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într-o atmosferă de cordialitate, de înțelegere

și stimă reciprocă, ieri a continuat

VIZITA OFICIATA A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CU TUVARASA ELENA CEAUSESCU. IN AUSTRALIA

în toate unitățile agricole, în toate județele

Încheierea grabnică a InsămIntarilor 
impune in continuare o puternică mobilizare 

a tuturor forțelor

La Centrul 
Australian pentru 

Cercetare Științifică 
și Industrială

Marți. 12 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România, si to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat 
Centrul Australian pentru Cercetare 
Științifică și Industrială.

La vizită au participat tovarășii 
Stefan Andrei, Silviu Curticeanu, 
loan Totu.

La Centrul Australian pentru Cer
cetare Științifică și Industrială, to
varășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu au fost întîm- 
pinați. cu respect si considerație, de 
Barry, Jones, ministrul pentru ști
ință și mica industrie, care le-a a- 
dresat un cordial bun venit si a 
mulțumit pentru onoarea ce le-a fost 
făcută prin această vizită.

înalții oaspeți români au fost in
formați de gazde despre activitatea 
Si rezultatele obținute de specialiș
tii australieni pe linia realizării unor 
cercetări de știință aplicată în spri
jinul industriei și al altor domenii 
de interes public. Un loc aparte l-a 
ocupat prezentarea activității de 
combatere prin metode biologice a 
dăunătorilor în agricultură si folo
sirea unor insecte în diferite pro
cese de producție în acest sector 
•oonomic. Au fost relevate conlu
crarea bună dintre specialiști ro
mâni șl australieni si dorința de a 
dezvolta această colaborare.

Au fost vizitate apoi unele 
laboratoare.

DEJUN OFERIT ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU DE CĂTRE PRIMUL-MINISTRU 
AL AUSTRALIEI, ROBERT JAMES LEE HAWKE. SI DOAMNA HAZEL HAWKE
Marți. 12 aprilie. în onoarea Pre

ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. șl 
a tovarășei Elena Ceaușescu a fost 
oferit un dejun, de către primul-mi- 
nistru al Australiei. Robert James 
Lee Hawke, și doamna Hazel Hawke.

Au luat parte tovarășii Stefan 
Andrei. Silviu Curticeanu. loan 
Totu, alte persoane oficiale care 11

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Domnule prim-ministru,
Doamnă Hawke,
Doamnelor ți domnilor.

Dorim să vă exprimăm mulțumirile noastre pentru 
primirea de care ne bucurăm, precum și pentru cu
vintele rostite la adresa noastră, a relațiilor dintre 
România și Australia, dintre cele două popoare.
, Ne aflăm pentru prima dată în Australia — și am 
venit aici cu dorința de a da noi dimensiuni rela
țiilor dintre țările noastre. Sîntem bucuroși să con
statăm că, în ultimii ani, acestea au înregistrat un 
curs pozitiv, ca urmare a înțelegerilor la care am 
ajuns, a intensificării schimburilor de delegații. Toate 
acestea au dus la mai buna cunoaștere reciprocă, la 
extinderea raporturilor bilaterale în diferite domenii 
de interes comun.

Ne face plăcere să vizităm țara dunineavoastră în 
anul bicentenarului primelor așezări europene în 
Australia. Vă felicităm cu acest prilej aniversar și, 
cunoscînd acum direct munca și realizările poporului 
dumneavoastră pe calea dezvoltării economico-sociale, 
vă dorim noi succese în viitor.

România este angajată într-un amplu program de 
dezvoltare economico-socială. O atenție deosebită acor
dăm dezvoltării intensive a industriei, a agriculturii 
și a celorlalte ramuri ale economiei naționale, prin 
aplicarea pe scară largă a celor mai înaintate cu
ceriri ale științei și tehnicii. Am făurit și dezvoltăm 
o nouă societate în condițiile noastre istorice specifi
ce, cu poporul și pentru popor.

Astăzi, într-un cadru larg democratic, poporul 
român participă la întreaga viață socială, la înfăptui
rea obiectivelor strategiei de trecere la un nou 
stadiu de dezvoltare, Ia realizarea unei noi calități 
a muncii și vieții sale, acționînd liber și stăpîn pe 
soarta sa — așa cum și-a dorit-o de-a lungul seco-
(Continuare tn pag. a III-a)

înființat în 1920. C.S.I.R.A. este 
cea mai reprezentativă instituție de 
acest fel din Australia și una din 
cele mai mari din lume. Centrul dis
pune de peste 40 direcții și unități

Însoțesc pe șeful statului român în 
această vizită.

Erau prezent! miniștri, membri ai 
parlamentului, alti reprezentanți ai 
vieții politice si economice, precum 
și șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Canberra.

La sosire. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceausescu au fost întîmpinati cu 

de cercetare, precum și de numeroa
se laboratoare, situate în diferite lo
calități ale tării, unde efectuează 
studii si lucrări științifice 2 500 oa
meni de știință și ingineri.

multă căldură de primul-ministru 
australian și soția sa.

Au fost intonate imnurile de stat' 
ale României si Australiei.

în timpul dejunului, desfășurat 
Intr-o ambiantă de caldă brie-; 
tenie, primul-ministru, Robert James: 
Lee Hawke. și președintele. 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi,

(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul primului-ministru 
Robert James Lee Hawke

Domnule președinte.
Doamnă Ceaușescu,
Distinși oaspeți,

Am plăcerea să urez încă o dată bun venit pre
ședintelui Republicii Socialiste România.

Vizita dumneavoastră, domnule președinte, este 
prima vizită in Australia a unui șef de stat din Eu
ropa răsăriteană și îmi exprim speranța că ea va da 
un impuls dezvoltării, in continuare, a relațiilor din
tre cele două țări ale noastre in domenii care inte
resează ambele părți.

Vizitați țara noastră în anul bicentenarului, cînd 
noi aniversăm 200 de ani de la primele așezări eu
ropene în Australia.

Printre australienii care sărbătoresc acum făurirea 
națiunii noastre multiculturale se află și o comuni
tate mică, dar nu neînsemnată ca valoare, originară 
din România.

Mulți australieni își aduc aminte de contribuția 
mare adusă acestei țări de Ted Theodore, născut in 
Australia, dar fiu al unui emigrant român din Galați, 
care a devenit președintele sindicatului muncitorilor 
din Australia, premier al statului Queensland și mi
nistru de finanțe în guvernul laburist al lui Scullin. 
Lucrări importante ale renumitului sculptor român 
Constantin Brâncuși își găsesc locul în galeriile națio
nale din Canberra.

Domnule președinte,
Națiunea dumneavoastră și-a menținut identitatea 

de-a lungul unor perioade de dificultăți și conflicte 
în Europa timp de mai multe secole. Noi respectăm 
acest fapt. Cunoaștem și respectăm, de asemenea, fap
tul că, sub conducerea dumneavoastră. România a 
dorit și dorește să adopte poziții independente în pro
bleme importante.
(Continuare în pag. a III-a)

La încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat cuvinte de a- 
preciere a realizărilor oamenilor de 
știință australieni.

IN PAGINA A III-A 
relatări privind alte mo
mente ale vizitei :

• Primirea de către 
tovarășul

Nicolae Ceaușescu a 
primului-minisiru al 
statului Queensland, 

M. J. Ahern

® Dineu oficial oferit 
în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și 

a tovarășei 
Ceaușescu de 

guvernul statului 
Queensland
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STADIUL lNSAMlNTĂRII CULTURILOR DE PRIMAVARA, in procente pe județe. In seara zilei de 11 aprilie. 
(Date furnizate de Ministerul Agriculturii)

• Pină in seara zilei de 11 aprilie, culturile 
de primăvară au fost insămînțate pe aproape 
2 600 000 hectare, ceea ce reprezintă 47 la 
sută din suprafețele planificate

® Datorită și îmbunătățirii vremii, dar mai 
ales măsurilor întreprinse de organele de 
partid și agricole județene, de conducerile 
unităților agricole, în ultimele trei zile, față 
de săptămîna trecută, s-a înregistrat un pro
gres evident, vitezele de lucru la semănat 
sporind simțitor. Dar ritmul lucrărilor tre
buie mult grăbit in toate unitățile agricole, și 
cu deosebire în cele aflate in zona a doua de 
cultură
• Există decalaje mari in ce privește sta

diul insămințărilor intre județe învecinate,

care în tot cursul primăverii au lucrat în con
diții climatice asemănătoare sau cel puțin 
apropiate.
• Procentual, au fost semănate suprafețe 

mai mari decît media pe țară in județele 
Constanța, Ialomița, Olt, Călărași, Mehedinți, 
Brăila, Buzău, Dolj, Prahova, Giurgiu, Vilcea 
și în sectorul agricol Ilfov
• Mai bine organizat și cu forțe mult spo

rite trebuie acționat pentru intensificarea lu
crărilor în unitățile agricole din județele Tul- 
cea, Teleorman, Timiș, Arad, lași, Mureș, unde 
rămînerile în urmă la semănat nu pot și nu i 
trebuie puse numai pe seama condițiilor cli
matice mai dificile

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ 
-realizat ritmic, la toate

în continuarea ciclului de articole pe tema realizării integrale a 
planului la producția fizică, la toate sortimentele (prima parte a an
chetei a fost publicată în „Scînteia“ din 10 aprilie), în sondajul de azi 
ne vom referi la modul în care este organizată si cum se derulează 
producția în alte două importante unități economice : întreprinderea 
„Tricodava" din Capitală si întreprinderea de fier din Vlăhița.

O experiență valoroasă
întreprinderea „Tricodava" din 

Capitală are o bună experiență in 
ce privește realizarea planului la 
producția fizică, experiență care 
poate fi utilă și celorlalte peste 40 
de unități ale centralei de profil. 
Un prim argument : întreprinderea 
..Tricodava" este unitatea-etalon pe 
ramură și, firește, implementarea 
tehnologiilor noi. avansate se face 
aici cu un pas înainte față de cele
lalte unități. Alt argument : peste 65 
la sută din producția de tricotaje a 
întreprinderii se exportă. Și, în fine, 
de la începutul acestui an, zi de zi, 
decadă de decadă, lună de lună, în
treprinderea și-a realizat planul la 
producția fizică. Un rezultat cu atit 
mai meritoriu, cu cît sarcinile de 
producție au fost cu 18 la sută mai 
mari față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Totodată, ca urmare a 
unor consecvente eforturi pe linia 
înnoirii producției în primul trimes
tru din acest an aici au fost intro
duse în fabricație peste 150 de mo

dele noi de tricotaje. Prin ce se 
particularizează experiența dobindi- 
tă de acest colectiv ?

— Rezultatele obținute pînă acum

Sondajul SciiltCH 
in actualitatea 

economică

au Ia bază două aspecte esențiale, 
ne spunea inginera Elena Tănăsescu, 
directorul întreprinderii. întii. am 
reușit încă de anul trecut să fa
cem o temeinică pregătire a produc
ției, aprovizionîndu-ne din timp cu 
toate materiile prime necesare. în al 
doilea rînd, cred că nu greșesc cînd

sortimentele I
afirm că s-a produs o mutație cali
tativă în stilul de muncă al nostru, 
al tuturor.

— în ce sens 7
— La toate locurile de muncă se 

observă o mai mare implicare din 
partea fiecărui muncitor, maistru, 
specialist în soluționarea probleme
lor producției. Fiecare specialist din 
întreprindere are datoria să rezolva 
o problemă de modernizare a pro
ducției sau să promoveze o tehnolo
gie nouă de fabricație. Cu toții ne 
preocupăm mai mult de calitatea 
produselor, de folosirea cît mai ju
dicioasă a firelor sintetice, de intro
ducerea tehnologiilor noi de mare 
productivitate, de întreținerea și fo
losirea cu indici superiori a utilaje
lor și agregatelor. Analizăm zilnic 
stadiul realizării planului de pro
ducție, am întărit asistența tehnică. 
Iar pentru desfășurarea ritmică a 
producției, serviciul aprovizionare 
ține o evidență exactă, pe comenzi, a 
tuturor materiilor prime și coloran- 
ților necesari. Am perfecționat teh
nologiile, am întărit disciplina de 
muncă, am reorganizat unele flu
xuri, am reamplasat unele utilaje și 
agregate. Rezultatul 7 A sporit rit
mul de producție, a crescut calitatea 
tricotajelor.

— Ce probleme considerați că tre
buie neîntîrziat rezolvate, astfel In
cit și în continuare producția să se 
desfășoare ritmic, planul să fie rea
lizat integral7

— Am să încep cu un fapt cara 
poate să pară mărunt, dar care ilus
trează cum trebuie înțeleasă adevă
rata colaborare. Aveam nevoie ur
gentă de un lot de piese de schimb, 
fără de care citeva mașini și agre
gate de bază nu puteau lucra. Era 
in discuție o comandă urgentă de 
export. Am solicitat sprijin din par
tea Fabricii de ace de tricotat din 
Capitală. Am fost ajutați prompt șt 
producția a decurs normal. O situa
ție care demonstrează înțelegerea 
unor necesități stringente ale eco
nomiei naționale. Un aspect de ade
vărată colaborare. O imagine a for
ței industriale a Capitalei. întîmpi- 
năm insă și unele dificultăți. Ade
seori, firele sintetice primite de la 
furnizori nu sint de cea mai bună 
calitate. Știm că și furnizorii de fire 
au sarcini importante de producție. 
Dar asta nu înseamnă că noi tre
buie să lucrăm numai cu fire de ca
litatea a doua sau a treia. Este drept, 
în ultima vreme lucrurile s-au mai 
îmbunătățit, dar consider că această 
problemă trebuie rezolvată rapid, 
pentru că altfel există riscul nerea- 
lizării ritmice a exportului.

Practic, în fiecare atelier graficele 
zilnice de producție sint respectate 
și pe alocuri chiar depășite. Un alt 
fapt reține insă în mod deosebit a- 
tenția. Lansarea și urmărirea pro
ducției se fac simultan cu gestiona
rea materiilor prime, astfel incit pe 
lingă încadrarea în indicii de con
sum se realizează și un volum sporit 
de tricotaje. în plus, fluxurile de fa
bricație sint organizate pe agregate 
specializate pe anumite tipuri de 
confecții.

— Folosim toate cupoanele rezul
tate în urma croirii altor produse — 
ne spune tovarășa Dan Cecilia, șeful 
atelierului materiale recuperabile. 
De asemenea, utilizăm toate restu
rile de fire din atelierele de tricotaj

(Continuare in pag. a Il-a)
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ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A ÎNSĂMÎNȚĂRILOR

impune în continuare o puternică mobilizare a forțelor!

Agricultorii argeșeni la proba răspunderii și profesionalitătii

In unitățile agricole din județul 
Argeș, pină in seara zilei de 11 apri
lie ău fost semănate 39 la sută din 
suprafețele de teren prevăzute, re
zultat ce evidențiază o anume in- 

. tîrziere față de perioada de timp in 
care ne aflăm. Explicații despre a- 
ceastă stare de lucruri primim de la 
tovarășul Constantin Tamagă. direc
tor cu producția vegetală al direcției 
agricole județene : „Pină acum s-a 
semănat in trei serii, fiindcă tot de 
atitea ori ne-au oprit ploile. După 
ultimul front de ploi, care a irisu- 
mat. in medie, intre 45 1 și 60 1 pe' 
metru pătrat, insămințarea a fost 
reluată, dar nu s-a ajuns incă la rit
mul stabilit. Și aceasta deoarece oră 
de oră a trebuit să identificăm par
celele unde se putea lucra. Pornind 
de la situația nou creată, la indica
ția comitetului județean de partid au 
fost stabilite,măsuri concrete pentru 
utilizarea deplină a forțelor, astfel 
incit să incheiem semănatul tuturor 
culturilor in cel mai scurt timp po
sibil. In toate unitățile agricole vi
tezele de lucru au fost recalculate la 
nivelul maxim al capacității mijloa
celor mecanice din dotare. Pretutin
deni s-a organizat pregătirea tere
nului și in schimburi prelungite, 
pentru a se crea un larg front de 
lucru la semănat. Acționind in acest 
fel. avem toate condițiile ca în 7—8 
zile bune de lucru să incheiem semă
natul culturilor de primăvară".

înainte de a înfățișa secvențele de 
muncă intensă surprinse pe frontul 
însămințărilor am consemnat și opi
nia specialiștilor din cercetarea agri
colă in legătură cu modul concret in 
care trebuie să se acționeze pentru 
recuperarea răminerilor in urmă la 
semănat. Și nu intimplător. „Este 
adevărat că la semănat s-a acumu
lat o anume intirziere — ne spune 
tovarășul Gheorghe Cremenescu. di
rectorul Stațiunii de cercetări agri
cole din Albota. Dar există și se
rioase argumente care conduc la con
cluzia că putem avea un an agricol 
foarte bun. Iar in condițiile județului 
Argeș, unde preponderente sint solu
rile podzolice și de tip smolnițâ. 
umede, reci și impermeabile, aceas-. 
ta înseamnă în primul rind să se ma
nifeste grijă maximă pentru a se 
evita degradarea pămintului. A se 
lucra pe teren prea-umed este echi
valent cu a provoca pierderi mari 
de recoltă, prin tasarea solului, nu 
numai pentru acest an. -ci ei pentru 
anii următori. De aceea, specialiștii 
din unități trebuie să manifeste răs
pundere maximă in alegerea momen
tului optim de lucru pe fiecare par
celă. numai cind solul permite in
trarea mijloacelor mecanice fără pe- 
ricol de tasare".

Cu ochii la ceas, 
dar și la respectarea 
normelor agrotehnice

Vineri și simbătă, primele zile în
sorite după ultimul front de ploi, cu 
adevărat de primăvară, pretutindeni 
în județ ogoarele au fost luate cu 
asalt de niii de tractoare. Pe terenu
rile C.A.P. Albola, unitate situată 
în apropierea stațiunii de cercetări 
agricole din aceeași'localitate, mobi
lizarea forțelor era exemplară. Se 
acționa cu toate formațiile de lucru. 
Pr'ezenți in cimp. Ionel Gherghina, 
inginerul-șef al cooperativei. și 
Gheorghe Dobrieescu. președintele 
unității, și-au împărțit astfel atribu
țiile incit să asigure t desfășurarea 
activității cu maximum de randa
ment. Primul urmărește la fie-care 
formație respectarea cu strictețe a 
normelor agrotehnice la pregătirea 
terenului, erbicidat și semănat. Al 
doilea se ocupă ca aprovizionarea cu 
tot ce este necesar să se facă fără 
nici o intirziere. „Lucrăm cu ochii la 
ceas — ne spune inginerul-șef. Acum 
fiecare oră este, importantă pentru 
a încheia mai repede semănatul. Ne 
grăbim, dar ne și ‘ ferim să facem 
greșeli care să ne coste la produc
ție. Avem un pămint de -ora 12», 
cum se spune. Adică momentul op-

O lucrore de mare actualitate : erbicidarea cerealelor păioase. (La I.A.S. Izvoru)

? •

se face ca betonul, de nu mai 
fi lucrat decit cu mari chel- 
Cum nu putem lucra peste 

semănat, am concentrat forțe-

Pentru acest 
de 3 500 kg

tim de executare a lucrărilor este 
foarte limitat. De aceea trebuie să 
urmărim permanent starea de umidi
tate a fiecărei parcele. Dacă intrăm 
la semănat prea repede, pe umed, 
stricăm pămintul. Dacă incepem prea 
țirziu 
poate 
tuieli. 
tot la 
le pe această parcelă unde însămin- 
țăm floarea-soarelui". Ce înseamnă 
să fie lucrate științific aceste pă- 
minturi sărace au dovedit cooperato
rii din Albota în anul trecut, cind la 
floarea-soarelui au obținut, in me
die la hectar, pe 150 hectare culti
vate. 3 100 kg. Și aceasta în zona a 
treia de favorabilitate. 
an obiectivul lor este 
in medie la hectar 1

în partea de sud a județului, Ia 
C.A.P. Mozăceni.
chiar foarte mult. Pe terenurile mai 
joase apa încă mustește între braz
de și se disting numeroase lentile 
de unde apa abia se scursese. Totuși 
se lucra, și încă intens. Șefa fermei 
Dumbrăveni, tovarășa Marla Cioran, 
ne explică : „De două zile batem 
cimpul in lung și-n lat. Abia azi am 
putut r.elua semănatul. Pe această 
parcelă terenul este in pantă, 
început din deal, unde pămintul 
mai scurs, 
miine 

plouase mult.

Am 
e 

Punem porumbul. De 
lucra și-n vale". Din-putem

tr-o mașină care oprește la capătul 
parcelei coboară Floarea Chirițoiu, 
primarul comunei. Niță Ilie. pre
ședintele cooperativei, și Lucian 
Cioran. șeful fermei Babaroga. ..Lu
crezi cu toate forțele ?“ — o tato
nează primărița pe șefa fermei. Du
pă ce se convinge că toate tractoa
rele sint in brazdă, primărița adaugă 
cu mulțumire, dar și cu oarecare re
gret : „Credeam că ne dai citeva 
tractoare. La ferma Babaroga am gă
sit o solă mare unde putem semăna 
porumbul. Voiam să ciștigăm c.eva 
din timp“.

în legumicultura - 
un avans de două 

săptâmîni
Dacă in ce privește insămințările, 

obiectivul prioritar il constituie recu
perarea răminerilor în urmă de
terminate de vremea nefavorabilă, in 
schimb. în ce privește activitatea din 
legumicultura se apreciază că s-a 
ciștigat un avans de circa două săp- 
tămini. Programul de semănat și 
plantări de legume stabilit pină în 
prezent a fost realizat aproape în to
talitate. A mai rămas de plantat co
nopida pe ultimele suprafețe. Toate 
acestea iși au explicația in organi
zarea judicioasă a întregii activități, 
cu mult înaintea începerii lucrărilor. 
Tovarășul Gheorghe Mihai, directo
rul trustului horticol județean, ne-a 
dat citeva detalii. „In primul rind — 
ne-a precizat interlocutorul — este 
vorba de faptul că pentru acest an 
s-a asigurat producerea din timp a 
întregului necesar de răsaduri. 
Aceasta a permis să se treacă la 
plantat imediat ce au existat condi
ții prielnice. Dar cel mai important 
lucru este că în acest an. datorită 
sprijinului direct primit din partea 
comitetului județean de partid, avem 
o situație mult mai bună in ce pri

'• •

vește asigurarea cu forță de muncă 
în unitățile și fermele specializate în 
producerea legumelor".

Insistăm asupra acestui as
pect, decisiv pentru realizarea în 
bune condiții a întregului volum de 
lucrări din fermele legumicole. Ac
centul s-a pus în primul rind pe uti
lizarea deplină a forței de muncă din 
unitățile agricole. In situațiile in care 
nu s-a putut asigura întreg necesa
rul de forță de muncă s-a recurs la 
sprijinul unor unități cu alt profil. 
C.A.P. Căteasca, situată în apropie
rea municipiului Pitești. înregistrea
ză obiectiv un însemnat deficit in 
forța de muncă. La ferma legumico
lă. care are 100 hectare, sînt repar
tizați doar 30 de cooperatori, față de 
160—200 de cîți este nevoie in pe
rioadele de virf. Aici, diferite unități 
ale direcției comerciale județene au 
angajat să lucreze în acord global 
culturile de legume, cu plata in na
tură. conform reglementărilor in vi
goare. „Anul trecut — ne spunea to
varășa Noemi Rădună, șefa fermei
— s-au obținut rezultate de produc
ție și economice foarte bune. Ferma 
a produs 4 500 tone de legume, față 
de nici jumătate în anii precedenți". 
Și acum toate lucrările sint în gra
fie, zilnic participind la muncă 
peste 120 de oameni. Și la C.A.P. 
Rătești. unitate care nu poate asigu
ra decît 80 la sută din forța de 
muncă necesară in ferma legumicolă, 
s-a procedat. in mod asemănător, cu 
bune rezultate. Nu puține greutăți 
au intimpinat și cele 4 asociații cu 
profil horticol din județ. întrucit 
unitățile cooperatiste asociate nu au 
asigurat decît în mică măsură ne
cesarul de forță de muncă. în acest 
an s-a acționat pentru imbunătățirea 
situației din acest punct de vedere. 
S-a hotărît sporirea numărului de 
cooperatori din unitățile asociate. In 
plus, pe lingă echipele de muncitori 
permanent! sau sezonieri, vor parti
cipa la muncă, în acord global, și 
lucrători din unitățile industriale, 
care locuiesc în satele respec
tive. Toate aceste măsuri au 
început să-și dovedească eficiența 
încă de acum, de la înființarea cultu
rilor legumicole, care se poate apre
cia că se desfășoară in bune condiții.

în actualitate — 
erbicidarea cerealelor 

pâioase
Nu a fost specialist din unitățile 

agricole sau organele agricole jude
țene cu care să discutăm fără să se 
ref.ere la starea de vegetație deosebit 
de bună a griului și a orzului. Ploile 
au determinat dezvoltarea lor vi
guroasă. In același timp insă, veri
ficările făcute in teren au demonstrat 

. in multe locuri existența unui grad 
ridicat de imburuienare. „Desigur, 
încheierea grabnică a semănatului 
constituie obiectivul nostru principal
— ne spunea tovarășul Vasile, Duță, 
directorul general al direcției agri
cole. Totuși, lucrarea cea mai ur
gentă .este acum erbicidarea cerea
lelor păioase. Obligatoriu trebuie să 
efectuăm această operație in cel 
mult o săptămînă pe intreaga su
prafață cultivată cu grîu și orz. 
Altfel pierdem momentul optim, 
ceea ce ar putea avea repercusiuni

La ferma legumicolă a C.A.P. Căteasca. toate lucrările sint executate la 
termenele stabilite

negative asupra nivelului produc
ției". Pornind de, la această cerință, 
în paralel cu intensificarea semăna
tului, direcția agricolă a dispus să 
se treacă cu toate forțele la erbici
darea cerealelor păioase. Și aveam 
să ne convingem că peste tot s-a 
trecut imediat la acțiune.

La consiliul agroindustrial Izvoru 
discutăm cu tovarășa Măria Osiac, 
activist al comitetului județean de 
partid, care răspunde de acest con
siliu pe timpul campaniei. Aflăm că 
la toate unitățile din zonă, pe lingă 
reluarea semănatului, s-a organi
zat erbicidarea in timp scurt a ce
realelor păioase.-'Confirmarea'>6 a- 
vem pe terenurile I.A.S. Izvoru. Di
rector^!, unității, tovarășul .Teodor 
Proteasa, ne spune : „Lucrăm pe 
toate fronturile. La semănat floa
rea-soarelui pe ultimele suprafețe, 
la porumb, dar mai ales la erbici
darea griului și a orzului, care este 
acum urgența numărul unu. Folosim 
numai mijloacele mecanice terestre 
și realizăm cite 500 hectare pe zi. 
în 5—6 zile terminăm de erbicidat 

cele 2 700 hectare cultivate cu pă
ioase. Așa cum arată acum 
griul și orzul, dacă facem er
bicidarea la timp, putem ușor 
să depășim producțiile plani
ficate. și care nu sint mici : 
5 800 kg grîu și 6 900 kg orz, în 
medie la hectar". în alte zone din 
județ însă, din cauza umidității ri
dicate a solului nu pot fi folosite 
mijloacele terestre pentru erbici- 
dare. „In aceste zone, cum este 
cazul întreprinderilor agricole de 
stat Costești și Leordeni — ne spu
ne tovarășul Marcel Calăngiu, di
rectorul Trustului județean al I.A.S. 
— lucrăm cu aviația utilitară, care 
prezintă multiple avantaje. Princi
palul fiind productivitatea foarte 
ridicată, ceea ce acum este esențial", 
în acest sens este de notat că din 
patru aparate de zbor repartizate în 
județul Argeș, la data documentării 
noastre doar unul se afla în lucru.

Aurel PAPADIUC 
Gheorghe CÎRSTEA .
corespondentul „Scînteii*_____________ >

Modernizare prin autoutilare
A nune pe ' seama unui singur 

compartiment ori factor de produc
ție rezultatele foarte bune înregis
trate in mod sistematic de o uni
tate economică ar fi. fără îndoia
lă. un demers simplificator și în
depărtat de realitate. Explicațiile 
trebuie să se afle in forța, co
eziunea și priceperea întregului co
lectiv. in competența profesională și 
dăruirea in muncă a fiecărui mun
citor și specialist. Nici in cazul În
treprinderii dc subansamble și pie
se pentru mijloace dc transport O- 
radea lucrurile nu stau altfel. în
deplinirea si depășirea, an de an, a 
sarcinilor de plan cantitative și ca
litative. procesul activ de moderni
zare a producției, de înnoire și di
versificare a produselor, pentru a 
răspunde nevoilor economiei și a 
contribui la diminuarea importuri
lor. sint rodul muncii întregului co
lectiv.

în continuare, nu ne vom referi 
însă decît la una din fațetele acti
vității desfășurate in întreprindere, 
dar de care se leagă, intr-un fel sau 
altul, practic toate succesele înre
gistrate : este vorba despre autouti
lare. Începută de mai bine de două 
decenii — într-un timp cind nu e- 
xista incă un cadru legal care să o 
reglementeze — această activitate a 
fost dictată in exclusivitate de ne
voile concrete ale producției. Mașini 
specializate in realizarea unor ope
rații specifice activității întreprin
derii orădene (frezare chei, presat, 
fasonat și debitat, standuri de probă 
si altele) nu se realizau in tară. Im
portul ar fi costat foarte mult și ar 
fi durat ani pină la primirea uti
lajelor executate la comandă. Or, 
pehtru a putea asimila în fabrica
ție subansamblele și piesele nece
sare construcției de autovehicule — 
în plină dezvoltare — nu exista al
ternativă la producerea prin forțe 
proprii a unor asemenea utilaje.

Inițial, s-au constituit mici nuclee 
în diferite secții, formate din mun
citori, tehnicieni, ingineri, care s-au 
lansat in căutarea unor soluții pen
tru rezolvarea multiplelor probleme 
pe care le punea producția de se
rie mare. Prima realizare a fost re
lativ simplă : o mașină de nituit 
epicicloidai. care înlocuia munca 

. manuală, obositoare, de precizie și 
productivitate scăzute. Mai tirziu a 
fost constituit atelierul de autouti
lare. în subordinea inginerului-șef 
cu pregătirea fabricației. Oamenii de 
aici au luat „pe cont propriu" rea
lizarea utilajelor strict specializate 
de care avea nevoie întreprinderea. 
Notăm intre acestea mașina automa
tă de stanțat și indoit. instalația de 
lustruit piese mărunte, mașinile de 
frezat canalul și variația cheilor de 
la incuietorile mijloacelor de trans
port. Toate acestea și multe altele 
au fost realizate in premieră națio
nală. reducind importul cu zeci de 
milioane de lei. Așa se face că a- 
proape un sfert din zestrea tehni
că a unității poartă semnătura co
lectivului din atelierul de autouti-
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lare. Mat mult chiar. Unele dintre 
mașini au fost realizate si pentru 
alți beneficiari, din .țară. Așa este 
cazul unei mașini automate specia
le pentru debitat, stanțat, indoit și 
profilat — utilaj care înlocuiește 
șapte prese și realizează concomi
tent toate operațiunile stabilite.

Una dintre realizările cu totul re
marcabile si de mare utilitate pen
tru întreprindere a fost linia auto
mată programabilă, cu memorie, 
pentru acoperiri electrochimice. Anul 
trecut au fost executate trei aseme
nea linii, care permit aplicarea pe 
Scară industrială a unor tehnologii de 
înalt randament, unele in premie
ra națională. Intre acestea, mențio
năm procedeul de anodizare a alia
jelor de zinc, a cărui eficiență este 
deosebită : înlocuind acoperirile cu 
cupru-nichel-crom. noul procedeu se 
execută mai rapid, elimină utiliza
rea unor materiale și reduce cu 95 
la sută consumul de energie elec
trică. rezulți nd o economie anuală 
de 440 mii lei ; totodată, piesele au 
o rezistență la coroziune de trei ori 
mai ridicată decit în cazul acope
ririlor convenționale. Așadar, o in
stalație utilă pentru beneficiarul 
produsului și eficientă pentru pro
ducător. Asemenea realizări — avind 
ca suport mașini și echipamente fa
bricate cu forte proprii — au per
mis creșterea productivității muncii 
și încadrare riguroasă in nivelul 
planificat al costurilor, obținîndu-se 
economii de metal, combustibil si e- 
nergie electrică — atit în 1987. cit 

Secția de galvanizare din cadrul întreprinderii de subansamble și piese pentru mijloace de transport din Oradea
Foto : E. Dichlscanu

si în perioadă care a trecut din 
acest an.

De altfel, eficiența economică rea
lizată pe seama activității de auto
utilare este cu totul remarcabilă. 
Pe de o parte, pentru faptul că per
mite asimilarea in fabricație a unor 
produse cu parametri superiori, dc 
nivel mondial si a unor tehnologii 
în premieră națională, contribuind 
astfel la reducerea efortului valu
tar al tării. Bunăoară, prin proiec
tarea si executarea liniei de clori- 
nare a cauciucului a fost eliminat 
importul de lamele pentru stergă- 
toare de parbriz ; de asemenea, o 
temă de cercetare realizată in co
laborare cu ICECHIM București 
a permis asimilarea în producție a 
unei poliamide speciale pentru fa
bricarea volanelor de direcție ale 
autoturismelor și reducerea, pe a- 
ceastă cale, a efortului valutar al 
țării. Iar lista ar putea fi continuată.

Pe de altă parte, utilajele, avind 
un nivel tehnic ridicat, au lost e- 
xecutate în termene foarte scurte, 
cu un cost de trei-patru ori mai scă
zut decit al mașinilor similare de 
pe piața externă. Care este „secre
tul" unor asemenea realizări, pe 
drept cuvînt de invidiat? „Am ple
cat de la premisa că vom executa 
mașini specializate în unicat — ne 
spune ing. Gh. Măduță, directorul 
întreprinderii. Or. toate etapele an
terioare fabricației propriu-zise pot 
fi substanțial simplificate pentru 
acest tip de producție. Ciștigul cel 
mal important — ca timp, ca efort 

— a fost legat de etapa de proiec
tare. Realizarea de către un institut 
specializat a unei documentații 
complete de proiect — pentru uti
laje care au două mii și chiar mai 
multe repare — ar fi costat, sin
gură. mai mult decit... mașina în 
ansamblul ei. Pentru a nu mai vorbi 
de faptul că ar fi durat, numai 
această etapă, aproape doi ani. Iar 
producția noastră nu poate aștepta 
atit. în consecință, am trecut la 
realizarea, prin forțe proprii, a unor 
documentații simplificate, funcțio
nale. dar adecvate condițiilor noas
tre tehnologice de execuție. Dentare 
utilitate s-a dovedit înființarea unui 
atelier specializat pentru lucrări de 
autoutilare. Aici lucrează în pre
zent 110 oameni, de cele mai di
verse profesii : ingineri chim iști, 
electronisti. și mecanici, maiștri, 
muncitori cu înaltă calificare. Pen
tru creșterea randamentului in 
muncă am format echipe speciali
zate pe grupe de produse și opera
țiuni. echipe care lucrează în strinsă 
colaborare cu oamenii din secția de 
producție. Atelierul este foarte 
bine dotat cu mașini de înaltă pre
cizie — de ordinul micronilor — 
unele executate chiar de noi. Dar 
forța principală o constituie tot 
oamenii. Dintr-o Înșiruire, inevitabil 
incompletă, a celor mai buni, nu pot 
lipsi subinginerii loan Ardelean, 
șefisl colectivului, și Dumitru Minz, 
inginerul elctronist Nicolae Bordu- 
șan. maiștrii Mihai Timar și Pavel 
Molnar, lăcătușii Dumitru Cimpan, 
Daniel Băliban și Alexandru Vigh, 
sudorii Constantin Teodorescu și 
Iosif Mereu, electricienii Alexandru 
Ilea și Enteric Paniti... Merită să 
amintesc faptul că media de virstă 
a acestui colectiv este sub 35 de ani".

Așadar. în cele din urmă, „secre
tul" se numește pasiune și muncă, 
stimulate permanent de realizările 
de excepție si susținute de ’ o te
meinică pregătire profesională.

Eugen RADULESCU 
Ioan LAZA

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ
- realizat ritmic, la toate sortimentele I

(Urmare din pag. I)
de bază. Avem in lucru tricotaje noi, 
moderne create de colectivul nostru 
de creație. Sintem un producător de 
tricotaje cunoscut și apreciat atit in 
țară, cit și peste hotare. Urmărim 
în mod special pe lingă realizarea 
planului folosirea judicioasă a ma
teriilor prime, eliminarea pierderilor 
și refolosirea fiecărei bucăți de tri
cot. Sigur, nu putem in felul acesta 
să asigurăm in totalitate baza ma
terială a producției. Totuși, prin so
luțiile adoptate, și anume prin îm
bunătățirea tehnologiilor de vopsire

Exigenfa
probata prin fapte

altă

din 
toa- 
pro-

La sfîrșitul anului trecut, între
prinderea de fier Vlăhița, pe lingă 
bunele rezultate obținute, concreti
zate in realizarea și depășirea pla
nului la unele din sortimentele de 
bază — fontă cenușie și utilaj teh
nologic pentru industria metalurgică
— înregistra o serie de restanțe la 
carcase și accesorii pentru motoarele 
electrice, piese de schimb și piese 
turnate din fontă. Revenind in uni
tate la finele primului trimestru al 
acestui an. am găsit o cu totul 
situație.

— In perioada care a trecut 
acest an, realizarea integrală, la 
te sortimentele a planului la 
ducția fizică a constituit pentru co
lectivul nostru prioritatea numărul 1
— ne spune inginerul Alexandru 
Rus, directorul unității. în toate sec
țiile de producție am adoptat măsuri 
tehnico-organizatorice care și-au de
monstrat din plin eficiența. Proble
ma aprovizionării tehnico-materiale 
a fost rezolvată cu un plus de efort 
din partea furnizorilor, dar și al nos
tru. Avem asigurate materiile prime, 
materialele și combustibilul necesa
re desfășurării' in bune condiții a 
producției. Datorită măsurilor luate, 
primul trimestru al anului l-am în
cheiat depășind planul la toate sor
timentele, respectiv cu 600 tone fontă 
cenușie. 750 tone piese turnate din 
fontă, 500 tone utilaj de turnare pen
tru oțelării, 200 tone carcase și ac
cesorii pentru motoare electrice. De
pășiri avem și la piese de schimb.

La cele Spuse de directorul între
prinderii s-ar mai cuveni două pre
cizări. Prima : după o îndelungată 
intirziere, care a afectat și produc
ția anului trecut, constructorii și 
montorii au finalizat modernizarea 
turnătoriei de fontă pentru dezvol
tarea fabricației cilindrilor de lami
nor, astfel că din prima lună a ac
tualului trimestru se va putea atinge 
capacitatea proiectată de . 2 000 tone 
pe an. A doua precizare e legată de 
calitatea tot mai bună a produselor 

și finisare a firelor, prin crearea 
unui nou atelier coeficientul de uti
lizare a materiilor prime a crescut 
cu 5 la sută față de anul trecut.

Un lucru este cert : colectivul în
treprinderii „Tricodava" — unitate- 
etalon a industriei noastre de tri
cotaje — prin rezultatele obținute in 
primul trimestru al acestui an și în 
prima decadă a lunii aprilie — cind 
planul la producția fizică a fost de
pășit — este hotărit să realizeze în
semnate cantități de tricotaje, astfel 
încit anul acesta să fie anul cu cele 
mai bune rezultate din actualul cin
cinal.

în munca,

nu- 
pri-

întreprinderii, fapt relevat și de 
mărul tot mai mare de comenzi 
mite de la mulți beneficiari.

De altfel, asigurarea unei calități 
Superioare a produselor constituie 
principalul aspect asupra căruia vom 
insista in continuare. Discutind cu 
cadre de conducere, cu maiștri și 
muncitori din turnătorie și de la 
prelucrări mecanice, din alte secții, a 
rezultat limpede hotărirea colecti
vului de a-și pune în valoare intrea
ga capacitate tehnică și pregătirea 
profesională pentru realizarea unor 
produse de inalt nivel calitativ. Tre- 
cind prin secțiile unității am putut 
constata exigența crescută a lucrăto
rilor de la instalații și utilaje, a con
trolorilor de calitate. Maistrul De
meter Grigore, de la prelucrări me
canice. ne spune : „Am răspuns lună 
trecută de un lot de carcase livrat 
unei unități din municipiul Sfintu- 
Gheorghe. La un număr de 27 car
case s-a constatat același defect. Am 
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zică am prezentat modul în care se acționează în citeva importante în
treprinderi din mai multe sectoare de activitate ale economiei. Imagi
nea generală desprinsă este aceea a unui efort continuu, stăruitor pentru 
realizarea ritmică, integrală a planului la producția fizică, pentm re
cuperarea restanțelor acolo unde acestea există. Concluziile sint cit se 
poate de clare : acolo unde se acordă atenție sporită aprovizionării rit
mice cu materii prime și materiale, unde pregătirea producției este» te
meinic făcută rezultatele in producție sint dintre cele mai bune. Este 
cazul întreprinderilor de geamuri din Buzău, de fier din Vlăhița și 
„Tricodava" din Capitală, care au r.eușit în primul trimestru al anu
lui să-si îndeplinească planul la producția fizică, economisind totodată 
însemnate cantități de energie, combustibil și materii prime. în ce 
privește întreprinderea de vagoane din Arad, problemele sint mai com
plexe. Restantele înregistrate de colectivul de aici se datorează în w.re 
măsură furnizorilor de boghiuri, piese turnate și table care au' mari »ă- 
mîneri în urmă. Numai că situația nu este nouă. De o bună pexSoacm de 
timp colectivul din Arad se confruntă cu aceleași și aceleași probleme. 
Prin urmare se impune ca in cel mai scurt timp conducerea întreprinde
rii. centrala industrială de resort să ia toate măsurile ce se impun pentru 
recuperarea neîntîrziată a restanțelor și îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan.

cercetat și am găsit muncitorul care 
le-a lucrat. Era clar — la cuibul car
casei era rupt un reper. Imediat am 
reparat mașina, iar cu oamenii din 
schimb am făcut o severă analiză 
cu privire la responsabilitatea în 
muncă, trăgind învățămintele ne
cesare. O situație similară de la tur
nătorie a permis explicarea prove
nienței unui așa-zis „viciu ascuns". 
Ge se intîmplase ? La formarea unui 
scut pinion, formatorul forțase scoa
terea miezului, fără a reuși, bineîn
țeles, să-1 mai fixeze la loc perfect. 
Piesa finită avea o ușoară dezaxare. 
Analiza pe flux a relevat cauza, care 
a fost eliminată imediat".

Fără îndoială, măsurile luate pen
tru creșterea calității producției și a 
productivității muncii sint mult mai 
numeroase, dintre care notăm : a- 
pliearea unei noi tehnologii pentru 
executarea ramelor de formare, rea
lizarea tuturor pieselor de schimb 
în cadrul atelierelor proprii, intensi
ficarea colaborării cu o altă între
prindere pentru asimilarea unor pie
se de schimb la mașina de formare- 
turnare semiautomată și nu în ulti
mul rind policalificarea muncito
rilor. Cu toate acestea, in întreprin
dere mai sint destule lucruri perfec
tibile. Trecind prin secții am putut 
observa Că la prelucrări mecanica 
mai Sint utilaje care nu funcționea
ză, că unii lucrători nu supraveghea
ză cu atenție mersul mașinilor, a- 
vind vreme de discuții și chiar de 
plimbări prin hală, că ordinea și 
gospodărirea materialelor in ansam
blul lor pot fi îmbunătățite.

Categoric, aceste aspecte nu ca
racterizează activitatea de ansamblu 
a colectivului. Dar tocmai de aceea 
asupra lor trebuie să se concentreze 
atenția consiliului oamenilor muncii, 
a organizației de partid, astfel încit 
rezultatele bune obținute în pro
ducție în perioada care a trecut din 
acest an să fie consolidate și chiar 
amplificate.

îndeplinirii planului la producția fi-

Gheorghe IONITA. 
Nicolae SANDRU



SCÎNTEIA — miercuri 13 aprilie 1988 PAGINA 3

VIZITA OFICIALĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN AUSTRALIA

DEJUN OFERIT IN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU 
DE CĂTRE PRIMUL MINISTRU AL AUSTRALIEI, ROBERT JAMES LEE HAWKE, Șl DOAMNA HAZEL HAWKE

(Urmare din pag. I)
De asemenea. In cadrul dejunului, 

președintele Partidului Liberal, lide
rul opoziției parlamentare. John 
Howard, a rostit un toast, din par
tea partidelor liberal și național, 
in care a subliniat că se alătură pri- 
mului-ministru în a transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu si to
varășei Elena Ceaușescu un foarte 
călduros bun venit. Vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că vizita înal- 
ților oaspeți români în Australia va 
fi reușită.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

lelor — luptînd pentru libertate, 
pentru progres și prosperitate.

Domnule prim-ministru,
în urma convorbirilor cu dom

nul guvernator general, cu dum
neavoastră, a discuțiilor din ur
mătoarele zile, vom găsi, fără în
doială, noi căi și posibilități de 
dezvoltare a colaborării româno- 
eustraliene, în deplină concordanță 
cu potențialul economic al țărilor 
noastre, cu dorința comună de a 
întări raporturile dintre popoarele 
noastre, spre binele lor reciproc, 
în folosul păcii și colaborării in
ternaționale.

Pe acest plan, am pornit și por
nim în întreaga noastră activitate 
de la faptul că respectarea prin
cipiilor deplinei egalități, inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc și 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî liber calea dezvoltării sale 
reprezintă o cerință fundamentală 
a afirmării tuturor națiunilor, a 
progresului întregii omeniri.

Fără îndoială, deosebirile de 
orînduire socială nu pot și nu tre
buie să constituie un obstacol în 
calea colaborării și cooperării in
ternaționale.

Am ascultat cele declarate de 
dumneavoastră, domnule prim- 
ministru, precum și de liderul opo
ziției și am impresia că există o 
dorință comună de a face totul ca 
între România și Australia — care 

i au orînduiri sociale diferite — să 
, se dezvolte o largă colaborare. 

Aceasta reprezintă o necesitate

Toastul primului-ministru Robert James Lee Hawke
(Urmare din pag. I)

în continuare, referindu-se Ia 
faptul că România și Australia au 
sisteme politice diferite și, în con
secință, în unele probleme, opi
niile nu sînt identice, primul-mi- 
nistru al Australiei a subliniat că 
aceasta nu constituie un impedi
ment în dezvoltarea unor relații 
de bună înțelegere și colaborare 
reciproc avantajoasă.

Am convingerea că situația in
ternațională cunoaște în prezent o 
evoluție deosebit de rapidă și im
portantă. Recent, am constatat o 
îmbunătățire bine venită în clima
tul relațiilor Est-Vest, reflectată 
în mod deosebit în realizările din 
domeniul controlului înarmărilor.

Ambele noastre țări salută pro

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe 
primul-ministru al statului Queensland, M. J. Ahern
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți 
după-amiază. pe primul-ministru al 
6tatului Queensland. M.J. Ahern.

In numele guvernului statului 
Queensland, premierul a salutat cu 
multă căldură vizita pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
efectuează in Australia, apreciind că 
aceasta se înscrie ca un eveniment 
politic major în cronica raporturilor

Nu pot susține că sistemele noas
tre de guvernămînt nu sînt foarte 
deosebite, dar, a spus John Howard, 
dialogul internațional ar fi foarte 
limitat dacă țările s-ar mărgini doar 
la statele cu orientare politică ase
mănătoare. în continuare, vorbito
rul a relevat posibilitățile crescute 
de conlucrare între România si Aus
tralia. îndeosebi pe linia cooperării 
economice în general si a mineritu
lui, industriei și agriculturii în spe
cial. înțelegerile convenite sînt măr
turii convingătoare ale faptului că 
pot fi dezvoltate relații economice.

imperioasă, cu atît mai mult cu cit, 
pe arena mondială, s-au acumulat 
numeroase probleme grave de na
tură politică, economică și milita
ră, se mențin și se agravează unele 
conflicte și probleme litigioase. 
Deci nu se poate spune că s-a pro
dus o schimbare radicală în modul 
de gîndire și de acțiune în viața 
internațională.

Desigur, s-au făcut unii pași, 
încă mici, în direcția asigurării 
unui climat de înțelegere, de des
tindere. Semnarea Acordului dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii cu privire la rachete
le nucleare cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune reprezintă un 
eveniment deosebit, o victorie a 
politicii de colaborare și pace. Dar 
au mai rămas uriașe stocuri de 
arme nucleare ; unele state și-au 
anunțat chiar intenția de așa-zisă 
„modernizare" a rachetelor cu 
rază scurtă de acțiune, iar 
cheltuielile militare au ajuns la 
peste un trilion de dolari. Toate 
acestea impun să se intensifice 
eforturile pentru realizarea de noi 
acorduri în direcția reducerii 
reale a armelor nucleare strate
gice, a opririi experiențelor cu 
astfel de arme șî renunțării la mi
litarizarea Cosmosului.

Iată de ce considerăm că toata 
statele și popoarele lumii, indife
rent de orînduirea lor social-poll- 
tică, trebuie să conlucreze tot mal 
activ pentru oprirea cursului peri
culos al evenimentelor spre con
fruntare și război, pentru afirma
rea fermă a politicii de destinde
re, de colaborare și pace.

în acest spirit. România a tre
cut din anul 1986 — pe baza unul 
referendum național, la care a 
participat, practic, întregul popor 

gresele Importante care au avut 
loc recent în Afganistan.

Țările noastre se pronunță pen
tru o Kampuchie independentă și 
suverană.

Deși trăim în părți diferite ale 
lumii, iar situațiile noastre strate
gice sînt, desigur, foarte diferite, 
știu că România și Australia con
sideră deopotrivă că aceste tendin
țe au o mare importanță pentru 
interesele noastre naționale.

Pe plan economic internațional, 
toate țările sînt confruntate cu di
ficultăți și probleme. Luînd în con
siderare această situație, guvernul 
meu este dornic să dezvolte între
gul său potențial pentru comerț și 
cooperare economică cu regiuni 
care nu au constituit în ițiod tra
dițional obiectul preocupărilor co

româno-australiene șl. în acest con
text, intre România și statul Queens
land.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele si 
urările exprimate si a manifestat 
convingerea că actuala vizită va 
marca, prin rezultatele sale, o con
tribuție de seamă la dezvoltarea 
multilaterală a legăturilor dintre 
România si Australia, la întărirea 
prieteniei si colaborării dintre cele 
două țări si popoare. 

indiferent de deosebirea ce există 
între formele de guvernămînt ale 
țârilor noastre.

Vizita dumneavoastră, a spus în 
continuare J. Howard, reprezintă 
întîlnirea la cel mai înalt nivel din
tre țările noastre. Ați sosit în cali
tate de conducător al unei țări care 
se mindrește cu independenta sa. 
Politica dumneavoastră de indepen
dentă națională este de multă vreme 
bine cunoscută. Hotărirea României 
de a promova propria sa politică 
externă s-a demonstrat în multe

— la reducerea unilaterală, cu 5 
la sută, a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare. Che
măm toate statele, îndeosebi pe 
cele puternic înarmate, să acțio
neze concret, să treacă de la vorbe 
la fapte !

Ne preocupă în mod deosebit si
tuația de pe continentul european, 
în acest sens, acționăm pentru în
cheierea cu succes a Conferinței 
general-europene de la Viena, 
pentru îmbunătățirea relațiilor e- 
conomice, tehnico-științifice și în 
alte domenii între țările continen
tului.

Milităm consecvent pentru 
transformarea regiunii geografice 
în care ne aflăm, a Balcanilor, în- 
tr-o zonă a păcii și înțelegerii, 
fără arme nucleare și chimice, 
fără trupe și baze militare străine. 
Ne pronunțăm, totodată, pentru 
crearea de asemenea zone în nor
dul și centrul Europei, în Asia de 
sud și Pacific, precum și în alte 
părți ale lumii. în acest sens, sa
lutăm declararea Pacificului de 
sud ca zonă lipsită de arme nu
cleare.

România militează neabătut 
pentru eliminarea forței și a ame
nințării cu forța din relațiile din
tre state, pentru lichidarea con
flictelor și soluționarea tuturor 
problemelor litigioase din diferite 
regiuni ale lumii — din Orientul 
Mijlociu, America Centrală, Asia, 
Africa — numai pe cale pașnică, 
prin tratative.

Realitățile demonstrează că so
luționarea justă și durabilă a pro
blemelor complexe din viața mon
dială nu poate fi asigurată decît 
cu participarea activă, egală a tu
turor statelor, fără deosebire de 
mărime sau orînduire socială.

merciala australiene. Țările din 
Europa răsăriteană formează o 
astfel de regiune. De aceea salut 
faptul că Australia are deja o coo
perare economică bună cu Româ
nia și că există perspective pentru 
dezvoltarea ei în viitor.

Legăturile comerciale care se 
dezvoltă în prezent între Australia 
și România constituie baza pentru 
o nouă etapă în relațiile noastre 
economice. După părerea guvernu
lui australian și, aș putea adăuga, 
a guvernelor unor state federale și 
a unor companii, există condiții 
foarte bune în acest sens.

Relațiile comerciale pe care le 
avem în prezent sînt deja substan
țiale. Australia este principalul 
furnizor al României de cărbune 
cocsificabil pentru industria sa si-

In timpul convorbirii, desfășurată 
lntr-o atmosferă cordială, s-a rele
vat cu satisfacție faptul că s-a sta
tornicit o bună conlucrare între 
companii din statul Queensland si 
întreprinderi din România în dome
niul cărbunelui. Pornind de la expe
riența pozitivă si progresele înre
gistrate în cadrul acestei colaborări, 
s-a exprimat dorința ca. în timpul 
vizitei, să fie concretizate noi căi și 
modalități pentru promovarea coo
perării in domeniul minier si în alte 
sectoare. 

ocazii, a subliniat vorbitorul, men- 
ționînd în acest sens poziția adop
tată de țara noastră în legătură cu o 
serie de evenimente internaționale, 
aprecierea și respectul de care s-ău 
bucurat atitudinea si acțiunile 
României, care militează pentru 
respectarea principiilor de indepen
dență națională, egalitate, suverani
tate.

In calitate de lider al opoziției 
parlamentare, vă urez dumneavoas
tră. domnule președinte, și doamnei 
Ceaușescu bun sosit.

Sîntem deosebit de preocupați 
de agravarea situației economice 
mondiale, care afectează, practic, 
toate statele lumii, și în mod deo
sebit țările în curs de dezvoltare.

Ne pronunțăm pentru organi
zarea unei conferințe internațio
nale în cadrul O.N.U., la care să 
participe, cu drepturi egale, atît 
țările în curs de dezvoltare, cît 
și statele dezvoltate, pentru a se 
ajunge la soluții viabile în ve
derea reglementării globale a pro
blemelor subdezvoltării — inclu
siv a problemei datoriilor externe 
și a dobînzilor excesiv de mari — 
la realizarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Apreciem că popoarele, forțele 
realiste, înaintate de pretutindeni, 
puternicele mișcări pentru pace, 
acționînd unite, dispun de capa
citatea necesară pentru a de
termina schimbarea cursului pe
riculos al evenimentelor și in
staurarea unui climat trainic de 
destindere, colaborare și pace, a 
unei lumi mai bune și mai drepte.

în acest spirit ne pronunțăm 
pentru creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite în soluțio
narea democratică a tuturor pro
blemelor de care depind asigu
rarea păcii, progresului și indepen
denței popoarelor, viitorul întregii 
omeniri.

Domnule prim-ministru,
Sînt încredințat că vizita pe care 

o efectuăm în Australia, convor
birile și înțelegerile la care vom 
ajunge vor da noi impulsuri con
lucrării dintre țările și popoarele 
noastre, în interesul lor reciproc, 
al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale. (Aplauze).

derurgică, exporturile acestui pro
dus atingînd, anul trecut, valoarea 
de aproape 100 de milioane dolari 
australieni, ceea ce reprezintă 85 
la sută din totalul exporturilor 
noastre către România. înțelegeri
le noastre pentru schimburi în 
contrapartidă au dat deja rezul
tate pentru ambele părți.

In mod special salutăm posibili
tatea de a dezvolta o nouă piață 
importantă în Europa de est pen
tru minereul de fier australian. 
Livrările de probă care au început 
deja pot conduce în perspectivă la 
vînzări numai către România a 
peste 50 milioane tone în următo
rii 12 ani. Credem că România ar 
putea să faciliteze comerțul Aus
traliei cu întreaga regiune.

Un număr de firme australiene, 
sprijinite de guvernul australian, 
au abordat cu încredere dezvol
tarea relațiilor comerciale cu 
România, pe care o considerăm un 
partener de perspectivă pentru co
merțul în ambele sensuri și coope
rarea economică.

La rîndul său, România poate 
avea încredere în rolul Australiei 
de producător stabil, eficient și de 
nădejde pentru multe din necesi
tățile sale, prezente și viitoare, de 
materii prime, tehnologii și produ
se industriale.

Domnule președinte.
Vizita dumneavoastră în Austra

lia are loc într-o perioadă cînd 
există o mult mai bună cunoaștere 
reciprocă decît înainte a posibili
tăților de cooperare bilaterală, a- 
vantajoasă ambelor părți. Sînt si
gur că veți constata acest lucru în 
timpul vizitelor în Queensland și 
Australia de Vest. Am încrederea 
că, în urma acestei vizite, legătu
rile noastre, îndeosebi în domeniul 
economic, se vor intensifica și mai 
mult în viitor. (Aplauze).

Depunerea unei coroane de flori
la Memorialul australian al celor căzuți in război

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus marți o 
coroană de flori la Memorialul 
australian al oelor căzuți în război.

La solemnitate au participat to
varășii Ștefan Andrei, Silviu 
Curticeanu, loan Totu, precum și 
ambasadorul României în Australia.

Coroana de flori, pe ale cărei
panglici se afla înscris „Din partea 
președintelui Republicii So
cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu,

tovarășul 
și a tovarășei

Elena Ceaușescu". a fost depusă pe 
un soclu de marmură albă ridicat in 
memoria ostașilor australieni care

DINEU OFICIAL OFERIT IN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU DE CĂTRE GUVERNUL STATULUI QUEENSLAND • • «

In onoarea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, guvernul statului 
Queensland a oferit, marți, un dineu 
oficial.

Au luat parte tovarășii Ștefan

Domnule prim-ministru,
Doamnă Ahern,
Doamnelor și domnilor,
Doresc să exprim calde mulțu

miri pentru primirea ospitalieră 
ce nl s-a făcut în statul dumnea
voastră, pentru salutul și urările 
ce ni le-ați adresat nouă și poporu
lui român.

Aș dori la rîndul meu să vă a- 
dresez dumneavoastră, domnule 
prim-ministru, tuturor celor pre- 
zenți aici, locuitorilor statului 
Queensland, salutul nostru, al po
porului român și cele mai bune 
urări.

în cursul vizitei în Australia 
expresie a bunelor relații ce se 
dezvoltă între țările noastre — am 
ajuns la noi înțelegeri care dau o 
perspectivă bună colaborării din
tre popoarele noastre.

Sîntem bucuroși că avem posibi
litatea să vizităm statul dumnea
voastră, despre care ați vorbit cu 
atîta mîndrie, să avem convorbiri 
cu domnul guvernator, cu dumnea
voastră, domnule prim-ministru,

Toastul primuluiministrii al statului Queensland, M. I. Ahern
Domnule președinte 

Nicolae Ceaușescu,
Doamnă Elena Ceaușescu, 
Doamnelor și domnilor, 
Prieteni din România,
Este realmente un privilegiu și o 

satisfacție să vă adresez cele mai 
calde urări de bun venit din partea 
statului Queensland.

în numele guvernului și al po
porului din Queensland, vă salut 
cu prietenie și profund respect.

Sîntem bucuroși că ați binevoit 
să vizitați statul Queensland în 
această perioadă, cînd au loc eve
nimente deosebite. Australia își 
sărbătorește bicentenarul. Două 
sute de ani pot părea o perioadă 
scurtă pentru o țară cu o istorie 
atît de ilustră ca cea a României. 
Dar pentru australieni este o reali
zare semnificativă, avînd în vede
re că ei reprezintă o națiune re
lativ nouă.

Momentul culminant al ani
versării bicentenarului va fi Ex

și-au jertfit viața în luptă. A fost 
păstrat un moment de reculegere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat 
apoi principalele săli ale Memoria
lului.

In timpul vizitei a fost subliniat 
faptu] că Memorialul se constituie, 
prin bogatul său material documen
tar. intr-un important centru de cer
cetare a istoriei militare a Austra
liei, a impactului pe care războiul 
l-a avut asupra acestei țări.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat în Cartea de 
onoare a Memorialului.

Andrei. Silviu Curticeanu. Ioan Totu. 
celelalte persoane care îl însoțesc pe 
șeful statului român în vizita ofi
cială în Australia.

Au fost pr.ezențl primul-mlnistru 
al statului Queensland, miniștri, 
parlamentari, alti reprezentant! de

Toastul președintelui Nicolae Ceausescu
în cadrul cărora, fără îndoială, 
vom găsi noi căi și posibilități de 
dezvoltare a raporturilor economi
ce, tehnico-științifice, de prietenia 
dintre țările și popoarele noastre.

Cu prilejul bicentenarului Aus
traliei vă transmitem un cald salut 
și cele mai bune urări.

în cadrul colaborării cu Austra
lia, statului Queensland îi revine 
un Ioc foarte important, mai ales 
în ce privește domeniul minier, 
dar și în alte sectoare. Aș dori ca, 
în cursul vizitei pe care o facem 
în statul dumneavoastră, să ajun
gem, împreună cu companiile 
respective, la acorduri de lungă 
durată în domeniul cărbunelui 
cocsificabil și în alte domenii de 
activitate. Aceasta va pune bazele 
unei colaborări mai generale și va 
determina o intensificare a schim
burilor între România și statul 
dumneavoastră, între România și 
Australia.

Noi ne pronunțăm ferm pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială. Punem la baza 

poziția Mondială „Expo ’88 “. După 
cum cunoașteți, această importantă 
manifestare internațională va avea 
loc în Queensland, aici, la Bris
bane. Queensland a fost unul din
tre statele Australiei care au avut 
dorința și entuziasmul să organize
ze o asemenea manifestare specta
culoasă. Ca și românii, noi, cei din 
Queensland, sîntem un popor între
prinzător. Sînt sigur că ați obser
vat deja că poporul din Queens
land este mîndru de statul său.

Concepem comerțul cu imagina
ție și în maniera dinamică adopta
tă de cele două țări. Sîntem re
cunoscători prietenilor noștri ro
mâni pentru- atitudinea lor favo
rabilă față de Queensland și pen
tru legăturile comerciale și cultu
rale pe care le avem.

Domnule președinte,
Vă mulțumesc pentru cinstea pe 

care ne-o faceți de a fi prezent la 
această recepție oferită în

Ceremonia plecării din Canberra | 
și sosirea la Brisbane

In continuarea vizitei oficiale pe 
care o efectuează în Australia, la 
invitația guvernatorului general 
Ninian Martin Sțephen, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au plecat, 
marți după-amiază, la Brisbane, 
capitala statului Queensland.

Ceremonia plecării a avut loc 
baza militară aeriană Fairbairn d 
Canberra, Inaltii oaspeți fiind condu., 
de la reședință pină la aeroport de 
guvernatorul general al Australiei și 
soția sa.

La sosirea pe aeroport, o gardă 
militară a prezentat onorul. A fost 
intonat Imnul de Stat al României, 
in timp ce in semn de salut au fost 
trase 21 de salve de artilerie.

Șeful statului român a tre

frunte ai vieții publice din Bris- , 
bane. ș

In timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul-minis- > 
tru al statului Queensland. M. J. 
Ahern. au rostit toasturi.

acestor relații principiile deplinei > 
egalități, respectării independenței 
și suveranității naționale, neames- > 
tecului în treburile interne și ’ 
avantajului reciproc, dreptului fie
cărui popor de a-și făuri viitorul 
așa cum dorește.

Dorim ca relațiile de colaborare 
să contribuie la progresul fiecărei 
națiuni, la realizarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, la politica' 
de dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, la soluțio
narea tuturor problemelor com
plexe ale vieții internaționale. în 
interesul destinderii, colaborării 
și păcii.

Aș dori să exprim, încă o dată, 
satisfacția noastră pentru vizita 
pe care o facem în Australia și în 
statul dumneavoastră și să urez o 
bună colaborare între România și 
statul Queensland.

Urez poporului australian șî lo
cuitorilor statului dumneavoastră 
progres, bunăstare și fericire.

Pentru prietenia dintre România 
și Australia, dintre România și 
Queensland. (Aplauze).

onoarea dumneavoastră. Vă mul
țumesc, de asemenea, pentru fap
tul că dumneavoastră priviți, în 
continuare, favorabil cooperarea 
fericită care înflorește între Româ
nia și Queensland.

Vă doresc dumneavoastră și po
porului român numai fericire și 
realizări în anii ce vin. Sînt 
bucuros că atît România, cît și 
Queensland se pot aștepta la un 
viitor deosebit și plin de rezul
tate. Sînt sigur că se va întări șl 
va prospera cooperarea noastră.

Cred că sînteți în asentimentul 
meu să urăm ca relațiile dintre 
România și Queensland să înre
gistreze progrese tot mai mari, po
porul român și poporul din 
Queensland să se bucure de aces
te progrese, iar speranțele noastre 
să se împlinească. Realizările în 
cooperarea dintre noi să fie atît In 
avantajul statelor noastre, cît și al 
celor angajați în această operă.

Trăiască prietenia dintre Româ
nia și Queensland 1 (Aplauze).

cut în revistă garda de onoare.
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat 
un călduros rămas bun de la guver
natorul general Ninian Martin 
Stephen și soția sa, de la primul- 
ministru. Robert James Lee Hawke, 
și soția sa. A fost exprimată, încă o 
dată, satisfacția fată de întîlnirea 
româno-australiană Ia nivel înalt, 
fată de convorbirile purtate sub 
semnul stimei și Înțelegerii recipro
ce. al prieteniei.

La Brisbane, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinati cu 
deosebită cordialitate de Walter 
Campbell, guvernatorul statului 
Queensland, și soția sa, precum și de 
primul-ministru, M. J. Ahem, șl so
ția sa.
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DEMOCRAȚIA INTERNA DE PARTID Datoria de a construi frumos,

suportul forței democrației muncitorești-revoluționare
modern, durabil

Este evident că democrația de 
partid a constituit modelul care a 
stat la baza constituirii intregului 
sistem al democrației noastre mun
citorești-revoluționare. Incepind cu 
modul de alegere a organismelor 
sale de lucru și continuind cu a- 
doptarea principiilor sale de func
ționare drept principii fundamen
tale și ale modului ei de manifes
tare. Relația cte interdependență 
dialectică, ce există intre demo
crația de partid și cea muncitoreas
că. a fost pusă in evidență incă o 
dată, cu toată claritatea, de to
varășul Nicolac Ceaușescu la Ple
nara C.C. al P.C.R. din martie a.c. 
Secretarul general al partidului a 
arătat cu acest prilej că suportul 
trainic, real, al perfecționării de
mocrației muncitorești-revoluțio
nare. al afirmării capacității sale 
de a conduce și decide il consti
tuie eficienta democrației de partid. 
„Se impune să dezvoltăm și mai 
puternic democrația internă de 
partid, dezbaterea în cadrul parti
dului a tuturor problemelor vieții 
societății noastre, a problemelor 
activității partidului — a arătat 
secretarul general al partidului — 
considerind aceasta ca o parte in
separabilă a democrației munci- 
torești-revoluționare, a asigurării 
participării întregii națiuni la con
ducerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate. Intre democrația de partid 
și democrația muncitorească-revo- 
luționară există o interdepen
dență. Ele trebuie să se desfășoare 
concomitent in vederea creșterii 
mai puternice a democrației mun
citorești-revoluționare".

Ce cerințe, atit de ordin princi
pial, cit și de ordin practic, șe des
prind de aici ?

Prin întreaga ei desfășurare, de
mocrația de partid se impune să 
fie o adevărată „școală", care să 
asigure permanent materializarea 
în practică a inaltelor principii co
muniste ce-i stau la bază : promo
varea schimbului de opinii, adop
tarea in mod colectiv a hotăririlor, 
îmbinarea armonioasă a răspun
derii personale cu cea colectivă, 
afirmarea unei receptivități auten-

ino- 
iau 

foru-

tice față de tot ce este nou si îna
intat, exercitarea unei critici și 
autocritici constructive față de ne
ajunsuri și lipsuri etc. Iar această 
școală politico-organizatorică are 
marele avantaj că nu-și ■ teoreti
zează „ex-catedra“ principiile pen
tru niște oameni din afară, ci o 
face „pe viu". Pentru că „subiecții" 
ei sint chiar o parte din membrii 
de partid învestiți să activeze și in 
cadrul organismelor de lucru ale 
democrației muncitorești — adu
nările generale ale oamenilor mun
cii, consiliile de conducere, birou
rile executive ale acestora. Prin tot 
ce au ele mai bun — preocuparea 
pentru fundamentarea temeinică a 
hotăririlor adoptate, capacitatea de 
a investiga realitățile, de a asigura 
confruntarea de opinii, de a pro
mova spiritul critic și autocritic — 
dezbaterile din cadrul organizați
ilor de partid își transferă 
delul, prin comuniștii care 
parte la activitatea lor, și în 
rile democrației muncitorești.

Nu este lipsită de semnificație re
levarea unui fapt recent. Reprezen
tantul unui organism central, par- 
ticipind în luna februarie la o adu
nare generală a oamenilor muncii, 
s-a simțit dator să facă la înche
ierea respectivei adunări urmă
toarea remarcă : „Vă mărturisesc 
sincer că am avut tot timpul im
presia că particip la dezbaterile 
dint.r-o adunare de partid. Fiecare 
problemă a fost abordată analitic, 
argumentat, critic și autocritic". Nu 
era aceasta cea mai bună dovadă 
că membrii de partid din unitatea 
respectivă imprimaseră, prin exem
plul lor, metodele democrației de 
partid democrației muncitorești ?

De altfel. în toate unitățile din 
industrie, din construcții, din pro
iectare și cercetare, in care adu
nările generale de partid se desfă
șoară in spiritul celei mai auten
tice democrații — caracterizate 
prin dezbateri eficiente, care sti
mulează dialogul comunist, bazate 
pe critică și autocritică — aseme
nea caracteristici sint ..reîntilnite", 
firește eu alte date, și in adunările 
generale ale oamenilor muncii.

„Vrem să știm foarte precis — 
spunea un comunist, de profesie 
lăcătuș, in adunarea generală a oa
menilor muncii de la întreprin
derea de ventilatoare din Capitală 
— cind vor fi elaborate bugetele 
de venituri și cheltuieli pe secții, 
că altfel discutăm mereu des
pre autofinanțare, fără a avea in 
mină instrumentul de control ne
cesar ? Cred că tovarășul secretar 
al comitetului de partid, în dubla 
sa calitate, va cere celor in drept 
să aplice întocmai prevederile le
gii". Se recunoaște în această in
tervenție o ipostază a poziției Îna
intate a comunistului in forul de
mocrației muncitorești. Dar feno
menul — și de aceea cerința ca de
mocrația de partid să contribuie la 
perfecționarea democrației munci
torești a fost pusă din nou cu toa
tă acuitatea la plenara C.C. al 
P.C.R. in atenția tuturor organi
zațiilor de partid — are și reacții 
inverse. In acele unități econo
mice în care adunările de partid 
au conținut sărac, in care dezbate
rile sint „obosite" din start datorită 
acestui fapt, in care intre birou și 
comuniști are loc un dialog să-i 
spunem „protocolar", adunările ge
nerale ale oamenilor muncii preiau 
și ele această „ștafetă", acest ne
dorit „model".

Iar asemenea argumente nu sînt 
deloc simpliste: ele nu generali
zează prin... anticipație. Cu atit 
mai mult cu cit există „un loc de 
confluență" de deosebită impor
tanță : dubla răspundere — de 
secretar al comitetului de partid și 
de președinte al consiliului oame
nilor muncii. Dacă un secretar de 
partid este pătruns de importanța 
pe care o are răspunderea sa. de 
a orienta și imprima fiecărei or
ganizații de partid o autentică 
viată internă. democratică. de 
dezbatere profundă a probleme
lor. de evitare a tendinței spre 
formalism si vorbărie, el va trans
mite cu siguranță un asemenea 
spirit — așa cum rezultă și din 
exemplele la care ne-am referit — 
și in activitatea organismelor de
mocrației muncitorești. Acolo unde

cu

nu există o asemenea „simultanei
tate" in gîndire și acțiune — și 
din păcate se intilnesc $i aseme
nea situații —. acolo avem de-a 
face cu starea de inerție, de co
moditate. Așa cum s-a spus
toată claritatea la Plenara C.C. al 
P.C.R. din martie a.c.. rezultatele 
analizei pe bază de bilanț a activi
tății economice din anul 1987. pe 
lingă partea lor densă. pozitivă, 
oferă și stări negative. Despre ce 
fel de autoconducere, autogestiune 
și autofinanțare poate fi vorba in 
cazul acelor unități — nu puține 
la număr — care continuă să lu
creze cu pierderi 7 Despre ce fel 
de autoconducere și autogestiune 
poate fi vorba cind multe unități 
produc pentru a depozita in stocuri? 
Despre ce fel de manifestare a 
autoconducerii poate fi vorba cînd 
in unele unități consiliile oameni
lor muncii nu sint întrebate nici 
măcar in adunările generale de ce 
admit acest mod de a conduce ? 
Iar in fiecare an, în ciuda unor 
asemenea rezultate, cadrele de con
ducere din unitățile respective sint 
confirmate pe funcții și de organele 
de partid, și de adunările generale 
ale oamenilor muncii. Pentru care 
calități ? Pentru acelea de a gos
podări prost ?

Evident, relația dintre democra
ția de partid și cea muncitorească- 
revoluționară .este mult mai com
plexă, ea vizind, in esență, și 
probleme legate de gradul de pre
gătire și educație al participantilor. 
Dacă aducem in prim plan impli
cațiile funcției cu duble răspun
deri. de secretar de partid și pre
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii, o facem pentru că viața 
arată că ele au un rol deosebit in 
afirmarea. Ia cele mai înalte va
lențe. a spiritului muncitoresc-re- 
voluționar, a climatului democratic 
de muncă și răspundere, cu înrtu- 
riri hotăritoare în 
greșului economic, 
care colectiv și la 
ții in întregul ei.

asigurarea pro- 
si social în fie- 
nivelul societâ-

Constantin PRIESCU

CONCLUZIA UNEI CONSFĂTUIRI PE ȚARĂ

Pînă nu de mult, rar bilanț al in
struirii practice a studenților care 
să nu fi fost înfățișat, la nivelul 
unor catedre universitare și decana
te. in culori optimiste, chiar ușor 
euforice, iăr ărgu'rrierttete aduse !n 
sprijinul acestei viziuni cu greu pu
teau fi controlate. Pentru că de mai 
mulți ani calificativele conferite ac
tivității practice a studenților nu co
boară decit întimplător sub notele 9 
și 10. Caietele studențești de practi
că. menite să problematizeze și să 
individualizeze activitatea cotidiană 
tn producție, sînt completate ulterior, 
și nu o dată uniform, ceea ce le re
duce mult din calitatea lor de do
cument. însăși eficienta instruirii 
este apreciată mai cu seamă în ra
port de rezultatele globale ale inte
grării și mai puțin de contribuția ei 
specifică. Așa se face că în procesul 
practicii studenților s-au perpetuat 
•ni de zile o seamă de aspecte for
male care influențează calitatea pre
gătirii viitorilor specialiști, cum și 
.raporturile de conlucrare dintre în- 
vățămînt. cercetare și producție, fără, 
ca eforturile de îndreptare să se 
coreleze între ele.

Este deci cu atit mai binevenită 
inițiativa departamentului 
mintului superior și al 
ințifice din Ministerul 
învătămintului de a fi 
citeva zile în urmă, tn 
tulului bucureștean de 
consfăt.uire-dezbatere pe tară, consa
crată perfecționării instruirii prac
tice a studenților politehnicieni. Mai 
cu seamă că ea reia, de fapt, o prac
tică fructuoasă, instituită cu cițiva 
ani in urmă și menită ca tocmai pe 
baza unei analize multilaterale, pro
funde. efectuată din perspectiva atîț 
a învătămintului, cit și a cercetării și 
producției, să fie delimitate și adop
tate măsuri concrete de îmbunătăți
re sistematică a procesului de forma
re a viitorilor specialiști. Ca atare, 
prin raportare la această practică 
statornicită, care explică multe din
tre succesele obținute in anii din 
urmă de școala noastră superioară, 
ministerul a hotărit. încă din luna 
noiembrie a anului precedent, ca in 
senatul fiecărui institut tehnic deîn- 
vătămînt superior, din care fac parte 
atit profesori și studenți. cit și re
prezentanți ai producției și cercetă
rii. să se analizeze temeinic, cu se
riozitate, eficienta practicii studen
ților si. pe această bază, să fie for
mulate propuneri de perfecționare 
care, ulterior, urmînd dezbaterilor 
din consfătuire, să poată fi integrate 
tntr-un act normativ îmbunătățit.

Și tocmai viziunea multilaterală si 
perspectiva finalizatoare, tub semnul 
cărora s-au desfășurat asemenea 
analize, au făcut posibil ca. la recen
ta consfătuire pe țară, situația prac
ticii studenților să fie înfățișată mai 
nuanțat decit in obișnuitele rapoarte 
și dări de scamă ale unor catedre 
sau chiar facultăți. Prorectorii care 
răspund de practica studenților, șefii 
comisiilor de practică din cadrul se
natelor sau al organizațiilor de 
partid. reprezentanții asociațiilor 
studenților comuniști au ilustrat în 
intervențiile lor, utilizind inclusiv in
strumentul statistic, pe lingă unele 
realizări, și o seamă de neajunsuri 
organizatorice ori de principiu care 
fac ca timpul destinat instruirii prac
tice a studenților, reprezentind o 
treime din durata pregătirii ingine
rești, să nu fie nici pe departe uti
lizat cum trebuie si. drept urmare, 
eficienta de ansamblu a pregătirii 
studenților să nu se situeze la nive
lul posibilităților existente si al efor
turilor făcute.

In această ordine de idei, repre
zentanți ai instituțiilor de invățămint 
superior și ai consiliului U.A.S.C. din 
centrele universitare București, Cluj- 
Napoca. Iași. Timișoara. Brașov. Cra
iova au arătat in intervențiile lor că 
una dintre cele 
mai importantă 
rarea instruirii 
din nealegerea 
tative locuri de

învăță- 
cercetării șt’- 
Educației și 
organizat, cu 
localul Insti- 
arhitectură. o

dintii și. poate, cea 
carență in desfășu- 
studenților provine 
celor mai reprezen- 
practică. De multe

ori, deplasarea studenților intr-o În
treprindere sau alta nu este rodu.1 
firesc al unei opțiuni. întemeiată pa 
o cuprinzătoare deliberare științifică 
și tehnică, ci. citeodată. singura al
ternativă care f se oferă Învățămin- 
tului : deși este limpede pentru toa
tă lumea că in reușita programelor 
studențești de practică și. într-un 
sens mai larg, a însuși procesului de 
pregătire a viitorilor ingineri sint, 
sau ar trebui să fie, interesate în 
egală măsură și întreprinderile eco
nomice, unele dintre acestea nici nu 
acceptă studenți la practică.

Din păcate, la fel se pune proble
ma și in cazul indrumării și contro
lului practicii, de care depinde mult 
eficiența acesteia. Cadrele didactice 
îndrumătoare — s-a spus în consfă
tuirea amintită — nu întotdeauna fac 
parte din catedrele de specialitate și, 
ca atare, rolul lor este citeodată 
simbolic, eu at.it mai mult cu cit în
drumarea și controlul din partea în
treprinderilor economice se lasă, in 
cele mai multe cazuri, îndelung aș
teptate. Paradoxul este cu atit mai 
evident cu cit chiar și in cazurile — 
și. sînt numeroase asemenea cazuri ! 
— în care între unitățile de învăță- 
rnînt și cele productive funcționează 
raporturi intense de conlucrare pe 
linia contractelor economice, a cer
cetării in colective mixte, interdis- 
cinlinare. din care fac parte inclu
siv studenți. întreprinderile 
mice nu întotdeauna 
punderea indrumării 
denților. apreciind-o 
sarcină exclusiv a 
deși este evident că 
drumare ar conferi substanță sp’orită 
amintitelor raporturi de conlucrare 
științifică și economică. Din această 
pricină. îndeosebi, practica tehnolo
gică are, în pofida prevederilor lim
pede statuate in programele de in
struire și in convențiile încheiate cu 
unitățile productive, mai mult un ca
racter de „observare" decît de lucru 
efectiv în halele de producție, iar 
cind o asemenea participare se face 
simțită, ea se întemeiază mai cu 
seamă pe operații necalificate, și nu 
pe cele specifice gradului de pregă
tire și obiectivelor instruirii univer
sitare. Asa se face că pină și prac
tica de cercetare-proiectare care, fi
resc, presupune un . grad sporit de 
complexitate, este în bună parte mi
nată de formalism și improvizație, 
iar practica de documentare in ve
derea alcătuirii proiectului de diplo
mă are adeseori drept rezultat, din 
pricina unor greutăți birocratice, mai 
mult simularea decit soluționarea 
concretă a unei probleme tehnico-

■ economice la ordinea zilei.
Participanții la consfătuirea amin

tită au arătat că rareori instruirea 
practică reușește să mobilizeze de
plin interesul studenților, mulți fiina 
înclinați mai degrabă s-o consider» 
o „perioadă de relaxare" decit o 
etapă a eforturilor sistematice de 
sinteză a muncii universitare. Așa 
se.face că in desfășurarea ei se în
registrează numeroase absepțe la 
care unitățile de invățămint reacțio
nează diferit. Apoi, cele mai mult» 
dintre colocviile finale urmează un 
„tipic" adeseori formal, de pe urma 
căruia majoritatea calificativelor 
oscilează, cum aminteam, intre 9 si 
10. in vreme ce inseși asociațiile stu
denților comuniști efectuează spo
radic analiza aprofundată ă tuturor 
cauzelor acestor stări de lucruri, din 
care pricină rareori reușesc să-i im
plice pe studenți in realizarea co
respunzătoare a propriei lor instruiri. 
Dacă avem in vedere că asemenea 
neajunsuri se regăsesc și în invăță- 
mintul superior seral, unde instrui
rea studenților, după însăși opinia 
participanților la amintita dezbatere, 
scapă adeseori de sub controlul in- 
vățămîntului superior. înțelegem și 
mai bine de ce concluziile minate de 
formalism, frecvente pină nu de 
mult în rapoartele și dările de sea
mă ale unor catedre universitare sau 
decanate, au fost ele însele aprecia
te ca fiind în contradicție cu efor-

econo-
iși asumă răs- 
practicîi stu- 
eronat drept o 
învătămintului. 

o asemenej tn-

Ca arhitect, ca proiectant al multo
ra dintre noile edificii social-edilita- 
re ce au înfrumusețat in ultimii ani 
orașele și localitățile județului Har
ghita trăiesc o mare și dublă sa
tisfacție, Pe de o parte, satisfacția 
și mindria patriotică pentru tot ceea 
ce s-a înălțat și construit de la Con
gresul al IX-lea al partidului pe a- 
ceste meleaguri ca urmare a politicii 
științifice a partidului nostru de re
partizare echilibrată a forțelor de 
producție, de dezvoltare armonioasă 
a tuturor zonelor și localităților tă
rii. care au asigurat baza mate
rială a egalității depline a tuturor 
cetățenilor ; iar pe de altă parte, sa
tisfacția si min
dria că la tot ceea 
oe s-a edificat — 
noi realități care 
au schimbat din 
temelii munca si 
viața oamenilor 
țării — nți-am a- 
dus și eu părtici
ca mea de contri
buție.

In 
a 
ni tiv 
inta 
ca ’

și de agrement care asigură tuturor 
cetățenilor condiții tot mai bune de 
muncă și viață.

Sint mindru — ca și oricare alt 
harghitean — pentru toate aceste 
realizări care ne fac viața mereu 
mai bună, mai frumoasă și la care, 
împreună cu tovarășii mei din ca
drul atelierului județean de pro
iectări, m-am străduit să con
tribui cu toate forțele. Pentru 
că dacă iți iubești cu adevărat 
locurile natale, aceste locuri unde 
trăiești și muncești, dacă dorești cu 
adevărat prosperitatea și înflorirea 
continuă a patriei, nu poți să nu 
pui umărul, să nu te implici în

De asemenea, In orașele Gheor
gheni și Cristuru Secuiesc au fost 
predate documentații tehnico-eco
nomice pentru realizarea unui nu
măr important de apartamente, prin 
care se asigură condiții tot mai bune 
de locuit oamenilor muncii din 
aceste looalități. Iar ta Toplița, unde 
înnoirile urbanistice au schimbat 
aproape In întregime fața orașului, 
se prevede in continuare realizarea 
unui număr de 300 apartamente. Pa 
baza noilor norme aprobate am tre
cut 1a realizarea și îmbunătățirea 
schitelor 
tru mai 
le, printre

PATRIA, PATRIOTISMUL

pen- 
rura- 
Tul-

perioada ce 
intrat defi- 

in conști- 
națiunii noastre 
Nicolae

prin
muncă a& oamenifer

drept „Epo- 
Ceaușescu". județul 

Harghita, ca și alte zone ale țării, a 
înregistrat schimbări economico-so- 
ciale profunde fără precedent, Ca 
urmare a alocării de către statul nos
tru a unor importante fonduri de in
vestiții și a aplicării programu
lui de sistematizare a teritoriului și 
localităților, județul nostru s-a 
transformat dintr-o zonă mai puțin 
dezvoltată într-un județ cu localități 
urbane și rurale în plin progres eco
nomic și social, in 
nizare și înflorire, 
industriale din 
Odorheiu Secuiesc, 
Toplița. unitățile 
multe alte localități, amploarea fără 
precedent a construcțiilor de locuin
țe și social-culturale, realizarea noi
lor zone centrale din municipiul 
Miercurea-Ciuc. orașele Toplița, 
Gheorgheni. Bălan și din mtllte lo
calități rurale. înzestrarea tehnico- 
edilitară a orașelor și comunelor a 
determinat nu numai un puteirnic 
salt calitativ în dezvoltarea econo
mică. in schimbarea înfățișării lo
calităților. ci a modificat 
dițiile de muncă și viață 
nilor acestor locuri. Au 
zeci de mii de noi locuri 
au apărut zeci și zeci de profesii noi, 
necunoscute pe aceste locuri, au fost 
create numeroase edificii culturale, 
de invățămint și sănătate, comerciale

plină moder- 
Noile platforme 
M i ercu rea-C i u c, 
Gheorgheni și 

industriale din

înseși con- 
ale oame- 
fost create 
de muncă,

această vastă epopee constructivă 
desfășurată de partidul nostru. Nu
mai în ultima perioadă, in cadrul 
atelierului nostru județean de 
proiectare a fost elaborat un im
portant volum de documentații 
tehnico-economice care a stat la 
baza realizării unor noi ansambluri 
de locuințe in aproape toate locali
tățile urbane din județ. Astfel, au 
fost, finalizate proiectele de execuție 
pentru ansamblul de locuințe din 
zona centrală a municipiului Miercu- 
rea-Ciuc. avind peste 4 500 de apar
tamente. zonă care cuprinde, de ase
menea. o serie de dotări social-cul- 
turale și edilitare, cum ar fi noul 
sediu politico-administrativ, casa de 
cultură cu 800 de locuri, un hotel cu 
300 de locuri, spații comerciale și d.e 
prestări servicii cu peste 15 000 mp și 
altele. Oricine poate constata astăzi 
că. în ultimii 20 de ani, după adop
tarea legii privind reorganizarea 
teritorial-administrativă a țârii, 
Miercurea-Ciuc a devenit — prin tot 
ceea ce s-a construit — unul dintre 
cele mai frumoase orașe ale tării. O 
asemenea metamorfoză a trăit-o și 
municipiul Odorheiu Secuiesc. Tn 
prezent, aici este în curs de finali
zare ansamblul de locuințe Beclean, 
care va cuprinde un număr de 5 000 
de apartamente, spații comerciale și 
de prestări servicii, precum și două 
școli cu 40 săli de clasă.

de sistematizare 
toate localitățile 

care Sărmaș.
ghes. Gălăuțas. Di- 
trău. Remetea. 
Ciumani, Sinmar- 
tin, Siculeni. Praid 
si altele, localități 
care continuă să 
se dezvolte, 
capete o serie da 
valențe urbanisti
ce. iar unele din
tre ele să devină 
puternice centra 
agroindustriale.

S-a schimbat e- 
norm Înfățișarea localităților jude
țului nostru, iar anii acestui cinci
nal. ca si anii ce vor urma, vor de
termina O și mai accentuată dez
voltare și înflorire a lor. Iar toa
te acestea, făurite cu . ....
tea si brațele noastre, sînt într-a. 
devăr un motiv de 
drie. Un motiv de ....
sub înțeleaptă conducere a partidu
lui, strins uniți in jurul secre
tarului său genera], tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, toți cei ce mun
cim și trăim pe aceste minunate me
leaguri ale patriei noastre ne con
struim noi înșine, cu forțe unite, vii
torul. Un viitor mereu mai prosper, 
mai înfloritor. Din această mindrie 
patriotică, din dorința fierbinte de a 
ne face localitățile in care trăim și 
muncim mereu mai frumoase, mai 
înfloritoare izvorăște și ferma 
noastră hotărî re de a ne îndeplini 
exemplar sarcinile ce ne revin în 
acest an și pe întregul cincinal, 
elaborind in avans toate documenta
țiile prevăzute, convinși că in acest 
fel ne aducem contribuția la înăl
țarea patriei noastre pe noi culmi 

progres și civilizație.

să

inima, min-

mare min- 
mindrie că,

CSISZER Andor 
sef al atelierului județean 
de proiectare Miercurea-Ciuc, 
județul Harghita

se parc, 
caz. in 
putut fi 
produc-

Prin tot ce s-o construit aici in 
ultimii ani, Miercurea-Ciuc o 
devenit unul dintre cele mai 

frumoase orașe aie țării

instruirii studenților. Deși in- 
in acest sens au fost făcute, 
s-a dat, după cil 
cuvenit și. în orice

Avantajele gospodăriilor-anexă
inactivitatea consiliului popular,

1
1turile sistematice desfășurate astăzi 

pentru perfecționarea calitativă 
vățămintului nostru superior.

Practicile cele mai rodnice 
așadar, schimbul larg de opinii, 
baterea amplă, efectuată pe 
analizelor multilaterale și in perspec-? 
tiva exigentelor calitative specifice 
astăzi intregului nostru învăț&nint 
superior, așa cum s-a procedat și in 
recenta consfătuire. Reușita acestei 
manifestări ar fi fost, credem, mult 
sporită dacă Ia dezbaterea amintită 
ar fi participat și factori decizionali 
din ministerele economice ori cel 
puțin din centralele industriale, de 
atitudinea cărora, așa cum am văzut, 
depinde mult din succesul (ori insuc
cesul)

. vi tații 
nu ji 
cursul 
consfătuirea amintită n-au 
auzite si opinii din partea 
ției. Deși acestea ar fi fost necesare.

Mihai IORDĂNESCU

In județul Ialomița funcționează 
mai multe zeci de gospodării-anexă, 
organizate pe lingă cantinele între
prinderilor industriale și ale șantiere
lor de construcții, pe . lingă școli și 
licee. Una dintre cele mai reprezen
tative gospodării este cea de pe lingă 
Intreprinaerea județeană de prestări 
de servicii și producție industrială 
Ialomița — I.J.P.S.P.I.

Această gospodărie-anexă are ca 
punct de plecare vara, anului 1982, 
cind o echipă de control al oameni
lor muncii din partea întreprinderii 
a constatat că majoritatea zarzava
turilor cumpărate de la depozitul 
I.L.F. erau veștejite, in timp ce lin
gă cantină, de jur împrejur, se afla 
o suprafață necultivată de cițiva 
zeci de metri pătrați. S-a luat atunci 
măsura să se sape, acest teren și pe 
el să se cultive mărar, pătrunjel, 
leuștean. salată și ridichi.

Dar „vocația" de grădinari a gos
podarilor de la cantina I.J.P.S.P.I. 
s-a extins intre timp, încit de la 
cele citeva straturi cu verdețuri s-a 
trecut la cultivarea tuturor suprafe
țelor din incinta unității. In 1984 
s-au realizat și primele cantități de 
tomate, ardei gras, ceapă, usturoi și 
cartofi. Cantitățile, e drept, nu au 
fost foarte mari, dar în calitatea 
mincării și în bugetul cantinei acest 
fapt s-a resimțit din plin.

Nucleul „grădinarilor" a crescut in 
continuare. In sprijinul lucrătorilor 
cantinei au venit și colectivele di
feritelor secții ale întreprinderii. Ast
fel s-a amenajat terenul vechii fa
brici de cărămidă (cu pâmint arabil 
adus din oraș de la deconectarea su
prafețelor pentru construirea noilor 
blocuri). In acest fel. suprafața de 
grădină a ajuns in 1984 la 2 500 mp, 
in 1985 — la 3 000 mp, iar in pre
zent la 3 500 mp. In această peri
oadă, sortimentul de zarzavaturi 
produs in grădina proprie s-a îmbo
gățit continuu. Din 1985 s-a trecut și 
la realizarea de legume timpurii în 
solar. De la 120 mp de solariu in 1985, 
la ora actuală s-a ajuns la peste 
400 mp. suprafață unde se realizează 
producții de tomate, ardei, castra
veți, salată.

Ținînd cont că de Ia un an Ia al
tul producția de legume a cunoscut 
creșteri deosebite și că o bună parte 
din acestea se obțin prin răsad, din 
1985 s-a trecut la producerea de ră
saduri in răsadnițe 
bil. La ora actuală, 
xă are pregătite 
răsaduri de varză, 
castraveți și vinete.

In aceste condiții.

cu biocombusti- 
gospodăria-ane- 
50 000 fire de 
tomate, ardei,

gospodăria-ane-

xă de la I.J.P.S.P.I. Ialomița 
ajuns să producă peste 20 tone 
legume, față de 0,2 tone in 1983 
creștere de peste 100 de ori 1). 
tot in 1987. toamna, s-au conservat
peste 2 000 kg roșii, împreună cu 
ardei, țelină, morcov și verdețuri, 2 
tone de varză, 3 tone de gogonele și 
o tonă de râdăcinoase. Concret, can
tina nu a nrai solicitat de la I.L.F. 
Slobozia nici un fel de zarzavat sau 
vreo conservă din legume. Mai 
mult, în lunile septembrie și octom
brie, cind grădina este în „virf de 
producție", muncitorii din cadrul 
atelierelor întreprinderii pot cum
păra importante cantități de legume 
prin cantină.

Experiența gospodăriei-anexă cu

profil legumicol a atras după sine 
crearea' unei miniferme zootehnice, 
care a pus in valoare resturile de 
mîncare de la cantină, ca și vegetația 
rezultată din plivirea grădinii de 
zarzavat. De la 10 porci în 1984. nu
mărul acestora a crescut in prezent 
la 80. alături de care cresc mai mul
te sute de găini, curci și rațe. Pe a; 
ceasta cale, unitatea reușește să-și 
asigure singură aproape 75 la 
din necesarul anual de 
costuri cu 40—45 la sută
decit prețul de la fondul

Așadar, o experiență 
care ar merita să fie preluată și 
generalizată și in alte unități. Iar 
inițiatorul și organizatorul acestei 
acțiuni ar trebui să fie consiliul 
popular municipal.

sută 
carne, la 

mai mici 
de stat.

valoroasă

Mihai VIȘO1U
corespondentul „Scinteii

Mai multă inițiativă în buna
amenajare

In realizarea prevederilor Înscrise 
tn programele de autoaprovizionare, 
un rol important il au. intre altele, 
ameliorarea pajiștilor naturale, apli
carea la timp și in totalitate a lu
crărilor de întreținere șl fertilizare, 
defrișarea vegetației lemnoase ne
folositoare, combaterea eroziunii so
lului, tarlalizarea pășunilor și ame
najarea taberelor de vară pentru 
animale. asigurarea condițiilor ae 
muncă și viață pentru îngrijitorii de 
animale, in special in zonele mon
tane. Aceasta o demonstrează și ex
periența județului Caraș-Severin, 
care in comparație cu celelalte ju
dețe ale țării deține una dintre cela 
mai mari suprafețe de pajiști — 
peste 244 000 hectare.

EXEMPLUL PRIMARULUI... în
cepute mai devreme decit în anii 
trecu ți, lucrările pe pășuni au și fost 
executate pe zeci de mii de hec
tare. Mai devreme a început și su- 
prainsămințarea cu semințe de ier
buri valoroase. Vorbindu-ne 
aceste lucrări, ing.
directorul întreprinderii 
nătățire si exploatare 
tilor. argumentează că 
pe deplin întemeiată : 
dițiile .*1 ____
îngrășăminte administrate 
aduce un spor de producție și be
neficii. Efectul economic al fertili
zării cu îngrășăminte naturale este 
durabil, prelungindu-se pe o perioa-

despre 
Suciu, 
îmbu
cai is-

Lazăr 
de 
a

graba este
în con- 

judetului. fiecare tonă de 
la timp

• •a pajiștilor
dă de doi, trei ani. De altfel, aceste 
argumente și altele au fost înfățișate 
primarilor și cetățenilor inainte și in 
timpul desfășurării „acțiunii fertili
zare" cu îngrășăminte naturale, ini
țiată — incă in timpul iernii — și 
urmărită zilnic de gătre comitetul 
județean de partid și comitetul exe
cutiv al consiliului popular județean.

In multe localități — Caransebeș, 
Brebu Nou. Armeniș. Prigoru, Bo- 
zovici și altele — unde „toaleta de 
primăvară" a pășunilor a inceput in 
plină iarnă — lucrările sint. prac
tic. încheiate. „încă din iarnă — ne 
asigură primărița Maria 
din Iablanița — am 
programul crescătorilor 
care l-am defalcat pe 
pășune unde organizăm 9 stine ale 
cetățenilor. Concomitent cu încheie
rea învoielilor la pășunat am încheiat 
și contractele pentru fondul de stat. 
Primii contractant! sînt membrii 
biroului executiv al consiliului popu
lar. Și tot ei sint primii la întreține
rea pășunilor". De unde și afirmația 
că în tot ceea ce se infâptuiește 
temeinic, gospodărește este intr-ade
văr bine să se vadă exemplul prima
rului.

PRIMAVARA CELOR... INTIR- 
ZIAȚI. Am vrut să vedem cum sint 
organizate lucrările de ameliorare a 
pășunilor și finețelor in citeva co
mune unde. în anii trecuți, tocmai 
lipsa furajelor era invocată pentru

Lăzărescu 
definitivat 
de oi pe 
tipuri de

a justifica nerealizarea contractelor 
la animale și produse animaliere. In 
comuna Ezeriș, starea pajiștilor re
flecta activitatea sau mai bine zis 

a 
celor ce ar trebui să fie primii gos
podari ai localității. Ar trebui să fie, 
dar nu sint ; dovadă și faptul că, 
pină la sfirșitul lunii martie, lucră
rile pe pajiști rămăseseră in fază 
de început Și nu din cauză că n-ar 
fi necesare. Dimpotrivă. Pe sute de 
hectare apar petele ruginii ale pilcu
rilor de ferigă și alte buruieni care 
acoperă covorul de iarbă, 
de hectare sint acoperite 
cini și tufișuri. Grav 
pășunea ameliorată de 
treprinderea specializată a 
țiai degradată. Și nu 
puține aceste lucrări. Numai din 
fondurile statului, aceste lucrări re
prezintă în județul Caraș-Severin 
circa 40 milioane de lei anual.

în legătură cu aceasta se pune șl 
o problemă de principiu. După re
cepția lucrărilor ameliorative efec
tuate, întreprinderea de îmbunătățire 
și exploatare a pășunilor nu mai are 
nici un fel de obligații legale asupra 
modului de utilizare și Întreținere a 
acestora, ele fiind predate beneficia
rilor, adică consiliilor populare sau 
organelor silvice. Atunci de ce consi
liile populare nu se ocupă de 
lor întreținere și utilizare cu 
răspunderea ?

„NU SE POATE, DAR 
PUTUT". Un început de redresare a 
situației pajiștilor, intr-o comună 
unde ani in șir unii susțineau că nu 
se poate face nimic. Aici, la Zorlențu 
Mare, unde anul trecut s-au livrat 
numai 12 la sută din cantitățile de 
lapte de vacă contractat cu statul și 
29 la sută la lapte de oaie, o parte 
dintre cooperatori începuseră să 
cumpere fin. O situație de neînțeles 
intr-o comună cu 1 536 hectare de 
pajiști. „Dar ce fel de crescători de 
animale sînt cei ce cumpără fînul 
ori il vind la preț de speculă ?“ Ase
menea întrebări adresate locuitorilor 
de către primarul Constantin Tron- 
cotă, ales din toamnă în fruntea 
obștii, n-au rămas fără ecou. In 
acest an, 45 de cetățeni au lucrat zi 
de zi, reușind să defrișeze și să 
redea pășunatului 60 hectare de 
pășune impădurită. Tn satul Zolniciar 
cetățenii au decolmatat canalele de 
desecare, iar pe 26 hectare pășune 
au transportat gunoi de grajd. Alte 
zeci de hectare vor ti desecate. fer
tilizate și transformate in finețe. 
„Așadar se poate" — și-au zis cetă
țenii, demonstrind. prin fapte, că 
sint în stare de mai mult. Impor
tant este ca exemplul „celor 45“ să 
fie urmat de toți sătenii, ceea ce 
impune intervenția fermă a consi
liului popular.

Alte zeci 
de mără- 
e că și 
către tn- 
fost par
au fost

buna 
toată

S-A

Din discuțiile cu specialiști și ca- 
e de conducere ale consiliilor 

populare se desprinde concluzia că 
este imperios necesară soluționarea 
unui șir de probleme determinante 
pentru starea pășunilor și a zooteh
niei. pentru realizarea programelor 
de autoaprovizionare. Este vorba de 
faptul că din cauza neglijării lucră
rilor elementare de întreținere a 
pășunilor, in decursul anilor intinse 
suprafețe — aproape 60 000 hectare 
— au fost parțial sau total acoperite 
de vegetația lemnoasă, unele ajun- 
gind să devină adevărate păduri. 
Unele dintre acestea sint pășunabile, 
dar altele... pădure, pădure. Altfel 
spus „pășunabile doar in scripte". 
Clarificarea destinației acestora, cit 
și defrișarea in bună parte a acestor 
mii de hectare invadate de mărăci- 
nișuri ar trebui să preocupe consi
liul popular județean și organele de 
specialitate agricole și silvice in 
folosul crescătorilor de animale, al 
dezvoltării zootehniei.

Este adevărat. în programul jude
țean de îmbunătățire și exploatare 
a pajiștilor și extindere a pâșunatu- 
lui rațional, cit și in hotărîrile adop
tate in sesiuni se prevăd măsuri ju
dicioase. fundamentate științific și 
economic privind sporirea potenția
lului productiv al pășunilor și tine
telor. Unele dintre acestea au și fost 
înfăptuite: in ultimii doi ani 57 000 
hectare au fost regenerate prin in- 
sămînțare și suprainsămințare. Dar 
in această privință sint incă multe 
de făcut. O concluzie ce se impune 
este asigurarea unei largi partici
pări cetățenești la toate acțiunile a- 
meliorative. combătindu-se tendința 
unor consilii populare de a aștepta 
ca lucrările de pe propriile izlazuri 
să fie făcute de către întreprinderea 
de specialitate. Important este ca 
toate lucrările de întreținere și fer
tilizare. reparațiile la stîne și tabere 
de vară pentru animale să fie înche
iate înainte de începerea sezonului 
de pășunat. In condițiile specifice 
ale județului, consiliile populare 
au datoria să rezolve și o altă pro
blemă : încărcarea cu animale a pă
șunilor în raport cu potențialul pro
ductiv al acestora, evitarea, pășuna- 
tului abuziv, ca și a situațiilor cînd 
lipsa animalelor sau a cosașilor 
duce la imbătrinirea și degradarea 
ierburilor.

Sint probleme a căror soluționare 
de către Consiliul popular județean 
Caraș-Severin poate să asigure a- 
meliorarea și utilizarea potențialu
lui productiv al pajiștilor. In 
scopul dezvoltării zootehniei, al 
înfăptuirii programelor de autoapro
vizionare așa cum o cer interesele 
generale ale societății, ale fiecărui 
cetățean.

Constantin BORDEIANU
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită plăcere amabilul dumneavoastră mesaj pe care 
ml l-ați adresat cu ocazia survolării teritoriului Republicii Arabe Siriene. 
Vă mulțumesc pentru urările calde pe care mi le-ați adresat și vă asigur că. 
la rîndul meu, împărtășesc pe deplin convingerea că relațiile de prietenie 
și cooperare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, in 
interesul reciproc al popoarelor noastre, a! cauzei păcii in lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de prosperitate continuă pentru poporul român 
prieten.

HAFEZ AL ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit mesajul dumneavoastră transmis cu ocazia survolării terito
riului Regatului Arabiei Saudite. Mulțumesc pentru bunele -sentimente ex
primate și vă adresez urările mele de multă sănătate personală, de continuu 
progres și prosperitate poporului român.

FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD
Regele Regatului Arabiei Saudite

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere amabilele dumneavoastră urări pe care mi le-at.1 
adresat cu ocazia survolării Statului Bahrein.

Folosesc aceșt_ prilej pentru a vă adresa, la rindul meu. calde salutări și 
cele mai alese urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru 
poporul român prieten.

Șeic ISSA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

t V
20,00 Telejurnal. Zilei muncii, faptele 

de muncă ale tării !
20,25 Priorități in economie. In obiec

tiv : Programul de modernizare
30,45 Pe calea progresului multilateral 

al tării (color). Două decenii de 
la reorganizarea teritorial-admi- 
nlstrativă. Azi. județul sălaj

21,00 Primăvară, primăvară... Muzică 
ușoară românească (color)

31.15 Memoria documentelor (color)

vremea
Institutul ele meteorologie și hidro-* * 

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 aprilie (ora 20) — 16 apri
lie (ora 20). în tară : Vremea va fi 
caldă in prima parte a intervalului, 
apoi se va răci accentuat, începind din 
nord. Cerul va fi mal mult noros. la 
început in regiunile vestice, de nord 
și centrale, apoi și in rest. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, ce 
vor avea și caracter de aversă. însoțite 
și de descărcări electrice și. izolat, de 
grindină, la început în vestul, nordul 
și centrul țării, apoi cu caracter local 
și in rest. Izolat si trecător, în zonele 
deluroase și montane precipitațiile vor 
fi și sub formă de lapoviță și ninsoa
re. Pe alocuri, cantitățile de apă vor 
depăși 13 litri pe metru pătrat in 24 
de ore. Vîntul va prezenta intensifi
cări, mai ales în nordul, sudul și estul 
țării, cu viteze pînă la 60 km la oră, 
luind, pe alocuri, aspect de vijelie. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade în primele nopți si 
între minus 4 și plus 6 grade, in ulti
ma noapte, iar cole maxime între"'!:? ,$T 
22 grade, mai ridicate în prima' zi pînă 
la 25 de grade. Se va produce brumă. 
Izolat, îngheț la sol, îndeosebi în nor
dul și centrul țării, la sfirșitul inter
valului. Tn regiunile vestice vor fi con
diții pentru ceață. în București : Vre
mea va fi caldă la început, apoi se va 
răci. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros în a doua parte a intervalului, 
cind .va ploua în averse, iar vîntul va 
prezenta intensificări trecătoare cu 
viteze pînă la 35 km pe oră. Tempera
turile minime vor oscila între 5 sl 9 
grade, iar cele maxime între 18 și 22 
grade.

• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 
13, CULTURAL (83 50 13) — 9: 11; 13, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA
— 15; 17: 19. FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11; 13; 15: 17: 19
• lacob ; STUDIO (59 53 15) — 10;
12,15: 14,30: 16.45; 19, CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• B.D, in alertă : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15: 17; 19

Mari regizori, mari actori : PA* 
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Extemporal la dirigențîe : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11 : 13; 15; 17; 19
O Copilărie fără basme — 9, Moro- 
meții — 10.45: 13,30; 16,15; 19 : UNION 
(13 49 04)
• Puștiul: LIRA (317171) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Zimbet de soare : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11 : 13: 15; 17: 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17: 19
• Misiune specială: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17: 19
• Egreta de fildeș : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13

Vă informăm despre:
Noutăți ale modei de primăvară - vară

Care sint noutățile modei aces
tui sezon, mai cu seamă că se 
poartă cu predilecție vestimentația 
din țesături de in ? întrebarea am 
adresat-o unor artiști plastici, crea
tori de modele din cadrul Centralei 
industriei confecțiilor București. 
„S-au creat modele specifice aces
tui tip de articol — inul — pentru 
toate virstele și conformațiile 
ne spune Flori Pănescu, șefa ate
lierului de creație pentru femei. 
Gama coioristică tonică a permis 
realizarea, pentru tineret, a unor 
modele cu pondere sport, dar și 
elegante. Citeva detalii ? O îmbră
căminte confortabilă, lejeră. Piesa 
de rezistență a sezonului e cămașa 
tip bluzon, realizată pe o paletă 
neutră, cu accente de culoare in 
detalii și cu multe accesorii : cla
pe, buzunare, epoleți, manșete sau 
un bluzon in combinații de culori 
marine (verde și albastru) foarte 
la modă. Efectul de aparent deco
lorat a fost folosit in confecționa
rea unor ansambluri vestimentare, 
precum compleuri, două piese și 
rochii. întrebuințarea accesoriilor 
metalice (nasturi, fermoare), tăie
turile in construcția pieselor subli
niate de tighele cu rol decorativ, 
broderia aplicată și broderia artisti
că la unele rochii dau confecțiilor 
acestui sezon nota de eleganță, de 
aliniere la tendințele curente ale 
modei internaționale. Un detaliu 
demn de menționat este lungimea 
mini sau maxi. în atenția adoles
centelor: s-a revenit la rochia mini 
cu linia de construcție conică sau 
foarte amplă, la fusta pantalon. Și, 
pentru că veni vorba, se poartă 
pantalon cu amploare pe șold, cu 
corseletă și lărgime conică. Piesa 
însă de eleganță și de ținută că
mine compleul cu o linie foarte 
modernă în croială : mineca raglan 
cu toate variantele, corsajul con
turat de tăieturi cu rol decorativ, 
talia centrată prin croială sau cor
doane foarte late, gulere care cresc 
în dimensiune sau lipsesc complet. 
Pentru conformații deosebite, linia 
clasică a fost reactualizată prin 
tipurile de țesătură, prin folosirea 
dozată a detaliilor și grupelor de 
culori".

In ce privește confecțiile pentru 
bărbați, specialista in materie, 
Simona Vlânga, șefa acestui ate
lier de creație, ține să sublinieze 
un amănunt., și anume că. dacă la 
femei moda nu prea creează grani
țe intre virste. lâ bărbați există o 
diferențiere netă intre tinerii dor
nici să preia „din mers" factorul 
de noutate cu elemente dintre cele 
mai îndrăznețe, și maturii care ră- 
min adepți ai ținutei clasice. Deci, 
cum această țesătură, inul, a oferit 
multe posibilități creatorilor pen
tru sezonul in curs, s-a reușit rea
lizarea unei colecții care se adre
sează în exclusivitate tineretului și 
care cuprinde un sortiment bogat

• Iubirea de dulcea noastră pa
trie

21,30 Cadre pregătite la nivelul exigen
țelor dezvoltării economice și so
ciale a patriei • Prestigiul pro
fesiunii de chimist (color)

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ACTUALITATEA SP©RTIVĂ
INFORMAȚII DIN FOTBAL
• Echipele olimpice ale Româ

niei si Greciei susțin azi. de la ora 
17. pe stadionul „23 August" din Ca
pitală. meciul din preliminariile tur
neului J.O. 1988. Din lotul fotbaliș
tilor noștri fac parte, printre alții, 
Speriatu. D. Ștefan. Mirea. C. So
lomon. Badea. Mujnai. l.upu. Goan- 
tă. Cașuba. Văidean. Crâiu. întilni- 
rea este programată în cadrul unui 
amplu program polisportiv (de
monstrații de motociclism. curse ci
cliste etc.), la care își dau concursul 
sportivi fruntași din Capitală.

• Stadionul din bd. Ghencea 
găzduiește azi. de la ora 17. meciul 
Steaua — Sportul studențesc, meci 
contind pentru etapa a 23-a a di
viziei A.

♦

NATATTE. Tn ultima zi a campio
natelor de natație ale Asiei, desfă
șurate la Guangzhou, sportiva Yang 
Wenyi (R.P. Chineză) a stabilit un 
nou record mondial in proba de50m 
liber'cu timpul de 24”98/106. Vechiul 
record (25”28/10()). aparținea inndtă- 
toarei românce Tamara Costache.

CICLISM. Turul ciclist „Nieder- 
sachsen" a continuat cu etapa a 8-a. 
Konigslutter — Einbeck (175 km» 
ciștigată de sovieticul Arvid Tamme- 
salu. in 4h 25’47”. Cu primul plu
ton. in același timp cu învingătorul, 
au sosit si cicliștii români Costică 
Paraschiv. Stolian Bulăreanu și Va
lentin 'Constantinescu. In clasamen
tul general individual conduce Dirk 

de compleuri, bluzon cu pantalon, 
cămăși sport de vară, pantalon se
parat și citeva modele din țesătu
ră tip blug-prespălat : jachete căp
tușite. costume și sacouri clasice 
cu elemente de modă din stilul 
sport.

Ca o noutate de „ultimă oră" ră- 
mine sortimentul de bluzon și că
mașă cu pantalon. In tendința mo
dei 'confecțiilor bărbătești se remar
că amploarea râscroielii minecilor 
pentru lejeritate la purtare, buzu
narele aplicate cu burduf, cu fal
duri, diferitele sisteme de inchide- 
re cu butonaj dublu, fără guler sau 
gen „rubașcă". Creatorii au folosit 
pe același model diverse combina
ții de culori. îndrăzneala lor con- 
stind in dozarea nuanțelor.

Iată acum citeva detalii privi
toare la unele confecții destinate 
bărbaților : pantalonii pentru tim
pul liber sint pe o linie de croială 
nouă, cu trei falduri, cu pense, 
cută dublă, găicl. creatorii inspi- 
rindu-se din stilul aviator, călă
rie, motociclism. Sacourile cu pan
talon pentru ținuta de serviciu, pre
cizează interlocutoarea noastră, se 
inscriu în linia clasică, cu multe 
elemente si detalii de modă spori, 
cum ar fi : linia umărului marca
tă de falduri adinei, falduri duble 
atit la piept, cit și la spate, talia 
marcată de cordoane culisate sau 
incrustate, buzunare mari aplicate 
sau noi interpretări ale buzunare
lor clasice.

Cum era și firesc, creatorii s-au 
gindit serios șl la moda destinată 
copiilor, avind in vedere datele 
estetice, dar si funcționale ale fie
cărei grupe de virstă și de catego
rii sortimentale. Doina Dănescu, 
șefa atelierului creație-copii, ne 
pune la curent cu diversificarea 
unor produse devenite clasice. E 
vorba de stilul marinar îmbunătățit 
cu elemente noi și materiale dife
rite și de o anume reducere la 
„scară" a vestimentației adulților 
Intr-o manieră nouă, specifică vir
atei micilor purtători. Ca tendințe 
in moda destinată lor sint citeva 
teme notabile, cum ar fi „mari
nar", despre care am mai amintit, 
„pension", in genul uniformelor de 
școală, pină la 12 ani, prevăzute cu 
colerete detașabile, albe sau în 
combinație contrast, cu funde, tema 
„romantic" cu rochii vaporoase și 
tot felul de accesorii și. in sfîrșit, 
„popular", cu o serie de elemente 
decorative preluate de pe cojocul 
românesc, de pe poarta maramure
șeană. din folclor, in genere.

în ansamblu, cam acestea sint 
tendințele modei sezonului primă- 
vară-vară, tendințe pe care crea
torii le-au ilustrat cu măiestrie in 
numeroasele confecții din in și 
care sperăm să întrunească sufra
giile tuturor cumpărătorilor.

Marta CUIBUȘ

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Ion Istrate a fost numit in. calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Mexic, in locul tovară
șului Constantin Băbălău, care a fost 
rechemat.

București: O amplă 
competiție 

a formațiilor teatrale 
de amatori

Sub egida generoasă a Festivalu
lui național „Cintarea României", 
în aceste zile se desfășoară, in Ca
pitală, a V-a ediție a concursului de 
interpretare „Masca", amplă compe
tiție a formațiilor teatrale de ama
tori din municipiul București, care 
aduce, in dialogul cu publicul, me
sajul de puternică rezonanță educa
tivă al unor lucrări reprezentative 
din dramaturgia românească. La e- 
diția din acest an a concursului, or-, 
ganizat de Comitetul de cultură și 
educație socialistă al municipiului 
București. Consiliul municipal al sin
dicatelor și Centrul de îndrumare a 
creației populare și a mișcării artis
tice de amatori, participă 23 de co
lective actoricești din teatre munci
torești. cluburi, case de cultură, în
treprinderi, institute de cercetare 
științifică din Capitală, care prezin
tă piese ale unor autori contempo
rani, lucrări inspirate din actualita
tea socialistă a țării, eroi exemplari, 
animați de spirit patriotic, revolu
ționar.

Festivitatea de premiere va avea 
loc vineri, 15 aprilie, in sala „Amfi
teatru" a Teatrului Național, prilej 
cu care va fi prezentat și cel mai 
valoros spectacol din competiție. 
(Dan Constantin).

Meier (R.D.G.). urmat de polonezul 
Zenon Jaskula, la 12”.

SCRIMA. Concursul de spadă de 
la Heindenheim (R.F. Germania), 
contind pentru ..Cupa mondială", a 
revenit sovieticului Andrei Suvalov 
care l-a intrecut in finală cu 10—7 
pe francezul Eric Srecki. In asal
tul pentru locurile 3—4, Andrea 
Bermont (Italia) a dispus, tot cu 
10—7. de Philippe Boisse (Franța).

POLO. • Turneul internațional de 
polo pe apă de la Havana a reve
nit echipei Italiei (9 puncte), ur
mată in clasamentul final de for
mațiile Cubei (7 puncte) și S.U.A. 
(7 puncte). In ultima zi : Italia — 
Cuba 7—4 (3—1. 1—0, 2—1. 1—2) ;
S.U.A. — Cuba (B) 15—9 (5—1, 3—2, 
3—3. 4—3) ; U.R.SS. — Mexic 7—5 
(2—2. 2—0. 2—2. 1—1). • în prima 
zi a turneului de polo pe apă din 
cadrul campionatelor de natație ale 
Asiei, ce se desfășoară la Guangzhou 
(R.P. Chineză), selecționata R.P. Chi
neze a intrecut cu scorul de 19—3 
(3—1. 5—2, 5—0. 4—0) formația Hong 
Korig. iar reprezentativa Japoniei a 
dispus cu 19—2 (8—0. 3—0. 4—1. 6—1) 
de formația Malayeziei.

YACHTING. Regata a patra a 
campionatului european de yachting 
la clasa „Olandezul zburător", com
petiție ce se desfășoară la Palma de 
Mallorca, a revenit echipajului vest- 
german Schwarz—Heinrich. în cla
samentul general conduc vest-germa- 
nii Batzill—Lang, cu 40 puncte, ur
mați de Dorește—Noguer (Spania) — 
45 puncte.

teatre
• Teatrul National (14 71 71, Sala 
mare) : Fata din Andros — 17; 19,30: 
(sala Amfiteatru) : Campionul — 18; 
(sala Atelier) : Faleza — 18
• Filarmonica „George Enescu4* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară de 
sonate — „Integrale camerale". Stelu
ța Radu — pian. Luminița Rogacev
— vioară — 19
• Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18
• Teatrul „Lucia Sturdfca Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Anonimul Venetian — 19.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 18
• Teatrul ,.Nottara“ (59 31 03, sala 
MagherU) : Amintirile Sarei Bern
hardt — 18; (sala Studio) : Idioata — 
18.30
• Teatrul Ciulești (14 72 34, sala 
Majestic) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 13; (sala Giu- 
lești, 18 04 85) : Așteptam pe altcineva
— 18
• Teatrul satirîc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Vom cinta — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română “ (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 15: De tine dorul mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 35) : 
David Copperfield — 18
• Teatrul „Țăndărică4* (11 12 04. sala 
Cosmonauților) : Amnarul fermecat
— 10.30
<| Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Urmașul — 18,30

cinema

Viața economico-socială 
a localităților patriei

CONSTANȚA : Sâptămînâ- 
record pentru recuperarea 

materialelor refolosibile
în județul Constanța a fost orga

nizată o săptămină record pentru 
recuperarea materialelor refolosi- 
bile. Cu sprijinul comitetelor de 
cetățeni din municipiul Constanța, 
de pildă, s-au colectat 6,3 tone Tier 
și 6.7 tone spărturi de sticlă, iar 
organizațiile de pionieri au adunat 
23,7 tone hîrtie și 52 tone metale 
feroase. Notabile sint și rezultate
le obținute de organizațiile U.T.C., 
printre care 6.7 tone hirtie, colec
tată la întreprinderea piscicolă, și 
cite 50 tone de metale de la între
prinderea de șuruburi Saligny și 
de la Combinatul de lianți și azbo
ciment Medgidia. (George Mihăes- 
cu).

IAȘI : Cu sprijinul 
cetâțenilor

Consiliile populare de pe cuprin
sul județului iași desfășoară, cu 
sprijinul cetățenilor, largi acțiuni 
de înfrumusețare și bună gospodă
rire a localităților. Pe circumscrip
ții electorale, in frunte cu depu
tății, zilnic, după orele de produc
ție, ca și în zilele de sărbătoare 
cetățenii execută amenajări de 
spații verzi și plantări de arbori, 
arbuști și garduri vii, reparări de 
străzi și trotuare, construiesc 
terenuri de sport și locuri de joa
că pentru copii etc. Dintre realiză
rile notabile consemnăm 3 000 mp 
spatii verzi amenajate. 'îndeosebi 
in noile cartiere din Iași, ca și din 
Pașcani, Hirlău și Tg. Frumos, 
plantarea în întregul județ a Sute 
de mii de pomi fructiferi, arbori 
și arbuști. 10 000 trandafiri, repa
rarea a circa 2 milioane metri li
niari străzi și trotuoare, amenaja
rea a incă 81 noi terenuri sportive 
și locuri de joacă pentru copii și 
alte lucrări. Valoarea totală a a- 
cestora se ridică la 363 milioane 
lei. Cu cele mai bune rezultate in 
aceste acțiuni se inscriu localitățile 
Bivolari, Ruginoasa, Popricani. Ți- 
bânești, Moțca, Hâlăucești. Rădu- 
căneni, ca și municipiul Iași și 
orașul Pașcani. (Manole Corcaci).

SUCEAVA : In fălosul 
mecanizatorilor

Pe lingă stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii din județul Su
ceava funcționează 7 cantine mun
citorești. Faptul că 6 dintre ele au 
.și gospodării-anexă contribuie la 
diversificarea și îmbunătățirea me
niurilor. Tot in acest scop, unele 
stațiuni pentru mecanizarea agri
culturii. cum sint cele de la Spătă- 
rești și Salcea. și-au extins supra
fețele cultivate cu legume. în 
aceste zile de intensă activitate la 
insămințarea culturilor de primă
vară. cele 7 cantine asigură, zil
nic. masa direct in cimp pentru 
mai mulț de 800 mecanizatori, con
tribuind astfel la utilizarea efi
cientă a fiecărei clipe , bune de 
lucru. (Sava Bejinariu).

D//V PRESA INTERNAȚIONALĂ: Arma chimică
o gravă primejdie la adresa omenirii

Alături de armele nucleare, arme
le chimice constituie cel mai barbar 
mijloc de distrugere în masă, in po
fida pericolelor uriașe pe care le 
prezintă, producerea și stocarea sub
stanțelor toxice de luptă continuă in
tr-un șir de țări, ceea ce provoacă 
îngrijoratea legitimă a opiniei pu
blice internaționale, care cere să fie 
neintîrziat oprite experimentarea și 
producerea armelor chimice și să fie 
lichidate stocurile existente.

Atrage atenția că asemenea ten
dințe spre proliferarea armelor chi
mice au loc pe fundalul îndemnu
rilor anumitor cercuri occidentale de 
a se proceda la o „compensare" a 
„golurilor" care s-ar produce în

„DER SPIEGEL":

„AȘA SE POATE PROCEDA NUMAI CU COBAII"
Referindu-se la prezenta pe teri

toriul vest-german a unor depozite 
pentru armele chimice americane, 
săptăminalul „DER SPIEGEL", care 
apare la Hamburg, subliniază pri
mejdiile pe care le implică această 
situație și critică recenta decizie a 
Tribunalului constitutional federal 
menită să legifereze prezenta armei 
chimice pe teritoriul R.F.G.

Tribunalul constituțional federal — 
scrie revista — a respins protestul 
reprezentanților opiniei publice vest- 
germane impotriva amplasării pe te
ritoriul țârii a armei chimice ameri
cane. Tribunalul a socotit că depozi
tarea a 4 000 de tone de substanțe 
toxice de luptă de tipul sarin și VX 
este permisă din punctul de vedere 
al constituției R.F.G. Sarinul este 
un lichid uleios, de culoarea chihlim
barului. Cu mulți ani in urmă, cu 
această substanță au fost umplute 
bombe, proiectile, mine, păstrate 
acum in depozitele armatei ameri
cane din Germania occidentală. Ni
meni nu poate să garanteze că, in- 
timplător sau din imprudența cuiva, 
acest lichid nu va „scăpa" din înveli
șul metalic. Și atunci vor rituri mii 
si mii de oameni.

Se impune o întrebare de prin
cipiu : ce valoare are garantarea vie
ții, înscrisă in constituția R.F.G. 2 
Și această întrebare privește soarta 
a sute de mii de oameni. Un nor de 
gaze toxice in landul Rhenania-Pala- 
tinat s-ar putea transforma. în con
diții neprielnice, într-o catastrofă 
pentru un oraș ca Manheimul, de 
pildă, cu cei 310 000 locuitori ai săi.

Din cauza menținerii in secret a 
locurilor de depozitare a gazului 
otrăvitor, așa cum cer americanii și 
cum procedează în mod docil guver
nul federal, este aproape imposibil

„TIME":

NOILE „GENERAȚII"
tn decembrie 1987, in S.U.A. a în

ceput producția in serie a unei noi 
generații a armelor chimice — așa- 
zisele arme binare, iar, ulterior, pre

DOLJ : Acțiuni 
ale sericicultorilor

Județul Dolj deține primul loc 
pe țară în ceea ce privește pro
ducția de gogoși de mătase obți
nută anul trecut, cit și ca program 
prevăzut pentru acest an în aceas
tă privință. Așa cum ne informa 
Victor Lungescu, directorul între
prinderii județene pentru achizi
ționarea și preindustrializarea ma
teriilor prime de origine animală, 
în această primăvară au fost plan
tați peste 300 000 puieți de dud asi
gurați in pepinierele proprii ale 
celor 4 complexe sericicole din ju
deț. Un adaos substanțial la baza 
materială a sericiculturii doljene, 
care se ridică, acum la 655 ha plan
tații intensive și peste 373 000 duzi 
răzleți. In aceste zile se află in 
faza de igienizare cele 90 camere 
de incubație din teritoriu în vede
rea asigurării materialului biologic 
pentru cooperativele agricole de 
producție. pentru gospodăriile 
populației, școli, cămine culturale 
și, incepind din acest an. și pen
tru S.M.A.-urile și I.A.S.-urile ce 
au sarcini să livreze gogoși de mă
tase. (Nicolae Băbălău).

SATlT MARE: Apartamente 
noi la orașe și sate

De la începutul anului, lucrăto
rii întreprinderii de antrepriză 
construcții-montaj Satu Mare au 
predat la cheie un număr de pesta 
200 de noi apartamente, realizin- 
du-și sarcinile de plan pe această 
perioadă. Majoritatea acestora au 
fost Înălțate in noile ansambluri de 
locuințe din municipiul Satu Mare, 
un' număr de apartamente fiind 
realizate în orașul Cărei. Pînă la 
finele anului, unitatea constructoa
re sătmăreană urmează să reali
zeze. conform prevederilor. în 
diferite localități din județ, un nu
măr de 2 000 de apartamente. în 
sarcina constructorilor sătmăreni 
se află în prezent și edificarea 
unui număr de circa 90 de aparta
mente în mediul rural. (Octav 
Grunieza).

GOVORA : Diversificarea 
aparaturii 

balneofizioterapice
Un colectiv de specialiști din ca

drul Policlinicii balneare Govora, 
condus de dr. Emil Jianu, a con
ceput și realizat cu forțe proprii 
un aparat pentru curenți de me
die frecventă audio tip Miodina- 
flux, ale cărui testări au eviden
țiat eficiența acestuia în trata
mentul balnear. Introdus de citeva 
zile in practica curativă, noul apa
rat este utilizat cu rezultate bune 
in combaterea durerilor in afecțiu
nile reumatismale și posttraumati- 
ce, dar în același timp se folosește 
cu efecte evidente și in tratarea 
afecțiunilor circulației periferice. 
(Ion Stanciu).

arsenalele militare ca urmare a acor
dului de lichidare a rachetelor nu
cleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune. Departe de a fi Vorba 
de simple intenții, intr-un șir de țări 
ale N.A.T.O., ca de pildă S.U.A., 
Franța ș.a,, s-au înregistrat, în ul
timul timp, declarații oficiale meni
te să „justifice" recrudescența înar
mărilor chimice, ca și măsuri con
crete în acest sens.

Făcindu-se ecoul preocupării față 
de acest curs, presa internațională 
dezvăluie, totodată, o serie de fap
te ce pun în lumină grava răspun
dere pe care și-o asumă promotorii 
înarmărilor chimice.

să se ia măsuri de precauție în caz 
de catastrofă. Această problemă 
fundamentală este ocolită de majori
tatea celor din Tribunalul constitu
țional și din guvernul federal, invo- 
cind motivul că americanii înșiși vor 
lua măsurile adecvate de apărare și 
de inlâturare a pericolului.

în pofida așa-zisului secret, s-au 
aflat insă multe lucruri despre arme
le respective. Un litru de substanță 
VX este, teoretic, suficientă pentru 
a ucide un milion de oameni și a 
provoca invalidități grave altui mi
lion. Or, nu mai puțin de patru mi
lioane de litri de sarin si VX. ceea 
ce corespunde cu volumul a circa 100 
de cisterne, sint păstrate la depozi
tele americane din landurile Hessen, 
Rhenania-Palatinat și Baden-Wiirtem- 
berg. Dacă s-ar produce un accident 
la unul din aceste depozite —■ arăta 
Petra Kelly, deputată in Bundestag 
(parlamentul vest-german) din partea 
partidului „verzilor" — urmarea ar 
fi o catastrofă de proporții incre
dibile.

După cum a declarat de mai multe 
ori fostul senator american Henry 
Jackson, la depozitele americane „se 
înregistrează anual aproximativ 4 006 
de cazuri de scurgere de substanțe 
toxice" încă în 1981, Iulius Lelbach, 
linul din principalii autori ai protes
tului adresat Tribunalului constitu
țional. a trimis o scrisoare cancela
riei federale, in care, relevîndu-se 
pericolele ce decurg din păstrarea în
R.F.G. a Razelor cu acțiune neuro- 
paralizantă. arăta : „Ața se poate 
proceda cu șobolanii, cu șoarecii și 
iepurii sau cu dăunătorii culturilor 
agricole, care pot fi distruși cu aju
torul substanțelor toxice, dar nu cu 
cetățenii Republicii Federale" — în
cheie „Der Spiegel".

DE ARME CHIMICE
ședințele Reagan a declarat că In 
1990 forțele aeriene americane vor fi 
dotate cu bombe „Bigeye", prevăzute 
cu substanțe binare. Această decizie

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI PROGRESIST AL OAMENILOR 

MUNCII DIN CIPRU - A.K.E.L.
Am aflat cu profundă durere despre încetarea din viață a tovarășului 

Ezekias Pâpaioannou, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru — A.K.E.L.

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al 
meu personal vă exprim dumneavoastră și tuturor membrilor Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru — A.K.E.L. cele mai sincere con
doleanțe, iar familiei îndoliate, întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

DIN VIAȚA PARTIDELOR PROGRESISTE Șl DEMOCRATICE
CONGRESUL NAȚIONAL AFRICAN.

0 largă platformă de luptă antirasistă
întemeiat in 1921, Congresul National African (A.N.C.) din Africa de 

Sud iși prezintă intr-un recent document obiectivele de luptă pentru 
abolirea politicii de apartheid.

Condițiile obiective pentru partici
parea activă a A.N.C. in luptă sint 
favorabile — se arată in document. 
Din cele 23 milioane de locuitori ai 
Republicii Sud-Africane, 15,2 milioa
ne sint negri, care nu au drepturi 
politice, sociale și nici măcar drep
turi umanitare elementare. Minorita
tea albă aflată la putere numără 4.5 
milioane. Iar mulatrii și asiaticii for
mează restul populației.

Regimul rasist sud-africarl se men
ține la' putere cu ajutorul apartheidu
lui, sistem introdus în urmă cu pa
tru decenii. în acest stat, două treimi 
din populație — cit formează negrii 
— sint total nedreptățite, avind un 
nivel de trai cu mult inferior celui 
al populației albe, și nu există spe
ranța că poziția lor se va imbunăs 
tăti atit timp cit la putere se men
țin rasiștii.

Asemenea condiții au determinat 
schimbări în politica A.N.C. Un grup 
de cadre tinere au criticat în 1944 
inactivitatea conducerii. Numele lor 
reprezintă și acum un simbol al lup
tei antirasiste : N. Mandela. O. 
Tambo, V. Sisula. Dj. Nguabe și alții. 
Astfel, dintr-o organizație descentra
lizată și labilă, cu o componență 
etnică omogenă (de culoare), A.N.C. 
a devenit trerptat o organizație cen
tralizată multirasială. cu o condu
cere națională puternică, in cadrul 
căreia incep să acționeze mai activ 
și m'ulatri, asiatici și chiar albi. 
A.N.C, a evoluat dintr-un grup na
țional, care .lupta exclusiv pentru 
drepturile negrilor, intr-un partid de 
avangardă, care a început lupta de 
eliberare națională Împotriva apart
heidului și imperialismului.

în scopul desfășurării unei lupte 
armate de eliberare, in 1981 s-a creat 
aripa militară „Lancea poporului" 
încă de la sfirșitul anilor ’40, A.N.C. 
a fost deschis și pentru membrii 
Partidului Comunist Sud-African, a- 
flat pe atunci în ilegalitate. Interzi
cerea activității Partidului Comunist, 
în 1950, a accelerat trecerea unor 
cadre comuniste la A.N.C., precum 
și în alte grupări care militează îm
potriva apartheidului.

în cursul anului 1951, A.N.C. a or
ganizat prima acțiune de masă îm
potriva politicii de apartheid. Aceas
tă acțiune de .nesupunere cetățeneas
că a durat un an. iar după Încheie
rea ei. în pofida unor represalii și 

este apreciată ca o măsură deosebit 
de periculoasă, de natură să ducă la 
impulsionarea cursei înarmărilor. 
Iată constatările și opinia revistei 
americane „TIME“ :

Chiar și in lumea noastră, supra- 
tnarmată, arma chimică rămine unul 
dintre cele mai inspăimintătoare 
mijloace de distrugere. Cantități in
fime de gaz neuroparalizant produc la 
om febră, vărsături, apoi paralizia, 
după care urmează moartea prin 
sufocare. Substanțele gazoase toxice 
au fost folosite, pentru prima dată, 
de Germania, în timpul primului 
război mondial. Ca urmare a efec
telor lor inspăimintătoare, în 1925 
s-a Încheiat o convenție prin care 
s-a interzis folosirea armei chimice, 
în 1969, președintele Nixon a făcut 
cunoscută încetarea producției armei 
chimice în S.U.A., declarînd că 
aceasta „contravine conștiinței ome
nirii".

Dar iată că. tn decembrie anul 
trecut, in S.U.A. a fost reluată pro
ducția de gaz neuro-parallzaht. In 
acest scop s-a trecut la realizarea 
unor proiectile de artilerie. Drept 
„muniție" sint folosite două substan
țe chimice, fiecare in parte absolut

„SUDDEUTSCHE ZEITUNG".

„PLEDOARIE" PENTRU ARMA BINARĂ!?
Ca și cum depozitele actuale de 

gaze toxice nu ar fi suficiente,
S.U.A. insistă să amplaseze pe teri
toriul R.F.G. și arma binară. Aceste 
intenții rezultă clar, intre altele, din 
declarațiile generalului John Galvin, 
comandant-șef al forțelor aliate 
ale N.A.T.O. in Europa, in ca
drul unui interviu acordat ziarului 
„SUDDEUTSCHE ZEITUNG".

Generalul consideră că prezența 
noii arme chimice in Europa ar fi in 
avantajul „principiului descurajării" 
— scrie ziarul, Făcînd aluzie la folo
sirea de către Germania a acestei

„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE":

TERGIVERSAREA NEGOCIERILOR
- IN CONTRADICȚIE CU INTERESELE PĂCII

Așa cum se știe, de șapte ani, re
prezentanții a 40 de state desfășoară 
la Geneva tratative privind încheie
rea unei convenții internaționale 
care să ducă la interzicerea totală și 
generală a armei chimice. Din pă
cate, in etapa finală a negocierilor, 
administrația S.U.A. a întreprins un 
șir de acțiuni cu scopul de a tărăgăna 
procesul dezarmării chimice. Iată ce 
scrie, in legătură cu aceasta, ziarul 
..INTERNATIONAL HERALD TRI
BUNE" :

în prezent, Occidentul apreciază 
tratativele privind interzicerea armei 
chimice cu mai mult pesimism decit 
în primăvara anului trecut. Atunci, 
reprezentanții statelor participante 
la tratative erau pe deplin încreză
tori că, spre începutul acestui an, 
convenția va fi definitivată. Prognoze 
sumbre a generat în cadrul N.A.T.O. 

sancțiuni draconice. A.N.C. număra 
100 000 de membri și numeroși sim
patizant!.

Un an important in istpria A.N.C. 
este 1955,. cind s-a creat Uniunea 
Congresului, care va funcționa cinci 
ani. Din această alianță, in afară de 
A.N.C., au mai făcut partâ patru or
ganizații progresiste. în perioada 
respectivă a fost adoptată și „Carta 
libertății", care constituie și acum 
documentul politic fundamental al 
A.N.C.

Congresul Național African mili
tează pentru crearea unei Republici 
Sud-Africane democratice, multira- 
siale. după principiul „Un om — un 
vot — guvernarea majorității". El 
este împotriva unor tendințe extre
miste. care vor să-i înlăture pe toți 
albii, ba chiar și pe asiatici. De a- 
ceea, A.N.C. sprijină oficial „mo
delul Zimbabwe", care demonstrează 
că și după dobîndirea independentei 
albii și negrii pot conviețui laolaltă. 
Tocmai de aceea. în conducerea 
A.N.C. există și multe cadre care nu 
aparțin populației de culoare. De alt
fel. in „Carta libertății" se sublinia
ză că Republica Sud-Africană apar
ține tuturor locuitorilor săi, indife
rent de rasă.

Deși continuă să rămină in ilega
litate, A.N.C.. în frunte cu Oliver 
Tambo. participă activ la Congresul 
Sindicatelor Sud-Africane. organiza
ție de clasă progresistă, care, avind 
un caracter de masă. devine unul 
din cei mai importanți factori ai Iud- 
tei împotriva apartheidului.

A.N.C. este un factor activ și in 
cadrul Frontului Unic Democratic 
(U.D.F.), care reunește aproximativ 
866 de grupuri antiapartheid. ce se 
situează pe poziții diferite din punct 
de vedere ideologic, politic și chiar 
religios. Și în cadrul acestui bloc de 
opoziție A.N.C. reușește Lă găsească 
un limbai comun, lărgindu-și in
fluenta, deoarece cu toții au un scop 
fundamental comun : înlăturarea re
gimului rasist.

Pe plan african și internațional. 
A.N.C. colaborează strins cu grupul 
țărilor din „prima linie", precum și 
cu alte partide, fiind activ și in ca
drul mișcării de nealiniere. în actua
la etapă a luptei impotriva apart
heidului. A.N.C. știe că poate conta 
pe un sprijin internațional larg.

nedăunătoare, dar care, combinîn- 
du-se intre ele. formează o substanță 
de luptă cu o capacitate de distru
gere inimaginabilă.

Producerea de muniții binare a 
fost rezultatul insistențelor Ministe
rului Apărării. Militarii americani 
consideră că o mare parte a arma
mentului chimic al S.U.A. s-a înve
chit ori și-a diminuat calitățile de 
luptă șl de aceea nu prezintă „un po
tențial convingător" de descurajare. 
Miniștrii apărării din țările membre 
ale N.A.T.O. împărtășesc un aseme
nea punct de vedere, dar unii dintre 
ei recunosc deschis că instalarea noii 
arme chimice în Europa occidentală 
va determina proteste vehemente din 
partea opiniei publice. Contrar pași
lor americani spre reluarea produc
ției armei chimice. Moscova a făcut 
cunoscut in primăvara anului trecut 
că in Uniunea Sovietică incetează 
producția acestui tip de armă.

Potrivit Asociației americane pen
tru chimie. Statele Unite dispun de 
acum de rezerve de gaz neuroparali
zant, care întrec de 5 006 de ori 
cantitatea necesară pentru distruge
rea întregii omeniri — conchide re
vista amintită.

arme în primul război mondial, el a 
declarat, nu fără cinism : „După cit 
mi se pare, istoria a arătat că poten
țialul ofensiv al armei chimice este 
un mijloc eficient de descurajare", 
în continuare, generalul a afirmat 
că aducerea noii arme chimice in 
Europa ar fi necesară, deoarece in 
acest caz arma respectivă s-ar afla 
„acolo unde se află militarii". „în 
caz contrar, a încercat el să argu
menteze, ea ar trebui transportată 
din America, iar pentru aceasta ar 
fi nevoie de timp".

polemica referitoare la cine este de 
vină pentru încetinirea lucrărilor 
Conferinței de la Geneva. Ministrul 
de externe al R.F. Germania, 
Genscher, este convins că o mare 
parte din vină aparține S.U.A. și 
Franței. El și-a exprimat fără echi
voc nemulțumirea că, după o pauză 
de 18 ani, S.U.A. au reluat produc
ția substanțelor toxice, respectiv, 
munițiile noi. binare.

Totodată, Genscher a supus criticii 
„scepticismul Occidentului" — cum 
s-a exprimat el — privind posibili
tatea fizică a unui control sever 
asupra respectării interzicerii armei 
chimice. Funcționari guvernamen
tali de la Bonn au explicat că obser
vațiile lui Genscher se refereau în 
primul rind la S.U.A. —relevă coti
dianul american.



Un deziderat de cea mai mare actualitate :

Noi masuri pentru înaintarea 
fermă pe calea dezarmării

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 
Participanta la lucrările conferinței 
Asociației internaționale a juriștilor 
împotriva armelor nucleare — orga
nizație nou creată — au adoptat un 
apel adresat conducătorilor S.U.A. 
și U.R.S.S. în care se exprimă ne
cesitatea ca folosirea armelor nu
cleare sau amenințarea cu folosi
rea lor să fie declarate in afara le
gii. Juriștii consideră necesar si 
fie mobilizate eforturile pe plan 
mondial în vederea înfăptuirii aces- 

( tui obiectiv. In document se arată 
că încheierea acordului sovieto-ame- 
rican privind eliminarea rachetelor 
cu rază medie și mai scurtă de ac
țiune reprezintă doar primul pas pe 
calea spre realizarea țelului final al 
înfăptuirii dezarmării generale com
plete. Totodată, in document se ex
primă speranța că in curind se va 
realiza un acord cu privire la redu- 

. cerea cu 50 la sută a arsenalului 
armelor strategice.

LONDRA 12 (Agerpres). — La 
Oxford se desfășoară lucrările Con
ferinței internaționale a conducăto
rilor de parlamente și liderilor reli
gioși din diferite țări, avind ca temi 
problematica supraviețuirii omenirii. 

, In luările de cuvint s-a exprimat 
îngrijorarea în legătură cu sporirea 
alarmantă a arsenalelor nucleare și 
s-a subliniat necesitatea mobilizării 
eforturilor tuturor statelor, ale tutu
ror guvernelor, ale parlamentelor și 
tuturor forțelor progresiste, realiste, 
în vederea stăvilirii cursei înarmă
rilor și realizării de noi măsuri de 
dezarmare, cu prioritate de dezar
mare nucleară, în scopul apără
rii păcii și vieții pe planeta noastră.

OSLO 12 (Agerpres). — Partidul 
Comunist din Norvegia a chemat 
celelalte partide ale țării să-și aduci 
contribuția la asigurarea continuită
ții procesului de dezarmare. Potri

In favoarea unei conferințe internaționale 
de pace in problema Orientului Mijlociu

' KUWEIT 12 (Agerpres). — Aflat 
In Kuweit pentru a participa la lu
crările unei reuniuni restrînse la ni
vel Înalt a Organizației Conferinței 
Islamice, președintele Turciei, Kenan 
Evren, a avut o întrevedere cu Yas
ser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli- 

( berarea Palestinei (O.E.P.). Cu acest 
prilej, șeful statului turc a declarat 
că țara sa va continua să sprijine 
cauza justă a poporului palestinian 
și va spori asistența acordată prin 
intermediul organizației naționale de 

' în Cisiordania șl Gaza continuă 
, manifestațiile populației locale îm
potriva ocupației israeliene, semna- 
Jîndu-se noi ciocniri, soldate cu vic
time omenești. Agenția Q.N.A. in
formează că patru palestinieni au 

1 fost uciși în localitatea Kafr Ray.
Pe de altă parte, agențiile de pre-
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Datoriile externe 
pentru țările 

; " CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager
pres). — Transferul net de resurse 
spre exterior al țărilor latino-ame- 
ricane s-a ridicat in 1987 la 15 mi
liarde dolari. Potrivit unui docu
ment dat publicității în capitala me
xicană de Centrul de Studii Econo
mice. datoria externă a Americii La
tine a cunoscut o creștere de 3.4 la 
sută în 1987. ajungind î» prezent la 

vit agenției A.D.N., comuniștii din a- 
ceastă țară au cerut celorlalte for
mațiuni politice norvegiene să se 
pronunțe pentru asigurarea condi
țiilor necesare realizării unui acord 
asupra reducerii cu 50 la sută a ar
senalelor strategice și încetării to
tale a experiențelor nucleare. P.C.N. 
se pronunță in favoarea unor iniția
tive comune ale țărilor nordice pen
tru eliminarea tuturor armelor 
nucleare tactice din Europa.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Pentru negocieri urgente privind 
realizarea unei „a treia opțiuni 
zero" in Europa, prin care să fie 
distruse armele nucleare cu rază 
scurtă de acțiune, s-au pronunțat re
prezentanții mișcărilor pentru pace 
din S.U.A., R.F.G. și Marea Brita- 
nie, participanți la un forum orga
nizat la Washington de organizația 
antirăzboinici americană „Sanel 
Freeze".

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
Sub genericul „Oamenii de știință, 
pacea și dezarmarea", la Buenos 
Aires au început lucrările unui sim
pozion la care participă reprezentanți 
din 13 țări — informează agenția 
A.D.N. Sint dezbătute cu prioritate 
aspecte privind rolul oamenilor de 
știință în lupta în favoarea păcii și 
încetarea cursei înarmărilor, pentru 
interzicerea totală a experiențelor 
nucleare și împotriva militarizării 
spațiului extraatmosferic.

BISSAU 12 (Agerpres). — In ca
pitala Guineei, Bissau, s-au desfășu
rat lucrările unei conferințe interna
ționale sub genericul „Pacea, dezar
marea. dezvoltarea". In rezoluția a- 
doptată la încheierea lucrărilor se 
subliniază importanța continuării 
procesului de dezarmare, pentru 
realizarea unui climat de încredere 
și colaborare intre popoare.

Semilună Roșie, informează agenția 
Anatolia.

La rîndul său, Yasser Arafat a ex
primat dorința Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei de a participa, 
în condiții de egalitate deplină, la 
conferința internațională de pace in 
problema Orientului Mijlociu și a 
subliniat necesitatea recunoașterii 
tuturor drepturilor poporului pales
tinian. Rezistența pe care o desfă
șoară populația palestiniană în teri
toriile ocupate — a spus el — con
stituie mărturia hotărîrii acesteia de 
a'-și apăra drepturile sale.

★

să relatează că autoritățile Israelie
ne de ocupație au expulzat opt pa
lestinieni de pe malul de vest al 
Iordanului și zona Gaza, deportîn- 
du-i în așa-zisa „zonă de securitate", 
instituită unilateral de Israel în 
sudul Libanului.

(Agerpres)

— o grea povară 
Americii Latine

409 815 000 000 dolari. Serviciul dato
riei externe a statelor din regiune 
continuă să fie „considerabil", con
stituind „un grav obstacol în calea 
înfăptuirii unei creșteri economice în 
regiune la nivelurile dorite". In a- 
cest sens. în document se relevă că. 
anul trecut, ritmul de creștere a 
produsului intern brut în America 
Latină a fost doar de 2,6 la sută.

LA 14 APRILIE, LA GENEVA

Semnarea acordurilor cu privire
la reglementarea politică a problemei afgane
La ceremonia semnării vor participa secretarul general al O.N.U. 

și miniștrii de externe ai U.R.S.S. și S.U.A.
GENEVA 12 (Agerpres). — Un re

prezentant oficial al Organizației 
Națiunilor Unite, citat de agenția
T.A.S.S., a anunțat că semnarea a- 
cordurilor cu privire la reglemen
tarea politică a problemei afgane va 
avea loc la 14 aprilie, la Geneva. 
La ceremonia semnării vor participa 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, din inițiativa că

Convorbiri sovieto - cehoslovace
MOSCOVA 12 (Agerpres). — Mi

hail Gorbaciov. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. a avut marți o în
trevedere cu președintele R. S. Ce
hoslovace. Gustav Husak. care între
prinde o vizită oficială de prietenie

AMERICA CENTRALĂ:

Politica presiunilor in impas
Intr-un comentariu pe marginea evoluțiilor din ultimul timp din 

America Centrală, agenția France Presse scrie :

Virtejul evenimentelor ce tulbu
ră țările Americii Centrale pune 
in evidență serioasele dificultăți, 
impasul in care se află Statele 
Unite ale Americii in acest sector 
ultrasensibil al politicii lor exter
ne. In Panama și Salvador, in Ni
caragua și Honduras au avut loc 
in ultimele săptămini evenimente 
care au surprins, se pare complet, 
pe strategii de la Washington. 
Aceștia sint totuși extrem de atenți 
la evoluția situației din regiune, 
considerată, adesea, drept „curtea 
din dos" a S.U.A.

Criza interminabilă din PANA
MA și brusca explozie de violență 
antiamericană din HONDURAS de 
săptămîna trecută fac parte din 
categoria „evenimente neprevăzu
te". S.U.A. au strigat sus și tare, 
acum o lună și jumătate, că regi
mul generalului Noriega nu va re
zista mult timp veritabilului em- 
bargou financiar pe care l-au insti
tuit încă de la începutul crizei. 
Dar realitatea nu s-a condus după 
această logică. Refuzul Casei Albe 
de a îndepărta ipoteza unei inter
venții militare in Panama va ali
menta campania de rezistență a 
regimului panamez, contribuind la 
trecerea pe planul al doilea a mo
tivelor invocate inițial, de S.U.A., 
in special gravele acuzații de tra
fic cu droguri.

NICARAGUA a constituit o altă 
sursă de crude decepții pentru ad
ministrația americană. După ce au 
dat impresia că fac totul pentru a 
evita negocierile de încetare a fo
cului angajate intre „contras" și 
sandiniști, responsabililor Departa

Nicaragua acționează ferm pentru înfăptuirea 
deplină a acordurilor de pace

BRUXELLES 12 (Agerpres). — Ni
caragua iși exprimă voința fermă 
de a acționa pentru pace, pentru 
înfăptuirea deplină a acordurilor de 
la Esquipolas și Sapoa — a declarat 
la Bruxelles Victor Tirado Lopez, 
membru al Direcțiunii naționale a 
Frontului Sandinist de Eliberare 
Națională din Nicaragua, care efec

ruia au început, în 1982, negocierile 
indirecte afgano-pakistaneze, precum 
și ministrul afacerilor externe al
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, și se
cretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz. Uniunea Sovietică și S.U.A. 
acționează în calitate de garanți in
ternaționali ai înțelegerilor realizate 
la Geneva — menționează agenția
T.A.S.S.

în U.R.S.S. După cum transmite a- 
genția T.A.S.S.. schimbul de opinii 
s-a referit la probleme ale construc
ției socialiste din cele două țări. Au 
fost abordate, de asemenea, aspecte 
ale actualității internaționale.

mentului de Stat nu le-a mai ră
mas decit să salute — e drept, cu 
jumătate de gură — încheierea 
unui armistițiu — de 60 de zile — 
și continuarea negocierilor în ve
derea unei încheieri definitive a 
ostilităților. Potrivit W ashingtonu- 
lui, intensificarea presiunii milita
re a grupărilor „contras" i-ar fi 
constrâns pe sandiniști să incheie 
pacea. Dar acordurile de la Sapoa 
au fost negociate in momentul in 
care forțele de gherilă păreau in 
mod deosebit slăbite, in urma re
fuzului Congresului american de a 
le reînnoi ajutorul militar.

Alegerile legislative și munici
pale din SALVADOR, din 20 mar
tie, au constituit, de asemenea, o 
penibilă încercare pentru politica 
Washingtonului față de o țară care 
este una dintre cele mai fidele 
aliate din regiune. Washingtonul a 
mizat totul : credite economice și 
militare pentru regimul democrat- 
creștin al președintelui Napoleon 
Duarte, dar alegerile au dat ciștig 
de cauză Alianței Republicane Na
ționaliste.

In această regiune, Washingtonul 
a văzut cum, progresiv, evenimen
tele i-au scăpat de sub control. 
Președintele Reagan nu și-a disi
mulat niciodată neîncrederea față 
de p’anul de pace pentru America 
Centrală din august anul trecut. 
Negocierile angajate in cadrul a- 
cestui plan în Nicaragua, Salvador 
și Guatemala au fost manifestări 
ale voinței țărilor din regiune de 
a-și rezolva conflictele intre ele, 
altfel spus fără participarea pu
ternicului vecin din nord.

tuează un turneu în capitalele mai 
multor state membre ale C.E.E. A- 
cordul de la Sapoa reprezintă un 
pas important în direcția înfăptuirii 
păcii — a spus el, subliniind totoda
tă necesitatea renunțării de către 
S.U.A. la intervenții în treburile in
terne ale Republicii Nicaragua.

Cursul ascendent 
al relațiilor economice 

dintre România 
și țările arabe

— evidențiat la conferința 
de la Damasc

DAMASC 12 (Agerpres). — La Da
masc se desfășoară lucrările celei 
de-a 30-a conferințe a Camerelor de 
comerț, industrie și agricultură ale 
țărilor arabe. Participă, de aseme
nea, invitați din alte state, între care 
și România. în intervenția sa, re
prezentantul Camerei de comerț și 
industrie a țării noastre a evidențiat 
cursul ascendent al schimburilor e- 
conomice și comerciale dintre Româ
nia și țările arabe, în spiritul avan
tajului reciproc, precum si necesi
tatea edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale, a lichidării 
decalajelor economice între state și 
eliminării barierelor artificiale în 
comerțul internațional, astfel incit 
să se asigure participarea, în con
diții de deplină egalitate, a tuturor 
țărilor la diviziunea internațională 
a muncii, conform cu aspirațiile lor 
naționale.

R. P. CHINEZĂ

Aprobarea componenței 
noului guvern

BEIJING 12 (Agerpres). — Adu
narea Națională a Poporului Chinez 
(parlamentul) a aprobat componența 
Consiliului de Stat (guvernul) al 
R.P. Chineze. Noul Consiliu de Stat, 
al cărui premier este Li Peng, are trei 
vicepremieri -- Yao Yilin, Tian Ji- 
yun și Wu Xueqian, nouă consilieri 
de stat și un secretar general. între 
titularii ministerelor figurează : Qian 
Qichen — ministrul afacerilor exter
ne ; Qin Jiwei — ministrul apărării 
naționale ; Yao Yilin — ministru 
însărcinat cu Comisia de stat a pla
nificării ; Song Jian — ministru în
sărcinat cu Comisia de stat pentru 
știință și tehnologie ; Zheng Tuobin 
— ministrul comerțului exterior și 
relațiilor economice.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

LA PALATUL NAȚIUNILOR 
DIN GENEVA au început lucrările 

I celei de-a 43-a sesiuni a Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Europa. 
Vor fi examinate probleme ale co
laborării dintre țările continentu- 

Ilui in domeniile comercial, indus
trial, agricol, ale transporturilor, 
științei și tehnicii. Vor fi abordate, 

Ide asemenea; perspectivele econo
mice pînă în anul 2000 și strategia 
regională de apărare a mediului 

I înconjurător.
DESEMNARE. Demetr's Christo- 

fias, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Progresist al 

I Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), a fost desemnat secre
tar general interimar al partidului 

Ipînă la alegerea noului secretar 
general, în locul lui Ezekias Pa- 
paioannou, care a încetat din viață, 

I informează agenția cipriotă de știri
C.N.A.

SESIUNE. La sediul din New 
York al Națiunilor Unite continuă 

I lucrările primei sesiuni din acest 
an ă Comitetului ad-hoc al O.N.U. 
pentru Oceanul Indian, organism 

Lcreat în 1972, din care fac parte 49 
de state, între care și România.

Conferința Uniunii Interparlamentare
Pacea, dezvoltarea — probleme prioritare pe oidinea de zi

CIUDAD DE GUATEMALA 12 
(Agerpres). — La Ciudad de Guate
mala au început lucrările celei de-a 
79-a Conferințe a Uniunii Interpar
lamentare, la care iau parte peste o 
sută de delegații reprezentînd gru
purile parlamentare naționale. Din 
țara noastră participă o delegație 
condusă de Marin Ivașcu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
președintele Grupului român din 
Uniunea Interparlamentară.

Luînd cuvîntul, președintele țării- 
gazdă. Vinicio Cerezo, a exprimat 
solidaritatea poporului guatemalez 
cu lupta popoarelor pentru pace, 
pentru dezarmare, pentru soluționa
rea tuturor controverselor interna
ționale pe căi politice, prin dialog.

In intervenția sa. președintele 
Consiliului Uniunii Interparlamen

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 12 (Agerpres) — O ra

chetă sol-sol lansată de Irak a căzut 
marți în perimetrul orașului iranian 
Tabriz — informează agenția IRNA. 
Forțele militare iraniene au reușit 
o puternică pătrundere, în noaptea 
de luni spre marți, pe teritoriul 
irakian, în zona de nord a frontului, 
provocind inamicului pierderi grele 
în oameni și tehnică de luptă. Avia
ția Iraniană a bombardat cartierul 
general al Corpului 1 de armată 
irakian, iar artileria a doborit un 
avion irakian.

Poziția Irakului in legătură cu transpunerea in viață 
a rezoluției Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au început consultările 
dintre secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și Wisam 
Zahawi, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Irakului, în le
gătură cu căile de transpunere în via
ță a rezoluției 598 a Consiliului de 
Securitate privind reglementarea 
conflictului iraniano-irakian. Repre
zentantul Irakului a declarat presei

ParticipanțM examinează problema 
convocării unei conferințe interna
ționale privind Oceanul Indian, 
care să transpună în viață Decla
rația din 1971 a Adunării Generala 
prevăzînd declararea acestui bazin 
maritim drept zonă a păcii.

PREMIILE OSCAR. Luni seara 
a avut loc la Hollywood ceremo
nia înminării premiilor „Oscar" a- 
cordate de Academia americană de 
arte și științe cinematografice. Cel 
mai bun film a fost desemnat_.,Ul- 
timul împărat", al regizorului ita-

Cresc profiturile concernelor, 
crește și numărul săracilor

WASHINGTON. Cele 
mai mari 500 concer
ne din S.U.A. au rea
lizat in 1987 cifre re
cord ale afacerilor și 
profiturilor. Astfel, 
potrivit revistei ame
ricane „Fortune", 
totală de afaceri 
cestor concerne a 
rit, față de 1986,

cifra 
a a- 
spo- 
cu 9 

la sută, iar profiturile 
lor s-au majorat cu 
91 miliarde dolari, 
ceea ce reprezintă un 
spor de 41 la sută. Re
vista apreciază că 
această situație se da
torează scăderii cursu
lui dolarului și con
cedierii oamenilor 
muncii, care fac să 
sporească numărul să-

tare, Hans Stercken, a salutat efor
turile care se fac pe plan mondial 
pentru dezarmare și pace. El a spus 
că procesul eliminării din Europa a 
rachetelor nucleare cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune trebuie con
tinuat și însoțit de alte măsuri con
crete, inclusiv in ceea ce privește 
extinderea cooperării economice in
ternaționale.

Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a adresat un 
mesaj participanților la conferință.

A fost adoptată ordinea de xi a 
conferinței, care include probleme ale 
păcii, ale dezvoltării, păstrării șl apă
rării mediului înconjurător și — ca 
punct înscris suplimentar, în prima 
ședință — perspectivele de pace, de
mocrație și dezvoltare social-econo- 
mică în America Centrală.

BAGDAD 12 (Agerpres) — Un 
purtător de cuvînt militar de la 
Bagdad a făcut cunoscut că, marți 
dimineața, o rachetă irakiană a lo
vit orașul Tabriz. din nord-vestul 
Iranului — informează agenția 
I.N.A. Potrivit agenției citate, forțele 
armate irakiene au respins o ofen
sivă inițiată de forțele iraniene în 
sectorul Penjawin. Contraatacul ' 
irakian s-a soldat cu pierderi grele 
în rîndul trupelor adverse, a deda- ' 
rat purtătorul de cuvînt.

Marți după-amiază, o altă rachetă,; 
Irakiană a fost lansată asupra Te
heranului — anunță agenția I.N.A.

că i-a remis secretarului general al 
O.N.U. o scrisoare din partea mi
nistrului de externe irakian, in care 
se exprimă disponibilitatea de a se 
trece la transpunerea în viață a re
zoluției în forma în care a fost adop
tată de Consiliul de Securitate, sub 
auspiciile secretarului general al 
Națiunilor Unite, imediat ce Consi
liul de Securitate va primi acordul 
oficial, fără echivoc și clar, al Ira
nului cu această rezoluție.

nlian Bernardo Bertolucci, care a 
primit și distincția pentru cel mai 
bun regizor. De altfel, acest film 
a mai primit șapte premii ..Oscar": 
pentru imagine (Vittorio Storaro), 
adaptare cinematografică, bandă 
sonoră muzicală, montaj, decoruri, 
costume si sunet. Cea mai bună 
actriță a fost aleasă Cher. pentru 
rolul din filmul „Moonstruck" 
(Vrăjit de lună), iar distincția pen
tru cel mai bun actor a fost atri
buită lui Michael Douglas, pentru 
rolul din filmul „Wall Street" de 
Oliver Stone. Cei mai buni actori 
în roluri secundare sint Olympia 
Dukakis, pentru rolul din ..Moon
struck". și Sean Connery, pentru 
rolul din filmul „Incoruptibilii". 
„Oscarul" pentru cel mai bun film 
străin într-o altă limbă decit en
gleza a revenit peliculei regizoru
lui danez Gabriel Axei, „Babette’i 
Feast" (Sărbătorirea Babettei).

i
i
i
i

i
tn S.U.A. In 
listei concer- 

cu cele mai

racilor 
fruntea 
nelor 
mari cifre de afaceri 
se află „General Mo
tors" cu 101,78 mi
liarde dolari, urmată 
de firmele „Exxon", 
„Ford", „IBM". „Mo
bil" și „General Elec
tric".

i
i
i

DRAMA „OAMENILOR DE PRISOS"
Șomajul —un fenomen de masa, în continua 

creștere în țările capitaliste dezvoltate

...Cit prețul unui pachet de țigări

încetinirea ritmului de creșterea 
producției mondiale, a investițiilor 
productive, accentuarea inegalită
ților sociale și naționale din lu
mea capitalistă au dus — așa 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvintarea 
rostită la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. — la polarizarea bogă
țiilor. inclusiv în statele capitalis
te avansate. In aceste țări. între 
alte fenomene negative, se consta
tă o creștere tot mai mare a nu
mărului șomerilor.

Evoluțiile de pe piața forței de 
muncă din țările occidentale euro
pene, ca și din S.U.A., Canada sau 
Japonia, atît din ultimele decenii, 
cit și cele actuale, demonstrează că. 
departe de a fi întîmplător. de
terminat de situații conjuncturale 
sau factori subiectivi, șomajul con
stituie un fenomen legic, structural 
al economiei capitaliste, în care se 
reflectă incapacitatea societății ba
zate pe exploatare de a crea con
dițiile exercitării unui drept fun
damental al omului, dreptul la 
muncă, de a asigura ocuparea In
tegrală a populației active, prin
cipala forță de producție.

„Persoană rămasă fără lucru, 
disponibilă pentru a munci, aflată 
in căutarea unui loc de muncă 
remunerat ți care s-a înscris pe 
lista de solicitanți". Aceasta este 
definiția dată șomerului de către 
Biroul Internațional al Muncii. 
Cele mai noi date difuzate de 
Secretariatul Organizației pentru 
Cooperare șl Dezvoltare Economi
că (O.C.D.E.), care grupează prin
cipalele țări industrializate ale lu
mii capitaliste, arată că în această 
categorie se înscriu, în prezent.

Ritmul anual de creștere a ratei șomajului (in %)

I960 1973 1983 1984 1985 1986 1987
R.F. Germania 1.3 0,8
Franța 0,7 2,6
Marea Britanie 1,6 3,0
Italia 5,6 6,2
S.U.A. 5,5 4,9
Japonia 1,6 1.3

aproape 30 de milioane de oameni, 
raportul ce cuprinde aceste date pre- 
cizînd că, în cursul anului 1988, rit
mul de creștere a folosirii forței de 
muncă va fi mai redus decit sporul 
populației apte de muncă. Desigur, 
din acest ultim punct de vedere, 
raportul O.C.D.E. nu spune nimic 
nou. pentru ■ că de aproape trei 
decenii ritmul de creștere a folosi
rii forței de muncă, mai concret 
spus ritmul creării de noi locuri de 
muncă, a fost mai redus decit cel al 
populației apte de muncă. Date 
aproximative (pentru că ele nu 
cuprind și pe cei rămași fără lu
cru, dar care nu sint înscriși pe 
listele de solicitanți) furnizate de 
O.C.D.E. sau F.M.I. arată că șo
majul a înregistrat, pe ansamblu, 
creșteri de proporții : de la 10,3 mi
lioane de oameni fără lucru, cițl 
erau înregistrați, de exemplu. în 
1970, la 17,8 milioane în 1975 șl la 
aproape 30 de milioane la sfîrși- 
tul anului 1987.

Analizînd aceste date, specialiștii 
fac sublinierea Întemeiată că spo
rirea continuă a șomajului, chiar 
și în condițiile In care, în anii 
1986—1987, în unele țări capitaliste 
s-a Înregistrat o relativă relansare 
economică, demonstrează că acest 
flagel nu mai poate fi explicat doar 
prin fenomene ciclice, depresive, ci 
prin mutații structurale șl procese 
degenerative legate de criza de sis
tem a lumii capitalului.

Evoluțiile specifice ale diverselor 
economii naționale, gradul diferit 
de impact al fenomenelor de criză 
sau al tendințelor contradictorii din 
economia mondială și altele au fă
cut ca șomajul să Înregistreze va
riații considerabile de la o țară la

8,0 8,5 8,6 8,2 8,9
8,7 9,8 10,3 10,5 11,0

12,5 12,8 13,0 13,1 11,9
9,8 10,2 10,5 11,0 10,3
9,6 7,5 7,2 7,0 6,6
2,6 2.7 2,6 2,8 3,4

alta — păstrîndu-se însă ca tră
sături comune caracterul de masă, 
preponderența tinerilor, femeilor ți 
imigranților și sporirea tot mai 
mult a șomajului de lungă durată. 
Astfel, există o netă diferență în
tre ritmul de creștere a șomajului 
în S.U.A., unde între anii 1970— 
1986 numărul șomerilor s-a du
blat (de la 4,1 milioane în 1970 
la 8,3 milioane în 1986) și cel 
din statele vest-europene, mem
bre ale O.C.D.E., care, datorită 
politicilor economice interne, ca și 
faptului că au fost mai puternic 
afectate de procesele crizei econo
mice mondiale, au cunoscut o ex
tindere mult mai rapidă ă șomaju
lui. Numărul celor fără de lu
cru a crescut de la circa 5 mi
lioane în 1970 la 19—19,5 mili
oane în 1986. Rata șomajului 
este, la ora actuală, de 8,3 la sută 
pe ansamblul O.C.D.E. și de 11 la 
sută în țările vest-europene. mem
bre ale acestei organizații. Chiar și 
Marea Britanie, a cărei economie 
a cunoscut, în perioada 1980—1986, 
rata de creștere medie cea mai 
rapidă, între statele membre 
ale C.E.E., a Înregistrat o spo
rire continuă a șomajului. Toc
mai aceasta a făcut — așa cum 
se subliniază în Raportul anual 
mondial privind sistemul economic 
și strategiile, elaborat de Institu
tul francez pentru relațiile interna
ționale — ca „problema principală 
a ansamblului țărilor vest-europe
ne să fie cea a șomajului și deci 
se așteaptă ca ea să devină foarte 
repede prioritatea esențială a poli
ticii lor economice". Raportul res
pectiv, ca și alte studii elaborate 
de foruri competente relevă că, în 
pofida unor rate de investiții și de 
creștere economică comparabile cu 
cele ale S.U.A.. țările vest-europe
ne nu au reușit, practic, să-și spo
rească numărul locurilor de mun
că in perioada 1960—1980. Mai mult, 
între anii 1980—1986 numărul locu
rilor de muncă a scăzut intr-un 
procent mediu anual de 0,3 la sută. 
Abia in 1985 crearea de locuri de 
muncă a înregistrat o redresare în 
cadrul C.E.E. (Comunitatea Econo
mică Europeană), deși relansarea 
producției a început în ultimul tri
mestru al anului 1982. Ținînd sea
ma de creșterea constantă a popu-

O imagine întîlnitâ zilnic in țările occidentale la centrele de plasare 
a brațelor de muncă

lației active, această atonie în do
meniul creării de noi locuri de 
muncă duce la niveluri foarte ridi
cate ale șomajului, la sporirea dra
mei celor fără slujbe. Este un 
fapt ilustrat și de recentul raport 
al Comisiei executive a C.E.E. 
privind gradul de folosire a for
ței de muncă In țările membre, 
care arată că țări cu înalte rate ale 
șomajului, ca Spania (21,5 la sută), 
Irlanda (19.6 la sută). Olanda (12,3 
la sută). Belgia (12 la sută). înre
gistrează in continuare creșterea 
numărului celor in căutare de lu
cru.

Ceea ce îngrijorează și mai mult 
guvernele țărilor respective este 
nivelul foarte ridicat al șomajului 
în rîndurile tinerilor. In principa
lele patru țări ale Pieței comune, 
rata șomajului juvenil a crescut de 
la 13,6 la sută în 1980 la 21,5 la 
sută în 1986 (aceasta în timp ce în 
S.U.A. era în 1986 de 13 la sută, 
după ce în 1982 atinsese recordul 
de 17 la sută, iar în Japonia ea a 
crescut de la 3,4 la sută in 1980 la 
5,5 la sută în 1986). Tinerii între 
15 și 24 de ani reprezintă 42 la sută 
din ansamblul persoanelor fără loc 
de muncă, față de 38,6 la sută în 
S.U.A. și 22,4 la sută în Japonia.

Un alt motiv de deosebită pre
ocupare îl constituie faptul că pro
porția șomajului de lungă durată, 

deja ridicată, continuă să crească, 
devfnind o caracteristică a situa
ției ocupării forței de muncă in ță
rile capitaliste, in general, ți in 
cele vest-europene, în special. In 
Franța, de exemplu, 71 la sută din
tre șomeri iși pierduseră, in 1986, 
locul de muncă de mai bine de șase 
luni, iar 47 la sută de mai mult de 
un an. Pentru tot mai mulți oa
meni, succesiunea scurtelor pe
rioade de șomaj nu este decit pri
ma fază a unei spirale descenden
te, care sfirșește cu șomajul de 
lungă durată, și consecința sa so
cială cea mai grea de suportat : 
marginalizarea.

Există, desigur, unele preocupări, 
într-o țară sau alta, pentru solu
ționarea acestui flagel ce deviază 
brutal existența a milioane și mili
oane de oameni, tineri sau maturi, 
bărbați sau femei. Se iau măsuri 
sau se elaborează programe. Dar 
tocmai eșecul tuturor acestor mă
suri sau programe, concretizat 
în creșterea în proporții de masă 
a numărului celor rămași fără loc 
de muncă, demonstrează că șoma
jul este un fenomen determinat de 
însăși. esența capitalismului ca sis
tem economic, că șomajul este în
soțitorul permanent al acestei orin- 
duiri.

Valentin PĂUNESCU

LDC... Nu, nu este vorba de 
vreun nou tip de rachetă sau altă 
armă de distrugere, așa cum ar 
părea la prima impresie, într-o 
lume in care escalada neîntreruptă 
a înarmărilor a dus la o adevărată 
manie a prescurtărilor pentru a 
desemna tot felul de mijloace de 
luptă. Aceste inițiale, tot mai frec
vent întilnite in ultimul timp in 
terminologia politică și economică 
internațională, se referă la cu totul 
altceva, și anume la categoria ță
rilor considerate cel mai puțin 
dezvoltate (Least Developed Coun
tries), cu alte cuvinte, cele mai 
sărace ale planetei, tn număr de 
patruzeci și ceva, ele au un venit pe 
locuitor incredibil de scăzut, care 
nu depășește 300—400 de dolari 
anual (in anumite cazuri extreme 
netrecînd de 100 dolari !).

Situația disperată a acestor țări, 
ca și a altora cu un venit insufi
cient pentru un trai cit de cit 
civilizat, a fost, o dată mai mult, 
pusă in evidență cu prilejul unui 
colocviu ținut zilele trecute la Li
sabona, care a inaugurat un ciclu 
de manifestări, sub egida Consiliu
lui Europei, în legătură cu decala
jele tot mai accentuate dintre sta
tele bogate (Nordul dezvoltat) și 
cele sărace (Sudul subdezvoltat) și, 
în același timp, cu interdependen
țele din ce in ce mai evidente, dar 
din păcate prea adesea trecute cu 
vederea, dintre cele două grupuri 
de state.

S-au spus la acest colocviu lu
cruri foarte adevărate, la care nu 
se poate decit subscrie. Așa, de 
pildă, secretarul general al Consi
liului Europei, spaniolul Marcelino 
Oreja, a declarat că „Europa (occi
dentală) nu poate trăi închistată in 
ea însăși, întoarsă spre trecut și 
preocupată numai de propriile pro
bleme". Președintele țării-gazdă, 
Mario Soares, a amintit de un vechi 
proverb african — „problemele 
omului pot fi soluționate numai de 
om" — pentru a pleda in favoarea 
unei atitudini de solidaritate uma
nă, a unei rezolvări prin eforturi 
comune a consecințelor grave ale 
sărăciei absolute ce domnește pe 
întinse suprafețe ale globului. Di
rectorul general al UNESCO, Fe
derico Mayor Zaragoza, a criticat 
„situația bizară de pînă acum, cind 
cei bogați se întîlneau intre ei pen
tru a discuta despre cei săraci", 
fără insă ca aceste discuții să se 
soldeze cu vreo măsură concretă, și 
s-a pronunțat și el in sprijinul dia
logului și cooperării internaționale. 

ca singura modalitate de a se ajun
ge la o soluție judicioasă a pro
blematicii subdezvoltării. Nigeria
nul Wole Soyinka, laureat al Pre
miului Nobel pentru literatură, s-a 
făcut ecoul strigătului de durere al 
popoarelor Africii, ai cărei copii 
sint secerați zilnic cu zecile de 
mii de foamete și boli, însoțitorii 
permanenți ai sărăciei.

Cuvinte la fel de dramatice au 
răsunat aproape concomitent și la 
Bruxelles, unde s-a desfășurat Con
ferința Mondială asupra Alimenta
ției, participanta denunțind, pe 
bună dreptate, „contradicția insu
portabilă dintre foametea din Sud 
și excedentele agricole din Nord". 
Este de-a dreptul o aberație — a 
arătat președintele Zambiei, Ken
neth Kaunda, care este și președin
te in exercițiu al Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.) — ca, în 
timp ce in Piața comună se discută 
ce să se facă cu surplusurile agri
cole, sute de milioane de oameni 
din țările subdezvoltate să sufere v 
de malnutriție.

Dar care statistici pot reda in 
adevărata ei dimensiune tragedia: 
uriașelor mase de oameni ce tră-' 
iese intr-o extremă sărăcie ? Cum 
se poate supraviețui cu un venit 
de 300 de dolari- pe an, respectiv 
cu mai puțin de un dolar pe zi ? 
Cam tot atît cit este prețul mediu 
al unui pachet de țigări, potrivit 
aprecierilor publicate de Ziua mon
dială fără tutun, care a coincis, in 
timp, cu reuniunea de la Lisabona. 
Iși poate cineva îndestula nevoile 
zilnice dintr-o sumă echivalind cu 
un ■ singur pachet de țigări ? Cit 
timp mai poate dura o asemenea 
situație ? Neîndoios, „tensiunea" 
dintre cei doi poli opuși — ai bo- > 
găției și ai sărăciei — se apropie 
periculos de pragul critic.

...In definitiv, LDC poate fi con
siderat, totuși, indicativul unei te
ribile arme. Nu degeaba sărăcia, 
subdezvoltarea au fost asemuite de 
atitea ori unei bombe cu explozie 
intirziată, care, fără a emite radia
ții sau fără a degaja un suflu 
distrugător, poate avea efecte la fel 
de distructive ca și ale armei nu
cleare. Numai că pentru reducerea 
arsenalelor atomice s-au întreprins 
cîțiva pași, chiar dacă foarte ti
mizi, iar in prezent se întreprind 
discuții pentru adoptarea unor mă
suri mai substanțiale. Pentru de
zamorsarea „bombei" sărăciei nu 
s-a întreprins insă nimic. Absolut 
nimic.

R. CĂPLESCU
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