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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Socialismului Democratic - KODISO 

din Grecia, condusă de Haralambos Protopapas, 
secretar general al partidului

Evidențiind noi posibilități pentru extinderea conlucrării dintre 

popoarele român și zairez pe multiple planuri, ieri au continuat

CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU

9 9

SI PREȘEDINTELE MOBUTU SESE SEKO
9 9

In cursul dimineții de marți au 
continuat, la Palatul Consiliului de 
Stat, convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și președintele 
fondator al Mișcării Populare a 
Revoluției, președintele Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko.

Au fost examinate noi căi de 
promovare a colaborării dintre 
cele două țări, îndeosebi a coope
rării economice, schimbul de ve

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU SI PREȘEDINTELE
9 9 9 9

MOBUTU SESE SEKO AU SEMNAT COMUNICATUL COMUN

în cadrul unei solemnități des
fășurate la Palatul Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și pre
ședintele fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, președin

deri evidențiind posibilități largi 
de amplificare și adîncire a con
lucrării româno-zaireze în diferite 
domenij de interes comun.

In acest context, s-a relevat ne
cesitatea de a se acționa în conti
nuare pentru realizarea în bune 
condiții a acordurilor, a tuturor 
proiectelor de colaborare existen
te între România și Zair, subli- 
niindu-se rolul important ce revi
ne comisiei mixte guvernamentale 
în extinderea, în forme moderne 
și pe baze reciproc avantajoase, a 

tele Republicii Zair, Mpbutu 
Șese Seko, au semnat, marți 
după-amiază, Comunicatul comun 
privind vizita șefului statului zai
rez în România.

La ceremonia semnării au parti
cipat tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Bobi Ladawa. 

colaborării bilaterale, a cooperării 
în producție pe baze stabile și de 
lungă durată, precum și pentru 
diversificarea schimburilor comer
ciale, potrivit cerințelor și progra-: 
melor de dezvoltare economico- 
socială ale celor două țări.

★
După-amîază, tovarășul' 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

Au luat parte membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central 
al partidului, membri ai guvernu
lui, alte persoane oficiale.

Au fost de față persoanele ofi

România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-a reîntîlnit cu 
președintele fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, președinte
le Republicii Zair, Mobutu Șese 
Seko, și doamna Bobi Ladawa.

In aceeași atmosferă de înțele
gere și prietenie, cei doi conducă
tori de partid și de stat au conti
nuat schimbul' de păreri în pro
bleme bilaterale de interes comun.

(Continuare în pag. a IlI-a)

ciale care însoțesc pe înaltul 
oaspete în țara noastră.

După semnare, cei doi pre
ședinți s-au felicitat reciproc, 
și-au strîns mîinile cu căldură, 
exprimîndu-și, și cu acest prilej, 
satisfacția pentru rezultatele con
vorbirilor purtate în aceste zile la 
București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
delegația Partidului Socialismului 
Democratic — KODISO din Grecia, 
condusă de Haralambos Protopapas, 
secretar general al partidului, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat 
o vizită în țara noastră.

Secretarul general al KODISO a 
mulțumit pentru întrevederea acor
dată, pentru posibilitatea oferită de 
a vizita România, de a cunoaște rea
lizările poporului român în construc
ția socialismului și de a purta cu 
secretarul general al Partidului Co
munist Român convorbiri pe proble
me de interes comun.

în cadrul intilnirii s-a procedat la 
o informare reciprocă asupra preo
cupărilor actuale ale celor două 
partide.

în timpul întrevederii au fost sub
liniate bunele raporturi existente in
tre P.C.R. și KODISO, exprimîndu-se

Reducerea consumurilor materiale — o cerință
de bază In activitatea economică

Un adevăr de netăgăduit arată, 
astăzi mai mult ca oricind, că in ori
ce strategie de dezvoltare economica 
și socială folosirea judicioasă a re
surselor de materii prime își păstrea
ză locul de prim rang. Nivelul con
sumurilor definește cu maximă 
exactitate competitivitatea și eficien
ța unei industrii naționale, măsoară 
capacitatea acesteia de a'-și spori 
avuția națională.

Cu atît mai pregnantă este o ase
menea cerință în contextul actual al 
dezvoltării intensive a economiei 
noastre naționale, fapt subliniat de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
Creșterea eficienței, prin valo
rificarea superioară a tot ceea 
ce înseamnă materie primă sau 
energie, prin folosirea lor ra
țională, astfel incit cu consumuri 
cit mai mici să se obțină producții 
cit mai mari, a căpătat valabilitate 
de postulat. Astăzi nu mai avem ne
voie de argumente pentru a de
monstra de ce este nevoie să redu
cem consumurile specifice de mate
riale și energie, ci de soluții tehnice 
și tehnologice, de un sistem de nor
me justificate științific și, mai ales, 
de o atitudine responsabilă care să 
reflecte necesitatea înțeleasă a spi
ritului gospodăresc.

Activitatea, rezultatele înregistra
te in unele unități industriale arată 
că multe colective de oameni ai 
muncii au înțeles exact aceste ce
rințe. Nu-i însă de ajuns. Secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atrăgea serios 
atenția că, pe unitatea de venit na
țional, consumăm mai multă energie 
și materii prime, comparativ cu o se
rie de țări dezvoltate. Cine ar pu
tea să motiveze, credibil, această 
stare de lucruri în contextul econo
miei noastre actuale, temeinic dez
voltată pe plan uman, tehnic și teh
nologic ? O singură explicație poa
te fi admisă ca verosimilă : existen
ta unei atitudini mai puțin ferme 
în rindul unor conducători de între
prinderi și specialiști din industrie 
și din celelalte ramuri, în promo
varea progresului tehnic și care nu 
au întotdeauna în vedere criteriile 
eficienței economice. Elocvente în 
ațest s-ens sint aprecierile secretaru
lui general al partidului, care arăta 
că la întocmirea planului, îndeosebi 
a balanțelor materiale, se observă 
tendința de mărire a unor consu
muri de materiale, de depășire sau 
de neincadrare în normele de con
sum stabilite, precum și de introdu
cere in fabricație a unor produse cu 
consumuri mai mari decit cele exis
tente, deși pe plan mondial și in 
planul nostru de progres tehnic se 
insistă pentru a se trece la reali

PENTRU GRĂBIREA iNSĂMlNȚĂRILOR:

FIECARE ORA BUM BE LUCRU IN ClMP - FOLOSITĂ DIN PLIN! 
Zi de zi, ritmul semănatului la cote maxime

Ancheta „Scînteii" in unități agricole din județul Călărași
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dorința de a se acționa in conti
nuare pentru extinderea acestora în 
interesul dezvoltării relațiilor româ- 
no-elene, al întăririi prieteniei din
tre cele două țări și popoare, al co
laborării și cooperării in Balcani, în 
Europa și în întreaga lume.

Referindu-se la unele aspecte ale 
politicii mondiale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că si
tuația actuală continuă să se men
țină deosebit de gravă și complexă, 
ceea oe impune să fie intensificate 
eforturile tuturor țărilor și popoare
lor, ale partidelor comuniste, socia
liste. social-democrate, ale forțelor 
progresiste de pretutindeni pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la măsuri efective de dezarmare. în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru soluționarea pe cale pașnică, 
prin tratative, a problemelor liti
gioase dintre state, pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

zarea de noi produse cu un consum 
mai redus de materii prime, ener
gie și materiale.

Realizările anului 1987, clnd, după 
cum se știe, cheltuielile la 1 000 lei 
producție-marfă în industria repu
blicană au fost mai mrici față de 
anul precedent numai cu 0,70 lei, 
evidențiază o dată în plus necesita
tea intensificării in continuare a re
ducerii drastice a consumurilor. Cu 
atit mai pregnant se pune această 
problemă in cazul metalelor neferoa
se — materiale deficitare in econo
mia noastră, pentru procurarea că
rora fie că sîntem nevoiți să apelăm, 
cu mari cheltuieli investiționale, la 
resurse geologice tot mai sărace in 
substanțe utile, fie să le procurăm 
cu mari eforturi valutare din import. 
Realitatea arată însă că, in conștiin
ța multora dintre cei ce utilizează 
metale neferoase, toate aceste stră
danii și demersuri la chibzuință 
n-au găsit încă ecoul cuvenit. Do
vezi convingătoare, dar și amare in 
același timp, exemple concrete de 
nepăsare în folosirea acestor metale 
din oe în ce mai scumpe și rare au 
fost aduse la cunoștință unui mare 
număr de specialiști din producție și 
activiști de partid județeni cu sar
cini în domeniul economic, cu prile
jul unei "expoziții deschise, in luna 
martie. în unul din pavilioanele ex- 
poziționale de la „Casa Scînteii". 
Această expoziție, care s-a constituit 
totodată și într-o lecție moralizatoa
re asupra spiritului gospodăresc, 
prezentînd circa 3 000 de produse, 
piese și repere turnate din metale 
neferoase și aliaje ale acestora, și-a 
propus, și credem că a reușit, să 
tragă un serios semnal de alarmă și 
să dea, în același timp, un sever 
avertisment tuturor celor care mai 
ignoră incă cele mai elementare re
guli de valorificare și economisire a 
materiilor prime, energiei și mate
rialelor.

Industria noastră realizează anual 
zeci de mii de tone de piese turnate 
din metale neferoase. Se consumă în 
aceste operații cantități apreciabile 
de aluminiu, cupru, bronz, plumb și 
alte aliaje. Desigur, ele se vor con
suma și în continuare, întrunit multe 
piese și organe de mașini mu se pot 
realiza decit din metale neferoase. 
Important este însă cu ce consumuri 
se realizează asemenea piese. Pen
tru că producția nu reprezintă un 
scop în sine, ci un mijloc de crește
re a veniturilor fiecărei întreprin
deri și, prin urmare, a venitului na
țional, un factor de creștere a 
bunăstării noastre, a tuturor. Mulți 
specialiști înțeleg acest lucru și no
tăm cu satisfacție că unele între
prinderi și centrale industriale reali
zează indici de valorificare a mate

pentru asigurarea unei păci trainice 
pe planeta noastră.

In cadrul convorbirilor s-a subli
niat importanța transformării Bal
canilor într-o zonă a bunei vecină
tăți, a înțelegerii, colaborării și păcii, 
lipsită de arme nucleare și chimice, 
fără baze și trupe militare străine.

Convorbirile au pus în evidență 
dorința celor două partide de a con
lucra tot mai strins pe arena mon
dială in vederea preîntîmpinării răz
boiului, înfăptuirii dezarmării, asi
gurării păcii în lume.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, Sta
vros Papanicolau și Militadis Papa- 
thanasiu, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al KODISO.

rialelor de peste 95 Ia sută. Altele în 
schimb... j

La standurile rezervate in «pozi
ția amintită Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, de pildă, 
ne-a atras atenția o piesă masivă 
din bronz. Citim pe fișa care o în
soțește : roată melcată pentru auto
camioanele DAC-444T. Producătorul 
ei : întreprinderea de piese auto de 
schimb din Iași. Alăturat, două semi
fabricate : piesa brută — inclusiv 
rețeaua de turnare și bavurile— în
tărește 30,4 kg, eliminînd rețeaua de 
turnare și bavurile. semifabricatul 
ajunge la 19 kg. iar piesa finită, 
după prelucrare, cintărește numai 
10 kg, Despre indicele de utilizare 
a metalului, orice comentariu este 
de prisos.

Și aceasta nu este chiar cea mai 
flagrantă mostră de irosire a acestui 
prețios aliaj neferos, care este bron
zul. în imediata apropiere, întreprin
derea de rulmenți grei din Ploiești 
Își afișează, la rindul ei, propria 
nepăsare față de modul cum se va
lorifică un alt material la fel de pre
țios — alama. Oare ce părere au 
specialiștii din unitate și centrala 
industrială de profil de faptul că 
dintr-un semifabricat turnat care 
cintărește aproape 30 kg, se transfor
mă in șpan 29 kg de alamă, rezul- 
tînd un grad de utilizare a metalului 
de 19 la sută ? în mod evident, în 
acest caz este vorba de nesocotirea 
unor cerințe economice și tehnologi
ce elementare, lucru dovedit de alt
fel și de faptul că pe ansamblul său 
această centrală a depășit anul tre
cut cu peste 15 la sută consumul de 
alamă planificat. Greu de înțeles, 
dar întreprinderea ploieșteană uti
lizează pentru fabricarea piesei res
pective (o colivie de rulmenți) cea 
mai neindicată tehnologie, chiar 
dacă ea este dintre cele mai moder
ne — turnarea centrifugală. Ceea ce 
au reușit să facă ploieștenii nu este 
altceva decit o antipropagandă 
acestei, intr-adevăr, valoroase tehno
logii. în cazul de față, așa cum se 
specifică și in nota atașată fișei 
produsului, ena indicată clasica 
turnare statică, Însoțită de o ma- 
trițare, prin care s-ar asigura o 
economie de material de peste 45 la 
sută.

Turnarea centrifugală ar fi eficien
tă în schimb pentru confecționarea 
altor categorii de pifcse, inclusiv pen
tru reperul bucșă LD075—6 737, pe 
care îl execută Combinatul de oțeluri 
speciale Tirgoviște dintr-o cantitate 
de 19 kg bronz, ca să ajungă in fi
nal la 3,75 kg. Deci cu un coeficient 
de utilizare al metalului sub 20 la 
sută. Adoptind la acest reper tuma- 

(Continuare in pag. a IH-a)
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COMUNIȘTII-PROMOTORI Al ÎNFĂPTUIRII 
PROGRAMELOR DE MODERNIZARE

— Ați analizat tn biroul comite
tului de partid de la „Hidromecani
ca" — Brașov. în prima parte a 
lunii martie, tovarășe ing. Emanoil 
Bălnicu (secretar adjunct cu proble
me economice), stadiul aplicării mă
surilor prevăzute pe acest an în 
programul de perfecționare a orga
nizării și modernizare a producției. 
Au apărut probleme deosebite, care 
au determinat o asemenea analiză 
chiar in primul trimestru al anului?

— Nu, -nu au apărut asemenea 
probleme. Dimpotrivă. Dacă ne ra
portăm la rezultatele obținute în a- 
ceastă perioadă, avem motive să so
cotim bilanțul din trimestrul încheiat 
ca deosebit de bun. Argumente ? 
In primele luni din acest an pre
vederile de plan la producția in
dustrială au fost depășite cu 4,5 mi
lioane lei. productivitatea pe fiecare 
om al muncii a înregistrat un spor 
de peste 1 000 lei. iar sarcinile de 
export au fost depășite cu 2,5 mi
lioane lei.

— Atunci, ce anume a determinat 
analiza amintită ?

— Nimic altceva declt consecven
ța comitetului de partid de a ana
liza. cel puțin o dată pe trimestru, 
stadiul îndeplinirii programului de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției. Cele patru 
analize pe care le rezervăm anual 
in biroul comitetului de partid aces
tor probleme vitale pentru bunul 
mers al producției, pentru progresul 
tehnic al întreprinderii sint și multe, 
sint și puține. Multe dacă privim 
aceste analize doar prin latura lor 
pur statistică. Puține dacă avem in 
vedere caracterul dinamic al acțiunii 
de modernizare și rolul pe care trebuie 
să-1 albă organele si organizațiile de 
partid in conectarea permanentă a 
energiilor tuturor comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii la înfăptui
rea măsurilor prevăzute, la însuși
rea unui mod nou de a gîndi și ac
ționa in acest domeniu.

— Dacă v-am solicita să vă opriți 
la eiteva exemple concludente, care 
să releve participarea concretă a 
comuniștilor Ia soluționarea unor 
probleme importante din programul 
de perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție, 
ce ne-ați spune ?

— înțeleg foarte bine sensul Între
bării. Ați vrea să știți dacă comu
niștii se situează prin fapte în pri
ma linie a promovării modernizării. 
Răspunsul este, cum de altfel 
bănuiți, indiscutabil DA. Pe lîngă 
faptul că de coordonarea întregului 
program de modernizare răspund 
comuniștii cn muncă de răspundere 
fie in consiliul oamenilor muncii, 
fie in comitetul de partid, membrii 
de partid și-au asumai și sarcini 
personale in acest domeniu. Am

putea vorbi de zeci de exemple. 
Dar mă voi opri doar la cîteva.

Una din problemele cu care s-a 
confruntat colectivul secției mecano- 
energetice a fost aceea a lipsei unor 
mijloace de verificare și testare a 
parametrilor pompelor si distribui
toarelor hidraulice ale mașinilor- 
unelte intrate în reparație capitală, 
care pînă nu de mult erau procu
rate din import. Biroul organizației 
de bază nr. 15 a trașat ca sarcină 
comuniștilor Cristu Florea. muncitor 
specialist de înaltă calificare, și in
ginerului loan Stoica să realizeze, 
în concepție proprie, un stand de 
încercări, sarcină pe care cei doi 
au îndeplinit-o în mod exemplar. 
Realizarea standului de încercări a 
făcut practic mai eficientă munca 
de testare, asigurînd. totodată, atît 
o calitate mai înaltă, cît și sigu
ranță mai mare în funcționarea sub- 
ansamblelor respective, ceea ce a 
condus la creșterea fiabilității lor.

Alt exemplu la fel de conclu
dent : rotorul turbină, reperul de 
bază al turbosuflantei H-3 T. ne 
dădea multă bătaie de cap. El era 
realizat de una dintre intreprinde-

n-am putea da ! Pentru că ei, co-
muniștii, au devenit ceea ce am
putea numi „inima" acțiunii de mo-
dernizare.

— Ne-ați putea prezenta alte
fapte care să ateste că această „ini
mă" are o bătaie eficientă ?

— Vă propun mai bine să faceți 
dumneavoastră cunoștință cu ele la 
fața locului, in întreprindere.

Ne-am convins astfel că o aten
ție deosebită acordă comitetul de 
partid de aici antrenării în acțiunea 
de modernizare, intre alte forțe, a 
cabinetului tehnic și a comisiei in
ginerilor și tehnicienilor. Inginerul 
Ioan Benke, responsabilul acestei 
comisii, care reunește jn cadrul ei 
zeci de specialiști,- majoritatea co
muniști. ne-a relatat că anul trecut 
în întreprindere au fost făcute — 
prin intermediul acestei comisii — 
circa 400 de propuneri de măsuri 
tehnico-organizatorice, care au vizat 
în principal ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor. Aceas
ta a permis ca 59.26 la sută dintre 
produsele întreprinderii să se situe
ze la nivel mondial.

în secția a doua — transmisii hi-

Experienfe • Dezbateri • Atitudini

rile colaboratoare, pentru care acest 
reper nu avea o importantă deose
bită. Era un reper obișnuit, care 
— realizat într-o proporție mai 
mare sau mai mică — nu afecta 
planul la unitatea respectivă. Dato
rită acestui fapt, el era tratat cu 
indiferență, fiind socotit fără im
portantă prea mare. Evident că. din 
această cauză, nu era livrat nici 
ritmic, nici nu corespundea calita
tiv. în aceste condiții, conducerea 
Întreprinderii a hotărit să ia măsuri 
pentru a ne produce singuri acest re
per. Maistrul comunist Iosif Gabor 
din secția sculărie a primit sarcina 
din partea biroului organizației de 
bază de aici ca. împreună cu colecti
vul pe care îl conduce, să, rezolve a- 
ceastă problemă. Așa cum ne-a asi
gurat secretarul biroului organizației 
de bază. Horst Someauer, comunistul 
Iosif Gabor s-a achitat cu răspun
dere de această misiune, astfel că 
acum reperul respectiv se execută 
la Brașov. Rezultatul ? Au fost e- 
liminate inconvenientele pe care le 
provoca în trecut neprimirea lui 
ritmică și la nivelul calitativ nece
sar. Dar cîte asemenea exemple

draullce — se află în plină desfășura
re lucrările de reorganizare și raționa
lizare a fluxurilor tehnologice, mă
sură care se va converti în sporuri 
substanțiale de producție, producti
vitate și calitate. Așa cum ne-a 
declarat tehnologul Petre Graef, 
secretarul comitetului de partid din 
secție, cei care au gîndit această 
acțiune nu sint alții decît inginerii 
comuniști Lucian Florea. Carol Za- 
harias și Andrei Mihăilă. Iar planul 
lor de reorganizare a secției a fost 
supus dezbaterii. într-o ședință de 
partid, prilej cu care comuniștii au 
venit și cu alte propuneri prin care 
acesta a fost îmbunătățit. Contribu
ții de seamă au adus în acest sens 
și alți membri de partid, printre 
care si muncitorul specialist Lorant 
Schweter. care a propus multe idei 
și soluții valoroase. Această apre
ciere este pe deplin valabilă și în 
cazul altor lucrări de organizare și 
modernizare, cum sînt cele din secția 
transmisii hidromecanice grele, care 
s-au finalizat cu un spor de produc
ție de circa 20 la sută și cu o re
ducere a costurilor de fabricație de 
700 000 lei etc.

Efecte deosebit de pozitive a avut 
metoda practicată de biroul comite
tului de partid și birourile organiza
țiilor de bază de a se consulta per
manent cu membrii de partid, cu 
specialiștii și a-i antrena in rezolva
rea tuturor problemelor cu care se 
confruntă întreprinderea in procesul 
de modernizare. Comitetul de partid 
a explicat nu o dată că moderniza
rea are un caracter de masă, că ea 
trebuie să se bazeze pe gîndirea și 
efortul tuturor, și nu numai pe 
aportul „elitelor".

Așa s-a gindit și așa se gindește 
aici, iar rezultatele confirmă că se 
gindește bine. In acest sens se în
scriu nu puține realizări de prestigiu 
ale creației tehnice proprii, ca su
darea prin frecare a subansamblului 
de mare complexitate și dificultate, 
rotorul turbină cu ax ce intră în 
componenta turbosuflantelor mici, 
de a cărui realizare si perfecționare 
s-a ocupat in mod deosebit ingine
rul comunist Viorel Albeanu. Pînă 
de curînd acest subansamblu se 
suda la un institut bucureștean 
printr-un procedeu dificil și scump. 
Începînd din luna februarie el se 
sudează la „Hidromecanica" la un 
preț de cost de multe ori mal redus.

loan Dragu, secretarul comitetului 
de partid din cadrul întreprinderii, 
ne-a prezentat in Încheiere cîteva 
din cerințele ce se pun in fața co
muniștilor în domeniul modernizării 
în etapa imediat următoare : „în 
centrul atenției biroului comitetului 
de partid și a birourilor organiza
țiilor de bază trebuie să se situeze, 
mai mult decît pînă acum. în spiri
tul orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R.. găsirea unor 
soluții eficiente de reducere a con
sumurilor materiale, sl In primul 
rind la otelurile înalt aliate și me
talele neferoase, ca și pentru Înlo
cuirea acestor metale, acolo unde 
este posibil, cu altele care ne stau 
mai mult la Indemină. în acest scop 
este de datoria comuniștilor ca îm
preună cu cadrele tehnice, cu În
tregul colectiv al întreprinderii să 
reanalizeze toate reperele șl produ
sele cu consumuri mari de metale 
deficitare și scumpe, pe care să le 
reproiectăm pentru a le reduce 
greutatea sau pentru a le Înlocui cu 
alte materiale".

în continuare deci, acțiunea de 
modernizare este privită ca operă a 
tuturor comuniștilor, a Întregului 
colectiv. Ceea ce conferă garanția 
că și în viitor se vor obține rezul
tatele scontate.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii*

Turnu Măgurele, azi Foto : Sandu Cristian

O acțiune permanentă, desfășurată zi de zi

Livrarea sistematică 
a produselor agricole contractate

de

Gospodăriile populației din județul 
Mehedinți s-au angajat să predea in 
acest an la fondul de stat cantități 
sporite de produse agroalimentare. 
Cum anul trecut o parte din indi
catorii programului local de autoa- 
provizionare n-au fost îndepliniți de
cît parțial, comitetul executiv al con
siliului popular județean a stabilit, 
încă la începutul acestui an. pe baza 
unei profunde analize, o serie de 
măsuri menite să ducă la înlăturarea 
neajunsurilor, la punerea în valoare 
a tuturor resurselor existente in fie
care localitate si gospodărie. Cu ce 
rezultate practice s-au finalizat pină 
acum aceste măsuri ?

Din datele centralizate la între
prinderile județene de specialitate 
rezultă că. exceptînd bovinele, unde 
acțiunea continuă, la toate celelalte 
produse s-a încheiat contractarea 
produselor de la gospodăriile popu
lației. Au și fost preluate si livrate 
la fondul de stat 560 bovine, 365 
porcine. 416 ovine. 540 hectolitri 
lapte și alte însemnate cantități de 
produse agroalimentare — fasole, 
ceapă, cereale etc. Practic, cum se 
prezintă situația pe localități ?

...Comuna Balta. Locuitorii de aici 
sint repunoscuti ca pricepuți crescă
tori de animale. Există în această 
zonă condiții deosebit de favorabile 
pentru creșterea animalelor, mai 
ales pentru bovine și ovine, al căror 
număr crește an de an în fiecare 
gospodărie. Cetățenii din această co
mună s-au angajat să livreze in a- 
cest an la fondul de stat 285 bovine 
(cu 15 mai multe față de 1987). can
tități duble de came de porc, lapte 
și fasole, 40 tone fructe (cu 5 tona 
mai multe decit în 1987), 300 tone 
fin (cu 60 tone in plus față de anul 
precedent).

— Pentru a sprijini cetățenii in 
onorarea ritmică și integrală a con
tractelor — ne precizează primarul 
Teodor Marinescu —. consiliul popu
lar s-a ocupat de efectuarea la timp 
a lucrărilor de nivelare a pășunilor 
și fînețelor. de supraînsămințarea 
lor cu ierburi repede crescătoare, 
terenurile fiind fertilizate cu îngră
șăminte naturale. Totodată, consiliul 
popular a urmărit organizarea celor 
16 știni cooperatiste pentru pășuna- 
rea ovinelor și taurinelor (pe pajiș
tile naturale si in golurile alpine), 
arnepajind tot atîtea puncte de pre
luare zilnică a laptelui.

în perioada care a trecut din acest 
an. comuna Balta continuă să se si
tueze la loc de frunte pe județ in 
privința livrărilor la fondul de stat. 
De pe acum s-au preluat de la gos-

Ancheta „Scînteii" 
în județul Mehedinți

pete. în acest fel va crește si pro
ducția de lapte, vor spori și preluă
rile la fondul de stat.

...Comuna Devesel. Față de anul 
trecut — cînd realizările nu s-au si
tuat la nivelul planului — în 1988 
s-au contractat cu gospodăriile popu
lației cantități mai mari de produse. 
E un lucru bun că există contracte, 
însă se pune intrebarea : se vor rea
liza și prelua integral pină la sfîr- 
situl anului cantitățile stabilite ? 
Formulăm această întrebare întrucît 
anul trecut, deși s-au contractat de 
la gospodăriile populației 1138 hl 
lapte, s-au preluat pină la sfîrșit 
doar 24 hl (adică mai puțin de... 2 
la sută), iar din cei 303 hl lapte de 
oale s-au preluat numai 53 hl.

— în acest an. ne spune Aristița 
Trăistaru. vicepreședinte al consiliu
lui popular, situația este mult schim
bată. în primul rind. datele de la 
recensămîntul animalelor ne-au con
firmat că acum gospodăriile popu
lației dețin efectivele de animale ne
cesare pentru realizarea producțiilor 
contractate. în al doilea rînd. pen
tru ca să rezolvăm problema fura
jelor s-au nominalizat, pe grupuri de 
gospodării, suprafețele silvice desti
nate pășunării taurinelor. în privin
ța ovinelor, s-au format 12 stîni co
operatiste pentru pășunare în zonele 
de deal și munte, (in perimetrele re
partizate de organele agricole jude
țene). S-a trecut, totodată, la întoc
mirea necesarului de furaje pe fie
care gospodărie in parte (pentru pe
rioada de stabulație a animalelor), 
repartizindu-se in cele patru coope
rative agricole de producție supra
fețele ce vor fi cultivate (după pă- 
ioase). cu a doua cultură furajeră. 
S-au nominalizat și cadrele de la 
primărie, ca și cele din conducerea 
unităților, care vor conduce această 
acțiune.

...La Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare s-au 
subliniat. încă o dată, marile răs
punderi ale organelor locale ale pu
terii și administrației de stat in re
zolvarea practică a tuturor proble
melor de care depinde îndeplinirea 
integrală a programelor de auto- 
aprovizionare. Aspectele relatate în 
rindurile de fată din comunele me- 
hedințene evidențiază că aceste În
datoriri nu trebuie socotite ca acti
vități „de campanie", ci să se con
stituie ca răspunderi și preocupări 
permanente, să fie urmărite zi de zi.

Vlrqlllu TATARU
corespondentul „Scînteii*

podăriile populației 26 bovine. 15 
porcine. 960 kg carne de pasăre. 1.1 
tone fasole. 18 000 ouă. 105 tone fin. 
Și livrările continuă.

...Comuna Vinători. Există aici 
două cooperative agricole de produc
ție. o asociație horticolă, alte puter
nice unități. E — cum pe drept se 
spune — o așezare cu o putere eco
nomică în continuă creștere. Pentru 
acest an s-au încheiat integral con
tractele la bovine, porcine, ovine, 
carne de pasăre. came de Iepure, 
ouă. miere de albine, fructe, cartofi, 
struguri si fasole. în schimb, din 
planul de 1 820 hl lapte de vacă s-au 
contractat numai 820 hl. iar in pri
vința laptelui de oaie, din 475 hi — 
doar 215 hL Cum se explică această 
situație ?

— Fiind zonă cerealieră — ne spu
ne primarul Ion Jderu — aici se re
simte lipsa pășunilor. Nici efectivele 
de bovine și ovine nu se ridică la 
nivelul prevederilor planului. Insu
ficiente sint și furajele necesare 
pentru perioada de stabulațle.

Există insă reale posibilități ca o 
atare situație să-și găsească rezolva
rea. Și aceasta întrucît cele două 
cooperative agricole de producție de
țin peste 5 000 ha teren arabil. După 
recoltarea păioaselor — griu și orz —. 
membrilor cooperatori li se pot re
partiza. asa cum s-a indicat de la 
consiliul popular județean, suprafețe 
de teren pe care să le cultive cu 
furaje, ceea ce ar fi. deopotrivă. în 
avantajul unităților și al deținători
lor de animale. Numai că acest lucru 
nu l-au făcut pină acum nici consiliul 
popular. nici conducerile celor 
două cooperative agricole. Poate o 
vor face anul acesta — așa cum de 
altfel ne-a declarat primarul comu
nei. care a ținut să adauge că tot in 
acest an. printr-o selecție riguroasă 
— asigurată de cadrele s,anitar-ve- 
terinare din comună — se vor re
tine in gospodăriile populației toate 
vițelele de reproducție, incit pină la 
31 decembrie numărul vacilor pen
tru lapte să se dubleze, iar al ovi- 
nelor-matcă să crească cu 570 ca

VlLCEA : Sporește 
zestrea edilitară

S-7. S-9... Două simboluri care 
denumesc cele două noi blocuri 
de locuințe construite și puse 
la dispoziția oamenilor muncii 
din municipiul Rimnicu Vîlcea 
in cel mai tinăr cartier din a- 
cest oraș : Rimnic Sud. Aici, ca 
și la Drăgășani, se mai află 
in stadiu de finisaj alte 6 
blocuri de locuințe.

— Stadiul lucrărilor și ritmul 
de execuție pe toate șantierele 
noastre — ne spune inginerul 
Dănuț Lazăr, directorul între
prinderii antrepriză de con- 
strucțli-montaj Viicea — ne 
vor permite pa pînă la sfirșitul 
lunii martie să mai predăm alte 
60 apartamente, fapt ce va de
termina depășirea sarcinilor pe 
primul trimestru Ia construcția 
de locuințe cu cel puțin 20 la 
sută. La parterul blocurilor au 
fost ori sint în curs de predare 
spații pentru deschiderea de u- 
nități comerciale și prestatoare 
de servicii pentru populație. 
(Ion Stanciu).

cooperativă de credit aici, 
în Galați. Soțul, tot in 
oraș, la combinatul side
rurgic. Casa cu pricina a 
fost cumpărată pe... chi
tanță. Urmînd ca actele să 
fie făcute mai apoi. Banii 
au fost dati. iar dosarul 
pentru acte respins în cî
teva rînduri. Pentru că. 
i se spune; această vin- 
zare-cumpărare nu s-a fă
cut pe temeiuri legale. La 
data respectivă cumpără
torul nu avea drept de lo
cuire in municipiu.

— Dar am dat o grăma
dă de bani...

— De ce n-ați venit să 
întrebați înainte ?

Interogația e rostită 
calm, dar cu ascuțiș. Vi
zează optica unora care iși 
pun întrebări, cer ajutor 
numai după ce au săvir- 
șit un lucru aflat peste 
marginile legale. Nu ne
apărat cu cine știe ce gind 
ascuns. Dar, minați de gra
ba pentru interesul lor. 
uită de legi, de autoritate. 
Și cind se dezmeticesc, iși 
aduc aminte. Uneori, nu e 
prea tirziu. Alteori. însă...

— Și acum ce facem ? 
țișnește intrebarea tinerei 
femei.

— Deoarece soțul lu
crează la combinat... Iar 
acolo este nevoie de el... 
ne-am interesat... am ina- 
intat dosarul comisiei ju
dețene, spre avizare. Ia să 
vedem ce s-a decis.

Legătura telefonică s-a 
obținut in cîteva clipe. 
Georgetei Căluian i s-a 
părut insă că a trecut o 
veșnicie. Ei ? întreba pri- 
virea-l'lacără. după ce re
ceptorul a fost pus la locul 
lui.

— Actele sint în drum 
spre combinat, la soț. A- 
probate.

— Cum. adică ? Adică... 
sîntem buni de cinste ? !

Iese insoțită de hohote 
de ris și cu lacrimi de 
bucurie pe obraz.

Orele de audiențe con
centrează. nu o dată, cele 
mai diverse stări omenești. 
Sînt doar ore consacrate 
omului, ' cu existența lui 
atit de bogată și complexă. 
Nu tot ce ajunge aici se 
poate rezolva printr-un 
simplu, instantaneu, DA 
sau NU. Tocmai pentru că 
îndărătul afirmației ori al 
negației se află viața — 
tumultuoasă, imprevizibilă, 
nu intotdeauna dispusă să 
incapă intr-o formulă. 
Totul se cuvine judecat cu 
răbdare, fiecare fapt apre
ciat in temeiul legii. Sint 
calități obligatorii pentru 
omul la care se merge în 
audiență : receptivitatea,
discernămintuî. Adevărate 
instalații „radar" care aju
tă la interpretarea unei si
tuații, la orientarea in hă
țișul unor fapte. Și nu ai 
dreptul nici să te lași aca
parat de soluționarea pur 
sentimentală. dar nici să 
devii robul rezolvărilor 
„la minut", care au cel 
mult o singură „calitate" : 
aceea că nu rezolvă nimic, 
ci doar pun oamenii pe 
drumuri.

La orele de audientă, 
particfpanții la dialog dau 
de fiecare dată un auten
tic examen civic prin în
cercarea lor de a afla cele 
mai drepte si cele mal 
bune răspunsuri la multi
plele. neașteptatele între
bări ale vieții.

un frate și fără consimță- 
mintul lui nu s-a putut ca 
dorința "să devină și reali
tate. Anii au trecut, sora 
mal mică și-a făcut un 
rost In oraș, are casă, vor 
să locuiască aici. împre
ună ; credeau că ajunge, 
pentru asta, cererea veche 
de înfiere, dar n-ajunge.

vorbă de așa ceva. Poate 
vreun accident. Nu, nici 
asta. Atunci ? Cînd omul e 
rugat să se adune și să 
privească mai adine. în el. 
acolo unde lumina se-n- 
gină cu umbra, vorbele nu 
mai țișhesc grăbite de pe 
buze. Cuvintele sînt trecu
te atent prin site, tocmite

A fost prima pe lista 
audiențe.

— Luați loc, vă rog.
Nu s-a așezat. Păstra 

chip aceeași dîrzenie 
care a intrat. Cînd 
știe că are dreptate, dirze- 
nia îl ajută, adesea, să și-o 
apere. Dar oare avea drep
tatea de partea ei femeia _
asta tinără- si frumoasă. 1 pentru că aceasta nu s-a indelung._Da, ceva s-a.în
carc nu voia să ia loc ? 
Mama ei e în virstă, locu
iește în Galați, are două 
camere la bloc si nevoie 
de ajutor, acum...

— Pe scurt, ce forme 
trebuie să facem pentru a 
ne muta la ea. pentru a fi 
Împreună ? 
ei, trebuie 
Mă bizui 
dv. !

Vorbele .
precipitare. Gheorghe San
du. vicepreședintele Consi
liului popular al munici
piului Galați, nu se pripeș
te insă cu răspunsul : pune 
întrebări si cintărește a- 
tent situația. Da. femeia 
e căsătorită. Are si un co
pil. Serviciu ? Sigur_ că 
lucrează. Acolo.

soțul, la 
cu rost, la 
doresc să-i 
cu degetul

pe 
cu 

omul

Sint doar fiica 
să

pe
am grijă... 
înțelegerea

sînt rostite cu

la Con- 
fel. 
Io
a
nă

stanța. Și
Sint oameni 
cui lor. Nu 
rate nimeni 
nu le pasă de mama...

— E frumos că nu 
Dar

vă 
uitați părinții. Dar nu-i 
mai simplu s-o luați pe 
mama la dv. ?

Argumentele de bun simț 
și In temeiul legii nu pot 
fi răsturnate. Un om e mai 
ușor de dizlocat. Pe cînd 
trei !... Dificultăți cu spa
țiul de locuit. Cu aflarea 
unor locuri de muncă co
respunzătoare... E limpede, 
lucrurile sînt mai simplu 
de rezolvat astfel. Normal 
ar fi să se îmbrățișeze 
formula propusă.

— Eu am venit cu spe
ranța să mă ajutați...

Femeia lasă in urma 
ceva din dirzenia adusă 
încăpere. N-a putut 
combată nici unul din 
gumentele care arătau ne
temeinicia solicitării. I-ar 
fi fost și imposibil să o 
facă. Dar nici n-a arătat 
oe o oprește să o ia ne 
mama ia dinsa. Uneori, in 
clipele de adevăr de la o- 
rele de audiențe, se vine 
doar cu virful aisbergului. 
Partea nevăzută de reali
tate. de viață, rămîne în 
adînc. nu ușor de pătruns. 
Aparent, femeia, ce bătuse 
drumul de la Constanta 
pină la Galați, venise cu o 
solicitare care, pentru ea. 
nu ridica probleme. Si 
iată, omul de aici, de la 
audiente. privea lucrurile 
în toată complexitatea lor. 
O sfătuia de bine. îi dez
văluia unghiuri inedite de 
a vedea și judeca lucruri
le, de a aprecia problemele 
personale și locul lor in 
contextul social, probleme
le personale și viata...

Despre acest fel. cumpă
nit. Înțelept, de a vedea 
viața. Ecaterina Măgurea- 
nu. pensionară, ar avea 
multe de spus. Deși a in
trat la audiente bucuroasă:

— S-a găsit hîrtia.
Da. dar nu orice 

aduce fericirea. Asta 
e cercetată acum și mai 
puțin. Cu multi ani in 
urmă. încolțită de felurite 
necazuri. E. M. — de loc 
din județul Vrancea — a 
făcut demersuri să înfieze 
o soră mai mică. Legea 
îngăduia lucrul acesta a- 

^tunci, dar... Dar s-a opus

ei 
in 
să 

ar-

hîrtie 
care

împlinit. A rămas doar o 
simplă dorință caligrafiată 
pe o foaie îngălbenită de 
ani.

— N-ajunge numai 
ea să vă stabiliți la 
dv.

Femeia strivește o 
mă in coltul ochilor :

— Dați-mi un sfat. învă- 
țați-mă ce să fac !...

Viata cu dilemele ei. 
Cumpăna soluțiilor trebuie 
ținută cît mai drept, să nu 
răscolească cine știe ce 
altă vatră, cu foc mocnit. 
Se dă un telefon, se află o

atît 
sora

lacn-

timplat. Tocmai la ultimul 
control medical. Anii adu
nați mănunchi, din ce în ce 
mai multi, au slăbit vede
rea și... Virsta nu iartă pe 
nimeni.

— Dar de ce sînt pusă 
în rînd cu cei care n-au 
făcut o zi de traseu ? în
seamnă că cineva are ceva 
împotriva mea.

Se ia legătura cu direc
torul întreprinderii de 
transport. Da. cazul e cu
noscut. Un vatman răspun
de de viața atîtor oameni, 
încadrarea de la depou s-a

LA ORELE DE AUDIENȚA

Viața, cu întrebările
si rezolvările eijr

oră la care femeia să fie 
prezentă la cel îndrituit să 
rezolve această solicitare. 
Dacă sint speranțe 1 Sigur 
că sînt. „Fratele lot împo
trivă e și acum ?“ Femeia 
răspunde din prag: ..Acum 
nu se mai îngăduie înfie
rea intre frați". Așa e. Dar 
din buna-cuviință cu care 
E. M. a ocolit intrebarea. 
înțelegem că sămința aceea 
rea. de vrajbă, tot nu s-a 
risipit. Viața de familie se 
cuvine trăită în înțelegere, 
în armonie. Iată insă că 
unii, minați de cine știe ce 
resentimente sau 
nu vor sau poate 
în stare să ajungă 
lepciunea asta...

— Vă cunosc de 
dar nu știu de unde să vă 
iau.

Vicepreședintele stăruie 
cu privirea peste chipul 
adumbrit de ani. Un suris 
timid aduce lumină pe 
chipul femeii :

— Re mine mă cunosc 
mulți. Am fost vatman de 
tramvai.

întocmai ! Cît a lucrat în 
uzina din port, Gheorghe 
Sandu călătorea in fiecare 
zi cu tramvaiul. Linia ve
nea de undeva, din inima 
orașului, cu noile sale 
blocuri, cobora panta a- 
bruptă. după 
întins, drept, 
Dunărea.

interese. 
nu sînt 
la înțe-

undeva,

care drum 
.... paralel cu 
Pe linia 

Ecaterina Tincabă a 
tramvaiele din 1956. Apoi, 
pe alte trasee, unde a fost 
nevoie de mina ei...

— Pînă In octombrie, 
anul trecut, cind am fost 
trecută la depoli. la o 
leafă cu eiteva sute de lei 
mai puțin. Acum, cînd am 
mai puțin de un an 
la pensie...

A fost cumva vreo 
tere la mijloc ? Nu,

asta 
dus

pînă

aba- 
nici

făcut potrivit prevederilor 
legii. Nu, nu mai e nimic 
de făcut... Directorul e 
ușor mustrat : să nu zică 
nu înainte de a încerca. 
Are alte posturi acolo. în 
depou ? Nu, la calificarea 
solicitantei, mi. Dar un 
nou control medical s-ar 
putea face ? Desigur. Si 
dacă medicina muncii în
găduie conducerea 
trasee ușoare, numai ziua... 
nu obiectează nimeni. Dar 
să fie limpede : fără aviz 
medical nici nu poate fi 
vorba. Evident. încet, cu 
bună înțelegere si calm, se 
conturează o soluție, alta. 
Cînd oamenii vor. Cind vi
brează la impasul celor de 
lingă el. Cind dovedesc so
licitudine și 
ceața se ridică, 
dă speranțe.

— Tare mult 
nește necazul ăsta.

— Vă înțeleg. Dar să 
știți un lucru : încadrarea 
din depou e după lege, 

vrut nimeni să vă 
iar dacă 

medical rămîne 
părere, poate se 
o altă soluție.
de a pleca, fe-

pe

acționează, 
orizontul

mă mîh-

N-a 
nedreptățească, 
controlul 
la aceeași 
găsește și 

înainte
meta întreabă cu vorba ei 
potolită :

— Si chiar ați călătorit 
cu tramvaiul meu. ori ați 
zis așa, să-mi faoeti o 
bucurie ?

Uneori, căldura umană 
din priviri nu mai are ne
voie de cuvinte...

— Noi. începe Georgeta 
Căluian, abia intrată în În
căpere. ne-am cumpărat o 
casă in oraș și...

— S-o stăpinițl sănătoși. 
Ei, tocmai de aici 

se încurcă lucrurile, 
milia Căluian e de 
părțile Vasluiului. 
Georgeta. lucrează

„N-aveți
Primim la redacție 

din partea asociației 
locatarilor din bloc 
nr. 3, str. Nikos Be- 
loianis, sector 1. urmă
toarea scrisoare: „A- 
sociația noastră, luind 
în considerare un a- 
nunț publicitar, a co
mandat la ICRAL 
„Colentina" — SG.L 
2. cu sediul oe șo
seaua Ștefan cel 
Mare, colț cu str. Tu
nari. o antenă colecti
vă TV. S-a achitat 
suma de lei 270 (chi
tanța nr. 44 920/16.X. 
1987) pentru întocmi
rea unul deviz, apoi 
s-a mai achitat cu an
ticipație suma de 10 364 
lei (chitanța nr. 44 940/ 
26.X.1987) pentru e- 
fectuarea instalației, 
în sfîrșit. s-au mai a- 
chitat în mină tehni
cianului Răduleșcu 
Ștefan 1 400 lei pen
tru achiziționarea u- 
nor piese din comerț 
cu promisiunea de
contării sumei prin 
bonuri.

Lucrarea promisă In 
zece zile a fost par
țial executată la data 
de 25 noiembrie 1987, 
urmind ca finisarea 
și reglajele (prevăzu
te în deviz și achita-

încolo 
Fa- 

prin 
Ea. 

la o Ilie TĂNASACHE

întreprinderea „Ba
lanța" din Sibiu este 
singurul producător 
din țară specializat in 
realizarea cintarelor 
de diverse mărimi și 
utilizări. în această 
situație, grija față de 
păstrarea bunului re
nume dobindit trebuie 
să fie mare, să se ma
nifeste nu numai în 
produse de calitate, ci 
și in servicii pe mă
sură. Trebuie, pentru 
că nu întotdeauna 
aceste servicii sînt asi
gurate, iar in unele 
cazuri ele lipsesc cu 
desăvîrșire.

în București, eum-

decit, adresați-vă
te) sâ fie efectuate in 
eiteva zile. Echipa de 
tehnicieni a mai ve
nit o dată. dar... n-a 
reușit să pună insta
lația in stare de func
ționare normală.

De atunci a trecut 
timp, s-au scurs zile, 
săptămîni, luni. La 19 
ianuarie 1988. apoi 
la 29 ianuarie 1988 
ne-am adresat atit 
ICRAL-ului. cit și la 
D.G.D.A.L., de pe lin
gă Consiliul popular 
al municipiului Bucu
rești (cu sesizarea nr. 
1019/29.1.1988) prin 
care am cerut verifi
carea devizului și 
terminarea lucrării. 
Ni s-a răspuns la data 
de 27 februarie 1988 
(cu adresa nr. 2775) 
că devizul este corect, 
cu unele mici erori, 
iar ICRAL-ul „Colen
tina" a promis termi
narea lucrării.

Locatarii au fost re
ținuți acasă de mai 
multe ori pentru re
glarea recepției în 
apartamente. dar... 
lucrătorii nu s-au 
prezentat. Ultima da
tă. la 24 martie 1988. 
un inginer de la 
ICRAL-ul respectiv a 
promis din nou veni-

Respectul față 
părătorilor 11 se eli
berează, după achita
rea mărfii, și un cer
tificat de garanție ce 
poartă ștampila uni
tății de unde este 
cumpărat și... cam atit 
Pentru că. așa cum 
a reieșit din discuții
le cu unii șefî de uni
tăți tehnometal și șefi 
servicii comerciale, pe 
certificatele de ga
ranție nu se trece nici 
o unitate care să asi
gure reparațiile în ga
ranție, și asta din mai 
multe motive.

în primul rind. „Ba
lanța" Sibiu nu are re
prezentanță în Bucu-

presei!“
rea lucrătorilor, dar... 
și de această dată 
fără onorarea promi
siunii. Or. lucra
rea este de calitațe 
proastă, recepția pro
gramului este insta
bilă, total necores
punzătoare. Credem 
că materialele folosite 
sint de slabă calitate, 
iar unele — de prove
niență îndoielnică, 
pentru că suma de 
I 400 lei nu a fost de
contată cu bonuri de 
casă din comerț.

Cînd, in ultimă in
stanță. l-am anunțat 
pe tehnicianul Rădu- 
lescu Ștefan — care 
pentru o „muncă" su
perficială, de cîteva 
ore, a Încasat cu e- 
chipa 5 520 lei mano
peră — că ne vom a- 
dresa presei, acesta a 
răspuns cu nonșalan
ță: „n-avețî decit!".

Și cum, intr-adevăr, 
n-avem decit această 
soluție, ne adresăm 
presei și punem con
ducerii ICRAL „Co
lentina" întrebarea : 
este de acord cu a- 
ceastă mentalitate și 
mai ales cu această 
procedură ?
p. alexandru

de beneficiar
rești și nici nu are în
cheiat vreun contract 
cu unitățile cooperației 
meșteșugărești, totul, 
respectiv eventualele 
defecțiuni, urmind a fi 
remediate prin... bună
voință.

în al doilea rînd, 
chiar și in cartea teh
nică ce însoțește pro
dusul — în cazul nos
tru balanța romană de 
gospodărie — la punc
tul 7 al instrucțiuni
lor de exploatare se 
specifică, cităm : „în
treprinderea construc
toare garantează buna 
funcționare a balanței 
timp de 12 luni ți cel

mult 18 luni de la data 
livrării, cu condiția 
respectării prezente
lor instrucțiuni. între
prinderea construc
toare ‘ nu răspunde de 
eventualele lipsuri sau 
defecțiuni ale balan
ței. datorită (sic !) 
transportului sau fo
losirii incorecte".

Și, atunci, pe bună 
dreptate, cumpărăto
rul se intreabă ce ga
ranții ne oferă certifi
catul de... garanție ?

Această întrebare 
și-a pus-o In octom
brie trecut și Constan
tin Bolea, șos. Colen
tina — București, și 
probabil și-au mai 
pus-o și multi alți 
cumpărători cînd au 
cumpărat unul din 
modelele existente in 
.comerț —' balanța ro
mană de gospodărie .In 
valoare de 229 lei. La 
cumpărare, din negli
jența vînzătoarei sau 
din neatenția cumpă
rătorului, nu se știe 
precis, unul din cele

două Indicatoare pen
tru echilibrare — res
pectiv cel mobil și 
confecționat din ebo
nită — s-a rupt. Alt 
cîntar nu mai exista 
atunci în magazin, ce
tățeanul avea neapă
rată nevoie de el pen
tru a-și cintări nepo
țelul venit de curind 
pe lume și, atunci, l-a 
luat așa, cu speranța 
că defecțiunea in apa
rență minoră va pu
tea fi remediată •' la 
vreun centru specia
lizat. Dar s-a înșelat, 
pentru că singurul 
centru de reparații 
din București este 
specializat doar în 
cintare... mari.

Atunci, Constantin 
Bolea s-a gîndit să-1 
trimită spre remedie
re chiar furnizorului, 
întreprinderea „Ba
lanța" Sibiu, Calea 
Gușteriței nr. 21—23. 
Zis șl făcut. Coletul a 
fost expediat ne data 
de 9 noiembrie 1987, 
iar la 16 noiembrie 
1987 a fost preluat —

Indiferența nu iese la
„Am trecut, de cu

rînd. prin Vaslui, ne 
scrie un cititor. Și m-a 
impresionat modul in 
care localnicii iși înal
tă orașul — frumos, 
modern, cu un centru 
civic ca o bijuterie, cu 
numeroase cartiere 
noi. curate si atrăgă
toare. cu străzi largi 
și permanent anima
te. Un amănunt mi-a 
reținut însă atenția : 
pe străzi mașinile e- 
rau aproape toate 
murdare, contrastind 
cu luminosul oejsaj 
urban, aducind astfel 
o pată, nu de culoa
re. in civilizația stră
zii. Cînd eu însumi am 
vrut să spăl mașina — 
veneam de la drum — 
n-am putut-o face în
trucît. mi s-a spus, 
statia de spălare de 
aici este defectă si. în 
consecință, nu se poa
te beneficia de acest 
serviciu".

Mergem pe urmele 
scrisorii. Intr-adevăr, 
singura instalație de 
spălare a autoturis
melor din municipiul 
Vaslui — unde exis
tă mai multe mii de 
mașini — nu mai 
funcționează de cîtiva 
ani. Cauza ? O aflăm 
chiar de la Ene Chi- 
riac, șeful stației au- 
toservice a întreprin
derii județene de pro
ducție industrială si 
prestări de servicii : 
„Instalația a mers 
cițiva ani. la început, 
apoi, datorită defectă
rii unor piese, a fost 
pur si simplu abando
nată".

— Și nu se poate 
repara ? — întrebăm.

— Cum să nu. Chiar 
noi am reușit, prin 
forte proprii, s-o re
punem de cîteva ori 
in funcțiune... dar in-

conform recipisei —de 
Ion Potecaru, delega
tul întreprinderii. Aș- 
teptînd zadarnic cin- 
tarul sau măcar vreun 
răspuns. Constantin 
Bolea expediază o scri
soare pe adresa între
prinderii, în 15 decem
brie 1987. Nimic. Re
vine in 22 decembrie. 
Iarăși nimic. Tenace, 
insistă, la 20 ianuarie 
1988. Același... „răs
puns". Se adresează 
de data aceasta Comi
tetului județean de 
partid Sibiu. în sfîr
șit, cum scrie pe adre- 
sa-dispoziție de li
vrare din 8 februa
rie 1988, cintarul este 
expediat „remediat în 
termen de garanție", 
fiind recepționat de 
beneficiar abia în... 12 
martie 1988. Cum s-ar 
spune, rapid și efi
cient serviciu 1 Ori
cum, mai bine mai 
tirziu decît...

Vlrqil 
M1HA1LOVIC1 

spălat
stalația respectivă este 
amplasată lingă o 
secție de mobiiă. care 

• degajă tot timpul zi
lei cantități mari de 
praf de rumeguș, praf 
care ar murdări ma
șinile de-abia spălate. 
Așa că...

Nu știm care este 
situația exactă. Ori
cum. considerăm că 
I.J.P.I.P.S. Vaslui, uni
tate de altminteri cu 
realizări notabile în 
asigurarea unui mare 
volum de prestări- 
servicii pentru popu
lație. are toate posi
bilitățile să soluțione
ze și acest „amă
nunt". adică să... spe
le orice urmă de in
diferență in repune
rea in funcțiune cît 
mai repede a stației 
de spălare din aceas
tă localitate.

Petru NECULA
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI

REPUBLICII ZAIR, MOBUTU SESE SEKO

CONVORBIRILE OFICIALE
DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl PREȘEDINTELE MOBUTU SESE SEKO
(Urmare din pag. I)

Cei doi președinți și-au expri
mat satisfacția față de convorbiri
le purtate în aceste zile la Bucu
rești, apreciind că ele reprezintă o 
nouă și importantă contribuție la 
dezvoltarea raporturilor de priete
nie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mobutu Șese Seko au hotărît să 
continue dialogul româno-zairez la 
nivel înalt care s-a dovedit a avea 
o importanță deosebită în dezvol
tarea colaborării bilaterale, cît și 
în sfera vieții internaționale, în 
folosul și spre binele ambelor po
poare, al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

Președintele Mobutu Șese Seko 
a adresat, și cu acest prilej, calde

mulțumiri pentru primirea ospita
lieră de care s-a bucurat în timpul 
vizitei în România.

în legătură cu concluziile la care

Doamna Bobi Ladawa a făcut, ■ 
marți, o vizită la Palatul pionierilor 
și șoimilor patriei din Capitală. 
Au fost prezentate expoziția 
documentară „Pionierii României 
în anii luminoși ai «Epocii 
Nicolae Ceausescu»", precum si ate
liere și cabinete destinate creației 
artistice si tehnico-științifice a copi
ilor, mărturii ale condițiilor deosebi
te de care se bucură tînăra generație 
a patriei. Vizita s-a încheiat cu un 
spectacol susținut de membri ai for-

Vizite ale doamnei Bobi Ladawa
la Palatul pionierilor și șoimilor patriei 

și Ia Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România

s-a ajuns în timpul vizitei, al con
vorbirilor oficiale s-a convenit 
textul unui Comunicat comun care 
se va da publicității.

mafiilor artistice ale pionierilor și 
șoimilor patriei.

In aceeași zi a fost vizitat Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste 
România, unde a fost parcursă 
expoziția „Dovezi ale dragostei, 
Înaltei stime si profundei prețuiri 
de care se bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ale amplelor relații de 
prietenie și colaborare dintre poporul 
român și popoarele altor țări".

(Agerpres)

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mobutu Șese Seko
salutați cu deosebită căldură de locuitori ai Capitalei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și președintele fon
dator al Mișcării Populare a Revo
luției, președintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko, au făcut, marți, 
o vizită în municipiul București.,

Cei doi șefi de stat au fost înso
țiți de tovarășul Constantin Olteanu, 
primarul general al Capitalei.

în timpul vizitei, președintele 
Mobutu Șese Seko a fost informat 
asupra vastului program, inițiat de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de modernizare 
și dezvoltare a capitalei țării, de 

■ continuă înnoire urbanistică.
După ce s-a străbătut o parte din 

noul cartier Crîngași, s-a poposit la 
complexul hidrotehnic realizat în 
această parte a orașului, unde, in 
vecinătatea lacului de acumulare de 
pe rîul Dîmbovița, a fost realizată și 
o întinsă bază de odihnă și agre
ment. Președintelui zairez i-au fost 
prezentate programul de amenajare 
complexă a rîului Dîmbovița, măsu
rile luate pentru regularizarea aces
tuia, asigurîndu-i astfel un curs cu 
apă limpede ce favorizează crearea 
unui mediu ambiant sănătos.

S-au vizitat, în continuare, bulevar
dul „Victoria Socialismului" și Casa 
Republicii, unde oaspetelui i-au fost 
înfățișate principalele caracteristici 
ale vastului complex arhitectonic ce 
se înaltă în acest perimetru urba
nistic din centrul Bucureștiului.

Impresionat de cele văzute, pre
ședintele zairez a avut cuvinte de 
înaltă apreciere cu privire la an
vergura lucrărilor. ingeniozitatea 
soluțiilor adoptate, la valoarea arhi
tecturii impozantelor construcții.

A fost vizitat, de asemenea. Com
plexul comercial agroindustrial 
„Unirea", una din marile unități da 
acest fel construite în Capitală.

Din Piața Universității, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mobutu Șese 
Seko au parcurs cu metroul traseul 
pînă în Piața Aviatorilor, oaspete
lui fiindu-i prezentate aspecte pri
vind construcția și soluțiile adoptate 
în realizarea acestei importante căi 
de transport în comun.

Vizita a oferit distinsului oaspete 
zairez imaginea unui oraș modem, 
cu o impresionantă evoluție urba
nistică, ce conferă capitalei noastre 
o înfățișare tot mal frumoasă.

Pe parcursul vizitei, oei do! 
conducători de partid și de stat au 
fost salutați, pretutindeni, de cetă
țeni ai Capitalei cu manifestări de 
deosebită stimă și prețuire.

★
Marți după-amiază. președintele 

Republicii Zair, Mobutu Șese Seko 
Kuku Ngbendu Wa Za Banga, cele
lalte persoane oficiale zaireze care 
îl însoțesc au făcut o vizită la In
stitutul de cercetare științifică si in
ginerie tehnologică pentru mașini și 
utilaje agricole Băneasa.

Oaspetele a fost însoțit de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

Președintelui Republicii Zair i-au 
fost prezentate tractoare. com
bine și alte mașini agricole, cele

mai noi tipuri ei variante de 
autoturisme de oraș si de te
ren „Dacia". „Oltcit" si „ARO", 
precum și gama diversă de auto
camioane. autobuze, autobasculante, 
autocisterne.

Semntnd fii cartea de onoare, șeful 
statului zairez a apreciat realizările 
obținute de specialiștii români în do
meniul construcțiilor de mașini și 
le-a urat succese tot mai mari in 
activitatea lor viitoare.

■■■■■■■■■■■■■

Puternic stimulent pentru îndeplinirea si depășirea planului la expun Reducerea consumurilor 
materiale

La întreprinderea „Electrobanat" din Timișoara

lin
întreprinderea „Electrobanat" Ti

mișoara a intrat în rindul exporta
torilor de corpuri de iluminat în 
urmă cu două decenii, iar de atunci 
s-a numărat, an de an, printre uni
tățile cu o intensă activitate in acest 
domeniu, realizînd o gamă diversi
ficată de produse cu parametri teh- 
nico-economici superiori, competitivi 
pe piețele externe de pe toate con
tinentele. Datorită măsurilor politico- 
organizatorice și tehnico-economice 
luată de comitetul de partid și con
siliul oamenilor muncii, precum și a 
generalizării experienței dobîndite în 
anul trecut, cind sarcinile la export 
•U fost nu numai îndeplinite, ci și 
depășite, producția pe acest an des
tinată partenerilor de peste hotare, 
acoperită integral cu contracte la 
nivelul planului pe ambele relații, 
s-a derulat conform ritmului stabilit

în felul acesta, întreprinderea a 
reușit să-șl onoreze integral obliga
țiile contractuale la termenele sca
dente in primul trimestru al anului 
și chiar să livreze suplimentar o pro
ducție în valoare de 6 milioane lei, 
ca urmare a încheierii unui contract 
nou cu o firmă din Italia și realizării 
în devans a unor corpuri de ilumi
nat solicitate de un partener din 
R.F. Germania. Mai mult decît atit, 
după cum aflăm de la inginerul Ni
colae Margan. directorul întreprin
derii, planul la producția fizică a 
fost realizat integral, în structura 
prevăzută : corpuri de iluminat și de 
semnalizare auto, piese de schimb 
export auto, aparataj de înaltă și 
joasă tensiune, produse ale indus
triei electrotehnice, corpuri de ilu
minat industriale, destinate unor 
unități economice din țară. între 
care cele producătoare de autoturis
me. tractoare, mașini agricole. Cen
trala industriei electrotehnice Cra
iova, Centrala industrială de utilai 
minier și mașini de ridicat Timișoa
ra ș.a., cu sarcini la export.

Puternic mobilizat de indicațiile și 
orientările cuprinse în cuvîntarea 
rostită de secretarul general al parti
dului la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., precum și de legea votată de 
Marea Adunare Națională cu privire 
la perfecționarea sistemului de re
tribuire pentru stimularea producției 
de export și a exportului, colectivul 
întreprinderii a pășit în trimestrul al 
II-lea al anului cu hotărîrea fermă 
de a amplifica rezultatele bune obți
nute pînă acum, acționînd pentru 
realizarea producției fizice, si în pri
mul rînd a exportului, in condiții de

eficientă economică ridicată. în ate
lierul corpuri de iluminat interior, 
condus de maistrul Dumitru Simina, 
întreaga producție realizată este des
tinată exportului. Din acest motiv și 
organizarea activității a avut în ve
dere o înaltă specializare. Astfel, au 
fost organizate șase formații de lu
cru. repartizate in două schimburi, 
de îndrumarea lor răspunzînd. în 
afara șefului de atelier. cite un 
maistru. Echipa condusă de comu
nista Rodica Gîlcă, de pildă, care 
realizează- lămpi de iluminat interior 
cu , dispersor și lămpi de iluminat 
fluorescent, livrate atît pe relația 
cliring țări socialiste, cît și pe relația 
devize convertibile, este alcătuită 
din 45 muncitoare, toate cu o vechi
me în profesie de peste 20 de ani. 
în luna martie, această formație și-a 
depășit planul cu 15 la sută, sporuri 
substanțiale înregistrînd și în lunile 
anterioare.

— Am reușit să depășim planul de 
producție, ne spune șefa de echipă, 
datorită măsurilor luate pentru pre
gătirea temeinică a producției și asi
gurării tuturor condițiilor necesare 
pentru desfășurarea unei activități 
ritmice, adică fără „goluri" in apro
vizionare sau stagnări datorate 
unor deficiențe tehnice, împreună cu

La Combinatul petrochimic

Angajament remarcabil: toate contractele 
pe aprilie vor îi onorate in prima decadă a lunii

în chemarea la întrecere adresată 
colectivelor de oameni ai muncii din 
unitățile petrochimice din tară, mun
citorii. inginerii și tehnicienii mare
lui Combinat petrochimic Borzești 
s-au angajat să-și onoreze exemplar 
toate obligațiile contractuale asuma
te față de partenerii de peste hotare 
și să livreze suplimentar la export 
produse în valoare de circa 9 mili
oane lei. Care este stadiul îndeplini
rii acestui angajament, acum, la sfîr- 
șitul primului trimestru al anului 
1988, an hotărâtor al actualului cin
cinal, și care sînt perspectivele pen
tru perioada următoare ?

Inginerul Eugeniu Bucin, șeful ser
viciului desfacere al combinatului. 

maistrul de schimb Iulian Vrănianțu 
și cu dispecera formației, Veronica 
Balint, verificăm totdeauna cu o zi 
înainte stadiul aprovizionării cu re
pere și alte materiale și, în funcție de 
cele constatate. completăm urgent 
necesarul, astfel ca a doua zi să lu
crăm din plin Ia realizarea planului. 
Dacă apar probleme deosebite cu 
aprovizionarea, le comunicăm tot cu 
o zi înainte dispecerului coordonator 
pe întreprindere și, în funcție de 
modul lor de rezolvare, stabilim cum 
vom acționa în continuare. Spun 
aceasta pentru că se mai intimplâ ca 
unii furnizori — „ROMLUX" Tîrgo- 
viște, bunăoară, nu ne-a asigurat 
bobinele de șoc pentru corpurile de 
iluminat fluorescent de 65 și 20 de 
wați — să nu-și onoreze ritmic obli
gațiile contractuale și atunci trebuie 
să schimbăm din mers programul de 
lucru, executind produsele pentru 
care avem asigurate toate materiale
le. Reușim acest lucru întrucît toate 
membrele formației noastre cunosc 
bine produsele și, în plus, au urmat 
cursurile de policalificare astfel că 
pot executa orice operație de mon
taj, pentru orice produs. Muncind 
în acest fel, am realizat și cîștiguri 
ridicate, beneficiind de toate avanta
jele oferite celor care realizează pro

ne spunea că planul de export pe 
primul trimestru a fost îndeplinit 
exemplar, toate comenzile fiind ono
rate la termenele scadente. în luna 
martie au fost obținute cele mai 
bune rezultate, livrindu-se suplimen
tar partenerilor externi 2 500 tone 
acetonă, 1 600 tone cauciuc poliizo- 
prenic. 900 tone acid monocloracetic, 
130 tone policlorură de vinii si alte 
produse în valoare de 24 milioane 
lei. Ca urmare, au fost recuperate 
toate restanțele înregistrate în pri
mele două luni ale anului, iar pe re
lația devize convertibile s-au livrat 
în plus, cu acceptul partenerilor, cu 
10 la sută mai multe mărfuri fată de 
prevederile planului.

Succesul se datorește 'în primul 

ducția de export la nivelul planului. 
Acum, după cum s-a stabilit la ple
nara Comitetului Central și potrivit 
legii adoptate de Marea Adunare 
Națională, toți cei care-și realizează 
și depășesc planul la export, cum 
este și cazul echipei noastre și chiar 
al întreprinderii, vor beneficia de 
cîștiguri majorate cu ld la sută și, 
respectiv, cu 6 la sută pentru reali
zarea exportului pe relațiile devize 
convertibile și cliring țări socialiste. 
Pornind de la interesele economiei 
naționale, pentru care realizarea ex
portului constituie o necesitate vitală, 
și stimulați de măsurile de cointe
resare materială luate de conducerea 
partidului și statului, vom munci în 
continuare cu răspundere sporită 
pentru a realiza in cele mai bune 
condiții planul la export.

Astfel se gîndește și se acționează 
în toate secțiile și atelierele între
prinderii, în aoeste zile fiind luate 
hol măsuri pentru ca planul la export 
să fie realizat ritmic, zi de zi și lună 
de lună. Mai mult decit atît. organi
zarea actuală a activității prevede 
ca, in primul semestru al anului, să 
fie realizată 65 la sută din produc
ția de export planificată pe intregul 
an. tn felul acesta planul anual Ia 
acest indicator va putea fi îndeplinit 
cu cel puțin o lună de zile mai de
vreme, creîndu-se ' condiții pentru 
onprarea în devans, încă din luna 
decembrie, a unor contracte din pro
ducția de export a anului viitor.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

Borzești

rînd unei mai bune organizări a 
muncii, aplicării în viață a măsurilor 
din programele de perfecționare și 
modernizare a producției, introduce
rii unor noi și moderne instalații si 
utilaje, promovării unor noi tehno
logii de fabricație, creșterii competi
tivității produselor. Preocupări deo
sebite în acest sens există la uzina 
de cauciuc butadien stirenic. Aici, în 
cadrul lucrărilor de modernizare, au 
fost introduse noi instalații pentru 
stoarcerea și uscarea cauciucului sin
tetic. fabricate la uzina de utilaj 
chimic de pe aceeași platformă in
dustrială. Inginerul Viorel Paler, 
împreună cu un colectiv de so
cialiști. a îmbunătățit tehnologia de 
dozare a antioxidantului în cascada 

de coagulare, fapt care a con
tribuit la creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea sim
țitoare a calității cauciucului des
tinat exportului, precum și la redu
cerea consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale. Tot aici, in
ginerii Cornelia Oprea si Marius Țo- 
lescu au adus îmbunătățiri construc
tive la degazoarele preliminare, iar 
în prezent se preocupă de introdu
cerea proceselor de polimerizare si 
uscare a cauciucului sintetic pe cal
culator. ceea ce va conduce la o 
creștere simțitoare a calității pro
duselor.

Stimulați ,de noile reglementări 
privind acordarea unei retribuții su
plimentare pentru producția de ex
port, oamenii muncii din combinat 
se preocupă in mod deosebit de în
treținerea in bune condiții a tuturor 
instalațiilor, de menținerea lor in 
funcțiune, asigurarea cu materii pri
me și semifabricate a tuturor locu
rilor de muncă, aplicarea strictă a 
măsurilor din programele de perfec
ționare și modernizare a producției. 
Astfel, la uzina chimică, formațiile 
de lucru conduse de maiștrii Mircea 
Filip și Paul Chiriazopol înlocuiesc 
anozii cu grafit de la electroliza cu 
mercur cu anozi de titan. Rațiunea 
acestei lucrări este ușor de demon
strat : anozii cu grafit, care sînt 
aduși din import, pe valută, trebuie 
inlocuiți relativ repede, ceea ce creea
ză dificultăți în producție, pe cind 
cei de titan, de fabricație româneas
că. sînt schimbați o dată la cinci ani. 
apoi recondiționați si reintroduși în 
procesul de producție. Esențial este 
și faptul că, prin schimbarea anozi
lor, se obține o sodă de calitate su
perioară. Toată acțiunea, care se 
realizează cu forțe proprii, va fi în
cheiată pînă la finele celui de-al 
treilea trimestru al anului în curs. 
Alături, la uzina de pesticide, care 
realizează o mare parte din produc
ția pentru export, specialiștii și mun
citorii sînt preocupați de înlăturarea 
locului îngust de la faza de granula- 
re, prin introducerea unor noi utilaje 
și modernizarea fazei de uscare. Prin 
îmbunătățirile aduse, în acest an se 
va dubla producția destinată expor
tului. Preocupări asemănătoare au și 
oamenii muncii de la instalațiile 
pentru fabricarea fenolului, acetonei, 
acidului monocloracetic. care reali
zează producție pentru export

Practic, la ora actuală sînt create 
condiții ca planul la export să fie în
deplinit și în trimestrul II al anu
lui. Producția de cauciuc sintetic po- 
liizoprenic. ca si cea de acetonă, po
liclorură de vinii contractată pentru 
luna aprilie, bunăoară, a fost realiza
tă aproape în întregime pînă la a- 
ceastă dată si va fi livrată parteneri
lor externi chiar în prima decadă.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I) 
rea centrifugală, împreună cu solu
ția de utilizare a bimetalelor, s-ar 
putea reduce cu 60 la sută consumul 
de metal. Oare cei care au proiectat 
tehnologic — și nu mai departe decît 
în anul 1986 — o asemenea piesă să 
nu aibă cunoștințe cît de cît suma
re despre noile procedee și soluții 
tehnice apărute in profesia lor 7 
Avem în față fără îndoială dovezi 
evidente de comoditate în gîndire, 
de lipsuri în pregătirea profesiona- . 
lă, cu adevărat descalificabile.

Și exemplele ar putea continua, 
mai mult de jumătate din expona
tele acestei expoziții fiind veritabile 
mostre ale iresponsabilității și lucru
lui prost făcut. In toate aceste cazuri, 
ignorarea spiritului gospodăresc este 
cu atit mai evidentă cu cit soluțiile 
ce ar fi trebuit să fie adoptate sînt 
cunoscute și de mult aplicate în alte • 
unități care fac parte din același 
minister sau centrală industrială și 
chiar din același oraș.

Un aspect de mare actualitate, pe 
care reușește să-l surprindă această 
expoziție și să demonstreze că nici 
nu e greu de realizat, îl constituie 
promovarea acelor soluții care asi
gură înlocuirea metalelor neferoase 
scumpe, deficitare, cu altele mai ief
tine, mai lesne de procurat. Bună
oară, sute de piese turnate din alu
miniu ar putea fi realizate din alte 
materiale feroase. Inclusiv o serie de 
repere ce intră in componenta unor 
corpuri de iluminat public, turnate la 
I.E.I.A.M.C. din Drăgășani, pentru 
care se consumă anual cîteva 
zeci de tone de aluminiu. Firește, 
acest metal are și virtuți este
tice. Dar el, în tehnică, s-a impus 
datorită bunei sale conductibilități 
termice și electrice, faptului că este 
ușor, maleabil și ductil. Aceste 
calități fac din aluminiu un 
material greu de înlocuit in fabrica
ția anumitor repere, piese și suban- 
sambl-e funcționale din industriile de 
vîrf. In cazul de față, a’ carcaselor 
corpurilor de iluminat, folosirea alu
miniului nu este decît un lux inutil 
și costisitor. Aceleași funcțiuni, in
clusiv estetice, le poate avea și tabla 
obișnuită, prelucrată prin ambutisa- 
re și tratată, apoi, anticoroziv.

De asemenea, fonta prelucrată co
respunzător ar putea înlocui cu bune 
rezultate o serie de piese fabricate 
la I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, pentru 
care se consumă anual peste 40 tone 
aluminiu. La întreprinderea meca
nică .;Ceahlău“ din Piatra Neamț, 
numai la un singur reper (cutia pen
tru semănătoarea SPC-6) care se 
poate turna din fontă s-ar economisi 
peste 80 tone aluminiu, iar la un alt 
reper (corp cameră de alimentare 
pentru SPC-6-FS) încă alte 60 tone. 
Situații similare se întîlnesc și la 
alte unități industriale : „Semănă
toarea" și „23 August" din București, 
întreprinderea de radiatoare Brașov, 
majoritatea întreprinderilor de mo
toare electrice etc.

Mari discrepante între indicii de 
utilizare a metalului se înregistrea

ză la întreprinderi ce toarnă din alu
miniu același produs, cum ar fi de 
exemplu cilindrii de motor. în unele 
unități coeficientul* de utilizare se 
ridică la 80 Ia sută, pe cînd la altele 
este sub 60 la sută. Iată de ce con
siderăm că, in acest caz, nu ar fi 
lipsit de interes ea producția de ci
lindri de motor să se facă centrali
zat, la o singură întreprindere, acolo 
unde prin modernizare tehnologică 
și soluții organizatorice adecvate re
zultatele sînt cele mai bune. De alt
fel, acest lucru ar veni în întîmpi- 
narea unei alte propuneri făcute da 
specialiștii din domeniul sectoarelor 
calde, și anume comasarea turnăto
riilor de neferoase pe grupe de pro
duse și materiale, care ar putea fi 
dotate cu linii de producție mecani
zate și automatizate și unde s-ar pu
tea aplica tehnologii de turnare mo
deme, eficiente.

Situațiile și produsele prezentata 
în expoziția amintită confirmă că 
în turnătoriile de neferoase conti
nuă să se facă o mare risipă, nu se 
acționează gospodărește pentru di
minuarea consumurilor materiale șl 
energetice. în întreprinderi, în cen- 
tralel’e și ministerele de profil se 
constată o slabă preocupare pentru 
realizarea măsurilor din programele 
de modernizare a proceselor de pro
ducție. Astfel, sint intirzieri in re- 
proiectarea constructivă a produselor 
mari consumatoare de materiale, fo- 
Iosindu-se încă proiecte vechi de 
10—15 ani. Recordul în acest sens îl 
deține un cuzinet de laminor turnat 
din bronz la întreprinderea de țevi 
Roman după o tehnologie care a îm
plinit deja 30 de ani. Nu s-a trecut 
încă la revizuirea generală a tehno
logiilor in scopul reducerii adaosu
rilor de prelucrare și, implicit, a 
pierderilor tehnologice și, în conse
cință, sînt puțin extinse procedeele 
de prelucrare fără adaosuri sau cu 
adaosuri reduse, ceea ce face ca un 
număr foarte mare de repere să fie 
fabricate cu consumuri suplimentare 
de 25—50 la sută. De asemenea, in 
activitatea de proiectare lipsa de 
preocupare și rutina duc Ia folosirea 
cu precădere a materialelor tradi
ționale, evitindu-se, dintr-un greșit 
„simț de prevedere" sau pur și 
simplu din comoditate, materialele 
înlocuitoare.

Trebuie înțeles, așadar, că reduce
rea consumurilor de metale neferoa
se, ca de altfel a tuturor consumu
rilor, nu este o acțiune benevolă, ci 
reprezintă o obligație profesională, 
o îndatorire patriotică a tuturor spe
cialiștilor și cadrelor de conducere, a 
tuturor oamenilor muncii. Soluții 
valoroase pentru îndeplinirea aces
tui obiectiv există în toate domeniile 
de activitate. Important este ca pre
tutindeni să se întărească ordinea și 
disciplina, spiritul de răspundere 
față de bunurile poporului, față de 
orice părticică a avuției naționale, 
indiferent că se cheamă materie pri
mă minerală sau energie electrică.

Vlalcu RADU
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„REVOLUȚIA CONSERVATOARE" $1 NOILE TENDINȚE ALE IDEOLOGIEI DE DREAPTA (Hi) O casă cu „mii de locatari"

„CAPITALISMUL DE VITRINĂ4 NU POATE ASCUNDE 
INEGALITĂȚILE GENERATE DE PROPRIETATEA PRIVATĂ

și zeci de mii de cârti

Am publicat în „Scîntela" nr. 
14 157 și 14 181 două materiale refe
ritoare la diferite tendințe ale așa- 
zisei ..revoluții conservatoare1* din 
care ne-am oprit cu deosebire la cea 
reprezentată de recenta lucrare ..Re
voluția capitalistă1* de Peter Berger, 
în continuare, ne propunem să dez
văluim inconsistența și a altor teze 
conținute în lucrarea amintită, să 
supunem examinării critice mesajul 
apologetic? al demersului întreprins 
de autorul american.

Finalitățile ideologice ale lucrării 
Iui Peter Berger se profilează cu 
pregnanță în paginile dedicate per
spectivelor dezvoltării în ..lumea a 
treia1'. Admițind că „in mod evident, 
capitalismul contemporan are înfă
țișări diferite în diferite părți ale 
lumii" (p. 115). respectiv că „una 
dintre cele mai obișnuite și acute 
impresii pe care le produce o călă
torie în țările lumii a treia este a- 
ceea a coexistenței bogăției capita
liste cu sărăci# acestei lumi** (p. 116), 
sociologul american pare. însă, foar
te puțin înclinat să admită că rela
țiile de dependentă — instituite de 
colonialism și perpetuate de neoco
lonialism — s-ar situa între cauzele 
care explică respectiva situație.

Autorul volumului „Revoluția ca
pitalistă" nu se rezumă la a susține 
că actualele țări subdezvoltate erau 
astfel chiar înaințe de intrarea lor 
în sfera de influență a capitalismu
lui occidental — un punct de vedere 
apreciat în ultima vreme de către 
specialiști ca fiind extrem de discu
tabil —. ci merge pină la a lansa 
ideea că dependența nu ar influența 
in mod negativ dezvoltarea, ci ar 
favoriza-o chiar. înainte de a pre
zenta raționamentul prin care își 
susține teza, se impune relevat că el 
definește dezvoltarea intr-o manieră 
extrem de restrictivă și preconcepu
tă. „Dezvoltarea — notează Ber
ger — este procesul prin care po
poarele din țările mai sărace urmea
ză să atingă nivelurile de viață ma
terială atinse de țările capitalismului 
industrial avansat1* (p. 116). Și in 
acest caz, ca și in multe altele, con
cluzia autorului este deja cuprinsă 
în premise. Căci însuși modul în care 
este fixat obiectivul de atins deter
mină opțiunea pentru mijloacele a- 
tingerii sale.

Este astăzi un adevăr evident că 
penetrația capitalismului în țările ca 
aparțin „lumii a treia" a con
dus la „dezvoltarea subdezvoltării". 
Pentru Peter Berger insă, numeroa
sele date și fapte care atestă acest 
lucru nu ar fi .’.convingătoare". în 
echimb. datele obiective arată că 
„noile țări industrializate" — in 
speță acele citeva țări neoccidentale 
a căror creștere economică tempora
ră este invocată de Berger ca argu
ment in favoarea „posibilității dez
voltării în condiții de dependență" 
— sin-t tn mod cert „anexe" ale țărilor 
capitaliste de*vqjțajă,;<iar țiu și pro
tagoniste a»Aimn*..măfș ’ tfiurtifal" 
spre dezvoltare. Elogiul adus de 
Berger dependenței este discutabil 
și din alte puncte de vedere. După 
cita se știe, lupta fostelor colonii en
gleze din America de Nord pentru 
dobindirea independenței față de 
Marea Britanic constituie unul din
tre motivele majore ale mindriei na
ționale a americanilor, fâcind obiec
tul unui adevărat cult. Se ridică fi
resc întrebarea : cum poate repre
zentantul unei națiuni care acordă 
propriei independențe naționale o 
valoare sacră să propovăduiască 
„virtuțile" dependenței atunci cind 
este vorba despre alte țări ? Corec
titudinea impune să precizăm că o 
asemenea atitudine duplicitară nu ii 
este proprie doar lui Berger, Și Sa
muel Huntington, pentru a nu cita 
decit un alt nume de rezonantă al 
gindirii neoconservatoare. se situează 
pe o poziție similară atunci cind 
propune o grilă contradictorie de e- 
valuare a „libertății". „Promisiunea 
libertății în afara hotarelor Ameri- 
cii — opinează el în paginile lucrării 
Politica americană. Pi omisiunea dez- 
armoniei (American Politics : The 
Promise of Disharmony. Cambridge, 
Mass., and London, The Belknap 
Press of Harvard University Press,’ 
1881) — impune expansiunea puterii 
americane ; asigurarea libertății aca
să implică limitarea puterii america
ne" (p. 259). Două unități de măsură 
a „libertății", două tipuri de conduită.

o finalitate unică — prezervarea, pe 
plan intern, a sistemului de relații 
existent (căci prin „asigurarea liber
tății acasă" Huntington înțelege „res
pectarea" libertății pieței), și. pe plan 
internațional, a supremației ameri
cane.

Nu este de mirare că. supus unor 
discursuri atît de contradictorii des
pre independență și dependentă, des
pre libertatea „de acasă" și „din a- 
fară“, cetățeanul american a încetat 
să mai fie familiarizat cu multe din
tre ideile-forță ale Revoluției ame
ricane. al căror fidel continuator se 
presupune că este. Rezultatele unei 
anchete întreprinse de cîțiva socio
logi americani (mai puțin preocupați 
decit alții să „modeleze" opțiunile 
cetățenilor de rînd și interesați, mai 
degrabă, să constate starea lor de 
spirit efectivă) sint extrem de 
simptomatice în acest sens. „Cind a- 
cum cîțiva ani — semnala Claude 
Julien într-o lucrare dedicată bicen
tenarului S.U.A.. sugestiv intitulată 
Visul și istoria (Le Reve et l’Histoire 
Deux siecles d’Amerique, Paris, 
Grasset, 1976) — o serie de cetățeni 
americani au fost invitați pe străzile 
New York-ului să semneze un mani
fest. majoritatea au refuzat cu in
dignare ; textul ce li se propusese 
era totuși o simplă copie a Declara
ției de Independență, al cărei conți
nut li se părea subversiv, antiame- 
rican" (p. 15).

Reducția, mai mult sau mai puțin 
tacită, a crezurilor Revoluției ame
ricane. în cadrul cărora valorile pro- 
democratice coexistau cu cele pro- 
capitaliste, exclusiv la cele din urmă 
— reducție caracteristică gindirii de 
dreapta din S.U.A., de-a lungul în
tregii istorii a acestei țări — și-a 
lăsat, indiscutabil, amprenta asupra 
modului în care cetățenii americani 
își privesc propria societate și locul 
ei în lume. Aceasta nu înseamnă, 
însă, că poporul american ar fi el 
însuși promotorul „dublei contabili
tăți" a valorilor, în care excelează 
actualmente neoconservatorlsmul. în 
multe privințe, el însuși este victima 
acelei viziuni care, in numele „dez
voltării" și „libertății", face apologia 
inegalității și a dependenței, adică 
a unora dintre cele mai palpabile 
consecințe ale „nestînjenitei" func
ționări a forțelor pieței.

în acest plan demersul „nuanțat" 
al lui Peter Berger nu diferă cituși 
de puțin de mesajul neoconservato- 
rismului „dur". Oricit de precaut ex
primat. acesta este clar. în continua
rea „ipotezei" referitoare la rolul 
„benefic" al capitalismului pentru 
dezvoltarea „lumii a treia", el notea
ză : „Ar fi o serioasă eroare să se 
înțeleagă această propoziție în sen
sul că numai capitalismul poate ge
nera creșterea economică... Argu
mentul nu vizează faptul că numai 
capitalismul o poate face. Mai de
grabă are in vedere că aoesta asi
gură o bază mai sigură și mai sus
ținută creșterii economice, precum și 
că performanțele sale economice au, 
din punct de vedere al inovației și 
capacității de adaptare, mai mult di
namism. Rațiunile acestui fapt, re
pet, nu sint cituși de puțin miste
rioase. Ele se datorează capacității 
unice a pieței de a stimula și rațio
naliza activitatea economică" (p. 
131—132).

Această adevărată apoteoză a pie
ței. precedată de apologia nedisimu
lată a dependentei, nu lasă nici un 
dubiu cu privire la finalitatea dis
cursului lui Peter Berger — orice 
este admisibil, și „dezirabil" chiar, 
dacă „nevoile pieței o cer". Or. as
tăzi. dependenta țărilor slab dezvol
tate fată de țările capitaliste dezvol
tate este — ca. de altfel, de-a lungul 
întregii istorii a capitalismului — un 
sine qua non al perpetuării acestuia. 
„Ipoteza" sociologului arperican — 
„Dezvoltarea capitalistă este mai în 
măsură decit dezvoltarea socialistă 

să ridice standardele vieții materiale 
ale oamenilor din actuala lume a 
treia, inclusiv a grupurilor celor mai 
sărace" (p. 136) — nu este, nici pe 
departe, atît de „neutră" și „proba- 
bilistă" pe cit o proclamă, autorul ei. 
Iar răsturnarea de sens conținută în 
ea — anume aceea de a prezenta 
ceea ce este favorabil intereselor 
„centrului" (mai exact spus, ale nu
cleului său capitalist) drept „opțiu
ne preferențială" pentru „periferie" 
— nu este prea surprinzătoare, dacă 
se ține seama de faptul că urmări
rea înverșunată a profitului s-a în- 
veșmintat cel mai adesea în mantia 
„misiunii civilizatoare".

„REVOLUȚIA CAPITALISTĂ" - 
UN CONCEPT MITOLOGIC
Cela evidențiate mai sus nu epui

zează. desigur, ansamblul „argumen
telor" lui Peter Berger. Ele merg, 
însă, pe aceeași linie cu cele deja 
examinate, străduindu-se să impună 
concluzia că „pariul capitalist" ar 
fi cel mai „rațional" și „natural".

Dar. între altele fie spus, datele 
concrete și cifrele statistice care să 
permită efectuarea unor comparații 
sau să confirme, parțial sau total, 
diversele ipoteze ale autorului sint 
aproape absente. Singura „evidență 
empirică" ce este oferită în exces 
este convingerea intimă a sociolo
gului american că ordinea existentă 
este „viabilă" și „revoluționară", alt
fel spus că înlocuirea ei ar fi „nera- 
ționaiă" și „indezirabilă". Volens no
lens, acceptarea concluziilor edifica
te pe o atare „evidență empirică" 
devine un act de credință. în mod 
cert, nimeni nu ii poate reproșa lui 
Berger — in calitatea sa de persoa
nă particulară — cum și de ce a op
tat. in forul său interior, pentru 
„pariul capitalist". Dar transforma
rea propriilor convingeri intr-un „e- 
talon universal" al „raționalității". 
Învestit cu aura științificității, înce
tează să mai țină de opțiunea sa 
personală, dezvăluindu-se a fi o in- 
confundabilă încercare de legitimare 
a capitalismului. Adică exact acel 
lucru în legătură cu a cărui posibi
litate și necesitate ideologică auto
rul își exprimă, .foarte categoric, 
scepticismul.

împărtășind, pe de' o parte, opinia 
că s-ar putea vorbi despre „incapa
citatea capitalismului de a se legi
tima în mod direct (ca să nu 'mai 
amintesc de lncapaoitatea de- a ge
nera mituri însuflețitoare despre el 
însuși)1*, iar pe de altă parte apre
ciind că „legitimările sint foarte ne
cesare atunci cind o societate sau 
o instituție socială este in dificul
tate și. in consecință, se simte nevoia 
unor simboluri inspiratoare" (p. 207), 
Peter Berger atrage atenția, totoda
tă. că legitimarea nu este unul și 
același lucru cu „puterea normativă 
a facticității". Ce anume are în ve
dere această expresie. împrumutată 
de la Hans ICelsen ? Faptul că : „A- 
tunci cind o societate este mai mult 
sau mai puțin într-o stare de echi
libru sau o instituție socială funcțio
nează rezonabil de eficient, faptele 
respective insele oferă o legitimate 
tacită pentru statu quo. Altfel spus... 
ceea ce este "natural» nu are nevoie 
să fie legitimat ; «natura» se legiti
mează ea însăși ; cind o societate 
funcționează rezonabil de bine, ma
joritatea oamenilor o consideră ca 
fiind «naturală»" (p. 207).

Or. notează el in continuare: 
„După cum s-a arătat in diferitele 
capitole ale acestei cărți, cel • puțin 
în societățile occidentale, capitalis
mul a creat o abundență de «factici- 
tăți» — fapte economice și sociale 
care au ajuns, in largă măsură, să 
fie privite ca firești și care se legi
timează. astfel, prin ele însele" (p. 
208).

Chiar dacă am trece cu vederea că 
Berger tratează cu maximum de 
„discreție" o serie de „facticități", 
mai mult sau mai puțin „firești" — 
între care se impun amintite șoma
jul. sărăcia, deteriorarea serviciilor 
sociale prestate de statele occiden
tale. accesul inegalitar la educație, 
discriminările ce afectează condiția 
femeilor, a tineretului, a grupurilor 
rasiale și etnice, a imigranților, ade- 
vărați „paria" ai țărilor capitaliste 
dezvoltate — tot ar apărea legiti
mă întrebarea : dacă ordinea exis
tentă „se legitimează de la sine", 
atunci la ce bun demersul lui Ber
ger și întreaga literatură dedicată 
reliefării „superiorității11 sau „pre- 
ferabilității" capitalismului 1 Oare 
nu cumva funcționează ceva „irezo- 
nabil de eficient" sau „irezonabil de 
prost" in „cea mai naturală dintre 
lumi ?** Oare, nu cumva dificultățile 
cu care este confruntat capitalismul 
și neîncrederea tot mai accentuată a 
cetățenilor occidentali față de diver
sele proiecte și strategii care le pro
pun să pășească in secolul al XXI- 
lea întorcindu-se la secolul al XIX- 
lea explică persistența atașamentu
lui față de idealul socialist atît in 
„centrul", cit și în „periferia" lumii 
capitaliste ? Iar punerea in circula
ție a termenului de „revoluție capi
talistă" (care nu se referă exclusiv 
la tipul de revoluție prin care s-a 
consfințit, cu 2—3 secole in urmă, 
victoria relațiilor de producție capi
taliste asupra celor feudale și care a 
reprezentat, intr-o serie de privințe, 
un factor de progres istoric), prin 
care se încearcă acreditarea ideii că. 
inclusiv astăzi, cind costurile sociale 
și umane ale perpetuării orinduirii 
bazate pe proprietatea privată se 
majorează permanent, aceasta ar 
continua să „propulseze" — „efi
cient si natural" — dezvoltarea so
cială. nu este ea, oare, parte a unui 
efort susținut de elaborare a unei 
„mitologii" (atractive) a capitalismu
lui. în flagrantă contradicție cu evi
dența empirică ?

Ar fi. oare, hazardat si ar însemna 
să se iasă în afara „evidențelor em
pirice" dacă cineva și-ar permite să 
afirme — pe baza textului lucrării 
„Revoluția capitalistă" — că, in
diferent de intențiile declarate 
ale autorului ei, aceasta încear
că să adauge un nou stilp de 
susținere acelei ideologii de dreap
ta căreia numeroși membri ai 
societăților occidentale se „incăpăți- 
nează" să-1 reziste ? Că „eleganța" 
formei nu poate disimula duritatea 
mesajului și că acesta rămine inac
ceptabil pentru cei ce nu cred — 
pornind de la fapte — in caracterul 
„revoluționar" al capitalismului o 
demonstrează, de exemplu, aprecie-, 
rile lui Robert Lekachman. profesor 
emerit de economie, de la City Uni
versity of New York. Referindu-se 
nemijlocit la lucrarea analizată aici, 
■el notează : „Este întotdeauna o plă
cere să fit în dezacord cu Peter Ber
ger. Iată cea mai elegantă, inteli
gentă și savantă pledoarie pentru 
'•capitalism pe care am intilnitr.o. Dar 
Berger nu mă convinge că prezența 
vie a capitalismului in criză este 
preferabilă viziunii socialismului de
mocratic..." (s.n.). Asemenea comen
tarii la adresa „tururilor de forță" 
teoretice pe care le fac exponenții 
neoconservatorismului pentru a rea
bilita „imaginea publică" a masaju
lui lor devin tot mai frecvente. Ele 
relevă că între „capitalismul de vi
trină", confecționat de apologeții săi, 
și relațiile concrete ale acestui mod 
de organizare a societății există o 
discrepantă acută. Excepting grupul 
extrem de restrîns al prlvilegiaților 
„pariului capitalist", ea este resim
țită dureros, într-o formă sau alta, 
de majoritatea cetățenilor occiden
tali. de popoarele „lumii a treia".

Această discrepantă însăși — și nu 
„manihelsnful" pe care îl atribuie 
exponenții procapitalismului și ai 
pandantului său, anticomunismul, 
oricărui mod de gindire ce iese din 
cadrele înguste ale acestor viziuni 
deformante asupra lumii contempo
rane — constituie temeiul profund al 
criticii marxiste la adresa încercări
lor, mai mult sau mai puțin subtile 
și „inteligente", de acreditare a „ra
ționalității" ordinii capitaliste.

Dr. Elena ZAMFiIRESCU

Situată într-o clădire din mij
locul municipiului Botoșani, Bi
blioteca județeană sugerează prin 
poziția sa o cantonare in cen
trul de interes al publicului. Ca 
o confirmare a faptului, o eventuală 
„fișă de cititor" ar cuprinde obliga
toriu acest elocvent preambul cu ur
mătoarele date despre instituție: 
250 000 volume, peste 13 000 cititori, 
indice anual de difuzare de peste 
300 000 (din care 2 000 documente 
audiovizuale pentru domeniile ar
tei plastice, teatrologiei, muzioolo- 
giei. folcloristicii etc.). 274 acțiuni 
de popularizare a cărții, cu peste 
100 mai mult decit indicatorul anual 
prevăzut prin program. De altfel, la 
toate categoriile, indicatorii sint de
pășiți — ne spunea directoarea bi
bliotecii județene, tovarășa Mari- 
ncla Rață — realizindu-se citeva 
procente peste media pe țară, la nu
mărul volumelor existente (214/10- 
cuitor), achiziții de lucrări (10 vo- 
lume/100 locuitori), cititori înscriși 
(800/lucrător), volume difuzate pe 
un lucrător (20 000), indicele de lec
tură (26) etc.

Din unghi de vedere clasic, o bi
bliotecă publică rămine o bibliote
că. Firește, biblioteca județeană din 
Botoșani se îndreaptă constant spre 
același obiectiv major rămas in ac
tualitate pentru orice bibliotecă : sa
tisfacerea cerințelor de lectură ale 
diferitelor categorii socioprofesio- 
nale, pentru a răspunde nevoii de 
informații ale publicului cititor. în 
adevăr, aici vin zilnic 500—600 de 
cititori, care consultă pe loc sau îm
prumută pentru acasă 1 500—2 000 
volume. Cu fiecare se lucrează indi
vidual. Fiecare citește și se infor
mează individual. Prin însumare 
insă se realizează o importantă ac
tivitate de masă. „Serviciile noastre 
nu sint spectaculoase, dar efectul 
poate fi amplificat !“ — spuneau in
terlocutorii.

De o bună bucată de timp s-a tre
cut și se aplică susținut o serie de 
măsuri prin care acest așezămint al 
cărții să devină cit mai funcțional, 
o instituție cu activitate politico- 
educativă și cultural-artistică de 
eficiență sporită in conștiința oame
nilor, cu rol important in înrădăci
narea normelor eticii și echității so
cialiste. în difuzarea valorilor spiri
tuale șl morale cuprinse in pagina 
de carte.

în primul rînd, s-a îmbunătățit 
formula politicii de achiziții. Res- 
pectind caracterul enciclopedic al 
fondului de lucrări al instituției, 
achiziționindu-se toate titlurile de 
carte, cu preponderentă beletristică, 
se ridică, totodată, cota ’la titlurile 
de carte social-politică. științifică, 
tehnică, agricolă, de medicină, de 
artă etc.

Desigur, financiar, resursele anua
le destinate achiziției de carte sint 
limitate. întotdeauna, insă se gă
sesc soluții practice pentru ca fon
dul de carte, de alte publicații ofe
rit cititorului să fie deosebit de bo
gat. Am constatat — ni s-a spus in 
discuțiile avute — că marile: între
prinderi economice, cum sint .,Elec
trocontact11 sau întreprinderea tex
tilă „Moldova" din Botoșani dispun 
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fiecare în parte de sume de cîte 
două ori mai mari decit biblioteca 
județeană pentru achiziții de noi lu
crări. Pentru a valorifica în benefi
ciul publicului cititor acest avantaj, 
specialiștii au întocmit — la nivelul 
bibliotecii județene — un catalog co
lectiv al publicațiilor de specialitate 
periodice și neperiodice, aflate in 
întreprinderi și instituții din județ, 
în fdlul acesta, pentru un titlu anu
me cititorii sint dirijați spre sursa 
de informații adecvată.

Pentru ca fondul de carte să fie 
pus cit măî complet la dispoziția ci
titorilor. s-a efectuat o verificare 
generală a existentului de lucrări 
din biblioteca județeană, alcătuin- 
du-se un catalog topografic al bi
bliotecii. cu indicarea locului cărții 
în raft și înregistrare cronologică.

Acțiunea e susținută de o serie da 
alte procedee. Biblioteca are o sec
ție cu acces liber la raft. Sint folo
site frecvent instrumentele de in
formare catalografică și bibliografi
că etc-

Una din cele mai eficiente și mai 
uzitate căi constă in activitatea 
do popularizare a cărții organizată 
în întreprinderi, școli, cămine de 
nefamiliști. aria colaborării fiind 
foarte vastă. Programul prevede și 
valorifică acțiuni dedicate evenimen
telor soclal-politice majore.

Acțiunile de popularizare care se 
desfășoară pe plan național (cum 
este „Decada cărții românești") sint 
organizate și adecvate cu rigoare și 
seriozitate profesională ; alte acțiuni 
sint Inițiate și realizate in colabo
rare cu diverse instituții. (Litera
tura și ecranul, împreună cu între
prinderea cinematografică . județea
nă, Luna cărții de drept. In colabo
rare cu organizația locală a Asociației 
juriștilor etc.). Bune ocazii pen
tru a favoriza intilnirea cărții, a co
lectivului bibliotecii cu masa de ci
titori sint acțiunile inițiate de sec
ția propagandă a comitetului jude
țean de partid și comitetul județean 
de cultură și educație socialistă sub 
denumirea Scriitori pe plaiuri nata
le, Revista „Luceafărul" pe plaiuri
le Luoeafărului, formulă originală 
de contact al literaturii cu citi
torii,' ieșită din privilegiul județului 
de a fi locul obîrșiei lui Mihai Emi- 
nescu.

în suita acțiunilor întră prezentă
rile de cărți, dezbaterile, mese ro
tunde, concursuri, recitaluri de poe
zie și alte inițiative de focalizare a 
atenției cititorilor spre biblioteca ju
dețeană, spre bibliotecile orășenești 
de la Dorohoi, Darabani și Săveni, 
spre bibliotecile comunale. în ade
văr, In bună parte activitatea colec

tivului bibliotecii județene se în
dreaptă și spre îndrumarea pe linie 
metodică a bibliotecilor din subordi
ne. Practic, peste 90 la sută din toa
te tipurile de biblioteci din județ au 
primit îndrumare metodică, fiecare 
vizită incheindu-se cu o notă de con
statare în care biroul executiv al 
consiliului oamenilor muncii din bi
blioteca județeană să cunoască si
tuația din teritoriu. Așa. de pildă, 
s-a putut stabili o ierarhizare cali
tativă între bibliotecile comunale 
potrivit muncii desfășurate în anul 
trecut. Biblioteci de ținută și de 
contribuție educativă certă s-au do
vedit a fi cele din Avrămenî, Vlăsi- 
nești, Cordăreni. Pomirla, Hilișeu, 
Lunca, Vf. Cimpului. Notate cu insufi
cient sint cele din Drăgușeni. Hlipi- 
ceni, Manoleasa, Frumușica și Milean- 
ca. Ierarhizarea nefiind un scop in 
sine, acțiunea se soldează cu interven
ții și măsuri concrete din partea facto
rilor de resort. Deficiente există, de
sigur. Dar sint și dificultăți care cu 
atît mai mult fac ca realizările să 
fie apreciate de publicul cititor.

Printr-o optimizare a organizării 
în structură, biblioteca județeană 
iese în întimpinarea cititorilor nu 
numai prin secțiile obișnuite (inven
tariere, împrumut pentru maturi, 
împrumut pentru copii, sala de lec
tură si secția audiovizuală), ci si 
prin două filiale, una in Casa de 
cultură a științei și tehnicii pentru 
tineret, cealaltă pe o stradă de acces 
principal spre oraș al tuturor celor ce 
lucrează în platforma industrială a 
municipiului. De curind. s-a deschis 
Încă o filială pe strada Mihai Emi- 
nescu. Pe lingă bibliotecă funcțio
nează cenaclul literar artistic Amfi
trion. De asemenea, pentru a estom
pa imaginea de „muzeu de cărți" pe 
care o mai au unii despre bibliote
că, menționăm că secția pentru co
pii nu e un loc de împrumut pur și 
simplu. Responsabila secției desfă
șoară o susținută colaborare cu șco
lile și grădinițele, programind mo
mente educative pentru cei mici în 
perspectiva devenirii lor ca cititori s 
atașați. Secția însăși arată ca o ex- i 
poziție permanentă de desene, perio- $ 
die înnoită prin colaborarea cu elevii 
din cercul de pictură „Luceferii pă
cii" de la școala din comuna Roma.

O bibliotecă publică nu e un ase- Ț 
aămînt cu energii instructive secun
dare, ci o instituție cu miză educa
tivă și adresă modelatoare concretă! 
luminarea conștiințelor, dezvoltarea 
virtuților spirituale ale maselor, for
marea omului nou al societății socia
liste contemporane. Adevăruri pe 
care le confirmă prin activitatea sa . 
biblioteca județeană de la Botoșani. «

luqen HRUȘCA y
corespondentul „Scinteii"

Există eu adevărat o 
„criză" a operei ? 
Roate fi ea consi
derată o formă de 

artă perimată ? întrebări, 
frâmintări actuale, la noi 
și în alte părți. Răspunsuri 
pot fi multiple, de la as
pectele pur teoretice, de 
estetică a acestui gen ar
tistic, la concluzii oferite 
de sociologia gustului, a 
receptării etc. Anchetele 
sociologice, testele, statis
ticile confirmă, indeobște, 
un fenomen cunoscut : 
preferințele publicului ce
lui mai larg se îndreaptă 
astăzi mai puțin către tea
trul muzical și mai mult 
spre alte tipuri de specta
cole. Nu mai corespunde 
opera sensibilității acestui 
sfîrșit de veac ? E prea 
pretențios, sub aspectul 
solicitării intelectuale, un 
spectacol de operă ? Publi
cul e mai puțin educat — 
educație muzicală, cultură 
generală — astăzi decit, de 
pildă, acum un secol ? O 
reprezentație cu o lucrare 
din repertoriul clasic tre
buie neapărat modernizată, 
ca viziune regizorală, pen
tru a atrage publicul 7 
Succesul la spectatorul me
diu e direct proporțional 
cu „inovația" modernistă 
ori, dimpotrivă, cu fideli
tatea față de caracterul 
partiturii clasicizate ? în 
ce măsură opera poate 
răspunde problematicii o- 
mului ’contemporan ?

Citeva din aceste proble
me — și altele —, cît se 
poate de actuale pentru 
toți cei ce activează în- 
tr-un teatru muzical, pen
tru compozitori, profesori, 
muzicologi, pentru activiș
tii culturali, au reieșit din- 
tr-o fructuoasă întîlnire a 
reprezentanților teatrelor 
de operă, operetă și balet, 
care a avut loc recent la 
Timișoara. Acțiunea, orga

nizată sub egida Consiliu
lui Culturii și Educației 
Socialiste, cu sprijinul Co
mitetului județean pentru 
cultură și educație socia
listă și al Operei Române 
din Timișoara, intr-un ca
dru generos, s-a dovedit 
binevenită, oferind nu nu
mai posibilitatea unui util 
schimb de experiență, ci și 
evidențierea unor aspecte 
prioritare, a unor realizări, 
dar și a unor greutăți în 
activitatea teatrelor lirice 
din țară. Astfel, în refe
rate și luări de cuvint sub
stanțiale s-a arătat că im
presia conform căreia ope
ra ca gen trebuie astăzi 
„salvată" este falsă : ori 
de cîte ori se întilnește cu 
valoarea autentică (o mon
tare deosebită, dirijori și 
cintăreți de excepție sau o 
lucrare nouă, de certă ți
nută artistică și educativă) 
publicul reacționează in 
consecință. Desigur, spec
tacolul de operă — dar nu 
numai el — este concurat 
de radio, televiziune, cine
matograf (opera filmată, 
în montarea unor mari re
gizori, se bucură de mult 
succes ; de pildă, publicul 
bucureștean a putut ur
mări zilele acestea Othello 
de Verdi, in regia lui 
Franco Zefirelli, avind ca 
protagoniști pe Placido 
Domingo, Katia Ricciarel- 
li, Justino Diaz), iar buge
tul de timp al marelui pu
blic este din ce in ce mai 
limitat Realități incontes
tabile. Dar tot atit de ade
vărat e faptul că același 
spectator (de Ia elevul de 
liceu la adult) găsește timp 
pentru reprezentația cu 
virtuți deosebite. Nabucco 
pe scena Operei Române 
din București, un bun 
spectacol in linie „clasică" 
(regia Hero Lupescu), cu
noaște un extraordinar 
succes de public. Un bilet

în plus pare o izbîndă te
ribilă. Or, ce argument 
teoretic, ce punct de vede
re sceptic, vorbind de o 
așa-zisă desuetudine a tea
trului cintat, mai pot re
zista în fața unei săli arhi
pline și care nu i-a putut 
încă primi pe toți cei 
dornici de un „bilet In 
plus" 7

Ceea ce se poate obser
va ca fenomen mal gene-

spectacolului de operă con
stă in apropierea lui mai 
hotărită de esența fenome
nului teatral in care, arăta 
același vorbitor, „să apară 
pregnant și fără echivoc 
adevăruri universal-vaja- 
bile : sentimentul dragos
tei de patrie (Aida), lupta 
dintre sentiment și datorie 
(Evgheni Onegliin, Truba
durul, Don Carlos etc), 
dragostea ca sentiment ce

che șl ochi". Nu se află 
altceva. In expresiva afir
mație a celebrului șef de 
orchestră, decit postulatele 
unității de concepție și vi
ziune și colaborării ideale. 
Dar, pentru realizarea a- 
cestui deziderat vital in 
existența contemporană a 
teatrului cintat, este ne
voie de multă elasticitate 
și de un continuu efort de 
perfecționare. Astfel, men-

pentru realizarea unui rol 
în perioada de desfășurare 
a ediției respective*. Ar fi 
o modalitate de stimulare 
a tinerilor cintăreți, dînd 
totodată noi posibilități de 
emulație șl de evidențiere 
a actului de creație in in- 
tegralMătea lui, știut fiind 
că, in sala de spectacol, pu
blicul te apreciază nu numai 
pentru o arie sau o scenă. 
S-ar putea scoate in evi-

Diversitatea repertoriului, calitatea interpretării definesc

PERSONALITATEA INSTITUȚIEI ARTISTICE
ral este că, în operă, ex
perimentele exagerat mo
derniste nu au dat rezul
tate (firește, ne referim 
exclusiv la punerea In sce
nă a partiturilor consacra
te.) Actualitate nu poate fi 
sinonim aici cu încercare 
ostentativă, modernizare 
facilă, ci cu o viziune eli
berată de prejudecăți, de 
orice păreri preconcepute 
care ar putea împiedica re
liefarea înțelesului profund 
al unei opere, unitatea ex
presivă dintre fond și for
mă. „Publicul, preciza in
tr-un amplu, dens referat 
regizorul Hero Lupescu, 
vrea să vadă pe scenă nu 
adevărul contrafăcut, ci 
acel adevăr care să-l con
vingă, să-I emoționeze, 
să-l facă mai bun, mai În
țelept". Una dintre căile 
de actualizare — ca racor
dare la exigențele specta
torului contemporan — a

înnobilează existența omu
lui (Traviata, Paiațe, Car
men, Madame Butterfly)". 
Un spectacol cu șanse de a 
atrage marele public este 
acela in care toate mijloa
cele interpretativ-vocale și 
instrumentale, regizorale, 
scenografice colaborează 
optim. Astăzi nu mai poți 
atrage spectatorul, deprins 
cu atîtea „delicii" teatrale, 
doar cu performanțe vo
cale. Opera nu este un 
„concert costumat" și un 
cîntăreț, oricît de înzestrat, 
nu convinge pe scenă dacă 
nu este și un bun actor. 
De aici rezultă în primul 
rind necesitatea lucrului 
în echipă, a conlucrării 
eficiente dintre regizor, 
dirijor, interpret, scenograf, 
maestru de cor și de balet, 
maestru de lumini. „Dis
tanța dintre dirijor și regi
zor, spunea Arturo Tosca
nini, e aceea dintre ure-

ționa prof. univ. A.I. Ar
bore de la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" din 
București, se cuvine acor
dată o mai mare atenție 
pregătirii actoricești a cin- 
tărețului și apoi continui
tății instruirii sale, dincolo 
de studiile din conserva
tor. E foarte adevărat fap
tul că un bun cîntăreț nu 
se formează doar în cei 
cinci ani de conservator. El 
trebuie ajutat să se perfec
ționeze în teatrul unde își 
desfășoară activitatea. A- 
ceasta ar implica revederea 
locului distinct ocupat in
tr-o instituție de spectaco
le de pedagogul de studii.

Pe de altă parte, util ar 
fi ca in cadrul Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" — se propunea în 
timpul dezbaterilor — 
premiile să fie acordate 
interpreților nu pentru o 
arie sau două cintate, ci

dență și in acest fel com
plexitatea presupusă de 
compoziția unui rol din- 
tr-o operă.

Mai mulți vorbitori au 
ridicat, in consfătuirea de 
la Timișoara, problema bo
găției repertoriale a tea
trelor lirice. Un loc aparte 
trebuie să-l ocupe promo
varea cu curaj a creației 
muzicale contemporane. 
Desigur, sînt notabile rea
lizările de pînă acum în 
această direcție. Dar, o mai 
strînsă colaborare între 
compozitori, uniunea de 
creație și teatre ar duce, 
negreșit, la apariția de noi 
lucrări valoroase pe teme 
de actualitate. în același 
timp, subliniau participant!! 
la recenta int.ilnire, se face 
simțită nevoia unul mai 
riguros echilibru al ge
nurilor, venind astfel în 
întimpinarea preferințe
lor spectatorului, dornic

de valori autentice, cu 
înalte virtuți educative, 
transmise prin faptul ar
tistic, Personalitatea unui 
teatru muzical se contu
rează, printre altele, și ca 
rezultantă a diversității 
repertoriului său, dublată 
de calitatea actului artistic. 
Opera cu conținut patrio
tic a reprezentat Întotdeau
na o direcție esențială în 
activitatea instituțiilor de 
profil. Avem astăzi nevoie 
— s-a relevat in cadrul 
dezbaterilor — de librete 
cu sensibil conținut patrio
tic. Una dintre problemele 
de fond in atenția teatrelor 
este opera cu subiect na
țional. Creatorul de muzi
că, arăta compozitoarea Li
ana Alexandra, a fost me
reu în reală concordanță 
cu aspirațiile și comanda
mentele sociale ale epocii 
Sint prea multe exemplele 
ilustre pentru a le enu
mera. Tn același timp, nu 
trebuie confundată „coman
da socială" cu o șansă pen
tru rabatul de la calitate. 
Pentru a satisface aceste 
exigențe, compozitorul are 
neapărată nevoie de aco
modarea cu realitatea din 
teatrul pentru care scrie, 
de un dialog direct și con
cret, Contactul dintre crea
tori și teatru, cu toate as
pectele care decurg de 
aici, ni se pare esențial. 
Rezultatul nu poate fi al
tul decit lucrări cu verita
bil caracter scenic, adu- 
cind un suflu nou, pe mă
sura talentului și împlini
rilor datorate compozitori
lor români contemporani. 
Lucrări care să îmbogă
țească programele institu
țiilor artistice, lucrări cu 
profund conținut educativ. 
Talentul, vocația muncii, 
Întărite de disciplina mun
cii. atit de importantă în 
activitatea omului de artă, 
fie el compozitor, regizor,

cîntăreț, director de tea
tru, scenograf, coregraf, 
costumier ori secretar mu
zical, și alături de ele : 
cunoaștere profundă a 
realităților actuale, a pro
blematicii complexe a omu
lui contemporan, curaj de 
a propune forme noi, via
bile, mobilitate spirituală 
sint trăsăturile unui po- 
sihil portret al creatorului 
— așa cum au reieșit din 
intilnirea de la Timișoara.

S-au relevat aici și alte 
aspecte care ar merita dis
cutate. Un loc aparte au 
acordat cei prezenți edu
cației muzicale a tineretu
lui, în școală și in afara 
ei. în orele de muzică, s-a 
arătat, ar trebui să se pună 
accentul și pe transmiterea 
acelor noțiuni cu ajutorul 
cărora tinărul să poată 
transforma fluxul sonor in 
imagini „plastice", mai 
ușor de decodificat. De a- 
semenea, s-ar cuveni re
zervate mai mult timp e- 
ducației muzicale și edu
cației estetice generale în 
școala de toate gradele, o 
mai mare atenție din par
tea cadrelor didactice, a 
tuturor factorilor educațio
nali și a mijloacelor de 
informare pentru educarea 
gustului și pentru trans
miterea promptă de infor
mații in domeniu, mai ales 
popularizarea inițiativelor 
valoroase ale unor institu
ții și a realizărilor de pres
tigiu.

Sînt citeva dintre ideile, 
părerile, propunerile for
mulate in Intilnirea amin
tită, inițiativă care se cu
vine continuată — perio
dic — în alte centre muzi
cale, permițînd astfel și o 
mai bună cunoaștere de 
către cei direct implicați 
a activității instituțiilor de 
profil din țară.

Tudor COSTIN 
Cezar IOANA

teatre
• Teatrul Național <14 7171. Sala mare) : Marea — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Actorul — 18 ; (sala Atelier) : 
între patru ocht (A) — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Comori ca
merale". Program BEETHOVEN — 
țî.SO ; (Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Orchestra de cameră a fi
larmonicii. Dirijor : Nieolae Iliescu. 
Solist : Raimundas Katilius (U.R.S.S.)
• Opera Română (1.3 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (73 63 48) : Mam’zelle Nitouche — 18
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala’ Schitu Măgureanu, 114 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 1(1 95 44) : Dimineață pierdută — i«
• Teatrul Mic fl4 70 81) : Doamna cu 
camelii — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : BAtrlna șl hoțul — 19.36
• Teatrul de comedie (18 84 80) : 
Pețltoarea — 18

cinema
• Egreta de fildeș î DOINA (18 35 38) 
-9; 15. FLOREASCA (33 29 71) — 8: 
li; 13
• Program special pentru copil și 
tineret : DOINA — H-j 13: 17: 19
• Iacob : COSMOS (27 54 95) — 9: 
11,30: 14; 16,30; 19
• Zîmbet de soare : VOLGA (79 71 25) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
9 Extemporal la dlrigenție : FEREN
TARI (80 49 85) — 15: 17: 19. VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor : POPULAR 
(35 15 17) ~ 15: 17; 19
• Secretul Iul Bachus : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17; 19
• Puștiul : VICTORIA (16 28 79) — 9: 
11; 13: 15; 17; 19

Mari regizori, mari actori : 
PATRIA (11 86 25) — I; 11,30; 14;
16,30; 19
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13: 15; 17; 19. GRI- 
VITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
DACIA (50 35 94) ~ 9: 11; 13; 13; 17; 19
• Faraonul : BUZE$TI (50 43 38) — 
15: 18
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PENTRU GRĂBIREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR:
Fiecare oră bună de lucru în cîmp

— folosită din plin /
Scurtă fișă de campanie

Unitățile agricole de stat si cooperatiste din Județul Călărași au de In- 
s&mintat in acest an cu diferite culturi de primăvară circa 300 000 hectare.

• Pină in seara zilei de 4 aprilie, pe ansamblul județului, săminta a 
fost pusă sub brazdă pe 37 la sută din suprafața prevăzută.

• Plantele furajere au fost semănate in totalitate, sfecla de zahăr — pe 
*8 la sută din prevederi, floarea-soarelui — pe 73 la sută, porumbul — pe 27 
la sută, cartofii — pe 75 la sută, iar legumele de cimp — pe 35 la sută.

• Fertilizarea fazială cu azot a cerealelor păioase s-a realizat pe 57 
la sută din suprafața cultivată și a inceput acțiunea de erbicidare a 
griului si a orzului.

• După ploile din ultima perioadă, semănatul a fost reluat in majori
tatea zonelor din județ*

Sub semnul urgenței I
Această succintă trecere in revistă 

a stadiului lucrărilor din campania 
de primăvară evidențiază că. pen
tru etapa in care ne aflăm, s-a acu
mulat o serioasă rămlnere in urmă 
la semănat. Se cuvine însă' subliniat 
dintr-un Jnoeput că această stare de 
lucruri se datorește in principal 
timpului nefavorabil din ultima pe
rioadă. mai precis frontului de ploi 
care a cuprins 
întreg județul și 
care a stopăt ac
tivitatea in cîmp 
pentru mai multe 
zile. Iată de ce, 
datorită timpului 
înaintat, se poa
te spune că însă- 
mînțarea cultu
rilor de primă
vară pe suprafe
țele care au mai 
rămas trebuie să 
se desfășoare acum sub semnul ur
genței. De altfel, aceasta este carac
teristica majoră a activității pe 
ogoarele județului Călărași. Timp de 
două zile, pe un traseu ce a făcut 
înconjurul județului, am avut prile
jul să consemnăm multe fapte de 
muncă, care pun în evidență preo
cuparea stăruitoare a mecanizatori
lor și specialiștilor pentru intensifi
carea la maximum, prin toate mijloa
cele, a ritmului de lucru la semănat.

Tocmai pentru a avea imaginea 
amplă a eforturilor ce se depun In 
acest senș. am reținut pentru în
ceput cîteva din modalitățile con
crete de acțiune pentru grăbirea in- 
sămintărilor stabilite de comitetul 
județean de partid. „Problema cea 
mai importantă care ne preocupă a- 
cum — aflăm de la tovarășul N1- 
colae Zainea. secretar al comitetului 
județean de partid — este să sporim 
viteza de lucru la semănat la circa 
20 000 hectare pe zi. Baza tehnică 
de care dispun unitățile agricole 
permite realizarea unei asemenea 
viteze, esențială fiind in acest sens 
organizarea exemplară a fluxului 
tehnologic Ia semănat pentru a se 
evita risipa de timp. In scopul creă
rii unui front larg de lucru la se
mănat, în toate cele 18 stațiuni de 
mecanizare și 19 întreprinderi agri
cole de stat din județ au fost or- 
gaplzate formații speciale de trac
toare care lucrează numai la Pregă
tirea terenului, in afara celor orga
nizate la Începutul campaniei. Fap
tul că acum se pot semăna practic 
toate culturile, inclusiv soia si fa
solea. ne dă posibilitatea să utili
zăm din plin toată capacitatea de lu
cru la insămințat. As adăuga că, in 
perioada în care nu s-a putut lucra 
din cauza ploilor, comandamentul 
județean pentru coordonarea lucră
rilor agricole a analizat cauzele ce 
au determinat ca in unele consilii 
agroindustriale să se înregistreze re
zultate cu mult sub posibilitățile 
reale. Dacă in consiliile agroindus
triale Minăstirea, Dragalina, Lehliu, 
Perișoru și Vlad Tepes realizările 
sînt peste media județului, în con
siliile agroindustriale Borcea. Jegă- 
lia, Ulmeni, Sărulești și Roseți, îna
inte de ploi au fost semănate su
prafețe nejustificat de mici. S-a do
vedit că in aceste consilii nu s-a 
acționat cu răspundere pentru folo
sirea deplină a timpului bun de lu
cru. In consecință, au fost luate mă
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Semănatul porumbului la C.A.P. Borcea II, județul Călărași

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Steaua în fața unei mari performanțe
Este aproape imposibil, vorbind 

despre prima manșă a semifinalei 
„Cupei campionilor europeni" la 
fotbal, să nu readuci in memoria 
milioanelor de iubitori ai fotbalului, 
performanta realizată numai cu doi 
ani in urmă de „Steaua" cînd și-a 
Înscris numele pe marele trofeu 
al fotbalului continental. Așadar, 
Steaua a mal trecut prin stadioanele 
elitei fotbalului din Europa și. fără* 
nici un complex, și-a sărbătorit 
triumful la Sevilla.

Steaua. în drumurile sale europene, 
s-a intiinit cu Borusia Dortmund, cu 
Dinamo Zagreb, cu Eindhoven, cu 
Bayem Miinchen, cu Honved și 
Anderlecht, cu Barcelona de trei 
ori, ultima oară în finala de gală, de
venind campioană a continentului. 
Cu Benfica Lisabona însă jocul este 
într-o premieră absolută, fapt ce 
stîmește un plus de interes. Cam
pioana României vine la această in- 
tilnire după succesul obținut in fața 
lui Rangers Glasgow.

Steaua a devenit, mai ales pe te
ren propriu, o echipă foarte greu de 
depășit și poate tocmai din acest 

suri care să asigure în perioada ur
mătoare recuperarea răminerilor in 
urmă la semănat". Cerința organi
zării temeinice a activității si folo
sirea deplină a forțelor existente se 
impun cu atit mai mult, cu cît în 
etapa actuală, pe lingă grăbirea se
mănatului, o serie de alte lucrări au 
căpătat caracter de urgentă. Cerea
lele păioase s-au dezvoltat viguros, 
dar o dată eu ele au crescut si bu
ruienile, ceea ce impune să se trea-

Zi de zi, ritmul semănatului la cote maxime
Ancheta „Scinteii" in unități agricole din județul Călărași

eă fără lntirziere la erbicidarea se
mănăturilor de toamnă.

In competiția cu timpul 
i hotărîtoare este buna 

organizare a activității
Unitățile agricole din consiliile 

agroindustriale Borcea, Jegălia, Ro- 
seți, Dragalina. Lehliu si Dragoș 
Vodă au fost primele care au reluat 
semănatul după ploi. Numeroase 
secvențe de muncă înregistrate in 
mal multe unități din aceste consi
lii dovedesc că făuritorii de piine 
«înt angajați cu toate forțele pentru 
a dștlga în competiția cu timpul. 
La consiliul agroindustrial Borcea 
discutăm cu tovarășa Alexandrina 
Iuga, activist al comitetului județean 
de partid, care răspunde de acest 
consiliu pe timpul campaniei. „Deo
camdată. nu avem motive de mul
țumire — ni se spune. în această 
zonă semănatul este rămas în urmă, 
și acum trebuie să lucrăm mai mult 
ca să recuperăm din întirziere. In 
toate unitățile, specialiștii și cadrele 
cu munci de răspundere se află per
manent în cimp. la formațiile de lu

Pregătirea terenului pe mari suprafețe constituie acum o condiție pentru 
giăbirea semănatului. Aspect de lucru surprins la I.A.S. Grădiștea

considerent cei mai multi specialiști 
ii acordă nu numai prima șansă la 
victorie, ci la o victorie care să-i 
asigure drumul spre finală. Tehni
cienii echipei. Anghel Iordănescu și 
Radu Troi. au ajuns la o formulă de 
echipă și la o idee tehnico-tactică 
care le permite să folosească din 
plin toate calitățile jucătorilor săi. 
Dar calitatea comună a tuturor este 
ambiția, tenacitatea, dorința impre
sionantă de victorie, de a reprezenta 
cu cinste culorile clubului și ale tă
rii. Steaua reprezintă fotbalul româ
nesc și acest gînd le dă forța care 
le-a permis să ajungă pentru a doua 
oară în semifinala „Cupei campioni
lor europeni".

Firește, nu există posibilitatea mă
surării .forței echipei Benfica, in 
comparație cu Rangers Glasgow. Sint 
și stiluri, total diferite de joc, de 
tehnică individuală a jucătorilor. E- 
chipa lusitană reprezintă o forță in 
fotbalul european de care trebuie să 
se tină seama. Au fost numeroși 
aceia care s-au bucurat, după trage
rea la sorți, cind au aflat că parte
nerul Stelei este Benfica, purtindu-i 

cru pentru a începe semănatul ime
diat ce. terenul permite intrarea mij
loacelor mecanice.’ astfel incit să nu 
se piardă nici o clipă bună de mun
că. Procedind astfel, semănatul a 
fost reluat în toate unitățile din 
consiliu".

Pe' terenurile C.A.P. Borcea I a- 
veam să ne convingem de faptul că. 
datorită organizării temeinice a ac
tivității, vitezele de lucru la semănat 
sînt nu numai realizate, ci și depă
șite substanțial. Aici se .aflau in 
cîmp Ion Bobocel, președintele con
siliului agroindustrial, Gheorghe 
Căluț, ing,inerul-șef al cooperativei, 
și Petru Popescu, șeful fermei nr. 4. 
Se lucra la semănatul florii-soarelui. 
„De azi lucrăm cu toate formațiile 
de muncă — aflăm de la Ingi'nerul- 
șef al cooperativei. De miine intrăm 
și la soia. Pentru aceasta, semănăto- 
rile de la sfecla de zahăr au fost 
transformate in timp scurt pentru 
însămințarea soiei. Dacă vremea 
ține eu noi — pină pe 10—12 aprilie 
terminăm însămînțările". Să notăm 
că pentru depășirea vitezei de lucru, 
in această unitate, ca de altfel in 
toate celelalte din consiliu, au fost 
luate măsuri care să reducă la ma

ximum decalajele Intre diferitele 
operațiuni de pe fluxul tehnologie al 
semănatului. Semănătorile intră in 
brazdă o dată cu ivirea zorilor și 
continuă activitatea fără întrerupere 
pînă la căderea întunericului. Pen
tru aceasta, alimentarea tractoarelor 
cu combustibil se face in câmp, iar 
sămința este adusă la fiecare loc de 
muncă cu o seară înainte. Prin toa
tă această organizare se urmărește 
mărirea timpului efectiv de lucru in 
brazdă al fiecărei semănători.

Sosit între timp, primarul comu
nei Boroea, tovarășul Constantin 
Nedelcu, se interesează dacă a sosit 
căruța cu masa caldă pentru meca
nizatori. Aflăm că în toate unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
consiliu s-a hotărît ca pe timpul 
campaniei să se asigure mecaniza
torilor masă caldă la cîmp, tocmai 
pentru a se cîștiga timp și ca oame
nii să poată lucra fără întrerupere, 
pînă seara tîrziu. Primarul comunei 
se arată mulțumit. „E adevărat, că 
sintem puțin întirziați — ne spune 
acesta. Dar semănatul nu constituie 
o problemă. Avem forțe și sîntem 
astfel organizați ca să incheiem in
tr-un timp cit mai scurt Pentru noi, 
cel mai important lucru este că a 

gindul poate la o situație mai ușoară 
pentru campioana noastră. Singurii 
care nu s-au contaminat de această 
euforie au fost jucătorii militari, care 
au continuat, imediat după întoarce
rea de la Glasgow, pregătirile cu cea 
mai mare seriozitate și conștiinciozi
tate. antrenorii studiind impreună 
cu elevii lor jocul adversarilor pînă 
în cele mai mici amănunte. Steaua 
are astăzi în fată un adversar de 
certă valoare, cu rafinați tehnicieni, 
conduși de doi antrenori. Toni și 
Eusebio, care n-au venit la București 
să facă doar act de prezență. Fotba
lul are multe capcane și tocmai de 
aceea putem spune, la ora jocului, că 
Steaua, cunoscind foarte bine valoa
rea adversarului, s-a pregătit cu cea 
mai mare atenție și seriozitate pen
tru această confruntare. Nu putem 
decit să-i dorim din inimă mult 
succes.

Jocul de astăzi, anunțat pentru ora 
17. va fi condus de arbitrul vest- 
german Karl Heinz Tritschler, ajutat 
la linie de compatriot» săi Gerd 
Zimmerman și Lutz Luettig.

Petre CRISTEA 

plouat, fiindcă sintem într-o zonă 
recunoscută pentru sărăcia în preci
pitații. în nici unul din ultimii 5—6 
ani nu am avut o situație mai bună 
ca acum. Rezerva de apă din sol s-a 
refăcut la un nivel satisfăcător, te
renul se pregătește în condiții ex
celente, ceea ce va asigura ca tot ce 
semănăm să răsară rapid, uniform și 
să se dezvolte viguros". Dovadă că in 
acest consiliu se acționează cu ma
ximă răspundere pentru recupera
rea răminerilor in urmă și înche
ierea cît mai grabnică a însămință- 
rilor, în numai 3 zile de la reluarea 
semănatului, realizările se situează 
peste cele ale altor consilii agroin
dustriale.

Cuvîntul de ordine : 
calitate ireproșabilă !

C.A.P. Dor Mărunt, unitate etalon 
a agriculturii din județul Călărași. 
Anul trecut, aici s-au obținut 25 230 
kg de porumb știuleți la hectar, 
producție pentru care cooperativa a 
primit inaltul titlu de ,Erou al Noii 
Revoluții Agrare". Dar producții foar
te bune au fost realizate și la grîu 

— 8 563 kg, in 
medi.e la hectar, 
orz — 8 735 kg, 
sfeclă de zahăr — 
86 000 kg și la 
lină — 13.5 kg de 
la fiecare oaie. 
Este o experiență 
valoroasă, pe care 
cooperatorii de la 
Dor Mărunt vor 
s-o dezvolte și 
mai mult în a- 
cest an. Amănun

te despre modul concret în care 
vor acționa aflăm de la tova
rășul Constantin Popa, președin
tele cooperativei. „Puștiul", cum 
ii mai spun cu admirație pre
ședintelui cooperativei cei cu care 
lucrează, este un om la 69 de ani. 
cu o bogată experiență, care din 1964 
a fost ales mereu in fruntea coope
rativei. „Semănatul in sine nu con
stituie o problemă — ne spune pre
ședintele cooperativei. Avem forțe 
să incheiem însămințarea tuturor 
culturilor in 6—7 zile bune de lucru. 
Pentru acest an insă, chestiunea cea 
mai dificilă o reprezintă să asigurăm 
combaterea buruienilor nu atît pe 
cade chimică, cît mai ales prin me
tode agrotehnice și mecanice. Sche
mele de semănat au fost alese ast
fel incit să putem prăși mecanic 
toate culturile. în plus, toată supra
fața cu plante prășitoare este dată 
în acord global, atit la cooperatori, 
cît și la alți cetățeni din comună, în 
total la 850 de oameni. Dar, ceea ce 
vreau să arăt in mod deosebit este 
că grija cea mai mare o acordăm exe
cutării fiecărei lucrări la un nivel 
agrotehnic cît mai înalt". Insistăm 
asupra acestei chestiuni întrucît nu 
numai la Dor Mărunt, ci în tot ju
dețul, la indicația comitetului jude
țean de partid, s-a acționat pentru 
atragerea la munca în cooperative a 
tuturor locuitorilor de la sate, toc
mai spre a se asigura întreținerea 
corespunzătoare a culturilor pe tot 
parcursul perioadei de vegetație. în 
spiritul reglementărilor legale exis
tente s-a hotărît ca toți cetățenii 
care locuiesc sau lucrează în comu
ne să efectueze minimum 50 de 
norme de muncă în cadrul coope
rativelor agricole. Aceasta înseamnă 
să lucreze in acord global un hectar 
cu porumb, 0,5 hectare cu floarea- 
soarelui și 0,25 hectare cu sfeclă de 
zahăr Dincolo de faptul că prin 
această măsură se asigură folosirea 
întregii forțe de muncă existente la 
sate, este de notat și efectul ei pozi
tiv per.tru activitatea economică a 
unităților agricole, întrucît in felul 
acesta s-a redus cu 20 000—25 000 nu
mărul lucrătorilor care erau aduși 
din alte județe in unitățile ce recla
mau deficit în forță de muncă.

Grija pentru efectuarea lucrărilor 
la un înalt pivei calitativ este evi
dentă pretutindeni. Totuși, au exis
tat situații care fac notă discordan
tă cu aspectul general. Este cazul 
cooperativelor agricole Ulmu, Peli- 
nu, Radu Vodă. Ștefânești, Mihai 
Viteazu și I.P.L. Oltenița, unde s-au 
constatat abateri, unele chiar grave, 
de la normele de calitate privind se
mănatul. Important este că asemenea 
situații au fost depistate cu rapidi
tate și că factorii de conducere din 
consiliile agroindustriale și din uni
tăți, sprijiniți de activiștii comitetu
lui județean de partid, au luat mă
suri ferme pentru a fi stopate și a 
nu se mai repeta în oontinuare. In
sistăm asupra acestui aspect întru- 
cit. in condițiile acestei primăveri, 
trebuie înțeles faptul că pentru di
minuarea efectelor întirzierii semă
natului este obligatoriu ca toate lu
crările din fluxul tehnologic să fie 
executate la un înalt nivel agro
tehnic fără nici un rabat de la 
normele de calitate stabilite.

Aurel PAPADIUC 
Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii"

ȘAH. Partidele din runda a treia 
a turneului international de șah de 
la Bruxelles, pentru „Cupa mon
dială". s-au încheiat cu următoare
le rezultate : Tal — Karpov remi
ză ; Salov — Vinants 1—0 ; Beliav- 
ski — Vaganian remiză ; Nunn — 
Korcinoi remiză ; Sokolov — Niko- 
lici 1—0 ; Liubojevici — Speelman 
remiză. în clasament conduc Be- 
liavski. Karpov. Tal și Liubojevici 
(cu cite două puncte fiecare).

RUGBI. Echipa de rugbi a U.R.S.S. 
va Întreprinde in perioada 26 iu
nie — 12 iulie un turneu in Argen
tina. urmind să susțină meciuri cu 
reprezentativa tării-gazdă. precum și 
cu echipe de club din Buenos Aires. 
Rosario, Mar del Plata.

HANDBAL. La Budapesta. In 
meci pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
feminin, echipa Spartak Kiev a în
vins cu scorul de 27—25 (14—7) for
mația ungară Spartakus.

FOTBAL. în cadrul turneului in
ternațional de fotbal pentru juniori 
II (cădeți) de lâ St. Malo (Franța), 
selecționata R.D. Germane a între
cut cu scorul de 1—0 formația 
U.R.S.S.. iar echipele Franței si Sco
ției au terminat la egalitate : 0—0. 
Alte rezultate : Belgia — Danemar
că 1—0 ; Suedia — Cehoslovacia 
3—2.

Cronica zilei
La București s-au încheiat, marți, 

lucrările celei de-a XHI-a sesiuni a 
Comisiei mixte interguvetnamentale 
consultative în relațiile economice si 
tehnico-științifice. intre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Demoarată Coreeană.

Cele 'două delegații au examinat. 
In spiritul ințelegerilor convenite cu 
prilejul intilnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen. stadiul actual și evolu
ția relațiilor economice bilaterale.

• modul cum au fost aduse la înde
plinire hotăririle adoptate de prece
denta sesiune și au fost stabilite mă
suri in vederea amplificării și diver
sificării relațiilor economice, tehnico- 
științifice și comerciale în domenii 
de interes comun.

La incheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți în comisie, tovarășii 
Ion Dincă. prim viceprim-ministru al 
guvernului, și Hong Sang Nam, vice
premier al Consiliului Administrativ, 
au semnat protocolul sesiunii.

Au fost prezenți Zo Iăng Guk. am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

*
Delegația parlamentară indone

ziana, condusă de R. Soekardi, vice
președinte «1 Camerei Reprezentan
ților. a avut, marți. întrevederi cu 
Ilie .Văduva, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, si Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea co
laborării si cooperării economice 
româno-indoneziene. intensificarea 
schimburilor comerciale, precum și 
aspecte ale situației internaționale 
actuale.

A participat Ridwan Yahya. însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Indonezia la București.

în cursul aceleiași zile, delegația 
indoneziana a vizitat Fabrica de 
medicamente București, metroul, 
centrul civic și alte obiective edili
tare ale Capitalei.

(Agerpres)

t V
17,00 Fotbal : Steaua — Benfica Lisa

bona. Prima manșă a șemifina- 
■ lelor „Cupei campionilor euro- 
peni“. Transmisiune directă de la stadionul Steaua

20,00 Telejurnal
20,25 Priorități în economie. In obiec

tiv : Programul de modernizare20,45 Tribuna TV.
21,05 Imn țării mele (color). Versuri și 

cîntece patriotice
21,15 Universul familiei. Iubirea de 

patrie, sentiment etern în inimile noastre
21,>5 Omul și sănătatea. O al fără 

fumat
21,50 Telejurnal!
22,00 închiderea programului

Oameni,^a/îte, zeninifieăiil

JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,

Anotimpul modernizării 
în „satul toamnelor lungi"

A vorbi de satele Republicii 
Populare Chineze inseamnă a te 
referi la 80 la sută din populația 
țării, pentru că. din cei peste un 
miliard de locuitori ai săi, circa 
800 milioane trăiesc și muncesc in 
mediul rural. Avind in vedere toc
mai acest specific al repartizării 
populației, in cadrul general, atît 
de amplu și de complex, al refor
melor economice inițiate in ultimii 
ani de Partidul Comunist Chinez, 
s-au pus pe prim plan problemele 
modernizării satului.

Cum este conceput și cum se 
desfășoară practic acest proces am 
putut constata direct cu prilejul 
vizitării satului Ta Ciu Gio (în 
tălmăcire românească : „Satul
Toamnelor Lungi"), aflat la 50 de 
kilometri de marele port Tian
jin, in zona de nord-est a Chinei.

„Satul Toamnelor Lungi" — un 
nume care și-a făcut renume. Este, 
să spunem de la inceput. un sat de 
excepție. Dar nu o excepție prin 
cine știe ce ambiții speciale sau 
deosebite. Dimpotrivă, este, dacă 
se poate spune astfel, o excepție 
în cadrul obișnuitului — în sensul 
unor condiții de lucru obișnuite, 
dar care, valorificate excelent, au 
condus la rezultate de excepție. El 
se numără, după cum ne-au spus 
gazdele, intre primele zece sate- 
model din China. A ajuns să fie 
vizitat intr-un an de aproape 
100 000 de oameni (am scris co
rect : aproape o sută de mii), între 
ei și mulți săteni care studiază la 
sursă experiența dobîndită in efor
tul tenace de modernizare a satu
lui chinez, prin tot ceea ce implică 
acest proces atit de complex, dar 
și de binefăcător, pe planul vieții 
materiale și spirituale a oamenilor.

Un amănunt interesant: evolu
ția comunei a fost urmărită înde
aproape de redacția ziarului „Jen- 
min Jibao". Aflindu-ne la Beijing, 
am avut plăcuta surpriză de a con
stata că. intr-atit de puternică a 
fost legătura sufletească creată, 
incit fostul redactor-șef al ziaru
lui, Hu Tziwei, deși îndeplinește de 
mulți ani o altă funcție, era in con
tinuare la curent cu toate datele „la 
zi", pină in cele mai mici amănun
te, privind dezvoltarea comunei.

Dar cine are identitatea de cetă
țean al „Satului Toamnelor Lungi"? 
Pe scurt, ni s-a răspuns astfel : 
„800 de familii, cuprinzind 3 400 de 
suflete, din care 1 480 brațe de 
muncă". Locuitorii dispun de 320 
de hectare teren agricol. Producți
ile obținute de pe acest teren — 
in general sărăcăcios, cu fertilitate 
scăzută — pînă la inceputul aces
tui deceniu, nu acopereau decit in 
mică măsură nevoile locale de con
sum. în cadrul procesului de mo
dernizare a întregii structuri eco- 
nomico-sociale a țării, satul uitat 
de altădată. „Satul Toamnelor 
Lungi" cunoaște la rîndul său 
adinei prefaceri, acumulind . o ex
periență ce a stîrnit un larg in
teres.

— Cum ați ajuns un etalon al 
experienței înaintate ?

— Știam de la început că va tre
bui să ne confruntăm cu multe și 
imprevizibile greutăți — ni s-a 
spus. Și cea mai complexă dintre 
ele a fost înfruntarea cu gindirea

A APĂRUT;

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

Român
— 29 martie 1988 —

EDITURA POLITICA

Cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a eliberării
Ungariei

Cu prilejul celei de-a 43-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub do
minația fascistă, ambasadorul aces
tei țări la București, Păi Sziits, a 
oferit, marți, un cocteil.

Au participat 'tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al'C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului. Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al

★

Ambasadorul Republicii Populara 
Ungare la' Buourești, Păi Sziits. a 
depus, marți, cu prilejul celei de-a 
43-a aniversări a eliberării Ungariei 
de sub dominația fascistă, o coroană 
de flori la Monumentul eroilor

vremea
Institutul de meteorologie si hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul G aprilie, ora 20 — 9 aprilie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul temporar noros în 
regiunile nordice și în general închisă, 
cu cerul mai mult acoperit, în restul 
teritoriului. Se vor semnala ploi tem
porare care vor avea și caracter de 
aversă în sudul țării, unde, izolat, can
titățile de apă vor depăși 15 litri pe 
metrul pătrat în 24 de ore. în cele

rigidă a unora. Calea de urmat 
pentru a transforma pămintul, am 
chibzuit noi, era să îmbunătățim 
calitatea lui prin tratamente chi
mice, să irigăm culturile, să me- 
canizăm lucrările — ne spune Cio 
Că Sing, directorul-adjunct al so
cietății agroindustriale și comer
ciale din sat. Dar cu ce fonduri ? 
încă cu ani in urmă, partidul a 
adus o schimbare radicală in mo
dul de gindire economică, in con
cepția generală privind organizarea 
economiei rurale, punind accentul 
și pe dezvoltarea Industriei la sate 
— ca sursă de venituri pentru mo
dernizarea agriculturii. Așa se face 
că din creditele primite inițial de 
la stat am organizat primele ate
liere de industrie locală, sporind 
ulterior, an de an, volumul acestei 
producții. Iar din beneficiile reali
zate — mari, din ce în ce mai 
mari — am putut aloca fondurile 
necesare pentru mecanizarea, chi
mizarea și irigarea- întregii agri-

1NSEMNĂRI DIN 
R. P. CHINEZĂ

culturi locale. Drept rezultat, re
coltele actuale sint duble față de 
cele din 1979. Deși pe cele 320 
hectare de teren lucrează acum, 
in comparație cu zece ani in urmă, 
un număr mult mai mic de ță
rani. producția realizată asigură 
nu numai necesarul integral de 
hrană al localnicilor, dar au cres
cut și livrările la fondul central al 
statului.

...Străbatem cîteva secții de pro
ducție industrială din sat. Pretu
tindeni —- utilaje moderne, minuite 
cu iscusință de tineri, dar și de 
oameni cu timple cărunte. Aflăm 
că procesul de calificare a forței 
de muncă s-a făcut „din mers", 
sătenii trecînd de la uneltele tra
diționale — sapa, lopata, hîrlețul 
— la manetele instalațiilor indus
triale. Se realizează in prezent, în 
cadrul respectivelor ateliere sătești, 
produse electrotehnice de o anu
mită complexitate tehnică, tablouri 
de comandă electrice, transforma
toare de diferite tipuri. produse 
chimice, ceramice, materiale de con
strucții. obiecte de mobilier, rm
primate tipografice — în total pes
te 100 sortimente, In circa 2 000 
tipodimensiunl.

Industria locală realizează aproa
pe 90 la sută din producția globală 
a satului. „Sînt aici — ni s-a pre
cizat — 117 secții mari, mijlocii și 
mici, care lucrează pe bază de co
menzi pentru beneficiari din În
treaga țară. Tot timpul sîntem re
ceptivi față de solicitări și ne a- 
daptăm rapid producția in funcție 
de ele". Beneficiile sînt deosebit 
de bogate, o parte majoră investin- 
du-se pentru noi dezvoltări și mo
dernizări in producția industrială 
Si agricolă.

Realizările economice au influen
țat considerabil nivelul de trai al 
oamenilor. Au fost rezolvate cores
punzător nu numai problemele de 
hrană si îmbrăcăminte — diversi
tatea vestimentară fiind de-acum o

CC. al P.C.R., membri ai Biroului 
Marii Adunări Naționale, miniștri, 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, ai altor minis
tere și instituții centrale, unor orga
nizații de masă și obștești, oameni 
de știință, cultură si artă, generali 
și ofițeri, ziariști.

Au luait part» șefi de misiuni 
diplomatice acreditați In tara noas
tră, membri ai corpului diplomația.

*

luptei pentru libertatea poporului 
si a patriei, pentru socialism.

Au participat reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, Minis
terului Apărării Naționale, Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești. (Agerpres)

lalte regiuni, pe alocuri, va ploua slab. 
Vintu! va sufla slab pină la moderat, 
cu unele intensificări de scurtă durată 
din sector estic în sud-estul țării, cu 
viteze între 35 45 kilometri pe oră.
Temperaturile minime vor fi cuprinse, 
lri general. între 2 și 12 grade, iar 
maximele între M> ?i 20 de grade. Di
mineața, pe alocuri, se va produce 
ceață slabă. în București : Vremea va 
fi în general închisă, cu . cerul mai 
mult noros. Temporar vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de aversă, 
Vintu/l va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 10 grade, iar maximele .se 
vor situa între 15 șl 18 grade. Dimi
neața se va produce ceață slabă.

realitate cotidiană — dar s-au pu
tut crea și condiții bune de locuit. 
Argumente ? în urmă cu 9—10 ani, 
țăranii satului trăiau in case din 
lut. După ce au demolat totul din 
această zonă de tristă amintire — 
păstrind pe o stradă, ca intr-un 
muzeu al relicvelor trecutului, o 
asemenea „locuință" — s-au apu
cat să-și construiască într-o pri
mă etapă case din cărămidă. După 
doi-trei ani și-au durat însă case 
din cărămidă avind și curte. Și 
le-au construit. La puțin timp după 
aceea și-au dorit ceea ce nici nu 
au visat mai înainte — aparta
mente la bloc. Am fost invitați să 
vizităm asemenea apartamente. 
„Alegeți-vă orice adresă — hi s-a 
spus. Nu avem „locuințe de proto
col. Nu vă dirijăm spre adrese 
prestabilite".

...Așa că am intrat unde am vrut 
— și am constatat salturi incredi
bile in ce privește nivelul de trai : 
mobilier elegant in camere, apara
tură casnică modernă, aparate elec
tronice japoneze, covoare, obiecte 
de artă. Prioritate la repartizarea 
noilor locuințe, ne-au precizat gaz
dele. au „oamenii cei mai capabili", 
adică fruntașii in producție, cei 
mai buni specialiști.

Pe teritoriul localității au înce
put să apară și diferite construcții 
sociale, șantierul cel mai important 
la data vizitei noastre fiind cel al 
viitoarei case de cultură. într-o 
arhitectură modernă, cutezătoare, 
cu săli de cinema, de teatru, bi
blioteci etc.

Notind în carnetul de reporter 
•spusele unui interlocutor — „Dacă 
industria ne dezvoltă, iar agricul
tura ne hrănește. învățămintul ne 
pregătește" — am mai reținut și 
faptul că toți copiii satului sint 
cuprinși în școli, absolvirea celor 
12 clase fiind obligatorie aici,,că o 
parte din absolvenți urmează 
cursurile diverselor facultăți, de 
unde se întorc să pună umărul 
alături de consăteni la înflorirea 
localității.

„Gindindu-ne la dezvoltarea de 
viitor a localității — ne spun la 
despărțire gazdele — avem în ve
dere crearea condițiilor ca fiecare 
om să-și poată manifesta din plin 
inițiativa, priceperea și talentul. 
Pentru aceasta am diversificat și 
vom diversifica in continuare ra
murile de producție, vom stimula 
cointeresarea materială. Desigur, 
calea urmată de noi nu poate fi con
siderată de nimeni ca model sau 
ca rețetă valabilă nici măcar pen
tru toate satele Chinei. Dar inte
resul manifestat față de experiența 
noastră de sate din alte colțuri ale 
țării ne bucură și ne stimulează 
să perseverăm pe drumul pe care 
am pășit".

...Există multe particularități în 
modul de concepere a modernizării 
satelor din R.P. Chineză. Particu
larități ce țin de specificul zonei 
fiecăruia, de tradițiile locale. Ceea 
ce este comun e dorința și hotă- 
rirea tuturor oamenilor muncii de 
a asigura țării progresul necontenit 
pe calea socialismului.

Mihai IONESCU 
Constantin MORARU



în diferite țări ale lumii

„MARȘURILE PRIMĂVERII"
-ACȚIUNI DE MASĂ PENTRU DEZARMARE

Tradiționalele marșuri de primăvară pentru dezarma
re și pace, care au loc în aceste zile în diferite țări 
ale Europei occidentale, continuă să se afle în aten
ția presei internaționale. Aceste ample manifestări se 
desfășoară sub semnul întăririi unității de acțiune a

cercurilor largi ale opiniei publice pentru oprirea 
cursei înarmărilor, înaintarea pe calea lichidării ar
melor nucleare din Europa, întărirea securității, în
țelegerii și colaborării internaționale.

«
Un simbolic lanț viu in jurul „fabricilor morții"

în Marea Britanie au avut loc 
numeroase demonstrații și mani
festații pentru dezarmare și pace, 
cea mai spectaculoasă dintre aceste 
acțiuni desfășurlndu-se la Alder- 
maston. localitate situată la circa 
80 km de Londra, unde se află in
stalat cel mai mare centru de cer
cetări pentru producerea de arme 
nucleare. Aici, potrivit planurilor 
guvernului conservator, urmează să 
înceapă producția de focoase nu
cleare pentru rachetele „Trident", 
cu care se intenționează să se mo
dernizeze arsenalul armelor ato
mice britanice — proiect care ar 
urma, sâ coste peste 10 miliarde lire 
sterline.

Tocmai in semn de protest împo
triva acestor planuri de intensifi
care a cursei înarmărilor s-a orga
nizat ampla acțiune de la Alder- 
maston. în jurul centrului atomic 
din localitate, cei peste 00 000 de 
demonstranți, veniți din toate

colțurile țării, precum și din Olan
da Și Franța, au format un „lanț 
viu" de aproape 10 km, pentru a 
atrage atenția opiniei publice bri
tanice asupra gravelor pericole pe 
care le implică modernizarea arme
lor nucleare britanice. „în timp ce 
se duc negocieri pentru lichidarea 
armelor nucleare, guvernul britanic 
intenționează să sporească și sâ 
modernizeze armele nucleare" — a 
declarat Bruce Kent, liderul cam
paniei pentru dezarmare nucleară, 
care a organizat manifestația de la 
Aldermaston. în cadrul mitingului 
desfășurat în fața porții principale 
a centrului atomic, el a făcut apel 
la întregul popor britanic să spună 
_un NU hotărît programului Tri
dent".

Mari manifestații în favoarea 
dezarmării, pentru pace și soluțio
narea tuturor conflictelor numai pe 
calea negocierilor au avut loc și în 
alte regiuni ale Marii Britanii.

Pentru denuclearizarea 
Europei de nord

BERLIN. — Pentru noi mă
suri de dezarmare s-a pronun
țat, intr-un interviu acordat zia
rului „Neues Deutschland", An
ker Joergensen, cunoscută persona
litate politică, fost premier al Da
nemarcei, președinte al Comitetului 
parlamentarilor nordici pentru o 
zonă denuclearizată in nordul Eu
ropei. în prezent, a apreciat el, este 
necesar ca toate țările să-și aducă 
contribuția la procesul de dezarma
re și destindere, indiferent dacă po
sedă sau nu arme nucleare, dacă 
sint mari sau mici. „în lumina re
centelor evoluții, ar fi o măsură de 
creștere a încrederii dacă cele cinci 
țări nordice ar cădea de acord ca 
nordul Europei să devină pentru 
totdeauna zonă denuclearizată", a 
relevat A. Joergensen.

Arsenalele nucleare — sursă de profit pentru 
monopoluri, primejdie pentru întreaga umanitate

200 de localități 
americane — zone

REPUBLICA PANAMA

Dialog pentru reconciliere națională
CIUDAD DE PANAMA 5 (Ager- 

pres). — în capitala Republicii Pa
nama a fost inițiat un dialog pentru 
reconciliere națională, în pofida 
opoziției cercurilor patronale con
servatoare reprezentate de „Crucia
da civilă" — transmit agențiile 
Prensa Latina și I.P.S. La dialog 
iau parte partidele politice din ali
anța guvernamentală, alte forțe po
litice naționale, reprezentanți ai gu
vernului și ai forțelor armate pa
nameze, Frontul Unitar Popular 
(F.U.P.), care grupează centralele

sindicale ale oamenilor muncii din 
industrie, agricultură și sectoarele 
social-culturale ale țării.

Participanții au convenit In prima 
ședință de lucru constituirea unei 
comisii tehnice avînd misiunea de a 
elabora- agenda și modalitățile de 
desfășurare în viitor a negocierilor 
de realizare a recohdîlierii naționale. 
Totodată, s-a hotărît redactarea 
unui document despre situația din 
Panama, adresat O.N.U., O.S.A. și 
tuturor statelor care au manifestat 
interes față de evoluția vieții poli
tice panameze.

CARNET AFRICAN:

Acord de 
între

normalizare a relațiilor
Etiopia si Somalia

SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE SUPREME A R.P.D. COREENE
PHENJAN 5 (Agerpres). — La 

Phenian au început marți lucrările 
sesiunii Adunării Populate Supreme 
a R.P.D. Coreene. Pe ordine» de zi 
figurează raportul cu privire l.i exe
cutarea bugetului de stat pe 1987 și

proiectul bugetului de stat pe 1988. 
La deschiderea sesiunii a fost pre
zent Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene.

Alegeri parlamentare în Afganistan
Opoziția politică - chemată să participe la scrutin

KABUL 5 (Agerpres). — In Afga
nistan au început, marți, alegeri 
pentru Consiliul Național (parla
ment). organul suprem al puterii de 
stat. Toți cetățenii afgani în vîrstă 
de peste 18 ani sînt chemați să-și 
dea votul, pină la 15 aprilie, în le
gătură cu stabilirea componenței Ca
merei Deputaților și a unei părți a 
Senatului pentru următoarea perioa
dă de cinci ani.

La alegeri participă Alianța parti
delor democratice de stînga (forma
tă din Partidul Democratic al Po
porului, Organizația de Avangardă 
a Oamenilor Muncii și Organizația 
Oamenilor Muncii din Afganistan).

precum și alte două partide. După 
cum relevă agențiile T.A.S.S. si 
A.D.N., în cadrul politicii de conci
liere națională guvernul afgan a 
chemat să participe la scrutin si opo
ziția politică din interiorul si exte
riorul țării.

★
Consiliul Național (parlament) va 

fi format din Camera inferioară 
(Volosy Jirgah), in care vor fi aleși 
230 de deputați, și Senat (Camera 
superioară), in care 62 de senatori 
se aleg, prin vot socret și direct. în 
sesiunile consiliilor provinciale, iar 
alți 62 vor fi numiți de președinte, 
informează agenția T.A.S.S.

MOGADISCIO 5 (Agerpres). — în 
comunicatul final al Comitetului mi
nisterial comun etiopiano-somalez. 
reunit la Mogadiscio, se anunță sem
narea unui acord de normalizare a 
relațiilor între cele două țări vecine 
— informează agențiile A.P.S., M.E.N. 
și A.D.N. Potrivit acordului, cele 
două părți își vor retrage trupele 
din zonele frontierei comune, vor 
restabili relațiile diplomatice șl vor 
înceta orice activitate susceptibilă să 
obstructioneze procesul de dezvolta
re a relațiilor bilaterale.

Operațiune comuna 
mozambicane si

9
Președintele Somaliei, Mohamed 

Siad Barre, a declarat că interesul 
pentru desfășurarea convorbirilor de 
reconciliere demonstrează dorința tă
rii sale de pace în regiune.

La rîndul său, șeful statului etio
pian, Mengistu Haile Mariam, a 
reafirmat că țara sa va continua 
eforturile în vederea creării unui 
spirit de bună vecinătate în „cornul 
Africii", pe baza neintervenției in tre
burile interne ale altor state și unei 
cooperări pașnice.

a forțelor armate
9

zimbabweene

ORIENTUL MIJLOCIU
• In Cisiordania $1 Gaza continuă demonstrațiile de protest 
ale populației palestiniene împotriva ocupației • Libanul a 
cerut Națiunilor Unite să intervină pentru a determina 
Israelul să respecte rezoluțiile Consiliului de Securitate

• Turneul secretarului de stat al S.U.A. în zonă

în diferite-orașe din Republica Fe
derală Germania, peste 200 000 de 
persoane au participat la tradițio
nalele- „marșuri de primăvară" îm
potriva cursei inarmărilor și arme
lor nucleare.

La Frankfurt, Hanovra și alte 
orașe s-au reunit cetățeni de di
verse virste și profesii, sosiți și 
din împrejurimi, pentru a participa 
la acțiunile finale ale celor 4 zile 
de campanie pentru pace — scrie 
agenția EFE. Marșurile din acest 
an, la cea de-a 30-a ediție a lor, 
au avut loc sub cele mai diverse 
lozinci ; de la protestul împotriva 
programelor de modernizare a ar
senalelor nucleare cu rază scurtă 
de acțiune și pină la chemări in 
favoarea constituirii unui coridor 
denuclearizat in Europa, distruge
rea totală a armelor chimice și 
lichidarea războaielor din viața 
omenirii. Participanții au cerut, 
totodată, interzicerea zborurilor 
avioanelor militare in apropierea 
centralelor nucleare și a fabricilor 
chimice. Reprezentații sindicatelor 
au subliniat necesitatea reducerii 
cheltuielilor militare pentru crea
rea a noi locuri de muncă. Alții 
au arătat că in flecare an mor de 
foame peste 15 milioane copii in 
virstă de sub 5 ani in timp ce in 
lume te cheltuiesc sume imense in 
industria armamentelor.

La Frankfurt s-au reunit în ziua 
de 4 aprilie pacifiști din 13 orașe, 
printre care și scriitorul Robert 
Jungk, care s-a referit in cuvintul 
său la conflictul din Orientul Mij
lociu și a cerut realizarea unei 
păci durabile in zonă.

Reprezentanți ai mișcării pacifis
te franceze au luat cuvintul la ma

nifestația de la Frankfurt și au 
atras atenția asupra pericolului 
unei cooperări in domeniul inar
mărilor intre Franța și R.F. Ger
mania.

După cum informează Oficiul 
central al mișcării pacifiste 'vest- 
germane, cu sediul la Frankfurt, 
numărul celor care au participat in 
ultimele patru zile la marșurile or
ganizate la baze militare, fabrici 
de armament și aeroporturi mili
tare se ridică la clteva sute de mii.

fără arme nucleare
WASHINGTON. — Expresie a 

preocupării unor largi cercări ale 
opiniei publice pentru eliminarea 
pericolului nuclear, în Statele Uni
te crește numărul localităților ce se 
declară zone fără arme nucleare, 
în momentul de față, circa 200 de 
localități și districte din această 
țară sint proclamate zone denuclea- 
rizate.

9
împotriva elementelor contrarevoluționare 

susținute de R.S.A.
MAPUTO 5 (Agerpres). — în 

cursul unei operațiuni comune, for
țele armate mozambicane și zimbab
weene au distrus recent în provincia 
Gaza din Mozambic trei importante 
baze militare — Chicongo, Maginge 
și Nhahombe — aparținînd elemen
telor contrarevoluționare și au ucis 
260 de rebeli a căror activitate este 
susținută de regimul rasist de la 
Pretoria — a anunțat ziarul „Noti- 
cias" din Maputo, reluat de agenția 
AIM. De la aceste baze au fost lan
sate .repetate atacuri asupra capita
lei mozambicane și a localității 
Chicualcuala de la frontiera cu Zim
babwe. Efectivele armate mozambi
cane și zimbabweene au capturat în
semnate cantități de armament și 
muniție.

Totodată, ziarul „Noticias" relevă 
că. în primul trimestru al acestui an. 
armata națională mozambicană a 
ucis sau capturat în provinciile In- 
hambane. Sofala. Tete și Zambezia 
359 de elemente contrarevoluționare,

iar 4 000 de mozambicanl capturați 
de elementele criminale au fost eli
berați.

HAVANA 5 (Agerpres). — Aflat 
într-o vizită oficială în Cuba, pre
ședintele Mozambicului, președintele 
Partidului FRELIMO, Joaquim Al
berto Chissano, a relevat în ca
drul unui mitîng că acțiunile agre
sive ale regimului rasist de la Pre
toria îndreptate împotriva Mozambi
cului, ca și acțiunile elementelor 
contrarevoluționare, sprijinite de ra
siști, au dus la distrugerea a 1 800 
școli, a 720 de centre medicale, a 44 
fabrici și a zeci de kilometri de șo
sele pe teritoriul țării sale. Pagubele 
provocate de aceste acțiuni au tota
lizat peste 6 miliarde de dolari. 
Joaquim Alberto Chissano a con
damnat, totodată, politica de agresiu
ne și forță îndreptată împotriva ță
rilor africane vecine, promovată de 
autoritățile de la Pretoria, mențio
nează agenția A.D.N.

Ofensivă a trupelor sud-africane respinsă 
de armata angoleză

în Cisiordania și Gaza au conti
nuat, marți, demonstrațiile d.e pro
test ale populației palestiniene Îm
potriva ocupației. Au fost înregistra
te ciocniri cu poliția, care a făcut 
uz de gaze lacrimogene și grenade 
fumigene.

Agenția palestiniană de presă 
W.A.F.A., citată de M.A.P., anunță 
că în cursul ciocnirilor de luni din
tre demonstranți și poliție cinci pa
lestinieni și-au pierdut viața.

(Agerpres)
KUWEIT 5 (Agerpres). — în Ku

weit s-au încheiat lucrările celei 
de-a șasea reuniuni a miniștrilor 
arabi 'ai justiției. în ședința fina
lă de luni seara, participanții au e- 
vidențiat necesitatea aplicării rezo
luției 598 a Consiliului de Secu
ritate asupra încetării conflictului 
dintre Iran și Irak. Totodată, ei au 
salutat revolta populației palesti
niene din teritoriile ocupate de 
Israel. Reuniunea a exprimat spri
jinul față de lupta poporului pales
tinian împotriva ocupației israeliene 
și pentru respectarea dreptului 
său la autodeterminare si la 
înființarea unui stat independent 
propriu sub conducerea Organi
zației pentru Eliberarea Pales
tinei. unicul reprezentant legitim al 
poporului palestinian. Reuniunea a 
condamnat hotărirea americană pri
vind închiderea misiunii O.E.P. la 
O.N.U.. precizînd că această decizie 
încalcă acordul încheiat între gu
vernul american și Națiunile Unite.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent al

Libanului la organizația mondială a 
adresat secretarului general al O.N.U. 
și Consiliului de Securitate un me
saj în care se atrage atenția or
ganizației asupra atacului comis de 
așa-numita armată a sudului Liba
nului împotriva localității Kfar 
Rumman, soldat cu morți și răniți, 
în mesaj se cere secretarului ge
neral și Consiliului de Securitate ale 
O.N.U. să adopte măsurile necesa
re pentru a determina Israelul să 
îndeplinească hotăririle Consiliului 
de Securitate, care cer respectarea 
suveranității, independenței si inte
grității teritoriale ale Libanului.

AMMAN 5 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit, 
marți, la Amman pe secretarul de 
stat american, George Shultz, aflat 
într-un turneu în țări din Orientul 
Mijlociu. Potrivit agenției Q.NA., In 
cursul întrevederii au fost analizate 
probleme legate de propunerile ame
ricane privind Orientul Mijlociu.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Fostul președinte al S.U.A.. Richard 
Nixon, a declarat într-un interviu 
acordat ziarului „Washington Times" 
că orice emisar american realist an
gajat în eforturile de căutare a pă
cii în Orientul Mijlociu va trebui 
să stabilească un dialog cu președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei. 
Yasser Arafat. Nici o înțelegere nu 
poate fi realizată fără participarea 
acestuia — a apreciat Nixon, potri
vit agenției MENA. El a estimat 
că o reglementare a conflictului din 
Orientul Mijlociu ar putea fi reali
zată în anul 1989.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
LUANDA 5 (Agerpres). — Forțele 

armate ale Angolei au .respins în 
provincia Cuito Cuanavale. din sudul 
țării, o nouă ofensivă lansată de tru
pele sud-africane și elementele con
trarevoluționare, susținute de tancuri 
— transmite agenția angoleză de pre
să ANGOP, reluind comunicate mi
litare difuzate la Luanda.

PRETORIA 5 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei sud- 
africane a recunoscut că un tanc al

forțelor sale militare a fost distrus 
în Angola. Este prima recunoaștere 
publică.. de la pătrunderea trupelor 
sud-africane pe teritoriul angolez. în 
urmă cu patru luni, că guvernanții 
de la Pretoria au dispus desfășura
rea unui larg dispozitiv de luptă, 
sprijinit de vehicule militare grele. 
De asemenea, corpul expediționar al 
regimului rasist de la Pretoria folo
sește aviația și tunuri de mare 
calibru.

BAGDAD 5 (Agerpres). — Un co
municat militar dat publicității la 
Bagdad anunță că Irakul a lansat 
două rachete, marți după-amiază. 
asupra Teheranului — transmite 
agenția I.N.A. Alte rachete irakiene 
au lovit, marți, orașele iraniene Is
fahan și Qom.

Comunicatul relevă, totodată, bom
bardarea de către artileria ’iraniană 
a unor cartiere rezidențiale ale ora
șelor irakiene Basrah și Qorna, în- 
registrindu-se victime în rîndul

populației și pagube materiale — •- 
daugă agenția I.N.A.

TEHERAN 5 (Agerpres). — Agenția 
IRNA anunță că Iranul a lansat o 
rachetă asupra rafinăriei irakiene de 
la Kirkuk, ca ripostă la bombar
darea, duminică, de către avioane 
irakiene a unor zone rezidențiale ale 
orașelor Isfahan și Tabriz.

Pe de altă parte, agenția IRNA 
arată că lansarea unor rachete asu
pra orașelor Qom și Isfahan a pro
vocat morți și răniți în rîndul .popu
lației civile.

Reducerea substanțială a armamentelor convenționale 
- o componentă esențială a înfăptuirii dezarmării

r
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Apărarea păcii, stăvilirea cursei 

înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii s-au înscris si se înscriu ca un 
obiectiv fundamental al întregii 
politici externe a partidului și sta
tului nostru, așa cum s-a evidențiat 
din nou în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. Tocmai in acest 
spirit România a salutat ca pe un 
eveniment de importanță deosebită 
trecerea, pentru prima dată în pe
rioada postbelică, la realizarea unor 
măsuri concrete de dezarmare nu
cleară. ea urinare a semnării trata
tului privind eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune din Europa. Cu același 
interes urmărește țara noastră și 
negocierile, în curs de desfășurare, 
pentru reducerea cu 50 la sută a 
armelor strategice. Pronunțindu-șe 
consecvent în sprijinul unor măsuri 
efective de înlăturare a primejdiei 
nucleare, România acordă totodată 
o mare importantă reducerii radica
le a armamentelor convenționale, ca 
o cerință esențială a întăririi secu
rității și păcii în lume.

„Clasic"-,.nuclear" : dife
rențe pe cale de dispariție. 
Cum se explică interesul pentru 
dezarmarea convențională, faptul că 
tara noastră, ca și numeroase alte 
state, insistă în mod stăruitor asu
pra acestei componente a procesului 
de realizare a dezarmării ? Explica
ția rezidă, desigur, în primul rînd, 
în faptul că armele convenționale 
reprezintă o parte însemnată, sub
stanțială a arsenalelor existente — 
Si în mod firesc, nu s-ar putea 
concepe înaintarea pe calea dezar
mării fără o reducere radicală a 
acestui tip de armament.

întreaga evoluție postbelică ilus
trează de altfel că dezvoltarea ar
mamentelor clasice a urmat si ea 
aceeași diagramă periculoasă a es
caladării nelimitate, cantitative și 
calitative. Dimensiunea cantitativă 
este marcată prin acumulări din ce 
în ce mai mari de stocuri de arme, 
muniții și sisteme de arme moderne, 
atît în țările mari producătoare de 
armament, cît și în țările . in curs 
de dezvoltare. Deși sursele oferă 
date destul de diferite, se poate 
afirma că forțele armate ale statelor 
lumii dispun astăzi de peste 158 080 
de tancuri, circa 40 000 dc avioane 
dc luptă și mai mult de 15 500 nave 

de război — fără a mai vorbi de 
alte sisteme de arme moderne.

Numai în Europa, continent deve
nit un uriaș arsenal, se află 24 000 
avioane de luptă, circa 100 000 de 
tancuri, iar în apele ce-i scaldă țăr
murile patrulează peste 4 500 nave 
de război. Europa deține, de aseme
nea. unul din primele locuri în lume 
în ce privește totalul efectivelor 
militare — peste 10 000 000 militari, 
reprezentind mai mult de o treime 
din totalul mondial, risipiți în mii 
de baze și perimetre militare. Cele 
mai mari efective pe continentul 
european revin celor două blocuri 
militare — N.A.T.O. și Tratatul de 
la Varșovia — care dețin circa 92 la 
sută din totalul trupelor din Europa.

în ce privește aspectele calitative, 
se impune menționată mai întii pe
riculozitatea crescîndâ a armelor 
convenționale, sporirea continuă, 
de-a lungul ultimelor decenii, a 
efectului lor distructiv, care, sub 
unele aspecte, tinde să se apropie 
de cel al armelor nucleare. Astfel, 
spre deosebire de situația existentă 
pină la cel de-al doilea război mon
dial. actualul armament clasic cu
noaște. ca urmare a revoluției ști
ințifice și tehnice contemporane, 
modernizărj rapide. încorporînd so
luții constructive calitativ noi. De 
aici necesitatea unei departajări, 
chiar si în conținutul conceptului de 
armament clasic. între armamentul 
modern și cel ultramodern, care de
finește noile tipuri de arme, benefi
ciare ale marilor progrese, din ra
murile de vîrf (electronica, laserii 
etc.). Deosebit de importantă în 
această evoluție este, si apariția 
unei așa-numite „zone cenușii" a 
armamentelor. realizate potrivit 
principiilor constructive clasice, dar 
care pot fi adaptate in vederea fo
losirii unor focoase nucleare.

O cerință de cea mai 
mare actualitate. Intre altele’ 
se poate afirma că în anii ’70 cursa 
înarmărilor convenționale a atins 
frontiere pînă nu de mult de neima
ginat. Au sporit in continuare pre
cizia. mobilitatea, raza de acțiune a 
acestor arme, iar o serie de operații 
efectuate în trecut de om au fost 
preluate de către sisteme automati
zate. Schimbările cele mai semnifi
cative .sint. legate îndeosebi de in
troducerea așa-numitelor „arme de 
precizie" (P.G.M.), „arme inteligen

te", a vehiculelor ghidate de la dis
tanță și de „electronizarea tâmpu
lui de luptă".
• In artilerie, pe lîngă realizarea 
unor substanțe explozive de mare 
forță distructivă, au intrat în do
tare tunurile care pot folosi atît 
muniție obișnuită, cît și muniție nu
cleară. A fost construită o gamă de 
mare diversitate de rachete pentru 
lovirea unor obiective la sol, in aer 
sau apă, cu baze de lansare fixe — 
din silozuri — sau mobile ori ampla
sate pe submarine în imersiune. 
S-au dezvoltat avioanele cu geome
trie variabilă, cu decolare și ateri
zare verticală, precum și o diversi
ficată familie de tipuri de elicop
tere.

Dincolo de ponderea sa însemnată- 
și de gradul în continuă creștere de 
periculozitate, reducerea substanția
lă a armelor convenționale se im
pune ca un obiectiv de cea mai 
mare actualitate și din alte motive. 
O serie de evoluții din ultimul timp 
— declarații, luări de poziție și 
chiar decizii adoptate în Occident, 
inclusiv cu prilejul recentei sesiuni 
a N.A.T.O. — reliefează o așa-zisă 
politică de „compensare", respectiv 
înlocuirea potențialului distructiv 
al rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune ce ar urma să fie 
lichidate prin intensificarea înar
mărilor cu arme convenționale. Or, 
în acest caz. primejdia nu s-ar di
minua. ci ar continua să persiste.

Nu trebuie, in același timp, tre
cut cu vederea și un alt aspect, care 
evidențiază cît de stringent necesa
ră este trecerea la reducerea arma
mentelor convenționale. Realitatea 
arată, astfel, că patru cincimi din 
totalul cheltuielilor militare mon
diale, care au depășit o mie miliarde 
de dolari, sînt afectate pentru întreți
nerea și dezvoltarea forțelor con
venționale. Și dacă în producerea 
armelor nucleare sînt antrenate doar 
cîteva țări, în schimb, în domeniul; 

, înarmărilor clasice, sînt angrenate 
zeci și zeci de state, multe din ele 
chiar state in curs de dezvoltare, 
în acest fel — fie prin producția, 
■fie prin achiziționarea de armament 
convențional — asupra acestor din 
urmă țări, confruntate și așa cu 
multiple probleme 'social-economice, 
sint aruncate noi și însemnate po
veri, agravîndu-se tot mai mult sta
rea lor de subdezvoltare.

Este știut, totodată, că pen
tru armele nucleare există o serie 

de limitări privind neproliferarea. 
Or. în ce privește răspîndirea, per
fecționarea și chiar folosirea ar
melor convenționale — acestea nu 
cunosc nici un fel de opreliști.

Pe de altă parte, procesul de 
continuă perfecționare a armelor 
convenționale a fost și este însoțit 
frecvent de utilizarea lor efectivă : 
dacă războiul nuclear nu reprezintă 
decît o ipoteză, o amenințare — gra
vă. dar numai amenințare — răz
boiul cu mijloace clasice este, din 
păcate, o realitate. Statistici ale 
O.N.U. ilustrează că în decenii
le postbelice au avut loc circa 150 
de războaie, așa-zis locale, care au 
făcut 20 de milioane de victime. O 
bună parte a acestor conflicte lo
cale au constituit ocazii de testa
re a unor noi tipuri de armament 
convențional ultramodern, ca. de 
pildă. în timpul războiului arabo- 
israelian din 1973. în conflictul 
a'nglo-argentinian. din 1982. în Mal- 
vine, sau în prezent în conflictul din 
zona Golfului, dus cu folosirea ma
sivă a rachetelor.

Inițiative realiste, în con
sens cu interesele popoare
lor. Iată temeiurile în virtutea că
rora România susține necesitatea 
ca. pe lingă programul de lichidare 
a armelor nucleare, pînă în anul 
2000 să se efectueze și o reducere 
cu 50 la sută a armelor clasice, 
începînd cu țările puternic înarma
te. în acest sens, se cuvine amintit 
că statele participante la Tratatul de 
la Varșovia au adresat, încă din 
1986, statelor membre ale N.A.T.O., 
tuturor statelor europene un Apel 
conținînd un program de reducere 
cu 25 la sută, pînă în 1990, a forțe
lor armate convenționale din Euro
pa și a cheltuielilor militare aferen
te. astfel îneît forțele militare opuse 
de pe continentul nostru Să fie 
micșorate cu peste un milion de 
oameni. Se știe că tara noastră a 
și trecut de la vorbe la fapte, dînd 
un semnificativ exemplu prin redu
cerea unilaterală, cu 5 la sută, a ar
mamentelor. efectivelor și cheltuie
lilor sațe militare.

încă din decembrie 1946, Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat o re
zoluție intitulată „Principii gu- 
vernînd reglementarea și reducerea 
generală a armamentelor". Diversele 
negocieri desfășurate în decursul 

perioadei postbelice, mal ales In ca
drul regional, n-au condus însă la 
nici un rezultat. Acesta este și ca
zul tratativelor de la Viena referi
toare la reduoerea armamentelor și 
efectivelor în centrul Europei 
(M.B.F.R.), unde se discută de a- 
proape 15 ani, neputîndu-se ajun
ge datorită lipsei de voință politică, 
la un compromis pentru o micșo
rare minimă a efectivelor.

Avînd în vedere că aproximativ 
80 la sută din cheltuielile militare 
și armamente sînt efectuate de ță
rile membre ale celor două alianțe 
militare!, trecerea acestor state îa 
reducerea cheltuielilor militare, la 
dezarmare ar avea o importanță vi
tală pentru reducerea cursei înarmă
rilor. Pornind de la acest fapt, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a pro
pus. încă de la Conferința Națională 
a partidului, din 1982. ca între Pactul 
de la Varșovia și N.A.T.O. să încea
pă tratative directe cu privire la 
dezarmare și înlăturarea pericolu
lui unui război. Această inițiativă 
și-a creat drum tot mai larg, așa 
cum arată și negocierile ce se des
fășoară în prezent la Viena, între 
țările celor două alianțe militare 
pentru convocarea unei conferințe 
de dezarmare convențională în Eu
ropa. Este un fapt semnificativ că 
s-a conturat deja un consens ca a- 
mintita conferință să debuteze încă 
în acest an. după încheierea reuniu
nii general-europene din capitala 
Austriei. în legătură cu mandatul 
acestei conferințe, țara noastră a 
militat și militează pentru crearea 
condițiilor ca toate cele 35 de state 
participante la procesul C.S.C.E. (și 
nu numai reprezentanții celor două 
alianțe militare), să-și poată face 
auzit într-un fel sau altul glasul și
— atunci cînd vor considera necesar
— să se poată alătura negocierilor. 
Inițierea cît mai curînd posibil a 
conferinței de dezarmare convențio
nală în Europa, cu un mandat larg, 
corespunzător, ar putea contribui la 
depășirea imobilismului existent, la 
înscrierea negocierilor de dezarma
re pe cursul atît de mult așteptat de 
popoare, ar reprezenta un aport e- 
fectiv la eforturile îndreptate spre 
întărirea securității și destinderii 
pe continentul nostru si în general 
în lume.

Radu BOGDAN

FORUM. La Palatul Națiunilor 
din Geneva s-au deschis lucrările 
forumului internațional cu tema 
„Pentru un viitor sigur al tutu
ror", ce se desfășoară din inițiati
va Comitetului special al organi
zațiilor neguvernamentale pentru 
dezarmare.

I ÎNTREVEDERI. La Geneva aU 
continuat, marți, negocierile in
directe afgano-pakistaneze. desfă
șurate prin intermediul reprezen
tantului personal al secretarului

' general al O.N.U., Diego Cordovez, 
Cordovez a avut întrevederi cu re-

I prezentanți ai U.R.S.S. și S.U.A., 
| după care s-a întîlnit, separat, cu 

Zain Noorani, ministru de stat

I pentru afaceri externe, conducăto
rul delegației pakistaneze, și cu 
Abdul Wakil, ministru de externe, 
conducătorul delegației afgane.

I REZOLUȚIE. Consiliul de Mi
niștri al R.P. Mongole a adoptat o

I rezoluție privind dezvoltarea acti
vității cooperativelor de muncă din 
țară, pentru o mai bună punere în 
valoare a materiilor prime recupe-

I rabile în ramurile industriale și in 
| agricultură, precum și pentru îm

bunătățirea serviciilor destinate

I populației. Această inițiativă ur
mărește accelerarea procesului de 
dezvoltare economică și socială a 
țării, sprijinirea activității unități-

I lor economice, in general. Coope- 
I rativele de muncă vor funcționa pe 

baza principiilor autoconducerii și
I autofinanțării.
1 PUTERNICE DEMONSTRAȚII

Iale studenților de la universitățile 
din Seul au avut loc luni. Miile de 
participanți la mitingurile desfășu
rate în incinta instituțiilor de în- 

Ivățămint au denunțat încălcarea 
gravă a principiilor democratice 
de către- autorități, represiunile si

I detențiile nejustificate ale politiei 
din Coreea de Sud. Se menț onea- 
ză că nemulțumirile muncitorilor

Iși studenților, ca si ale altor cate
gorii ale populației s-au exprimat 
prin ample demonstrații antigu
vernamentale, la Seul și in alte

I orașe, in ultimele săptămini.
NEGOCIERI. La Manila au în-

Iceput negocierile americano-filipi- 
neze privind tratatul bilateral asu
pra bazelor militare americane din , 
Filipine, care urmează să expire

I în 1991. într-o declarație făcută 

presei, ministrul de externe. Raul I 
Manglapus, conducătorul delegației | 
filipineze la convorbiri, a subli
niat că „negocierile vor fi diferite ■ 
de cele de acum cinci ani, deoare- I 
ce ele se desfășoară în condițiile • 
noilor realități din Filipine".

PROTOCOL. La Tirana a avut | 
loc semnarea unui protocol privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe | 
anul 1988 între Albania și R.S. | 
Vietnam.

UN MARȘ în sprijinul revendi- I 
cărilor privind îmbunătățirea con- I 
dițiilor de muncă și de viață, pen
tru dreptate socială a început marți I 
în orașul american Memphis. Ac- | 
țtunea va marca, totodată, cea de-a 
20-a aniversare a asasinării mili- I 
tantului de culoare Martin Luther | 
King. Marșul, la care participă 
circa 2 009 de persoane, va tra- . 
versa statele Mississippi și Ala- I 
hama si se va încheia’ cu un mi- • 
ting de masă în orașul Atlanta, 
statul Georgia, la 30 aprilie.

PROPUNERE. Președintele Tuni
siei, Zine El Abidine Ben Aii, a I 
p opus partidelor politice, forțelor I 
sociale și economice din țară ela- 1 
borarea unui „pact național" asu- . 
pra problemelor do interes major I 
pentru societatea tunisiană. •

GREVA. Lucrătorii din serviciile I 
tehnice de pe platformele petrolie- | 
re ale firmei italiene A.G.I.P. se 
află în grevă în semn de protest I 
față de decizia întreprinderii ce I 
aparține grupului industrial E.N.I. 
de a-și ceda remorcherele unor pro- . 
prietari particulari. Greva a înce- I 
put vinerea trecută și continuă I 
pînă la satisfacerea revendicării 
formulate.

UN AVION KUWEITIAN de 
tipul ..Boeing 747". care zbura P« I 
ruta Bangkok — Kuweit, cu 96 pa-, I 
sageri la bord și 18 membri al. 1 
echipajului, a fost deturnaț. marți, 
d’ persoane neidentificate. Din I 
lipsă de carburant, avionul a ate- | 
rizat pe aeroportul orașului Mash
had d'n nord-cstul Iranului. Auto- I 
rii actului terorist au amenințat cu | 
aruncarea în aer a avionului dacă 
se va încerca eliberarea pasageri- I 
lor și au pus unele condiții pentru I 
a părăsi avionul.
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