nâ — Rolf Demuth menționa i 
„Noi apreciem mobila din Româ
nia pentru calitățile sale, pentru 
măiestria execuției șl originalitatea 
concepției. în cei 17 ani de cind 
întreținem relații comerciale, eu 
întreprinderea „Tehnoforestexport", 
importul de mobilă din România 
a sporit continuu, noi fiind pregă
tiți să extindem colaborarea pe 
mai departe, în forme cît mai di
verse".

La rîndul său. un alt om de afa
ceri. Bruno Steinhoff, șeful firmei 
cu același nume, ne-a spus : „in
dustria românească de mobilă este 
un partener important pentru pia
ța vest-germană datorită marii 
«ale capacități productive, gradului

însemnări de călătorie din R. F. Germania

acestul pămlnt este sinonim cu 
munca. Poate că alții muncesc ca 
să trăiască, noi însă trăim ca să 
muncim". Este un adevăr, o rea
litate. ce se regăsește în toate 
formele activității economico-so- 
ciale, în viața de zi cu zi a oame
nilor acestor locuri.

Nu poți face portretul orașului 
de pe Rin fără să nu menționezi 
renumele ce și l-a ciștigat în lu
mea comercială prin numeroasele 
tirguri internaționale ce le găz
duiește. în pavilioanele special a- 
menajate pe malul drept al apei 
fși dau intilnire. anual, mesageri 
ai celor mai iscusite creații ale 
mintii omenești în diferite dome
nii de activitate. Și cu satisfacție 
se poate consemna că. alături de 
celelalte țari. România este pre
zentă cu regularitate la asemenea 
tirguri. aducînd cu ea mesajul de 
creativitate, colaborare și pace al 
poporului nostru, dorința de extin
dere a relațiilor comerciale cu 
parteneri din celelalte țări ale 
lumii.

Prezent la ediția din acest an a 
Tirgutui internațional de mobilă de 
la Koln am putut consemna nume
roase opinii ale specialiștilor și 
oamenilor de afaceri, aprecierile 
lor pozitive la adresa exponatelor 
românești. De pildă, șeful concer
nului Schieder — firmă care ocupă 
primul loc în exportul de mobilă 
românească pe piața vest-europea-

ridicat de dotare a fabricilor, și nu 
In ultimă instanță datorifă calită
ții constante a produselor oferite. 
Noi avem stabilite, împreună cu 
partenerii din România, programe 
de producție pentru diverse tipuri 
de mobilier și dorim să lărgim cit 
mai mult aceste programe in ca
drul contractului de colaborare de 
lungă durată încheiat pe o perioa
dă de cincf ani."

Un alt interlocutor. Friedman 
Georg, șeful firmei „Friboss", ne-a 
declarat : „în prezent piața mo
bilei, ca a oricărui produs in
dustrial, se caracterizează prin- 
tr-o concurentă tot mai accentua
tă. Mobila realizată in România, 
prin creativitate și inventivitate, 
aduce ceva nou. specific în pro
ducția din acest domeniu, ceea ce-i 
permite să facă față concurentei 
de pe piața mondială. înnoirea 
care se realizează an de an în ofer
ta de producție a industriei româ
nești ne dă prilejul să putem lărgi 
continuu volumul mărfurilor con
tractate, valoarea schimburilor co
merciale".

La declarațiile oamenilor de afa
ceri adăugăm și opinia profesoru
lui Eberhard Schuls, din cadrul 
Societății de politică externă, care 
s-a referit la ansamblul relațiilor 
de colaborare dintre țările noas
tre, tn contextul sărbătoririi a 20 
de ani de la stabilirea relațiilor 
diplomatice dintr* România ți

Germania Federală t „Noi nu 
uităm că țara dv. a fost primul 
stat în Europa răsăriteană, după 
U.R.S.S., care a hotârit Să sta
bilească asemenea relații cu re
publica noastră. Anii' te au ur
mat au însemnat tot atî’tea trep
te ale cursului ascendent în re
lațiile bilaterale. întilnirile la ni
vel înalt între conducerile țărilor 
noastre reprezintă momente de re
ferință pentru dezvoltarea colabo
rării șl conlucrării reciproce, evo
luția schimburilor comerciale, in
tensificarea cooperării industriale, 
tehnico-științifice și in alte do
menii fiind o reflectare a ritmului 
Înalt al dezvoltării economiei româ
nești. cît și a potențialului econo
mic ridicat al R. F. Germania, a 
dorinței reciproce de dialog și co
laborare.

Extinderea relațiilor economice 
creează o bună bază pentru dez
voltarea relațiilor politice — ne-a 
spus în continuare interlocutorul. în 
acest sens poate fi menționată hotă- 
rîrea ambelor țări ca. împreună cu 
celelalte state semnatare ale Actu
lui final de la Helsinki, să depună 
eforturi sporite pentru ca prevede
rile acestui document de 
tanță istorică să fie 
viață. De altfel, înseși 
inițiat de C.S.C.E. este 
cu dublă funcțiune, de 
dar în același timp și 
rare. Iată de ce întărirea legătu
rilor dintre România și Germania 
Federală aduce o contribuție im
portantă la procesul ireversibil al 
securității europene, la îmbunătă
țirea climatului internațional, in 
care toate popoarele să se bucure 
de încredere și pace".

...La Koln, ca pretutindeni în 
R. F. Germania, am reținut ace
lași viu interes de a cunoaște 
realizările României, preocupările 
poporului nostru pe calea dezvol
tării multilaterale, aniversarea la 
Începutul acestui an a stabilirii 
relațiilor diplomatice dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Federală Germania 
tind constitui un moment

impor- 
traduse în 

procesul 
un proces 
securitate, 
de coope-

pu- 
de 

impulsionare pe mal departe a ra
porturilor de colaborare reciproc 
avantajoase dintre țările și po
poarele noastre, legate nu numai 
de apele Dunării, dar și de încre
derea comună într-o lume a păcii 
și înțelegerii.

Mihai IONESCU

DIM ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• „PUNTE" PENTRU CALCU

LATOARE POLIGLOTE. In actuala 
eră de boom informațional, cantitatea tra
ducerilor din lume va spori continuu. în 
ultimii ani, cercetările privind sistemele 
automate de traducere au înregistrat pro
grese considerabile. Potrivit specialiștilor 
japonezi, in următorii zece ani. calculatoa
rele vor asigura 80 la sută din intreaga 
muncă de traducere de pe Terra. După cum 
subliniază insă publicația „Forum du dăve- 
loppement" editată de O.N.U., ambiguită
țile și capriciile structurilor lingvistice în
greunează mult traducerea automată direc
tă. Totodată, nici una dintre limbile arti
ficiale inventate spre a servi ca punte de 
legătură nu s-a dovedit pe deplin satisfă
cătoare. în prezent se utilizează citeva 
modele de traducere bilingvă unidirecțio
nală. majoritatea recurgind la metode care 
fac anei la limbi artificiale de legătură, de
numite și „poduri".

Iată^să că inginerul bolivian Guzmăn 
de Rotas pare să fi făcut un însemnat pas 
înainte, folosind ca „pod" un neașteptat in
strument de lucru. Este vorba de aymara. 
o limbă formată in Anzi acum 3 000—5 000

de ani și vorbită actualmente de circa 2.5 
milioane de locuitori din Bolivia, Peru și 
Chile. Gramatica limbii aymara — de o ex
tremă regularitate și coerență — poate con
ține ca subansamble gramatici ale altoi 
limbi. Această particularitate o face aptă 
pentru a servi ca legătură in traducerile 
multilingve. Inginerul bolivian a realizat, 
in acest scop, un program de traducere, 
care ar permite publicarea de documente in 
aymara. inclusiv a unui cotidian. Manipu- 
lînd această limbă de tip aglutinant (în care 
relațiile gramaticale dintre cuvinte se ex
primă cu ajutorul afixelor adăugate Ia ră
dăcina cuvintului), el i-a descoperit struc
tura algoritmică și posibilitățile pe care le 
oferă in chip de cod de traducere pentru o 
Serie de limbi indo-europene. Pină în pre
zent. recurgindu-se la „podul" ecuațiilor 
algebrice in care se poate descompune lim
ba aymara — „atit de logic structurată, in
cit pare că a fost inventată de ingineri" — 
s-au putut efectua traduceri din și in en
gleză. spaniolă, germană și franceză, cu o 
viteză de 40 000 de cuvinte pe oră. Este 
primul model existent in lume de traducere 
automată în mai multe limbi și în ambele 
sensuri. Sistemul se numește ATAMIRI. In

ventatorul său consideră că infinitatea 
combinațiilor și a modelelor gramaticale 
ale limbilor poate fi redusă Ia un număr 
limitat de scheme structurale.

• PREVENIREA INCENDI
ILOR. La Centrul pentru tehnologia 
materialelor, din cadrul Laboratorului bri
tanic de cercetări de la Harwell, se stu
diază noi metode de detectare a gazelor, 
înainte ca • acestea să producă incendii sau 
explozii. în principal, se are in vedere 
realizarea unei noi game de senzori cu 
efect voltaic, capabili sâ detecteze prezen
ta, chiar in concentrații foarte reduse, a 
unor gaze ca hidrogenul, etanul, monoxi- 
dul de carbon. Noile tipuri de senzori se 
confecționează din semiconductor! special 
tratați asemănători tranzistoarelor folosite 
pentru aparatele radio, care generează cu
rent electric atunci cind se combină cu une
le gaze. Specialiștii de la Harwell au pus 
la punct principiile care trebuie să stea la 
baza construirii unor asemenea dispozitive 
cu mare siguranță in funcționare, sensibili
tate de detecție și costuri reduse. Concepu
te să funcționeze la temperatura obișnuită

a camerei, dispozitivele de detecție nece
sită un consum redus de putere. Principa
lele domenii de utilizare ? Industria chi
mică și petrochimică, cea prelucrătoare, dar 
și cea extractivă, unde detecția unor con
centrații oricît de reduse de gaze în spații 
inchise este de mare însemnătate. Totodată, 
la Harwell se lucrează și la realizarea unui 
alt tip de senzori capabili să detecteze gaze 
potențial periculoase. Principiul lor de 
funcționare se bazează pe rezistenta față 
de curentul electric, pe care o dezvoltă ma
terialul folosit, atunci cînd ajunge în con
tact cu gazul respectiv. Pînă «cum s-au 
testat In acest scop peste 300 de materiale, 
dintre care s-au selecționat șase. Asupra 
lor vor continua cercetările vizînd o va
riată gamă de gaze din domeniul industriei 
și ale mediului înconjurător afectat de po
luare.

• VISUL LUI ICAR es,e- Pare-se 
pe cale de a se împlini pentru aeronautica 
de agrement, prin realizarea, in Franța, a 
unei „motorete aeriene", care constituie o 
îmbinare între deltaplanul motorizat și 
clasica parașută. Noul vehicul aerian este 
alcătuit dintr-un cadru de aluminiu montat

pe trei roți .șl suspendat de o parașută re
glabilă ascensională, cu o suprafață rectan
gulară de 37 mp. în spatele postului de pi
lotaj se află un motor de 25 cai putere, 
in doi timpi. Rezervorul, In două variante, 
de 12 și 22 de litri, asigură o autonomie de 
zbor de o oră și. respectiv, două ore. Para
șuta se umflă deindată ce pornește motorul, 
aparatul puțind decola pe o distanță de 
20—30 metri. Pilotarea se face cu ajutorul 
manetei de gaz, pentru deplasarea pe verti
cală. pînă ta 4 000 metri, și al barei de direc
ție. comandate cu picioarele, pentru depla
sarea la stingă și la dreapta. Viteza de 
zbor : 50 km pe oră. Dacă apare o pană de 
motor, nici o primejdie, deoarece „moto
reta", grație parașutei, poate parcurge 2.5 
km tn planare lină.

• PENTRU MENȚINEREA TI
NEREȚII. O serie de medici chinezi sus
țin ipoteza potrivit căreia acupunctura 
este capabilă să împiedice îmbătrînirea. 
„Din cercetările noastre rezultă că acu
punctura prelungește viața omului, dat 
fiind că determină o îmbunătățire a rezis
tenței fizice a organismului", afirmă pro

fesorul Cheng Da Zhong din Shanghai. Fi- 
rește, nu poate fi vorba de oprirea proce- i 
sului de îmbătrînire, dar se poate afirma. ! 
pe baza unor observații științifice riguroa- i 
se, că acupunctura este capabilă să ince- ' 
tinească acest proces. Specialistul chinez I 
ține să sublinieze că, pentru organismul i 
uman, nimic nu este mai dăunător decit 1 
medicamentele administrate regulat, ade- l 
sea zilnic, pentru suprimarea unei dureri. ' 
Aceste tratamente deteriorează sistematic ț 
imunitatea naturală a organismului. Orice i 
persoană care recurge la o pastilă, pentru 1 
a scăpa de o durere de cap sau de o ră- i 
ceală, limitează gradul de rezistență a pro- / 
priului organism. Tratind doar o parte a ț 
organismului, medicamentul dăunează altei 1 
părți. Acest fenomen este evident mai ales ' 
la persoanele virstnice care se tratează cu l 
mai multe medicamente, ceea ce accelerea- 
ză uzura țesuturilor și a celulelor organis- ț 
mului. în schimb, acupunctura, practicată 1 
de timpuriu, evită îmbătrinirea accelerată, ’ 
o dată cu înaintarea în virstăi afirmă spe- » 
cialistul chinez. Singură sau asociată cu l 
administrarea de medicamente pe bază de / 
plante, ea combate hipertensiunea și redu- 1 
ce riscurile unor atacuri cerebrale. I

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



ROMÂNIA MIM FERM. SUB CBNBUCEREA
PRESEUINTELUI NICBLAE CEAUSESCU. PENTRU B LUME 

A PĂCII, ÎNȚELEGERII SI COLABORĂRII
Aprecieri ale unor personalități din diferite țări, relatări și comentarii ale presei de peste hotare

In ultima vreme, personalități ale vieții politice 
și economice internaționale, ca și o serie de oas
peți care ne-au vizitat recent țara au ținut să 
exprime aprecieri elogioase față de politica ex
ternă dinamică, de largă deschidere, promova
tă consecvent de țara noastră, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, aprecieri care continuă, tot
odată, să fie formulate în relatări și comentarii 
din numeroase publicații de peste hotare.

Este, astfel, relevat caracterul profund con
structiv al acestei politici, faptul că ea vine în

consens cu aspirațiile generale de pace, destin
dere, securitate, de instaurare a unui climat de 
înțelegere între toate statele, dînd expresie dezi
deratului întregii umanități de a trăi într-o lume 
eliberată de coșmarul războiului nuclear, o lume 
a colaborării și progresului.

in mod deosebit, se subliniază rolul hotărîtor 
în elaborarea și promovarea acestei politici al 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a cărui activi
tate prodigioasă se bucură de o înaltă și una
nimă prețuire pe toate meridianele globului.

In același timp, în paginile presei internațio
nale sînt prezentate, în continuare, realizările 
însemnate ale României, drumul important pe 
calea progresului parcurs de țara noastră, în
deosebi în perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului. Sînt înfățișate suc
cesele remarcabile obținute în industrie și în 
agricultură, în știință și tehnologie, realizările 
pe plan social și cultural în noua epocă de dez
voltare liberă și independentă a patriei noastre.

Cu prilejul lansării volumu
lui „NICOLAE CEAUȘESCU — 
LUPTA PENTRU PACE ȘI CO
LABORARE", apărut de curînd la 
Skoplie, în R.S.F. Iugoslavia, Traian 
Petrovski, secretar executiv al 
Prezidului C.C. al U.C. din Mace
donia, arăta: „In mai multe rînduri, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat îngrijorarea sa și a țării 
sale in legătură cu faptul că ome
nirea se află în fața unei catastro
fe, ca urmare a continuării cursei 
înarmărilor, care poate avea con
secințe de neprevăzut pentru pla
neta noastră. Pornind de la aceste 
realități, România, președintele 
Nicolae Ceaușescu se pronunță pen
tru unirea tuturor popoarelor și 
forțelor democratice în vederea 
realizării dezarmării. în acest sens, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
propus, ca alternativă posibilă, în
locuirea cursei înarmărilor cu o în
trecere pașnică a valorilor creatoa
re, spirituale ale popoarelor din în
treaga lume. Chiar și în condițiile 
actualei vieți internaționale compli
cate, președintele Nicolae Ceaușescu 
privește cu evident optimism dez
voltarea relațiilor internaționale și, 
de aceea, luptă pentru o lume a 
dreptății și egalității, o lume fără 
războaie".

Oaspete, nu de mult, al țării 
noastre, Vassos Lyssarides, pre
ședintele Partidului Socialist din 
Cipru (.E.D.E.K.) și președinte al 
parlamentului cipriot, a evidențiat 
importanța deosebită a inițiativelor 
de pace ale conducătorului parti
dului și statului nostru. El a stă
ruit asupra semnificației inițiativei 
șefului statului român privind re
ducerea unilaterală, cu 5 la sută, a 
efectivelor, armamentelor și cheltu
ielilor militare ale României, „mă
sură, de amplu ecou, care de
monstrează unitatea dintre vorbe și 
fapte în activitatea președintelui 
Nicolae(ȚeaV?Pscu, protagonist de 
teamă ăt luptei pentru pace".

„Poporul cipriot și eu personal
— a adăugat omul politic cipriot
— dăm o înaltă apreciere rolului 
României pe arena internațională, 
îndeosebi pozițiilor și demersurilor 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
favoarea dezarmării, a asigurării 
păcii, cauze pe care șeful statului 
român le slujește cu deosebită 
abnegație".

împărtășind impresiile dobîndite 
cu prilejul recentei vizite efectuate 
în țara noastră de un grup de oa
meni de afaceri din Statele Unite, 
reprezentînd peste 60 de firme, Ro
bert Robertson, vicepreședinte al 
Consiliului economic româno- 
american, a declarat în legătură cu 
politica constructivă de pace și co
laborare a României socialiste : 
„Am avut privilegiul de a fi primiți 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
Am rămas impresionați in urma 
acestei întîlniri. Președintele s-a 
referit la multe puncte cu care sîn- 
tem total de acord, cum sînt, de 
pildă, aspirațiile tuturor pentru 
pacea lumii. A exprimat îngrijora
rea față de dezvoltarea armelor 
nucleare și a relevat cit de bine 
poate fi utilizată energia atomică 
in folosul oamenilor, al națiunilor 
— deci, nu pentru a se produce 
arme, mijloace de război, ci pentru 
mijloace productive, care pot con
tribui la dezvoltarea pașnică a ome
nirii".

La rîndul său, cunoscutul pu
blicist britanic Robert Govender, 
autorul volumului „CONCEPȚIA 
PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND 
NOUA ORDINE INTERNAȚIONA
LA", relevă : „Președintele 
Nicolae Ceaușescu este, fără îndo
ială, conștiința lumii în cele mai im
portante probleme ale contempora
neității. Nicolae Ceaușescu este 
nu numai un gînditor, ci și un om 
de acțiune, care consacră întreaga 
sa activitate internațională înfăp
tuirii de schimbări radicale în 
actuala ordine economică interna
țională nejustă, edificării unei lumi 
fără arme și fără războaie, pentru 
egalitate intre popoare și echitate 
între națiuni. Înzestrat cu un ex
cepțional simț al realității și 
istoriei, gîndind întotdeauna 
viitorul generației actuale și al

al 
la

celor care vin, Nicolae Ceaușescu a 
formulat un complex întreg de prin
cipii și reguli, care, aplicate strict 
în relațiile dintre state, vor con
duce treptat la acel tip de coope
rare internațională esențial pentru 
eliminarea suferințelor umane".

în aceeași ordine de idei 
dr, Oscar Eduardo Alende subli
nia în prefața la volumul 
„NICOLAE CEAUȘESCU — PRO
BLEME CARDINALE ALE CON
TEMPORANEITĂȚII. LICHIDA
REA SUBDEZVOLTĂRII SI FĂU
RIREA UNEI NOI ORDINI ECO
NOMICE INTERNAȚIONALE", re
cent apărut în Argentina : „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a do
vedit că se numără printre pu
ținele personalități politice de ta
lie mondială pentru care soluționa
rea cu succes a problemelor inter
ne nu este suficientă intr-o lume a 
interdependențelor și cooperării. 
Concepția sa generoasă, de rezonan
ță mondială asupra problemelor 
majore ale lumii contemporane — 
între care necesitatea unei noi or
dini economice internaționale, ce nu 
poate fi depășită ca prioritate de- 
cit de imperativul păcii — nu este 
rodul unei preferințe subiective, ci 
concluzia, adevărul științific la care 
a ajuns in urma unei vaste expe
riențe, a unei profunde meditații, 
bazată pe cunoașterea realităților 
contemporane și pe sesizarea cu 
acuitate a tendințelor ascunse sau 
mai puțin evidente din economia 
mondială, bintuită frecvent de cri
ze din ce in ce mai grave".

Ziarul italian „ÎL QUOTIDIANO 
DI BRINDISI" consacră un amplu 
articol politicii externe a României, 
inițiativelor valoroase ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în fa
voarea dezarmării, pentru extinde
rea colaborării internaționale și 
edificarea unei lumi a păcii.

Anul 1986, proclamat de Națiu
nile Unite „Anul Internațional ăl 
Păcii" — scrie „11 Quotidiano di 
Brindisi" — s-a identificat cu mul
tiplele inițiative întreprinse de Re
publica Socialistă România, care 
exprimă voința de pace a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. In 
primăvară, vocea României s-a fă
cut auzită la Stockholm, in cadrul 
lucrărilor Conferinței pentru mă
suri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare in Europa. A- 
ceeași voce a putut fi auzită și la 
Geneva, la Conferința pentru 
dezarmare, unde reprezentanții 
României au reafirmat voința de 
a se trece de la vorbe la fapte 
concrete dacă se dorește in mod 
real să se colaboreze pentru împli
nirea marelui deziderat al edifi
cării unei lumi fără arme nucleare, 
fără arme de exterminare în masă. 
România a arătat că este deosebit 
de necesar ca statele participante la 
Conferința de la Geneva să elabo
reze, cit mai repede, un program 
global de dezarmare pentru ca a- 
cesta să poată fi adoptat cit mai 
curînd posibil de Adunarea Gene
rală a O.N.U.

Una dintre cele mai importante 
inițiative de pace ale României — 
continuă ziarul — este cea luată la 
Congresul al III-lea ai oamenilor 
muncii din România, din septem
brie 1986, cînd s-a adoptat Apelul 
pentru dezarmare nucleară și ge
nerală, pentru pace. Importanța a- 
cestui apel pentru poporul român, 
ca și pentru toate popoarele plane
tei, pentru toți cei care iubesc pa
cea constă in faptul că, pentru 
prima dată, la o adunare atit de 
prestigioasă a oamenilor muncii 
dintr-un stat suveran s-a lansat o 
propunere concretă, împărtășită de 
toți oamenii de bunăvoință, care 
acționează pentru pace pe planeta 
noastră.

Congresul oamenilor muncii din 
România, s-a arătat în acest apel, 
in susținerea noilor inițiative de 
pace ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a invitat toate 
statele europene să adopte măsuri 
pentru reducerea unilaterală cu cel 
puțin 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare, 
înainte de a se ajunge la realizarea 
unui acord general în materie.

Acesta a fost un act de mare curaj, 
care — scrie în continuare „II 
Quotidiano di Brindisi" — Ia pri
ma vedere, ar fi putut pune in pe
ricol apărarea statului român dar, 
așa cum arăta președintele 
Nicolae Ceaușescu, în cuvintarea la 
Plenara C.C. al P.C.R. din octom
brie 1986, reducerea unilaterală cu 
5 la sută nu pune în pericol ca
pacitatea de apărare și indepen
dența țării, așa cum și reducerea 
unilaterală cu 5 la sută din partea 
altor state nu va diminua capaci
tatea lor de apărare și nu va re
prezenta un pericol pentru secu
ritatea acestora. Inițiativa reducerii 
și lichidării armelor nucleare, a 
reducerii armelor convenționale, fă
cută intr-o formă adecvată, pe 
baze echilibrate și sub un strict 
control internațional, nu va ame
nința securitatea nici unui stat ci, 
dimpotrivă, aceasta va întări secu
ritatea fiecărei națiuni, va elimina 
pericolul unui cataclism nuclear, 
care ar putea distruge însăși viața 
pe Pămînt.

Ziarul relevă, de asemenea, ini
țiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președin
telui Consiliului de Stat al Bulga
riei, Todor Jivkov, privind reali
zarea în Balcani a unei zone fără 
arme chimice.

Astăzi — scrie „II Quotidiano di 
Brindisi" — cei care, ca și noi, ac
ționează pentru pace știu că există 
o țară cu peste 20 de milioane de 
locuitori, Republica Socialistă 
România, care s-a angajat concret 
pe calea dezarmării generale și ar 
fi bine ca și alte state să-i urmeze 
exemplul cit mai repede posibil. Ne 
place să încheiem articolul, con
chide ziarul, cu o frumoasă frază a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care, adresindu-se celor ce iubesc 
pacea și luptă pentru ea, spunea : 
„Să facem totul pentru a păstra 
planeta noastră așa cum a creat-o 
natura, pentru a păstra universul 
liber de orice arme nucleare ! Să 
facem totul pentru ca generațiile 
viitoare să poată privi stelele, pen
tru ca îndrăgostita să poată privi 
stelele și să se bucure de ele".

Sub titjul „Știința, cercetarea și 
ritmurile de creștere", cotidianul 
marocan „AL BAYANE" consacră 
un articol realizărilor obținute în 
România în diferite sectoare din 
domeniul științific și rolului lor în 
dezvoltarea economică. Știința și 
cercetarea științifică, tehnologia și 
ingineria tehnologică din România 
sînt angajate într-un vast program 
de introducere a progresului tehnic 
destinat să accentueze caracterul in
tensiv al dezvoltării economice a 
țării — se arată în articol. Româ
nia a inclus în planul cincinal ac
tual mii de obiective principale de 
cercetare, dintre care cea mai mare 
parte vor fi realizate pînă în anul 
1990. Pe baza ultimelor cercetări 
vor fi obținute peste 2 000 de pro
duse de mare tehnicitate. Planul 
cincinal prevede acțiuni de meca
nizare, automatizare și robotizare 
la peste 3 000 de obiective indus
triale. Se vor introduce tehnici de 
vîrf, linii automatice flexibile, vor 
fi extinse sursele de energie necon
vențională, ramuri ca biotehnolo- 
gia și ingineria genetică, chimia 
fină, energetica nucleară.

Cercetarea științifică din Româ
nia — se relevă în concluzie — își 
concentrează forțele în vederea 
creșterii generale a calității vieții, 
parametrul fundamental al societă
ții românești, aplicarea armonioasă 
a rezultatelor cercetărilor avînd 
consecințe imediate asupra exis
tentei sociale.

într-o relatare, agenția TASS 
se referă la lucrările pentru ridi
carea unui complex de centrale hi
droelectrice pe rîul Moldova. Ca
pacitatea totală a complexului se va 
ridica la 3 000 kW. în actualul cin
cinal, relevă agenția, programul e- 
nergetic al României prevede con
struirea a 1 500 de mici hidrocen
trale. Agregatele pentru aceste cen
trale sînt realizate de întreprinde
rile constructoare de mașini din Ti
mișoara, Reșița și Caransebeș.

Hidroenergetica reprezintă o ra
mură relativ tînără a economiei 
naționale a României în care în ul

timii ani a fost străbătut un drum 
însemnat. Au fost construite peste 
70 hidrocentrale pe marile riuri 
ale țării — Olt, Bistrița, Argeș, Jiu, 
iar în prezent încă aproximativ 50 
hidrocentrale se află în stadiu de 
construcție. Potrivit planurilor, în 
anul 1990 hidrocentralele vor pu
tea să livreze nevoilor economiei 
naționale și populației tării în me
die 18,2 miliarde kWh.

Reflectînd alte aspecte ale actua
lității românești, caracterizată prin 
munca plină de abnegație a între
gului nostru popor pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan, pentru ridicarea continuă a 
țării, agenția TASS reliefează, în 
corespondente și relatări, succesele 
obținute de producătorii de oțeluri 
speciale din Tîrgoviște.

„Transformări pe Valea Ialomi- 
ței“ este titlul sub care revista 
„HORIZONT", din R.D. Germană 
publică un amplu articol, consa
crat unor realizări în dezvoltarea 
social-economică a României,. ob
ținute prin punerea în aplicare a 
Directivelor celui de-al XIII-lea 
Congres al P.C.R. Evidențiind că 
succesele în dezvoltarea economică 
a țării noastre au fost subliniate 
în ultima perioadă de președintele 
Nicolae Ceaușescu. publicația arată 
că, din 1950 pînă în prezent și în 
perspectivă, pînă în anul 1990, fon
dul de investiții a înregistrat și va 
continua să înregistreze o impor
tantă creștere, subliniind, în con
text, că România dispune de cen
tre industriale bine dezvoltate, care 
urmează să" fie extinse.

O confirmare a acestei situații — 
arată autorul articolului — am 
avut-o la Slobozia, centrul adminis
trativ al județului Ialomița. în 
ultimii ani, acest județ a realizat o 
rată de creștere a producției in
dustriale peste media înregistrată in 
țară, iar in prezent producția brută 
este realizată în proporție de 60 la 
sută în industrie. Se relevă astfel 
că, în această parte a României, pe 
vremuri nu se cunoșteau decît opt 
profesii industriale, iar în prezent 
tinerii pot alege între 160 de pro
fesii.

Sub titlul „Succese ale roboticii , 
ziarul bulgar „ZEMEDELSKO 
ZNAME" se referă la realizările 
uneia dintre secțiile Institutului de 
tehnică de calcul și informatică din 
București, a cărui sarcină principa
lă este crearea de tehnologii și me
tode de conducere a activității. 
Primul succes al tînărului colectiv 
— se arată — este „Sicor" — 
sistem de dirijare de activități in
dustriale pe baza minicalculatorului 
„Coral". Sistemul a fost aplicat cu 
succes în dirijarea activităților de 
sudură „Rip“. Mai tîrziu, sistemul 
„Sicor" a fost folosit și la alte acti
vități industriale.

Un nou succes pe linia perfec
ționării mașinilor românești care 
„gindesc" îl constituie crearea sis
temului de conducere „multiprom", 
ce poate fi folosit pentru diferite 
tipuri de activități, arată ziarul.

Ziarul bulgar „OTECESTVEN 
FRONT" evidențiază, într-un ar
ticol, eforturile considerabile depu
se pentru transformarea solurilor 
nisipoase din România într-o sursă 
stabilă pentru producția agricolă.

„România, vacanțe în toate ano
timpurile", se intitulează articolul 
inserat de „CORREIO BRAZILIEN- 
SE“, dedicat turismului în țara 
noastră.

O suită de articole pe teme de 
Istorie a României, despre peisajul 
românesc a inserat in pagini
le sale publicația „RUMÂNIEN 
AKTUELLT", din Olanda.

„Rapsodia Română" este titlul 
unui reportaj publicat de săptămî- 
nalul cehoslovac „TVORBA" des
pre plaiurile românești, despre 
milenara istorie a poporului nos
tru, despre mărturii în piatră ale 
acestei istorii.

POSTURILE DE RADIO POLO
NEZE au transmis emisiuni consa
crate poeziei contemporane româ
nești și folclorului din țara noas
tră, precum și de prezentare a unor 
zone turistice din România. Emi
siunile au fost bogat ilustrate cu 
muzică populară românească.

(Agerpres)y
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VIZITA LA MOSCOVA. La Mos
cova a avut loc o întîlnire între 
Mihail Gofbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și Mengistu 
Haile Mariam, secretar general al 
C.C. al P.M.E., președintele Consi
liului Militar Administrativ Pro
vizoriu din Etiopia, aflat într-o 
scurtă vizită de prietenie în ca
pitala sovietică. Au fost abordate 
probleme privind situația din cele 
două țări, precum și aspecte ma
jore ale vieții internaționale, in
clusiv evoluțiile din Cornul Africii, 
informează agenția TASS.

MESAJ. Cu prilejul Zilei națio
nale a Republicii Zimbabwe, la Ha
rare și în alte orașe ale țării au

avut (oc mitinguri și demonstrații 
ale oamenilor muncii. In mesajul 
adresat cu acest prilej poporului 
Zimbabwean, președintele Canaan 
Banana a chemat populația să con
tribuie la înfăptuirea planurilor de 
dezvoltare economică a țării,. la 
apărarea integrității și suveranită
ții tării amenințate de acțiunile 
agresive ale regimului rasist de la 
Pretoria.

NOUL GUVERN ITALIAN, for
mat de Amintore Fanfani, pre
ședintele Senatului, și alcătuit din 
15 miniștri reprezentînd Partidul 
Democrat Creștin și alți mi
niștri independenți, apropiați a- 
cestei formațiuni politice, a depus

simbătă jurămîntul în fața pre
ședintelui Republicii, Francesco 
Cossiga. Luni, premierul Amintore 
Fanfani va prezenta în Camera 
Deputaților proiectul de program 
al noului guvern pentru a obține 
votul de învestitură.

IN CAPITALA ETIOPIEI s-au 
desfășurat lucrările celei de-a șa
sea reuniuni a Comitetului inter- 
guvernamental al celor mai puțin 
dezvoltate state africane din punct 
de vedere economic. A fost abor
dată agenda, viitoarei reuniuni la 
nivel ministerial a aceluiași or
ganism. Secretarul general adjunct 
al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Africa, Tchouta Moussa, a 
relevat marile dificultăți econo
mice cu care este confruntat în
tregul continent. El a relevat că în 
1986 produsul intern brut la nivel 
african a fost de 1.2 la sută, față 
de 3 Ia sută în anul anterior. Sub
liniind că se impun eforturi spo
rite pentru mobilizarea resurselor 
materiale, el a scos în evidență și

necesitatea unor schimbări în 
structurile economice și sociale ale 
țărilor africane.

CONFERINȚA. La Cairo s-a în
cheiat conferința regională a țări
lor africane din bazinul Mării 
Mediterane la care s-a degajat do
rința întăririi colaborării dintre 
statele participante. Reuniunea a 
permis examinarea, modalităților de 
conlucrare eficientă între țările 
respective în vederea dezvoltării 
lor social-economice. Au fost 
examinate măsurile vizînd soluțio
narea unor probleme cum sînt da
toriile externe, deficiențele infra
structurii și insuficiența cadrelor 
calificate, ofensiva deșertului.

RAPORTURI DIPLOMATICE. 
Guvernele R.S.F.I. și Republicii 
Guatemala au hotărît să stabi
lească raporturi diplomatice la ni
vel de ambasadă, informează zia
rul „Politika" din Belgrad. în
tr-un interviu acordat publicației 
amintite, ministrul guatemalez de

•1

ț 
ț 
ț
*
*

*
ț

i

*

ț

ț
re- ț

j Acțiuni și luări de poziție pentru pace, 
j

Marșuri de primăvară în 200 localități vest-germane
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împotriva cursei înarmărilor
BONN. — O amplă manifestare 

în favoarea păcii a fost organizată 
simbătă în orașul vest-german 
Duisburg. Mii de locuitori de pe 
întreg cuprinsul țării au'participat 
la acest „marș al păcii", care s-a 
încheiat printr-un miting de masă, 
în centrul orașului.

Numeroși vorbitori au subliniat 
necesitatea eliminării pericolului 
nuclear și a apărării păcii, precum 
și importanța neirosirii șansei ce 
se oferă în prezent pentru reali
zarea unui acord referitor la eli
minarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune de pe continentul euro
pean.

Marșuri de primăvară 
au fost organizate — la

— în 200 de localități vest-ger- 
mane.

ale păcii
18 aprilie

BONN. — Eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
ar putea constitui începutul unui 
proces global de dezarmare, se spu
ne într-un document al Partidului 
Liber-Democrat dat publicității Ia 
Bonn. în document este lansat a- 
pelul către toate forțele iubitoare 
de pace din R.F.G. de a-și aduce 
contribuția la realizarea cît mai 
curînd a unui acord între U.R.S.S. 
și S.U.A. în această problemă, sub- 
liniindu-se că acest lucru cores
punde în egală măsură Intereselor 
cetățenilor vest-germani și 
securității în Europa.

ale

Ședința a miniștrilor• • « 
comerțului interior din 

țările membre ale C.A.ER.
BUDAPESTA 18 (Agerpres). — 

La Budapesta a avut loc ședința a 
19-a a Consfătuirii miniștrilor comer
țului interior din țările membre ale 
C.A.E.R. Delegația română a fost 
condusă de tovarășa Ana Mureșan, 
ministrul comerțului interior.

în cadrul ședinței au fost exami
nate propuneri privind dezvoltarea 
colaborării reciproce pentru intro
ducerea progresului tehnico-științi- 
fic și probleme ale schimburilor de 
bunuri de larg consum pe linia mi
nisterelor de comerț interior.

Cu prilejul consfătuirii s-a reali
zat un schimb de experiență privind 
organizarea comerțului, relațiile con
tractuale cu furnizorii, dotarea teh
nică și modernizarea unităților co
merciale.

„Prin 
să fie create

masuri 
resurse

NAȚIUNILE UNITE. — în pe
rioada 21 aprilie — 1 mai, la se
diul din New York al Națiunilor 
Unite va avea loc cea de-a patra 
sesiune a comitetului pregătitor 
pentru Conferința internațională a- 
supra relației dintre dezarmare si 
dezvoltare. Se așteaptă ca sesiunea 
să realizeze proiectul de document 
final al conferinței.

Conferința propriu-zisă se va 
desfășura, de asemenea, la New 
York, între 24 august și 11 sep
tembrie. Ea urmează să analizeze 
raportul dintre dezarmare si dez-

de dezarmare 
pentru dezvoltare!"
voltare sub toate aspectele si 
mensiunile sale. în vederea dega
jării unor concluzii adecvate. Vor 
fi examinate efectele cheltuielilor 
militare. în special ale statelor nu
cleare si altor țări cu potential mi
litar important, asupra economiei 
mondiale și vor fi recomandate 
măsurile care se impun. în sfîr- 
șit. conferința va lua în considera
re mijloacele de natură să contri
buie la eliberarea — prin măsuri 
de dezarmare — a unor noi resurse 
necesare dezvoltării, in primul rînd 
țărilor în curs de dezvoltare.

ORIENTUL MIJLOCIU
di-

Oamenii de știință niponi
se opun militarizării Cosmosului

TOKIO. — Un mare grup de oa
meni de știință niponi s-au pro- 

; nunțat împotriva participării țării 
ț lor la realizarea programului ame

rican cunoscut sub numele de 
„războiul stelelor". Reprezentanții 
oamenilor de știință au transmis 
cancelariei primului ministru un
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mesaj prin care solicită să se 
nunțe la participarea Japoniei 
„Inițiativa de Apărare Strategică'. ■ 
Mesajul este semnat de 5 394 pro- i 
fesori și alte cadre didactice, pre- ■ 
cum și de colaboratori ai unor 
boratoare universitare și de 
cetări științifice din Tokio.

Solie de pace a popoarelor 
din regiunea de

WASHINGTON. — Organizații 
pacifiste din San Francisco au ini
țiat o demonstrație pentru a marca 
sosirea, pe pămîntul Statelor Uni
te. a doi partizani neo-zeelandezi 
ai păcii. John și Betti Wheeler. 
Aceștia au străbătut Oceanul Paci
fic, la bordul unei ambarcațiuni, 
venind în S.U.A. pentru a partici
pa la marea demonstrație pentru 
pace și asigurarea locurilor de

sud a Pacificului

jre- j
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muncă, programată să se desfășoa
re la San Francisco, la 25 aprilie, 

într-o declarație făcută la sosire, 
cei doi neo-zeelandezi au menționat 
că au adus cu ei „dorința de pace 
a poporului unei țări libere de 
arme nucleare". De asemenea, ei au 
menționat că poartă solia simboli
că a popoarelor din regiunea de 
sud a Pacificului pentru ca aceas
tă zonă să fie proclamată liberă de 
arme nucleare.

ALGER 18 (Agerpres). — La Alger 
au continuat lucrările reuniunii pre
gătitoare a celei de-a 18-a sesiuni 
a Consiliului Național Palestinian, 
care urmează să se deschidă la 20 
aprilie tot in capitala algeriană.

într-un interviu acordat agenției 
China Nouă. Nayef Hawatmeh, 
secretarul general al Frontului De
mocratic pentru Eliberarea Palesti
nei, a relevat că 90 la sută din deo
sebirile de poziții pe plan poliție și 
organizatoric au fost soluționate prin 
dialog de către participanții la reu
niune. EI a apreciat că unitatea din
tre grupările palestiniene va fi 
realizată în curînd.

Forțele israeliene de ocupație con
tinuă să adopte măsuri restrictive 
împotriva locuitorilor din teritoriile 
arabe ocupate. Agențiile KUNA și 
M.E.N. relevă că autoritățile israo- 
liene au hotărît să închidă Univer
sitatea „Al Najah". din orașul Nablus 
(malul vestic al Iordanului) pentru 
o perioadă de șapte zile, incepind de 
sîmbătă. Postul de radio Israel a a- 
nunțat că această măsură a fost a- 
doptată in semn de represalii, după 
organizarea de către studenți a unor 
ample manifestații de solidaritate cu 
prizonierii arabi din închisorile 
israeliene.

(Agerpres)

„Să fie reduse cheltuielile militare 1"
WASHINGTON. — în orașul a- 

merican Groton, statul Connecticut, 
s-a desfășurat o demonstrație anti- 

■ războinică, participanții pronunKn- 
» du-se pentru reducerea cheltuieli^ 
i lor militare. Acțiunea a avut loc 
> în apropierea șantierului naval din 

localitate, unde se construiesc nave

militare. Politia a intervenit, ope- 
rînd 11 arestări. De altfel, se a- 
nunță că în cursul unor demonstra
ții pentru pace ce au avut loc zi
lele trecute la New York și în sta
tul Nevada politia a arestat 110 
participant.

S.W.A.P.O. se pronunță pentru instaurarea 
imediată a suveranității poporului namibian
LUANDA 18 (Agerpres). — Cu pri

lejul împlinirii a 27 de ani de la 
înființarea Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
președintele acestei organizații de 
luptă, Sam Nujoma, a respins, la un 
miting de masă, desfășurat în Ango
la, planurile rasiștilor sud-africani 
de a acorda o independență fictivă 
Namibiei prin impunerea unei solu
ții de tip neocolonialist.

El a reafirmat poziția S.W.A.P.O. 
potrivit căreia viitorul statut al Na
mibiei trebuie stabilit prin încetarea 
imediată a jugului colonial sud-afri- 
can, instaurarea suveranității po
porului namibian, înfăptuirea demo
crației și garantarea drepturilor pen
tru toți locuitorii.

Participanții la adunare au cerut 
retragerea imediată a trupelor de 
ocupație sud-africane și îndeplinirea 
necondiționată a rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate privind ac

cesul liber la independență al Nami
biei.

DAR ES SALAAM 18 (Agerpres). 
— Luptătorii S.W.A.P.O. (Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest) 
au scos din luptă 150 de militari 
sud-africani în primele trei luni ale 
anului, anunță un comunicat al or
ganizației dat publicității la Dar Es 
Salaam.

Armata de eliberare a poporului 
namibian, structura militară a 
S.W.A.P.O., care luptă pentru inde
pendența Namibiei, a distrus, de ase
menea, 54 de vehicule militare, a 
scufundat trei nave militare și a 
doborît patru avioane de transport 
ale forțelor inamice.

Comunicatul menționează că luptă
torii S.W.A.P.O. au distrus, totodată, 
mai multe linii de comunicații și alt 
material de război.

Noi încercări ale regimului de la Pretoria 
de a înăbuși mișcarea antiapartheid

HARARE 18 (Agerpres). — Potri
vit știrilor din Africa de Sud difu
zate în Zimbabwe, noi unități ale 
armatei și poliției au sosit la So
weto, orașul-ghetou al populației de 
culoare, cu peste două milioane lo
cuitori. Amplasate în adevărate dis
pozitive de luptă, aceste unități tri
mise de regimul rasist au efectuat 
razii în diverse zone ale orașului. 
Ele acționează intr-un scop dublu : 
pe de o parte pentru stăvilirea de
monstrațiilor antiapartheid, iar pe de 
altă parte pentru a-i intimida pe toți 
cei care au participat sau continuă 
să participe la mișcări revendicative 
de ordin social, cum este cazul lu
crătorilor de la căile ferate și din 
porturi. în grevă se află și salaria- 
tii de la serviciile poștale din zona 
Soweto.

LUSAKA 18 (Agerpres). — Con
gresul Național African (C.N.A.) a 
respins o ofertă a guvernului mino
ritar rasist de la Pretoria de a re
nunța la lupta armată și a accepta 
negocieri, apreciind-o ca „lipsită de 
orice sinceritate", drept o simplă 
„manevră electorală". Purtătorul de 
cuvînt al organizației a subliniat că 
„C.N.A. va abandona lupta armată 
numai dacă autoritățile de la Pre
toria desființează apartheidul, elibe
rează deținuții politici, legalizează 
Congresul Național African și per
mit desfășurarea de alegeri pentru 
un guvern nerasial".

El a adăugat că „C.N.A. nu con
cepe ca poporul sud-african, care 
este crunt oprimat de regimul ra
sist. să renunțe la propria sa apă
rare împotriva brutalității rasiste".

Contenciosul 
nipono-american 
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Impunerea de sancțiuni comerciale 
împotriva Japoniei, anunțată de Ad
ministrația americană, nu va fi to
tuși de natură să reducă imensul 
deficit al balanței schimburilor în 
defavoarea S.U.A., apreciază obser
vatorii politici din Washington, citați 
de agenția Taniug. In consecință. 
Statele Unite ar trebui să găsească 
o soluție în primul rînd prin sporirea 
competitivității produselor economiei 
americane, prin reducerea imensului 
deficit bugetar federal, și nu prin 
sancțiuni sau măsuri protecționiste. 
Agenția menționată amintește ca 
președintele Ronald Reagan a hotărît 
să pună în aplicare sancțiunile co
merciale împotriva Japoniei în pofi
da unui mesaj de ultimă oră adresat 
de premierul nipon. Yasuhiro Naka- 
sone, care solicită alte modalități de 
depășire a diferendului dintre cele 
două țări.

TOKIO 18 (Agerpres). — Majora
rea taxelor vamale la produsele in
dustriei electronice nipone, anunțată 
de S.U.A.. vine în contradicție cu 
Acordul General pentru Tarife si 
Comerț (G.A.T.T.) — a apreciat mi
nistrul de externe al Japoniei, To- 
dashi Kuranari. în prima reacție ofi
cială după impunerea unor taxe de 
„penalizare" de către Administrația 
de la Washington, Kuranari a decla
rat că tara sa va cere noi consultări 
cu Statele Unite în cadrul G.A.T.T. 
și va insista asupra necesității abro
gării sancțiunilor americane.

Agenția Taniug notează că îngri
jorarea resimțită în cercurile ofi
ciale de la Tokio în legătură cu ulti
ma măsură americană este explica
bilă. cu atît mai mult cu cit creș
terea cursului yenului scumpește 
produsele japoneze exportate pe pie
țele străine.

Încercare de lovitură 
DE STAT IN FILIPINE 

MANILA 18 (Agerpres). — O în
cercare de lovitură de stat militară 
a avut loc sîmbătă în Filipine. 
După cum a anunțat agenția națio
nală filipineză de presă, citată de 
agenția T.A.S.S., cîteva zeci de 
soldați și ofițeri au pătruns cu un 
camion greu în incinta taberei mi
litare Fort Bonifacio din capitală, 
unde se află Statul Major al for
țelor armate. E; au anihilat paza 
și au ocupat una din clădiri. Tot
odată, au pus în libertate aproxi
mativ 40 de participant la complo
tul antiguvernamental din luna ia
nuarie și au luat 30 de ostatici.

Participanții la această tentativă 
au fost împresurați și izolați de 
forțele guvernamentale, predin- 
du-se după cîteva ore. în cursul 
schimbului de focuri care s-a pro
dus, un rebel a fost ucis, iar doi 
ostatici au fost răniți.

externe, Mario Quinones, a decla
rat că Guatemala desfășoară o 
politică de neutralitate activă, pro- 
nunțîndu-se pentru o soluție paș
nică, negociată a conflictelor din 
regiunea Americii Centrale.

PROTEST. Un avion de spionaj 
american de tip „Sr-71“ a violat 
spațiul aerian al R.P.D. Coreene 
deasupra apelor teritoriale la est 
de Kosong, transmite agenția 
A.C.T.C. Condamnînd acest act, a- 
genția arată că S.U.A. au efectuat 
în mod repetat în ultimele zile 
misiuni de spionaj în spațiul ae
rian al R.P.D. Coreene.

LA BAMACO au luat sfîrsit lu
crările Conferinței Uniunii Inter
parlamentare Africane. Pe agenda 
dezbaterilor au "figurat în princi
pal modalitățile de depășire a pro
blemelor economice grave cu care 
sînt confruntate țările continentu
lui. într-o rezoluție specială, parti- 
cipantii condamnă politica de 
apartheid, ocuparea ilegală de că

tre regimul de la Pretoria a Nami
biei și a unei părți a teritoriului 
angolez.

MIȘCARE GREVISTA. Contro
lorii traficului aerian din Franța 
au hotărît să participe la o grevă 
de două ore în fiecare zi începînd 
de marți, 21 aprilie, ca urmare a 
eșecului negocierilor dintre sin
dicate și administrație în legătură 
cu revendicările privind îmbună
tățirea condițiilor lor de viață. 
Unele zboruri interne și interna
ționale urmează să fie amînate. Pe 
de altă parte, continuă greva per
sonalului de la sectoarele infor
mații și manipularea bagajelor de 
la aeroporturile Orly și Roissy 
Charles de Gaule din Paris.

EFECTE DESTABILIZATOARE. 
Activitatea corporațiilor transna
ționale are un efect destabilizator 
asupra economiei mondiale — este 
concluzia care se desprinde din ra
portul elaborat de Comisia O.N.U. 
pentru corporațiile transnaționale.

Acestor mari companii le revine, 
intr-o mare măsură, responsabi
litatea pentru actuala situație eco
nomică defavorabilă, care um
brește perspectivele de dezvoltare 
a numeroase țări din Africa, Asia 
și America Latină. Comisia, se a- 
rată in raport, consideră că este 
necesar să se adopte cît mai urgent 
posibil un cod de conduită pentru 
corporațiile transnaționale, care 
să contribuie la diminuarea conse
cințelor negative ale activității lor 
asupra economiei țărilor în curs 
de dezvoltare în care acționează.

I

ACCIDENT. Trei persoane și-au 
pierdut viața și alte 40 au fost ră
nite în momentul în care un tren 
a lovit un autobuz la o trecere de 
nivel în Shanghai, transmite a- 
genția China Nouă. Accidentul a 
fost provocat de o defecțiune a ba
rierelor, care nu au coborît pen
tru a împiedica autobuzul să
jungă pe calea ferată în jjiome.n- 
tul în care trenul se apropia, au 
constatat autoritățile.
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