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Cu pricepere și răspundere,
agricultura se face, cu bune rezultate,
in condițiile date de natură!
Se impune o puternică angajare, pe întregul front al lucrărilor
agricole, pentru învingerea greutăților pricinuite de condițiile

climatice aspre din această perioadă

într-o atmosferă de cordialitate, expresie a interesului și dorinței
reciproce de a dezvolta colaborarea bilaterală, ieri a continuat

9 Cum va fi vremea in următoarele zile și pină la
sfirșitul lunii
• Ce măsuri se impun pentru continuarea lucrărilor și
protejarea culturilor de legume și a pomilor

• SEMĂNATUL

VIZITA OFICIALA A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU, IN AUSTRALIA
Dineu în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu
oferit de primul-ministru al statului Australia de Vest
în onoarea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, cu prilejul
vizitei în statul Australia de Vest,
primul-ministru Peter Dowding a
oferit un dineu vineri, 15 aprilie.
Au luat parte tovarășii Ștefan
Andrei, Silviu Curticeanu, loan
Totu, alte persoane oficiale.
La dineu au participat miniștri,
personalități ale vieții politice, eco
nomice și culturale din Perth.
La încheierea dineului, care s-a
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, ce a pus în evidentă stima
și deosebita considerație cu care
sînt înconjurați înalții oaspeți ro
mâni în vizita lor în Australia, au
fost rostite toasturi.
în toasturile rostite de președin
tele Nicolae Ceaușescu și primulministru Peter Dowding, urmărite
cu atenție și subliniate cu aplauze,
s-au relevat satisfacția deosebită
față de vizita efectuată de șeful
statului român în Australia, im
portanța deosebită a acesteia pen
tru promovarea și ridicarea la un
nivel'superior'a relațiilor românoaustraliene, convingerea că ele
vor servi cauza colaborării și păcii
în lume.
La rîndul său, Richard Court,
lider adjunct al Partidului Libe
ral, de opoziție, s-a adresat înalților oaspeți români subliniind în
toastul rostit că partidul său se
alătură sentimentelor
exprimate
de primul-ministru al statului
Australia de Vest.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Ne face o deosebită plăcere că
în cadrul vizitei pe care o în
treprindem în Australia sîntem
oaspeții statului Australia de Vest.
Folosesc acest prilej pentru a vă
adresa, în numele meu și al to
varășei
mele,
dumneavoastră,
domnule prim-ministru, tuturor
celor prezenți, locuitorilor statu
lui Australia de Vest mulțumiri
le noastre cordiale pentru primirea
ospitalieră pe care .negați făcut-o,
precum și un salut călduros și cele
mai bune urări.
Aș dori să folosesc acest pri
lej pentru a vă adresa — cu pri
lejul aniversării bicentenarului
Australiei — calde felicitări și să
vă urez noi succese în dezvoltarea
statului dumneavoastră.
Vizita pe care o facem în Aus
tralia — deci și în statul dumnea
voastră — constituie o expresie a
bunelor relații care s-au statorni
cit și se dezvoltă între țările și
popoarele noastre, a dorinței co
mune de a lărgi tot mai mult re
lațiile economice, tehnico-științifice, de a întări în continuare pri
etenia și colaborarea reciproc
avantajoasă.
Sîn'tem spre sfirșitul vizitei
noastre în Australia. Pot afirma
că avem impresii bune despre tot
ceea ce am văzut, despre convor
birile pe care le-am avut in ca
pitala Australiei și în cele două
state pe care le-am vizitat. în ca

drul convorbirilor am ajuns la
concluzia comună că există mari
posibilități privind
dezvoltarea
colaborării economice, tehnologice
și în alte domenii. Cu domnul
prim-ministru al Australiei am
convenit să dezvoltăm puternic
schimburile economice și în alte
domenii, față de nivelul existent
în prezent. Aceste înțelegeri au
fost confirmate de ceea ce s-a sta
bilit în cele două state vizitate, in
clusiv în statul dumneavoastră.
Există deja în Australia de Vest
atît oameni politici, cît și oameni
de afaceri care au vizitat România
și s-au putut convinse că sînt reale
posibilități de dezvoltare a relații
lor dintre cele două țări. România
a cunoscut o puternică dezvoltare
în ultimii 40 de ani, dar îndeosebi
în ultimii 20 de ani.
Noi pornim de la realizarea unei
colaborări largi cu toate statele

lumii, fără deosebire de orînduire
socială. Considerăm că schimbu
rile economice, tehnologice, legătu
rile culturale și în alte domenii ău
o mare însemnătate pentru cu-'
noașterea reciprocă și dezvoltarea
prieteniei între popoare.
Deși țările noastre se găsesc la
distanțe mari, viața a demonstrat
că distanțele pot fi ușor depășite
atunci cînd se pornește de la prin-;
cipiile egalității, respectului inde
pendenței, suveranității și avanta
jului reciproc.
După cum este bine cunoscut,
schimburile economice, colabo
rarea în diferite domenii sînt po
sibile numai în condiții de pace.
De altfel, dezvoltarea relațiilor
economice, colaborarea multilate
rală intre state au servit totdeauna
prieteniei, cauzei păcii între . po
poare.

. Noi doqm ca relațiile noastre cu
Australia, cu statul dumneavoas
tră să servească tocmai acestei
politici de dezvoltare economicosocială a fiecărei națiuni, aspira
țiilor de progres, de bunăstare și
pace. Am ferma convingere că vi
zita întreprinsă în Australia și în
statul dumneavoastră, și care se
apropie de sfîrșit, va contribui la
dezvoltarea puternică a schimbur.lor economice, că vom intensifica
schimburile de vizite, contactele în
diferite domenii de activitate, in
clusiv între guvernele- din țările
noastre — iar în acest cadru, desi
gur. și cu Australia de Vest.
Să facem în așa fel încît rela
țiile noastre să servească progresu
lui celor douȘ state, dezvoltării lor
economico-sociale,
să servească
păcii și colaborării internaționale !
(Aplauze).

Toastul primului-ministru al statului
Australia de Vest, Peter Dowding
Adresînd din nou calde urări
de bun venit președintelui
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu, primul-ministru
Peter Dowding a subliniat : Sîntem
fericiți și onorați că vă aflați în
vizită în statul nostru. Aceasta re
prezintă o expresie a relațiilor de
prietenie dintre popoarele austra

lian și român, a dorinței de a le
dezvolta. Vizita dumneavoastră
este un prilej fericit, este un mo
ment istoric.
Înfățișînd, în continuare, preocu
pările pentru dezvoltarea econo
mică, pentru punerea în valoare a
resurselor naturale existente, pri
mul-ministru al statului Australia

de Vest, după ce a subliniat că s-a
intrat într-o etapă nouă de dez
voltare industrială, a exprimat in
teresul deosebit de a promova re
lațiile economice cu România. Sînt
convins, a spus el, că există multe
posibilități și căi, pe baze de avan-

(Continuare în pag. a V-a)

La Combinatul petrochimic Midia-Năvodari

A intrat în funcțiune o importanta capacitate productiva
La Combinatul petrochimic MidiaNăvodari a fost pus in funcțiune unul
din cele mai importante și complexe
obiective din cadrul combinatului —
instalația de piroliză p.entru produ
cerea etilenei.
în telegrama adresată cu acest prilej
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, de comitetul de
partid și consiliul oamenilor muncii
din cadrul combinatului, se arată :
în numele comuniștilor, al tuturor
celor care au contribuit la acest im
portant succes, vă exprimăm, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, recunoș

CONTINUE
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RĂGAZ, ORIUNDE CONDIȚIILE PERMIT!
nut pe tot parcursul acestei primă
O primăvară care a pus și pune
veri in limite optime sau apropiate
la aspre examene răspunderea in
de optim in toate zonele agricole
muncă și gradul de pregătire pro
ale tării. La data aceasta, cele mai
fesională ale lucrătorilor din agri
ridicate valori, de 1 700—1 900 mc
cultură. examene trecute pină acum
la hectar, se semnalează în nordbine și foarte bine in cele mai
estul
Transilvaniei și în părțile
multe zone și unități agricole și
mai deluroase ale Crișanei. în ce
care printr-o mobilizare exemplară
lelalte
zone,
rezerva de apă acu
vor fi, fără indoială, trecute in amulată in sol atinge valori de
celeași condiții bune. Organele și
1 300—1 700 mc la hectar, cu excep
organizațiile de partid, conducerile
ția Dobrogei, părții de est a Mun
unităților agricole vor găsi soluții
teniei, extremității sud-vestice a
le cele mai potrivite, angajînd ex
Olteniei și a celei estice a Moldo
periența minunaților lucrători din
vei, unde cantitățile de apă sint
agricultură pentru învingerea greu
cuprinse intre 1 100 și 1 300 mc la
tăților ivite, pentru continuarea cu
hectar. Temperatura medie diurnă
forțe sporite a tuturor lucrărilor
a solului la adîneimea de 5 și 10
agricole și încheierea acestei cam
cm s-a situat, in ultima săptămînă.
panii de primăvară în condiții care
intre 11 și 14 grade in zonele su
să asigure recolte foarte bune.
dice ale țării, in timp ce în restul
După o perioadă in care se
regiunilor au predominat tempera
creaseră bune condiții pentru des
turi de 8—10 grade, exceptind
fășurarea activității in agricultură,
nord-estul Transilvaniei, Maramu
în ultimele zile fenomene meteo
reș și Podișul Sucevei, unde aces
rologice, puțin obișnuite pentru
tea au coborit . pină la 6—8 grade.
mijlocul lunii aprilie, au generat o
Zilele călduroase, pe fondul unei
serie de dificultăți în executarea
bune aprovizionări cu apă a plan
lucrărilor agricole, ninsorile și bru
telor, au determinat creșterea pu
mele ajungînd chiar să creeze in
ternică a culturilor de toamnă și
unele zone situații deosebite, mai
a plantelor furajere. în zonele su
ales in pomicultură și legumicul
dice și vestice ale tării s-a încheiat
tura. Ținînd Seama de consecințele
pe care ar putea să le aibă aceste * faza de alungire a paiului la griul
de toamnă (cu un avans de 10—15
fenomene asupra stării de vegeta
zile față de normal), în timp ce
ție a unor culturi legumicole sau
în celelalte zone această fază este
soeciilor de pomi ce înfloresc mai
realizată în proporție de 40—60 la
timpuriu, am solicitat unor specia
sută, cu un avans de 5—10 zile. La
liști din Ministerul Agriculturii și
speciile pomicole avansul este de
Institutul de meteorologie și hidro
6—8 zile. Pentru efectuarea lucră
logie citeva precizări privind sta
rilor de pregătire a solului și de
rea și evoluția vremii, măsurile ce
însămințare a culturilor prăsitoare,
se impun pentru reluarea lucrări
condițiile agrometeorologice au fost
lor în cimp imediat ce vremea va
favorabile pină acum.
reveni la normal.
Ca un fapt pozitiv ar fi de no
începînd de miercuri dimineața,
tat. în primul rînd, că rezerva de
însă, vremea s-a răcit accentuat în
umiditate accesibilă plantelor pe
toate regiunile țării. Au căzut pre
adîneimea de 0—100 cm s-a menți
cipitații predominant sub formă de

(Continuare în pag. a III-a)

SARCINILE ECONOMICE
- ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!

(Continuare în pag. a V-a)

Domnule prim-ministru,
Doamnelor și domnilor,

SĂ

ninsoare în Moldova și Transilva
nia, sub formă de ploaie cu trans
formări în lapoviță in Muntenia,
iar în restul țării s-au consemnat
precipitații doar cu caracter izolat.
Vintul a suflat tare și în rafale
mai ales în regiunile răsăritene ;
în Moldova, vintul a atins, pe
alocuri, viteze de 70—90 km pe oră,
generînd astfel un adevărat feno
men de viscolire. Ieri la amiază,
valorile termice erau mult scăzute
față de valorile multianuale carac
teristice acestei date. Ele au fost
in general cuprinse intre minus 3
grade și plus 1 grad in regiunile
centrale, nordice și răsăritene, iar
în rest, în medie, între 1 și 5 gra
de, mai ușor ridicate în Oltenia,
pînă la 8—9 grade, regiune in care
s-a conservat pentru moment masa
de aer cald.
. în următoarele două zile vremea
se va menține foarte rece. îndeo
sebi în zonele centrale, nordice, es
tice și submontane, unde tempe
raturile minime vor coborî pină la
minus 2 și chiar minus 5 grade,
în restul teritoriului, temperaturi
le minime se vor situa între mi
nus 1 grad și plus 3 grade. Pre
cipitații mai abundente sub formă
de ploaie, lapoviță și ninsoare se
vor mai semnala în zonele estice,
sud-estice si centrale, unde, local,
acestea vor depăși 10—15 litri, pe
metrul pătrat. în continuare, vre
mea se va ameliora treptat incepind din vestul tării.
Temperatura- medie diurnă a so
lului la adincimea de 5 și 10 cm
va scădea la începutul intervalu
lui. îndeosebi in jumătatea de nord
a tării. Limitele de temperatură
se vor situa între 8 și 10 grade
în zonele sudice și între 5—7 gra
de în celelalte zone, exceptind Ma
ramureșul. nord-estul Transilva
niei si Podișul Sucevei, unde vor
predomina temperaturi între 2 si 4
grade. După 18 aprilie, tempera
turile vor continua să crească, ajungînd la valori specifice acestei
perioade. Ca urmare a scăderii
temperaturilor din aer și sol. mai
ales în prima parte a intervalu
lui’. ritmul de creștere la culturi
le de toamnă si ierburi perene va
fi temporar încetinit. Condiții fa-

tința noastră profundă pentru rolul
determinant pe care il aveți în ela
borarea și înfăptuirea programelor
de valorificare superioară a resurse
lor materiale și de forță de muncă
ale societății noastre, in fundamen
tarea științifică și aplicarea neabătu
tă a întregii politici a partidului și
statului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism.
Folosim și acest prilej pentru a
exprima cele mai vii mulțumiri și
întreaga noastră recunoștință tova
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu pentru ajutorul deo
sebit ce ni l-a acordat și ni-1 acordă
în permanentă în soluționarea pro

blemelor tehnico-științifice. pentru
contribuția deosebit de prețioasă
adusă la înălțarea acestei grandioase
cetăți a petrochimiei românești. ■
Vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. că vom acționa
cu pasiune și dăruire revoluționară
pentru realizarea exemplară a obiec
tivelor și sarcinilor ce ne revin din
hotărîrile Congresului al XIII-lea și
Conferinței Naționale ale partidului,
că vom urma neabătut strălucitul
dumneavoastră exemplu de muncă
neobosită pusă în slujba înfloririi'
patriei și fericirii poporului român.
(Agerpres)

ÎN ZIARUL DE AZI:
• Din experiența con

siliilor populare
• Scrisori

în

atenția

opiniei publice, a
organismelor demo
crației socialiste

• „Scînteia" pe urme

le „Scînteii"

în această perioadă, colectivele de oameni ai muncii
din întreaga economie iși intensifică eforturile pentru
îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. Așa cum
a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 6 apri
lie a.c., realizarea planului pe luna aprilie, atit in ce
privește producția industrială, cit și investițiile, tre
buie să fie urmărită zi de zi, cu toată răspunderea,
luindu-se operativ măsurile ce se impun pentru Îmbu
nătățirea radicală a activității productive.
,
Pornind de la aceste cerințe, o atenție deosebită tre
buie să se acorde sporirii' producției de metal care
are un rol esențial în înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială, a obiectivelor importantei
acțiuni de modernizare a proceselor de producție.
După cum s-a apreciat la ședința Comitetului Politic
Executiv, in luna martie a acestui an unitățile din
cadrul Ministerului Industriei Metalurgice au înregis
trat progrese importante in domeniul îndeplinirii in
dicatorilor de plan. Progrese care se cer consolidate
și amplificate în continuare, pentru ca toate răminerile in urmă să fie recuperate, iar beneficiarii din

economie să primească la timp, integral, cantitățile șl
sortimentele de metal planificate și contractate, asigurindu-se semifabricate și produse de prelucrare me
talurgică la nivelul calitativ prevăzut.
Evident, pentru aceasta se impune ca în toate uni
tățile din această ramură industrială să se intensifice
eforturile in vederea utilizării mai bune a capacită
ților de producție și valorificării superioare a resur
selor materiale și energetice. Premise în acest sens
există. După cum s-a anunțat, recent, la Combinatul
siderurgic din Galați s-a încheiat, intr-un timp re
cord, reparația capitală la cel mai mare furnal al
țării, iar siderurgiștii hunedoreni au produs in pri
mul trimestru al anului anumite cantități de oțel și
fontă peste prevederi. De asemenea, un număr de
unități din sectorul de prelucrări metalurgice sînt
pregătite ca. pe măsura asigurării semifabricatelor, să
lucreze intr-un ritm mai susținut. Esențial este însă
ca. în toate unitățile din această ramură, să se
muncească, acum, cu intreaga răspundere și cu spi
rit gospodăresc pentru ca in fiecare zi să se obțină
rezultate maxime in producție.

DEPĂȘIREA PLANULUI LA PRODUCȚIA DE OTEL
?

»

»

-un succes de prestigiu al siderurgiștilor hunedoreni
Mai mult de 7 000 tone de oțel
peste plan in primul trimestru al
acestui an. Iată un succes pe care
de vreme mai îndelungată oțelarii
hunedoreni il pregătesc cu mul
tă trudă
și
dăruire
profesională. Ce-i drept, de citeva ori
obiectivul îndeplinirii planului li
s-a părut a fi foarte la în
demină. măsurile de ordin tehnic și
organizatoric adoptate fiind pe punc
tul de a fi fructificate din plin, dar
de fiecare dată intervenea un ele
ment neprevăzut, de cele mai multe
ori independent de combinat, care
anihila o bună parte din eforturi.
In același timp, presat de sarcinile
de plan, colectivul de aici s-a con
fruntat. deopotrivă, cu. cerințele asi
milării unor mărci noi. tot mai
pretențioase, de oțel, ale ridicării ca
lității si performantelor metalului
elaborat pentru a satisface necesită
țile unor programe prioritare pentru
economia națională — cerințe cărora
le-a făcut față in condiții onorante
pentru prestigiul său.
Rezultatul obținut relevă că s-au
tras toate învățămintele din intîmplările nedorite din perioadele pre
cedente și. în acest an. s-au luat
toate măsurile necesare pentru ca
producția fizică planificată să fie ri
guros îndeplinită. Suportul l-a re
prezentat programul de perfecționa
re a organizării și modernizare a pro
ducției. Din discuțiile cu muncitori
și specialiști din producție s-au des
prins citeva soluții organizatorice și
tehnice, rod al gindirii proDrii, care
și-au demonstrat eficacitatea prac
tică. Asupra cîtorva din acestea ne
vom opri, cu încredințarea că expe
riența acumulată poate sugera idei
utile si altor otelăr’i din tară. La
anumite soluții de ordin tehnic s-a
referit Cristea Sîrb. șeful echipei de
otelari de la cuptorul 6. schimbul B,
al O.S.M. II, echipă care în primul
trimestru a produs peste plan 1800
tone otel :
— Deși printre specialiști circulă
opinia că procedeul Siemens-Martin
și-a trăit traiul, pină una alta, aici,
la Hunedoara, există două oțelarii
care lucrează după această tehnolo

gie, deci trebuie să scoatem tot ce
se poate din capacitățile de care dis
punem. în ultimul timp, oțelarii de
la Siemens-Martin au reușit să in
troducă o ordine riguroasă in teh
nologia de zidire a bolților cuptoare
lor. Am ajuns, putem spune, la o
formulă optimă de punere in operă
a refractarelor, care ne permite
creșterea cu 15 la sută a durabilită
ții cuptorului. D.e asemenea, la un
moment dat au apărut mari dificul
tăți în asigurarea materialelor pentru
refacerea vetrelor la cald. Si atunci
am încercat să folosim materiale de
care puteam dispune în zonă. La
probele pe care le-am făcut, dolomita sinterizată s-a dovedit a fi un
înlocuitor bun pentru magnezită, fi
rește insă numai într-o anumită
proporție. Rezultatele obținute ne
permit să fim optimiști în a per
severa p.e această cale.
La oțelăria electrică nr. 2. un alt
specific, alte probleme, cărora li se
caută soluții adecvate. Pe lingă
cerința asigurării furnizării neîntre
rupte a energiei electrice, o altă pro
blemă importantă aici, ca de altfel
în toate oțelăriile. o. reprezintă cali
tatea electrozilor. în această privință,
esențială .este schimbarea de optică
produsă în rindul otelarilor. Obiec
tivul propus': electrozii de care se
poate dispune să fie gospodăriți cu
cit mai multă grijă și utilizați cit
mai rational din punct de vedere
tehnologic pentru a sc produce otelul
prevăzut. Efectele : față d.e perioa
dele anterioare, consumul specific de
electrozi a scăzut cu aproape 30 la sută.
Cei care sint interesați să capete de
talii in legătură cu măsurile între
prinse pentru aceasta se pot adresa
direct, combinatului siderurgic hunedorean.
O altă realizare notabilă : înlocui
rea lăncilor consumabile pentru insuflarea oxigenului cu lănci reutilizabile răcite cu apă. Pe lingă efec
tele pe planul reducerii consumului
de astfel de lănci, procedeul prezintă
avantajul că este mai productiv,
ușurînd munca fizică a oțelarului.
Cît privește oțelăria electrică nr. 1,
accentul s-a pus pe utilizarea in
tensivă a instalațiilor pentru elabo

rarea otelului inoxidabil. Aici s-au
pus la punct metode și tehnologii de
lucru care permit, pe de o parte, asigurarea elaborării unor mărci de
otel foarte dificil de obtinut în con
diții tehnologice clasice și. pe de altă
parte, utilizarea în proporții tot mai
mari a unor feroaliaje de fabrica
ție indigenă, care se pot procura mai
ușor. Cert este că s-a demonstrat
concret posibilitatea obținerii unor
cantități mari de otel inoxidabil.
în strinsă legătură cu măsurile de
ordin tehnic sau organizatoric, se
cuvine relevată experiența obținută
în munca cu oamenii. în antrenarea
muncitorilor și specialiștilor la găsi
rea celor mai bune soluții și la apli
carea lor perseverentă in practică. în
această privință se cuvine relevat
creditul deosebit acordat tinerilor
specialiști, cărora li s-au încredințat
să rezolve probleme tehnice și teh
nologice concrete. De asemenea, se
aplică cu succes metoda de a de
monstra practic tuturor muncitorilor
și specialiștilor posibilitatea concretă
a aplicării unei noutăți tehnice, a
obținerii unor anumite randamente
sau a fabricării unor mărci de otel.
Un mare efect l-au avut introdu
cerea și aplicarea corectă a acordu
lui global, care leagă direct retribui
rea muncii de rezultatele muncii.
Făcind un sondaj fiecare prim-topitor — întrebat asupra rezultatelor
obținute d.e echipa de otelari pe care
o conduce — a putut să dea răspun
suri exacte atit în privința unor in
dicatori cantitativi, cit și calitativi
și să arate cu precizie, pe zile, ce
mai au de făcut pină la sfirșitul pe
rioadei nu numai pentru a se în
cadra, ci chiar pentru a depăși sar
cinile de plan.
Deci, primul trimestru a anunțat
un an cu bune rezultate pentru oțe
larii hunedoreni. Totuși, inginerul
Gheorghe Amititeloaie. directorul
uzinei nr. 3 oțelării. nu este mulțu
mit, mărturisind că se aștepta la
efecte mai mari, că potențialul real
este mai ridicat decît cantitățile con
semnate zilnic în rapoartele de pro
ducție.

(Continuare în pag. a III-a)
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MOBILIZAREA TUTUROR ENERGIILOR
PENTRU ÎNDEPLINIREA PLANULUI
obiectiv central al muncii de partid
înfăptuirea hotărârilor adoptate
de cel de-al XIII-lea Congres și de
Conferința Națională ale partidului
impune, ca o cerință de prim ordin,
perfecționarea muncii organelor si
organizațiilor de partid, creșterea si
mai puternică a rolului lor condu
cător în întreaga activitate pentru
transpunerea, in viață a planurilor
și programelor de dezvoltare economico-socială. Din această perspec
tivă, Comitetul municipal de partid
Bacău militează pentru imprimarea
unui stil de muncă dinamic, revolu
ționar, creator, care să determine o
nouă calitate in întreaga activitate
organizatorică si politico-educativă.
vizind dinamizarea energiilor crea
toare ale oamenilor muncii pentru
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
de plan.
în tot ce întreprindem avem în ve
dere înfăptuirea sarcinilor formula
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
secretarul general al partidului, pri
vind creșterea in ritm susținut a ca
lității si eficientei activității in
toate domeniile, obiectiv care se află
în strânsă interdependență cu niveIul
muncii
politico-organizatorice
desfășurate de organele si organizațiile de partid.
Cunoașterea profundă a realitătilor din unitățile economice, partici
parea efectivă a activului de partid
la rezolvarea unor, probleme mai
dificile cu care se confruntă acestea
constituie punctul de plecare in mo
bilizarea eforturilor . creatoare ale
oamenilor muncii in vederea înfăp
tuirii sarcinilor de plan. Fără îndo
ială. in activitatea economică pot
apărea și unele greutăți, se pot ma
nifesta anumite neajunsuri.
Bună
oară. combinatul de îngrășăminte
chimice, unitate de importanță deo
sebită in economia municipiului si
a județului, a înregistrat mari res
tanțe la producția fizică si la ceilalți
indicatori de olan datorită defecțiu
nilor in funcționarea instalațiilor.
Problemele au fost discutate deschis
în organizațiile de partid, cu toți
oamenii
muncii din combinat, găsindu-se soluții practice concreti
zate in realizarea de foarte bună ca
litate a reviziilor generale. îmbucu
rător este că instalațiile funcționea
ză acum bine și avem condiții de a
îndeplini sarcina de mare răspun
dere trasată de secretarul, general al
partidului privind realizarea narametrilor proiectați. La uree, de
exemplu, una din instalațiile de
bază ale combinatului, parametrii
proiectați au și fost realizați.
Activitatea politică, educativă si
organizatorică din municipiu este
orientată cu prioritate spre conștien
tizarea colectivelor asupra modului
în care trebuie înțelese calitatea și
eficienta muncii, astfel ca pe aceas
tă bază să găsim soluții concrete la
problemele care se ridică intr-o
întreprindere sau alta. Am exa
minat in organizațiile de partid pro
blema consumurilor specifice, insistind asupra faptului că a le depăși
jjjșeamnă a genera pagube; pehțru
avuția națională, câ ' gospodărirea
judicioasă a resurselor materiale, si
energetice
reprezintă, in . fonti țj
prdbTomă de conștiință' pomi'ca.' ce
tățenească. La întreprinderea meta
lurgică. bunăoară, se depășeau nor
mele de consum, invocindu-se, mai
ales, -motive din afara unității. Ana
liza efectuată aici de comitetul mu
nicipal de partid a evidențiat insă
că, pe lingă unele greutăți inerente,
consumurile sint depășite, in princi
pal. datorită neajunsurilor proprii.
Ca urmare a măsurilor politice, teh
nice și organizatorice luate, colec
tive formate din membri ai activului
de partid analizează acum cu toată
răspunderea
tehnologiile.
fiecare
normă depășită, cauzele rebuturilor.

făcînd apel la răspunderea si anga
jarea hotărîtă a oamenilor ; drept
urmare, rezultatele sint promițătoa
re. de la inceputul anului si pină
acum nu s-au mai înregistrat depă
șiri la consumurile specifice de ma
terii prime si materiale.
Măsurile
au fost generalizate in toate unită
țile și, pentru a exercita un control
mai eficient, a fost organizat un
sistem propriu de urmărire a prin
cipalelor consumuri specifice de materii prime, materiale si energie
electrică.
Acordăm întreaga atenție
sprljinului și controlului concret ;al organizațiilor de partid în îmbunătățirea
stilului și metodelor de muncă pen
tru rezolvarea unor sarcini priori
tare. lată un exemplu concludent;
deoarece aplicarea măsurilor din
programele de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor
de producție nu și-au găsit intru
totul materializarea in rezultatele
economice ale Întreprinderilor, co
mitetul municipal de partid a efec
tuat un control sistematic in toate

VIAȚA DE PARTID
IN MUNICIPIUL BACĂU

unitățile industriale și de construc
ții din municipiu. S-a constatat că
această importantă acțiune nu a cu
prins masa largă de oameni ai mun
cii, a rămas, undeva, la nivelul compartîmenteloi- funcționale, ceea ce a
dus la o mobilizare insuficientă a
potențialului
creator de care dispune fiecare colectiv, Concluziile si
măsurile necesare au fost analizate
de biroul comitetului municipal de
partid in prezența secretarilor comi
tetelor de partid si a directorilor de
întreprinderi si apoi au fost prezen
tate Întregului activ de partid, pro
pagandiștilor. Am avut si avem me
reu in vedere să nu ocolim, să nu
tergiversăm soluționarea unor si
tuații mai dificile cu care se con
fruntă unitățile economice, să nu ne
limităm la formularea unor critici
său îndemnuri, ci împreună cu or
ganizațiile de partid să căutăm si să
găsim soluții concrete, eficace pen
tru rezolvarea problemelor. Astfel,
atunci cind la întreprinderea de
confecții s-au înregistrat restanțe
la export, cu influență negativă
asupra tuturor indicatorilor de olan,
problemele exportului au fost dis
cutate deschis cu oamenii, ei inșisi
găsind soluții realiste de moderni
zare a producției, de adaptare la ce
rințele pieței .externe. în prezent, in
această unitate, 84.5 la sută din pro
duse sint noi. iar 87.7 la sută sint
produse de nivel calitativ mondial
ridicat.
Comitetul municipal de partid
să asigure
este intenspreocupat
______..._______
.___ _ridit-arda ' spiritului de răspundere al
membrilor de partid, al tuturor oa
menilor muncii. întărirea ordinii si
disciplinei în activitatea economică,
intrucît, așa cum s-a subliniat si la
recenta plenară a C.C. al P.C.R.. nu
este suficient să fim de acord cu
unele hotărâri, ci trebuie să dăm
dovadă de spirit revoluționar, de de
votament si hotărâre in realizarea
sarcinilor. Pe această linie, secreta
rii comitetului municipal de partid
au fost repartizați în unitățile care
au înregistrat restanțe (combinatul
chimice, intreprinde îngrășăminte
_ .
derea de încălțăminte „Partizanul",

Un frumos exemplu
Exista, pe Valea Ogoieștiului, aproape de
izvoarele piriului Horoiota, un loc mlăști
nos, doar apă și păpuriș, pe care de ani de
zile oamenii ii oco
leau. ba chiar și vitele ii fereau. Despr,■e
vaposibilitățile di
lorificare a acestor
locuri cei din Bogdănești, județul Vaslui,
au discutat de mai
multe ori. Propunerea
cea mai interesantă
s-a dovedit a fi cea a
lui Ionel Miță, pre
ședintele cooperativei
de producție, achiziții
și desfacere a mărfu
rilor.
Adunarea
cetățe
nilor comunei i-a aprobat ideea ca oe 6
hectare de mlaștină să
se facă o răchitărie. Si
s-a trecut la muncă.
S-au făcut canale de
drenaj, iar apa a fost
concentrată pe albia
piriului. Cu forțe pro
prii. fără nici o inves
tiție. a fost pregătit
terenul pe care s-a
plantat
răchita,
Și
chiar din primul an

truda oamenilor
a
schimbat
înfățișarea
locului, transformindu-1 intr-un izvor de
bogăție. Se minunează
pină și cultivatorii de
răchită cu tradiție de
ce poate oferi fosta
mlaștină : o producție
de răchită, de la 5 000
kilograme la hectar în
1980, cind s-a înființat
răchităria. la 14 000
kilograme in 1987. Asta
înseamnă o valoare
medie de 25 mii lei
pe
hectar.
valoare
care, sporește. prin
prelucrare, la 100 mii
lei pe hectar, pentru
că răchita constituie
materia primă a sec
ției de împletituri a
cooperativei care rea
lizează coșuri de nuie
le pentru nevoile agriculturii. Anual, opt
oameni confecționează
peste 12 mii de coșuri.
Valoarea
producției
este de peste 400 000
de lei anual.
Dar lucrurile nuRăs-au oprit aici,
chităria s-a extins
citeva
hectare.
cu

iar în mijlocul ei. aco
lo unde se adunase
apă mai multă și băl
tea, chiar pe
firul
piriiașului, oamenii au
amenajat un iaz cu
3 900 mp luciu de ap/i.
Iar iazul, populat cu
pești, furnizează și
destulă apă pentru iri
gații. pentru grădinile
de legume din jurul
răchităriei. Acum gos
podarii comunei se
gindesc să folosească
iazul și pentru creș
terea în voie a unor
cirduri de rate și giște.
care pot spori consi
derabil veniturile coo
perativei și. firește,
veniturile oamenilor.
Este
un
frumos
exemplu ce demon
strează că orice palmă
de pămint poate fi
pusă în valoare. De
pinde doar de inițiati
va, de preocuparea
cetățenilor, adică de
acel spirit oe care în
mod sintetic oamenii
îl numesc spirit de
gospodar.

st. ELENA

Cu nervi de oțel pe... drum de fier
Cu bilete cumpăra
te încă de simbătă de
la agenția de voiaj
C.F.R.. ne urcăm, luni
1 aprilie, la Buzău in
vagonul 3 al accele
ratului 624. în com
partimentul cu locu
rile 101. 103. 105 și 107,
pentru care agenția
din Buzău emisese tichete de rezervare, acestea erau ocupate...
tocmai de Ia Iași. Pe
culoar, patru călători,
care urcaseră din Focșani. făceau haz de
necaz, avind aceleași
locuri.
La întoarcere ne-am
cumpărat, tot de la agenție. din București,
de data aceasta, bile
te pentru acceleratul
725 (București — Bu
zău — Galați). Marți.
5 aprilie a.c.. la ora

17 si 10 minute, ne-am
îndreptat spre linia 8
(trenul in cauză avind
ora de plecare 17,30).
La linia
respectivă
sosise însă, de la ora
16,30. un accelerat de
la Brașov. Pe ecrane
le televizoarelor si pe
tabela electronică, ac
celeratul 725 continua
să aibă insă afișată ca
linie de garare... linia
8. ..Aveți răbdare că
se va lămuri situația"
— ne-au spus tova
rășe’e de la informa
ții. Și. intr-adevăr, la
ora 17.22 (deci cu nu
mai 8 minute înainte
de plecare) am fost
„invitați" la linia 9.
făcut
Urcarea
s-a
„ca-n filme", „stilul
împins"
______ fiind predo
minant. în vagonul 11
locurile 45 și 46 erau

— ati ghicit — duble
(adică se vînduseră
cite două bilete pen
tru fiecare loc), Așa
discuții
enercă...
vări.... Totul din cauza unor funcționari
distrați de la C.F.R..
care, ca si la agenția
din Buzău, ca si din
alte locuri, nu-si fac
datoria.
„Diagrama" noastră
fiind transmisă in rân
durile de fată clar și
precis, rezervăm re
gionalelor C.F.R. in
cauză „un loc dublu"
în care să consemnăm
răspunsurile si măsu
rile ce se impun pen
tru ca astfel de situa
ții să nu se mai
repete.

Stelian CHIPER

întreprinderea de panouri electropneumatice ș.a.)
pentru' a stabili
precis cauzele neajunsurilor si a
contribui efectiv, la fața locului, la
rezolvarea operativă a problemelor
care condiționează realizarea pla
nului. Problemele respective au fost
discutate
cu activul de partid al
acestor unităti, stabilindu-se mă
surile politice, tehnice si organizato
rice pentru înlăturarea neajunsuri
lor și prevenirea repetării unor
tuații similare.
Milităm pentru ca organizațiile
partid, colectivele de oameni
muncii să ințeleagă profund spiritul principiilor autoconducerii mun
citorești. ceea ce presupune să gă
sim soluții de rezolvare a proble
melor în unitățile respective și nu in
afara lor. în același timp, acordăm
o mare atenție urmăririi si aplicării
propunerilor formulate de oamenii
muncii in cadrul forumurilor demo
crației noastre muncitorești-revoluționare. Ca urmare a măsurilor luate,
in primul trimestru al anului 1988,
an hotărâtor al actualului cincinal, la
nivelul municipiului, planul de pro
ducție a fost îndeplinit la principalii
indicatori, obținindu-se in plus o
produCție-marfă in valoare de peste
35 milioane lei, concretizată în im
portante cantități de mașini-unelte,
armături industriale din fontă și oțel.
De asemenea, a fost realizat și de
pășit planul trimestrial la investi
țiile industriale si social-culturale.
Important este faptul că depășirile
de plan au fost obținute, in princi
pal, prin creșterea productivității
muncii și încadrarea in cotele re
partizate la principalele resurse ma
teriale și energetice. De exemplu,
fată de aceeași perioadă a anului
trecut, la fiecare milion lei produeție-marfă, consumul de combustibil
s-a diminuat cu 5,9 t.c.c. Merită sub
liniat că rezultate mai bune s-au
obținut la Întreprinderea de avioai
ne, întreprinderea „Avicola", intreprinderea de bere, întreprinderea
de confecții și in alte unități.
Potențialul creator al colectivelor
de oameni ai muncii este inepuizabil și, in consecință, avem incă mul
te de făcut în vederea punerii lui
mai depline in valoare. Este și ra
țiunea pentru care, pe fondul unor
rezultate bune pe ansamblu, trăgind
învățămintele necesare din expe
riența acumulată, dar si din neajun
surile care mai persistă, ne concen
trăm cu precădere preocupările spre
antrenarea tuturor oamenilor mun
cii, in frunte cu comuniștii, la valo
rificarea superioară a rezervelor
existente. în deplin consens cu in
dicațiile și orientările formulate de
secretarul general al partidului, toam
varășul
Nicolae
Ceausescu,
adoptat un program a cărui finali
zare asigură premise ca toate unită
țile economice din municipiu să ob
țină in acest an rezultate bune, care
să probeze capacitatea organizațiilor
de partid, angajarea lor fermă de a
traduce in viată hotărârile Conferin
ței Naționale a partidului.' pentru
îndeplinirea exemplară a planului
pe 1988 si pe întregul cincinal, pre
cum si a angajamentelor asumate
în întrecerea socialistă.

Vasile SANDLLACHE
prim-secretor al Comitetului
municipal Bacău al P.C.R.

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

Mica industrie

sursă de autofinanțare,
dezvoltării localității

La Conferința pe tară A președin
ților consiliilor populare, secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a subliniat încă
o dată cerința de a se acționa pen
tru dezvoltarea puternică a micii in
dustrii. a serviciilor și artizanatului
prin folosirea resurselor materiale
locale, a unor serii de materiale re
cuperabile și refolosibile — aceasta
contribuind deopotrivă la satisfa
cerea mai bună a cerințelor de aprovizionare a populației cu diferite
bunuri de consum, ca și la realizarea
unor importante venituri destinate
autofinanțării.
în comuna noastră. Biharia, reali
zăm în acest an. în industria mică,
o producție-marfă de peste 50 mili
oane lei, cu 40 la sută mai mult, de
cit în 1985. Cum am ajuns la aseme
nea rezultate ? în primul rind. am
pornit de la ideea că orice dezvol
tare a industriei mici înseamnă în
fond a contribui direct la dezvol
tarea economică a comunei, princi
pala cale de înflorire a localității,
de îmbunătățire a condițiilor de
muncă și viață ale locuitorilor. In
al doilea rind. am pornit de la ideea
că orice unitate a micii industrii tre
buie să fie eficientă, rentabilă, că
numai așa se justifică activitatea
ei. Ca atare, comitetul de partid a
inițiat o adevărată acțiune de reor-.
ganizare a activității tuturor secții
lor si atelierelor de producție exis
tente. de gospodărire mai bună a
resurselor de forță de muncă și a
materiilor prime, locale in vederea
creșterii substanțiale a eficientei
economice a fiecărei unităti. Cu
acest prilej s-au descoperit numeroa
se neajunsuri, care mai frânau încă
buna funcționare și rezultatele aces
tor unități. Efectul ? Azi, toate uni
tățile funcționează în cele mai bune
condiții. Iar prin lărgirea activității
lor. in acest- sector lucrează in pre
zent aproape 400 de oameni din co
muna noastră. Spre exemplu, am
luat măsuri și am pus un accent
mult mai mare pe valorificarea tra
diției, a priceperii și îndemînării lo

cal.nicelor în executarea broderiilor,
prepararea conservelor etc. Sau un
alt exemplu mai recent. în comună
existau Cîteva ateliere care utilizau
ca materie primă mase plastice recu
perate. Ce-ar fi să extindem activi
tatea acestor ateliere ? — au propus
oamenii. De meșteri nu duceam lip
să și nici de materiale recuperabile.
în acest mod, valorificînd spiritul
de inițiativă al oamenilor, am în
ființat și alte unități de mică indus
trie care valorifică resurse locale și
materiale recuperabile. Treptat, prin
dezvoltarea și gruparea lor s-a con
stituit un complex modern de mică
industrie, asigurindu-se condiții de
lucru ca în oricare întreprindere, in
clusiv un flux tehnologic optim. Cu
forțe proprii am realizat instalații și
mașini care funcționează cu randa
mente ridicate și generează o eficien
ță superioară in producție. Sectorul
nostru de mică industrie oferă astăzi
o gamă largă de bunuri de uz casnic
și gospodăresc, pentru unele dintre
ele unitățile noastre , fiind singurul
furnizor din țară. în același timp, am
luat măsuri pentru dezvoltarea in
ritm susținut a prestărilor de servi
cii pentru populație, asigurând încă
de la începutul actualului cincinal
nomenclatorul minimal de unităti.
fapt ce ne-a permis să depășim con
stant sarcinile de plan.
Așadar, la întrebarea în ce constă
pe scurt experiența dobindită? — am
putea enumera : înțelegerea impor
tanței deosebite, a efectelor multila
terale. economice si sociale, pe care
le are dezvoltarea micii industrii,
urmărirea îndeplinirii riguroase a
măsurilor și programelor stabilite,
consultarea cetățenilor si valorifica
rea propunerilor acestora.
Evident, experiența de pină acum
constituie un bun ciștigat.
Ținind
însă seama de sarcinile deosebit de
importante stabilite de Conferința pe
țară, a președinților consiliilor popu
lare. sîntem hotăriți să o ampli
ficăm și mai mult. Ne propunem
ca in acest an să dezvoltăm cu prio
ritate mica industrie în cadrul coo-

perativelor agricole de producție atit
pentru creșterea veniturilor acesto
ra. cit și pentru mai buna ocupare
a forței de muncă pe întreg par
cursul anului. Pe baza propunerilor
cetățenilor, creșteri deosebite va cu
noaște producția de semiconserve de
legume și fructe. Vom asigura astfel
atit necesarul desfacerii prin unita
tea noastră „Gospodina", pentru la
boratorul de cofetărie-patiserie. cît
și pentru alți beneficiari. Ne pro
punem, de asemenea, să dezvoltăm
sectorul propriu al consiliului popu
lar de prestări in construcții, avind
în vedere că pe baza planurilor de
sistematizare si dezvoltare a locali
tății vom demara din acest an lucră
rile la noul centru al comunei, angajindu-ne să realizăm in regie pro
prie toate aceste obiective . <* e larg
interes obștesc. Vom extinde mica
industrie nu numai în secții mari,
ci. în egală măsură, și în atelierele
mici, cu cițiva oameni, multi lucrind
chiar la domiciliu, realizind o pro
ducție pe cît de diversă, pe atît de
utilă — broderie, tricotat manual etc.
Vrem să creștem în secțiile de care
dispunem valoarea „lucrului mă
runt". Pentru că nu putem aștepta
de la marea industrie să ne facă o
seamă de lucruri pe care le putem
produce noi pe plan local din resurse
locale și refolosibile. în acest sens
vom spori preocupările pentru în
locuirea materialelor energointensive. cu toate că. pină acum. 80 la sută
din materia primă utilizată e consti
tuită din materialele refolosibile.
Toate acestea sint repere ale unui
program special de muncă al consi
liului popular comunal, program
adoptat cu convingerea că activitățile
de mică industrie întăresc temelia
economică a localității noastre și. pe,
această bază, autogospodărirea. auto
finanțarea și mai ales autoaprovizionarea populației comunei.

SZ1LAGY1 Stefan
președintele Consiliului popular
comunal Biharia, județul Bihor

Timpul cetățeanului este si al
societății; cum este folosit?
suri deveniseră necesare ! Unele
dintre ele s-ar fi impus chiar mai
de mult : introducerea programului
cu publicul și după-amiază, afișarea
programului de servire a publicului,
prezența zilnică îh cadrul resortului
c.f. a notarului de serviciu. Surprin
zător este că din răspuns se des
prind și anumite lucruri elementare,
care se presupun de la sine și care
nicidecum nu pot fi ridicate la rang
de „măsură". Ca, bunăoară, „se in
terzice aprodului...". Se înțelege că,
citind acest pasaj din răspuns, in
voluntar se strecoară în gind între
barea : dar dacă ziarul n-ar fi sem
nalat această anomalie crasă, ea ar
fi persistat ?
Și mai mult surprind însă „re
zervele" — exprimate pe un ton ca
tegoric — conținute într-o notă se-

parată : „Pentru eliberarea extrase
lor de c.f, in zi de vineri (...) nu se ia
nici o măsură"; De ce anume ? E„Vă mulțumim in mod deosebit,
xistă vreo cauză obiectivă ? Nici
decum ! Nu se ia nici o măsură îndeși... avem rezerve“(?l)
trucit — așa cum se arată negru pe
Merită relevată operativitatea de
alb în nota amintită — „se practică
care a dat dovadă Notariatul de stat
acest sistem și s-a practicat și in
județean Arad. La numai patru zile
perioada anterioară". Adică să nu se
de la apariția articolului a comuni
elibereze „în zi’ de vineri". Lăsăm la
cat în scris ziarului măsurile luate
latitudinea forurilor respective ca
„pentru
remedierea
deficiențelor
tegorisirea acestei formulări. Ori
semnalate". Reproducem cîteva din
cum, cetățeanul solicitant al unui
ele : „stabilirea programului de ser
asemenea extras „în zi de vineri" o
viciu cu publicul la resortul c.f.
va face plin de năduf. Greu de spus
(carte funciară — n.n.) și dupăcit de densă în experiență a fost
amiază, de două ori pe săptămînă —
„perioada anterioară" la resortul c.f.
marțea și joia — intre orele 14—17 ;
al Notariatului de stat județean
respectarea serviciului cu publicul (...) .
în fiecare zi intre orele 8—13, iar ! Arad, dar un lucru apare cît se poate
de evident : aderența foarte scăzută
simbătă între orele 8—10 ; afișarea
la solicitările oamenilor de dragul
în locuri vizibile a programului cu
publicul ; notarul de serviciu va fi
unei tradiții numite... comoditate.
prezent in fiecare zi in cadrul resor
Comoditate care stă, de altfel, la te
tului c.f., unde va supraveghea ac
melia acelor „rezerve" ce nu-și au
tivitatea, va da informații publicu
locul. Nu numai în activitatea nota
lui (...) răspunzînd de buna desfășu
riatului, dar și în a altor unități
rare a activității, de serviabilitatea
care lucrează cu publicul. Nu este
oamenilor muncii... ; servirea oame
nevoie de o enumerare a lor. Este
nilor muncii se va realiza zilnic la
de ajuns să reamintim acea risipă
c.f. intr-o anumită ordine, de prefe
de timp provocată de învoirile fără
rință printr-o listă deschisă de pri
plată ale oamenilor muncii de la o
mul venit ; ...pentru a se putea ex
singură întreprindere arădeană, pen
trage extrase de carte funciară cit
tru a-și rezolva diferite probleme la
mai rapid. (...) operațiile se vor efec
instituțiile publice : 7155 ore-om
intr-o. singură lună. Calculată în
tua intr-un termen sub zece zile ; se
interzice aprodului Pop Zamfir ca,
toate unitățile economice ale muni
înainte de începerea programului cu
cipiului, ale județului, cifra orelor
publicul, să facă «ordine» in culoa
astfel irosite s-ar ridica de bună
rul de la c.f.“.
seamă la proporții mult mai mari.
Or, credem că este timpul să se
Nimic de zis, multe din aceste mă-

pună capăt acestei păgubitoare cronofagii. Fără nici un fel de... „rezerve" 1

Nu întotdeauna tăcerea este.
de aur
„Zilnic vin aici (la Consiliul popu
lar municipal Giurgiu — n.n.) in
audiență, intre orele 14 și 16, circa
40 de oameni. Majoritatea oameni
învoiți din timpul de muncă" — se
arăta în respectivul articol publicat
în „Scînteia", subliniindu-se faptul
că orarul activității cu publicul al in
stituțiilor publice se suprapune, m
cea mai mare parte, programului de
lucru al marilor unități economice
din municipiu. Se mai făcea preci
zarea că aceste unități nici măcar
nu țin evidența miilor și miilor de
ore de muncă irosite de cetățeni
spre a obține diferite apostile sau
anumite acte. Și se punea, totodată,
întrebarea privind rezultatele unei
analize făcute de consiliile populare
municipal și județean asupra cazu
rilor de „cronofagie", printre care
și lipsa posibilității de a se procura
timbre la notariatul de stat jude
țean, la tribunalul județean etc.
Chiar și numai situațiile semnalate
nu meritau oare să fie examinate
cu toată atenția ? Sau analizarea ca
zurilor s-a soldat cu aceleași rezul
tate ca și cele ale precedentei ana
lize ? în primul caz e vorba de elu
darea Legii nr. 3 din 1974, care, la
articolul 61, prevede : „Organele de
stat, întreprinderile și instituțiile,
precum și organizațiile de masă și
obștești au datoria să răspundă in
scris (subl, red.) organului de presă
în termen de 39 de zile (subl. red.)
de la data comunicării trimise de
acesta cuprinzind opiniile critice ex
primate in presă cu privire la acti
vitatea lor". în cel de-al doilea caz,
concluziile decurg de la sine. ,
Nici unitățile din județul Botoșani
vizate in ancheta amintită (C.A.P.
Cristinești, administrația financiară
județeană, consiliul județean al sin
dicatelor) „n-au avut timp" (I?) să
comunice redacției măsurile luate
pentru respectarea timpului cetățe
nilor. Or, pornind de la cazul bătrî
nului țăran cooperator din salul
Fundu Herții, purtat pe drumuri
timp de-un an, pină la instituții ju
dețene, se enumerau destule lipsuri
ce făceau necesare măsuri concrete
în domeniul rezolvării cu promptitu
dine a problemelor oamenilor mun
cii. S-au luat asemenea măsuri ?
Sau persistă încă greșita speranță
că „timpul șterge totul" ? Cind in
realitate, așa cum spune scriitorul,
„timpul nu are răbdare". Și nici le
gea nu admite tergiversări ! Iar ce
tățenii nu doresc altceva decit ca
diferitele instituții publice să le so
luționeze cit mai repede problemele
spre a-și putea consacra timpul de
care dispun altor activități utile lor
și societății.

IAȘI : Locuințe noi
Constructorii de locuințe din ju
dețul Iași, antrenați puternic in în
trecerea socialistă ce se desfășoa
ră în cinstea zilei de 1 Mai. reușese să crească, de la zi la zi. ptmul de lucru pe toate șantierele.
dind astfel un plus de frumusețe
și innoire bătrînului Iași, precum
și Pașcaniului. Hirlăului si Tirgului Frumos, altor localități ale ju
dețului. De la inceputul anului și
pină in Prezent, activitatea lor este
concretizată în darea in folosință
a 518 apartamente, cu 118 peste
prevederile de plan. Acestea au lăr
git fondul locativ, mai ales din
cartierele Nicolina — C.U.G., Păcu
rari — Canta si din centrul civic
al Iașiului. din celelalte orașe, pre
cum și de la sate. Din cele 4 219
apartamente prevăzute a se mai
construi în acest an în județul Iași
se mai află în stadiu de fi
nisare si cu structură avansată alte
aproape 300 apartamente. Cu aces
tea, numărul apartamentelor noi.
construite in acest colt de tară în
ultimii 20 de ani. depășește 100 000.
(Manole Corcaci).

MEHEDINȚI : Trandafirii
Orsovei
Orșova este un oraș modern pe
harta patriei. Prin hărnicie și spi
rit gospodăresc, locuitorii adaugă
noi plusuri de frumusețe. Numai
in anul trecut, prin munca celor
care-1 locuiesc, s-au realizat obiec
tive social-culturale și edilitargospodărești în valoare de peste
15 milioane lei. în acest an —
după cum s-a prevăzut — valoarea
acestor lucrări va depăși 20 mili
oane lei. înfăptuirea acestor obiec
tive nominalizate pe circumscrip
ții și zonele orașului a început încă
din cursul iernii. Bineînțeles, în
fruntea acțiunilor ce se organi
zează zilnic și care angajează pe
toți locuitorii Orșovei, se află de
putății. Pe aliniamentul străzilor,
in punctele de agrement și în in
cintele unităților economico-sociale
au fost plantați în această primă
vară 75 000 pomi fructiferi și orna
mentali. La care se adaugă și cei
100 000 de trandafiri. Cum se vede,
un frumos buchet al hărniciei. Și
al gustului pentru frumos. (Virgiliu Tătaru).

Iți ofer mina,
îmi dai buletinul

••

Un articol intitulat „Timpul cetă
țeanului este și al societății ; cum
este folosit?" — apărut in „Scînteia"
din 12 februarie a.c. — se referea la
practici de „cronofagie" ce și-au fă
cut loc in activitatea unor instituții
publice din județele Arad, Giurgiu
și Botoșani. Articolul publicat atunci
pleda pentru folosirea judicioasă și
economisirea uneia din valoriie de
neprețuit ale omului, ale societății,
Împotriva atitudinilor de nepăsare,
rutină, birocrație care generează așa
numiții „timpi morți", sustrăgindu-i
pe oameni de la adevărata lor me
nire de a înnobila timpul prin fapta
lor. Este lesne de înțeles că problema timpului oamenilor, prin amploarea și multiplele ei semnificații, nu se reduce la activitatea (sau
inactivitatea) unor unități care lu
crează cu publicul, nici chiar a unor
compartimente separate, ci implică
intervenția tuturor factorilor cu răs
punderi sociale. Pentru câ, repetăm,
este vorba de un bun inestimabil de
care depinde mersul inainte al societății :
timpul-faptă măreață a
țării prin fapta fiecărui om.
Din păcate însă, viața de zi cu zi
demonstrează că nu peste tot se ma
nifestă grija cuvenită pentru acest
prețios timp. Este o concluzie care
se desprinde, de altfel, și din răs
punsurile trimise — sau netrimise
încă — redacției de diferiți factori
vizați în amintitul articol.

Foto : E. Dichiseanu

Imagine din municipiul Rimnicu Vilcea
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Pentru a obține un
buletin de București,
unii sint capabili de
orice compromis. Una
din căile sigure și co
mode de stabilire in
Capitală este căsătoria.
Cum este și normal,
bucureșteanca
sau
bucureșteanul care se
căsătorește cu cineva
din altă localitate are
dreptul să-și aducă
perechea lingă sine și
din punct de vedere al
domiciliului.
„Vinătorii de buleti
ne" știu foarte bine acest lucru. Si cum nu
pot demonstra „utili
tatea" lor pe bulevar
dele și in cafenelele
Capitalei, ei (sau ele)
se căsătoresc. Degrabă
și cu cine se nimereș
te. Sau, mai bine zis,
cu cine acceptă tirgui.
Pentru că este vorba,
oricit ar părea de bi
zar, de o tranzacție,
așa cum se vede din
exemplele de mai jos.
Valeria, din comuna
Chiajna,
considerind
că acasă „nu are nici
o perspectivă" (altfel
vezi lumea de la
etaj !), se mărită cu
Petru T.. deși mai
vîrstnic decit ea cu...
35 de ani. Gelu M. din
Beclean, abia trecut
de 18 ani, consideră că
este destul de... matur
ca să se însoare cu o
femeie ceva mai coap
tă. e drept, de 45 de
ani. dar cu domiciliul
pe soseaua Colentina.
Gelu, care nu a termi
nat nici cele 10 clase,
la care îl obligă legea,
întreținut de mămica
la Beclean, acum va fi
întreținut de cea din
București, pentru că el
nu știe să faci nimic.
Viorel C. din comuna
Sălcioara
Ialomița
avea, la data încheie
rii căsătoriei. 23 de
ani ; „aleasa inimii
lui" — 61 de ani. De
ce a luat-o ? Un anu
mit scrupul îl împie
dică să spună „din
dragoste", așa că de
clară că s-a căsătorit
din... milă. C urină
insă, omenescul sentiment dispare, lutnău-i
locul violenta. Iar aceste cazuri nu sint

singulare și nu tot
deauna sar in ochi
prin diferența flagran
tă de virstă.
Desigur,
asemenea
așa-zise căsătorii s,nt
anulate, justiția considerind că scopul lor,
dovedit, a lost stabi
lirea în Capitală și
nicidecum întemeierea
unei familii. Este de
mirare insă că cei ce,
cu bună știință, nego
ciază, ca la tarabă, și
batjocoresc,
pur și
simplu, actul solemn
in viața oricărui om —
căsătoria — rămân cu
rați, ca mai inainte.
Ba chiar beneficiază
de avantajul — prin
anulare — de a fi scu
tiți de cheltuielile și
publicitatea unui di
vorț. „Vinătorii de bu
letine" nu se aleg nici
măcar cu amenda pe
care ar fi plătit-o traversînd strada pe cu
loarea roșie. Si nu e
drept ! Instituția căsă
toriei trebuie apărată
de asemenea fenome
ne de pingărire.
de
transformare a acestei
legături bazate pe dra
goste și respect re
ciproc. pe legămintul
de a rămine uniți la
bine și la greu, intr-o
afacere, intr-un troc in
care întrebarea este
„cit dai" ?
Pentru că. închipuiți-vă, există oameni
cu domiciliul in aite
localități, care împru
mută sume. pornind
de la 200 000 lei în sus, _
cite unei pensionare
sau altei persoane dinBucurești pentru ca
respectiva
persoană
așa. tam-nesam. să-și
cumpere o locuință. O
văduvă pensionară —
FrusinâC. — dintr-un
bloc aflat in cartierul
Colentina, primește un
împrumut de 233 563
lei din partea unui
medic din județul Te
leorman. Desigur, ram
bursabil în 10 ani. Cu
acești bani ea cum
pără un
apartament
cu 4 camere pe șo
seaua Pantelimon. -Jn
acte nu uită să speci
fice că soția medicului
i-a furnizat suma ne
cesară. O familie in
care soțul lucrează

peste drum de casă.
pe Calea Griviței, re
nunță la acest mare
avantaj fi se hotărăș
te, brusc, să se mute
intr-un apartament cu
patru camere și nu
meroase
dependințe,
situat pe bulevardul
Magheru. Costul apar
tamentului — 270 000
de lei — a fost su
portat, sub formă de
împrumut, de un ingi
ner din Constanța. Cu
totul dezinteresat, de
sigur. Sau un alt caz:
Stere B., ospătar la
unul din marile res
taurante bucureștene,
este proprietar, cu
acte-n regulă, a doua
case in București. De
fapt, S. B. nu stă la
nici una din proprie
tăți : intr-una (pe bu
levardul
Republicii)
stă fratele lui, ce ar
trebui să se afle in
comuna
Pantelimon,
iar cealaltă, un apar
tament, este nelocuită:
proprietarul suferind
de „rău de bloc", stă
cu tăticul său, oier cu
domiciliul pe bulevar
dul Republicii, dar cu
oile in comuna Pante
limon.
Imaginația celor dor
nici de a obține, ca pe
un trofeu, buletinul de
București este inepui
zabilă. S-au înmulțit,
de pildă, înfierile de
către persoane din
București a unor copii
de 14 ani, la vtrsta
cind se înmânează bu
letinele. Ceea ce este
curios e că inflații
stau mai departe la
părinții lor din alte
localități. De ce s-a
făcut, atunci, această
înfiere fictivă ? Sim
plu : ca să i se dea
copilului, de regulă fe
telor. o „zestre". Nu o
meserie, nu o educație
corespunzătoare,
ci...
un buletin de Bucu
rești. Deși este de-a
dreptul absurd să-și
închipuie cineva că acest act de identitate
asigură cuiva viitorul,
fără învățătură, fără
muncă, fără efortul
afirmării.
Dar lată că se mai
găsesc totuși și ase
menea oameni.

Rodlca ȘERBAN

Laurcntiu DUȚA
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CU PRICEPERE $1 RĂSPUNDERE, AGRICULTURA SE FACE
DE nA!
I

(Urmare din pag. I)
vorabile pentru reluarea intensivă
a lucrărilor în cîmp se vor crea,
încă de la începutul săptămînii vii
toare. în zonele vestice și sud-vestioe ale tării și se vor extinde trep
tat in restul teritoriului.
Din informațiile. transmise din
județe la Ministerul Agriculturii
rezultă că. cel puțin pînă ieri sea
ră. nici culturile de toamnă, nici
semănăturile de primăvară nu au
avut de suferit de pe urma răci
rii vremii, chiar și în acele zone
ale Moldovei unde zăpada a vis
colit în prima parte a zilei de vi
neri. Anumite probleme se ri
dică în cazul pomilor înfloriți, al
caișilor și piersicilor, in mod deo
sebit. din acele zone unde a că
zut brumă sau temperatura a scă
zut sub limita de îngheț.
Intrucît. asa cum arătam. în
următoarele zile, in mai multe
zone temperatura va scădea
chiar pînă la minus 5 grade și
se vor produce brume care vor
Putea afecta culturile de legu
me șl pomii, este absolut ne
cesar ca în toate localitățile Și
unitățile agricole să se între
prindă de urgentă măsuri de
protejare a legumelor și pomi
lor.

ÎN LEGUMICULTURA, răsadu
rile să se protejeze prin acoperi
rea acestora cu rame, iar pentru
evitarea alungirii plantelor, să se
sisteze udatul. Important este să se
asigure închiderea cit mai etanșă
a spațiilor pentru producerea 'ră
sadurilor si creșterea culturilor extratimpurii. spre a se evita pătrun
derea aerului rece și formarea de
curenti care pot provoca dezveli
rea solariilor. așa cum s-a intimplat în cursul nopții trecute in une
le locuri. în acest sens, este ne
voie să se consolideze ancorele so
lariilor și să se fixeze bine folia
de polietilenă împotriva vinturilor.
Unitățile agricole au obligația
de a organiza echipe de inter
venție. care să supravegheze,
atit ziua, cit mai ales noaptea,
solariile si răsadnițele. Culturi
le de legume plantate în cîmp
trebuie protejate prin udări cu
ajutorul aspersoarelor sau prin
fumigații.
ÎN POMICULTURA, caișii, pier
sicii și prunii au înflorit în cele
mai multe zone ale țării. Pretutin
deni se impun măsuri imediate
pentru protejarea acestora mai
ales cu ajutorul perdelelor de fum,
folosind in acest scop toate deșeurile sau resturile vegetale exis
tente. Peste tot este necesar să se

organizeze echipe pe timp de noap
te, formate din specialiști și mun
citori, care să asigure aprinderea
materialelor fumigene de îndată
ce temperatura scade la plus 1
grad.
Conducerile unităților agricole
au datoria să facă de serviciu
prin rotație, în fiecare zi și in
fiecare noapte, purtînd întreaga
răspundere pentru realizarea in
bune
condiții a măsurilor de
protecție.
Totodată, comitetele comunale de
partid, consiliile populare sint che
mate să controleze cum sint orga
nizate aceste acțiuni de protejare
și să asigure buna lor desfășurare,
spre a se evita cu desăvirșire even
tualele pagube ce le pot provoca
temperaturile scăzute.
Meteorologii prognozează o îm
bunătățire a vremii incepînd cu
primele zile ale săptămînii viitoare.
Pînă ce terenul se va zvînta și vor
putea fi reluate însămînțările pe
un front larg, este absolut necesar
ca, mai ales în zonele joase unde
au apărut unele băltiri, să se trea
că la eliminarea rapidă a excesului
de apă de pe semănături și ogoare,
folosindu-se toate mijloacele din
dotarea
unităților, dar mai ales
forțele umane de la sate.

Sînt, desigur, microzone care nu
au fost atît de puternic afectate de
scăderea temperaturii sau precipi
tații, unde lucrările în cîmp pot
continua.
Oriunde semănatul este posi
bil este absolut necesar să se
controleze parcelă cu parcelă,
chiar dacă este vorba să se însămințeze doar cite un hectar !
Nicăieri să nu se aștepte zvintarea pămintului
pe întreaga
suprafață sau pe suprafețe
mari, ci să se acționeze fără
răgaz pentru semănatul tuturor
culturilor, respectîndu-se intru
totul normele agrotehnice !
Există in agricultura noastră și
capacitate tehnică, și organizatori
că, există mai ales forțe umane
calificate și devotate muncii, capa
bile să învingă greutățile pricinuite
de vremea deosebit de aspră pen
tru această perioadă. Tocmai de
aceea este de datoria organelor și
organizațiilor de partid să mobili
zeze toate aceste forțe, să asigure
continuarea
lucrărilor
agricole,
adoptînd metode specifice acestei
perioade, dovedind astfel că. atunci
cind există spirit de organizare și
înaltă răspundere, agricultura se
poate face, cu bune rezultate. în
condițiile date de natură.

TULCEA

Vitezele de lucru au crescut,
dar nu încă la nivelul
posibilităților
Pină în seara zilei de joi, 14
aprilie, in județul Tulcea au fost însămințate 134 000 hectare din cele
174 270 hectare destinate culturilor
________
de primăvară. în această săptămină
principala urgentă o constituie. se
mănatul celor 79 450 hectare cu po
rumb șl 15 550'hectare cu soia, lu
crări efectuate în proporție de 75 la
sută. Existau condiții ca în cursul
acestei săptămîni în mai multe uni
tăți agricole să se încheie însămintarea acestor culturi. Adevărul este
că pentru moment nu se poate lu
cra la semănat decît în puține locuri.
Vremea foarte frumoasă din primele
zile ale acestei săptămîni. cind spre
amiază se înregistrau temperaturi
de 18—20 de grade, a oferit condiții
de lucru deosebite în cîmp. Dar și
în această parte a tării vremea a
devenit din nou instabilă, ceea ce
obligă la aplicarea unor noi moda
lități de organizare a muncii. Am
urmărit, zilele trecute. în mai multe
unități agricole din județ cum se ac
ționează in vederea intensificării în«ăm în țării or.
.......«
în oricare parte a județului te' în
drepți. în fața privirii ți se dezvăluie
semănături de toamnă de un verde
sănătos, care alternează cu ogoare
bine lucrate ce au primit de curind
sămința. Și, ceea ce este deosebit de
important pentru această zonă aridă
a țării in sol s-a acumulat o canti
tate apreciabilă de apă. fapt de na
tură să asigure condiții bune de ră
sărire si dezvoltare a plantelor. La
indicația comitetului județean de
partid se acționează atît în vederea
creșterii vitezei zilnice la semănat,
dt și pentru întărirea răspunderii
mecanizatorilor si specialiștilor fată
de calitatea lucrărilor efectuate. în
acest scop, organele județene au re
partizat- în unitățile care nu sînt în
cadrate cu ingineri agronomi, pe
toată durata campaniei, specialiștii
din cadrul direcției agricole. De ase
menea, activiștii de partid si de. stat
sînt prezenți in teren. în unitățile
agricole, urmărind ca pretutindeni să
fie pusă o bază solidă recoltelor
din aoest an. astfel încît agricultura
județului să se situeze la nivelul
posibilităților de care dispune, posi
bilități care, în anii precedenți, nu
au fost pe deplin puse in valoare.
ÎN PRIMUL RÎND — BUNA ORGANIZARE. La I.A.S. Mihail Kogălniceanu. unitate care deține cele
mai întinse suprafețe din județ, prin
modul de organizare a întregii ac
tivități, se urmăresc atît încheierea
însămințărilor in cel mai scurt timp,
cit și asigurarea condițiilor în ve
derea realizării unor producții mari.
Ne-am convins de acestea urmărind
cum se desfășoară lucrările în mai
multe ferme vegetale. Pretutindeni
tractoarele prevăzute cu combinatoare acționau la pregătirea terenu
lui în flux cu mașinile care erbicidau. Pe terenul pregătit exem
plar intrau semănătorile in urma că
rora oamenii vegheau ca tuburile acestora să r.u prindă resturi vege
tale, asigurîndu-se astfel de la se
mănat densitatea optimă de plante
stabilită. Rezulta o lucrare de cali
tate bună: pămint mărunțit si nive
lat perfect, iar rîndurile drepte lă
sate de semănători si adincimea de
încorporare a semințelor, toate acestea demonstrau măiestria mecani
zatorilor. Inginerul Nicolae Dobre.
directorul întreprinderii agricole, ne
spune că fiecare solă este dată
în grija unui mecanizator, care lu
crează la semănat si tot el răspun

(Urmare din pag. I)
— Este adevărat, în acest an am
lucrat in mai multă liniște — ne
spune interlocutorul. în sensul că
problemele mai mari care apar zilnic
într-o oțelărie n-au fost de natură să
perturbe semnificativ realizarea pla
nului. Realitatea este insă că am
putea să facem mai mult, dar nu
reușim din cauza unor ..locuri îngus
te". Astfel, la oțelăria SiemensMartin II, care „dă tonul" în pro
ducția de metal a combinatului, pro
blema esențială este asigurarea ne
cesarului de utilaje de turnare.
(Nota redacției : după cum am
aflat, in ultimul timp aprovizionarea
cu utilaje de turnare s-a îmbună
tățit. Premisele soluționării proble
mei se află deci în consolidarea de
către furnizori a progreselor inregistrate in acest domeniu).
— Utilajele de turnare insuficiente
ar reprezenta unul din locurile în
guste la care vă refereați. Care ar fi
altul ?
— Uneori sîntem nevoiti să în-
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de de calitatea lucrărilor efectuate
pină la recoltare. înseamnă aceasta
oare o diminuare a responsabilită
ților pentru ceilalți mecanizatori?
Nicidecum. Ei lucrează în formații
Ia pregătirea terenului si tot in for
mații vor lucra, la întreținerea cul
turilor. Asemenea formații bine
consolidate, cu sarcini concrete, au
contribuit ca pină în seara zilei de
14 aprilie să se insămînțeze 75 la
sută din cele 3 600 hectare
prevăzute a se cultiva cu porumb, precum și jumătate din suprafața de
1 100 hectare destinată soiei. Prin
reglajele efectuate corect la semă
nători se asigură atît adincimea de
încorporare a semințelor, cit si den
sitatea plantelor Ia metrul pătrat.
PRICEPEREA ȘI HĂRNICIA ME
CANIZATORILOR sint hotărițoare
acum pentru intensificarea lucrărilor.
Cind am ajuns pe terenurile coope
rativei agricole de producție Izvoa
rele. formația de mecanizatori tocțnal sosise dintr-o solă situată lă
poalele pădurii, unde incheiaseră semimatul si începeau lucrările pe o
altă, parcelă. Șefii de fermă jalona
seră de acum terenul. înainte de a
intra pe terenul pregătit exemplar,
mecanizatorii mai controlau o dată
semănătorile să se convingă că rotile
acestora nu sint încărcate de pămint
și se învîrt. ușor. „Uniformitatea dis
tribuirii boabelor este de mare în
semnătate pentru asigurarea densi
tății optime" — ne spune unul din
tre ei. întreaga formație reîncepe
lucrul. „Astăzi însămînțăm 80 hecta
re de porumb — afirmă Nicolae
Bartolomei, inginerul-șef al coopera
tivei. în două zile bune de lucru
încheiem lucrarea pe întreaga supra
față de 881 hectare destinată po
rumbului. Pentru realizarea unui
ritm maxim de semănat muncim in
schimb prelungit, pînă cînd se vede
urma marcatorului, iar la pregătirea
terenului — în două schimburi : de
zi și de noapte, adică pînă la orele
24. Atît este nevoie pentru a avea
front de lucru".
RĂSPUNDERI PRECISE, PE FIECARE OM. Unitățile din consiliul
agroindustrial Isaccea însămînțaseră
pină la data documentării noastre
mai mult de jumătate din cele 6 686
hectare prevăzute a se cultiva cu
porumb. Ceea ce atrage atenția aici
este o delimitare foarte clară a res
ponsabilității. Membrii biroului exe
cutiv al consiliului agroindustrial au
fost repartizați pe unități si locali
tăți. „Ne întilnim periodic pentru a
discuta problemele care se ivesc si
pentru a găsi cele mai bune soluții
în vederea desfășurării fără întreru
pere a lucrărilor — ne spune tova
rășul Petre Iorga. președintele con
siliului agroindustrial. împreună am
rezolvat, operativ multe probleme
ce s-au ivit, îndeosebi cele legate
de aprovizionarea cu unele materia
le. La rîndul său, tovarășul Gavril
Ghețe, inginerul-șef al consiliului,
ne spune că răspunde personal de
C.A.P. Isaccea. fără a neglija însă
celelalte unități. „Pe mine mă in
teresează problemele legate de res
pectarea normelor tehnice — conti
nuă inginerul-șef, împreună cu di
rectorul S.M.A. asigur■ efectuarea lu
crărilor în termenele stabilite și con
form normelor de calitate". Despre
acest ultim aspect aveam să ne con
vingem chiar ne terenurile coopera
tivei agricole Isaccea. Pe o solă, me
canizatorii lucrau la pregătirea tere
nului, în condiții de bună calitate.
Totuși, inginerul-șef nu era mulțu-

oetinim ritmul
producție din
cauză că nu prididim icu... descărcarea zgurii la haldă, Transportul
zgurii se face cu camioanele, acestea
au sau nu motorină, au sau nu piese
de schimb ori anvelope, și dacă nu
au. pină fac rost de ceea ce este
necesar, oalele de zgură așteaptă în
cărcate. Iar fără oale de zgură dis
ponibile nu se poate finaliza proce
sul de elaborare a oțelului. Din nou
un cerc vicios în care aparent ar fi
vorba de o penurie de... oale de
zgură. Rezolvarea de fond ar trebui
să fie modernizarea transportului
zgurii la haldă cu ajutorul unui cir
cuit de benzi sau cu funicularul.
Consemnăm aceste probleme cu
convingerea că se va acționa cu
promptitudinea și răspunderea cuve
nite. astfel încît rezultatele bune ob
ținute în primul trimestru de oțelarii hunedoreni să fie și mai bune
în viitor.

C. CORNELIU
S. CERBU

Lucrări de bună calitate la pregătirea terenului, pe una din solele între
prinderii agricole de stat M. Kogălniceanu, județul Tulcea
mit. întrucit pe unele porțiuni nive
larea nu s-a făcut perfect, situație
determinată de greșurile făcute de
mecanizatori la efectuarea arăturii
de toamnă. Pe loc se decide să fie
inlocuită bara nivelatorului defectă
de Ia un agregat. Nemulțumirile inginerului-șef aveau insă să fie mai'
multe pînă la urmă. Pe o altă solă
a cooperativei, din zona localității
Revărsarea, unde se lucra la semănatul soiei. constată alt neajuns :
semințe incorporate neuniform, iar
unele din ele rămase chiar la suprafața solului, Aceasta se datora
atit pregătirii necorespunzătoare a
țpâtultii' germinativ, cit si faptului că
unii mecanizatori au trecut cu trac
toarele peste terenul deja lucrat, bătătorindu-1. Iar toate acestea se pe
treceau chiar in prezenta șefului de
fermă Iancu Palade. pe care l-am în
trebat ce producție trebuie să reali
zeze pe această suprafață. „O pro
ducție bună. dar
<
oricum nu de 4 000
kg la hectar, cit avem planificat",
Iată așadar
cum. de la început,
nerespectarea normelor tehnice este
de natură să determine
<
scăderea recoltei. De aicii si concluzia că este
necesar să fie intensificată activita
tea de îndrumare si control la fata
locului. îndeosebi în acele unități si
ferme în care, de obicei, se negli
jează respectarea tehnologiilor.
ÎN LOC DE CONCLUZII. în sea
ra raidului nostru am participat la
o radioconferință, la care au fost
prezenți cadre de conducere si spe
cialiști de la consiliile unice agroin
dustriale si din unitățile agricole

din județ. Consemnăm, pe scurt, cîteva din observațiile critice făcute :

De unde începe la întreprinderea
de confecții și tricotaje București
grija pentru soarta materialelor re
folosibile ? în multe, foarte multe
cazuri, încă de Ia 1'aza de proiectare
constructivă, de creație a
noilor
modele de confecții. Așadar, la Cen
trul de cercetare și proiectare a imbrăcăminții se concepe acum, simul
tan cu produsul de bază, și subpro
dusul aferent acestuia, iar toate cal
culele pentru determinarea consumu
rilor specifice, întreaga documenta
ție înaintată secțiilor de pro
ducție cuprinde atit reperele pro
dusului dc bază, cit și ale subpro
dusului. Altfel spus, proiectele pro
duselor de bază cuprind, sub formă
hașurată, in toate porțiunile consi
derate pînă nu de mult „pierderi in
terioare" și proiectele reperelor de
subproduse realizabile din acestea.
Despre ce produse este vorba ? în
întreprindere se execută o gamă lar
gă de confecții pentru copii, dar și
de pături și perne decorative din
combinații bi și multicolore de ma
teriale îmbinate estetic prin inventi
ve cusături ; sacoșe, eșarfe, mănuși,
lavete, dar și unele jucării. Toate
aceste produse pot fi trecute în re
vistă, într-o nouă secție a întreprin
derii, organizată în ultimul timp, în
cadrul acțiunii de modernizare, toc
mai în scopul creșterii gradului de
valorificare a materialelor refolosi
bile și diversificării fondului de
marfă oferit.
— Această nouă capacitate, pe care
o vom extinde în acest an. a fost
realizată cu forțe proprii pe spațiile existente, exclusiv prin redistri
buirea unor mașini și a personalului
necesar din alte secții ale unității și
utilizează numai materiale refolosi
bile. precizează tovarășa Anghelina
Galupa, inginer-șef al întreprinderii.
Resturilor de material textil li s-a
găsit, așadar, cea mai eficientă va
lorificare, ce permite ca pierderile
tehnologice finale să fie minime. S-a
instaurat însă, pe tot parcursul pro
ceselor de fabricație, la fiecare loc
de muncă, un pronunțat spirit gos
podăresc, astfel încît să rezulte cit
mai puține resturi de materiale, iar
cele inevitabil produse să fie cît mai
judicios recuperate. Nu trebuie să
surprindă faptul că următorul loc în
care consultăm ..barometrul" spiritu
lui gosDOdăresc din întreprindere este
depozitul și. respectiv, atelierul de
materiale textile recuperabile.
Controlul prin sondaj a mai mul
tor saci de plastic din sutele ordo
nat rînduite. în vederea balotării,
este edificator. Practic, nici o bucată
de material de peste 20 cm nu s-a

rătăcit printre „tăiețeii", capetele și
micile fișii aranjate pe culori predo
minante și tipuri d.e textile. Iar in
cazul că s-ar descoperi vreo aba
tere de la regula sortării riguroase,
nimic mai ușor decît să afli cine
s-a făcut răspunzător de aceasta. într-adevăr, fiecare sac poartă o eti
chetă pe care, pe lingă caracteristi
cile conținutului, se precizează secția
și persoana care l-a umplut cu ma
teriale refolosibile.
— Frecvența nerespectării regulii
de sortare strictă a scăzut simțitor,
așa . că, implicit, s-au redus și retur-

• în ziua respectivă, în consiliul
agroindustrial Somova s-a realizat
numai 31 la sută din viteza de lucru
planificată la semănat. S-a decis ca
a doua zi să fie controlate toate sec
țiile S.M.A. spre a se vedea in ce
măsură este folosită întreaga capa
citate de lucru a semănătorilor ;
• La C.A.P. Garvăn s-a întîrziat
transformarea semănătorilor în ve
derea însămînțării porumbului si se
efectuau lucrări suplimentare ne jus
tificate — cite două-trei discuîri —
cohsumîndu-se motorină in plus si
pierzindu-se din rezerva de apă din
sol. S-a hotărît ca specialiștii să ve
rifice fiecare solă pentru a se folosi
utilajele cele mai potrivite ;

• La C.A.P. Cerna se lucra cu
marcatoarele semănătorilor reglate
greșit, inginerul-șef stînd la margi
nea solei, iar, președintele unității ,ne
șosea. S-a indicat ca specialiștii si
cadrele de conducere să se afle per
manent alături de mecanizatori si să
răspundă efectiv de calitatea lucră
rilor ;
Observații întemeiate, măsuri ab
solut necesare, care trebuie aplicate
întocmai pentru ca însămînțările
să fie efectuate si în județul Tulcea
în timp optim si de cea mai bună
calitate.
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MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
intre opțiuni de fond și practici anacronice (ud
In „Scinteia" din 14 și 15 aprilie
a.c. au fost prezentate unele proble
me izvorîte din investigațiile efec
tuate, pe baza unei scrisori trimise
redacției, la fabrica de aparataj din
cadrul întreprinderii „Electroputere"
din Craiova. Ideea centrală care ș-a
desprins a fost aceea a necesității
unor măsuri ferme pentru perfecțio
narea organizării și conducerii acti
vității productive, pentru îmbunătă
țirea colaborării pe filiera cercetareproiectare-producție-beneficiar
in
scopul accelerării ritmului de mo
dernizare a fabricației.
De această dată aducem în atenție
anumite probleme tehnologice inter
ne, de a căror soluționare depinde
sporirea eficienței economice. De
altfel, precizăm de la bun început,
ele nu reprezintă o noutate pentru
conducerea fabricii, pentru organi
zația de partid, intrucit au făcut
obiectul unor puncte de vedere ex
primate in cadrul ultimei adunări
generale a oamenilor muncii.
Iată-le prezentate pe scurt : • în
fabrică există o serie de utilaje —
în special mașini-unelte — uzate fi
zic și moral, amortizate integral,
care nu dau randamentul necesar
• Transportul interoperațional este
greoi, necesită multă muncă fizică
• Se resimte necesitatea încărcării
mai bune a mașinilor-unelte cu co
mandă program, ceea ce ar avea efecte pozitive și pe planul calității
producției. • Lucrările de reparații
și revizii efectuate de compartimen
tul mecanic-șef nu sint realizate cu
răspundere, fiind necesară interven
ția ulterioară a mecanicilor fabricii
pentru efectuarea unor remedieri
• Sistemul de urmărire a produc
ției pe ciclul de fabricație este foar
te greoi, circa 60 la sută din activi
tatea unui maistru consuraîndu-se
pentru dirijarea reperelor e Se face
risipă de materiale neferoase, in
special de cupru • Cooperarea teh
nologică cu alte fabrici se realizează
în mod defectuos. Astfel, de la tur
nătorie piesele se trimit neritmic,
iar unele au rebuturi de turnare ;
la rîndul său. fabrica de aparataj in
ii rzie adesea livrarea unor suban
samble sau ansamble ce trebuie
montate pe mașinile sau utilajele ce
se realizează in alte fabrici.
Firește, fiecare din aceste neajun
suri ar putea constitui subiectul
unei analize mai detaliate. Dar
să revenim la propunerea formulată
în scrisoarea adresată „Scînteii" de
a se extinde modulizarea producției.
In această privință, punctele de ve
dere exprimate de interlocutori con
verg in a aprecia că, avînd in ve
dere condițiile concrete de fabrica
ție, actualul sistem de lucru „pe re
pere" ar fi mai adecvat, bineînțeles,
dacă este bine pus la punct.
„Metoda tehnologiei pe repere este
foarte bună, intrucit permite pro
gramarea și urmărirea producției pe
calculator — este de părere ing. Va
sile Scarlat. directorul fabricii de aparataj. Altă problemă ar trebui însă
să stea măi mult in atenția proiectanților de produs și anume tipiza
rea unor repere și subansamble. In
condițiile în care intervin; comenzi
ce trebuie onorate la intervale scur
te și planul nu este acoperit pe o
perioadă mai lungă cu contracte,
există pericolul de a imobiliza mun
că — vie și materializată — in mo
dule. care ar rămîne în stoc fără
perspectiva certă că vor fi utilizate.
Opinăm insă pentru executarea cumulată. în loturi mai mari,
a
unor repere, ceea ce ar permite aplicarea anumitor tehnologii
mai eficiente, utilizarea unor mașini
de prelucrare automată. Aceasta
însă ar presupune acceptarea unui
normativ de stoc adecvat de către
organele de resort. în adoptarea
unei decizii ar trebui puse intr-o
balanță avantajele ce rezultă din
aplicarea tehnologiilor moderne și
dezavantajele creării unui stoc de
repere care este absorbit treptat în
producție".
După cum a rezultat din investi
gații, problemele de fond ridicate in

scrisoarea adresată redacției n-au
fost contestate de nimeni, ceea ce
atestă buna-credință a autorilor săi,
dorința lor sinceră de a propune căi
și soluții pentru îmbunătățirea situa
ției din această unitate. Dar de aici
rezultă o primă întrebare : dacă
cele sesizate sînt reale, dacă ele sint
cunoscute, de ce s-a intirziat și se
întîrzie soluționarea lor ?
O primă șansă de a se deschide
front pentru soluționarea lor a exis
tat în urmă cu doi ani cînd s-a ela
borat programul de perfecționare a
organizării și modernizare a proce
selor de producție. Ce s-a întîmplat
insă atunci ? Așa cum arătam, di
rectorul adjunct cu programarea pro
ducției al întreprinderii, inginerul
Ion Marciu, este, de părere că șansa
a fost folosită, că „prin programul
de producție s-au rezolvat multe
probleme". Am fi preferat, desigur,
ca această afirmație să fie confir
mată de realitate. Dar măsurile în
cropite in urmă cu doi ani nu au
mai nimic comun cu concepția
profund revoluționară care guver
nează și ar trebui să guverneze în
toate unitățile această „revoluție" in
cadrul revoluției tehnico-științifice,

In atelierul de croit al secției nr.
1. confecții femei, asistăm la opera
țiunea de croire, cu totul diferită
de cea dintr-un atelier artizanal de
croitorie. Șablonorul studiază
mi
niatura modelului primit de Ia cen
trul de creație, stabilește tiparele,
pe diferite măsuri, ale produsului de
bază, dar și ale subprodusului. Tipa
rele subprodusului le marchează cu
litera R. In continuare, cu deosebită
dexteritate,
muncitorii
dirijează
teancuri de bucăți de stofă pe șub
un cuțit ascuțit-brici montat pe ma
șina de croit, decupind cele mai di-

Distincția netă între MRR-uri și
MTR-uri o fac, în prezent, practic,
toți oamenii muncii din întreprin
dere. Chiar dacă, din punct de ve
dere etimologic, disocierea nu
se
prea justifică, ea este foarte impor
tantă deoarece reflectă principala
mutație în optica oamenilor muncii
de aici față de materialele refolosi
bile rezultate din activitatea de rea
lizare a confecțiilor. De la director
la muncitorul abia angajat, toți oa
menii muncii sint preocupați să asi
gure valorificarea la fața locului, ca
MTR-uri, a cit mai multor fragmente

La întreprinderea
„Electroputere“
Craiova
cum a definit, atît de sugestiv, secre
tarul general al partidului acțiunea
de modernizare.
De altfel, noul director al fabricii
de aparataj de înaltă tensiune, in
ginerul Vasile Scarlat, și-a dat sea
ma că trebuie să înceapă activitatea
de redresare a fabricii cu elaborarea
unui adevărat program de moderni
zare a proceselor de producție, pe
care conducerea întreprinderii l-a aprobat și a stabiHt — e drept cu întîrziere, dar pentru o problemă atit
de importantă nu-i niciodată tîrziu
.1_ 1_
— ca realizarea lui, pentru a se re
cupera o parte din 1'
,
’
timpul pierdut.
să aibă o prioritate maximă." Ceea
ce reprezintă un pas înainte spre re
zolvarea problemelor ridicate în
scrisoare.
A doua întrebare, la fel de impor
tantă, se adresează consiliului oame
nilor muncii : cît de temeinic a ana
lizat acesta, cind l-a aprobat, pro
gramul de modernizare stabilit pen
tru cea mai complexă fabrică a în
treprinderii ? Unul dintre membrii
acestuia ne-a declarat că programele
de modernizare au fost „prezentate
in bloc" și „aprobate în bloc". Proce
deul este de-a dreptul surprinzător
în practica unui organ de conducere
colectivă, care are în componența sa
atît specialiști de înaltă valoare, cit
și reprezentanți ai oamenilor mun
cii cu o pregătire tehnico-profesională care le permitea să constate
dacă un asemenea program încor
pora în el o muncă de concepția
fundamentală în raport cu proble
mele importante ale producției sau
una formală, birocratică și care
„mima"
modernizarea
producției
prin măsuri, utile poate, dar care nu
vizau cerințe de fond ale activității
de aici.
A treia Întrebare : in ce a constat
și in ce constă îndrumarea, contro
lul centralei industriale de resort,
grefată chiar
pe
intreprinderea
„Electroputere", dacă sub ochii ei s-a
născut și a sucombat un așa-zis pro
gram de modernizare ? Faptul că noul
director general al centralei a îmbră
țișat din capul locului problematica
cuprinsă în scrisoarea adresată re
dacției și ne-a dat asigurarea, într-un răspuns trimis ziarului, că se
va ocupa personal de rezolvarea
problemelor complexe de perfecțio
nare a muncii și modernizare a fa
bricii de aparataj de inaltă tensiune
reprezintă o premisă că aici lucrurile
vor intra pe un făgaș normal în cel
mai scurt timp.

Resursele materiale refolosibile

valorificate integral și superior
O acțiune gospodărească la întreprinderea de confecții și tricotaje
București
nările sacilor cu materiale refolosi
bile in secțiile de producție, afirmă
tovarășul Victor Bădiță, șeful ate
lierului.
Cum s-a îmbunătățit însă activita
tea atelierului însuși de materiale
textile recuperate 1 în ultimul an, în
dotarea acestuia a intrat o nouă pre
să d.e balotat, astfel încît, în prezent,
se asigură livrarea integral sub for
mă compactată și deci rentabiliza
rea transportului pe calea ferată că
tre beneficiari, unde materialele se
folosesc la obținerea de mochete, vată
și vatelină de croitorie etc. Activita
tea atelierului nu se limitează însă la
condiționarea, în vederea livrării, a
materialelor refolosibile. O pondere
importantă este deținută și de un
produs pe cit de căutat de benefi
ciari, pe atît de eficient pentru pro
ducător. Este vorba de saltelele izo
latoare pentru construcții, care se
dovedesc un bun înlocuitor al vatei
minerale deficitare. Pentru reali
zarea lor, după o tehnologie pusă la
punct de ÎNCERC, atelierul de autodotare al întreprinderii a elaborat o
mașină de lipire a sacilor de polie
tilenă compartimentați, folosiți
în
acest scop.

ferite contururi și figuri geometrice
prevăzute de tipare. D.e masă atîrnă
mai mulți saci, în dreptul fiecăruia
fiind
scris
clar
căror
mate
riale le sint destinați aceștia. Un sac
este pentru MTR-uri, adică materia
lele decupate în repere ale subpro
duselor și legate în teancuri, care
vor fi valorificate în întreprindere,
în noua secție special înființată. Cei
lalți saci, pentru MRR-uri, resturile
foarte mici de material — sortate pe
culori predominante (închise-deschise) și tip de compoziție a firului. Ce
a intervenit nou, in ultima perioadă
în activitatea de recuperare ? Se
pune un accent deosebit pe sortarea
riguroasă a materialelor. Obligațiile
fiecărui om al muncii privind recu
perarea acestora sînt clar precizate
in instrucțiunile
elaborate special
pentru fiecare secție a unității.
— Manifestăm o mare grijă ca
printre MRR-uri (materialele recupe
rabile și refolosibile) să nu se stre
coare și MTR-uri (materiale textile
refolosibile), cărora le aplicăm ace
lași . tratament ca materiilor prime
noi, afirmă inginera Rodica Lupescu.

de țesătură, reducînd astfel la mi
nimum ponderea pierderilor tehnolo
gice. Noul sistem de verificare de
către lucrătorii C.T.C. a sacilor cu
materiale refolosibile care pleacă din
fiecare secție se dovedește eficient.
La fel cum se controlează produsele
finite care ies din fabrică, exact la
fel se procedează acum și cu restu
rile de material, aflăm de la munci
torii acestei secții. C.T.C.-lstul aplică
o ștampilă cu numărul său de iden
tificare, iar fiecare loc de muncă de
la croit are o etichetă marcată, pe
care se înregistrează numele munci
torului și numărul său indicativ. Ce
țin să precizeze însă toți oamenii
muncii de aici este că adevărata
„cheie" a reușitei o reprezintă creș
terea spiritului de răspundere a fie
căruia dintre ei față de materialele
încredințate.
— Ne-a intrat deja în obișnuință
să efectuăm corect această sortare,
după ce am verificat la începutul
fiecărui schimb că avem pregătiți
sacii de plastic necesari pentru strîngerea pe sorturi a resturilor rămase
după croire, ne spune muncitorul
Ilie Cimpeanu.

A patra întrebare : este oare po
sibil să se asigure conducerea doar
de către un director a unei fabrici
care realizează anual un volum im
presionant de producție-marfă, in
componența căreia intră mii de
repere și subansamble ? Dacă această organigramă era absolut fi
rească cu 15 ani în urmă, cind volu
mul producției realizate nu se ridica
nici la jumătate din cel de astăzi,
cind fabrica nu avea nici pe departe
gradul de complexitate din prezent,
acum orice analiză sumară arată că
ea reprezintă un handicap în asi
gurarea unei conduceri și organi
zări eficiente, în promovarea pro
gresului tehnic.
A cincea întrebare, și ultima :
cum și-au exercitat organele și or
ganizațiile de partid controlul politic
— așa cum a cerut secretarul gene
ral al partidului — asupra realizării
programelor de modernizare ? Dacă
s-ar fi aplicat cu consecvență meto
dologia stabilită de conducerea parti
dului, ca săptămînal secretarul co
mitetului de partid, președinte al
consiliului oamenilor muncii, să ana
lizeze in mod operativ, împreună cu
comisia constituită la nivelul între
prinderii, stadiul înfăptuirii măsuri
lor prevăzute în programul de mo
dernizare, și să
stabilească — in
funcție de rezultatele acestor ana
lize — strategia politică și organizato
rică necesară, este clar că altele ar
fi foșt rezultatele la fabrica de apa
rataj de înaltă tensiune. Ce se con
stată insă în realitate ? Organele șl
organizațiile de partid implicate în
soluționarea problemelor fabricii de
care ne ocupăm nu și-au îndeplinit
integral misiunea pe care o au în
acest domeniu — aceea de a capacita
toate forțele chemate să acționeze
în acest sens, de a imprima moder
nizării un caracter de înaltă compe
tiție în domeniul progresului tehnic
și s-au transformat în culegătoare
de date statistice, care să releve
importanța și eficiența modernizării.
Că lucrurile stau așa, ne-o demonstrează faptele.
Analize despre mersul și eficiența
modernizării la fabrica de aparataj
de înaltă tensiune au făcut — ca să
spunem lucrurilor pe nume — și co
mitetul de partid din cadrul fabricii,
și comitetul de partid din cadrul în
treprinderii și, in luna noiembrie
1987, secretariatul comitetului jude
țean de partid. Nu punem în discu
ție concluziile la care au ajuns fie
care din aceste organe, dar efectele
nu prea semnificative obținute se
constituie în cel mai bun argument
că ele n-au reprezentat ceea ce tre
buia să reprezinte : analize de partid
profunde, însoțite de măsuri politico-organizatorice menite să Impri
me acțiunii de modernizare conținu
tul și cursul stabilit de conducerea
partidului. Pentru că. accentuăm, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, a preci
zat încă de la declanșarea acestei
acțiuni de maximă importanță na
țională că organizațiile de partid
poartă întreaga răspundere a con
ducerii și desfășurării modernizării
producției. Or. analiza rezultatelor
obținute la fabrica de aparataj de
înaltă tensiune, prin prisma acestei
cerințe, arată limpede că in îndepli
nirea acestui important mandat po
litic nu s-a acționat nici cu consec
vența necesară, nici cu mijloacele
muncii de partid necesare.
Această concluzie, coroborată cu
cele relevate mai sus, reprezintă și
trebuie să reprezinte punctul de ple
care pentru înfăptuirea noului pro
gram de modernizare adoptat pentru
fabrica de aparataj de înaltă tensiu
ne. Și, cu siguranță — așa cum
arată experiența atitor și atîtor uni
tăți, inclusiv din municipiul Craiova
— rezultatele vor fi de anvergura
celor așteptate. Șl, cu siguranță, și
problemele ridicate în scrisoarea
care a făcut obiectul anchetei de
față vor fi soluționate.

Constantin PRIESCU
Corneliu CARLAN

Pentru a se putea ține o evidență
exactă asupra colectării, toate mași
nile fixe de croit au cîte un regis
tru în care se consemnează în fie
care schimb datele referitoare la
materialele recuperate, după ce au
fost cîntărite. Prin redistribuirea
atribuțiilor personalului ocupat în
activitatea de croire, au fost stabilite
sarcini concrete și nominalizate per
soanele care sortează decupajele re
zultate din croire, Ia fiecare mașină
de croit. Sortatorul desemnat com
pletează eticheta sacului cu toate
datele cerute pe macheta acestuia și
predă sacul controlorului tehnic de
calitate, care verifică corectitu
dinea sortării și aplică o ștampilă de
atestare pe etichetă. Șeful atelierului
de croit și adjunctul acestuia urmă
resc zilnic respectarea instrucțiuni
lor de colectare și predare a mate
rialelor refolosibile.
Alte măsuri vizînd perfecționarea
activității de recuperare ? Din ana
liza efectuată, nu de mult, de consi
liul oamenilor muncii din întreprin
dere asupra posibilităților de creș
tere a cantității de materiale refolo
sibile valorificate chiar în
cadrul
unității a rezultat oportunitatea orga
nizării unui nucleu permanent de
creație confecții pentru copii, pe Un
gă noua capacitate de prelucrare a
resturilor textile. Ar crește astfel ope
rativitatea în realizarea de modele
diversificate de produse, cît mai .atrăgătoare, chiar in sezonul pentru
care sînt destinate. Ca atare. încă din
anul acesta, multe din subprodu
se vor fi concepute, croite și reali
zate, practic, în același loc. In plus,
se are în vedere găsirea unor efi
ciente forme de colaborare cu unități
din afara întreprinderii, care să de
vină „asociate" în valorificarea su
perioară a materialelor refolosibile
ca atare. Totodată, se are în vedere
organizarea de concursuri profesio
nale, de dezbateri vizind optimizarea
croirilor și promovarea de soluții
care să asigure reducerea pierderilor
tehnologice finale, prin utilizarea res
turilor textile la obținerea de repere
mai mici. Din trecerea în revistă a
progreselor înregistrate pînă acum
și a măsurilor prevăzute pentru pe
rioada următoare în activitatea de
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile se poate trage, așa
dar, concluzia că întreprinderea de
confecții și tricotaje București își
merită și din acest punct de vedere
calitatea de unitate-etalon pentru
întreaga industrie de profil.

Ioana DABU
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TENTATIVELE DE „RECONSIDERARE" A IDEOLOGIEI FASCISMULUI Opera de valoare
- măsura
- TENTATIVE DE ACREDITARE A UNOR TEZE RETROGRADE
Una dintre direcțiile în care se
manifestă azi pozițiile retrograde ale
unor cercuri politice din țările ca
pitaliste o
reprezintă reactivarea
concepțiilor, ca și a unor practici
politice ale fascismului, cu intregul
lor arsenal de teze antidemocratice
și antiumaniste, îndreptate împo
triva progresului social, forțelor
democratice din aceste țări. Concep
țiile neofasciste contemporane am
biționează să înfăptuiască intr-o for
mă directă si brutală obiective poli
tice si ideologice, care vizează respin
gerea nediferentiată a valorilor pro
gresului. a aspirațiilor de egalitate
și dreptate ale maselor, asumindu-și
un rol principal in campania în
dreptată Împotriva socialismului. Te
zele aberante ale neofascismului se
asociază azi in mod direct an
ticomunismului virulent al propa
gandei burgheze. „Trebuie să în
țelegem că lupta impotriva răz
boiului. a reacțiunii și neofascismu
lui. a anticomunismului, a șovinis
mului — sublinia in acest sens to
varășul Nicolae Ceaușescu — con
stituie o parte integrantă a luptei
pentru destindere, pentru pace, pen
tru independentă, pentru colaborare
egală intre toate națiunile lumii, fără
deosebire de orînduire socială".
Se cere subliniat în acest cadru
că. in mod complementar, în concep
țiile ideologice pe care le cultivă azi
dreapta politică din țările capitalis
te. a devenit tot mai frecventă ten
dința ca afirmarea unei atitudini
ideologice nete să lase locul unei
pseudoobiectivități ce-și „refuză"
prerogativa verdictului, preferind acum judecăților • tranșante prezum
ția de credit. îndoiala, sugestia.
Achiziții ale spiritului științific,
aportul cercetării oneste sint ofe
rite astfel — in cadrul unor con
strucții teoretice care afișează neu
tralitatea politică — drept ..discuta
în slujba adevărului". Un discurs revendineîndu-si din start condiția ri
gorii și „absența partizanatului". Un
discurs ce sfidează nu o dată con
venții și inhibiții instituționalizate
în planul gindirii social-politice si
care dobindește astfel un spor de
credibilitate, forțind cu orice preț
rezistenta intelectuală a publicului,
dezvinovățindu-se. Unii cercetători
ai fenomenului politic au ajuns chiar
la concluzia că ideologiile ce expri
mă interesele directe și fundamen
tale ale unor clase și grupuri de
presiune din societatea capitalistă
actuală renunță, intr-un fel sau al
tul. la mijloacele tradiționale de a-și
impune primatul, supremația. Ele ar
apela mai curînd la practici persua
sive. ar prefera acum afirmațiilor
sentențioase transferul de semnifi
cații. substituția de sens, astfel in
cit acceptarea unor concluzii să sa
tisfacă dacă nu nevoia de adevăr,
atunci cel puțin iluzia verosimilită
ții. Nu trebuie ignorată atunci cînd
se face o asemenea apreciere globa
lă distribuția, de roiuri între, ideo
logiile „axiale" si cele „complemen
tare". între ideologiile care sint des
tinate să acapareze atenjia conformindu-se. nu de puține ori. capri
ciilor modei și acele ideologii care,
fără să intre în prim-planul luptei

de idei, conservă conținutul princi
pial al doctrinei, fondul său prin
cipal de teze și teme.
Acestei prime categorii de ideolo
gii „complementare", bună de expus
public fără a risca o reacție de res
pingere prea puternică, i se sub
sumează azi mixtura ideologică pe
care neofascismul contemporan și-o
anexează in calitate de „capital in
telectual". Iată de ce este dificil să
acorzi acestor eterogene extrase din
arsenalul unor concepții mai mult
sau mai puțin defuncte creditul unei
ideologii reprezentative a neofascis
mului contemporan. Acest gen de
„ideologii
complementare"
de
monstrează însă, o dată in plus, ca
pacitatea „adaptativă" a tezelor tre
cutului, a forțelor retrograde.
Fără să facă loc exagerărilor sau
minimalizărilor, analiza științifică
lucidă, argumentată poate pune in
lumină conexiunile de fond ale ideo
logiei actuale a neofascismului cu
diverse doctrine de dreapta, reac-

IlI-lea Reich. Filosoful Jurgen Ha
bermas. din contră, a denunțat cu
vehementă >opiniile lui Nolte, arătind că acestea nu sint decit partea
de la suprafață a unui aisberg re
vizionist amenințind fundamentele
înseși ale culturii politice din R.F.G.
In scurtă vreme s-a angajat o vas
tă dezbatere in jurul acestui subiect,
participanți fiind, deopotrivă, istorici
de prestigiu — precum Michael Stiirmer, Thomas Nipperdey. Martin
Broszat. Hans Mommsen, Eberhard
Jăckel. Jiirgen Kocka — și publi
ciști cunoscuți — ca Joachim Fest,
editor la „Frankfurter Allgemeine
Zeitung" (el însuși autorul unei con
troversate biografii a lui Hitler ce
a stat la baza realizării . filmului
..Hitler — o carieră", care a stirnit
furtunoase discuții in urmă cu cîțiva ani). Rudolf Angstein. director
la „Der Spiegel" si alții. Referindu-se
la „utilizarea publică a istoriei" si la
„pericolul revizionist". Habermas se
făcea purtătorul de cuvînt al unui

Pentru afirmarea ideologiei
revoluționare in confruntarea
contemporană de idei
tionare. rasiste, elitiste. antidemo
cratice. poate releva, de asemenea,
premisele sale doctrinare care favo
rizează un climat de ambiguitate și
mistificare intelectuală in pseudoconstructiile ideologice care se pro
pun. Ele urmăresc, intre altele, să
cultive neîncrederea fată de certi
tudinile cercetării științifice în do
meniul istoriei, sociologiei, politologiei etc.
Se cuvin semnalate, in acest sens,
nu numai dimensiunea intrinsec
ideologică a istoriografiei fenome
nului fascist, ci și potențialul ideologizant. disturbator al unor idei și
considerații privind caracteristicile și
manifestările fascismului și, implicit,
ale neofascismului. cuprinse intr-o
serie de lucrări mai vechi sau mai
noi in care examenul istorico-sociologic și politic este însoțit de ten
dința reexaminării unui aspect sau
a altuia din diverse perspective „re
cuperatoare". Ernst Nolte — repu
tat istoric și autor al unei remar
cabile lucrări, publicată în urmă cu
aproape două decenii și jumătate
(Fascismul în epoca sa. 1963) — a
publicat în 1985 în Frankfur
ter Allgemeine Zeitung, cotidian
german de tendință conservatoa
re, un articol în care sugera,
prin insinuare și omisiune de
liberată, existenta unei „dialec
tici a amenințării cu distruge
rea reciprocă" care „ar fi contat"
în raporturile de forță dintre na
zism si socialism la mijlocul anilor
’30. Articolul a.stirnit atunci reac
ții contradictorii (Etienne Franțois :
L’Alemagne — la „revision du nazisme", in „L’Histoire" nr. 98. marș,
1987). Astfel. Klăus Hildebrand con
sidera că tezele lui Nolte ar repre
zenta o „deschidere" istoriografică
de la care este de așteptat relansa
rea cercetărilor asupra celui de-al

protest moral și politic față de ten
dința disculpării și „banalizării" na
zismului, redus la dimensiunile unui
„accident" pe parcursul istoriei.
Istoriografia fenomenului fascist a
înregistrat încă de la început un curs
pe cit de sinuos și dramatic, intr-o
anumită privință, pe atît de revela
tor pentru tendința recuperării de
mersului istoricilor in beneficiul di
verselor forte politice — multe din
tre ele angrenate in însăși desfă
șurarea evenimentelor. O serie da
lucrări de dată mai recentă sesi
zează și dezvoltă tocmai acest as
pect. multiplicitatea punctelor de ve
dere și interpretărilor referitoare la
fascism și antifascism. (Jacques
Droz : „Histoire de l’antifaseisme en
Europe". Edition la Decouverte. Pa
ris. 1985).
Intr-o lucrare apărută la începu
tul anilor ’80, Pierre Aycoberry își
propunea să realizeze o istorie a
imaginilor despre nazism, degajate
atit in cercul aderenților la mișca
rea național-socialistă, cit și în miș
carea antifascistă sau în cercetarea
din științele sociale în perioada in
terbelică și după cel de-al doilea
război mondial. Cercetătorul francez
constată că dacă între anii 1922—
1945 încercările de circumscriere a
cauzelor.
manifestărilor si esenței
fascismului emană mai ales dintr-o
necesitate ce vizează acțiunea poli
tică. riposta, rezistența. în etapa
postbelică, studiile și cercetările re
feritoare la acest capitol de istorie
decelează resorturile și conexiunile
sociale, psihologice, economice și
morale ale ascensiunii mișcărilor
fasciste. (Pierre Aycoberry : „The
Nazi Question. An Essay on the In
terpretations of National Socialism",
Pantheon Books. New York. 1981).
La mai bine de patru decenii de
la Încheierea celui de-al doilea răz

boi mondial, analiza și interpretarea
evenimentelor, cauzelor și condițiilor
ce au marcat ascensiunea și apoi
prăbușirea fascismului continuă să
preocupe îndeaproape gîndirea isto
rică. materializindu-se. de la an la
an. intr-un covîrșitor număr de lu
crări. studii și articole, colocvii și
dezbateri, care au depășit de mult
frontierele disciplinelor sociale și is
torice specializate. Ele sint prezente
azi și in paginile publicațiilor de
mare tiraj din țările capitaliste, ca
si in celelalte forme ale sistemului
comunicațiilor de masă, pornind de
la interesul cu care specialiștii, dar
și publicul larg urmăresc acest capi
tol de istorie ale cărui „ecouri" nu
pot fi ignorate în lumea în care
trăim. Istoria nu reprezintă, desigur,
o colecție de întimplări și personaje
defuncte, după cum nu este doar o
proiecție mai mult sau mai puțin
subiectivă, selectivă asupra a ceea
ce a fost, a ceea ce omenirea nu
poate da uitării. Prezentul însuși nu
poate fi înțeles în absența cunoaște
rii trecutului, a antecedentelor și ră
dăcinilor sale, mai îndepărtate sau
mai apropiate.
Oricit de minuțioasă s-ar arăta
cercetarea istoriografică din ultimele
decenii, oricit de laborioasă ar fi aceasta și oricit de sofisticat ar fi in
strumentarul metodologic la care ea
apelează, problema atitudinii cerce
tătorului. a celui care analizează și
interpretează faptele așa cum au fost
ele consemnate, nu poate fi trecută
in subsidiar. Demersul analitic al Is
toricului se întemeiază întotdeauna
pe o opțiune teoretică, implicit ideo
logică, indiferent că aceasta este sau
nu pe deplin conștientizată. în func
ție de această opțiune, reconstituirea
și valorizarea trecutului capătă o anumită consistență și coerentă, cer
cetătorul propunind de fapt o per
spectivă asupra evenimentelor, aderind la o linie de gîndire sau nu.
Ceea ce înseamnă că. în cele mai
multe cazuri, efortul istoricilor de
notă nu atit o „detașare" de obiectul
investigației, cit mai ales asumarea
și revendicarea. în mod explicit sau
implicit, a unor puncte de vedere ce
nu se pot sustrage sferei ideologi
cului.
Istoriografia științifică, fundamentîndu-și discursul pe adevărurile pe
rene ale concepției materialismului
dialectic și istoric, nu-și ascunde an
gajamentul ideologic revoluționar. în
contextul acumulării unui uriaș vo
lum de informații specializate, al
descifrării și reconsiderării conținu
tului unor documente și al accesului
la unele surse interzise sau inabor
dabile pînă la un punct, pină la un
moment dat. interpretarea întregului
material disponibil (biblioteci, arhi
ve. memorialistică etc.) presupune un
dublu efort de sistematizare, clasifi
care. dar și de permanentă exami
nare critică a acestuia, din perspec
tivă consecvent științifică. Misiunea
deloc ușoară a istoricului este nu de
a fi propagatorul unui adevăr ab
stract. atemporal, ci de a ajunge la
interpretarea cea mai apropiată esentei faptelor istorice reale, de a
le pune in lumină contururile, fără
a lăsa Ioc dublilor si reticentelor de
natură să estompeze sau să vicieze
imaginea fenomenului cercetat.

Mihai MILCA

ROMANIA-FILM prezintă:

REZERVĂ LA START
o producție a Casei de filme Patru

Scenariul : Anghel Mora, Șerban
Marinescu ; decorurile și costume
le : Călin Papură ; muzica : Adrian
Enescu ; coloana sonoră : Mihai
Orășanu ;
montajul :
Melania
Oproiu ; imaginea : Marian Stanciu ; regia : Anghel Mora. Cu :
Mihail Stan, George Alexandru,

Bogdan Stanoevici, Csapo Gheorghe, Florentin Dușe, Tania Filip,
Ion Roxin, Tudorel Filimon, Boris
Petroff, Virgil Andriescu, Mircea
Anca. Film realizat în studiourile
Centrului de producție cinemato
grafică „București"

Activitatea cultural - educativă
într-un. oraș în plin progres
„Orașul care a devenit
statuie", film documentar
realizat de membrii cineclubului din Pașcani, pe un
text al poetului ieșean Ion
Chiriac, poate fi o emble
mă spirituală a locuitorilor
acestei așezări „unde _ amintirile se întunecă si intimplările rămase iau în
torsuri de legendă". (M.
Sadoveanu)
„Cu filmul acesta am cu
cerit foarte multe inimi și
am fost apreciați și luați
ca bun exemplu — ne-a
mărturisit tovarășa Valeria
Vîrlan, secretar al comi
tetului orășenesc de partid.
Recent am încheiat -«zilele
culturii pășcănene», avînd
în mijlocul nostru și perso
nalități ale vieții culturale
ieșene. Cadre universitare
de la institutul agronomic
s-au intilnit cu cetățenii în
căminele culturale.
Am
avut două expoziții de artă
plastică, una mai poate fi
încă vizitată. în zona găr i
avem o sală de expoziții,
noi o numim «Galeriile de
artă-. Avem și artiștii noș
tri amatori. Activează în
cenaclul «Octav Băncilă».
Pășcănenii au beneficiat si
beneficiază de o serie de
acțiuni de înaltă valoare
artistică. Este și meritul
casei de cultură, care reu
șește să aducă la Pașcani
autentice valori culturalartistice. Orașul Pașcani
este, de fapt, un centru
metodic al acestor activi
tăți, ele desfășurîndu-se
și in căminele culturale ale
localităților componente. Și
cu rezultate bune. Există

in Pașcani și vechiul club
C.F.R. -Unirea-, un nucleu
de
educație
patriotică,
muncitorească. Nu mai pu
țin sint implicate cadrele
tehnico-inginerești în viața
instructiv-educativă a ce
tățenilor".
Tovarășul Mihail Moisii.
președintele
comitetului
orășenesc al sindicatelor,
era preocupat de pregătirea
plenarei pe întreprinderi a
comisiei inginerilor și teh
nicienilor, colectiv cu bune
rezultate in implicarea ca
drelor
tehnico-inginerești
in soluționarea problemelor
cuprinse in programul de
perfecționare a organizării
și modernizare a producției:
„La fiecare 40 de cadre
tehnice ne propunem să
avem o invenție. Ocupăm
locul III pe țară. Am dori,
și acționăm în acest sens,
ca fiecare cadru de specia
litate să rezolve o proble
mă tehnică în afara orelor
de muncă. în ediția trecută
a
Festivalului
național
«Cintarea României- am
luat locul I pentru lucra
rea «Vopsirea continuă cu
coloranți de sulf». La noi
in oraș funcționează 6
cercuri ale inovatorilor șt
•inventatorilor. Pină-n pre
zent. numai anul acesta
avem deja 6 propuneri.
Trimitem
specialiști
la
cursurile școlii de inventică de la Iași. Intenționăm
să depășim ca medie pon
derea pe județ".
In orașul Pașcani există
o tradiție a frumosului,
nedezmințită de viața cultural-artistică de azi. For

mația „Lotus" deține nu
mai locul III în etapa ju
dețeană a Festivalului na
țional „Cintarea României",
dar a reușit să dedice un
frumos spectacol unei săli
arhipline. Semn că întru
nește adeziunea oamenilor.
Cei cinci băieți, a căror
medie de virstă este 24 de
ani, au timp să ocupe chiar
și locul I pe țară. în orice

ÎNSEMNĂRI

DIN PAȘCANI

caz, arta e ambiția lor. For
mația are numai 3 ani. Toți
sint foști colegi de clasă,
toți căsătoriți, toți au copii,
toți sint angajați in pro
ducție : Mihăiță Atomi, Iu
lian Condurache, Romică
Leseru, Eugen Moldoveanu. Dan Voicu. „Viața unui
astfel
de grup
implică
muncă intru perfecționare"
— iată deviza unor tineri
preocupați de ridicarea ni
velului profesional, de re
zultatele in munca produc
tivă și de îmbogățirea uni
versului cultural și artistic.
„Orașul Pașcani are 140
de diplome, dintre care 68
republicane, obținute in
marele festival al muncii
și creației libere, — ne
spune cu satisfacție loan
Secărescu, președintele co
mitetului de cultură și
director al Casei de cultură

orășenești «Mihail
Sado
veanu».
Numai în 1987,
formațiile casei de cultură
au realizat 400 de spectaco
le. A 6-a ediție a Festiva
lului național «Cintarea
României» a avut 7 200
participant numai din raza
Pașcanilor. La sărbătoarea
folclorică «Firicel de iaso
mie» au participat 80 000
de oameni". Iată și cîteva
nume de cunoscuți artiști
amatori : Daniel lordăchioaia, laureatul de la
Mamaia, este format Ia
casa de cultură din Paș
cani, Doina Atomi, de mat
multe ori laureată, mamă
a cinci copii. Vasile Gheorghiță, tapițer, un rapsod
care folosește toate instru
mentele populare de suflat.
Gheorghe Pintileasa, Roza
lia Vîrlan. Virginia Ciobanu, Aurica Angheluș,
Hie Prodan. Mihăiță Atomi,
Cornelia Sava-Chiper ș.a.
în orașul Pașcani funcțio
nează și un teatru munci
toresc, de asemenea lau
reat pe țară în Festivalul
național „Cintarea Româ
niei", la Întreprinderea me
canică de material rulant,
un montaj literar-muzicalcoregrafic la întreprinderea
de scule și accesorii spe
ciale. corul de femei de la
I.T.P..
fanfara
de
la
I.M.M.R., cea mai veche
formație, două cenacluri de
creație, „Mihail Sadoveanu"
și „Octav Băncilă", un cineclub, universitatea cultural-științifică cu 30 de
cercuri,
două
biblioteci
premiate pentru activitatea
lor cu cartea, clubul „Uni

rea" C.F.R. ș.a. Iată cîteva
date ce conturează un bun
potențial cultural, o largă
gamă de activități destina
te îmbogățirii universului
spiritual al oamenilor, di
versificării vieții culturalartistice.
O bună, neîntreruptă ac
tivitate desfășoară comisia
orășenească pentru răspîndirea. cunoștințelor științi
fice, creatorii de artă
populară de la Căminul
cultural Lunca. îndrumați
de Eugenia Vîrlan, teatrul
de păpuși, formațiile vocalinstrumentale.
ansamblul
folcloric „Iasomia" (care a
reprezentat folclorul zonei
și peste hotare), corul mixt,
corul de femei de la între
prinderea de tricotaje și
perdele „Șiretul", colindă
torii de la Căminul cultural
Lunca, Teatrul de estradă
și comedie muzicală (25 de
ani de activitate și dă săptămînal spectacole). în curind,
cetățenii
orașului
Pașcani vor avea la dispo
ziție o nouă casă de cultu
ră cu 1 000 de locuri.
„Noi avem vagoane, flori,
perdele, scule așchietoare.
flori, tractoare, esplanadă,
blocuri frumoase și iarăși
flori" — scrie într-un do
cument al orașului, păstrat
cu grijă la consiliul popu
lar și oferit celor ce vor să
afle cum își prezintă păș
cănenii orașul. Un oraș in
plin progres, al cărui con
siliu popular a primit
„Ordinul Muncii" clasa I și
locul I în rîndul orașelor
de aceeași mărime.

Elena ȘTEFANESCU

respectului
față de public

Răspundere față de contemporani,
față de destinele societății — ade
văruri fundamentale care înseamnă
dezvoltarea armonioasă a personali
tății umane. în lumina lor, dacă ne
gindim la oamenii de artă, la crea
tori. Înțelegem, o dată mai mult,
necesitatea implicării în spiritul epo
cii, necesitatea pledoariei pentru o
artă umanistă, profundă, oglindă a
anilor in care trăim.
— De fapt nici nu te poți adresa
publicului, nici nu te poți considera
om al timpului in care trăiești —
spune compozitoarea Liana Alexan
dra, dacă nu te implici în tot ceea
ce se numește progres, construcție,
coordonatele zilei de azi. Și, in ge
neral, școala noastră de compoziție,
compozitorii din toate generațiile
demonstrează aceasta cu prisosință
prin opusurile lor.
— Ați fost prezentă în ultima vre
me la importante intîlniri internațio
nale — Congresul mondial de crea
ție feminină de Ia Beersheva (Is
raeli). în Republica Federală Germa
nia. in U.R.S.S. etc. — unde cu suc
ces vi s-au cintat lucrări. Este inte
resant de știut opinia specialiștilor,
a publicului străin față de creațiile
românești în general.
. — Văzut din afară, tabloul muzicii
românești este original, variat și to
tuși foarte unitar. Se vorbește me
reu despre o stare meditativă, lirică,
proprie muzicii românești și, în ace
lași timp, despre un sentiment tonic,
despre optimismul paginilor de ul
timă oră, pagini semnate de com
pozitori, de compozitoare. Sint apre
cieri care ne obligă, o dată mai
mult, datoria noastră majoră fiind
de a ne adresa cu tot talentul, in
spirația, cu toate datele profesiunii
noastre marelui public.
— Dacă, în general, nivelul de în
țelegere al „marelui public", cum
spunem, este mai ridicat —, nu
presupune aceasta continua perfec
ționare a creatorilor, a celor oe sem
nează opusurile de artă ?
— Fără o permanentă instruire,
documentare, fără stăpinirea tehnicii
la zi, fără legătura cu tradiția, în
același timp, astăzi este greu de re
zistat in fața publicului de oriunde.
Din respect pentru acest public cred
că trebuie să ne străduim a-i oferi
mereu acte artistice de valoare. Din
respect pentru public nu trebuie to
lerat diletantismul, nu trebuie ac
ceptată tentația spre facil.
— Răsfoind agenda de lucru a
compozitoarei Liana Alexandra din
anul 1987, găsesc prima audiție a
Simfoniei a V-a (cu reluările de ri
goare). prima audiție a unei ope
re după un cunoscut roman și ver
suri ale scriitorului George Arion,
încă o primă audiție : Sonata
pentru șase corni etc. Deci o
agendă bogată, la care se adaugă
cantate, lieduri. Vorbeați de starea
de optimism, de luminozitatea mu
zicii noastre, o trăsătură îh concor
danță cu substanța folclorului, a
creației populare în genere.
— Folclorul este in fiecare dintre
noi. Asimilăm canoanele muzicale
ale acestor decenii, dar după tempe
ramentul nostru. Cu „clastăr" sau
„serie modală" poți să faci și o mu
zică senină, clară. îmbucurător este
că toate aceste date există în pagi
nile tinerilor compozitori : Liviu
Dănceanu, Călin Ioachimescu, Mihnea Brumariu,
Șerban Nichifor,
Adrian Iorgulescu, Adrian Pop, Cris
tian Misievici... Nu este o întoarcere
la canoane vechi. De fapt, mi se
pare mult prea vehiculat termenul
de „neoromantism", dar important
este că muzica lor — și publicul din
tară, de peste hotare a remarcat —
dezvăluie o stare de liniște, de opti
mism, deși fiecare are stilul său
componistic. La unul este mult mai
pregnant folclorul, la altul cîntecul
românesc se subînțelege. Sint însă
actuali și aceasta, cred eu, este foar
te important. Sint in pas cu ritmul
de azi, cu dorința tuturor de perfec
ționare. de instruire, de acumulare a
unui cit mai mare bagaj de cunoș
tințe. „Moda" de acum 30 de ani s-a
decantat. A fost o „buclă" în istorie
ca oricare alta. Acum, muzica mer
ge către o nouă funcționalitate șl
publicul știe să aprecieze.
— Este destul de informat publi
cul asupra valorilor creației muzi
cale contemporane de azi ?
— Oricum, sint incă multe de fă
cut. Este un act educativ de cultură,
cu profunde implicații patriotice,
acela de a fi informat, de a cunoaște
valorile timpului tău. Aceasta începind cu. școala și terminind cu va
rietatea repertorială a podiumurilor
de concerte. Secolul XX oferă con
sumatorului de artă o avalanșă de
informații. Este necesar de a face
în așa fel incit să aducem în primplan valorile autentice. Adică tre
buie găsite acele formule prin care
valorile creației muzicale românești
să intre în atenția tuturor genera
țiilor de ascultători,

Smaranda OȚEANU

teatre
• Teatrul Național (14 7171. Sala
mare) : Ploșnița — 15; Poveste din
Hollywood — 19: (sala Amfiteatru) :
Drumul singurătății — 18: (sala Ate
lier) : Farul și dl. Valentino —■ 19
• Filarmonica
„George
Enescu4*
*
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de
pian : Dan Grigore — 19
• Opera Română (13 18 57) : Măștile
(spectacol susținut de Opera Română
din Cluj-Napoca) — 18.30
• Teatrul
de operetă
(13 63 48) i
Voievodul țiganilor — 18
• Teatrul „Lucia S tu rd za Bulandra
**
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18: (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) ;
Pachetul cu acțiuni — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii — 17.30:
(sala Studio) : EX — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Regina balului — 18; (sala
Giulești, 18 04 85) : Bărbierul din Se
villa — 18
• Teatrul satiric-muzical „C, Tănase“ (sala Savoy.
15 56 78) : Savoy,
Savoy — 18: (sala Victoria. 50 58 65) :
Frumosul din pădurea zăpăcită — 19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
*
română
4 (13 13 00) : De tine dorul mă
leagă — 1-8

Scriitorul - prezență
activă în viața patriei
Poporul român și-a trăit în mod inte, prefigurînd viitorul societății
demn istoria și lupta sa cea mai de noastre. Angajarea sa, mai bine spus
seamă a fost munca. A înțeles de la dăruirea sa, trebuie să fie una to
începuturi că in același fel se iese tală. Abordînd curajos complexitatea
la truda asupra pămîntului ca și la vieții, sondind conștiința umană (și.
apărarea roadelor sale ; și de multe năzuind, astfel, la transformarea ei),
ori armele i-au fost uneltele trebu pătrunzînd în chiar esența condiției
incioase în zilele obișnuite, ele re umane. Firește, după talentul fiecă
devenind ceea ce au fost cînd se ruia, in formele care i se potrivesc
sfîrșeau zilele neobișnuite,
Adică, sau pe care le născocește gratie
prea legați fiind de acest pămînt. acelui talent al său. Mai cu seamă
oamenii săi l-au dorit mereu mai „născocind" forme noi și fugind de
frumos, pacea pămîntului fiind un dogmatism. Libertatea de expresie
vis tot atit de vechi ca și imboldul artistică e o realitate. Să fie folo
de a face totul din ce in ce mai sită ! Se vorbește, ades, despre anu
bine, mai trainic, mai
cutezător ; mite teme „prioritare". Libertatea
vremelnicele, de cine știe cine stîr- despre care vorbeam, șansa de a te
nite, vînturi fiind repede trecătoare, exprima după dorință și vocație, aleși oricit de mare ar fi fost prețul gind dintr-o mare diversitate (po
plătit pentru frîngerea tăriei lor. ră- tențială) de stiluri, de tendințe (pen
masu-i-au poporului nostru totdea tru realizarea estetică) aduce, impli
una îndeajunse puteri pentru a con cit, și libertatea alegerii temelor. Si
tinua cele incepute. Fiindcă atîta s-a gur, literatura noastră evoluează, dar
vrut și atîta chiar s-a făcut : lucra ea și continuă un proces de comu
rea pentru țară.
nicare spirituală, mai exact, de pu
Căutind la rădăcina acestui imbold nere în valoare a spiritualității ro
vom da de suflet. Cercetind acest su mânești. Mă gîndesc. din nou, la cu
flet, îi vom descoperi o stare. Ea vintele tovarășului Nicolae Ceausescu
poate fi numită iubirea de patrie. referitoare la redarea specificului
Și s-a exprimat prin cîntec. prin propriu al fiecărui popor. Aceasta ar
cuvînt meșteșugit ales și mai cu sea fi o temă prioritară : să facem să
mă curat păstrat. Ctitoriile româ triumfe spiritul nostru românesc. Nu
nești s-au înălțat prin muncă și prin imitația, nu uniformizarea, ci diver
cuvînt. Munca a fost datoria tuturor, sitatea!— spunea conducătorul parti
înălțarea prin cuvînt s-a datorat unor dului nostru referindu-se Ia moda
aleși care, altfel, nu s-au despărțit litățile în care scriitorul își poate
niciodată de primii. Dimpotrivă, hăr- cînta patria, partidul, poporul. De ce
țuiți. învățind cintecele de la pădu- să experimentăm... experiențele alto
rea-sorâ, de la riul-frate. simțind ra 1 Să le cunoaștem e necesar. Să
ocrotirea muntelui-tată. lucrînd pe le copiem înseamnă a bate pasul
țarina-mumă, și-au alăturat frumu pe loc. Prețuim, pe drept cuvînt. li
sețea urzită in
teraturile
altor
firul de poveste
popoare, care au
ori in versul cindat, fără îndoia
tului și rodul ală, mari scriitori.
cestel
înfrățiri
Dar, după opi
l-au dăruit tu
nia mea. aceas
turor. Celor tră
ta nu înseamnă
itori și muncitori o dată cu ei. pen« că este necesar să bintuie prin
tru ca aceștia, adăugind (după pu proza noastră vinturile venite din
terea fiecăruia) noi străluciri, să le spre. de pildă, romanele latino-amepoată lăsa moștenire celor care vor ricanilor. Autorii respectivi și-au
veni. Numele premergătorilor nu valorificat, mitologia, istoria fabuloa
s-au păstrat. Vreau să spun că nu să și au pătruns intr-un „fantastic"
anumiți oameni au rămas să înfrun specific lor și bine au făcut. Avem
te, prin bună-amintire, timpul. Doar însă, din fericire, mituri la fel da
unul a rămas viu in ijiemoria noas puternice, o istorie nu numai fabu
tră : genialul „autor" al neasemuite loasă, dar și demnă, „fantasticul ro
lor basme, povești, balade. Acesta e mânesc" are tradiție și sint destule
poporul român. Din sinul căruia s-au încercări de repunere a lui în drep
ridicat, mai apoi, creatori care și-au turi. Ar fi, socotesc, una din posibi
înscris numele în istoria noastră spi lele căi de afirmare in fața lumii.
rituală. Era deci firesc ca aceștia Apoi : satul românesc și profundele
să-i rămînă alături, trăitori între prefaceri sociale prin care a trecut
oamenii ce durau o țară, punînd și și trece- Sau, nu cu intenția de a
ei umărul la această lucrare. Mun da o „listă" tematică, de ce n-am
cind mereu, luptîndu-se la nevoie, adăuga și cărțile despre adevărata
bucurindu-se ori suferind, trăind (in viață a muncitorilor din uzinele
tens) adică. Nu doar admirînd cum noastre. Care pot fi oricînd eroi li
se ridică o cetate si închinînd, în ex terari, în viața de toate zilele fiind
taz, imn celor ce făceau asta, fie că mai cu seamă oameni care muncesc,
era vorba de străvechile cetăți, fie au prilejuri de bucurie sau tristețe,
că e vorba, acum, de cetățile noului. iubesc sau sint trădați în prietenie,
E adevărat, scriitorul a avut calita nu vorbesc ca Ia ședințe acasă și
tea de martor al timpului său. Dar nu vorbesc ca acasă cînd sint la pos
termenul nu e îndeajuns de cuprin turile lor de muncă fiindcă acolo
zător și socotesc că e folosit, une știu ei mai bine ce au de făcut. Scri
ori, în mod abuziv. Adevărata-i ca itorul trebuie să ajungă între ei. Nu
litate a fost aceea de implicat în cred că un scriitor trebuie să învețe,
viața cetății lui, în viața patriei sale. ■ de pildă, strungăria, ca să scrie des- i
Această trăire a sa dovedea, neîndo pre muncitori, dar nici nu am încre
ielnic. un spirit revoluționar. Cum dere în cei care doar își imaginea-,
ar putea fl definit altfel un, de fapt, ză cam cum se desfășoară un pro
făuritor de lumi literare ? Iar opera ces industrial. Experiența, „lecția ds
sa capătă drept de existență doar viață" este, oricum, necesară. Fireș 41
dacă el privește adine în trecut, cer te, un tînăr n-a făcut războiul întîl
cetează atent și drept ceea ce se in- mondial sau n-a prins anii coopera
timplă în prezent, fiind mereu „des tivizării, momentul naționalizării și
chis" pentru miine. Atâta vreme cit, așa mai departe. Dar el cercetează
încorsetat de tot soiul de canoane, istoria, vorbește cu martorii epocii
execută doar „fotografii" ale reali respective, citește despre evenimen
tății (și a fost chiar o asemenea vre tele acelea. La urma urmei, scriind
me), poate da (și chiar a dat) unele, despre viață, orice aspect al acesteia
mai mult sau mai puțin interesante, are șansa de a deveni „prioritar". De
„documente de epocă". Fără o reală asemenea, scriind despre o viață in
transfigurare artistică, fără acel spi continuă prefacere, literatura trebuie
rit revoluționar, documentele rămîn să rămtnă deschisă față de orice
însă palide căpii. Scriitorul adevă „formule" — cunoașterea neavînd
rat se integrează de-a dreptul, prin limite, literatura trebuind să pătrun
opera-i literară. în realitatea tării dă peste tot.
și deci în marea operă de transfor
Diversitatea despre care pomeneam
mare a ei. Posibilitate oferită de nu înseamnă, după cum afirmă unii
cînd „starea de revoluție" existentă teoreticieni, o desfășurare largă de
în spiritul poporului nostru a fost „etichete". Spre pildă : acesta e un
ridicată, de către comuniști, la ran „roman istoric", celălalt un „roman
gul de conștiință revoluționară. Căile politic", un altul e „roman social",
de urmat, nu dintre cele mai ușoare, „de dragoste" și așa mai departe. De
au fost conturate cu precizie, după
cum
și
încrederea în lumina altfel, cred că ar trebui corectată șî
călăuzitoare a fost deplină. Lucrările exprimarea celor ce prevăd roma
vechi s-au continuat — acelea întru nului o dezvoltare „polivalentă". Ea,
binele țării care-și făurea, după pro această polivalentă, de fapt există
prie voință, o nouă istorie. Au venit demult ! Nu există un roman bun
altele menite să preschimbe chiar care, social fiind, să nu fie șl Istoric,
sufletul și chipul țării. Gînd șl faptă, și politic. Am putea vorbi, aici, des
adică, de revoluție adevărată. Gînd pre o adevărată eroare : despărțirea
de social. Altfel, o operă
înnobilat prin conștiință socialistă, politicului
fapte pe măsură. Ele numlndu-se. pe literară, fie ea și „curajoasă", nu-și
Tind, reconstrucție și construcție. binemerită statutul asumat dacă nu
Aceasta din urmă fiind jalonată de are o acoperire estetică. Ea înnobicongresele comuniste, iar dintre a- lind coordonatele literaturii noas
cestea cel de-al IX«lea inscriindu-se tre : patriotismul (iubirea de țară a
în cartea patriei ca temelie pentru fost și va fi întrupată în literatura
viabilă doar in scrieri in care va
înălțările socialistului ev. Românul loarea artistică este pe măsura aces
ințelegind. iarăși, că numai munca tui înalt sentiment), spiritul revolu
îl poate înălța, a considerat că așa ționar (care animă continuu litera
se cheamă, azi, lupta sa. Tovarășul tura) și profundul umanism. Indife
Nicolae Ceaușescu definea socialis rent de forme și teme, ea, literatura,
mul ca fiind un amplu poem de arată oamenilor ce înseamnă demni
muncă și luptă revoluționară.
Un tatea spiritului.
Scriitorul poate șl trebuie să fie
poem deci la a cărui „scriere" oonprezentă activă în viața tării sale.
tribuie toți, un poem deci trăit de o
Scriind despre oamenii ei, contribuie
întreaga națiune. La toate acestea la transformarea lor, la modificarea
scriitorul, repet întrebarea, poate ră- conștiinței lor. Aceasta este, sint con
mine doar un „martor" 7 El „merge"
vins, tema Iul prioritară.
în pas cu această revoluție, ba chiar
Florin BANESCU
este dator să cuteze făcînd pași îna

OPINII

• Teatrul „Ion Creangă
**
(50 26 55) :
Cenușăreasa — 10
• Circul București (10 41 95) : „Ste
lele Circului din Moscova" — 15,30; 19

cinema
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : LUMINA (14 74 16) — 9; 11;
13; 15, CULTURAL (83 50 13) — 9: HI*.
13, GLORIA (47 46 75) — 9; 11: 13
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA
— 17; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9;
11; 13: 15: 17; 19
• Iacob : STUDIO (59 53 15) — 10;
12,15: 14,30; 16,45; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11,30: 14: 16,80; 19
• B.D. In alertă ; DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15: 17: 19
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 1,1,15; 13,30: 15,45:
18; 20
• Program special pentru copil șl
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11: 13;
15: 17: 19
9 Extemporal la dirigenție : DACIA
(50 35 94) — 9: 1.1: 13: 15: 17: 19
• Copilărie fără basme — 9, Moromeții — 10,45: 13,30; 16,15; 19 : UNION
(13 49 04)
• Puștiul : LIRA (3171 71) — 9: 11;
13; 15; 17;-19
• Zimbet de soare : MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11; 13 Î15: 17; 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19

Inspirată activitate
a cinecluburilor
Ultima ediție a Festivalului na
țional „Cintarea României", ca și ac
tuala sa etapă de masă relevă o
creștere a interesului artiștilor ama
tori față de arta cinematografică,
fapt evidențiat de cele 689 de cinecluburi existente in întreaga țară,
unind peste 6 700 de membri.
Au intrat în tradiția vieții noastre
artistice concursuri ale cineamatorilor precum : „Omul și producția"
(la Hunedoara). „Toamna la Voroneț" (la Gura Humorului), concursu
rile consacrate filmelor de protecție
a muncii (la Galați), de etnografie,
folclor și turistice (la Herculane).
Prin tematica lor inspirată din mun
ca constructorilor României socialis
te se disting de asemenea, reportajele
cinematografice „Drum bun. Maria",
„Aceasta ne e munca, acesta ne e
orașul". „Pericolul". „Noi despre
noi", „Caratele hărniciei", creații ale
cinecluburilor „Donaris" din Galați,
„Constructorul" din Timișoara. „Petrodava" din Piatra Neamț, între
prinderii de frigidere Găești, Casei
de cultură din Huși. în seria noilor
filme documentare se înscriu „Crea
ție. competitivitate, deziderat al
cercurilor calității", realizat de cineclubul „Electroputere" Craiova, și
„Mirajul cîmpiei", aparținînd cineclubului sătesc din Ciacova.
(Agerpres)
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Vizita oficială a tovarășului
Nicolae Ceausescu, împreuna cu tovarășa
V

Dineu în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu
oferit de primul-ministru al statului Australia de Vest
(Urmare din pag. I)
Datorită vizitei dumneavoastră,
a spus el, locuitorii statului Aus
tralia de Vest înțeleg acum mai
bine importanta ce o reprezintă
pentru el, pentru Australia și
România dezvoltarea unor legături
reciproc avantajoase între cele
două popoare.
împărtășesc deci întru totul

convingerile
domnului
premier
privind continua dezvoltare a
unor relații economice reciproc avantajoase între cele două po
poare.
Cînd liderul partidului meu, Dl.
• Bary MacKinnon, a vizitat Româ
nia, împreună cu fostul premier
Brian Burke, cu oameni de afaceri
australieni, a fost impresionat de
progresele realizate în privința fi-

nalizării acestor proiecte economi
ce de interes comun. Aceasta este
o experiență nouă pentru noi și un
exemplu al prieteniei între două
popoare aflate la mari distanțe
geografice. încă o dată doresc să
subliniez că în dezvoltarea unor
relații majore cu România domnu!
premier și guvernul său vor primi
tot sprijinul din partea Partidului Liiberal.

Toastul primului-ministru al sfatului
Australia de Vest, Peter Dowding
(Urmare din pag. I)
taj reciproc, în această direcție. în
context, primul-ministru a subli
niat dorința guvernului său de a
identifica și analiza aceste posibi
lități în vederea transpunerii lor în
viață.
Apreciind rolul și contribuția
unor oameni de afaceri și companii
australiene în direcția deschiderii
de noi drumuri în comerțul dintre
România și Australia, primul-mi
nistru a spus : Voi urmări îndea
proape dezvoltarea unor relații
economice mai largi între statul
Australia de Vest și țările din Eu
ropa de est în general, și cu

România în special. Aici voi men
ționa două mari inițiative care vor
face ca proiectul de a transporta
minereul nostru de fier în Europa
de est să devină o realitate. Mă
refer, desigur, în primul rînd la
construirea de către România a ca
nalului ce leagă Dunărea de Marea
Neagră și conlucrarea noastră în
folosirea portului Constanța. Acest
exemplu de cooperare între Aus
tralia de Vest și România este de
lungă durată și în avantajul re
ciproc. Australienii din statul nos
tru s-au obișnuit cu proiecte ma
jore ce implică decizii îndrăznețe
privind investițiile. Totuși nu pu
tem să nu fim impresionați de gîndirea creatoare ce a dus la reali-

zarea acestui canal, la însemnăta
tea economică mondială pe care o
are, a subliniat primul-ministru.
în încheiere, el a spus : „Sintem
încrezători în faptul că perspecti
vele de creștere economică ale celor două țări, atitudinea noastră
pozitivă fată de comerțul dintre
Est și Vest
în general,
cit și
crearea noilor legături economice
între România și Australia pe care
le-am menționat vor constitui o
contribuție certă la dezvoltarea si
gură a raporturilor economice din
tre România și statul Australia de
Vest. Acesta este un rezultat re
ciproc avantajos pe care-1 salu
tăm cu încredere și satisfacție".
(Aplauze).

Președintele Nicolae Ceaușescu a primit
reprezentanți ai vieții economice australiene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri dimineața, con
ducerea companiei Hancock Mining
Limited.
Președintelui Nicolae Ceaușescu
l-au fost exprimate, cu acest prilej,
de către Lang Hancock, conducăto
rul companiei, calde mulțumiri pen
tru întrevederea acordată, împreună
cu sentimentele de profund respect
și înaltă considerație ale Oamenilor
de afaceri australieni față de activi
tatea desfășurată de șeful statului
român pentru dezvoltarea pe mul
tiple planuri a conlucrării dintre
România și Australia și, în acest ca
dru, cu statul Australia de Vest.
în timpul întrevederii au fost sub
liniate bunele relații care ș-au sta
tornicit și se dezvoltă intre între
prinderile românești și compania
Hancock Mining Limited pe linia
livrărilor de minereu de fier în
schimbul produselor industriale ro
mânești, precum și posibilitățile
existente pentru amplificarea aces-

tora și extinderea lor și In domeniul
cărbunelui. S-a apreciat că sînt con
diții pentru extinderea și diversifi
carea în continuare a acestei conlu
crări, prin realizarea în comun a
unor acțiuni de cooperare, atît pe
plan bilateral, cit și pe terțe piețe,
titiînd seama de interesul manifestat
de compania australiană pentru uti
lizarea avantajelor pe care le oferă
în acest sens Canalul Dunăre —
Marea Neagră. A fost relevat inte
resul reciproc pentru încheierea unor
acorduri pe termen lung, care con
feră stabilitate și largă perspectivă
relațiilor economice româno-australiene.
în aceeași zi, după-amiază, președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a
primit delegația companiei Iron Ore
B. H. P.
Șefului statului
român i-a fosil
exprimată calda gratitudine pentru
această primire, din partea lui Gor
don Freeman, director executiv, care
a subliniat interesul deosebit cu care

Viața economico-socială
a localităților patriei
HARGHITA : Apartamente
pentru specialiștii satelor

IALOMIȚA : Șantier
al tineretului

Asigurarea unor condiții optime
de muncă și viață specialiștilor de
la sate, în vederea stabilirii lor in
localitățile unde își desfășoară ac
tivitatea și implicit pentru spori
rea eficienței acesteia se concre
tizează, și in județul Harghita, prin
punerea la dispoziția lor a noi și
noi apartamente confortabile, spa
țioase. Astfel, în cei 20 de ani ce
au trecut de la reorganizarea administrativ-teritorială, în localități
le rurale harghitene s-au dat in
folosință peste 2 000 asemenea apartamente, care, alături de școlile
nou înălțate, de așezămintele cul
turale, dispensarele medicale și
complexele
comerciale noi, au
schimbat radical înfățișarea
... ___ unor
centre de comună cum sînt Ditrău,
Găiăuțaș, Lunca de Jos, Tulgheș,
Sărmaș, Mugeni și multe altele.
In acest an, zestrea edilitară a sa
telor se va îmbogăți cu alte 200
apartamente, din care cîteva zeci
au și fost ocupate de noii locatari.
(Nicolae Șandru).

în viața tinerilor din cocheta așezare de pe malul Borcei a avut
loc recent un eveniment’ cu sem
nificații deosebite. în cinstea zilei
de 1 Mai, comitetul orășenesc
U.T.C. a organizat șantierul local
al tineretului,-la care iau parte 180
•de brigadieri din
organizațiile
U.T.C.. de la Liceul industrial și
școala profesională cu profil con
strucții căi ferate. în cadrul acti
vităților productive, care au un
program riguros elaborat, se exe
cută lucrări pentru construcția de
locuințe, amenajări. îngrădiri și în
treținerea autostrăzii Fetești —
Cernavodă și a bulevardului Că
lărași. Adăugăm la aceasta faptul
că, prin rezultatele înregistrate
pină acum. U.T.C.-iștii din Fetești
își vor realiza sarcinile pe primul
semestru al anului mai devreme cu
două luni. în acest fel ei vor
cinsti ziua muncii, dar și a tine
retului. ziua de 2 Mai. (Mihai
Vișoiu).

CONSTANȚA : Sinteză
a creației tehnice

MUREȘ : Valorificarea
superioară a masei
lemnoase

Pentru a veni în sprijinul pro
movării progresului tehnic in în
treprinderile de pe raza județu
lui, la Casa de cultură a sindica
telor din Constanta a luat ființă
o brevetotecă ale cărei colecții cu
prind peste 5 000 de brevete, cata
logate. clasificate și depozitate con
form regulilor și tehnicilor de bi
bliotecă pentru a ușura consulta
rea lor de către cei interesați.
Brevetotecă reunește nu numai
creații de vîrf ale specialiștilor
români din diferite domenii de
activitate, dar și referiri la nume
roase lucrări realizate pe plan
mondial. In acest cadru se organi
zează periodic întîlniri de lucru și
dezbateri la care participă spe
cialiști. inventatori și inovatori,
muncitori fruntași în producție,
responsabili ai cabinetelor tehnice
din întreprinderi, pentru informa
rea lor cu cele mai noi soluții
tehnice de profil. (George Mihăescu).

Colectivul de oameni ai muncii
de la întreprinderea de prelucrare
a lemnului „23 August" din Tîrgu
Mureș, unitate specializată în rea
lizarea mobilei pentru export, acor
dă o deosebită atenție prelucrării
superioare a lemnului și diminuă
rii, pe această bază, a consumului
de masă lemnoasă. Astfel, conco
mitent cu preocuparea statornică
pentru îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de plan, aici au fost elaborăte și aplicate tehnologii speciale
de prelucrare, intre care cea a
curbării și plastifierii lemnului de
stejar.
Aceste tehnologii, cit și
preocuparea susținută pentru asi
milarea in fabricație a unor tipuri
de mobilier care să înglobeze un
mare volum de manoperă au făcut
ca in prezent gradul de valorifi
care a masei lemnoase să fie cu
peste 60 la sută mai mare față de
1980. (Gheorghe Giurgiu).

a fost așteptată vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu in Australia, vi
zită menită să confere un conținut
tot mai bogat conlucrării dintre cele
două țări și popoare.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat
că
bunele
raporturi
statornicite între întreprinderi româ
nești și companii australiene repre
zintă un exemplu edificator al rolu
lui pe care relațiile și cooperarea
economică sint chemate să-l joace in
mai buna cunoaștere și apropiere
între
popoare,
în
promovarea
colaborării internaționale, pronunțindu-se în acest context pentru
extinderea conlucrării cu compania
Iron Ore B.H.P.
în cadrul convorbirii au fost
examinate probleme privind inten
sificarea colaborării economioe din
tre întreprinderile românești și com
pania Iron Ore .B.H.P., extinderea
acesteia și în alte domenii, inclu
siv pe linie tehnologică.
La primiri au participat tovarășii
Ștefan Andrei șl Silviu Curticeanu.

13,00 Telex
13,05 La sfirșlt de săptămlnă
color)

In zilele de 13—15 aprilie, o de
legație a Comitetului orășenesc Var
șovia al P.M.U.P.. condusă de tova
rășul Janusz Kubasiewicz, membru
supleant al Biroului Politic al C.C.
al P.M.U.P., prim-secretar al comi
tetului orășenesc de partid, a efec
tuat, la invitația Comitetului mu
nicipal București al P.C.R.. o vi
zită pentru schimb de experiență în
tara noastră.
Membrii delegației au avut con
vorbiri la Comitetul
municipal
București al P.C.R. cu tovarășul
Constantin Olteanu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului
municipal București al P.C.R., au
vizitat întreprinderi industriale și
agricole, precum și instituții socialculturale din Capitală.
La încheierea vizitei, oaspeții po
lonezi au fost primiți de tovarășul
Ion Stolan. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
In cadrul convorbirii, care a avut
loc cu acest prilej, au fost evocate
cu satisfacție relațiile de prietenie
și colaborare româno-polone. exprimindu-se dorința extinderii și
adîncirii lor în continuare pe multiple
planuri. în spiritul înțelegerilor la
cel mai înalt nivel, spre binele și
în interesul popoarelor român și
polonez.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Zimbabwe, vineri a avut loc
în Capitală o manifestare culturală
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu .străinăta
tea, in cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie și un
film documentar din această tară.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S. și Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.
A fost prezent Stephen C. Chiketa,
ambasadorul Republicii Zimbabwe la
București.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 16 aprilie (ora 20) — 19 apri
lie (ora 20). In tară : Vremea va fi
deosebit de rece in prima parte a in
tervalului. mai ales în jumătatea de
nord a teritoriului, apoi se va încălzi
treptat. Cerul va fi variabil, mal mult
noros in primele zile în regiunile esti
ce și sud-estice, unde vor cădea pre
cipitații, în diminuare, sub formă de
ploaie, lapoviță și ninsoare. In restul
teritoriului se vor consemna doar averse izolate de predpitatii. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, cu unele
intensificări la începutul intervalului
în partea de sud-est a tării, cu viteze
pînă la 40—60 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime.
nocturne, vor fi
cuprinse între minus 5 și plus 3 grade,
izolat mai coborîte în nord și în cen
tru în primele nopți, dar ușor mai ri
dicate pînă la 5—6 grade in sud-vestul
tării în ultima noapte, iar cele maxi
me, diurne, se vor încadra între 5 și
15 grade, mai ridicate în ultima zi. Se
va produce brumă, mai ales în jumă
tatea de nord a teritoriului în primele
nopți. In București : Vremea va fi
rece in
prima parte a intervalului,
apoi se va încălzi. Cerul va fi variabil,
mai mult noros în primele zile, cînd
temporar, vor cădea precipitații sub
formă de ploaie, lapoviță si ninsoare,
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 2 grade si plus un grad,
ușor mai ridicate în ultima noapte, iar
cele maxime între 8 si 12 grade, mai
ridicate în ultima zi.

Săptămina politică
închiderea programului
Telejurnal J
Teleenciclopedia (color)
"Invitație
.............la varietăți
' - • (color)
Film artistic. „Creatoarea de mo
dele"
22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

1*4.45
15,00
19,00
1.9,20
19,50
20,30

tv
(parțial

De la Regionala de Căi Ferate București
Regionala de Căi Ferate București
anunță că in zilele de 18 aprilie, incepînd cu ora 15, și 19 aprilie, pînă
la ora 5, se închide accesul pietoni
lor pe pasarela Basarab, din Calea

UN NOU ITINERAR DE PACE Șl COLABORARE

Cronica zilei

Griviței spre gara Basarab. In inter
valul menționat, accesul spre aceas
tă stație se va face numai prin bu
levardul Dinicu Golescu.
(Agerpres)

r
Așa cum s-a anunțat, in cadrul noului itinerar de
pace și colaborare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua, in
zilele următoare, o vizită oficială de prietenie in Re
publica Populară Mongolă.
Intre Partidul Comunist Român și Partidul Popular
Revoluționar Mongol, intre România și Mongolia, intre
cele două popoare se dezvoltă bune- raporturi de
prietenie și colaborare — pe plan politic, economic,
tehnico-științific și cultural, in alte domenii de interes
reciproc. Un rol hotăritor in evoluția ascendentă a
acestor relații au avut intilfiirile și convorbirile la

I

nivel inalt, desfășurate la București și Ulan Bator,
documentele incheiate. înțelegerile la care s-a ajuns cu
aceste prilejuri asigurind un cadru politico-juridic larg
dezvoltării colaborării româno-mongole.
Apropiata vizită, noul dialog la nivel inalt, marcînd
un moment de seamă in evoluția legăturilor reciproce,
dau expresie dorinței comune de a acționa pentru în
tărirea relațiilor de prietenie și colaborare romănomongole, in interesul și spre binele ambelor popoare,
al desfășurării cu succes a construcției socialiste in
cele două țări, precum și al cauzei generale a socialis
mului, progresului și păcii.

L
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Mărturii ale progresului
Un fapt inedit. Ia prima impre
sie amănunt minor, oferă revela
toare indicii asupra trecutului
Mongoliei : încălțămintea națională
in această țară are vîrful... îndoit
in sus, sugerind o barcă. Este o
particularitate ce se explică printr-o veche tradiție, mai bine zis
superstiție locală,
potrivit căreia
pămintul nu trebuia zgiriat nici cu
virful ghetei. Așa se face că de-a
lungul timpului Mongolia nu a
avut, practic, agricultură, producție
cerealieră, populația nu cunoștea
pîinea sau legumele. Se înțelege
că din teama de a răscoli pămîntul bogățiile subsolului au rămas
nu numai nefolosite, dar si necu
noscute. Aceasta pare să nu îi fi
împiedicat însă pe unii negustori
oocidentali să scoată din țară. în
anii de dinaintea revoluției popu
lare. zeci și zeci de tone de aur...
...Și iată că. mai ales în ultimele
decenii, cercetările geologice au
cuprins zone tot mai largi din suprafața țării. Survolînd noaptea teritoriul acesteia, privirile întîlnosc,
adesea, printre crestele munților,
licăriri de lumini electrice. Sint
așezările echipelor de geologi și
sondori care, in baza hărților fntocmite cu aiutorul fotografiilor
aeriene și chiar cosmice, al altor
metode moderne, desfășoară lucrări
practice de localizare a unor noi
zăcăminte. Și nu peste mult timp,
aici vor fi create centre productive,
poate chiar noi localități. Asa a fost
si in a’te zone. Au trecut doar pu
țini ani de cind, intr-o regiune sau
alta, in locul corturilor albe ale
geologilor s-au ridicat centre in
dustriale, orașe Întregi.
Directorul general al laboratoru
lui geologic central, Shaggia, ne
înfățișează variate aspecte ale ac
tivității desfășurate pentru explo
rarea și valorificarea bogățiilor
subsolului. „Această activitate —
ne spune — s-a dovedit mai capti
vantă și mai importantă pentru
țară decit s-a crezut la început.
Subsolul ne-a dezvăluit comori la
care nu ne așteptam. Așa incit, de
la mici echipe de geologi, dotați cu
tîmăcoape și alte instrumente ru
dimentare, am ajuns la organiza
rea unui intreg sistem de cerce
tări, care dispune de instalațiile,
mașinile și aparatele cele mai mo
derne. Cu cei aproximativ 4 000 de
oameni angajați in acest domeniu,
serviciul geologic s-a transformat,
de fapt, intr-o ramură fundamen
tală a economiei naționale".
La Erdenet, geologii au descoperit un munte avînd ca structură
minereuri de cupru
_....__ și _________
molibden.
La Sharengol și Baganur au fost
depistate uriașe zăcăminte de căr
bune de cea mai înaltă calitate.
Depozite nebănuite de fluorină au
fost puse în
evidență la Berhe.
Hagiu Ulan si Bor Undur — ca și
bogate filoane de aur la Tolgoit.
La Ondor, Khokh și Ikh Modot,
geologii au localizat importante
zăcăminte de molibden, tungsten,
polimetale.
„Toate aceste bogății se află de
mai multi ani in exploatare
—
aflăm de la interlocutor. Aseme
nea descoperiri au făcut posibilă
trecerea la industrializarea țării. In
actuala etapă, principala ramură a
industriei noastre este cea extrac
tivă, a cărei producție a crescut de
30 de ori in ultimii 15 ani și for
mează aproape jumătate din ex
port. Dar, pe măsura dezvoltării
bazei de materii prime, creșterii
acumulărilor și formării cadrelor,
se dezvoltă și industria prelucră
toare. La Erdenet funcționează cel
mai mare combinat de metale ne
feroase din Asia".
Harta geologică se îmbogățește
mereu cu noi zăcăminte, întregind
imaginea Mongoliei ca depozitară
a unei bune părți din elementele
cuprinse în tabelul lui Mendeleev.
Pe lingă petrol și gaze, minereu de
fier și cărbuni, plumb, zinc și mo-

însemnări
din R. P. Mongolă

Aspect din orașul Ulan Bator

libden, cristaluri și o gamă Întrea
gă de materiale de construcții,
existente în subsol sau scoase de
acum Ia iveală, descoperiri prețioa
se s-au făcut. recent, în partea
de sud a deșertului Gobi. într-o
vitrină din cadrul expoziției de
care dispune laboratorul geologic
central sînt prezentate circa o sută
de mostre de agate, de tot atîtea
culori și nuanțe — de la negru
pînă aproape de alb, descoperite,
într-o zonă devenită ulterior una
din principalele furnizoare de pie
tre prețioase. Iar în apropiere geo
logii au dat peste o curiozitate ce
s-a dovedit o avuție neașteptată —
o adevărată pădure de lemn
pietrificat.
„Extindem activitatea geologică
aproape in fiecare an — ne spune
interlocutorul. In actuala perioadă.
300 de echipe geologice au in raza
lor de cercetări 60 la sută din te
ritoriul tării. Iar in anii următori
vom cuprinde intreaga suprafață
încă neexplorată". în această am
plă activitate, laboratorului central
de geologie îi revine o misiune spe
cifică. Crearea lui a însemnat ri
dicarea la un nivel calitativ mai
inalt a activității geologice. Aflăm
de Ia conducătorul său că cei 350
de ingineri și tehnicieni de care
dispune, ocuipind o modernă clă
dire din Ulan Bator, analizează
anual aproximativ un milion de
eșantioane geologice pentru a sta
bili calitatea zăcămintelor descope
rite, valoarea acestora, ordinea
priorității lor de exploatare.
„Am ajuns la un nivel de dotare
similar cu alte instituții de acest
fel din lume — ne spune interlocu
torul. Și ceea ce am obținut in
dezvoltarea noastră este in mare
parte rodul colaborării cu alte țări
socialiste,
inclusiv cu România".
Cu deosebită căldură evocă gazda
buna pregătire a specialiștilor care
și-au făcut studiile în tara noastră,
Am intilnit pe doi dintre ei — în
ginerul Dashteren, de la secția de
pietre prețioase, și inginerul Lhagvasuren, de la laboratorul de mine
ralogie, fiecare continuînd să în
trețină legături profesionale cu in
stitutul bucureștean absolvit. De
altfel, interlocutorul a evocat inte
resul manifestat in Mongolia față

Administrația
Azi și mîine, în Capitală
NOI MECIURI INTRE BASCHETBAUȘTII FRUNTAȘI
Campionatul masculin de baschet
se află înaintea ultimei etape —
turneele pentru definitivarea clasa
mentelor. Pentru locurile 1—4,
turneul va avea loc la Craiova. între
28—30 aprilie, cel pentru locurile
5—8 Ia Tg. Mureș (21—23 aprilie), iar
cel pentru locurile 9—12 la Arad
(24—26 aprilie). Ca de fiecare dată
în ultimii ani. și acum duelul pen
tru cucerirea titlului se dă între
formațiile bucureștene Steaua și
Dinamo. De altfel, binecunoscutele
noastre formații furnizează marea
majoritate a componentilor lotului
reprezentativ. Azi și mîine. în sala

★
TIR. Proba de talere din cadrul
concursului internațional de tir de
la Ciudad de Mexico a fost câștiga
tă de brazilianul Rodrigo Bastos —
cu 220 puncte, urmat de Miloslav
Bednarik (Cehoslovacia) — 219 punc
te și Cristophe Guelpa (Franța) —
218 puncte. La armă standard femi
nin pe primul loc s-a situat Diana
Wigger (S.U.A.). cu 494 puncte, ur
mată de Donka Matova (Bulgaria) —
493 puncte. In proba masculină de
pistol standard a terminat invingâtor Viaceslav Tokarev ,(U.R.S.S.) —
572 puncte, secundat de Tu TaiHsing (Thailanda) — 571 puncte.
TENIS. în turul al 3-lea al con
cursului internațional de tenis de Ia
Tokio, jucătorul japonez Shue Matsuoka a furnizat o surpriză, reușind
să-l elimine cu 7—6, 6—3 pe unul
dintre favoriți. cehoslovacul Milos
lav Mecir. Alte rezultate : McEnroe
— Rostango 6—2. 6—3 : Edberg —
Davis 6—2, 7—5 ; Mayotte — Shaw
7—6, 6—3 ; Gilbert — Shiras 6—2,

Floreasca, echipele Steaua și Dina
mo, aflate pe primele locuri în cla
samentul actual (cu același număr
de puncte și cu același număr de
victorii in partidele directe !). se
întîlnesc din nou. Programul com
plet al reuniunilor respective din
sala Floreasca
este următorul :
I.C.E.D. — Aoademia militară și
Steaua — Dinamo (azi. de la ora
16. iar mîine. de la ora 9,30). Tot
azi și mîine, in sala Rapid din Ca
pitală. se întîlnesc intr-un dublu
meci echipele Rapid și Dinamo Ora
dea (azi de la ora 15, iar mîine. de
la ora 10,30).
♦
6—3 ; Drewett — Krickstein 6—4,
2—6. 7-6.
PENTATLON MODERN. Tradițio
nalul concurs internațional de Den
tation modern „Cupa orașului Mos
cova” se va desfășura la sfirșitul acestei săptămini și va reuni spor
tivi fruntași din Cehoslovacia, S.U.A.,
Suedia, România, Bulgaria, Ungaria
și U.R.S.S. Din echipa gazdelor vor
face parte, intre alții, V. Iagorașvili,
A. Haplanov, A. Tropin, A. Makeev.
VOLEI • Aflată în turneu in Bo
livia. selecționata feminină de volei
a U.R.S.S. a întrecut, in capitala acestei țări, La Paz, selecționata boliviană, cu scorul de 3—0 (15—4,
15—2, 15—3). • în ziua a doua a
competiției internaționale feminine
de volei de la Brno, selecționata
Perului a întrecut cu scorul de 3—1
(10—15, 15—13, 15—7, 15—8) echipa
Cehoslovaciei,
iar
reprezentativa
Bulgariei a dispus, tot cu 3—1 (9—15,
15—5, 15—9, 15—9), de formația
R.P.D. Coreene.

J

BASCHET. Primele meciuri dispu
tate in turneul internațional feminin
de baschet de la Oakville (Canada)
s-au incheiat cu următoarele rezul
tate : Canada — R.F. Germania
79—44 (36—26) ; Australia — R.P.
Chineză 61—56 (30—29).
BOX. Federația cubaneză de box
a definitivat lotul care va face de
plasarea in Europa, pentru a parti
cipa la turneul internațional de la
Karlsruhe (R.F. Germania), din luna
aprilie, precum și la tradiționala
competiție internațională de la Bucu
rești, „Centura de aur", care va în
cepe la 9 mai. Au fost selecționați
pugiliști valoroși, remarcați și la ul
timele competiții desfășurate in
Cuba, între care puternicul turneu
„Playa Giron", V6r fi prezenți la
cele două concursuri Ramon Ledon
(categ. cocoș), Mario Irribarri (categ. ușoară), Antonio Carrera (categ.
ușoară), Aurelio Martinez (categ.
mijlocie mică), Armando Campuza
no (categ. supergrea). Emilio Paisan
(categ. semimuscă). Daniel Regalado
(categ. muscă), Hector Garcia (categ.
cocoș), Berto Alfonso (categ. semimijlocie). Willredo Martinez (categ.
mijlocie), Jorge Gonzalez (categ. se
migrea) și Daniel Zamora (categ.
grea).
TENIS DE MASA. La Katowice,
în cadrul „Cupei ligii europene" la
tenis de masă, selecționata Iugosla
viei a Întrecut cu 7—0 formația Po
loniei. Din echipa Învingătoare s-a
evidențiat Zoran Primorac, care a
dispus cu 2—0 (21—17. 21—9) de
Frakowiak și l-a întrecut, tot cu 2—0
(21—16, 21—19), pe Molenda.
FOTBAL, La Padova, in meci pen
tru preliminariile turneului olimpic
de fotbal, selecționata italiei a în
trecut cu scorul de 3—0 (1—0) for
mația Olandei.

de posibilitățile de extindere a co
laborării cu România. Referindu-se la domeniul său de activita
te, el a evidențiat dorința de a se
dezvolta colaborarea în domeniu]
explorării geologice a teritoriului
mongol. îndeosebi a zăcămintelor
de petrol și gaze.
Aflindu-te în Mongolia. Jntîlnești
elocvente mărturii ale caracterului
fructuos al acestei colaborări. Iată,
do pildă. Combinatul de mobilă din
Ulan Bator, care se bucură de u.n
bun renume pe întreg cuprinsul
tării. In hoteluri, in locuințe oră
șenești și în iurte, răspîndite pe o
rază de 1 200 de kilometri de capi
tală, am intilnit un mobilier ale
cărui linii și culori îmi erau bine
cunoscute. Gazdele mi-au explicat
că. practic. întregul sortiment de
mobilă din tară este produs în acest combinat, ridicat în cooperare
de specialiști români și mongoli,
cu utilaje și după tehnologii româ
nești. In combinat poți întîlni ti
neri specialiști cu înaltă calificare
vorbind curent limba română. Cu
toții și-au făcut studiile superioa
re în România. Nici inginerul-șef.
Togo, nu pare mai in virstă decit
colegii săi. După absolvirea facul
tății la Brașov, a început să lucre
ze aici ca mecanic de montaj și,
trecind prin toată filiera funcțiilor
tehnice, poartă acum răspunderea
Întregii întreprinderi.
Intr-una din secții este amenajat
un „colț al prieteniei mongolo-române". cuprinzînd panouri și foto
grafii din România, imagini ale
frumuseților tării noastre, ale
muncii din fabrici și de pe ogoare.
Este sugestivă lozinca ce domină
această parte a secției : „Combina
tul de mobilă din Ulan Bator este
o realizare a colaborării prietenești
dintre Republica Populară Mongo
lă si Republica Socialistă Româ
nia". Adevăr care, prinzînd viată
prin munca a mii de oameni din
cele două țări, se îmbogățește con
tinuu. Producția s-a perfecționat,
s-a lărgit sortimentul : produ
selor inițiale li s-au adăugat, bu
năoară. furnirele estetice din pin.
Care sint acum exportate In diferi
te țări, inclusiv în România. Schim
burile de specialiști continuă.
„Avem o colaborare foarte bună"
— conchide inginerul-șef. Aprecie
rea Iui e susținută cu căldură de
tehnologul Baiaiasainan și de soția
acestuia, Badamhand. ingineră st
ea. Și cu toții sînt de părere că
există posibilități pentru perfecțio
narea colaborării, spre a o menți
ne mereu la nivelul noilor cerințe.
Aceste imagini ale prieteniei au
fost întregite de Intîlnirea cu un
pasionat al literaturii române, Cinidorj, absolvent al Facultății de fi
lologie a Universității din Bucu
rești. Și-a făcut, ca una din prin
cipale preocupări, traducerile din
literatura noastră clasică și con
temporană. Dună un prim volum de
versuri și schite românești, a pu
blicat o culegere de nuvele contem
porane și are sub tipar romanul
„Ion" de Liviu Rebreanu. precum
și un volum de basme populare ro
mânești, în timp ce se apropie de
încheierea traducerii
romanului
„Desculț" de Zaharia Stancu. „în
munca mea pentru răspîndirea li
teraturii române, principalul sti
mulent ll am chiar de la cititori —
spune Cinidorj. Simt cum, făcind
cunoștință cu creafii atit de ori
ginale, aceștia își îmbogățesc ori
zontul spiritual șl mai știu că cei
ce au citit chiar și numai una din
cărțile tălmăcite de mine. devin
prieteni ai poporului român".
Sînt crîmpeie ale realităților
mongole în continuă devenire, as
pecte ale colaborării dintre două
țări prietene, care doresc să conlu
creze și mai mult, în cele mai di
ferite domenii. în vederea acceleră
rii progresului lor multilateral.

Al. CAMPEANU

de stat Loto-Pronosport informează

Bucuriile anotimpului de primă
vară sint insolite, ca întotdeauna,
de bucuriile pe care le încearcă
participanții la sistemele de joc
care se organizează in acest se
zon. In această ordine de idei, men
ționăm că duminică. 17 aprilie 1988,
se organizează O NOUĂ TRAGE
RE LOTO 2. cu nelipsita și carac
teristica suită de avantaje si ele
mente de mare atractivitate. Este

suficient, de pildă, să reamintim de
paleta bogată a ciștigurilor. constind în autoturisme si bani, pre
cum si de posibilitatea de valori
ficare a șanselor cu numai 2 nu
mere cistigătoare. Reamintim participantilor că biletele au o taxă
unică si că termenul limită pen
tru a-și juca numerele favorite este
simbătă. 16 aprilie !

Informații de la C.E.C
Cetățenii care își depun econo
miile bănești la C.E.C. beneficiază
de multiple drepturi și avantaje,
printre care și păstrarea secretului
privind numele depunătorilor, ale
titularilor și operațiile efectuate la
C.E.C.
în legătură cu datele informative
privind depunerile cetățenilor, Casa
de Economii și Consemnațiuni pre
cizează că acestea se dau pe bază
de cerere scrisă sau adresă, cu con
diția prezentării libretului sau indi
cării numărului acestuia ori a altor
elemente strict necesare identifi
cării libretului, titularilor libretelor
de economii ; persoanelor indicate
prin clauza de împuternicire înscri
să in libret, clar nu numai pentru
operațiile efectuate de acestea ;
depunătorilor, numai pentru sume
le depuse de aceștia pe numele al
tor persoane ; persoanelor împuter
nicite de către titulari prin procu
ră sau printr-o altă formă de îm
puternicire legală, in limitele stabi-'
lite prin împuternicire ; părinților
și tutorilor, pentru depunerile apar-

ținind titularilor minori; persoanelor înscrise la dispoziția testamentară, numai după decesul titu
larului și numai pentru soldul exis
tent la data decesului ; moștenitori
lor legali sau testamentari prin
atestarea acestei calități de către
organele notariale sau instanțele
judecătorești, numai pentru soldul
existent la data decesului titularului.
Conform prevederilor art. 170 din
Legea finanțelor nr. 9/1972 și ale
Statutului Casei de Economii' șl
Consemnațiuni, nici o persoană în
afară de cele arătate mai sus nu
are dreptul să ceară și să primească
date informative asupra depunăto
rilor și operațiilor efectuate de
aceștia la C.E.C.
Este important de reținut că in
strumentele de economisire oferite
populației de unitățile C.E.C. din
întreaga țară răspund toate ace
luiași scop : păstrarea în cea mai
deplină siguranță a economiilor
bănești personale și sporirea aces
tora prin dobînzi.

MOSCOVA

POLITICE A SITUAȚIEI PRIVIND AFGANISTANUL

Un important act pozitiv, de amplă
semnificație internațională
Opinia publică din România, ală
turi de cercurile largi ale opiniei
publice mondiale, salută cu satis
facție semnarea acordurilor privind
reglementarea politică a situației din
jurul Afganistanului ca un eveni
ment de mare importanță al actua
lității, atît pentru țările și popoare
le din această zonă, cît și pe pla
nul larg al vieții internaționale.
Este un eveniment care confirmă,
o dată mai mult, un mare adevăr —
pe care, așa cum ‘ este bine cunos
cut. România socialistă, președin
tele Nicolae Ceaușescu l-au subli
niat în permanentă — și anume
necesitatea reglementării exclusiv
pe cale pașnică, prin tratative, a
situațiilor conflictuale, a oricăror
probleme litigioase. In acest spirit,
țara noastră a evidențiat, încă de
la începutul conflictului, imperati
vul unei reglementări politice, prin
tratative, a situației din Afganis
tan. „România — sublinia to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU —
s-a Dronuntat de Ia început pentru
solutionarea problemelor din Afga
nistan pe calea negocierilor, pentru
retragerea trupelor străine și asi
gurarea independentei și suverani
tății Afganistanului. Considerăm
că. în acest spirit, trebuie să se
acționeze in continuare pentru a
se putea asigura solutionarea pro
blemelor Afganistanului, respectîndu-se dreptul poporului afgan de
a-și hotărî calea dezvoltării sale,
fără nici un amestec din afară".
însemnătatea acordurilor semna
te la Geneva poate fi apreciată
corespunzător în contextul situa
ției politice generale care se men
ține incă destul de gravă — una
din cauzele esențiale constituind-o
tocmai perpetuarea de ani și ani a
unor conflicte armate. Iar. dintre
acestea, problema Afganistanului
s-a dovedit a avea repercusiuni din
cele mai negative asupra climatu
lui politic general. De peste opt ani
se desfășoară ciocniri armate din
cele mai singeroase, care au pro
vocat grele suferințe poporului afgan ; s-au înregistrat numeroase
pierderi de vieți omenești și imense pagube materiale, milioane de
oameni au _luat calea pribegiei in
țările vecine. Totodată, aceste tra
gice evoluții au afectat grav an
samblul relațiilor politice mondia
le. ca factor generator de încor
dare. alimentînd neîncrederea și
suspiciunea pe plan internațional.
Pe măsura desfășurării eveni
mentelor, a devenit tot mai clar că
în nici un caz nu se va putea ajun
ge la o soluționare pe calea arme
lor a conflictului fratricid. că sin
gura cale rațională, corespunzătoa
re atît intereselor poporului afgan,
ale celorlalte popoare din regiune,
cit și cauzei generale a păcii, o
reprezintă negocierile. Mai mult,
viata a confirmat și in acest caz
adevărul că. oricit de dificile si
îndelungate ar fi tratativele, ele
sint de preferat războiului, vărsă
rii de singe, reorezintă. în fapt,
singura cale de soluționare justă
și durabilă a problemelor dintre
state.
Intr-adevăr, după ani și ani de
negocieri complexe, desfășurate și
în forma tratativelor indirecte afgano-pakistaneze prin intermediul
O.N.U., s-a ajuns acum la semna
rea unui ansamblu de acorduri, apreciate ca fiind menite să des
chidă calea încetării ostilităților in
această regiune atît de greu încer
cată, să creeze posibilitatea- reîn
toarcerii voluntare a refugiaților
afgani din Pakistan și retragerii
trupelor sovietice din Afganistan,
să așeze relațiile dintre Afganistan
și Pakistan pe temelia principiilor
neamestecului și neintervenției in
treburile interne ale celuilalt. In
fine. Uniunea Sovietică și Statele
Unite ale Americii se constituie in

garanți ai acordurilor încheiate, iar
Națiunile Unite vor avea rolul de
a supraveghea îndeplinirea preve
derilor respective.
Fără îndoială, se poate aprecia
că respectarea consecventă, tradu
cerea fermă in viață a acestor pre
vederi s-ar înscrie ca un pas im
portant spre normalizarea situației
în regiune, ar marca o contribuție
de seamă la înseninarea climatului
politic general, la întărirea încre
derii și promovarea destinderii pe
plan mondial. Tocmai pornindu-se
de la această realitate, acordurile
încheiate au determinat un larg
ecou favorabil pe plan internatio
nal. fiind apreciate ca o dovadă a
spiritului realist, a voinței politice
de a se ajunge, prin compromisuri
reciproce, la soluții general accep
tabile. In acest sens, secretarul ge
neral al O.N.U. a calificat semna
rea acordurilor de la Geneva ca
„un mare pas în direcția înfăp
tuirii păcii" ; la rindul lor. miniș
trii de externe ai U.R.S.S. și S.U.A.
și-au exprimat satisfacția pentru
înțelegerile încheiate.
Evidențiind aspectul pozitiv de
ansamblu al documentelor semna- ’
te. observatorii politici previn îm
potriva unor euforii excesive, remarcind că prevederile acestora
mai lasă deschise o seri.e de pro
bleme complexe : de pildă, acor
durile încheiate nu reprezintă propriu-zis acorduri de pace sau un
armistițiu între părțile combatan
te ; nu s-a putut conveni sistarea
livrărilor de armament către păr
țile in conflict, ceea ce nu poate
să nu creeze pericole și incertitu
dini pentru evoluțiile ulterioare.
Sînt aspecte care relevă cu și
mai multă pregnantă că acordurile
de la Geneva trebuie privite ca
un prim pas, care se cere urmat, de
măsuri și. acțiuni constructive,
pentru a se pune capăt definitiv
vărsării de sînge. Mai mult ca oricînd. se impune să nu se precu
pețească nici un efort pentru rea
lizarea unei largi reconcilieri intre
toate forțele naționale, astfel îneît
pooorul afgan să poată trece la le
cuirea rănilor războiului, la activi
tatea de reconstrucție in întreaga
țară. Iar problemele multiple lega
te de condițiile ulterioare își vor
putea găsi rezolvarea numai urmîndu-se calea dialogului și nego
cierilor politice, cale a cărei rodni
cie au verificat-o înseși faptele.
în' această privință, o însemnă
tate excepțională are respectarea
strictă a voinței poporului afgan
de a decide singur asupra pro
priilor destine, de a-și alege forma
de dezvoltare social-politfcă și
economică pe care o dorește
și pentru care este pregătit
să opteze, potrivit stadiului de evoluție, tradițiilor si condițiilor spe
cifice.
Apreciind în mod corespunzător
faptul că s-au creat perspective
realiste, premise de natură să con
ducă la stingerea unuia din cele
mai nocive focare de conflict, toa
te forțele iubitoare de pace din
lume, inclusiv poporul român, iși
exprimă speranța că în continua
re Se va manifesta spiritul de res
ponsabilitate necesar, se va da do
vadă de luciditate și rațiune spre
a se ajunge la o reglementare
durabilă a situației. în acest spi
rit se pronunță România, care —
chiar in aceste zile, prin glasul
președintelui Nicolae Ceaușescu. în
cursul noului itinerar de pace și
colaborare — a reafirmat necesita
tea stingerii focarelor de conflict
și Încordare, reglementării proble
melor litigioase exclusiv prin mij
loace pașnice, respectării dreptului
fiecărui popor Ia dezvoltarea libe
ră. de sine , stătătoare, potrivit in
tereselor si aspirațiilor proprii, in
tereselor generale ale păcii și secu
rității in întreaga lume.

J

Intervenția reprezentantului țării noastre
cu prilejul Conferinței Uniunii
Interparlamentare

VIENA 15 (Agerpres). — La Viena
s-au reluat vineri lucrările reuniunii
general-europene. în ședința plenară
s-a subliniat necesitatea de a se
realiza înțelegeri corespunzătoare, de
conținut. în problemele care fac obiectul dezbaterilor reuniunii, la care
sint prezente delegații din cele 35

LONDRA 15 (Agerpres). — Salutind
acordurile de la Geneva, ministrul
de externe britanic. Geoffrey Howe,
și-a exprimat speranța că irtfăptuirea măsurilor anunțate va deschide
calea pentru- poporul afgan in an
samblu de a soluționa cuprinzător
situația politică internă.
★

ROMA 15 (Agerpres). — Acordu
rile de la Geneva pun bazele regle
mentării crizei afgane, ceea ce răs
punde năzuințelor de libertate și in
BEIJING 15 (Agerpres). — într-o
dependență ale populației acestei țări
declarație făcută la Beijing, un pur
tător de cuvint al M.A.E. al R.P. Chi- ■ — se spune intr-o declarație a Mi
nisterului italian de externe. După
neze a relevat că țara sa salută —
semnarea Tratatului sovieto-âmerica un eveniment pozitiv — semnarea
acordurilor afgano-pakiștaneze de Ia , can cu privire la lichidarea eurorachetelor, aceste documente pot fi
Geneva — transmite agenția China
interpretate ca un nou element po
Nouă. El a apreciat, între altele, conzitiv în relațiile Est-Vest.
tribuția adusă de Natiunile Unite
pentru soluționarea acestei probleme
★
regionale.
MADRID 15 (Agerpres). — Docu★
mentele de la Geneva deschid poNEW DELHI 15
(Agerpres). —
„Guvernul indian salută semnarea
GENEVA
acordurilor de la Geneva. Acesta
este un eveniment istoric, care mar
chează încheierea cu succes a iniția
tivei secretarului general al Națiuni
lor Unite de realizare a unei soluții
politice într-o problemă complexă"
— a declarat, la New Delhi, un pur
tător de cuvint oficial. El și-a ex
primat speranța că solutionarea
GENEVA 15 (Agerpres). — La Ge
neva a avut loc o întrevedere intre
realizată va crea un climat favorabil
ministrul
afacerilor
externe al
păcii și cooperării în zopă — infor
U.R.S.S.,
Eduard Șevardnadze, și
mează agenția P.T.I.
secretarul de stat al S.U.A., George
Shultz, care au participat la semna
*
rea documentelor privind reglemen
TOKIO 15 (Agerpres). — Primultarea politică a problemei in jurul
ministru nipon, Noboru Takeshlta, a
Afganistanului. Cei doi miniștri au
salutat semnarea la Geneva a acor
apreciat pozitiv această reglementa
re pentru rezolvarea altor conflicte
durilor în legătură cu Afganistanul,

★

state participante. De asemenea, s-a
subliniat necesitatea realizării unui
consens in legătură cu faza urmă
toare a procesului C.S.C.E. și s-a
relevat că există posibilități ca în
cadrul lucrărilor actuale să se elabo
reze un document dinamic, echilibrat
și constructiv.

Noi demersuri pentru convocarea unei conferințe
internaționale de pace in Orientul Mijlociu
Dezbateri in Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
dezbate, in cadrul procedurii sale de
urgentă. ]a cererea grupului țărilor
arabe, situația din teritoriile arabe
ocupate de Israel. In prima ședin
ță au luat cuvintul observatorul Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. precum și reprezentanții a o
serie de state intre care Nepal. Tu
nisia. Iugoslavia. Kuweit. Siria. Pa
kistan. Argentina.
Vorbitorii au criticat politica Israe
lului în teritoriile ocupate si au ce
rut Consiliului de Securitate să în
treprindă măsurile ce-i revin prin
responsabilitatea sa de menținere a
păcii si securității internaționale. Re
centele revolte ale populației pales
tiniene împotriva politicii de ocupa
ție — au subliniat ei — evidenția
ză încă o dată pericolul pe care il
implică această stare ; se impune, ca
urmare, convocarea de urgență a
unei conferințe internaționale de pace
în problema Orientului Mijlociu, la
care să ia parte toate părțile in
teresate. inclusiv Organizația pentru
Eliberarea Palestinei.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— Necesitatea intensificării efortu
rilor vizînd convocarea unei confe
rințe de pace în problema Orientu
lui Mijlociu a fost subliniată de Co
mitetul O.N.U. pentru exercitarea
drepturilor inalienabile ale poporului
palestinian. într-o declarație a comi
tetului se arată că. avindu-se în ve
dere situația deosebită creată in te

ritoriile ocupate, trebuie să fie în
treprinse toate eforturile posibile
pentru asigurarea securității poporu
lui palestinian și garantarea dreptu
rilor sale.
Tn declarație se arată că, de la în
ceputul revoltei populației palesti
niene, in decembrie anul trecut! cel
puțin 138 de palestinieni au fost uciși
de forțele de ocupație.

AMMAN 15 (Agerpres).
— La
Amman au avut loc convorbiri in
tre regele Hussein al Iordaniei și
președintele Egiptului, Hosni Mu
barak. Au fost abordate aspecte ale
situației actuale din Orientul Mij
lociu, o atenție deosebită acordindu-se problemelor legate de terito
riile arabe ocupate de Israel.
In cursul întrevederii, părțile au
exprimat opinii identice cu privire
la necesitatea convocării unei confe
rințe internaționale de pace in
Orientul Mijlociu, cu participarea
statelor membre permanente ale
Consiliului de Securitate șt a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.
SANAA 15 (Agerpres). — Confe
rința de pace în problema Orientu
lui Mijlociu tr°buie să fie o reuniune
care să contribuie efectiv la resta
bilirea drepturilor legitime ale po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului său la autodeterminare si crea
rea unui stat propriu independent,
a declarat președintele Comitetului
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Yasser Arafat.

*
orașelor
la încetarea
dintre Iran și Irak
PARIS 15 (Agerpres). — Parlamen
tul (vest-) european, aflat in sesiu
ne la Strasbourg, a aprobat o rezo
luție în care lansează Iranului și
Irakului apelul de a înceta „războiul
orașelor".

. BAGDAD 15 (Agerpres). — Capi
tala Iranului, Teheran, precum și lo
calitățile Qom și Ispahan au fost Ia
14 aprilie ținta rachetelor irakiene
— informează agenția I.N.A. De asemenea, aviația irakiană a între
prins raiduri asupra orașelor Dezful și Hamadan.
Un purtător de cuvint militar ira
kian a făcut cunoscut că, în aceeași
zi, o rachetă iraniană a explodat in
perimetrul Bagdadului.

A

calificind această acțiune drept o
veste imbucurătoare, a anunțat agen
ția Kyodo.

român, vorbitorul a propus ca cea
de-a Vil-a Conferință interparla
mentară pe problemele cooperării și
securității in Europa, de la Bucu
rești. să se desfășoare in perioada
22—27 mai . 1989. A fost exprimată
hotărirea
Grupului
parlamentar
român de a face tot ce depinde de
el pentru ca aceasta să marcheze
un moment important în acțiunile
întreprinse de grupurile din statele
europene. S.U.A. și Canada. în ca
drul Uniunii Interparlamentare, în
direcția transformării Europei într-un continent al colaborării, înțe
legerii. securității și păcii.

Reluarea lucrărilor reuniunii
general-europene de la Viena

Declarații și luări de poziții favorabile
ii
în diverse țări ale
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— Președintele celei de-a 42-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.,
Peter Florin, a apreciat — in'legătură cu acordurile privind Afganista
nul — că „eforturile depuse de o se
rie de state, sub egida Națiunilor
Unite, au condus la. rezultate deose
bit de pozitive". ..Din nou au fost
demonstrate necesitatea și posibili
tatea utilizării instrumentelor O.N.U.
pentru rezolvarea pe cale pașnică a
conflictelor, pentru menținerea și
consolidarea păcii mondiale și a
securității internaționale", a spus el.

Comunicat
sovieto-cehoslovac

înțelegerii și securității
CIUDAD DE GUATEMALA 15 (Agerpres). — Cu ocazia Conferinței
Uniunii Interparlamentare, la Ciudad
de Guatemala a avut loc o reuniune
a grupurilor parlamentare din Euro
pa, S.U.A. și Canada.
Reprezentantul țării noastre a re
levat acțiunile bilaterale și multila
terale ale Grupului parlamentar
român, referindu-se la continuarea
contactelor cu grupurile din Balcani
în vederea organizării unei întîlniri
a parlamentarilor din această regiu
ne consacrată unui schimb de vederi
în probleme actuale ale promovării
prieteniei. înțelegerii, colaborării și
păcii în zonă. In numele grupului

porului afgan calea de a dispune în
mod liber de dreptul său la auto
determinare. fapt ce impune cu ne
cesitate o reconciliere reală intre toți
afganii — arată un comunicat difu
zat de Ministerul de Externe spaniol.
Numai pe această cale poate fi
garantată revenirea la un Afganistan neutru, independent și nealiniat.
★

GENEVA 15 (Agerpres), — Referindu-se la acordurile
___
___ afgano-pakis___
.
taneze semnate la Geneva, ministrul
austriac de externe. Alois Mock, a
declarat că acestea constituie un pas
spre întărirea destinderii Est-Veșt și
creează condiții pentru soluționarea
altor conflicte regionale.

*

WELLINGTON 15 (Agerpres). —
Noua Zeelandă salută acordurile in
problema afgană, apreciind că aces
tea se vor solda cu diminuarea ten
siunii in Asia de sud și reglemen
tarea problemei Afganistanului de
către însuși poporul acestei țări, se
spune în declarația ministerului de
externe al acestei țări.

Întrevedere între ministrul afacerilor externe
al U.R.S.S. și secretarul de stat al S.U.A
regionale — relatează agenția T.A.S.S.
Totodată. în cadrul întrevederii a
fost făcută o analiză a situației din
cadrul negocierilor privind arma
mentele nucleare și cosmice, care ne
cesită o atenție deosebită in vederea
pregătirii acordului privind redu
cerea armamentelor strategice ofen
sive in condițiile respectării tratatu
lui referitor la apărarea antirachetă.

ZIUA NAȚIONALĂ A DANEMARCEI

TEHERAN 15 (Agerpres). — Agen
ția I.R.N.A. transmite că rachete
irakiene au lovit joi Teheranul, pre
cum și orașele Qom și Ispahan, iar
aviația inamică a bombardat orașul
Hamadan. Pe de altă parte, un co
municat militar publicat la Teheran
.relevă că in zona. frontului comba
tanții iranieni au atacat convoaie
motorizate, poziții și fortificații —
relatează agenția I.R.N.A.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La
Moscova a fost dat publicității co
municatul privind vizita oficială de
prietenie efectuată de Gustav Husak.
președintele R.S. Cehoslovace, in
U.R.S.S. In document se relevă că
în cadrul convorbirilor pe care
Gustav Husak .le-a avut cu conducă
torii sovietici au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor din
tre cele două țări și aspecte ale ac
tualității internaționale, relatează agenția T.A.S.S.

Maiestății Sale
Regina Margrethe II a Danemarcei
COPENHAGA

Cu prilejul aniversării zileî dumneavoastră de naștere — Ziua națională
a Danemarcei — am plăcerea
----------- ----să._
vă--------adresez
„„ sincere felicitări și cele, mai
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace
pentru poporul danez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

Spre o reglementare pașnică
în America Centrală
MANAGUA 15 (Agerpres). — Co
misiile tehnice speciale ale guver
nului sandinist și forțelor „contras"
— reunite la Sapoa pentru a conti
nua negocie.rile privind procesul de
reconciliere națională ■— au ajuns la
un acord pe tema modalităților de
repliere a grupărilor „contras" în
cele șapte perimetre dinainte stabi
lite printr-un acord survenit ante-,
rior. relatează agenția Prensa Latina.
Părțile au convenit, de asemenea,
sistemul de aprovizionare cu ali
mente. medicamente și efecte a for
țelor „contras" pe o perioadă de 60
de zile, pină la realizarea unui acord
definitiv de încetare a focului in
Nicaragua.

CIUDAD DE GUATEMALA 15 (Agerpres). — Președintele Guatemalei.
Vinicio Cerezo. a reafirmat propu
nerea sa privind realizarea unei noi
întîlniri la nivel înalt centroamericane. pentru a se da un mai mare
impuls planului de pace regional
„Esquipolas-II“ — informează agen
ția Prensa Latina. In declarații făcu
te presei în capitala țării, el a afir
mat că trebuie să se spere în pro
gresele activităților Comisiei execu
tive, alcătuită din cei cinci miniștri
de externe din zonă, precum și ale
Comisiei internaționale de verificare
compusă din Spania. R.F.G. și Ca
nada.
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Primul-ministru
al
Guvernului
Republicii Socialiste România, Con
stantin Dăscâlescu, a trimis o tele
gramă primului-ministru al DaneIstoria Danemarcei
este prezentă peste tot
în această tară situa
tă între Marea Nordu
lui și Marea Baltică.
Castele construite din
blocuri de piatră, as
tăzi patinate de vre
me, fortărețe, statui
ecvestre, monumente
— se constituie in tot
atîtea mărturii despre
secolele care s-au suc
cedat peste aceste me
leaguri. Copenhaga —
capitala unde trăiește
un sfert din populația
tării — este și depozi
tara celor mai impor
tante mărturii istorice.
Exponatele din mu
zeele capitalei probea
ză iscusința danezilor
în construcția de nave
și în alte indeletniciri
favorizate de prezența
mării. îndeminare. is
cusință, dar și dîrzenie in lupta cu vicisitudinile. pe care dânezii le-au infruntaț
de-a lungul secolelor,
O mare ancoră neagră expusă in cartie
rul Nyhavn din Co
penhaga amintește de
marinarii danezi care

A

și-au pierdut viața în
cel.de-al doilea război
mondial.
Pină in 1945. Dane
marca prezenta carac
teristicile clasice ale
unei țări agrare. Și în
prezent aproape 20 la
sută din exporturile'
tării sînt reprezentate
de produsele agrare.
Danemarca este cel
mai mare exportator
de carne de porc din
lume și se plasează
printre principalii ex
portatori de unt si
brinzeturi.
Concomi
tent. s-a dezvoltat și
industria, care oferă
aparate de precizie,
nave, produse electro
nice, medicamente si
mobilă. In prezent, eforturile autorităților
sint îndreptate în di
recția diminuării efec
telor negative ale cri
zei economice mon
diale asupra ritmului
de creștere si ocupării
forței de muncă.
Hărnicia poporului
danez este dublată de
preocuparea sa stator
nică de a menține și
apăra pacea, de a par-

agențiile de presa
- pe scurt
.

PRIMIRE. Mihail Gorbaciov. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S.,
l-a primit pe ministrul comerțu
lui al S.U.A.. William Verity. După
cum transmite agenția T.A.S.S.. in
cadrul convorbirii au fost aborda
te probleme economice internațio
nale și posibilitățile de Îmbunătă
țire a relațiilor economice sovietoamericane.
PLENARA. La Bratislava a avut
loc o plenară a C.C. al P.C. din
Slovacia, care l-a ales pe Ignac
Janak. membru al Prezidiului C.C.
al P.C. din Cehoslovacia, in func
ția de prim-secretar al C.C. al P.C.
din Slovacia. Totodată, plenara l-a
eliberat pe Jozef Lenart din func
ția de prim-secretar al C.C. al
P.C. din Slovacia.
Jozef Lenart,
membru al Prezidiului C.C. al P.C.
din Cehoslovacia, a fost ales recent
in funcția de secretar al C.C. al
P.C. din Cehoslovacia.
PROTEST. In cadrul reuniunii
de la Panmunjon a ofițerilor . de
securitate ai Comisiei Militare de
Armistițiu din Coreea, reprezen-

l_

marcei, Poul Schliiter, cu prilejul
Zilei naționale, prin care ii adresează felicitări și cele mai bune
urări.

-

tantul părții R.P.D. Coreene a pro
testat energic in legătură cu in
troducerea de armament automat de
către partea americano—sud-coreeană in zona de securitate co
mună. precum si față de provo
cările repetate in imediata vecină
tate a sălii de reuniuni a C.M.A. —
relatează agenția A.C.T.C.
ÎN CAPITALA GABONULUI
s-au încheiat lucrările comitetului
special al Organizației Unității
A.fricane pentru reglementarea si
tuației dintre Ciad și Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară So
cialistă. Participants au elaborat
documentele care vor fi supuse
unei alte dezbateri a comitetului
special programată pentru luna
mai la Addis Abeba.

ticipa, alături de alte
popoare europene, la
eforturile
generale
desfășurate pentru oprirea cursei înarmă
rilor și eliminarea pri
mejdiei nucleare.
Preocupările comune pentru asigurarea
și consolidarea păcii
in Europa și, în lume
au favorizat dezvoltarea intre România si
Danemarca a schim
burilor
economice,
tehnico-știintifice
si
culturale, o conlucrare
activă pe plan inter
național. O contribu
ție de cea mai mare
însemnătate Ia această
evoluție pozitivă a adus vizita oficială în
treprinsă în Danemar
ca
de
președintele
Nicolae
Ceausescu,
împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu în
1980, deschizînd per
spective noi de extin
dere și diversificare a
cooperării reciproc avantaioase. in folosul
ambelor țări si popoa
re, al cauzei păcii,
securității si colaboră
rii internaționale.

SESIUNE. în capitala Republicii
Niger s-au deschis lucrările celei
de-a 23-a sesiuni a Comisiei Eco
nomice
O.N.U.
pentru
Africa
(E.C.A.). Lucrările au fost inau
gurate de secretarul executiv al
E.C.A.. Adebayo Adedeji. care a
subliniat că in actuala situație de
criză economică și socială statele
africane trebuie să depună efor
turi comune pentru găsirea unor
soluții.

DEZBATERI. Potrivit agenției
D.P.A., in cadrul unei dezbateri in
Bundestagul vest-german minis
tru} de externe al R.F.G., HansDietrich Genscher, s-a pronunțat
împotriva modernizării rachetelor
cu rază medie de acțiune și a apreciat că luarea unor decizii pri
pite privind sisteme separate de
arme este greșită. Armele nuclea
re — a spus el — nu au, de alt
fel, ce căuta în scenariile privind
posibilitatea unor războaie. Minis
trul vest-german s-a pronunțat
pentru continuarea acțiunilor de
control al armamentelor prin am
ple acorduri de dezarmare.

TENSIUNE PE WALL-STREET, Bursa de acțiune de la New York a
cunoscut o serioasă prăbușire a cursurilor — a cincea ca mărime in
istoria sa — in urma căreia indicele „Dow Jones" pentru principalele 30
de valori industriale, principalul „barometru" al evoluției cursurilor, a
scăzut cu 101.46 puncte. Motivul acestei căderi a fost anunțarea unui
deficit neașteptat de mare al .balanței comerciale a S.U.A.. in luna
februarie. De asemenea, cursul dolarului a început să scadă pe princi
palele piețe valutare internaționale.
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Prin extinderea colaborării, spre progresul

țârilor în curs de dezvoltare
La Belgrad s-a desfășurat, zilele
trecute, reuniunea ministerială a
comitetului de negociere a Siste
mului' global de preferințe comer. ciale (S.G.P.C.) între țările in curs
de dezvoltare, la care au participat
peste 60 de state, inclusiv România.
Țara npastră. care, așa cum se știe,
acționează consecvent pentru ex
tinderea și diversificarea colaboră
rii intre statele membre ale
„Grupului celor 77"; a participat activ la reuniiinea din capitala Iugoslaviei, Concepția și
considerentele președintelui
Nicolae Ceaușescu privind intensi
ficarea cooperării economice intre
țările în curs de dezvoltare — ca
o componentă importantă a proce
sului de instaurare a unei, noi or
dini economice mondiale, menite
să asigure progresul tuturor po
poarelor — fiind primite cu un
larg interes.
în ultima ședință plenară a fost
semnat — de către 48 de state, intre
care și România — acordul de
creare a sistemului global de prefe
rințe, care prevede facilități comer
ciale reciproce sub forma reducerii
taxelor vamale, diminuării si chiar
eliminării obstacolelor netarifare,
precum și măsuri directe de promo
vare a schimburilor economice,
cum ar fi încheierea de contracte
pe termen lung. Obiectivele acor
dului vor fi realizate în decursul
mai multor runde de negocieri —
prima rundă, lansată în 1986. finaiizindu-se la recenta reuniune mi
nisterială. De asemenea, s-a adop
tat Declarația de la Belgrad, docu
ment politic care se pronunță pen
tru lansarea, cit mai curind posibil,
a unei noi runde de negocieri. în
vederea dezvoltării rezultatelor ob
ținute anterior, inclusiv prin extin
derea acordului la domeniile finan
țelor și plăților, schimburilor tehnico-știintifice și constituirii de societăți mixte ale țăriior în curs de
dezvoltare.
încheierea cu succes a primei
runde de negociere a Sistemului
global de preferințe comerciale, s-a
apreciat la reuniune, reflectă hotă
rirea țărilor in curs de dezvoltare
de a-și consolida poziția în produc-

ția și comerțul mondial, in dialo
gul cu statele dezvoltate, fapt ce
capătă o semnificație aparte in ac
tuala conjunctură, cînd. pe fundalul
menținerii încordării în viata poli
tică internațională, se accentuează
fenomenele de criză din economia
mondială, care afectează toate sta
tele. în special pe cele rămase în
urmă pe plan economic. Aceasta și
ca urmare a practicii statelor bo
gate de a arunca poverile crizei
aproape exclusiv pe seama tarilor
sărace.
Do altfel, numeroși vorbitori au
apreciat că una din căile prin care
se agravează situația economică

protectioniste în proporție de 11 la
sută cind provine din țările capi
taliste dezvoltate și de peste 30 la
sută cînd este exportat de statele
îri curs de dezvoltare. La reuniu
nea de la Belgrad au fost aduse și
alle exemple ce pun in lumină
manipularea
discriminatorie
de
către țările capitaliste dezvoltate a
restricțiilor comerciale, convertite
in puternice instrumente de exploa
tare neocoloniaiistă. de transferare
irj „contul" țărilor în curs de dez
voltare a costurilor pe care le im
plică propria ieșire din criză.
în aceste condiții, acordul semnat
la recenta reuniune ministerială

Pe marginea reuniunii ministeriale
de la Belgrad a „Grupului celor 77"
deja grea din țările în curs de dez
voltare este intensificarea de către
statele capitaliste a protecționismului comercial. Date supuse aten
ției participanților arată că mai
bine de o treime din exporturile
statelor lumii a treia se lovesc, pe
piețele statelor industrializate, de
unul sau mai multe obstacole co
merciale, iar circa două treimi din
exporturile lor de produse manu
facturate formează obiectul unor
restricții
netarifare. Obstacolele
comerciale au devenit, astfel, o
pirghie esențială a politicii de do
minație și asuprire, promovată de
țările capitaliste dezvoltate pentru
restringerea accesului statelor în
curs de dezvoltare la piața mon
dială. pentru menținerea acestora
la „periferia" dezvoltării și a di
viziunii internaționale a muncii,
pentru anihilarea eforturilor depu
se de statele respective în vederea
consolidării independenței lor eco
nomice.
Dar ceea ce scoate poate cel mai
bine în evidență scopul neocolonia
list al unor asemenea practici este
caracterul discriminatoriu al protecționismului : același tip de produs
prelucrat este afectat de măsuri

capătă o însemnătate nu numai
economică, ci și politică. Extinde
rea schimburilor între, statele parti
cipante. prin acordarea de facili
tăți comerciale reciproce, contribuie
la dezvoltarea și diversificarea
producției și a piețelor lor de des
facere. la diminuarea dependenței
față de importurile din țările ca
pitaliste industrializate și de debușeele statelor respective, la trans
formarea țărilor rămase în urmă in
protagoniștii propriei dezvoltări.
Desigur, așa cum s-a subliniat și
la reuniunea de la Belgrad, crearea
Sistemului global de preferințe co
merciale nu reprezintă o alterna
tivă la colaborarea dintre țările
dezvoltate și cele în curs de dez
voltare. și nici atît. nu scutește pri
mul grup de state de responsabili
tățile pe care le are in solutionarea
gravelor probleme ce confruntă
economia mondială. îndeosebi țările
subdezvoltate.
România socialistă, ea însăși țară
în curs de dezvoltare, și-a adus o
contribuție constructivă la prima
rundă de negociere a Sistemului
global de preferințe comerciale,
convenind schimburi de facilități
vamale cu 25 de țări participante.

De altfel, dezvoltarea amplă pe
care au cunoscut-o în ultimele două
decenii raporturile economice ale
României cu cvasitotalitatea țărilor
in curs de dezvoltare constituie re
zultatul punerii in aplicare a uneia
din orientările fundamentale ale
politicii externe a țării noastre,
face parte integrantă din ansam
blul politicii de largă deschidere
internațională pentru care mili
tează cu perseverență președintele
Nicolae Ceaușescu.
Ca o expresie concretă a acestei
orientări, schimburile comerciale
ale României cu țările în curs de
dezvoltare sporesc într-un ritm ac
celerat. România participă la reali
zarea a zeci și zeci de obiective
economice importante din domenii
le industriei, agriculturii, căilor de
comunicații din numeroase țări în
curs de dezvoltare, aducindu-și
astfel contribuția la crearea și pro
gresul unor sectoare de interes deo
sebit pentru consolidarea indepen
dentei economice a acestor state.
In același timp, tara noastră con
sideră că pentru rezolvarea proble
melor complexe din economia mon
dială este necesar ca. în paralel cu
sporirea eforturilor proprii — indi
viduale și colective — ale țărilor în
curs de dezvoltare, statele dezvol
tate să sprijine asemenea eforturi
prin combaterea protecționismului
și ă oricăror discriminări și obsta
cole artificiale, inclusiv în domeniul
creditului international, prin asigu
rarea acceșului statelor rămase in
urmă la tehnologia modernă. In
acest context se înscrie propunerea României.
___ a președintelui
Nicolae Ceaușescu, privind convoca
rea unei conferințe internaționale,
sub egida O.N.U.. cu participarea,
pe baze de deplină egalitate, a ță
rilor în curs de dezvoltare si a celor
dezvoltate. în vederea convenirii
modalităților de depășire a actualei
crize, de soluționare globală a pro
blemei subdezvoltării și edificare a
unei lumi eliberate de spectrul să
răciei și mizeriei. în care toate na
țiunile să se bucure de roadele ci
vilizației moderne.

Gh. CERCELESCU
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