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Planul la producția fizică
realizat integral!

DE COMERȚ EXTERIOR
Activitatea de comerț exterior con
stituie pentru țara noastră o necesi
tate obiectivă, o activitate fără
care nu se poate asigura în
făptuirea programelor de -dezvol
tare
economico-socialâ.
Pornind
de la această subliniere făcuta
_______
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa Consfătuire de lucru pe pro
bleme economice de la C.C. al P.C.R.,
în fiecare unitate economică, in cen
trale și ministere, ca și pe ansamblul
economiei naționale, activitatea de
comerț exterior trebuie să fie trata
tă cu toată atenția și răspunderea,
pentru îndeplinirea în cele mai bune
condiții a planului pe acest an.
De altfel, trebuie menționat faptul
că una din remarcabilele realizări
ale economiei românești in cel de-al
treilea an al cincinalului a fost spo
rirea cu șase la sută a volumului
comerțului exterior, pe seama unei
creșteri accentuate — de 10,5 la
sută — a exporturilor. Așa după
cum relevă Comunicatul cu privire
la îndeplinirea Planului național
unic de dezvoltare economico-socială
a Republicii Socialiste România pe
ar.ul 1988, cu toate greutățile gene
rate de practicile restrictive și
discriminatorii existente în dome
niul relațiilor economice internațio
nale, activitatea desfășurată în do
meniul comerțului exterior a condus
la un sold excedentar al balanței
comerciale pe devize convertibile de
circa 4 miliarde dolari, asigurindu-se
plata unei părți însemnate din da
toria externă. Iată un bun pri
lej pentru o succintă trecere în
revistă a evoluției comerțului ex
terior românesc în ultimii ani și,
totodată, de prefigurare a tendințe
lor și sarcinilor actuale — de mare
însemnătate pentru înfăptuirea po
liticii economice a partidului și sta
tului nostru, a indicațiilor și orien
tărilor formulate de secretarul
general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
în limbajul — arid, dar exact —
al cifrelor, drumul parcurs de tara
noastră pentru restabilirea echilibru
lui valutar-financiar extern și,
pe această bază, pentru dezvol
tarea
armonioasă
a
economiei
naționale
este
următorul :
în
anul 1980 — ca urmare în special
a celui de-al doilea „șoc petrolier",
dar și a manifestărilor de criză eco
nomică mondială — exporturile țării
noastre au reprezentat numai 86 la
sută din volumul importurilor, dife
rența fiind acoperită prin noi cre
dite. După numai opt ani, în 1988,
exporturile au fost mai mari cu
aproape 47 la sută decît importurile,
excedentul creat permițind redu
cerea substanțială a datoriei exter
ne. între cele două date, economia
țării a parcurs un complex proces
de reajustare, vizînd orientarea pro
ducției cu precădere spre export,
fără a se neglija dezvoltarea pe mai
departe a forței sale productive.
Astfel,
între 1980 și 1988 venitul
național a sporit cu 44 la sută, pe
seama unei creșteri echilibrate, de
peste 41 la sută, atît a producției
industriale, cit și a celei agricole,
în condițiile menținerii relativ con
stante a investițiilor și continuării
politicii de alocare a unei părți în
semnate din venitul național pentru
fondul de acumulare.
Cît privește activitatea de comerț
exterior, începind din 1981 s-au în
registrat an de an excedente ale
balanței comerciale. Și, ceea ce este
semnificativ, dacă în primii doi ani
din deceniul al nouălea sursa aces
tora a fost în principal reducerea
importurilor, în continuare s-a înre
gistrat o dinamică accentuată a ex
porturilor. în acest cincinal, bună
oară, exporturile au sporit cu 20,1
la sută, iar importurile au rămas,
practic, la același nivel din 1986.
Iată, așadar, o serie de trăsături
fundamentale ale modelului româ
nesc al reajustării : continuarea dez
voltării forței productive prin men
ținerea unei rate inalte a acumulă
rii, limitarea importurilor la strictul
necesar și creșterea rapidă a expor
turilor. Iar succesul obținut prin

ALBA IULIA : Premieră
tehnologică
La întreprinderea „Porțelanul"
din Alba Iulia. unitate binecunos
cută pentru realizările deosebite
obținute in cadrul acțiunii de mo
dernizare, a fost aprinsă flacăra
la primul cuptor din țară de ar
dere rapidă a masei de porțelan.
Evenimentul marchează trecerea
la o etapă superioară în construc
ția de cuptoare pentru arderea
produselor ceramice. Cuptorul de
ardere rapidă a masei de porțe
lan, proiectat și construit de spe
cialiștii întreprinderii, a fost re
alizat numai cu materiale din
țară. Acest utilaj de înaltă fiabi
litate asigură in funcționare o re
ducere a consumului de combusti
bil cu 30 la sută și creșterea pro
ductivității muncii cu 20 la sută.
Caracteristicile lui tehnice impun
generalizarea utilizării in toate
unitățile de profil din țară. (Ște
fan Dinică).

BACĂU : Creșterea

productivității muncii

căror eficiență se regăsește In rea
lizarea ritmică a planului la pro
ducția fizică șl la export. * Ca ur
mare, în perioada care a trecut
din acest an, au fost livrate su
plimentar economiei naționale im
portante cantități de produse, prin
tre care mijloace de automatizare electrotehnică și electronică, utila
je tehnologic'e pentru metalurgie
și pentru materiale de construc
ții, mașini și utilaje specifice ex
ploatării și prelucrării lemnului,
mașini pentru agricultură, țesături
din lină și tip lină, confecții tex
tile, prefabricate din beton, cără
mizi și blocuri ceramice, sticlărie
de menaj. Printre unitățile cu re
zultate deosebite se înscriu „Inde
pendența". Întreprinderea de uti
laje și piese de schimb și „Steaua
roșie" din Sibiu. „Automecanica"
și „Vitrometan" din Mediaș, „Mă
tasea roșie" din Cisnădie. (Ion
Onuc Nemeș).
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PROMOVAREA NOULUI,
expresie a spiritului revoluționar
„Să promovăm cu îndrăzneală, în toate domeniile
noul, care reprezintă viitorul și care asigură progresii
în toate domeniile de activitate, mersul ferm înainte pi
calea socialismului".

Oamenii muncii din industria ju
dețului Bacău obțin rezultate bune
aplicarea sa este dat de apropierea
in indeplinirea planului la promomentului în care datoria externă
ducția fizică, Astfel, prin folova fi lichidată, in conformitate cu
sirea la indici superiori" a utiobiectivul stabilit de conducerea
lajelor și instalațiilor din dotare,
partidului și a statului.
aplicarea pe scară largă a unor
Dincolo însă de această realizare
valoroase inițiative muncitorești.
Firește, direcțiile de acțiune pentru
Așa cum se subliniază in cuvîi
Economia noastră se află într-o
— cu atît mai remarcabilă cu cît, pe
în perioada care a trecut' din acest
înfăptuirea integrală, la toți parame
tarea tovarășului Nicolae Ceaușesc
etapă complexă a evoluției sale -—
ansamblul țărilor în curs de dezan ei au realizat in plus față de
trii cantitativi și calitativi, a planu
toate problemele pe care le impli<
etapa dezvoltării intensiv-calitative.
voi tare, in acest deceniu datoria ex
sarcinile de plan mijloace de au
dezvoltarea calitativă a economi
lui. pentru realizarea obiectivelor
Este un adevărat examen care im
ternă nu a încetat să crească — me
tomatizare in valoare de aproape
noastre
— de la reducerea consumur
actualei etape de dezvoltare sînt
plică. așa cum se desprinde și din
5 milioane lei. 1 800 armături in
rită subliniate o serie de consecințe
numeroase. La o privire mai atentă,
lor la modernizarea producției, <
cuvintarea
tovarășului
dustriale din fontă, 66 000 MWh
deosebit de importante ale evoluției
la ridicarea calității la sporim
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
la o analiză exigentă se desprinde
energie electrică, 1,3 milioane me
de la deficit la excedent a balanței
competitivității — sint legate nemi
— în spiritul recentei cuvintări a
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R.,
tri cubi gaze asociate utilizabile,
comerciale a României.
secretarului general al partidului —
locit de promovarea susținută
așezarea muncii de conducere a uni
2 730 tone clor lichid. 84 000 mp
în general vorbind, atunci cînd o
noului, a unor soluții avantajoas
concluzia că oricît de diverse sînt
tăților economice, desfășurarea pro
țesături tip lină. mobilier din
economie — indiferent de nivelul ei
de cercetarea atentă a tendințelor c
aceste direcții de acțiune ele au un
ducției pe baza științei, trasarea cu
lemn in valoare de 14 milioane lei,
de dezvoltare — ajunge să consume
numitor
comun
—
răspunderea
co

evoluție, pentru a pregăti din vren
claritate
a
perspectivei.
Dintotdeauna.
confecții textile, cherestea, fenol,
mai mult decît produce, dezechili
munistă. răspunderea de proprietar,
răspunsuri tehnico-economice la n
saltul calitativ a implicat receptivi
cărbune brun și alte produse ne
brul extern se repercutează negativ
vel cu adevărat mondial. Situații
producător și beneficiar al întregii
tate si deschidere fată de elementele
cesare economiei naționale. De re
asupra capacității ei de a asigura
avuții sociale, răspunderea patrio
din unele sectoare și intreprindei
noi ale progresului pe care le propu
marcat că aceste sporuri de pro
creșterea sănătoasă și echilibrată pe
la care se fac referiri în ouvîntar
TIMIȘ : Livrări
tică pentru dezvoltarea necontenită a
ne fiecare etapă și mai ales capacita
duse au fost obținyte în cea mal
plan intern. Pentru țările în curs de
ilustrează limpede că nu peste t
patriei.
tea de a le integra intr-un răspuns
mare parte pe seama creșterii pro
dezvoltare, un factor destabilizator
suplimentare
la
export
s-a
înțeles pe deplin „valoarea c
Prodigioasa revoluție tehnico-știlncoerent. într-o strategie unitară.
ductivității muncii. Pe podiumul
suplimentar îl constituie datoria ex
progres" a noului, că în unele locu
tifică acționează ca o uriașă forță a
' Astăzi, aceste pîrghii ale progresului
întrecerii se situează colectivele
Volumul exportului in unitățile
ternă — acumulată tocmai datorită
noului veritabil, autentic i se subst
dezvoltării contemporane, care a ge
nu sint puține. în spiritul aprecieri
de muncă de la întreprinderea
economice ale județului Timiș în
deficitului comercial —, pentru care
tuie soluții improvizate, expresie
nerat o adevărată cascadă de procese
lor secretarului general al partidului,
metalurgică și Combinatul de pre
registrează in acest an o creștere
se plătesc dobinzi uriașe, rod al unui
înnoitoare, a pus în termeni noi ac
inerției și automulțumirii. în une
deschiderea pe care o presupune
lucrare a lemnului Bacău. întrede 13,6 la sută comparativ cu rea
mecanism valutar-financiar interna
țiunea forțelor de progres ale socie
cazuri, se constată chiar atitudini n
dezvoltarea de tip intensiv-calitativ
Frinderea Electrocentrale Borzești. lizările din 1988. în vederea înde
țional inechitabil. Se ajunge astfel,
tății; fiecare ln domeniul său de ac
fractare față de nou, încercări de
trebuie să se manifeste pe multiple
ntreprinderea minieră Comănești. plinirii integrale a acestui obiectiv
pentru marea majoritate a țărilor, la
tivitate
participă
activ
la
transfor

demonstra
că este suficient ceea i
planuri ; tehnic si' tehnologic : 1 prin '
(Gheorghe Baltă).
prioritar, au fost stabilite programe
un adevărat, cerc vicios : se con
există acum. Or. cerințele imperio:
mări care pînă mai ieri erau de nereducerea consumurilor, accelerarea
de măsuri speciale privind ridica
tractează noi și noi credite, nu atît .
se privind modernizarea producți
procesului de modernizare, îmbună- , copceput ; orice domeniu al produc
SIBIU : Prin consumuri rea nivelului tehnic-calitativ și di
pentru a sprijini dezvoltarea econoau în centrul lor noul, cele mai r
ției materiale solicită răspunsuri, so
tătirea simțitoare a parametrilor ca
versificarea produselor in confor
mică, cît pentru a plăti... dobînzile
cente cuceriri ale științei și tehnic
luții, alternative noi. Problemele vin,
litativi ai produselor; economici
materiale și energetice mitate cu cerințele actuale și ten
aferente vechilor datorii.
și este de neconceput o moderniza
prin sporirea productivității, a corn- . se întretaie și cer nu numai o mare
dințele de ne piețele externe, rea
Pentru a nu fi o1 „victimă" a unui
reduse
reală fără incorporarea acestora I
disponibilitate de a înțelege natura lor
petitivității. prin gospodărirea mal
lizarea producției pentru export in
asemenea sistem inechitabil, țâra
procesele
tehnologice. Așa cum i
deosebită,
ci
și
—
ceea
ce
este
mai
eficientă
a
dotării
tehnicb-materiale
:
Colectivele de oameni ai muncii secții, ateliere si pe formații de
noastră a ales calea realizării unor
desprinde din spiritul cuvintări i,
important — noi atitudini, receptări
civic și politia : prin folosirea supe
din industria județului Sibiu acordă lucru specializate, executarea mai
excedente suficient de mari pentru a
dovedesc deosebit de dăunătoare
prompte, Înțelegeri, interpretări șl
rioară a cadrului organizatoric al auo atenție deosebită îndeplinirii e- devreme cu cel puțin două săptăplăti riu numai dobînzile, ci a redu
cele Încercări care dau impresia
dezlegări superioare, într-un cuvînt
toconducerii muncitorești, dezbaterea
mîni a comenzilor fată de terme
xemplare a sarcinilor de plan la
ce rapid și datoria externă. Aceasta
urmăresc,
caută noul. cînd. de far
un comportament deosebit — profe
sistematică și soluționarea operativă
nele scadente. întronarea unui spi
fiecare sortiment. Pregătirea te
a presupus insă adaptarea structu
ele nu sint decît formale încercă
a
tuturor
problemelor
ce
se
ivesc,
vasional.
moral
și
civic.
Un
alt
nivel
și
rit
de
înaltă
responsabilitate,
de
meinică a producției, exploatarea
rii economiei, pentru a face posibilă
de mimare a noului. Asemenea mei
un alt mod de exercitare a răspunde
lorificarea_ potențialului fiecărui co
la pawmsetoâa.—optimi- a instalații
ordine si ’disciplină la fiecare lee
realizarea an de an a necesarelor
talități ies cu deosebire la ivea
rii. în condițiile radical schimbate in
lectiv Yn procesul perfecționării mun
excedente comerciale tot mai mari,
lor și utilajelor din dotare, intro
de muncă. Toate aceste acțiuni au
atunci cind se concep programe <
cii : profesional : prin îmbogățirea
care se desfășoară activitatea eco
pe seama creșterii exporturilor și
ducerea în fabricație a unor teh
modernizare, ele însele depășite, cir
făcut posibil ca sarcinile la export
culturii de specialitate, care să asigure
nomico-socială si răspunderea cu
deci a producției naționale. Faptul
nu se cercetează temeinic soluții r:
noaște, trebuie să cunoască un pro
nologii noi, cu consumuri mate
utilizarea cu înalt randament a dotă
pe primele două luni ale anului să
că, în anul 1988, țara noastră a ajuns
dical noi. pentru a situa producția
ces de prefacere firească, de înnoire
rii tehnice, îmbogățirea și dezvolta
riale și energetice reduse, crește
fie îndeplinite integral, livrîndu-se
la un excedent comercial reprezenprodusele cît mai aproape de niv<
în
raport
cu
exigentele
înalte,
cu
rea
zestrei
încredințate
spre
gospo

rea
continuă
a
productivității
mun

suplimentar,
la
cererea
unor
parte

tînd 7,7 la sută din venitul național
Iul mondial sau cînd se concep pr<
problemele complexe din fiecare do
dărire colectivelor de oameni al mun
cii, a calității și competitivității
neri de peste hotare, produse in
este o dovadă de sănătate a econo
grame care rămin închise undeva
meniu, cu instrumentele și posibili
cii, în calitatea lor de proprietari șl
produselor sînt doar cîteva din
miei, o garanție a mersului ei ferm
valoare de 100 milioane lei. (Ce
sertare, în timp ce producția se den
tățile superioare de soluționare de
înainte. Pentru că — nu trebuie pier
producători.
zar Ioana)
^măsurile tehnico-organizatorice a
lează ca înainte.
care dispune astăzi fiecare colectiv.
dut din vedere — realitățile din în
Iată de ce astăzi atitudinea fa
în actuala etapă de dezvoltare,
treaga lume arată că o țară capabilă
de nou reprezintă o relevantă d
răspunderea implică. în primul rind,
să producă mai mult decît consumă
mensiune a răspunderii comunist
o atitudine de maximă receptivitate
are posibilități foarte bune de dez
promovarea susținută a cuceririli
față de nou. ca principal motor al
voltare stabilă, sigură și eficientă
dezvoltării, al progresului, al trans
științei și tehnicii constituind adevi
pe termen mediu și lung, tot așa cum
formărilor economico-sociale. Noul
rata măsură a spiritului revoluții
un consum cronic mai mare decît
este astăzi expresia prefacerilor rapi
producția reprezintă o ipotecă asu
nar. a patriotismului. „Trebuie :
de
din
știință,
din
tehnică,
din
via

pra viitorului.
introducem — sublinia tovarăș
ta economică. A-l sesiza la timp, a-i
în sfîrșit, adaptarea mecanismului
Nicolae Ceaușescu — un spirit no
crea
condiții
de
manifestare,
a
încor

economiei la un export mai mare de
științific, revoluționar, de răspui
pora în propria muncă cerințele afir
cît importul, o dată realizată, poate
mării
sale
echivalează
cu
asigurarea
condu.ce la menținerea și chiar spo
Paul DOBRESCU
unor premise durabile înfăptuirii
rirea excedentului. Esențial este ca
obiectivelor economice prezente Si.
acesta să se realizeze pe seama creș
(Continuare in pag. a IV-a)
mai ales, viitoare.
terii exportului produselor cu grad
superior de prelucrare, cu înalt nivel
de tehnicitate, care valorifică efi
cient resursele materiale și umane
ale țării.
Remarcabilele realizări din ultimii
ani ale tării noastre în domeniul co
merțului exterior au fost rodul am
plei mobilizări a întregului popor, al
muncii creatoare a națiunii, ce a ales
calea unei dezvoltări sigure, stabile,
care să nu fie grevată de datorii
externe. în continuare, prioritatea
priorităților în activitatea de comerț
exterior trebuie să fie sporirea efi
reizeci de milioane de oameni
O „ocupație" proliferată la scara
echivalează cu numărul total
zecilor de milioane de oameni in
cientei sale economice.
al
locuitorilor
unei
țări
de
societatea
„tuturor șanselor". Cum
„Avem obligația să participăm ac
mărime mijlocie. Apropiat, de
de s-a ajuns la această performan
tiv la diviziunea internațională a
ță antiumană ?
pildă, de cel al Spaniei și depășind
muncii. Ia schimbul de valori in toa
cu mult întreaga populație a
te domeniile, arăta tovarășul
Peninsulei
Scandinave.
Peste
ălătorind cîteodată prin Occi
NICOLAE CEAUȘESCU. Dorim însă
treizeci de milioane este numărul
dent, mi-a fost dat să observ
șomerilor din cele 24 de țări capita
încurcătura și vădita neplă
ca această colaborare și cooperare să
Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru compresoare și material rulant din București este
liste cu grad înalt de dezvoltare.
cere a unor persoane oficiale cînd
bine cunoscut pentru rezultatele obținute în domeniul său de activitate, lată-i, la lucru, pe specialiștii Institutului
Capitalismul contemporan a reușit
venea vorba despre această reali
Euqen RADULESCU
astfel o performanță unică
in
tate — și nu putea să nu vină,
verificind parametrii de funcționare al unui nou stand de probări, cu automat programabil, realizat după o concepție
analele istoriei : să creeze o „țară"
fiind mereu prezentă în ziare și
(Continuare în pag. a III.-a)
originală
Foto : E. Dichiseanu
statistici, in dezbaterile parlamen
in care treizeci de milioane de
oameni activi nu muncesc. Din
tare și, mai pregnant decît oriun
simplul, dar ede, în peisajul
sențialuj
motiv
străzii. Se instala
Există localități — orașe
Istrati și Jean Bart și pină
ln profundă schimbare. Și
lipsea nici o anume atmosfe
modernă, un fel de corabie
că nu au unde și
în discuție cîte o
ori sate — în care scriitorul
la Fănuș Neagu sau Ștefan
înainte de toate. în even ră imprimată străzilor, clă
abia poposită aici, cu oa
nu au cum. Trei
prelungi
Realități cunoscute, pauză
revine de fiecare dată nu
Bănulescu.
tualitatea că n-a mai fost dirilor. tîrgului în general
meni dornici să coboare pe
zeci de milioane
tă, jenantă, connumai cu plăcere, dar și cu
Am pășit pe străzile Giur
niciodată la Giurgiu, el, că
„țărm" și să cunoască locu
de ființe, de des
de rostul așezării ca port ;
cu volu
dar nerecunoscute de trastînd
sentimentul că poate desco
giului în urmă cu nu prea
lătorul, este atras de portul un port oarecare la Dunăre
tine Omenești lă
bilitatea
rile, împlinirile, oamenii.
cvasiperi ceva nou și interesant,
orașului și de Turnul cu și atît. Despre un vînt nou
sate pradă valu
Unde să fi rămas banala și
publicitară
multi ani. suficienti însă
de
apologeții
capitalismului
că poate afla noi schimbări
pentru a putea face o com
rilor
economiei
ceas — acesta din urmă de modernizare nici că pu
— de ce să nu-i spun așa ?
pină atunci. Cum
petrecute în viața civică
parație între imaginile re
fiind mărturia tăcută, dar
„libere".
Adică,
să mai susții mi
— insignifianta gară de
tea fi vorba.
propriu-zisă și în aceea in
ținute atunci și cele pe grăitoare, despre un tre
liberă de a nu le
tul
„bunăstării
altădată, cu băncile ei vechi
Iată însă că, după Con
dividuală, a fiecăruia din
oferi nimic de
care îmi este dat să le aflu cut devenit amintire. Mai
generale" • cînd.
și cu cele doar cîteva încă
gresul al IX-lea, și îndeolucru, de a marginaliza, deci de a
ghici cine Iți sună la ușă ?... șome
tre oamenii cu care a mai
peri în care abia de puteau
rul. Cum să mai lauzi societatea de
stat de vorbă în urmă cu ani
scoate din circulație un întreg po
intra călătorii pe vreme de
consum cînd pentru mulțimi de
por
de
oameni.
sau luni de zile. Altfel spus,
iarnă, în așteptarea unul
oameni consumul se reduce la o
curiozitatea scriitorului atren care să-i ia de acolo și
Sint pe lumea asta nu doar
filantropică „supă populară" ? Cea
pare firească de vreme ce
să-i ducă spre alte zări ?
îndeletniciri frumoase,
atractive,
mai frecventă explicație, furnizată
în mai toate localitățile ță
îmi răspund singur : nu
bănoase, sînt și destule grele,
adesea pe un ton doctoral (ca
rii împlinirile socialismului
,. poate fi decit în cine știe ce
chinuitoare, penibile. Dar nici una
unuia „din Est", care nu poți pri
au pus noi amprente pre
fotografie păstrată poate la
nu se arătă a fj atît de grea, de
cepe toate subtilitățile economiei
tutindeni, dînd alte confi
muzeul municipiului sau la
chinuitoare, de penibilă ca ocupa
concurențiale), este că această eco
gurații decît înainte fiecă
primărie. Azi, Giurgiul dis
ția dezocupaților, a celor frustrați
nomie se vivifică prin „piața li
rei așezări. înscriind-o în
pune de o poartă feroviară
astăzi, la acest ceas al isto
de ceea ce conferă, de mii de ani
vîrstnicii giurgiuveni îți pot sebi după ce Giurgiu a de
beră a muncii", carp nu cunoaște
rîndul satelor și orașelor,
demnă de toată admirația și
încoace, . calitatea de membru al
riei străvechiului oraș du vorbi ore în șir despre pito venit centrul unui județ
constrîngerile și servitutile (răs
care au pășit pe calea unei
în care iți face plăcere fie
colectivității umane : munca. Dacă
nărean ; ceasul înnoirilor rescul, dar și despre aspec nou, în portul dunărean mo
punderile ar fi termenul corect,
dezvoltări multilaterale.
să cobbri dintr-un tren, fie
muncă nu e, ce e ? ! Chiar în cea
multilaterale pe care le cu tul modest al străduțelor
dest și prăfuit de odinioară
dar
evitat de interlocutori) plani
să aștepți un altul, după ce
mai apăsătoare dintre îndeletniciri
noaște un municipiu reșe
în toate „ierarhiile" mele
care-și desfășurau subțirele încep să se facă simțite
ficării. Piață ce ar favoriza selec
ai cunoscut orașul sub mul
există, poate exista o speranță —
dință de județ, parcă pornit
sentimentale, și nu numai
lor fir de o parte ori de
schimbări fără precedent în
ția celor
mai competitivi,
iar
tiple aspecte: edilitar-gosa ameliorării sau a eliberării. Dar
la o întrecere cu sine însuși, alta a Turnului. Eventual,
sentimentale, municipiul de
istoria locului : pretutin
concurența acerbă dintre indivizi
podărest, industrial, socialce fel de speranță poate licări in
dar și cu timpul, cu alte ei iți pot arăta și o serie de deni se deschid șantiere și
pe malul Dunării. Giurgiu,
pentru un loc de muncă („homo
cultural.
„profesiunea" de a nu munci, cînd
așezări urbane românești, fotografii in care poți ve
a fost pus întotdeauna sub
în tot locul adie mireasma
homini lupus", nu?) n-ar face de
orice pilpiire de nădejde, iscată de
dar și cu mai vechea sa
heraldica griului, dar și sub
dea clădiri cu un singur ni
caldă a unei primăveri care
Trebuie să mărturisesc că
cit să dea un plus de vigoare și
virtualitatea unei oferte de ser
condiție de tîrg provincial.
aceea a însemnului figurînd
vel, curți largi în care creș
va aduce schimbări funda
a cunoaște Giurgiul de azi
viciu. se stinge în decepția cronică
eficientă activității (a se citi •; pro
Astăzi, municipiul Giur
teau în devălmășie castani mentale.
silueta unei ambarcațiuni
înseamnă a avea satisfacții
a
așteptărilor
interminabile
din
giu se află, aidoma tuturor și salcîmi. iederă și tranda
plutind în liniște pe apele
fitului). — „Dar ceilalți, cei scoși
întind un arc peste timp
multiple. Și ele încep, desi
fața
oficiilor
de
plasare
?
A
nu
așezărilor
patriei,
intr-un
firi, ori cine știe ce alte — peste relativ puținii ani
gur, cu cele de ordin estetic
din cursă ? întrebam inocent la ca
Dunării albastre, fluviul
munci, cu corolarele inevitabile a
proces de înnoire și moder
specii de copaci și de plan
care s-au scurs de la înfiin
din chiar clipa în care, fără
pătul expozeului cam cinic pentru
atît de frumos cîntat în poe
nizare
pe
potriva
istoriei
nu
avea,
a
nu
fi,
a
nu
spera
—
te.
Desigur,
in
acel
tîrg
de
țarea
noului
județ
Giurgiu
o
țintă
anume,
pornești
pe
bunul simț. Ceilalți cum pot sume, imortalizat In melodia
lui seculare, iar călătorul
altădată (și acest altădată — și străbat străzile muni
iată ocupația poate cea mai răscelebră a valsului, dar și In
care poposește in el, indife
poate avea o vîrstă ce nu cipiului de azi. O fac, fireș
Florentin
POPESCU
pîndită
in
raport,
să
zicem,
cu
Victor VÂNTU
paginile atîtor și atîtor
rent de unde ar veni, are depășește cîteva decenii) nu te, intrînd prin poarta lui
profesiunile de metalurgist sau eln față un peisaj urban
scriitori, tncepînd cu Panait
lipsea nici farmecul, nu feroviară, prin gara nouă și
(Continuare în pag. a Il-a)
(Continuare
in
pag. a V-a)
j lectronist. de profesor sau medic.
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Cînd a nu munci

devine o profesie...
T
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EXEMPLE ÎN MUNCĂ,

Grija față de o resursă vitală

APA

EXEMPLE IN ACTIVITATEA OBȘTEASCĂ
teresante. Pe care le prezentăm pe
au fost modernizate (sau create)
Vorbind prin telefon cu directorulvestiare și grupuri sociale corespun
scurt, nu numai fiindcă teri a fost 8
adjunct al întreprinderii de morărit
zătoare. O singură secție (la moara
Martie — Ziua Femeii — dar și fiind
și panificație Dolj, inginerul Firică
veche din Craiova) mai trebuie mo
că realmente pot fi de mai larg și
Bulfan, nu i-am comunicat și tema
dernizată ; și aci. unde lucrează nu
dezbaterii în vederea căreia îi soli
constant interes.
mai
femei, s-ar putea asigura (cu
...întreprinderea,
evidențiată
în
mai
citam o întîlnire cu principalii fac
ajutorul centralei de profil) condi
multe rînduri pentru realizări în în
tori de conducere politică din unitate.
țiile moderne create nu prea de mult
deplinirea planului, pentru preocupări
De aceea nu mică ne-a fost mirarea
la secția de pîine nr. 1. deși insta
de diversificare a producției și ri
cînd — venind la ora ce ni se fixase
lațiile sînt vechi, de tip clasic. în
dicare a calității produselor, își da
— ne așteptau numai femei !
acest sens, organizația de partid ar
torează această onorantă poziție in
— De unde ați aflat că intenționăm
trebui
să fie mai insistentă, mai
bună măsură femeilor din unități.
să scriem despre activitatea femeilor
combativă și întreprinzătoare, de...Comisia de femei are un program
iln întreprindere, de ați invitat aici
terminînd consiliul oamenilor mun
de activitate trimestrial. L-am consul
»titea reprezentante ? — l-am între
cii să nu mai aștepte la nesfîrșit ca
tat. E cam sărăcuț, cu numai trei ac
bat pe directorul adjunct.
alții să-i rezolve îndatoririle ce-i
țiuni (in trei luni) și acelea cu ca
— Ne-ați solicitat o discuție cu
revin.
racter general : dezbaterea sarcinilor
cadrele politice de bază ale între
...Problemele sociale sînt mereu
de plan ; sprijinirea comitetului sinprinderii. Dumnealor sînt : tovarășa
Maria Ionescu — secretara comitetuui de partid ; tovarășa Nela Melega
— președinta comitetului sindicatuCum muncesc femeile din citeva întreprinderi
ui ; tovarășa Nona Izvoranu — se
cretara comitetului U.T.C. ; tovarășa
Jespina Sîrbu — președinta comisiei
craiovene, cum se ocupă de pregătirea
ie femei ; tovarășa Adelina Nistor —
președinta organizației democrației
și promovarea lor organizațiile de partid
și unității socialiste din întrepriniere. Firesc și necesar, luînd în seană procentul mare de femei care lu
crează in întreprindere (circa 68 la
prezente pe agenda zilnică de lucru
dicatului și a consiliului oamenilor
;ută din personal), cit și capacitățile
a organizației de partid, a sindica
muncii în desfășurarea adunărilor ge
or politico-organizatorice, organiză
tului : au fost asigurate locuințe în
nerale ale oamenilor muncii ; organirile de masă și obștești le-au ales în
Craiova
tuturor celor cu domiciliul
. zarea unor acțiuni cu prilejul zilei de
Tun tea lor.
în reședința de județ (mai sînt
8 Martie.
— Și pe linie profesional-adminisdoar probleme de extindere) ; toți
...Dar insuficiențele activității comi
irativă cadrele de conducere sînt tot
copiii femeilor muncitoare pot merge
siei de femei — care într-o altă în
preponderent femei ?
la creșele și grădinițele din cartiere
treprindere, cu personal feminin ne
— întreprinderea noastră are mai
—
acestea fiind amenajate și întreți
preponderent, ar fi fost greu de su
nulte unități, ta municipiu și în junute cu sprijinul efectiv al întreprin
plinit
—
sînt
acoperite
cu
prisosință,
ieț ; în unele lucrează mai mult băr
derii ; femeile cu mulți copii sau cu
în această întreprindere, de comite
bați. în altele mai mult femei. S-a
copii bolnavi beneficiază de ajutoare
tul de partid și de comitetul sindica
păstrat proporția. în unitățile cu
sociale etc...
tului, care sînt alcătuite mai mult
pondere feminină, din 36 maiștri, 21
din femei și, normal, se adresează mai
...Comitetul de partid, care îndru
;înt femei. Din rîndul femeilor sînt :
mult femeilor.
mă cu bune rezultate activitatea fe
rei șefi de atelier (din patru ateliere
...Ridicarea continuă a pregătirii
meilor, analizează cel puțin o dată
:u pondere feminină), doi șefi de secprofesionale și a celei politice este
pe an această activitate, iar raportul
ie (din patru) și șase șefi de birou
urmărită sistematic, potrivit unui pro- ■ comunist prezentat de tovarășele cu
;din 12).
gram care cuprinde, printre altele :
munci de răspundere completează
Ne așteptam, bineînțeles, ca într-un
calificări la locul de muncă, cursuri
cu eficientă analizele.
isemenea sector unde în majoritate
de perfecționare, trimiteri la școala
...îmbunătățirea simțitoare a mun
îint femei — recunoscute îndeobște
interjudețeană de partid. Secretara
cii politico-educative în rîndul fe
prin hărnicie la locul de muncă, prin
comitetului de partid ne asigura că,
meilor
este dovedită, în întreprinoriceperea gospodărească și prin tra
în orice moment, în orice organizație
dere
după cum se exprima una
gerea de inimă cu care se ocupă de
de bază (din 12) sînt -'1—4 femei ce
dintre interlocutoarele noastre - si
rezolvarea problemelor sociale — să
ar putea îndeplini munci politice de
de faptul că „de la o vreme au
uăm cunoștință de succese deosebite
răspundere, chiar ca secretare de
dispărut disensiunile ce se creau
n producție, de realizări notabile în
partid. O asemenea rezervă de cadre
la unele locuri de muncă unde
relelalte domenii ale muncii și vieții
vorbește și despre modul in care au
lucrau numai cîteva femei, iar pe
or. Și așa s-a și întîmplat. Răspunfost pregătite femeile, și despre ex
linie de partid de peste un an de
tind întrebărilor noastre privind mai
periența acumulată de acestea.
zile nu au mai fost cazuri de sanceu seamă modul în care organizația
...îmbunătățirea continuă a con
țiuni. am avut numai primiri în
de partid se îngrijește de pregătirea
dițiilor de muncă, la toate unitățile
partid". Totuși — adăugăm noi —
’emeilor și spre a putea fi promovate,
de morărit și panificație din teri
în diverse unități și secții se mai
corespunzător, în munca productivă,
toriu. constituie o preocupare a or
lipsește nemotivat, mai apar și alte
n activitatea politică, tovarășele de
ganizației de partid și a sindicatu
acte de indisciplină. Ceea ce în
’ață ne-au dat prilejul de a consem
lui de care beneficiază, desigur. în
seamnă că procesul educativ trebuie
na idei, fapte, inițiative utile și inprimul rînd femeile. Mai peste tot
continuat și chiar intensificat I

„VIAȚA NOUA“ ȘI VIATA
OAMENILOR DIN SÎNTANA

Traian Goina a terminat faculta
tea in 1976 și s-a întors în comuna
natală. Astăzi e sef de fermă la
«operativa agricolă de produc
ție „Viața Nouă" din Sîntana,
județul Arad. în agricultura comu
nei mai lucrează încă 30 de cadre
cu studii superioare (între care se
numără și soția lui Traian Goina)
— agronomi, medici veterinari, in
gineri și 45 de cadre cu studii me
dii. Nu este, desigur, comuna Sîn
tana din județul Arad singura lo
calitate rurală care-și sporește, in
timp, zestrea de specialiști : și nici
nu deține, probabil, comuna aceasta
primul loc în ce privește „dotarea"
cu cadre de specialitate. Apoi, în
sine, cifrele enumerate mai sus nu
spun mare lucru. Ce semnificație
au ele insă pentru cooperatorii din
Sîntana ?
Marțian Macarie, pensionar coope
rator, a fost martor ocular, partici
pant activ la evenimentele petrecute
in urmă cu 40 de ani, la începutu
rile cooperativizării în aceste locuri.
— Aveți astăzi în comună un nu
măr de 76 de specialiști în agri
cultură cu studii superioare si me
dii. Cîți număra cooperativa la în
ființare ?
— Trei aveam la început. Pe vre
mea aceea era mult.
Cifrele încep, iată, prin compara
ție. să prindă viață, să vorbească
despre viață.
Oamenii s-au ajutat întîi de toate
pe ei insist s-au ajutat unii pe
alții, dar grija permanentă, spriji
nul statului în ridicarea nive
lului tehnic, științific de cultivare
a pămîntului a fost substanțial,
esențial. Nu s-ar fi putut tre
ce altfel, decît într-un timp sim
țitor mai îndelungat (în unele zone,
poate niciodată), de la empirism în
practicarea agriculturii la marea
agricultură, organizată pe principii
riguros științifice, cu mari producții
la hectar.
— Specialiști în cultivarea pămîntulul. la nivelul actualei revoluții
tehnico-știtațlfice. am devenit. în
tr-un fel. șl noi. cooperatorii
—
continuă Marțian Macarie. Se are in
vedere să fim și noi continuu pre
gătiți, puși la curent cu tot ce e
mai nou și mal bun în domeniu,
prin forme și modalități intrate
deja în tradiție : învătămîntul agro
zootehnic (care se desfășoară cu re
gularitate în fiecare iarnă), cercu
rile profesionale la care sînt an
trenați numeroși cooperatori, lo
turile experimentale (unde îmbi
năm și noi teoria cu practica), chiar
discuțiile pe care le purtăm între
noi. deslușirile pe care le cerem
sistematic specialiștilor, fie ta probleme privitoare la organizarea
muncii, fie la aplicarea noilor tehchiminologii, la mecanizare. la
zare. Președintele nostru. Erou al
Muncii Socialiste, vorbește astăzi la
consfătuiri pe țară cu cadrele de
specialitate, la congrese — face
larg cunoscută experiența pe care
am dobîndit-o. Unii își iau notițe
— Marțian Macarie nu-șl poate di
simula mindria din glas — alții vin
direct aici. în cooperativă, să vadă
cu ochii lor— Să vorbiți neapărat
cu Bătrinul...
— Cu cine, adică ?
— Cu Gheorghe Goina, președin
tele. De patruzeci de ani stă ta
fruntea cooperativei I
îl căutăm și aflăm că Gheorghe
Goina e dus Si acum „cu treburi"
de-ale obștii, la Arad. La „oraș",
încercăm să-l corectăm pe cel care
ne furnizează informația. „Nu. e la
Arad". Noțiunea de oraș — ni se
spune — nu mai are pentru cei din
Sintana vechea rezonantă. „De acu
ma — sîntem încredințați — și la
noi. în Sintana. e ca la oraș...".
Cite altele nu s-au schimbat în
comună ! Nu numai faptul că ni
velul pregătirii profesionale a cres
cut — ta anumite privințe specta
culos — în acești patruzeci de ani.
dar din ce în ce mai multi fii ai

comunei, după ce au absolvit un in
stitut de învățămînt superior, luptă
să se întoarcă acasă.
Aflăm că unii ar fi putut să rămină în marile orașe ale studen
ției. la catedrele de
____ __2______
specialitate.
Dar — ni se spune — agricultura
se face, în ultimă Instanță, pe
tarlale: și s-au întors in comună.
Faptul că s-au născut si au copilărit
în sat a reprezentat pentru spe
cialiștii de astăzi o șansă, pe care,
revenind pe plaiurile natale, o fruc
tifică.
Patruzeci de ani pot fl măsurat!
potrivit multor criterii — în fel si
chip, cum ar spune cei de prin păr
țile acestea : în clipe. în ore, in
zile-lumină, in nopți liniștite sau
în nopți încercănate de gîndurl.
— Să ne gîndim la ăști patruzeci
de ani ca la o viață de om. cum si
sînt. și să-i măsurăm în fapte —
ne îndeamnă Martian Macarie.
încercăm să refacem istoria celor
patruzeci de ani. cîți numără co
operativa „Viata Nouă". „Certifi
catul de naștere" al cooperativei agricole de producție l-au scris oame
nii cu plugul, direct pe brazdă, la
26 februarie 1950. Dar prima filă a
acestei istorii începe, de drept, din
’49, cind 37 de familii s-au unit pen
tru a forma o întovărășire, un nu-

Localitățile patriei
pe coordonatele
civilizației socialiste
cleu de muncă șl de viață comună,
cu conștiința că pun bazele unei
vieți noi în Sîntana.
— Multe ar fi de spus !... Mă uit
că n-aveți atîta hirtie să le scrieți
pe toate, constată hîtru Marțian
Macarie. „Zestrea" cu care am por
nit in viața noastră nouă număra
în 1950 147 hectare de suprafață
arabilă (pămînt bun
prin părțile
noastre, nimic de zis!) și o avere
obștească de 24 500 de lei
(cinci
pluguri, două semănători, unspre
zece cai și cîteva acareturi). Avem
astăzi 3 552 hectare suprafață ara
bilă și o avere obștească de aproa
pe 200 milioane de lei. Patru cifre
v-am dat. care adună patruzeci de
ani de trudă zilnică. Avem tot
dreptul să ne mindrim.
— Cum se răsfrîng acești patru
zeci de ani care au trecut în viețile
oamenilor ?
— La întrebare cel mai bine vă
pot răspunde oamenii înșiși, Dar
priviți și casele și drumurile — ne
sfătuiește primarul loan Goina — si
veți afla multe. în viitorul apropiat
vom deveni centru agroindustrial —
un orășel în toată puterea cuvîntului. Nu știu dacă aceia care au
întemeiat „Viata Nouă" au ajuns cu
visurile pînă aici. Se va legifera,
de fapt, ceea ce. în datele esențiale
există deja la noi în comună : o
nouă calitate a muncii, a vieții, un
grad sporit de bunăstare si civiliza
ție. Baza de la care am pornit pen
tru realizarea tuturor acestora a
fost cooperativa agricolă, creșterea
producțiilor agricole. Vă pot spune
că. față de anii începuturilor, pro
ducțiile medii la hectar sînt astăzi
de peste 3 ori mai mari la grîu. de
4—5 ori mai mari la porumb, că in
sectorul zootehnic eficienta muncii
crește de la un an la altul — o dată
cu aplicarea celor mai noi cuceriri
ale științei, a tehnologiilor avansate, a ridicării permanente a cali
ficării oamenilor. Stat multe dis
cuții astăzi. în lume, care se poartă
în jurul proprietății socialiste in
agricultură. Noi, ca practicieni, pu
tem vorbi mai direct și mai clar
despre eficienta proprietății socia
liste asupra pămîntului, asupra mij
loacelor de producție ta agricultură.

arătînd tuturor propriile noastre re
zultate. Proprietatea comună a fost
baza dezvoltării noastre, și drumul
aceșta ș-a dovedit a fi singurul ra
țional, singura cale spre bunăstare.
Prin agricultură ne-am ridicat, prin
ea. a crescut nivelul nostru de trai,
în toți acești ani, viața Sintanei
a gravitat, cu alte cuvinte. în jurul
cooperativei
agricole.
Principala
sursă a belșugului, ea a determinat
destine, a format conștiințe. Oame
nii au înțeles că singura soluție
pentru a ieși din Impasul unei sărăcii cronice, multiseculare, era să
muncească și să gîndească în comun, cu toții ' laolaltă.
Tradiția
aceasta a comunității de faptă si
gînd, inaugurată în urmă cu patru
zeci de ani, continuu desăvirșită,
cultivată cu migală, își arată astăzi, cu prisosință, roadele, Desigur, nu dintr-o dată, nu peste
noapte, nu fără osteneală, cl de-a
lungul anilor de răbdătoare trudă,
de bucurii șl necazuri, de viată
trăită deplin, Colectivismul a devenit cu timpul o mentalitate, un stil
de muncă și de conduită : ideea că
nu poți lua viata pieptiș, de unul
singur, că mereu ai nevoie de spri
jinul, de sfatul celorlalți, fără de
care tu însuți ești neîntreg. neîm
plinit : ideea că. gindindu-ți drumul
in viață, e imperios necesar să-1
gindești și pe al celorlalți, că nu te
poți rupe de comunitate, ci. dimpo
trivă. soluția este să îți găsești lo
cul potrivit în cadrul ei, dăruindu-i-te cu tot ce ai mai bun. pri
mind ce ți se cuvine.
în 1950, la nivelul întregii comune
existau 17 cadre cu pregătire supe
rioară și medie : profesori, învăță
tori, cadre medicale —- și structura
socioprofesională se limita cam la
atît. Astăzi numărul lor a crescut
(incluzîndu-i șl pe cei din agricul
tură) la 114. Dar comuna insăși, ne
cesitățile ei. dictate de noile obiec
tive social-economice și culturale.
au crescut și ele.
Cooperativei agricole de producție i-am adăugat, tacetul cu
ne spune
încetul, noi repere,
primarul comunei, Dispunem în
prezent de o fabrică
<
de
mobilă
(secție a Combinatului de prelucrare
a lemnului din Arad, ale cărei produse sînt destinate în ceai mai mare
parte exportului), de un centru de
reparații pentru mașini agricole
(servind nu numai unitățile noastre
și pe cele din județ, dar si multe
unități din țară), dispunem, de ase
menea, de o secție de semiindustrializare a legumelor și fructelor,
de o industrie mică în plină mare
afirmare. Am dezvoltat și diversi
ficat sectorul de prestări servicii
către populație, astfel încît putem
afirma că nimeni nu mai ia acum
drumul orașului mînat de necesități
de confort. Am dat în folosință,
anul trecut, un bloc cu 12 apartamente, prevăzut cu spatii comerciale ia parter, Vom începe construcția unui dispensar policlinic.
precum și
construcția viitorului
centru de cultură și creație „Cîntarea României", situat în noul
centru al comunei. Toate cele enumerate și încă multe altele vorbesc
despre necesitățile mereu sporite,
despre exigențele oamenilor noștri,
despre noul lor drum.
— Trăim în ritmul trepidant al
prezentului — subliniază Traian
Goina — pentru că si in comuna
noastră timpul a început să curgă
altfel, să se grăbească: i-am impus
un tempo pe măsura nerăbdării
noastre de a face cît mai mult, cît
mai repede, cît mai bine.
Numele pe care l-au stabilit oa
menii. în 1950, cooperativei agricole
de producție din Sîntana — „Viața
Nouă" — s-a dovedit a fi unul In
spirat. Oamenii, cu faptele, cu vie
țile lor bogate în împliniri îl jus
tifică de patruzeci de ani.

Lelia MUNTEANU
Tristan MIHUTA

La o altă unitate economică din
Craiova — întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Dolj (cu 46,3
la sută pondere feminină) •— am întilnit aspecte asemănătoare: pre
ocupări insistente pentru pregătirea
profesională a femeilor, pentru so
luționarea corespunzătoare a pro
blemelor lor sociale, pentru antre
narea lor la muncă disciplinată și
rodnică de îndeplinire exemplară a
planului. Au reieșit, totuși, aici si
unele necesități care se cer trecute
pe lista de priorități a activității or
ganizației de partid din întreprin
dere :
• Continuarea pregătirii mai mul
tor femei spre a putea fi primite
în rîndurile partidului : în 1987 au
fost primite numai trei, în 1988
numărul lor a crescut la unsprezece.
® Organizațiile de masă și ob
ștești din întreprindere să mani
feste mai multă atenție față de ri
dicarea nivelului pregătirii profesio
nale a muncitoarelor, pentru ca acestea să poată ocupa și funcția de
maistru, funcție aflată ta deficit în
întreprindere (în anul precedent,
numai o femeie a plecat de aci la
școala de maiștri).
_________
• Comitetul
de. partid să analizeze cel puțin o dată pe an fie
activitatea comisiei de femei, fie
modul în care în întreprindere se
face promovarea femeilor (anul tre
cut nu s-a analizat deloc).
în general, în municipiul Craiova
asemenea probleme sînt de actuali
tate. Reiese aceasta și din raportul
prezentat recentei plenare a comite
tului județean de partid, care con
semnă : „Se impun acțiuni mult
mai energice din partea organului
județean de partid pentru promova
rea femeilor".

Gheorghe M1TRO1
Nicolae BABALAU
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MUREȘ : 65 000
apartamente
Lucrătorii Trustului antrepriză
generală
de
constructii-montaj
Mures au înscris noi fapte de mun
că în cronica întrecerii socialiste.
Astfel, ca rezultat al organizării
judicioase a activității. în perioa
da iernii, pe fiecare șantier, uti
lizării pe scară largă a unor ma
teriale de construcții locale, ei au
finalizat în aceste zile primele apartamente din cele 2 717 progra
mate în acest an. Cu acestea, nu
mărul apartamentelor construite si
date în folosință în perioada de
la Congresul al IX-Iea și pină în
prezent în localitățile mureșene se
ridică la 65 000. în prezent, prin
asigurarea unui larg front de lucru
in construcția de locuințe și utili
zarea unor tehnologii moderne de
execuție.
pe șantierele de con
strucții din orașele Tîrgu Mureș,
Sighișoara, Reghin. Luduș. Tîrnăveni și Sovata se află in diferite
stadii de execuție 1 200 aparta
mente. De remarcat. în acest an în
satele mureșene vor fi construite
alte 646 apartamente. (Gheorghe
Giurgiu).

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a examinat ta ședința
din 2 martie a.c. și unele măsuri privind folosirea rațională a apei și
păstrarea calității acesteia. în acest context, s-a relevat din nou impor
tanța utilizării judicioase a tuturor resurselor de apă, eliminării pier
derilor și risipei, evitării poluării, însemnătatea exploatării și valorifi
cării apei în conformitate cu legislația în vigoare, a folosirii ei respon
sabile. După cum se subliniază în comunicatul dat publicității, apa tre
buie gospodărită „ca parte integrantă a avuției naționale, ca bun vital
al întregului popor".
Atenția acordată acestei probleme implică, desigur, reamintirea obli
gațiilor legale existente, restudierea, aprofundarea și aplicarea întocmai
a normelor de drept care reglementează domeniul. Despre principalele
prevederi existente în legătură cu protecția apelor, ca și despre unele
măsuri urmărite cu consecvență de statul nostru ta vederea bunei gos
podăriri a rețelei hidrografice am solicitat precizări tovarășei Liliana
Mâra, director în Consiliul Național al Apelor.

— Cum se reflectă pe plan legis
lativ însemnătatea acordată păstrării
calității apelor 7
— Protecția și valorificarea acestei
bogății naționale pe care o reprezin
tă apele țării, asigurarea unei con
cepții unitare și a disciplinei de stat
în activitatea din domeniul apelor
își găsesc expresie juridică în Legea
nr. 8/1974 — Legea apelor. Totodată,
protecția apelor, ca parte inte
grantă a protecției mediului înconju
rător, a fost proclamată prin lege,
încă din anul 1973 (Legea nr. 9),
„problemă de interes național", res
pectiv „parte integrantă, de impor
tanță deosebită, a activității generale
de dezvoltare economico-socială pla
nificată a țării",
Faptul că România s-a inscris în
primelor
rindul
state ce au adop
tat asemenea re
glementări denotă
atenția deosebită
acordată de parti
dul și statul nos
tru păstrării, în
condiții corespun
zătoare, a cadrului
natural de viață.
— Mentalitatea că apa sau aerul,
pămintul chiar, constituie medii ine
puizabile prin vastitatea lor s-a
schimbat mat încet decît ritmul in
dustrializării. Cit de greșită e aceas
tă mentalitate in privința apei 7
— E greșită însăși părerea că dis
punem de un cadru natural bogat
în ape. Principala resursă o formea
ză rîurile interioare. Debitul aces
tora, intr-un an hidrologic mediu,
reprezintă 1 680 metri cubi pentru
un locuitor, ceea ce nu înseamnă
mult. în plus, rețeaua hidrografică
nu e uniform repartizată, iar distri
buția în timp este și mai capricioa
să : cea mai mare parte a debitului
se scurge dlntr-o dată, în intervale
scurte. Iată deci că optica apelor
așa 2is nesecate, a apei care „pri
mește orice" e profund greșită, dău
nătoare. Partidul și statul nostru au
adoptat măsuri ample de corijare
geografică, elaborîndu-se, încă din
anul 1976, Programul .național de
perspectivă pentru amenajarea bazi
nelor hidrografice, program care a
căpătat putere de lege (Legea
nr. 1/1976). Aplicarea lui consecven
tă, unitară constituie o preocupare
permanentă atît pentru Consiliul Na
țional al Apelor, cit și pentru orga
nele sale teritoriale. Efortul material
și financiar întreprins în acest sens
trebuie Să inspire un plus de atenție
și preocupare față de gospodărirea
apelor, ca față de orice investiție
care încorporează uriașe fonduri
financiare, resurse materiale șt de
forță de muncă. La urma urmei, de
ce să existe atitudini diferite, aten-

ție gospodărească sau cetățenească
diferite față de o clădire, de o in
stalație, pe de o parte, și față de un
dig, un lac de acumulare, o albie
reamenajată — care au costat mult,
la care s-a lucrat mult — pe de altă
parte?! Bineînțeles că nu ar trebui
să existe diferențe. Este cazul să
dispafră definitiv și în legătură cu
apele confuzia între ale „tuturor" și
„ale nimănui", principalul factor
subiectiv în materie de risipă, de
proastă gospodărire, de poluare.
— Mentalitatea gen „Ce dacă picu
ră sau curge, doar e apă !“ — poate
fi adesea observată, de la ignorarea
garniturilor defecte pină la spărturi
neremediate prompt in rețeaua de

canalizare. Ce spune legea in aceas
tă privință 7
— Evitarea risipei de apă consti
tuie nu numai un semn de civism,
ci și expresia concisă a unor înda
toriri legale. Astfel, cetățenii care
folosesc branșamentele de apă, pre
cum și racorduri de canalizare sint
obligați, conform art. 53 litera b din
Legea gospodăriei comunale (Legea
4/1981) „să contribuie la gospodărirea
judicioasă a apei (...) eliminind orice
formă de risipă a acestora".
— Scuzați întreruperea : este oare
nevoie de un text de lege pentru o
grijă atit de simplă, pentru un atit
de elementar simt gospodăresc 7
— Sigur că repararea țevii sparte
sau înlocuirea garniturii defecte1 nu
solicită conștiința în mod amplu, so
licită un minimum de bun-simț gos
podăresc. Rostul consacrării acestei
griji sub forma îndatoririi legale e
însă aparte. Reglementarea oferă
consiliilor populare, comitetelor de
cetățeni, asociațiilor de locatari po
sibilitatea să invoce norma de drept
atunci cînd văd că bunul simț, civis
mul întîrzie să se manifeste.
— Marii consumatori sint, totuși,
unitățile socialiste. Există și in ca
zul lor prevederi referitoare la eco
nomicitate 7
— Da. în conformitate cu art. 65
al. 2 din aceeași lege, unitățile so
cialiste, inclusiv cele racordate doar
la rețelele de alimentare cu apă in
dustrială, sînt obligate să ia măsuri
de folosire cit mai rațională a apei
preluate, pentru diminuarea consu
murilor de apă prin folosirea repe

Condiții bune pentru îngrijirea sănătății în stațiunile
balneoclimaterice
în această perioadă, în toate sta
țiunile balneoclimaterice ale țării
sînt asigurate condiții dintre cele
mal bune pentru îngrijirea sănă
tății. Astfel, pentru afecțiunile aparatului locomotor, reumatismale,
neurologice, periferice, ortopedice
și posttraumatice, medicii reco
mandă stațiunile Amara, Călimănești-Căciulata, Eforie-Nord, Băile
Felix, Geoagiu-Băi, Băile Govora,
Băile
Herculane, Mangalia, Moneasa, Pucioasa, Slănic (Prahova),
Sovata, Vatra Dornei și Lacu Să
rat, pentru afecțiunile cardiovascu
lare — stațiunile Buziaș, Vatra
Dornei, Băile Tușnad, Borsec și
Balvanyos, iar pentru afecțiunile
ginecologice sint indicate stațiuni
le Eforie-Nord, Amara, Băile Fe
lix, Geoagiu-Băi, Mangalia, Moneasa, Slănic (Prahova) și Sovata.
La rîndul lor, stațiunile EforieNord, Băile Govora, Mangalia și
Slănic Moldova sint recomandate
pentru afecțiunile aparatului res
pirator, iar pentru afecțiunile tu
bului digestiv și hepatobiliare —
stațiunile Borsec, Călimănești-Căciulata, Malnaș-Băi, Băile Olănești,
Sîngeorz-Băi și Slănic Moldova. De
asemenea, pentru nevroze, stațiu
nile cele mai indicate sînt Sinaia,
Băile Tușnad, Balvanyos, Borsec,
Borșa, Moneasa și Stîna de Vale.
Este bine de reținut faptul că
locurile pentru cură balneară ta
stațiunile menționate se pot obți
ne de la agențiile oficiilor jude
țene de turism, I.T.H.R. București
și comitetele sindicatului din în
treprinderi și instituții.
Stațiunile balneare pun la dis
poziție oaspeților spații de cazare
în hoteluri moderne și în case de
odihnă, de diferite grade de con
fort, asigură servirea mesei în res
taurante și pensiuni. Personal me
dical de înaltă calificare aplică
proceduri terapeutice eficiente pe

baza factorilor, naturali de cură.
Există, de asemenea, multiple po
sibilități de agrement și excursii.
în multe stațiuni, în acest se
zon se poate beneficia și de a-

vantajul tarifelor reduse la servi
ciile de cazare și masă, iar ziua
plecării în stațiunea preferată, pre
cum și durata sejurului pot fi sta
bilite de fiecare solicitant

tată a acesteia, încadrarea ta debi
tele aprobate, înlocuirea în procesul
de producție a apei potabile cu apă
industrială, folosirea la întreaga ca
pacitate a surselor proprii de apă,
întreținerea în stare de funcționare
bună a instalațiilor.
— Vă refereați la „debite aprobate".
Există vreo diferențiere a „debitelor
aprobate" in funcție de climă 7 Pu
nem întrebarea deoarece știrile de
presă anunță un anottmp secetos pe
întregul continent.
— Tot Legea 4/1981, prin art. 57
lit. c, împuternicește unitățile de
gospodărire comunală să introducă
restricții de
________ în cazuri de
. _ consum
forță majoră ori de folosire nerațio
nală sau abuzivă a apei. De aseme
nea, micșorarea debitelor suscită și
mai multă grijă pentru păstrarea
purității cantității de apă reduse pe
care o oferă natura, deci pentru evi
tarea poluării.
— Ce înseamnă, in înțelesul legii,
„poluare" ~
— Este bine de reținut, mai întîi,
înțelesul general al termenului de
„poluarea mediului înconjurător"
prin care legea califică acțiunile
care pot produce ruperea echilibru
lui ecologic sau să dăuneze sănătății,
liniștii și stării de confort a oame
nilor, ori să provoace pagube eco
nomiei naționale. prin modificarea
calității factorilor
naturali sau creați
prin activități umane. în ceea ce
privește apele —
iar Legea 8/1974
are în vedere toa
te apele de supra
față și subterane,
apele maritime in
terioare și cele ale
mării teritoriale
— acțiunile incri
minate constau în
evacuarea, aruncarea sau injectarea
de ape uzate, deșeuri, reziduuri sau
produse de orice fel, care conțin
substanțe în stare solidă, lichidă sau
gazoasă, bacterii sau microbi. în can
tități și concentrații ce pot schimba
caracteristicile apei, făcind-o astfel
dăunătoare sănătății populației, flo
rei și faunei sau improprii unei fo
losiri raționale.
— $i atunci, ce trebuie făcut cu
apele reziduale, cu deșeurile 7
— Civilizația a creat, în paralel
cu factorii potențial nocivi, diferite
metode de epurare, distrugere sau
neutralizare a reziduurilor de orice
fel. Specialiștii le cunosc destul de
bine. Important e ca ele să fie fo
losite, iar acest fapt trebui© asigurat
din vreme. Protecția apelor — a
mediului, ta general — constituie un
domeniu în care verbul „a pretatîm- pina" este mai potrivit decît în orice
alt context economic. De altfel,
acesta este șl spiritul și litera le
gislației noastre, care statuează i
„Este interzisă darea în exploatare
de noi unități sau dezvoltarea unită
ților existente care, prin activitatea
lor, pot constitui surse de poluare a
apelor, fără stații și instalații de
epurare în stare de funcționare co
respunzătoare ori fără alte lucrări
sau măsuri care să asigure respec
tarea condițiilor legale de protecție
a calității apelor".
— Dar dacă asemenea instalații nu
sint prevăzute prin proiecte 7
— Organele de stat care au atri
buții de avizare a proiectelor sint
obligate să nu autorizeze darea în
exploatare ori funcționarea lucră
rilor respective pină ce nu stat în
trunite condițiile de protecție a
apelor.
— Cine răspunde de aceasta 7
— Conform art. 44 din lege, răs
punderea directă revine conducerilor
ministerelor, precum și comitetelor
executive ale consiliilor populare
pentru unitățile din subordine, con
siliile populare avtad, în plus, răs
punderea unitară pentru protecția
mediului In raza lor teritorial-administrativă.
— Să presupunem că dintr-o uni
tate economică sint evacuate ape no
cive. Ce măsură prevede legea 7
— Sancționarea celor vtaovațl cu
amendă de la 3 000 la 10 000 lei.
Dacă ar surveni și consecințe direc
te, trebuie aplicate rigorile legii
penale. în afară de aceste sancțiuni,
Consiliul Național al Apelor, în baza
prevederilor art 17 din Legea 8/1974,
poate dispune oprirea unității sau
instalației.
— Există vreun impediment pentru
a se obține rezultate și mai bune in
domeniul bunei gospodăriri și păs
trării calității apelor 7
— Așa cum a stabilit conducerea
de partid, cum a reieșit și din re
centa examinare de către Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a
problemei folosirii apei, trebuie
atinsă o nouă calitate a muncii și
in această privință. Nimic nu scuză,
nimic nu scutește de o atitudine
mai gospodărească, mai responsabilă.
Ca toate resursele țării, apa trebuie
gospodărită cu toată grija și utili
zată rațional. Există, de asemenea,
persoane care . acreditează ideea că
poluarea apelor este inevitabilă sau
greu evitabilă. E un punct de ve
dere ce exprimă comoditate, indife
rentism sau, în cel mai bun caz, o
optică îngustă. Apa constituie un
bun relativ ieftin și, aparent, inepui
zabil, dar grija față de calitatea ei
trebuie să fie proporțională nu cu
ieftinătatea, nu cu generozitatea na
turii, ci să reflecte calificativul de
resursă vitală pe care, cu prisosință,
11 merită apa. Probabil că în nici o
altă privință bogăția nu decurge, in
asemenea măsură, din puritate.

Convorbire consemnată de

Sergiu ANDON
(Urmare din pag. I)
străzile lui — moderne, fru
moase, pe care spațiile verzi
alternează în chip fericit cu
largi scuaruri, cu alei și ve
ritabile miniparcuni pline
de flori și de verdeață. Și
iar îți vine să-ți pui o între
bare : unde sînt mărunte
le străduțe de odinioară ?
Răspunsul îți este dat de
însăși noua înfățișare care
te întimpină la tot pasul. în
locul căsuțelor poți admira
astăzi numeroasele blocuri
noi, cu balcoane arcuite în
deschideri largi, fie către
apele fluviului, fie, dimpo
trivă, către artera rutieră
care leagă localitatea de
Capitală. Iar ferestrele zeci
lor de blocuri noi, în care
oamenii s-au mutat de curînd, sînt aidoma unui ochi
frumos și limpede deschis
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către viitor, către acel des
tin ce vizează o dezvoltare
multilaterală și necontenită.
A vorbi despre Giurgiul
de azi ca despre un oraș
modem înseamnă a-i stră-

este, desigur, Ana Negulescu, arhitectul-șef al mu
nicipiului, în al cărei atelier
Giurgiul de azi, dar mai
ales cel de mîine, prinde
contur mai întîi pe planșe-

facilita ridicarea unui etaj
la un bloc nou, sau un șir
de basculante cărînd mate
rialul necesar constructori
lor dintr-un loc sau altul —
toate acestea se tatîmplă

Anotimpul împlinirilor
bate străzile, a poposi poa
te pe platforma sa indus
trială. în port, dar și a te
tatîtai cu oamenii de aici,
cu cei angrenați în trans
formarea așezării într-un
centru urban dintre cele
mai frumoase ale țării. Des
tinul lor este prin tot și prin
toate implicat în destinul
orașului. Un asemenea om

tă, în imaginație și-n gînd
pentru ca mai apoi să ia
chipul cel mai concret posi
bil în teren, acolo unde rea
litatea îl impune cu strin
gență. Iar dacă astăzi, că
lător prin oraș, descoperi
într-un loc excavatoarele
săpînd șanțuri pentru noi
fundații, macaralele ridicînd mari panouri pentru a

pentru că au fost proiectate,
măsurate, riguros cintărite,
prin programe edilitare de
anvergură. Așa se nasc,
dacă putem spune așa, cele
peste 10 000 de apartamente
prevăzute să fie construite
aici în următorii ani, așa
prinde contur noul și mo
dernul hotel de pe terasa
căruia turiștii vor putea ad-

mira panorama orașului în
toată lărgimea și farmecul
lui, apoi trecerea vapoare
lor pe Dunăre ; așa se va
ivi. nu peste multă vreme,
dintre schele, noul lăcaș al
centrului de creație și cul
tură socialistă pentru tine
ret „Cîntarea României"
(acum aflat în construcție),
așa va apărea pe noua har
tă a municipiului noul spi
tal județean etc., etc.
Port la Dunăre și reședin
ță a județului care-i îm
prumută numele. Giurgiul
— modernizîndu-se de la o
lună la alta și de la un an
la altul — îndeosebi după
Congresul al IX-lea al parti
dului — reprezintă, din
multe, din foarte multe
puncte de vedere, un exem
plu tipic pentru ceea ce în
seamnă o măreață ctitorie a
„Epocii Nicolae Ceaușescu".
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IN bilanțul tuturor cooperativelor
AGRICOLE DE PRODUCȚIE - BENEFICII
în continuarea articolului cu același titlu, publicat in numărul 14 478
al ziarului „Scinteia" din 8 martie a.c., supunem atenției principalele
metode și direcții de acțiune concrete stabilite de organele și organi
zațiile de partid și de organele agricole județene, care au determinat
redresarea activității economice a cooperativelor agricole de produc
ție din județul Bacău, fapt marcat prin obținerea de beneficii în anul
trecut de către toate cooperativele agricole. Activiști de partid, cadre
de conducere din agricultura județului și specialiști din producție
ne-au prezentat care feint pilonii de forță ai acestui rezultat remarcabil.

IN SECTORUL VEGETAL

Prin lucrări comptexe —
cit mai sus pe scara
ierîiiiiă|U soiului
Peste 91 milioane lei, ceea ce re
prezintă aproape două treimi din be
neficiile realizate in anul trecut de
cooperativele agricole, provin din
sectorul producției vegetale; Aceasta
denotă, fără echivoc, orientarea prin
cipală spre creșterea producției ca
izvor principal al rentabilizării acti
vității economice din unitățile agri
cole. Se cuvine să mai notăm că,
în acest domeniu, al producției vege
tale, beneficii mai mari sau mai mici
au realizat absolut toate cooperative
le agricole din județ, indiferent de
zona unde sint situate.
Să analizăm modalitățile care au
condus la acest rezultat prin prisma
evoluției cooperativei agricole din
comuna Nicolae Bălcescu. Această
unitate a obținut în anul trecut, in
total, beneficii în valoare de 15 mi
lioane lei, din care 7 milioane lei din
sectorul producției vegetale. Cum s-a
ajuns aici ? „Nivelul producțiilor, ob
ținerea acestora cu cheltuieli cit mai
reduse și valorificarea superioară a
recoltelor — ne explică inginerul
Nicolae Leuștean, președintele coo
perativei — sint elementele care de
termină în principal mărimea bene
ficiilor în seotorul vegetal. Noi am
acționat de mai mult timp în toate
cele trei direcții. Eforturile cele mai
mari însă le-am depus pentru creș
terea producției la hectar'*. înainte de
a exemplifica, să notăm că față de
anul 1962, anul înființării cooperati
vei. cînd se realizau, în medie la hec
tar, 1 800 kg grîu, 2 000 kg porumb și
20 000 kg sfeclă de zahăr, în anul 1988
aici au fost obținute 5 290 kg grîu,
10 400 kg porumb boabe, 59 tone sfe
clă de zahăr și 9,5 tone de struguri.
„Terenurile noastre — continuă pre
ședintele cooperativei — apreciate
prin prisma potențialului productiv
natural făceau parte din categoriile
a treia și, în cea mai mare parte, a
patra de fertilitate. Am spus că fă
ceau parte, fiindcă, în prezent, datele
problemei s-au schimbat radical. Acum aceleași terenuri au. dobîpdit o
calitate nouă, potențialul lor produc
tiv fiind asemănător categoriilor a
doua și chiar întîi de fertilitate**.
La prima vedere, această apreciere
poate părea ca exagerată. Dar nu și
după ce aflăm cită muncă și cite
eforturi materiale și bănești au fost
depuse pentru îmbunătățirea calității
pămîntului. în condițiile unei pro
prietăți cooperatiste mult întărite,
după unificarea în anul 1979 a celor
trei cooperative mici din comună, a
devenit posibil, și datorită sprijinului
substanțial primit din partea statului,
să se treacă la realizarea unor pro
grame vaste de îmbunătățiri funciare.
Astfel. 1 800 hectare din cele 2 200
hectare de teren arabil ale coopera
tivei au fost amenajate pentru iriga
ții, iar pe suprafețele afectate s-au
executat lucrări de desecare și de
combatere a eroziunii solului. Apoi,
un rol aparte l-a avut aplicarea mă
surilor agropedoameliorative, cu ac
cent pe administrarea unor mari can
tități de îngrășăminte organice. Din
colo de aceste acțiuni care au făcut
pămintul mai roditor, trebuie adău
gate ca avind un aport deosebit la
creșterea producțiilor preocuparea
permanentă pentru promovarea teh
nologiilor moderne de cultură, pentru
cercetarea proprie în scopul îmbu
nătățirii tehnologiilor și, nu în ulti
mul rind, grija „fără menajamente**,
cum îi place s-o numească președin
telui cooperativei, pentru executarea
fiecărei lucrări din tehnologie la un
nivel calitativ ireproșabil.
Acestea sînt în principal elemen
tele care nu doar la C.A.P. Nicolae

Bălcescu, ci în toate cooperativele
agricole din județ au determinat
sporirea considerabilă a producției
la culturile de cîmp. la niveluri greu
de imaginat înainte de cooperativi
zare. Suportul material al acestor
rezultate îl constituie în principal
înfăptuirea programelor județene de
îmbunătățiri funciare și de creștere
a fertilității solurilor. De altfel,
după cum aprecia tovarășul Vasile
Ursache. director cu producția ve
getală la direcția agricolă, toate lu
crările pentru îmbunătățirea ca
lității pămîntului efectuate in ul
timii ani au determinat o creștere
de ansamblu a potențialului pro
ductiv al pămîntului cu 2,5—3 puncte
pe scara fertilității solurilor în zo
nele cele, mai sărace, care au for
mat obiectul unor ample acțiuni de

REZULTATE Șl EXPERIENȚE
ÎN JUDEȚUL BACĂU
ameliorare, această creștere depășind
10 puncte pe scara fertilității. Altfel
spus, prin toate aceste lucrări, care
sint continuate în mod ciclic, s-au
creat condiții ce dau garanția creș
terii în perspectivă a producțiilor
la niveluri și mai ridicate.

IN SECTORUL
CREȘTERII ANIMALELOR

Spre o variantă a muncii
industriale
Cooperativa agricolă de produc
ție din comuna Negri, unitate care
în ultimii 6 ani s-a situat printre
cele mai bune din județ, demon
strează în modul cel mai convingă
tor eficienta deosebită ce se poate
obține în sectorul creșterii animale
lor. Anul trecut, aici s-au realizat,
in medie. 5 029 litri de lapte de la
fiecare vacă furajată, de la un efectiv de 320 vaci din rasa „Brună".
Litrul de lapte a fost produs cu un
cost de 2,30 lei și valorificat cu 3,20
lei.' r'ealizîndu-se un ciștig total de
1 086 000 lei. ceea ce înseamnă ob
ținerea unui beneficiu de 3 000 lei
pe fiecare vacă. Prezentîndu-ne aces
te date, președintele cooperativei, to
varășul Traian Munteanu. nu pare
deloc entuziasmat, ci. dimpotrivă,
oarecum nemulțumit. „Ne așteptam
la o producție mai bună. Am ajuns
la un nivel ridicat în procesul de
selecție și ameliorare a efectivului.
Avem furaje îndestulătoare și de
foarte bună calitate și mai avem un
colectiv de îngrijitori — adevărat!
meseriași în creșterea animalelor.
Toate acestea îndreptățesc cerin
ța ca în acest an să depășim gra
nița celor 5 500 litri de lapte pe o
vacă, ceea ce la rasa pe care o
creștem ar însemna un adevărat
record". Indirect, președintele coo
perativei ne-a schițat elementele de
bază pentru obținerea de producții
animaliere ridicate. La toate aces
tea ar mai fi de adăugat un ele
ment pe care l-am sesizat direct,
în timpul documentării. Anume :
ordinea și disciplina desăvîrșite in
care se desfășoară activitatea in
ferma zootehnică. Pentru o mai bună
urmărire a activității * fiecărui în
grijitor a fost introdusă condica
de prezentă, care se află la intra
rea în fermă. Ea trebuie semnată
de două ori pe zi. La 5 dimineața,
la începerea programului, și la ora
14. Ia reluarea activității. După
aceste ore condica se ridică. Cine nu
semnează rămine pe dinafară. La a
treia abatere — definitiv ! „Nu
putem glumi cu respectarea pro
gramului de grajd — ne explică

Eficiență și competitivitate
(Urmare din pag. I)
se realizeze pe principiile deplinei
egalități, ale avantajului reciproc, să
asigurăm progresul economico-social
al fiecărei țări". Este o subli
niere cu atît mai importantă cu
cit, în trecut,
nu de puține
ori s-au efectuat importuri — în
deosebi de mașini și utilaje — care
nu au avut randamentul scontat in
producție, tot așa cum s-au realizat
și exporturi în condiții . dezavanta
joase, ambele situații reprezentînd,
de fapt, pierderi fără echivalent din
substanța venitului national. Se im
pune, prin urmare, o sporire a spiri
tului de răspundere, precum și de
plina valorificare a priceperii dobîndite, la toate nivelurile și eșaloa
nele de care depinde activitatea de
comerț exterior a țării.
O pîrghie importantă pentru spo
rirea eficientei comerțului exterior,
dar și pentru accelerarea dezvoltă
rii economiei naționale, o reprezin
tă amplificarea cooperării în pro
ducție, îndeosebi în ramuri de virf,
realizată în condiții de echilibru al
balanței comerciale și de plăți a
țării. In acest sens, secretarul gene

ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, arăta că, o dată cu
lichidarea datoriei externe, Româ
nia trebuie să se angajeze ferm in
importante acțiuni de cooperare, să
participe activ la realizarea unui
nou sistem economico-financiar mon
dial. Aceste orientări de maximă în
semnătate se corelează fericit cu o
serie de reglementări de dată recen
tă, care perfecționează mecanismul
activității de comerț exterior și acor
dă noi atribuții și răspunderi cen
tralelor și întreprinderilor indus
triale. Orientarea strategică spre
adîncirea cooperării, pe de o parte,
și sporirea rolului ce revine între
prinderilor și centralelor în desfă
șurarea comerțului exterior, pe de
altă parte, reprezintă două direcții
ce creează, in mod complementar,
bune perspective sporirii în continua
re a exportului de produse pe care
unitățile din țară le realizează mai
bine și mai ieftin decit cele de peste
hotare. Ceea ce, în fond, conduce la
evoluția ascendentă și sporirea efi
cienței participării României la cir
cuitul mondial de valori materiale,
la dezvoltarea echilibrată a econo
miei naționale.

OLTENIȚA / Succese ale constructorilor de nave
Colectivul de oameni ai muncii
de la Șantierul naval Oltenița,
care a lansat chemarea la între
cere pe acest an către toți con
structorii de nave din tară, rapor
tează îndeplinirea planului trimes
trial la producția destinată exnortu'ui. O motonavă mixtă de 3 301
tdw a fort livrată cu mult înain
ta c’.e termenul prevăzut in con
tract. Noile caracteristici tehnicofunctionale ale navei o situează
intr-o clasă superioară de naviga
ție. prin dotarea pubitru’.ui de co

președintele cooperativei. Orice de
reglare pe fluxul tehnologic pro
voacă perturbații serioase în lactația animalelor și, implicit, scăderea
producției. Iar Îngrijitorii noștri cu
nosc bine acest lucru. Tocmai de
aceea, activitatea in fermele zooteh
nice trebuie să se desfășoare după
principiile muncii industriale".
Deși in programul județean de re
dresare a activității unităților agri
cole cu rezultate economice slabe
sînt stabilite măsuri complexe pen
tru creșterea producției animaliere,
rezultatele din acest sector nu se si
tuează încă Ia nivelul posibilităților.
Anul trecut, doar 27 de cooperative
agricole din cele 71 existente au ob
ținut din sectoarele zootehnioe be
neficii. „Intr-adevăr sectorul crește
rii animalelor — ne spunea tovară
șul Gheorghe Antochi, secretar al co
mitetului județean de partid — con
stituie un domeniu unde in momen
tul de față sînt localizate rezervele
cele mai însemnate pentru creșterea
producțiilor și a veniturilor, ceea ce
ar fi de natură să consolideze acțiu
nea de redresare economică a unită
ților care în prezent „trăiesc" pe sea
ma producției vegetale și a activită

mandă cu sisteme de automatiza
re. ceea ce asigură comanda de la
distantă, precum si cu instalații
automate de semnalizare, care
permit supravegherea bunei func
ționări a tuturor instalațiilor d~
pe navă. Harnicii navaliști de aici
au început probele la o nouă mo
tonavă de 5 000 tdw pentru export
cu mult înainte de prevederile din
graficele de execuție, iar la o altă
navă de 3 300 tdw fac ultimele fi
nisări pentru a fi lansată. (Mihai
Dumitrescu).

ților de mică industrie. Rezultatele nu
vor întirzia să apară. In sectoarele zo
otehnice s-a investit mult în ultimii
ani. creîndu-se condiții pentru des
fășurarea activității la nivelul ce
rințelor moderne. E timpul să cule
gem și roadele. Dar asta depinde acum hotăritor de asigurarea in fie
care unitate agricolă a cantităților
necesare de furaje, de bună calitate.
Acestui țel îi sînt subordonate în acest an măsurile stabilite pentru
creșterea producției animaliere".
Fără a detalia, se cuvine să amin
tim că, in principal, pentru asigu
rarea unor cantități îndestulătoare
de furaje in acest an se urmărește
areșterea producției de nutrețuri pe
terenurile destinate producerii fura
jelor în ogor propriu, accelerarea ac
țiunilor de ameliorare a pășunilor șl
tinetelor naturale, care ocupă 120 000
hectare, in scopul sporirii potenția
lului lor productiv, organizarea pășunatului pe o perioadă cit mai lun
gă, de la 15—20 mai pină spre sfîrșitul lunii octombrie, și administra
rea furajelor numai după ce acestea
au fost preparate și înnobilate după
procedeele cunoscute.

IN SECTORUL
ACTIV ITAȚILOR-ANEXA

anexă, acestea însumînd pe ansam
blul județului aproape 55 milioane
lei. In dezvoltarea activitătilor-anexă
s-a pornit de la prelucrarea unor
subproduse agricole, punîndu-se ac
cent pe spiritul de inițiativă și gos
podăresc in valorificarea surse
lor locale de materii și mate
riale, corespunzător tradiției și
experienței dintr-un loc sau altul.
Construirea de brutării în toate coo
perativele, care asigură tuturor
membrilor cooperatori din comune
piine și produse de patiserie, în ca
drul balanțelor de griu aprobate, a
reprezentat o altă sursă importantă
de sporire a veniturilor unităților
agricole cooperatiste. Analiza deta
liată a modului de extindere a activităților-anexă denotă insă mari
diferențe de la o unitate la alta.
— Sintem conștienți de acest lu
cru — ne relata tovarășa Maria
Ciobanu, director general al direc
ției 'agricole. Avem un program ju
dețean a cărui materializare în con
tinuare se află în centrul preocupă
rilor noastre. Asigurînd toate condi
țiile pentru creșterea puternică a
producțiilor vegetale și animale, in
acest an vor fi mult extinse și di
versificate activitățile de mică in
dustrie și de prestări de servicii,
care, după cum a dovedit experiența
dobindită pină acum, reprezintă o
cale importantă pentru echilibrarea
activității economice și financiare
din cooperativele agricole. Cu deo
sebire vom acționa în unitățile agri
cole care nu dispun de condiții opti
me pentru realizarea de venituri
mari din sectorul producției vege
tale. Este cazul cooperativelor agri
cole din consiliile agroindustriale
Podu Turcului, Dealul Morii, Izvorul
Berheciului și Parincea, situate în
zona cu cele mai grele condiții pen
tru agricultură din județ. Tocmai
aceste unități nu au dezvoltat în su
ficientă ' măsură activitățile indus
triale și prestările de servicii. Avind
in vedere că este o zonă deficitară
in resurse, vor fi extinse împleti
turile din răchită, prelucrarea lem
nului și a unor produse agricole
secundare — paie, pănușe etc., și vor
realiza un anumit grad de preindustrializare a fructelor, unitățile de
aici dispunînd de întinse plantații de
vii și pomi.
A doua orientare pe care o avem
în extinderea activităților-anexă are
în vedere renunțarea în unele zone
la anumite activități dependente de
sursele de materii prime epuizabile
asigurate din afara unităților. Aici
vor fi orientate activitățile pe valo
rificarea resurselor proprii ale uni
tăților agricole de care dispunem in
cantități suficiente, spre a se .asigu
ra stabilitate și continuitate acestor
activități. '

,

Aurel PAPABIUC
Gheorghe BALTĂ

Resursele, tradiția
și experiența locală —
izvor de venituri mari
și constante
în ansamblul măsurilor stabilite
pentru redresarea activității unități
lor cu rezultate slabe, mai ales pină
s-a ajuns la o anumită creștere a
producțiilor în sectorul vegetal și in
zootehnie, un rol deosebit revine ac
țiunilor întreprinse pe un plan larg
pentru dezvoltarea activităților de
mică industrie și a prestărilor de
servicii. Prin toate aceste activități,
care au fost extinse practic în toate
cooperativele agricole, s-au creat
surse sigure de venituri pe tot par
cursul anului, asigurindu-se totodată
cuprinderea și utilizarea deplină a
forței de muncă și in perioadele din
afara campaniilor agricole. Ilustrativ
pentru amploarea pe care au luat-o
activitățile de mică industrie și de
prestări de servicii este ponderea
valorii producției Industriale, care în
anul trecut a reprezentat 18 la sută
din totalul producției globale agri
cole din sectorul cooperatist al agri
culturii. Practic, toate cooperativele
agricole de producție au realizat anul trecut beneficii din aotivitătile-

O „radiografie" a activității între
prinderii „Rulmentul" din Brașov
reliefează un fapt îmbucurător: în
anul 1988, ca și în perioada care a
trecut din acest an colectivul uni
tății s-a preocupat de diminuarea
consumurilor materiale și energetice
cu aceeași atenție majoră pe care o
acordă, în mod statornic, realizării
producției fizice și a celei destinate
exportului. Măsura acestei preocu
pări este dată de încadrarea in con
sumurile materiale și energetice nor
mate, de economiile realizate la
energie electrică și gaz metan. Sint
rezultate care atestă eforturile de
puse de colectivul întreprinderii pen
tru creșterea eficienței economice.
Iar acestea sînt cu atît mai meritorii
cu cit au fost obținute in condițiile
unei largi înnoiri și diversificări a
fabricației. In acest context, nu este
lipsit de interes să arătăm că în
primii trei ani ai actualului cincinal
s-au asimilat in fabricație peste 550
tipodimensiuni de rulmenți și cu
zineți, majoritatea încadrindu-se m
clasele superioare de precizie, cum
sînt rulmenții destinați centralelor
nuclearo-electrice, aviației, automo
bilelor etc. în acest fel ponderea
produselor noi și modernizate a
crescut în acest interval la circa
70—75 la sută.
Cum s-au obținut bunele rezultate
în domeniul reducerii consumurilor
materiale ? In mod firesc, accentul
principal a fost pus pe reconsidera
rea unor tehnologii mari consuma
toare de metal din secțiile forjă și
colivii de rulmenți, unde existau de
fapt și cele mai importante rezerve
în acest domeniu. Așa cum ne-a spus
inginerul Nicolae Cătuneanu, respon
sabil cu normele de consum pe uzină,
în secția forjă execuția unor întregi
grupe de rulmenți — cum sînt cei
radiali cu bile, cei radiali cu role
conice etc. — a fost trecută de pe
mașinile clasice de forjat pe mașini
automate. Numai prin această mă
sură s-a realizat în 1988 o economie
de 33 tone oțel de rulmenți. Intr-un
mod asemănător s-a acționat și in

METALURGIA PULBERILOR
- un domeniu de mare perspectivă
aliaje dure, folosind ca materiale
Tot mai mulți oameni de știință
clăriei și alte piese. S-a stabilit ca
pulberi obținute din recuperarea fi
susțin, nu fără temei, că mai mult de
tehnologia să fie preluată de „Nefelierelor uzate. Unele din cercetările
ral“ București, care urmează să de
jumătate din materialele pe care le
noastre au tinut cont și de alte so
va utiliza civilizația tehnologică de
vină astfel producător de pulberi de
licitări, cum ar fi obținerea de < metalizare. Am mai fost, de aseme
la sfîrșitul secolului vor fi complet
pulberi care valorifică resurse inter
nea, solicitați să realizăm pulberi de
noi, unele dintre ele astăzi cunoscute
ne de molibden, cobalt, aluminiu, cu
sau abia intrezărite, altele necunos
aluminiu, pulberi speciale pentru
pru, wolfram și altele, pentru reali
sculele de foraj și alte pulberi care
cute încă. Și aceasta deoarece noile
zarea unor produse de antifrictiune,
să valorifice unele materiale recupe
tehnologii, rezultate ale activității
contacte electrice, elemente filtrante
rabile din așchii de oțel aliat și inalt
științifice ce se desfășoară astăzi în
sau produse metaloceramice. Aceste
aliat.
toată lumea, nu se mai pot realiza
cercetări sînt în curs de valorificare
pe seama materialelor tradiționale
— Ce credeți că ar mai trebui fă
la întreprinderea „Electroceramica"
care au stat la baza vechilor tehno
cut pentru ca- metalurgia pulberilor,
din Turda, unde se vor produce cor
logii.
tehnicile și tehnologiile de prelu
Din acest punct de vedere, la In
puri ceramice pentru tiristori de pu
crare a pulberilor metalice să fie
stitutul politehnic din Cluj-Napoca,
teri mari. De asemenea, se are în
dezvoltate și extinse in economia na
vedere creșterea capacităților de pro
țională ?
și nu numai aici, ci și în alte unități
de cercetare sau de producție din
ducție pentru piese sinterizate la În
— Deși s-au obținut unele rezulta
tară, se petrec
te, sintem încă
lucruri cu ade
la Început în ceea
vărat
remarca
privește pro
Puternică implicare a științei in soluționarea ce
bile. Este vorba,
ducerea și utili
despre o pasio
zarea
pieselor
nantă și rodnică
sinterizate. Este
problemelor majore ale producției
muncă de cerce
încă necesară atare pentru a
profundarea cer
oferi
industriei
cetării în dome
treprinderea
„Sinterom",
unitate
noastre o nouă alasă de materiale ce
niu și, mai ales, aplicarea mai rapidă
s-au impus deja, datorită avantaje
foarte receptivă la noul științific și
în producție a noilor tehnologii și
lor lor deosebite, pe plan mondial :
tehnologic și unde există o colabo
produse sinterizate realizate pină in
materialele sinterizate din pulberi
rare rodnică între cercetare, invățăprezent ; este necesară concentrarea
m etalice.
mint și producție.
eforturilor asupra problemelor ac
Despre activitatea de cercetare, de
— Ați amintit despre o consfătuire
tuale și de perspectivă privind dez
asimilare și introducere în producție
pe tema metalurgiei pulberilor. Cum
voltarea metalurgiei pulberilor în
a noi pulberi și piese sinterizate so
au fost primite de către specialiștii
țara noastră. In acest scop, așa cum
licitate de industrie ne-a vorbit conf.
din industrie realizările din acest
s-a remarcat și la consfătuirea de
dr. ing. Victor Constantinescu, șeful
domeniu ?
care aminteam, este nevoie de pre
catedrei de tehnologia metalelor și
— La consfătuire au participat
gătirea și perfecționarea unui număr
chimie și al Laboratorului de meta
specialiști dintr-un mare număr de
mai mare de cadre prin cursuri post
lurgia pulberilor de la Institutul po
institute de cercetare și mai cu sea
universitare, cunoașterea preocupă
litehnic din Cluj-Napoca.
mă din întreprinderi industriale. S-a
rilor tuturor specialiștilor din țară in
evidențiat cu acest prilej interesul
acest domeniu atit pentru evitarea
— In acest domeniu, politehnica
deosebit al acestora din urmă atît
paralelismelor, cit și pentru a se pu
clujeană deține un loc prioritar. Co
pentru realizarea unor noi pulberi
tea conjuga eforturile în cadrul unor
lectivul nostru a abordat de mai
metalice,
cit
și
pentru
tehnologii
și
colective mai largi, fapt care ar duce
mulți ani unele din problemele noi
produse sinterizate. Reprezentanții
la scurtarea termenelor de soluțio
ale metalurgiei pulberilor, conlucrind
industriei au propus, de exemplu, ca
nare a unor teme de cercetare. Este
pentru valorificarea cercetărilor cu
cercetarea, inclusiv cea universitară,
necesară, totodată, tipizarea pieselor
diferite întreprinderi, cum este „Sinsă se ocupe in perioada imediat ur
sinterizate pentru facilitarea intro
terom", de exemplu. în acest timp,
mătoare de soluționarea unor teme,
ducerii automatizării în procesele de
am obținut rezultate bune atît în
cum ar fi asimilarea de piese sinte
producție și reducerea costurilor de
fabricarea de pulberi metalice din
rizate
mai
mari
decît
cele
fabricate
fabricație.
De asemenea, trebuie fă
surse autohtone și elaborarea de teh
în prezent, de pină la 600 grame,
cut mai mult pentru ca unitățile in
nologii pentru realizarea unor pro
printr-o tehnologie nouă — sinterdustriale i să cunoască avantajele pe
duse sinterizate, cum ar fi lagăre
matrițarea — prin care se realizează
care le oferă utilizarea pieselor sin
autolubrifiante, scule din aliaje
mari economii de metal, de aliaje
terizate și, în acest scop, este nevoie
dure, corpuri filtrante, cit și In do
dure costisitoare, iar coeficientul de
ca proiectarea să prevadă, în docu
meniul proiectării, și construirii unor
utilizare a metalului ajunge pină la
mentațiile tehnice, piese sinterizate
utilaje și instalații necesare metalur
98
—
99
la
sută
și
productivitatea
in
componența unor produse, in pri
giei pulberilor. In acest sens trebuie
muncii este de citeva ori mai maro
mul rind din cadrul industriei con
apreciată, așa cum s-a arătat și la
față de procedeele clasice folosite la
structoare de mașini. Nu mai puțin
o recentă consfătuire din domeniul
realizarea unor asemenea piese.
importante sînt problemele legate
metalurgiei pulberilor care a avut
Această propunere urmează, de alt
de asigurarea utilajelor pentru me
loc la Cluj-Napoca, buna colaborare
fel, să fie concretizată in curind, la
talurgia pulberilor și fabricarea pie
cu o serie de unități industriale, care
întreprinderea
„Sinterom"
din
Clujselor
sinterizate.
întreprinderea
s-au dovedit a fi deosebit de intere
Napoca.
unde,
împreună
cu
specia

„Sinterom",
de exemplu, a și realizat
sate să asimileze aceste noi materia
liștii acestei unități, vom realiza pri
asemenea utilaje de' înalt nivel teh
le. Astfel. Ia Combinatul metalurgic
mele repere de mari dimensiuni. O
nic, cu care se fabrică o gamă largă
din Cîmpia Turzii unele cercetări au
altă propunere venită din partea in
de produse sinterizate. Producerea
foșt orientate spre obținerea de
dustriei, referitoare la creșterea pro
unor utilaje și instalații mai com
pulberi metalice pentru electrozi și
ducției de pulberi de fier pentru
plexe necesită însă conjugarea forțe
pentru fabricarea de filiere din
electrozi, .se va materializa, de ase
lor din cercetare, proiectare și pro
menea, prin punerea în funcțiune a
ducție. Numai în acest mod vom
unui micropilot la Combinatul meta
reuși ca metalurgia pulberilor în
lurgic din Cîmpia Turzii. Tot din
țara noastră să depășească faza pre
partea industriei a venit solicitarea
ocupărilor de laborator și a aplica
ca cercetarea in domeniu să rezolve
țiilor timide, iar tot ceea ce s-a acu
și problema asimilării pulberilor de
mulat pină in nrezent să fie fructifi
metalizare, mult solicitate de o serie
cat cu maxir
eficiență în , produc
de întreprinderi la condiționarea
ție, să se reg *ască intr-o perioadă
unor piese și subansamble de mașini
cit mai scurtă de timp în produse
și utilaje. Rezultatele obținute pe un
de înaltă tehnicitate și de mare efi
micropilot au confirmat că aceste
ciență.
pulberi sînt comparabile cu cele din
Marin OPREA
import, reconditionîndu-se cu aces
tea unele matrițe din industria sti
corespondentul ,,Scinteii"

IAȘI : Realizări ale energeticienilor

Numeroase cooperative agricole din județul Bacdu realizează din mica
industrie venituri însemnate. In fotografie : secția împletituri de răchită a
cooperativei agricole Negri
Foto : E. Dichiseanu

cazul execuției coliviilor de rulmenți
și al unor repere pentru acestea,
măsuri care au adus o economie de
peste 40 tone metal. „Forjarea auto
mată va fi extinsă în continuare, ne
spune și șeful de secție, ing. Alexan
dru Malgașu. Astfel că, în acest an,
ponderea acestui procedeu econo
micos
și de înalt randament va

le abrazive care pină nu de mult se
importau. Numai pe această cale
s-au valorificat anul trecut mai bine
de 220 tone metal. O cantitate apro
piată s-a economisit și prin refolosirea resturilor de tablă rezultate de
la fabricarea coliviilor de rulmenți
și prin recuperarea unor piese
rebutate. Nu au fost lipsite de efi-

Acționînd cu forte sporite pen
tru onorarea exemplară a prevede
rilor de plan si a angajamentelor
asumate în întrecerea socialistă,
colectivul de la întreprinderea „Electrocentrale" din Iași a reușit ca
in perioada care a trecut de la în
ceputul anului să furnizeze in sis
temul energetic national 4.3 mili
oane kilowați oră energie electrică
peste prevederile la zi. Important
este faptul că mai bine de jumă
tate din această cantitate a fost
obținută in centrala care funcțio
nează pe bază de cărbune de la

darea prin rotație a zilelor libere,
decalarea in timp a pauzelor pentru
masă. Rolul esențial a revenit însă
tehnologiilor de mare randament
productiv și energetic, cum este,
bunăoară, tratamentul termic reali
zat cu curenți de medie frecvență,
procedeu mult mai eficient decit
coacerea în cuptoare. De asemenea,

CONSUMURILE MA TERIALE-REDUSE SUBSTANTIAL!
MATERIILE PRIME-VALORIFICATE SUPERIOR!

Rezultate notabile,
dar și mari rezerve nevalorificate
ajunge la 90 la sută. De asemenea,
în cazul inelelor de rulmenți mari,
forjarea liberă a fost înlocuită cu
laminarea cu scule profilate, ceea ce
reduce consumul de metal cu 40—60
la sută".
Un alt domeniu în care spiritul
gospodăresc și-a spus cuvintul este
cel al recuperării și valorificării ma
terialelor refo'.osibile. In primul
rind este vorba despre valorificarea
superioară a capetelor de bară re
zultate din debitare. Ele sint adunate
cu grijă, după care sint alungite
prin forjare și folosite la execuția
unor inele de rulmenți de dimen
siuni mai mici. Cele care nu se mai
pretează la execuția inelelor de rul
menți sînt folosite la turnarea discu
rilor din fontă destinate prelucrării
bilelor de rulmenți, înlocuind pietre

La mtreprmd&ea
„RuSitteniuE" din Brașov
ciență nici acțiunile destinate recondiționării pieselor de schimb și a
S.D.V.-urilor, în special matrițe și
bandaje de laminoare. Toate acestea
au permis reducerea de la un an la
altul a consumului specific : de la
2,34 tone in 1982 la 1,98 tone in 1988.
Bune rezultate au fost obținute și
în privința gospodăririi energiei elec
trice și a combustibilului. Pentru
aplatizarea curbei de sarcină au fost
adoptate o serie de măsuri organi
zatorice : o mai bună echilibrare a
încărcării celor trei schimburi, acor

prin înlocuirea convertizorilor dina
mici cu convertizori statici consumul
de energie electrică scade cu 20 la
sută.
In același context se înscrie și
acțitmea de recuperare și valorifi
care a resurselor energetice secunda
re. Toate cuptoarele au fost echipate
cu recuperatoare pentru preîncălzirea
aerului de combustie. De curind s-a
trecut și la recuperarea căldurii din
apa de răcire a stației de compresoare. iar exemplele ar mai putea
continua.
Cum este și firesc, diminuarea con
sumurilor de materiale și energetice
a avut efecte favorabile asupra cos
turilor de producție, contribuind cu
13,8 lei la reducerea cheltuielilor ma
teriale la 1 000 lei producție-marfă.
Rezultatele pozitive obținute pină

Holboca, în condițiile reducerii
consumurilor tehnologice în insta
lațiile proprii. Succesul înregistrat
se datorește. cu deosebire, optimi
zării întregului flux productiv prin
elaborarea și aplicarea de soluții
și procedee tehnice avansate, sta
bilirii unor regimuri judicioase de
exploatare a turboagregatelor, efectuării de revizii si reparații de
înaltă calitate la instalațiile exis
tente, instaurării unui climat de
ordine si disciplină. Derfectionării
întregii activități productive. (Manoîe Corcaci).

în prezent pe linia reducerii con
sumurilor specifice materiale și ener
getice nu epuizează insă posibilită
țile largi existente în uzină. O
analiză atentă demonstrează că nu
aceeași preocupare se manifestă la
toate locurile de muncă și la toate
fazele tehnologice. Astfel, în secțiile
forjă și tratament se irosește zilnic
o mare cantitate de gaz metan, pen
tru că gurile de alimentare ale cup
toarelor sînt mai mult deschise. De
asemenea, deși rebuturile au mai
scăzut în ultimii ani, continuă să se
mențină la un nivel ridicat.
Or,
numai pe această cale se risipesc
anual sute de tone de oțel, pentru a
nu mai vorbi de energia irosită pen
tru prelucrare.
Nu-i mai puțin adevărat că,
uneori, risipa de metal este... spriji
nită și de furnizorii de bare și benzi
din oțel, care livrează unele loturi
cu diferite defecte de turnare și
laminare sau nu le ambalează în
grijit, ceea ce face ca pe timpul
transportului să se deformeze. „Noi
depunem mari eforturi pentru a
gospodări cit mai judicios tabla, ne
spune ing. Gheorghe Vintilă, șeful
secției colivii de rulmenți. Folosim
mari cantități din resturile care cad
de la decuparea coliviilor, pe care
le valorificăm executind din ele cite
15—16 repere de dimensiuni mal
reduse. Numai pe această cale eco
nomisim circa 150 tone metal anual.
Dar economiile ar putea fi mult mai
mari dacă Combinatul siderurgic
Galati ne-ar livra tablele în condiții
mai bune de calitate și ambalare".
Așadar, rezultatele pozitive de
pină în prezent în domeniul gospo
dăririi materialelor și energiei pot
fi mult îmbunătățite în continuare,
atît prin respectarea strictă a disci
plinei tehnologice, cit și printr-un
efort din partea furnizorilor — cit se
poate de firesc de altfel — pentru a
livra materialele în condiții de
calitate corespunzătoare.

Nicolae MOCANII

corespondentul ,,Scinteii*
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Examen

al maturității artistice,

al pasiunii creatoare
La Buzău au fost alcătuite șl s-au
desfășurat în ultima vreme bogate
programe de manifestări educative și
cultural-artistice, diverse și valoroa
se, adresate publicului de toate virate
le și de toate profesiile, focalizînd
interesul general și contribuind sub
stanțial și specific la formarea și
dezvoltarea conștiinței socialiste, a
spiritului revoluționar, înlesnind asimilări de cunoștințe multilaterale.
Există în acest județ, peste tot la orașe și la sate, în întreprinderi și in
stituții, în școli' și in alte unități, cu
deosebire în centrele de cultură și
creație socialistă „Cîntarea Români
ei", o cotidiană efervescență cultura
lă, un interes deosebit de a cunoaște
cit mai mult, pentru înnobilarea per
sonalității. Pe drumurile județului
se intersectează zilnic, indiferent de
oră și de starea vremii, brigăzi
științifice și formații artistice de amatori (uneori și profesioniste), spe
cialiști in diferite domenii, scriitori
și alți oameni de cultură, pentru a
participa la întîlnirile de suflet și
de minte cu locuitorii acestui județ,
înscriși și ei, cu hotărîre, în vastul
dialog al omului cu politica, filozo
fia. știința, cultura, tehnica, arta.
Așa s-a dovedit a fi manifestarea
complexă, organizată la Centrul
cultural Zărnești. intitulată ..Litera
tura și marile momente ale istoriei
patriei", la care a fost invitat cu
noscutul și apreciatul profesor uni
versitar Al. Piru. Și-au mai dat
concursul istoricul literar Nicolae
Scurtu și poeții Dumitru Ion Dincă,
Puiu Cristea, Gheorghe Andrei, pre
cum și alți membri ai cenaclurilor
literare buzoiene. Muzeul județean
și filiala Arhivelor Statului au rea
lizat o expoziție fotodocumentară,
iar Centrul de librării a organizat •
un cuprinzător și elocvent salon de
carte, care au contribuit la succesul
acțiunii și la bucuria estetică a nu
merosului public participant. Ase
menea acțiuni plurivalente, cu ca
racter sincretic, este recomandabil a
fi generalizate în practica culturală.
Centrul județean de îndrumare a
creației populare și a mișcării artis
tice de masă a organizat, lunar, con
sfătuiri metodice în domeniul prin
cipalelor genuri de artă (muzică,
teatru, arte plastice, coregrafie, li
teratură și folclor). în cadrul căro
ra au fost analizate repertoriile for
mațiilor artistice, ale cercurilor, ce
naclurilor și interprctilor amatori
din județ, propunîndu-se îmbună
tățiri tematice, mai ales cu creații
originale. A fost, de asemenea, re
evaluat potențialul artistic din ju
deț, luîndu-se măsuri de creștere a
numărului formațiilor și a nivelului
interpretativ. Recent, in cadrul „Stu
dioului artistului amator" s-a dez
bătut. în spirit critic și autocritic,
stadiul la care au ajuns formațiile

artistice din județ, _participante la
etapa de masă a Festivalului național „Cintarea României", ediția a
VII-a. operindu-se retușurile de rigoare. pentru o bună prestație ar
tistică in cadrul etapei județene.
unde vor fi selecționate formațiile
Si interpreta individuali care vor
/eprezenta județul Ia etapa repu
blicană. La „Cenaclul muzical ju
dețean", condus de compozitorul
bucureștean Vasile Timiș, au fost
prezentate și dezbătute unele aspec
te cu privire la denaturarea actului
artistic și la poluarea folclorului
muzical, stabilindu-se operativ mă
suri concrete in vederea valorifică
rii autentice și de calitate a melosu-

.■ *'

lui popular. Au fost discutate, de
asemenea, la toate întîlnirile lunare,
ultimele creații muzicale ale mem
brilor cenaclului, fiind promovate
cele mai valoroase, în primă audiție,
în concertele și audițiile înscrise in
agenda muzicală a județului.
In aceeași atmosferă de creativi
tate și emulație spirituală s-au des
fășurat și celelalte acțiuni deosebi
te din calendarele anuale, de la
săptămîni. decade și luni ale cultu
rii și educației socialiste pină la
serbări cîmpenești, șezători, dialoguri artistice pe aceeași scenă,
concursuri județene și cu caracter
popuinterjudețean (cel al teatrelor
_________ ......
lare a atins valori de cert profesio
nalism) și alte manifestări de artă
cultă și populară. La acestea se
adaugă cele peste 500 de cursuri
și cercuri ale universităților cultural-științifice. inclusiv acțiunile spe
ciale de stimulare și promovare a
creației tehnico-științifice în cadrul
generos al festivalului, sub patro
najul Comisiei inginerilor și tehni
cienilor. In scopul intensificării cir
culației valorilor artistice, s-au or
ganizat stagiuni permanente, cu cele
mai bune formații artistice de ama
tori. în principalele așezări rurale
din județ, evidențiindu-se mesajul
profund educativ și calitatea artis
tică ridicată a spectacolelor șl con
certelor prezentate. Cadrul organi
zatoric și nivelul artistic ale aces
tor microstagiuni permanente in
comune și sate sînt asigurate cu
entuziasm și competență de co
lectivul didactic al Școlii populare
de artă Buzău. Inițiativa merită a
fi generalizată și în alte județe,
pentru asigurarea permanentei artei
in mediul rural. în marea întrecere
a creației și interpretării artistice —
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei", județul Buzău a avut mari
satisfacții de-a lungul anilor, nu-

*

Intre divertisment
și aspirație spirituală
Sfîrșitul secolului XX oferă
multe posibilități de divertisment,
între care teatrul, cea mai popu
lară dintre toate in epocile anteri
oare, a devenit nespecifică în con
trast cu cele datorate efervescen
ței tehnicii și tehnologiei,
cum
sint filmul și televiziunea. Aceste
două ultime invenții permit publi
cului să asimileze, cu minimum de
efort comportamental; produse ar
tistice și informație în cantități
considerabile (recrudescența spec
tacolului sportiv datorindu-se și ea,
în mare măsură, mass-mediei). Co
moditatea apartamentului propriu,
avantajele sălii de cinema, precum
și facilitatea accesului la produsul
artistic prin prețurile de
largă
difuzare, satisfac, pe de o parte, în
mod direct nevoia de consum a omului modern, iar pe de alta, îi
creează permanent iluzia de a fi
la curent cu toate noutățile, fără
să se zbată prea tare.
In acest context, spectacolul de
teatru, cu rigoarea lui tradițională,
cu obligațiile de comportament, cu
tot cadrul specific,
ne apare ca o
navă din alte vre
muri, venerabilă,
dar și neliniști
toare, cu posibili
tăți de implicare
al căror efect nu
ne este încă pe
deplin cunoscut. _____________________
Căci teatrul pre
supune încă, în
mare măsură, un loc precis de desfă
șurare, o casă, o clădire, un spațiu
anume, unde pătrunzi ca invitat și
trebuie să accepți pentru o vreme
regula jocului ce ți se propune de
pe scenă. Convenție, dar și sen
zația că aici realitatea nu se mi
mează, ci se trăiește efectiv de
către cele două grupuri, creatorii
și spectatorii, intrate într-o relație
afectivă spontană.
Observăm înclinația tinerilor de
astăzi spre mitizarea unor eroi ai
sporturilor sau muzicii moderne.
Desigur, publicitatea făcută aces
tor personalități este bine pusă la
punct șl nu credem că ar fi de do
rit să se exhibe viața particulară
a profesionistului de teatru pentru
a-1 aduce in atenția spectatorului
(aceasta i-ar altera de altfel meni
rea fundamentală de a purta măști,
cum s-a întîmplat cu stelele de ci
nema, din prima perioadă a aces
tei arte). Totuși, nu aici rezidă
problema noastră, ci în observarea
fenomenului de creare a idolilor,
a eroilor, al adoptării destinelor
exemplare. De la un timp teatrul
(cu excepția celor bucureștene) nu
mai oferă pe scenă, in devenire și
împlinire, decit în mod sporadic,
pe marii eroi ai literaturii drama
tice (Cidul, Oedip, Macbeth, Ifigenia etc.). Desigur, unele trupe
nu dispun de un nymăr corespun
zător de actori, asemenea spec
tacole presupun
dificultăți
de
montare, dar nevoia publicului tî
năr fiind reală, se poate stimula
imaginația creatorilor spre noi for
mule spectacologice care să permi
tă întruchiparea acestor destine
exemplare. Pe de altă parte, ten
dința tineretului spre spectacolul
sportiv și de muzică modernă poa
te fi motivată șl de gradul sporit
de participare (dans, suporter afi
șat al echipei etc.), ceea ce ne dă
de gindit asupra experienței tea
trului „de stradă", amfiteatru în
aer liber, spectacole de improviza
ție pe teme actuale, cu muzică originală, special creată pentru eve
niment. Poate că a venit vremea
să se practice spectacolul popular,

meroase formații artistice șl in
terpret individuali obținind bine
meritate distincții și titlul de lau
reat. Dacă vom analiza „palmare
sul" ultimei ediții a festivalului —
a V|-a —, vom constata că s-a de
tașat. ca de obicei. 'Centrul de cul
tură și creație al municipiului Bu
zău, condus de inimosul animator
cultyral Nicolae Răican. Formațiile
artistice de amatori de aici, onorînd
un prestigiu qiștigat și o tradiție de
statornică exigență, s-au prezentat
cu spectacole și concerte remarcabi
le. Amintindu-ne prestațiile artistice
valoroase, ale corului de femei (di
rijor Madona Davidescu). ale coru
lui mixt, ale grupului cameral de

nu ca o reconstituire a formelor
medievale și renascentiste (ceea ce
ar fi oricum problematic), ci ca
restituire a contactului direct cu
spectatorii.
Preocuparea pentru politic este și
ea o tendință clară a publicului ac
tual, provenită din accesul mereu
mai larg la viața cetății; schim
bările de mentalități, înnoirea re
voluționară, „dinamitarea" conven
țiilor și a tabu-urilor, stabilirea
unor devize corespunzătoare reali
tății pe care o trăim sint proble
me care frămîntă pe toată lumea.
Spectacolele care ar înfățișa sensul
uneori greu de perceput in ava
lanșa de informații și documente,
bazate chiar pe texte care nu țin
de domeniul strict al dramaturgiei,
ar putea satisface nevoia de im
plicare conștientă a publicului în
însăși realitatea cotidiană. Astfel
de spectacole s-au încercat în con
text european, au devenit formulă
consacrată chiar, dar în peisajul
nostru ele apar abia acum ca necesare. Poate că vom fi și aici, ca
în cazul Eminescu, ultimi roman
tici, de formulă
nouă și unică.
în sfirșit, obser
văm în contactul
cu creșterea mișcarii
de amatori necunoașteprofesiunii
rea
noastre, a condiției creatorului de
teatru, tocmai în rîndurlle unora
dintre cei ce vor să slujească scena,
în afara fenomenului profesionist.
Putem presupune că și unei părți
din publicul larg spectator îi da
torăm o mai bună cunoaștere a
profesiunii noastre. Contactul direct
cu școala, de pildă, prin exempli
ficări cu fragmente din operele
clasice ale dramaturgiei sau poe
ziei ar fi, poate, o soluție de apropiere între slujitorii scenei și
spectatorul tînăr, încă nepregătit.
Pe de altă parte, includerea în re
pertoriu a textelor care tratează
tocmai despre condiția „histrionu
lui" ar fi de dorit, sub semnul afirmării profesiunii de credință a
artiștilor din tealru, al dezvăluirii
faptului că spectacolul este o mi
nune în care performanța implică
sacrificii majora, pe lingă satis
facția fluctuantă a aplauzelor.
Această sumară trecere in revis
tă a relației dintre teatrul și pu
blicul nostru, relație aflată în sta
diul de reformulare, duce la con
cluzia că la baza oricărei reformulări stă răspunsul corect la ne
voile publicului, dintre care cea
mai acută este cea de implicare,
nicidecum cea evazionistă. Un pro
gram artistic coerent Îndreptat spre
restituirea valorilor clasice univer
sale și totodată spre găsirea unor
noi coduri, actuale, este o ofertă
serioasă dinspre scenă spre public.
Bineînțeles, întreaga discuție vi
zează fenomenul teatral românesc
în condițiile creării unor teatre în
locuri lipsite de tradiție în acest
sens, precum și în cadrul refacerii
compoziției publicului de teatru în
centrele culturale vechi. prin
integrarea elementului rural în
curs de aclimatizare. Dar, oricum,
între divertisment și aspirație spi
rituală, teatrul prin noi, creatorii
săi, va alege să o slujească pe aceasta din urmă, în spiritul tradi
ției în care am fost inițtnți
in
școală de către marii profesioniști
ai scenei românești.

OPINII DESPRE
SPECTACOLUL
TEATRAL

Cristina IOV1ȚA
regizor, Teatrul de stat din Sibiu

muzică patriotică sau ale grupului
academic „Incantații" (conduse de
Gabriel Popescu), nu putem să facem
o ierarhizare (nici nu ne propunem
așa ceva), toate ajungînd la un
înalt nivel al virtuozității inter
pretative. Tot așa, cunoscutul și apreciatul „Teatru popular Buzău"
a mai trecut o probă de maturitate artistică prezentînd spectacolul „Regina balului" de N.
Mateescu, in regia lui Gelu Colceag.
Acest colectiv este patronat de Tea
trul „Bulandra" din București, exemplu care poate fi urmat și de
alte teatre profesioniste. O nouă
confirmare valorică a fost și spec
tacolul „Șoricelul și păpușa" de Al.
Popovici, în regia și scenografia lui
Nic. Drâghia, al mai tînărului „Tea
tru popular de păpuși — Buzău".
Ansamblul folcloric „Siriul" a rea
lizat, de asemenea, un frumos și au
tentic spectacol-creație de obiceiuri
populare. cineclubul de amatori a
creat filmul „Arpegii", colectivul de
dans tematic — un nou și Inspirat
spectacol. Centrul municipal de cul
tură Buzău se prezintă astfel ca un
cultural de renume
așezămint
în lumea artei de amatori. Desigur, în compefiția pentru un
loc pe jpodiumul premiaților au
ajuns înl frunte și alte așe
zăminte culturale buzoiene, etalind
creații reprezentative prin corul de
cameră „Lyra" (Centrul de cultură

al sindicatelor) ; prin spectacolul de
poezie și muzică al cenaclului
„Arca" și prin grupul vocal-lnstrumental de muzică ușoară (Centrul
culturii, științei și tehnicii pentru
tineret) ; prin spectacolele de teatru
„Politica" de Th. Mănescu (Centrul
de cultură și creație din Rm. Să
rat) și „Cadril la Berbeci" de C.
Brăescu (ziarist și dramaturg buzoian). in regia lui Andrei Brâdcanu
(Centrul cultural Gherăiești) ; prin
colectivele de dans modern de la
Școala populară de artă Buzău. Este
notabilă inițiativa colectivului de
teatru de la întreprinderea de sîrmă
Buzău, care a realizat spectacolul
„Miine vom fi șase" de Ștefan Dimitriu. în regia lui C. Moldoveanu.
piesa respectivă fiind scrisă special
pentru acest colectiv, abordînd pro
bleme importante de muncă și viață
din întreprindere. Notabilă este,
de asemenea, preocuparea pentru
promovarea spectacolului teatral de
poezie. în variatele lui forme sce
nice, în mișcarea artistică de ama
tori a județului. S-au remarcat
montajele literare prezentate de
Clubul IFET Nehoiu și Centrul
cultural Sărulești ; montajul literar-muzical-coregrafic al Centrului
cultural Podgoria ; montajul literarmuzical „Glasurile lumii" (regia
Florin Artene) — un autentic și
vibrant manifest antirăzboinic, rea
lizat de artiștii amatori de la
I.P.I.C.-C.F. Buzău ; spectacolul de
inspirație folclorică al Centrului
cultural Mărăcineni ; spectacolul de
teatru poetic de la Centrul cultural
Săgeata.
Am amintit activitatea acestor
formații artistice de amatori pentru
a semnala mai ales datoria pe care
o au în prezenta ediție a festivalu
lui de a veni cu programe de ca
litate, așa cum ne-au obișnuit. în
această perioadă, aceste formații,
altele, noi, se află în plin efort
creator, în plin proces de cizelare
a programelor lor care cuprind re
pertorii noi și valoroase, repertorii
care-și conturează diverse forme de
expresie artistică, pentru a-și onora
prestigiul și cartea de vizită la etapa
județeană a celei de-a VII-a ediții a
Festivalului
național
„Cîntarea
României".

Vlad Andrei ORHEIANU

„Dulce mamă
Primăvara,
cînd
noile seve își încep
ofensiva suavă, labo
riosul circuit, migrind
in vlăstarele care își
antrenează puterea ro
dului, se cuvine să ne
reamintim propria co
pilărie. Adică să re
memorăm traseul din
tre floare și fructul
alimentat,
pină
la
strălucitoarea-i
ma
turare, de ramura de
votată care-i e spri
jin zămislitor.
Nu știu dacă substantlvul ramură e
feminin
de genul
în
toate
graiuri le,
tabu-urilor
supuse
Știu
gramaticale,
materniînsă _ că
tatea se declină la fe
minin in toate regnu
rile, cu robustețe și
fragilitate, dar cu egală bucurie a perpe
tuării acestui miracol
peren,
inepuizabil,
care e viața. Viața
fiecărei forme începe
prin conștiința unui
adevăr de proporții
cosmice : că are o
mamă.
Da, mama este pri
mul reper cosmic, fi
indcă prin naștere ea
se proiectează în uni
vers, vecină și egali
cu astrele
dătătoare
de lumină.
Suprem reper poe
tic, Dinsa e mamă.
dulce mamă din ne
gură de vremi, din
depărtarea copilăriei
eminesciene, dar st

din depărtările atem
porale ale genezelor ;
e mama care veghea
ză întoarcerea fiului
in elegiacul cadru al
naturii cosbuciene. E
maica argheziană
și
mămuca evocată in cel
mai duios rind al Amintirilor
in care,
copii universali,
ne
regăsim cu toții : „Așa
era mama in vremea
copilăriei mele, plină
de minunății..." Plină
de minunății, încăr
cată de miracolul poe
ziei ca tinăra Magda
fsanos, marea stihuitoare care, în ultimele
sale creații, a vorbit,
testamentar,
fetiței
sale... Mama eterntinără din versurile
etern - adolescentului
Labis,
mama-durati
și permanentă din ca
lendarul sufletesc al
fiecăruia dintre noi.
In clipă de adinei
și reculeasă sinceri
tate, ne regăsim
cu
darurile și cu scăde
rile noastre, îmbucu
rător și întristător
omenești,
amintin
du-ne că fiecare slntem creații imperfec
te dar
perfectibile.
că ne înnobilăm prin
adevăr și proba sufe
rinței căci, după spusa
unui mare poet rocontemporan,
măn
a fi om e o rană a
zeului.
Niehita Stănescu e
eel care a rostit., eu
simplitatea la care a-

Acțiuni

jung doar marii inițiați ai cuvintului, amănuntul esențial al
condiției noastre
li
mitate biologic : „află
despre mine ci ma
ma mea este încă in
viață". Așadar, cit acest reper cosmic tră
iește, ființa noastră e
invulnerabilă,
capa
bilă să reziste orică
rei adversități. Ramu
ra de care sintern sus
pendați ne alimen
tează încă, seva ei
devotată pompează In
arterele noastre viața,
sinonim al plenitudinii
și bucuriei curate de a
fi rod, la rindu-i pur
tător de semințe.
Cit mamele noastre
sînt în viață, univer
sul e armonios și be
nefic, toate-și văd de
rostul și alcătuirea lor
fireaseă. Cit mamele
noastre sint în viață,
sensul nostru in lume
e încurajat de cel mai
credincios
suris și
cea mai îndrăgostită
privire, iar primăvara
are o tandrețe copleși
toare, reamintind dru
mul nostru dintre mu
gur și fruct, dintre
brațele
fragede ale
mamei purtătoare și
soarele în lumina că
ruia firea noastră s-a
copt și irnblinzit, de
venind cunoscătoare și
recunoscătoare.
Recunoscătoare, de
la recunoștință...

Smaranda
COSMIN

cultural-educative

în comuna Seini, comitetul jude
țean de cultură și educație socialis
tă. în colaborare cu consiliul comu
nal de cultură și educație socialis
tă. a organizat, pe parcursul a două
zile, un complex de acțiuni politicoeducative și cultural-artistice. Au

cinema
9 Femeia — prezență marcantă în
creația cinematografică. Promisiuni :
LUMINA (14 7416) — 9; 11; 13; 15;
17 ; 19
0 De ce arc vulpea coadă : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FLOREASCA (33 29 71) — 9 ; 11; 13;
15; 17; 19
0 Temerarii de la scara doi - 9; 11;
13, Expediția — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
0 Fata Morgana : GRIVITA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Chirita în Iași : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
O Evadarea : DACIA (50 35 94) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
0 Secretul lui Bachus : DRUMUL
SARI1 (31 28 13) — 15; 17; 19
@ Morometii : POPULAR (35 15 17) —
15; 18
• Mari regizori, mari actori : PATRIA
(11 86 23) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,46
© Unde este un „nofelet" 7: SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Oricare fată iubește un băiat: fes
tival (15 63 84) — 9: 11 ; 13; 15; 17;
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13;
15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
® Destin tragic : FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13: 15: 17; 19
0 Zece negri mititei
........ : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 12; 15: 18
® Călătorie peste mări :
TIMPURI
NOI (15 61 10) — 9; 12; 18
® Cine ești, călârețule? : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 1113; 15; 17; 19
0 Sonata
Kreutzer :
iCOTROCENI
(81 68 88) - 15; 18
B Fata fără zestre : VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 15; 13
0 Sora 13 : VIITORUL (10 67 40) —
12,45 ; 14,45 ; 17 ; 19

fost vernisate o expoziție de artă
fotografică și expoziția de pictură
cu lucrări donate de către partieipanții la tabăra națională de pic
tură care a avut Joc aici. (Gheor
ghe Pârja).

t

atr

• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Contra
basul — 18 ; (sala Atelier) : Clovnii
— 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 63 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic.
Dirijor :
Dumitru
Goia
(U.R.S.S.). Solist : Marin Cazacu — 18
• Opera Română
(13 18 57) :
Ano
timpurile, Tristan și Isolds, Simfonia
clasică — 18
(13 €3 48) :
© Teatrul
de
operetă
Mam’zelie Nitouche — 18
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46)
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) î Hamlet
— 17
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul en
glezesc — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 #5) : Lewis
și Alice
19
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pețltoarea — 18
0 Teatrul „Nottara- (59 31 03, sala
Magheru) : Floarea de cactus — 13 ;
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 18,30
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Medalionul de argint — 18
0 Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tânase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada rîsului — 18
0 Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 15
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
David Copperfield — 9 ; Turandot
— 18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Puiul — 10 ; Aventuri cu
Scufița Roșie — 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) ; visul unei nopți de
vară — 16,30
© Circul București (10 41 95) : Stelele
circului — 18.30
0 Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59):
Steaua fără nume — 18,30

Valori umaniste
ale artei contemporane
Expoziția recent deschisă în sălile
„Dalles" se constituie intr-un eloc
vent argument al politicii de pace a
României socialiste. Creația artistică
umanistă se vădește, o dată mai mult,
mesagerul luptei pentru făurirea unei
lumi mai drepte șl mai bune, pentru
asigurarea păcii atît de necesară dez
voltării unui climat de înțelegere și
de conlucrare între țările situate în
zona Balcanilor. Lucrări de pictură și
grafică se însumează genericului unei
expoziții care, de-a lungul anilor, și-a
cîștigat prestigiul unei manifestări
de calitate. Căci cea de-a 4-a ediție
a expoziției „Balcanii — zonă a păcii
și înțelegerii între popoare", la care
ne referim, atrage atenția asupra
unora dintre cele mai recente valori
Înregistrate în domeniul picturii și
graficii în Albania, Bulgaria, Grecia,
Iugoslavia. România și Turcia, dar, în
același timp, subliniază capacitatea
creației artistice de a se înscrie în
coordonatele generoase ale luptei
pentru pace)
Dată fiind marea varietate de as
pecte pe care creația artiștilor plas
tici din Albania, Bulgaria, Grecia,
Iugoslavia, România șl Turcia o înre
gistrează. în condițiile dezvoltării lor
contemporane, organizatorii s-au oprit
asupra unor genuri șl modalități de
exprimare reprezentative mai ales'
pentru creația ultimului deceniu. Deși
diferite ca arie, problematică și con
cepție artistică, ca varietate de stiluri
șl modalități de exprimare, lucrările
— rezultat al liberei dezvoltări a fie
cărui artist prezentat — subliniază, in
totalitatea lor, prezența unui generos
umanism contemporan.
în lucrările pictorilor din Albania,
de exemplu, vibrația emoțională este
provocată în primul rînd de peisajele
și obiceiurile folclorice tradiționale de
un pitoresc aparte, dar și de realită
țile contemporane pe care artiști ca
Abdurrahim Buza, Ismail Lulani,
Vilson Kilika sau Skender Kamberi
le propun contemplației. Așa cum se
subliniază și în catalogul expoziției,
creația artiștilor albanezi se înscrie
în cunoscutele tradiții ale realismu
lui european. Frumusețea legendelor,
dar și aspecte mobilizatoare ale mun
cii cotidiene, lirismul unor peisaje,
dar și eroismul unor scene de luptă
coexistă pe simezele sălilor „Dalles"
în lucrări semnate de Danish Jukniu,
Pândi Melc. Zef Shoshi, Vangjush
Mio, Sail Shijaku, care conturează,
complex, chipul Albaniei de ieri și
de astăzi.
Cîteva din cele mai noi lucrări rea
lizate de 10 pictori și graficieni din
R.P. Bulgaria, selecție care cuprinde,
pe lîngă prezența unor nume deja afirmate, și creația unor tineri artiști,
se alătură, prin mesajul lor, ideii ge
neroase care a prezidat organizarea
Întregii manifestări : lupta pentru
pace, dezarmare, înțelegere recipro
că. Compoziții de mari dimensiuni
Inspirate Iul Dimitar Kirov de sec
vențe din istoria Bulgariei sau de
spectaculoasa imagine a iernii in ve
chiul Plovdiv sau „Civilizații" de Emil
Popgencev, valorile sugestive ale
simbolului prezent în compozițiile
Hristinei Petrova, evocările pline de
lirismul culorii întreprinse de Nicolaj
Majstorov sau sensibilitatea cu care
au fost realizate suprafețele reIiefuT
rilor serimăte de Petar Docev, pentru
a da cîteva exemple, dezvăluie crea
tori siguri pe mijloacele lor de ex
presie. cultivînd o rostire artistică
clară, percutantă. Grafica unor artiști
ca Atanag Vasiliev, Zahari Kamenov
sau Hrlsto Gradeelîev aduce, de ase
menea, mărturia unei intense, poli
valente receptivități.
Creația anilor ’80, așa cum se con
turează ea în arta unor pictori din
Grecia, aflați în plină afirmare a ta
lentului lor, exprimă o poziție anali
tică mal generală față de societatea
contemporană și civilizația tehnologi
că. Selecția acestor lucrări, semnate
de artiști care se află în preajma
virstei de 40 de ani, recreează pentru
privitorii bucureștenl o atmosferă de
puternică tensiune emoțională. Sînt
picturi care atestă o experiență vi
zuală întemeiată pe o bună cunoaștere
a unora dintre curentele artistica
mondiale. în cazul lui Eduardos Sakayian. lucrările realizate In tradiție
expresionistă fac o analiză aspră a'
unei problematici umane. Lirismul
ambianțelor in care Ylorgos Rorris
îșl plasează personajele, armoniile
bllnde ale culorii, alături de jocul
contrastant, aproape dramatic al lu
minii și umbrei conferă pinzelor pre
zentate de el o deosebită forță de
comunicare. în alte lucrări, semnate
de Yianis Meșșinis, Tasoa Pavlopoulos
sau Magda Leventakou, culoarea
oferă garanția unei largi expresivități.
Aceeași propensiune pentru culoare
ca și pentru compozițiile de mari
dimensiuni caracterizează, lucrările
artiștilor din R.S.F. Iugoslavia. Lu
crările prezentate acum in sălile
„Dalles" au fost selectate din fondul
lucrărilor realizate în anii '80 în ca
drul Coloniei de la Echlca — Zrenjanin (inființată in 1956). Va trebui să
precizăm că în țara vecină funcțio
nează numeroase asemenea tabere de
creație, care au antrenat dezvoltarea
unor importante galerii de artă cu rol

cultura! deosebit în viața localităților
țării. In cazul taberei de la Echica,
eficiența îndelungatei activități des
fășurate de artiști se poate constata
în numeroase lucrări de ambientare
a zonei Zrenjanin, dar și in lucrările
care, donate de artiști, alcătuiesc fon
dul uneia din cele mai valoroase co
lecții de artă contemporană din Iugo
slavia. Din acest fond au fost selec
tate lucrări semnate de Aleksandar
Cvetkovic. Zlatko Gnezda, Evgenia
Demnievska. Zmago Jeraj, Nada
Madjarac, Milenko Pravacki — pen
tru a da doar cîteva exemple — tot
atîtea articulări ale unor sensibilități

Expoziția „Balcanii -

zonă a păcii
și înțelegerii

între popoare"
artistice pentru care preocuparea de
căpetenie răniine expresivitatea cu
lorii.
Consecventă idealurilor păcii, luptei
duse pentru o lume fără arme și fără
războaie, selecția realizată de țara
noastră a urmărit, prin intermediul
unor lucrări de pictură și grafică, pre
zentarea citorva dintre personalitățile
bine conturate ale artei românești.
Selecția de pictură aduce — o dată
cu variate modalități de expresie —
o anume gravitate în fața temelor
abordate în lucrări cu efecte de ordin
artistic, clare și percutante. Astfel, se
poate constata, chiar și la o privire
mai superficială, că imaginile naturii
nu sînt. în creația pictorilor români,
pur și simplu constatative, expresii
ale simplei îneîntări în fața unui as
pect al peisajului. Ele devin, in in
terpretarea lui Dan Hatmanu sau Va
sile Grigoro, deschideri asupra com
plexității lumii înconjurătoare. „Arheologiile" lui Ion Stendl sau șantie
rele pictate de Gheorghe I. Anghel
sint. în aceeași succesiune de . idei,
compoziții care exprimă un demers
lucid către sensurile istoriei și ale

existenței. Ca și lirismul propriu pei
sajelor lui Sorin Ili'oveanu. narațiu
nile poetizate ale unor aspecte des
prinse din cotidian și proiectate in
planul generalizării de Georgeta Năpăruș, sau capacitatea lui Ion Bițan
de a se exprima in registre variate —
de la peisaje industriale contempora
ne la obiecte finisate cu migală și ra
finament. Arta celor 5 graficieni ro
mâni prezintft. de asemenea, modali
tăți extrem de variate de a aborda
limbgjul specific al acestui domeniu,
de la acuarelele unui adevărat maes
tru al genului, cum este socotit Con
stantin Găvenea, la sinteza de mo
dernă simplitate a gravurilor Anei
Maria Smighelschi, de la construcțiile
dominate de forța negrului la Suzana
Fințînaru la xilogravurile pline de
fantezie realizate de Ethel Lucacl
Băiaș și de aici la limbajul clar, eloc
vent al afișelor realizate de Nicolae
Corneliu.
Patru din cei mai cunoscuțl grafi
cieni din Turcia își reprezintă acum
țara prin circa 40 de lucrări : Asim
Ișler, profesor la Universitatea Mimar
Sinan din Istanbul. Saim Tekcan, pro
fesor de grafică la Universitatea Mtmar Sinan — Facultatea de arte fru
moase, Hasan Pekmezci și Hayatl
Mlsman. deținători a numeroase pre
mii naționale și internaționale. Am
descifrat in selecția de grafică diu
Turcia sensuri ale echilibrului și ar
moniei. preocupări deosebit de serioa
se pentru meșteșug, pentru acuratețea
tehnică a exprimării. Mai presus
de toate, interesantă mi s-a părut
prezența unor personalități artistice
care și-au asumat realul pentru a refonnuln altfel ceea ce se vede, pentru
a interpreta din punct de vedere ar
tistic spațiul și întimplările înconju
rătoare.
Reunind cîteva dintre eele mal re
prezentative creații artistico din Al
bania, Bulgaria, Grecia. Iugoslavia,
România și Turcia, expoziția din săli
le „Dalles" contribuie nu doar la o mai
bună cunoaștere și apropiere prin in
termediul creației artistice, dar este
un îndemn la dezvoltarea in continua
re a unui, util schimb de valori artis
tice, o dovadă în plus că Balean.i
pot fi, și există voința să fie cu adevărat, o zonă a păcii și Înțelegerii
între popoare.

Marina PREUTU

PROMOVAREA NOULUI
(Urmare din pag. I)
dere in intreaga activitate de orga
nizare și modernizare, de. dezvoltare
econoniico-socială a patriei. Aceasta
este problema fundamentală astăzi
pentru construcția socialismului in
România și in această direcție tre
buie să ne concentrăm intreaga atenție".
Dimensiuni noi adaugă răspunde
rii comuniste existența și funcțio
narea cadrului organizatoric al autoeonducerii și autogestiunii, aplicarea
consecventă a principiilor pe care
se bazează acestea. O direcție esen
țială de acțiune o constituie, in acest
cadru, concentrarea eforturilor pen
tru sporirea eficienței întregii acti
vități, ridicarea calității și competi
tivității produselor. Organismele de
conducere democratică trebuie să
funcționeze cu adevărat, să dezbată
temeinic problemele, să angajeze la
dezbaterea și soluționarea 16r întreg
potențialul de inițiativă și creație al
colectivelor, să modeleze conștiința
participării și conștiința răspunderii,
convingerea că prin muncă stărui
toare, prin ordine și disciplină acti
vitatea din fiecare domeniu poate fi
simțitor îmbunătățită. Pentru că, așa
cum se subliniază în cuvîntare, or
ganismelor autoconducerii nu poate
și nu trebuia să le fie indiferent
costul cu care se produce un utilaj,
prețul cu care respectivul utilaj se
vinde la export.
Funcționarea
autoconducerii
și

autofinanțării proiectează o puterni
că lumină asupra răspunderii de a
respecta riguros raporturile exis
tente intre inițiativă și conducere
unitară, intre prerogativele organis
melor democratice și cerințele ce
decurg din existența planului unic
de
dezvoltare
economico-socială.
Mentalitatea ce se manifestă uneori,
atitudinile potrivit cărora autoconducerea și autofinanțarea ar permite
dreptul de a cheltui, fără o temei
nică justificare tehnico-economică,
veniturile rezultate
smt contrare
principiilor care stau la baza aces
tor forme de conducere și adminis
trare democratică a avuțioi națio
nale, se dovedesc dăunătoare. Veni
turile nou create se cer folosite cu
maximă chibzuință și răspundere,
de avantajele lor trebuind să bene
ficieze atît colectivele care le-au
produs, cît și economia în ansamblu,
potrivit cerințelor dezvoltării armo
nioase a societății noastre.
Răspunderea comunistă în etapa
actuală este de neconceput fără o
temeinică
pregătire profesională,
fără stăpînlrea celor mai recente
cuceriri ale științei șl tehnicii, ale
cunoașterii umane. Cultura profe
sională și politică reprezintă prin
cipalul suport al răspunderii, „ma
teria primă" din care aceasta îșl
trage substanța și vitalitatea. Une
ori însă pregătirea profesională și
mai ales perfecționarea continuă a
aeestel pregătiri sînt concepute și
tratate drept o latură cumva sepa

rată de activitatea de producție
propriu-zisă. In concepția partidului
nostru, pentru orice program de mo
dernizare componenta, umană este
hotâritoare. De aceea este necesar
să se acționeze simultan și în direc
ția perfecționării pregătirii cadrelor
— problema de mereu mai mare
actualitate —a reciclării acestora
și in aceea a consultării institutelor
științifice și tehnice de specialitate,
a conlucrării permanente cu acestea.
Cerința ca pregătirea umană șă de
vanseze și să asigure condițiile
științifice și profesionale ale pro
gramelor de modernizare se dove
dește de importanță vitală pentru
întreg procesul de perfecționare ca
litativă a activității economico-sociale. Răspunderea și pregătirea for
mează adevăratul binom al progre
sului contemporan, vasele comuni
cante prin care circulă aerul mereu
proaspăt al perfecționării, al dezvol
tării și progresului, al autodepășiriî
permanente.
Adevărat centru de greutate al
conștiinței socialiste, al noilor ei
valori, răspunderea revoluționară își
adună sevele tonifiante din multi
ple direcții — din angajare Și pregă
tire, din convingeri și aspirații, din
forța de propulsie a noului autentic
— datoria organelor și organizațiilor
de partid fiind aceea de a orienta
aceste disponibilități de progres pa
făgașul unitar al dezvoltării mereu
ascendente a patriei noastre socia
liste.
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RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLE
poate și trebuie să crească mult
VASLUI: Acum este timp ideal
pentru munca în cîmp
Beneficiind de timpul bun de lucru
din cimp, oamenii muncii de pe
ogoarele județului Vaslui și-au inten
sificat eforturile pentru ca, acționînd cu toate forțele, printr-o mun
că mai bine organizată, ordine și dis
ciplină, să desfășoare și să încheie,
intr-un timp cit mai scurt, campania
însămințărilor de primăvară. Peste
tot. acolo unde terenul a. permis, în
deosebi în consiliile agroindustriale
Fălciu, Tătăranl, Bîrlad,
Murgeni,
Banca, Ștefan cel Mare, Crasna și
altele, s-a lucrat duminică și luni
atît la pregătirea terenului, cit și la
semănat.
Deși ploile căzute cu ctteva zile
înainte au îngreunat mult desfășu
rarea lucrărilor, în unitățile consiliu
lui agroindustrial Murgeni, mecani
zatorii se aflau duminică. încă de
dimineață, în cimp. La Cîrja, pre
ședintele
cooperativei,
tovarășul
Nicolae Nechita, supraveghea direct
pregătirea patului germinativ pe o
solă ce urma să fie semănată în
aceeași zi. „Pe terenurile cu expu
nere sudică, cum este sl acesta, ne
spune el. am putut relua repede lu
crul. iar peste citeva ore trecem la
semănatul culturilor furajere. Toate
cele 12 tractoare sînț în brazdă.
Avem organizate mai multe agregate
pentru a realiza cit mai puține tre
ceri". La cooperativa agricolă din
Murgeni se făceau încercări pentru
reluarea lucrărilor. „Terenul este încă
ud, ne spune primarul comunei, to
varășul Aurel Negară, prezent printre
mecanizatori. în această situație, ma
șinile au fost mutate operativ la
punctul Oița al fermei Vâdeni, pe un
teren în pantă ușoară, unde, avînd
patul germinativ pregătit, trei semă
nători au și început să pună sub
brazdă boabele de mazăre’1. In multe
locuri nu se putea lucra, dar mecani
zatorii și mașinile erau în cîmp, în

toate unitățile. „încercăm mereu,
fiindcă terenul se zvintă repede și
putem trece la semănat, ne spune
tovarășa Anișoara Profiri, președinta
consiliului agroindustrial
Murgeni.
Ne străduim să folosim fiecare clipă
bună de lucru, deoarece este absolut
necesar ca în citeva zile să încheiem
semănatul tuturor culturilor din pri
ma urgență. Soarele și vintul fac ca,
acolo unde acum nu poți semăna,
peste o oră. două să intri din plin cu
semănătorlle".
Activitatea este bine organizată șl
la Oltenești, comuna Crețești. Aici
se terminase semănatul mazării și
ovăzului. „întrucît unitatea are te
renuri cu expunere sudică, precizea
ză Aurel Blaj, președintele Consi
liului agroindustrial Tătărani, am
concentrat aici mal multe mașini și
am
încheiat semănatul
acestor
culturi. Concomitent, acționăm, în
toate cele cinci unități, la pregă
tirea patului germinativ. căutînd
momentul cind putem intra si acolo
la semănat”.
Lucrînd cu răspundere, mecaniza
torii vasluieni au pregătit patul ger
minativ pe 11 000 hectare din cele
150 000 hectare, iar semănatul cultu
rilor din prima urgență — pe 48 la
sută din cele 18 600 hectare. Ovăzul
a fost semănat pe 86 la sută din su
prafață, mazărea boabe — pe 82 Ia
sută, iar plantele de nutreț — pe 97
la sută din suprafața prevăzută.
Practic, se lucrează acum în toate
consiliile agroindustriale din zona de
cimpie a județului.
Cu toate acestea, ritmul lucrării
poate fi mult intensificat. în mul
te unități din consiliile agroindustria
le din centrul și nordul județului se
acționează încă încet. Ba, mai mult,
în unele locuri, deși există condiții
bune, se manifestă o anume reține
re, de a trece la semănat. Aici, în

primul rînd, trebuie să intervină
mai prompt organele agricole ju
dețene. Pină acum, in unitățile din
consiliile unice Ivănești, Negrești și
Codăești sămînța a fost încorporată
in sol pe suprafețe foarte mici. De
asemenea, în multe unități din con
siliile Crasna, Dimitrie Cantemir,
Zorleni, dar și din altele, se așteaptă
de către unii specialiști, chipurile,
timpul ideal de semănat, neurmărindu-se în permanență starea terenu-

praviețui ?“ — „Ceilalți... hm...
primesc, după caz,
indemnizație
de șomaj", Ci ți și cum primesc această firimitură a umilinței e o
altă poveste, dar totdeauna rămînea fără răspuns întrebarea logică,
elementară : dacă tot e vorba de
indemnizații, de ce în locul celei
de șomaj nu se acordă o indemni
zație... de muncă 7 O altă explica
ție încearcă să acrediteze ideea că
ar fi votba de situații-limită, ca
zul unora care refuză să lucreze,
diverși excentrici sau dezaxați,
inși fără căpătîi și fără vreo ca
lificare, autoplasați la marginea
societății. Chiar așa, o societate cu
milioane de excentrici, dezaxați și
inși fără căpătii 7
Realitatea este că, in pofida în
cercărilor de a minimaliza feno
menul prin reducerea sa la niște
cazuri ieșite din comun, structura
masei eterogene a „oamenilor de
prisos" este cu totul alta. Prăpastia
șomajului, pe măsura accentuării
crizei cronice a sistemului capita
list, e departe de a-i înghiți numai
pe cei tarați în vreun fel sau al
tul, în ea se scufundă și numeroși
oameni pe deplin valizi și bine pre
gătiți, mulți, tot mai mulți cu di
plome universitare, bucurîndu-se
pînă la „accident" de o situație ce
părea a-i pune la adăpost de grija
zilei de miine. Cum este și cazul,
deloc singular, al acelui director
de întreprindere pe care îl înfă
țișa, cu realism și pătrundere, un
film francez văzut nu de mult și
pe micile noastre ecrane. Edificiul
solid al existentei sale s-a prăbu
șit ca un castel din cărți de joc
atunci cînd uzina pe care o con
ducea a fost „înghițită" peste
noapte de un consorțiu internațio
nal. Chiar de a doua zi portarul
nu l-a mai recunoscut („accesul
interzis persoanelor străine") și i-a
blocat intrarea. După primul mo
ment de stupoare și revoltă, exdirectorul, incă sigur pe el și stăpinit de duhul revanșei
(„o să
vadă ei cine sînt eu !“), își pune
la bătaie toate relațiile, convins că
unui specialist de talia sa ii vor fi
deschise toate ușile. Dar, mai mult
sau mai puțin politicos, ele i se
trîntesc în nas. Vechii parteneri și
prieteni îl ocolesc și îl părăsesc,
toate încercările- sale de a supra
viețui. mergind pînă la abdicările
cele mai înjositoare, se înfundă
într-un labirint kafkian. „Stan
ding"-^ (vilă, limuzină) se năruie
vertiginos, omului i se zdruncină
nervii. Iar de-aici pînă Ia deznodămînt mai rămîne doar, previzi
bil, un foc de revolver...

iudat este că se găsesc ideologi
de la fața locului care pun
dramatismul acestui fenomen
(chiar dacă nu toți șomerii își pun
capăt zilelor, chiar dacă nu toți
ajung să doarmă pe sub poduri)
pe seama... progresului. Mai exact,
susțin ei cu un aplomb pe care de
sigur n-ar avea curajul să-1 afi
șeze în fața mulțimii masate la
oficiile de plasare, este prețul ine
vitabil ce trebuie plătit pentru cor
nul abundenței pe care îl revarsă
asupra lumii de azi revoluția tehnico-științifică. Cum așa, de ce 7
Simplu, pe corabia lui Noe a ci
berneticii și informaticii n-ar
fi nevoie de atîția și nici n-ar mai
fi loc pentru toți... Prezentată așa,
în termenii tehnocrației dezumanizante, revoluția tehnico-științifică
ar fi un fel de potop sau uragan
devastator. Cine poate se salvea
ză ; cine nu, piere. Dar cine a creat
această revoluție — nu oamenii
(printre care și unii dintre actua
lii șomeri) 7 Stă deci tot în pute
rea oamenilor de a stăpîni feno
menul, de a utiliza această uriașă
forță de progres nu împotriva lor,
ci pentru ei, în folosul lor. Să fim
serioși, domnilor, nu noile desco
periri și invenții închid porțile
uzinelor și aruncă în stradă mase
de oameni. Nu co.mputerele îi marginalizează. Nu roboții îi aduc la
deznădejde. Ci acei in miinile că
rora se află și invențiile, și compu
terele.
Stăpînii capitalului, care
sint in postura și de stăpini ab
solute ai forței de muncă. Aici, in
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felul de a folosi tehnica și forța
de muncă, se manifestă diferența
fundamentală dintre
rapacitatea
profitului maxim, fără alegere și
fără scrupule, și opțiunea istorică
a orînduirii socialiste care, cu mari
eforturi și adesea cu privațiuni, in
corporează cuceririle revoluției tehnico-științifice intr-o strategie umanistă a dezvoltării economicosociale pentru a le pune în slujba
omului, a unei noi calități a muncii
și vieții. Se dovedește astfel că ro
boții sau calculatoarele nu anulea
ză nimănui dreptul la muncă, la
existență, la demnitate. Dimpotri
vă, întărind baza materială a aces
tui drept, ele îl ajută pe om să se
înalțe pe trepte superioare prin
„despovărare", prin creativitate
sporită.
Aceiași ideologi ai tehnocrației
Sterilizate de orice omenesc justi
fică flagelul șomajului și prin cos
tul ridicat al instalării unor noi
locuri de muncă in condițiile com
plexității crescinde a tehnicii ac
tuale. Un simbure de adevăr există
în această afirmație. Cunoaștem și
noi, românii, prin propria expe
riență, cit costă asemenea locuri
de muncă mecanizate, automatiza
te, informatizate, pe care nu ți le
dăruiește nimeni. Ba chiar, la ne
voie, te îndatorează cu dobînzi cămătărești. Dar am creat și creăm
mereu asemenea locuri de muncă,
înzestrate cu tehnică de vîrf, cu
toate că nu e deloc ușor prețul
ratei de acumulare. A fost însă și
este singura rată rațională : a dez
voltării, a progresului multila
teral. Acumulare înțeleaptă, gos
podărească, vizionară, datorită că
reia, in condițiile industrializării
socialiste făurite cu consecvență
de partid, s-au creat, mai ales in
anii de după cel de-al IX-lea Con
gres, milioane de noi locuri de
muncă.
Rezultatul 7
Numărul
muncitorilor în totalul populației
Ocupate a sporit de la 1 229 000 in
1950 la 3 109 000 în 1965 și la peste
6 100 000 în prezent. Dublu și iarăși
dublu. Milioane de șanse umane
fructificate. Milioane de destine așezate într-o nouă condiție profe
sională, socială, umană. E drept,
costă. Costă fiecare nou loc de
muncă, costă mult o uzină, costă
și mai mult o platformă industria
lă. dar este un preț pe care oame
nii conștienți și stăpini pe desti
nele lor, pe aceste noi locuri de
muncă îl plătesc cu convingerea
limpede că. dezvoltînd proprieta
tea socialistă, fac cea mai bună și
mai solidă investiție atît pentru ei,
cit și pentru urmașii lor. Și nu ar
putea să facă asemenea investiții
pentru om țări cu mult mai bogate,
mai avansate tehnologic 7 Nu ar
avea ele de unde să cheltuiască
pentru crearea de noi locuri de
muncă, pentru reprofilarea forței
de muncă devenite din varii mo
tive, disponibilă 7 Dar în optica
marilor strategi și polarizatori ai
profitului, deloc dispuși să cedeze
din el fie și un singur dolar pen
tru rațiuni de ordin general social,
o asemenea opțiune ar însemna
curat socialism ! Surprinzător este
însă că, în aceeași optică profitoristă, alții, de prin alte’ părți, dedați la un consum excesiv, fără
acoperire, încep să se vaite și ei
de efortul investițional și trag tot
mai abitir cu ochiul spre soluții
economice revolute, caduce, care,
mai devreme sau mai tîrziu, po
trivit logicii lor intrinseci, lasă oa
menii pe drumuri. Cine și în nu
mele a ce (al iluziilor legate de economia de piață 7) își poate asu
ma răspunderea de a ajusta una
dintre cuceririle nodale ale noii
orînduiri — calitatea de proprie
tar socialist și, implicit, dreptul la
muncă, cu riscul Inevitabil de a
spori lumea fără speranță a celor
treizeci de milioane de vitregiți 7

ață de această problemă car
dinală, tratată de unii sinuos
și retractil, opțiunea partidu
lui și statului nostru, reafir
mată recent de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, este cît se
poate de clară și fermă : „Nu ne
"putem gîndi nici un moment la
măsuri care să diminueze posibili
tatea de muncă, de dezvoltare a

F

Petru NECUIA
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TlMlȘ: Prioritate sfeclei de zahăr
Și în județul Timiș, precipitațiile
din ultimele zile au sporit proviziile
de apă în sol, creînd condiții bune
pentru executarea la un inalt nivel
calitativ a lucrărilor de pregătire a
terenului și semănat. De luni, se
mănatul culturilor din epoca I a fost
reluat în toate zonele județului. Pînă
în seara zilei de 7 martie au fost insămînțate 23 000 hectare, practic, cu
excepția sfeclei de zahăr, semănatul
încheindu-se la toate celelalte cul
turi prevăzute pentru această peri
oadă.
„Acum forțele mecanice și umane
din unități sint concentrate la semă
natul sfeclei de zahăr, ne spune
tovarășul Nicolae Brăiloiu, director
cu producția vegetală la direcția agricolă județeană, cultură care va
ocupa o suprafață de 17 000 hectare.
Avînd în vedere atît ponderea mare
pe care o deține această plantă teh
nică în județul nostru, cît mai ales
producțiile ridicate pe care trebuie
să le realizăm In acest an, acordăm
o atenție deosebită respectării fiecă
reia din verigile tehnologice specifice
acestei culturi. Pregătirea terenului
se efectuează numai cu combinatoarele. in două treceri, prima la adîncimea de 6—8 cm, cînd se face și fer
tilizarea, iar a doua, perpendicular,
la adlncimea de semănat, de 3—4 cm.
Pentru uniformizarea patului germi
nativ, după combinatoare urmează
tăvălugii inelari. întreaga suprafață

Cînd a nu munci devine o profesie...
(Urmare din pag. I)

lui pentru a prinde momentul potri
vit începerii semănatului. Se impu
ne. așadar, ca peste tot să se folo
sească întreaga forță umană și me
canică, fiecare clipă prielnică pentru
ca semănatul să se desfășoare mai
intens, spre a se încheia în perioada
prevăzută și la nivelul calitativ co
respunzător.

clasei muncitoare ! Dimpotrivă,
trebuie să ne gîndim la dezvolta
rea forțelor de producție, la crea
rea de noi și noi locuri de muncă,
care să asigure condițiile necesare
pentru ca fiecare cetățean al țării
noastre. într-un domeniu sau altul,
și în primul rînd întregul tineret,
să aibă asigurat locul de muncă și
să participe la muncă, să obțină
venituri corespunzătoare prin mun
că, pentru o viață demnă și civi
lizată".
Cetățeanului născut-crescut într-o orînduire unde dreptul la
muncă e prevedere constituțională,
unde s-a transpus in viață fierbin
tea aspirație socialistă „Nici piine
fără muncă, nici muncă fără pii
ne". îi pare cit se poate de firesc
că dreptul la muncă este reversul
obligației și expresia nevoii natu
rale de a munci. Nefirească, iri
schimb, i se pare condiția de a nu
munci, statuată și perpetuată in
unele țări. Iar de-a dreptul absurd
îi apare faptul că cei ce nu asi
gură dreptul la muncă, mal mult,
se fac luntre-punte să justifice și
să legitimeze dreptul la... nemuncă, tocmai ei se erijează în postura
de arbitri pe terenul drepturilor
omului. Și încă de arbitri interna
ționali ! Ce autoritate și ce îndrep
tățire le îngăduie să formuleze ju
decăți fără drept de apel intr-o
problemă în care, pentru a utiliza
un eufemism, sint cei cu musca pe
căciulă 7 Căci, dintre toate drep
turile omului, ei îl încalcă pe cel
fundamental : dreptul la muncă,
deci la existență. In absența aces
tui drept, de care altele se mai pot
bucura în mod real cei într-o dis
perată căutare a unui loc de mun
că ? De dreptul de a-și clama dez
nădejdea in adunări ale șomerilor,
de a atrage priviri filantropice,
de a-și mărturisi calvarul unor
ziare în căutare de senzațional 7
Dar „noii săraci", trăind sub limi
ta oficială a minimului de exis
tență și ferindu-și fața de rușinea
unei vinovății fără vină 7 Așa se
și explică rolul avocaților fără
mandat ai drepturilor omului : de
a acoperi’ lipsa sau distorsiunea
unor drepturi fundamentale în
propria casă prin agitarea dispro
porționată a unor aspecte lătural
nice, irelevante și care, în orice
caz, nu țin loc de dreptul la mun
că, la existență. E cu totul îndo
ielnic că șomerilor și săracilor din
respectivele țări le poate ține de
cald dreptul de a emigra (unde 7)
sau de a adera la cine știe ce sectă
tenebroasă și sîngeroasă (a se aminti, de pildă, de sinuciderea co
lectivă a sectei din Guyana).
Cu atît mai greu sint de priceput
toate aceste realități, inclusiv mis
tificarea lor ideologică și manipu
larea lor politică, cu cît, pentru
cetățeanul României . socialiste,
dreptul la muncă nu echivalează
doar cu posibilitatea de a-și asi
gura subzistența. Dreptul la mun
că, în viața lui, se îngemănează
strîns cu aspecte sociale de ordin
calitativ superior, dintre care unele depășesc cu mult cadrul „cla
sic" al drepturilor omului. Pentru
el, dreptul la muncă înseamnă și
posibilitatea de a obține condiții
de locuit corespunzătoare, demne
(peste 80 la sută din populația ță
rii locuiește în casă nouă), înseam
nă și perspectiva (chiar obligația)
formării și perfecționării profesio
nale. Și, mai mult, semnătura pe
foaia de încadrare îi creează auto
mat, fără rezerve sau discriminări,
calitatea de proprietar, producător
și beneficiar, îi conferă deci drep
tul de a-șl spune cuvîntul și de a
participa la conducerea treburilor
colective. Sînt cuceriri istorice, cu
ceriri revoluționare ale unei orîn
duiri a oamenilor și pentru oa
meni, ale unui tip superior de de
mocrație, democrația celor ce își
făuresc în libertate și demnitate
viitorul ; o democrație inaccesibilă
înțelegerii unor avocați ai dreptu
rilor omului care nu pot acoperi,
cu tot vacarmul argumentației lor
ipocrite, lipsa unor drepturi ele
mentare ale celor treizeci de mi
lioane de ființe umane înstrăinate
de muncă și ale altor sute de mi
lioane de dezmoșteniți, săraci mai
vechi sau mai noi. Dacă muncă
nu e. ce e 7 I

de teren pe care se va cultiva
sfeclă de zahăr a fost curățată de res
turi vegetale, aproape jumătate din
aceasta fiind fertilizată cu îngrășă
minte organice, cele chimice aplicindu-se parțial la pregătirea tere
nului".
în unitățile agricole din consiliile
agroindustriale Periam, Variaș, Lovrin, unde lucrările de pregătire a
patului germinativ sînt mai avansate
și s-a trecut și la semănatul sfeclei
de zahăr, specialiștii și mecanizatorii
urmăresc ca prin buna funcționare a
utilajelor să se asigure o desime in
jur de 100 000—110 000 plante recoltabile la hectar. De anul acesta, sfecla
de zahăr va fi cultivată și în între
prinderile agricole de stat din județ,
în acest scop, întreaga suprafață de
3 000 hectare a fost aleasă cu multă
grijă din categoria solurilor celor
mai fertile, pregătirea terenului și
semănatul executîndu-șe numai de
către mecanizatorii special instruiți
pentru aceste lucrări, sub suprave
gherea nemijlocită a specialiștilor.
Pregătiri intense se fac în prezent
și pentru începerea, în zilele urmă
toare, a semănatului floril-soarelui,
acum făcîndu-se selectarea seminței,
verificarea și reglarea mașinilor de
semănat.

Cezar IOANA
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Cronica zilei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

La invitația Comitetului Central al
Uniunii Tineretului Comunist,, in pe
rioada 4—8 martie a efectuat o vizită
în țara noastră președintele Uniunii
Naționale a Studenților și Tineretului
din Irak, Anwar Maulood Dheban.
La încheierea vizitei, oaspetele a
fost primit de tovarășul Ion Stoian,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R. In cadrul întrevederii au fost
evocate raporturile de prietenie și
colaborare dintre partidele, țările șl
popoarele noastre, care se dezvoltă în
mod continuu, pe multiple planuri. în
spiritul înțelegerilor convenite la cel
mai înalt nivel, avînd o contribuție
determinantă la întărirea legăturilor
pe linie de tineret și studenți.
Programul vizitei a cuprins, de ase
menea, convorbiri la C.C. al U.T.C.
și Consiliul U.A.S.C.R., întîlniri cu ti
neri la diferite obiective social-culturale din municipiul București și ju
dețul Brașov.
A fost semnat protocolul de cola
borare bilaterală dintre Uniunea Ti
neretului Comunist și Uniunea Na
țională a Studenților și Tineretului
din Irak pentru perioada 1989—1991.

Vă rog să-ml permiteți să vă mulțumesc în modul cel mai sincer pen
tru amabilul dumneavoastră mesaj și pentru felicitările transmise cu ocazia
Zilei naționale a Australiei.
în numele meu personal și al poporului Australiei doresc să vă trans
mit aceleași calde urări.
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în magazinele comerțului de stat

O gama largă de articole
de sezon
Un raid prin cîteva magazine
ale comerțului de stat din Capi
tală și din tară în acest început de
primăvară relevă o mare diversi
tate de mărfuri expuse cu grijă
pentru frumos, pentru calitate;
pentru bun gust. Iată, de plidă. la
întreprinderea comercială de stat
„Unirea" din București, una din
unitățile reprezentative ale comer
țului de stat, abia se încheiase o
paradă a modei. Paradă care nu
făcea altceva, după cum avea să
ne confirme Maria Stan, directoa
rea acestui reputat magazin, decît
„să pună sub privirile vizitatorilor
multitudinea de articole destinate
femeilor : de lâ compleul de Zi și
bluza din țesătură tip bumbac la
pantoful, pălăria, poșeta și mănușa
asortată acestora ; de la rochia
cu croiuri după ultimele tendințe
ale modei la jacheta lejeră ; de la
puloverul tip lină, într-o bogată
gamă coloristică, la fustele si
maieurile în pasteluri calde pen
tru adolescente". Fabricile de con
fecții din București. Craiova și Foc
șani, întreprinderile de tricotaje și
încălțăminte din Capitală, cît și
clin țară, ca ..Solidaritatea" — Ora
dea. „Victoria" — Timișoara și al
tele, s-au străduit să furnizeze la
timp, cu . promptitudine, rodul
muncii lor. al imaginației, al pa
siunii. Numeroase modele, în cu
lori diverse — pantofi și sandale
cu fete din piele sau înlocuitori,
încălțăminte tip sport cu fețe din
înlocuitori și textile —• se vînd aici
zilnic. Pentru înlesnirea opțiunii
cumpărătorilor in ce privește ale
gerea unui cadou potrivit, prin
stațiile de amplificare ale maga
zinului „Unirea" sînt anunțate
noutățile achiziționate ; zilnic se
împrospătează pachetele cu daruri;
zilnic, expozițiile cu vînzare la ra
ioanele de specialitate — cosmeti
ce, marochinărie. lenjerie — ex
pun produse de larg interes. Preo
cuparea atentă a conducerii aces
tei mari unități s-a concretizat in
urmărirea și aprovizionarea ritmi
că, prin cei mai buni economiști
ai săi, cu o bogată gamă sortimen
tală de articole destinate femeilor.
Preocupări similare am întilnit
și la întreprinderea comercială de
stat „Victoria", unde Aneta Duca,
directoarea unității, ne-a mărturi
sit că aprovizionarea cu mărfuri
pentru sezonul primăvară-vară și
formarea unor stocuri tampon cu
mărfuri specifice sezonului este
în plină desfășurare. Două parade
ale modei au avut darul să rezu

me, în mare, varietatea de pardesie, rochii, jachete și scurte din
tercoturi, de livrări Speciale de
încălțăminte de la fabrici de pres
tigiu din tară, de suplimentări de
tricotaje, jachete, pulovere, bluze
etc. De la Ion Nițu. șeful servi
ciului comercial, și economistul
Alexandru Medeleanu aflăm că.
dincolo de tradiționalele parade
ale modei. pachetele cu cadouri
de la raioanele de imprimeuri,
albituri, galanterie femei, cosme
tică și marochinărie. conducerea
întreprinderii a avut în vedere,
de astă dată, mai mult ca pricind,
recepția calitativă a mărfurilor
prin cele șapte comisii de recepție
și autorecepție autorizate. Cu alte
cuvinte, accentul în această decadă
s-a pus pe evitarea pătrunderii
mărfurilor cu un cit de neînsem
nat’ defect de calitate. O notă bună
și pentru această firească grijă, cît
și pentru reactualizarea colecției
noutăților în cadrul cărora se în
scriu, de pildă, și puloverele în
combinație de P.N.A. cu mătase
..Perla" și articolele realizate din
diverse stofe fine. Firește că un
dar util, dincolo de produsele ves
timentare, poate fi și un bibelou
de porțelan, un serviciu de cristal,
o bijuterie de gablonz.
Și pentru că femeile, multe din
tre ele, sînt și iubitoare de sport,
de la Gabriela Răducanu. șefa ra
ionului încălțăminte de la magazi
nul ,,Club-sport“ aferent între
prinderii comerciale de stat Bucu
rești. aflăm că o geantă de voiaj,
o încălțăminte tip sport din înlo
cuitori sau fețe textile, o mănușă
necăptușită pot constitui daruri
agreabile și utile în această peri
oadă. La rîndul său. Tudora Ma
nea, șefa raionului confecții, reco
mandă puloverele Jacquard, ele
gante și foarte la modă, trenin
gurile in diverse combinații de cu
lori, tricourile de bumbac, ușoa
re, lejere, în culori calde și
ușor de asortat oricărei fuste de
primăvară. Cert e că. în acesta
zile, oricare din articolele mențio
nate poate constitui un dar de
preț, care poate fi ușor de procu
rat din magazinele comerțului de
stat de pe cuprinsul țării, maga
zine pentru care, ca și în Capi
tală. factorii de resort au făcut
eforturi să le aprovizioneze din
timp și să le racordeze ținute*
acestui început de primăvară.

Marta CUIBUȘ

INFORMAȚII SPORTIVE
• Ieri, în divizia „A“ la fotbal
Cele
trei
meciuri
disputate
miercuri în etapa a 19-a a campio
natului diviziei A la fotbal s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Di
namo — F.C. Farul Constanța 6—0
(2—0). Golurile au fost înscrise de
Rednic (min. 28), Mateuț (min. 40,
min. 64, min. 77 și min. 81) și Mihăescu (min. 68); Corvinul — Steaua
1—2 (1—1). Golurile au fost marca
te de Cocan (min. 39), respectiv
Pițurcă (min. 13) și Dan Petrescu
(min. 83) ; Universitatea — Victo
ria București 0—1 (0—0). Unicul gol
al partidei a fost înscris de Coraș
(min. 56).
Celelalte jocuri ale etapei se vor
desfășura duminică.
In clasament conduc echipele Di
namo și Steaua, cu cite 37 puncte,
urmate de formația Victoria Bucu
rești — 27 puncte.

patru discipline : atletism, canotaj
academic, baschet și scrimă.

★

® BIATLON, Proba de biatlon,
ștafeta 4X5 km (patrulă militară),
din cadrul celei de-a 12-a ediții a
spartachiadei de iarnă a armatelor
prietene, desfășurată în stațiunea
cehoslovacă Strbske Pleso, s-a în
cheiat cu o frumoasă victorie a echipei României (Radulescu, Șerban.
Vasile, Lestian), înregistrată cu tim
pul de lh 04T8”. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile U.R.S.S.
— lh 05’28”, Bulgariei lh 08T0”, Polo
niei — lh09’24”, R. D. Germane —
lhll’29”. Cehoslovaciei — lhl2’03”.

• FOTBAL. Disputat la Atena,
meciul internațional amical de fotbal
dintre echipele Greciei și R. D. Ger
mane s-a încheiat cu scorul de 3—2
(2—0) în favoarea gazdelor. Au mar
cat Saravakos (2), Wahl (autogol),
respectiv, Halata și Thom.

Președintele Republicii Socialiste România

BILL HAYDEN
Guvernator General al Australiei

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Sub semnul refacerii unității
comuniștilor spanioli
Recent, la Madrid a avut loc Congresul de unificare al comuniș
tilor spanioli, in cadrul căruia au fost dezbătute și adoptate Docu
mentul Unității și o serie de rezoluții privind întărirea unității poli
tice și organizatorice in cadrul Partidului Comunist din Spania, dez
voltarea dialogului și conlucrării cu celelalte forțe progresiste, demo
cratice. în scopul promovării intereselor fundamentale ale celor ce
muncesc, pentru împlinirea aspirațiilor lor de progres, bunăstare și
pace. Publicăm in formă prescurtată Documentul Unității adoptat de
congres, precum și luările de cuvînt ale secretarului general al Parti
dului Comunist din Spania, Julio Anguita, șl secretarului general al
fostului Partid Comunist al Popoarelor Spaniei, Ignacio Gallego.
In Documentul Unității adoptat de
congres se spune că, la începutul anului 1986. Partidul Comunist din
Spania (P.C.S.) și Partidul Comunist
al Popoarelor Spaniei au hotărît să
inițieze legături stabile și regulate
la nivelul cel mai înalt, spre a crea
condițiile pentru a se ajunge la o
înțelegere privind unitatea comuniș
tilor spanioli.
In cursul celor trei ani — conti
nuă documentul — cele două .partide
au desfășurat un amplu schimb de
opinii asupra temelor principale ale
situației politice, economice și so
ciale, pe plan național și la scară
internațională. Au fost dezbătute în
același timp probleme de bază, cu
caracter teoretic și ideologic, ce au
legătură directă cu cauzele care au
provocat divizarea comuniștilor Spa
niei. Documentul Unității consem
nează principalele puncte de conver
gență realizate.
In continuare, documentul P.C.S.
se referă la situația internațională,
subliniind că năzuința cea mai fier
binte a popoarelor este pacea. înce
tarea cursei înarmărilor, dezarmarea
generală ar asigura supraviețuirea
omenirii, ar permite dezvoltarea lu
mii a treia și soluționarea proble
melor sociale și politice ale contem
poraneității. Noi, comuniștii, conști
enți că interesul fundamental al cla
sei muncitoare, al oamenilor muncii
și al popoarelor Spaniei constă în
lărgirea și întărirea mișcării pentru
pace și dezarmare — se arată în do
cument — vom continua lupta contra
apartenenței Spaniei la N.A.T.O., în
perspectiva dizolvării simultane și
negociate a blocurilor militare și re
ducerii armamentelor convenționale.
Partidul se pronunță pentru lichida
rea bazelor americane din Spania,
denuclearizarea completă a țării și
a Peninsulei Iberice, demilitarizarea
Mediteranei, neacceptarea angaja
mentelor militare ale N.A.T.O. Ne
pronunțăm, de asemenea, pentru dis
trugerea tuturor armelor chimice șl
bacteriologice. Sprijinim toate ini
țiativele partidelor comuniste și so
cialiste din Europa centrală urmă
rind crearea de zone libere de arme
nucleare. Ideile păcii deschid per
spective care generează o nouă at
mosferă pa întreaga planetă. Impul
sionarea acestei tendințe constituie
datoria tuturor guvernelor, a tuturor
forțelor politice și sociale și a tu
turor popoarelor lumii.
In ce privește Piața comună, se
spune în continuare în document, în
sinul acesteia s-a desfășurat și se
desfășoară o luptă intensă între for
țele conservatoare dominante și for
țele democratice și revoluționare. în
prezent, cînd se află în desfășurare
o nouă fază a proiectului de integra
re, noi, comuniștii din Spania, ne
angajăm să depunem toate eforturile
pentru promovarea inițiativelor pri
vind apărarea intereselor
tuturor
oamenilor muncii din cadrul comuni
tății
economice
(vest-) europene.
Concepția noastră despre Europa nu
se încadrează în actualele limite ale
C.E.E., ci merge dincolo de ele : ne
pronunțăm pentru edificarea unei
Europe unite, de la Urali la Atlan
tic, care să fie solidară cu toate po
poarele lumii.
Referindu-se la evoluțiile din lu
mea capitalului, în general, docu
mentul subliniază cS sistemul capi
talist nu constituie o alternativă via
bilă pentru a soluționa în mod ra
țional și just principalele probleme
ale omenirii și propriile sale con
tradicții. în această situație, noi, co
muniștii. afirmăm răspicat necesita
tea și posibilitatea de a apăra în
Spania, în Europa și in lume alter
native transformatoare, democratice
și revoluționare, pentru depășirea
crizei sistemului capitalist dintr-o
perspectivă favorabilă intereselor
clasei muncitoare, a tuturor oameni
lor muncii. Pentru aceasta este ne
cesară o fermă încredere în ideile
emancipatoare ale comunismului și
capacitatea . de a elabora programe
care să corespundă spiritului epocii
noastre și aspirațiilor maselor largi.
Pe plan Intern, este reafirmată
necesitatea de a dezvolta șl popu
lariza programul social și economic
al „Stîngii Unite". Comuniștii vor
continua să-și desfășoare activitatea
în Comisiile muncitorești, sprijinind
toate acțiunile și luptele pentru
locuri de muncă și îmbunătățirea
condițiilor de viață. „Stingă Unită"
constituie embrionul unui proiect
unitar de transformare socială. Ne
declarăm pe deplin favorabili în
corporării, in condiții de egalitate, a
unor noi forțe de stingă și mișcări
progresiste în „Stingă Unită". Expri
măm necesitatea ca această coaliție
să dispună de un program strategic,
ca și de unul pe termen scurt, a că
rui elaborare să fie rodul unei largi
participări. Programul respectiv are
un țel imperios necesar : să se avan
seze spre o societate fără șomeri și
cu o deplină democrație.
Ne simțim, de asemenea, uniți în
ce privește patrimoniul comun de
luptă al P.C.S. Partidul nostru s-a
născut acum 68 de ani. In istoria sa
există greșeli, inclusiv greșeli grave,
dar această istorie este, de asemenea,

• Universiada '89 Ia Duisburg
După cum se anunță de la Secre
tariatul F.I.S.U., Jocurile mondiale
universitare de vară vor avea loc
anul acesta, în perioa'da 22—30 au
gust. în orașul vest-german Duis
burg. Inițial. Universiada urma să
se desfășoare la Sao Paulo, dar ora
șul brazilian a renunțat la organi
zarea întrecerilor din cauza dificul
tăților financiare.
Programul
Universiadei de la
Duisburg va cuprinde întreceri ia

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins între 9 martie, ora 20
— 12 martie, ora 20. în țară : Vremea va
fi în general închisă, iar cerul temporar
noros. Precipitații sub formă de ploaie,
lapoviță și ninsoare vor cădea la în
ceput în regiunile nordice și sub formă
de ploaie în sud-vest. Aria precipita-

țiilor se va extinde apoi în regiunile
sudice, unde vor fi predominant sub
formă de ploaie. In rest, precipitații izo
late. Vintul va sufla slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 grade,
iar maximele in general între 6 șl 12
grade. La București : Vremea va fi in
general închisă, iar cerul mai mult
noros. Temporar va ploua. Vintul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
tura minimă va fi cuprinsă intre zero
șl 4 grade, iar maxima între 7 și 10
grade.

plină de inteligență politică, de vo
ință de unitate, de abnegație și sa
crificiu în luptă, de fidelitate față
de cauza poporului și socialismului.
In cuvîntul rostit la congres, se
cretarul general al P.C.S., Julio An
guita, a spus, intre altele: Aici ss
încheie o etapă a partidului. In dis
cuția dumneavoastră se află docu
mentul care marchează limpede as
pirațiile comune, identitatea de ve
deri in ce privește strategia și voin
ța de a avansa a comuniștilor spani
oli. Partidul Comunist din Spania și
Partidul Comunist al Popoarelor
Spaniei se unesc sub denumirea is
toricului nostru partid. Incepînd din
acest moment, toți facem parte din
Partidul Comunist din Spania și no
asumăm glorioasa Iui istorie. Un
partid comunist este un instrument
omogen pus în serviciul unei cauze
superioare, fără de care nu ar avea
nici o justificare : socialismul și co
munismul.
Acest congres al unității este o
Invitație permanentă și deschisă
adresată tuturor celor ce, la această
oră politică a Spaniei, înțeleg că
sînt necesare munca și aportul lor
în formă organizată. în aceste mo
mente, cind oamenii muncii spanioli
și poporul in general au obținut un
triumf cu totul excepțional în isto
ria Spaniei, devine mai necesară ca
niciodată activitatea organizată a atitor bărbați și femei care in alte
vremi au consacrat Partidului Comu
nist ce au avut mai bun în munca
și capacitatea lor. Prin urmare,
P.C.S. va fi după acest congres mai
deschis ca oricînd incorporării co
muniștilor care rămin incă neorga
nizați. Acest congres al unității co
muniste are și o altă caracteristică
extrem de importantă : aceea de a
servi ca exemplu altor partide, de
pe alte meridiane.
Referindu-se la situația internațio
nală. vorbitorul a subliniat că evo
luțiile în curs fac imperios necesar
un proces de apropiere și colaborare
a Întregii mișcări comuniste și mun
citorești. că primul pas în această
direcție ar trebui să fie depășirea
divizărilor din unele partide comu
niste. Răspunderea ce ne revine după
acest congres este enormă, a spus în
continuare secretarul general al
P.C.S. Am demonstrat că unitatea
comunistă este posibilă, că partidele
comuniste pot să crească. Am de
monstrat că analizele noastre asupra
situației social-economice și politice
erau corecte. Acum trebuie să de
monstrăm cu aceeași forță că prac
tica politică a P.C.S. este în stare să
organizeze, să impulsioneze, să dez
volte și să aplice o politică de per
spectivă.
Incepînd de astăzi trebuie să ne
dedicăm cu toții, cu energie reno
vată. întăririi acelui instrument al
politicii constructive care se numeș
te „Stingă Unită". A vorbi de „Stin
gă Unită" înseamnă a vorbi de alter
nativă de la stingă, de elaborarea în
comun a unor programe care săi răs
pundă problemelor oamenilor muncii,
a spus în încheiere Julio Anguita.
Secretarul general al Partidului
Comunist al Popoarelor Spaniei, Ig
nacio Gallego, a spus, între altele,
in cuvîntul său la congres : Ținem
acesî congres convinși că, o dată cu
el, ia sfirșit divizarea comuniștilor,
pentru a intra într-o nouă etapă a
dezvoltării partidului, de recuperare
crescîndă a ponderii sale, a influen
ței politice și morale în rîndul oa
menilor muncii, în genere în rîndul
cetățenilor progresiști și de stingă
din țara noastră. Sîntem, de aseme
nea, convinși că țara a intrat într-o
nouă etapă politică, în care ia sfîrșit perioada de conservatorism, de
eșecuri ale stîngii reale.
Socotim că există rațiuni eviden
te și suficiente spre a crede că trăim
Un timp al speranței și optimismu
lui, care va cere din partea noastră
a tuturor cote superioare de dezvol
tare organizată, de elaborare crea
toare a unor alternative, a unor noi
forme și stiluri de muncă politică.
Realitățile politice cer astăzi un ma
re partid comunist în Spania și el
va fi un asemenea partid. Ne-ar
bucura ca acest act de unitate să
servească drept element de referin
ță pentru soluționarea altor situații
similare cu a noastră. Trebuie sub
liniat că propria noastră experiență
națională a fost factorul determi
nant care a făcut posibilă dezvolta
rea și maturizarea procesului nostru
de unificare.
Din experiența ultimilor ani ar
trebui să extragem unele învățămin
te importante. Blocul social și poli
tic căruia partidul i se adresează și
pe care pretinde să-1 organizeze și
să-1 reprezinte este, fără îndoială,
mult mai amplu ca în trecut, dar,
de asemenea, mai complex și etero
gen. în primul rînd, ca urmare a
schimbărilor semnificative pe care
le înregistrează clasa muncitoare și
categoriile salariate
în
generai.
Apoi, prin importanța noilor mișcări
sociale, cu întreg aportul lor de tra
diții și alte particularități.
Avem în vedere un partid profund
democratic, în care organizația în
ansamblu și fiecare din militanții
săi să participe activ la elaborarea
politicii. In care pluralismul opiniilor
să capete expresie ca sursă de îm
bogățire a ideilor, prin intermediul
centralismului
democratic.
Adică
prin intermediul unicei metode care
permite înmănunchierea eficace a
diversității de poziții și necesara
unitate de acțiune. Ne identificăm
cu cele mai bune tradiții ale mișcă
rii comuniste spaniole, năzuim să
continuăm dezvoltarea unui partid
tot mai legat de oamenii muncii și'
mai înrădăcinat intr-o societate me
reu mai complexă din punct de ve
dere social și cultural — a spus Ig
nacio Gallego.
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In sprijinul dezvoltării unei largi
cooperări economice internaționale

VIENA:

Propunerile și considerentele României, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu privind problemele dezarmării,
întăririi încrederii și securității pe continentul nostru,
primite cu deosebit interes de participant!
VIENA 8 (Agerpres). — Corespon
dență de la Dumitru Ținu : Miercuri
s-au încheiat lucrările reuniunii de
la Viena a miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor europene, S.U.A. și
Canadei, prilejuită de începerea de
negocieri asupra forțelor armate
convenționale din Europa și pentru
adoptarea de noi măsuri de încre
dere și securitate pe continent. Timp
de trei zile, reprezentanții celor 35
de state participante au prezentat
pozițiile țărilor respective cu privire
la obiectivele celor două foruri ce
urmează să-și înceapă activitatea în
capitala Austriei.
In cadrul dezbaterilor generale a
fost unanim subliniată importanța
deosebită a negocierilor în proble
mele dezarmării convenționale, ele
deschizînd o etapă nouă în procesul
amplu și complex al edificării secu
rității în Europa. Este pentru prima
dată cînd toate statele membre ale
celor două
blocuri militare din
Europa — N.A.T.O. și Tratatul de la
Varșovia — se vor așeza în jurul
aceleiași mese pentru a discuta
despre reducerea armamentelor și
forțelor armate. Paralel, așa cum
s-a anunțat, se vor desfășura nego
cieri, cu participarea tuturor celor
35 de state, asupra adoptării de noi
măsuri de încredere și securitate pe
.continent.
Cu deosebit interes au fost primite
de participanții la reuniune consi
derentele și propunerile României,
ale președintelui Nicolae Ceaușescu
privind problemele dezarmării, în
tăririi încrederii și securității pe
continentul european.
Propunerile
formulate de țara noastră, alături
de propunerile altor țări, sînt de
natură să prefigureze premisele unor
dezbateri constructive, care să ducă
la elaborarea de măsuri generalacceptabile.
O idee prezentă în cea mai mare
parte a intervențiilor miniștrilor de
externe a fost aceea a eliminării asimetriilor în ce privește anumite tipuri
de armamente din Europa. Desigur,
asemenea asimetrii există și într-o
parte și în alta. Important este, așa
cum au subliniat numeroși vorbitori,
ca lichidarea disparităților existente
să se facă prin coborirea continuă a
nivelului înarmărilor, pînă la limite
strict necesare doar în scopuri de
autoapărare. în același timp, repre
zentanții mai multor țări au averti
zat asupra riscului ca eforturile în
direcția reducerii armamentelor și
forțelor convenționale să fie anulate
de măsuri de modernizare a arma
mentelor în alte domenii, cunoscute
fiind, de altfel, proiectele de această

natură elaborate în cercurile N.A.T.O.
Ceea ce se așteaptă în momentul de
față este o reducere substanțială a
armamentelor și efectivelor, și, în
mod corespunzător, a cheltuielilor mi
litare.
în acest sens se înscriu propuneri
le prezentate de țara noastră, ca și
de alte țări socialiste, de diferite țări
neutre și nealiniate. Au reținut, de
asemenea, atenția propunerile pre
zentate. în bloc, de țările membre ale
N.A.T.O. Ele au în vedere, între
altele, reduceri considerabile ale unor
tipuri de armamente considerate a
avea o mare capacitate ofensivă, ca
și stabilirea de plafoane ferme asu
pra nivelului forțelor armate și ar
mamentelor dislocate pe teritoriul
altor state. Potrivit observatorilor de
la Viena, există multiple puncte de
convergență între diferitele propuneri
avansate în această etapă, urmînd ca
în cadrul negocierilor concrete să se
acționeze pentru realizarea unei apro
pieri a pozițiilor, pentru convenirea
de măsuri care să întrunească con
sensul tuturor participanților.
Poziții similare sau apropiate au
fost exprimate în aceste zile și în ce
privește dezvoltarea și aprofundarea
măsurilor de întărire a încrederii și
securității pe continent, în conti
nuarea celor adoptate la Conferința
de la Stockholm. O serie de participanți, în special din țările balca
nice și din nordul Europei, au sub
liniat însemnătatea creării de zone
ale păcii, cooperării și bunei vecină
tăți, libere de arme nucleare și chi
mice în diferite regiuni ale conti
nentului.
De o deosebită importanță este
sublinierea făcută și de România și
exprimată într-o serie de alte inter
venții în sensul că negocierile de
la Viena — în ambele foruri — au
loc in cadrul procesului C.S.C.E. (al
Conferinței pentru Securitate și Co
operare în Europa). între state inde
pendente și suverane, pe bază de
deplină egalitate.
Joi, la Palatul Hofburg, vor în
cepe dezbaterile în cele două foruri
de negocieri — asupra forțelor ar
mate convenționale în Europa, și
pentru noi măsuri de încredere și
securitate pe continent. Periodic,
vor avea loc schimburi de infor
mații și de opinii asupra desfășură
rii lucrărilor, reprezentanții tuturor
statelor avînd posibilitatea să-și
spună cuvîntul asupra tuturor pro
blemelor dezarmării și securității,
probleme ce privesc interesele și
destinele ansamblului Europei, ale
tuturor popoarelor europene.

Cerința întăririi stabilității in sudul continentului african
subliniată de șefi de state din „prima linie"
GABORONE 8 (Agerpres). — Sta
bilitatea în sudul continentului afri
can poaite fi obținută doar pe calea
negocierilor, înțelegerii și cooperă
rii între statele regiunii, a declarat
președintele Zambiei, Kenneth Kaunda. în alocuțiunea rostită la deschi
derea reuniunii la nivel înalt a sta
telor „din prima linie“ din capita
la Botswanei. El a chemat toate ță
rile regiunii să dea dovadă de rea
lism și abordare constructivă a pro
blemei namibiene și să sprijine ac-
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cesul la independență al acesteia
prin aplicarea Rezoluției 435 a Conshliuiui de Securitate al O.N.U. La
rindul său. președintele Botswanei,
Quett Masire, a arătat că indepen
dența Namibiei răspunde cerințelor
tuturor țărilor regiunii și constituie
o condiție importantă pentru dezvol
tarea lor pașnică. Țările din „pri
ma linie", a spus el, trebuie să facă
totul pentru soluționarea pe cale
pașnică a situației din sudul conti
nentului african.

■ (din

Deschiderea sesiunii de primăvară a Consiliului
pentru comerț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D.
GENEVA 8 (Agerpres). — La Ge
neva au început lucrările sesiunii de
primăvară a Consiliului pentru co
merț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D.
Pe agenda reuniunii se află înscrise
probleme majore ale intensificării
dezvoltării și îmbunătățirii cooperă
rii economice pe plan mondial. Vor
fi abordate, între altele, tendințele
recente înregistrate în evoluția co
merțului internațional, problemele
reducerii și eliminării protecționismului, aspectele specifice ale comer
țului cu servicii și rolul acestuia în
sprijinirea progresului țărilor in curs
de dezvoltare, contribuția U.N.C.T.A.D.
Ia elaborarea strategiei internațio
nale de dezvoltare pentru următorul
deceniu.
Luînd cuvîntul în deschiderea
lucrărilor, secretarul general al
U.N.C.T.A.D., Kenneth Dadzie, a
subliniat că, în pofida angajamente
lor asumate cu ocazia lansării, în
1986, a rundei Uruguay de negocieri
comerciale multilaterale, persistă
tendințele de întărire a protecționismului în statele dezvoltate, ceea ce
se repercutează negativ asupra ex
porturilor țărilor în curs de dezvol
tare. El a relevat importanța ajun-

gerii la un acord pentru contraca
rarea protecționismului și liberaliza
rea comerțului internațional.
Președintele „Grupului celor 77",
ambasadorul Guatemalei, a exprimat
preocuparea față de situația incertă
a. economiei mondiale și consecințele
sale grave asupra țărilor în curs de
dezvoltare. Accesul pe piețele țărilor
dezvoltate s-a restrîns ca urmare a
proliferării măsurilor protecționiste,
a spus el. Totodată, prețurile produ
selor de bază au manifestat o ten
dință de scădere, în timp ce prețu
rile produselor importate de țările în
curs de dezvoltare au continuat să
crească, ceea ce a con.dus la înrău
tățirea raporturilor de schimb, reducîndu-se substanțial ponderea aces
tor țări în comerțul internațional.
Vorbitorul a subliniat necesitatea ur
gentă de reactivare a dialogului din
tre țările dezvoltate și cele in curs
de dezvoltare, în vederea traducerii
în viață a acordurilor și declarațiilor
adoptate cu privire la instaurarea
unei noi ordini economice internațio
nale, juste și echitabile, de natură să
reducă decalajele profunde existen
te între țările bogate și cele sărace.

Organizarea unei sesiuni speciale
a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— La recomandarea Comitetului său
pentru probleme economice și finan
ciare, Adunarea Generală a O.N.U. a
adoptat — cu 123 voturi favorabile și
unul împotrivă (S.U.A.) — o rezo
luție care prevede organizarea în anul
viitor, în intervalul 23—27 aprilie, a
unei sesiuni speciale a adunării con
sacrate cooperării economice inter
naționale, creșterii economice și pro
gresului țărilor în curs de dezvoltare.
Sesiunea va constitui un cadru priel

nic pentru întărirea cooperării eco
nomice internaționale și regionale.
Rezoluția prevede crearea unui co
mitet interguvernamental avînd sar
cina pregătirii sesiunii speciale și
cere secretarului general al O.N.U.
să întreprindă consultări cu repre
zentanții guvernelor pentru elabora
rea unui raport asupra stadiului coo
perării economice internaționale și a
mijloacelor de reactivare a creșterii
și dezvoltării economice a lumii a
treia.

Demersuri ale țărilor Americii Latine pentru
soluționarea problemei datoriei externe
• Guatemala cere convocarea unei reuniuni la nivel înalt
• Guvernul peruan sistează plățile
CIUDAD DE GUATEMALA 8 (Agerpres). — Guatemala s-a pronun
țat pentru o reuniune regională la
nivel înalt. în 1990, consacrată dez
baterii problemei datoriei externe
latino-americane, care în prezent se
ridică la aproximativ 420 miliarde
de dolari — transmite agenția Efe.
Președintele Guatemalei, Vinicio
Cerezo, a precizat, intr-o declarație
făcută la Ciudad de Guatemala, că
o propunere oficială în acest sens
va fi făcută de ministrul guatema
lez al relațiilor externe, in cadrul
apropiatei reuniuni ministeriale re
gionale de la Caracas pe această
temă.
LIMA 8 (Agerpres). — La Lima
a fost dat publicității un comunicat
al Ministerului Economiei și Finan
țelor al Republicii Peru în caire se
anunță că guvernul peruan sistează
plățile în contul sumelor datorate
Băncii Interamericane de Dezvol
tare.
în cursul anului trecut, se preci
zează cu acest prilej, Peru a ob
ținut de la banca respectivă cre
dite în valoare de 67.8 milioane do
lari, dar a fost nevoit să transfere
în contul aceleiași bănci 69,1 milioa
ne dolari reprezentînd serviciul la
datoriile acumulate anterior.

QUITO 8 (Agerpres). — Potrivit
unui raport dat publicității de Co
misia Acordului de la Cartagena, in
1988 cele cinci țări membre ale Pac
tului ANDIN au transferat in ex
terior 3,8 miliarde dolari, ca ur
mare, în principal, a sporirii costu
lui serviciilor aferente; datoriei ex
terne, care se ridică în prezent la
circa 80 miliarde dolari. Suma re
prezintă o creștere însemnată față
de 1987. cînd transferul a fost de
2,5 miliarde dolari.

WASHINGTON 8 (Agerpres). —
Un raport' elaborat de grupul
„Twentieth Century Fund" din
S.U.A., intitulat „Căile pentru re
dresarea economică", avertizează, că
persistenta crizei datoriilor externe
constituie o amenințare la adresa
relațiilor Nord-Sud, a stabilității în
țările debitoare, ca și a comerțului
mondial.
Autorii raportului, experțl din
sectorul particular, subliniază im
portanța soluționării problemei prin
măsuri care să contribuie la pro
gresul economic și social al țărilor
împovărate, făcînd o serie de suges
tii in acest sens. în acest context,
este relevată necesitatea adoptării
de urgentă a unor măsuri pe termen
scurt care să ducă la ușurarea po
verii datoriei externe.

AFGANISTAN

Chemare la încetarea
înfruntărilor armate
KABUL 8 (Agerpres) — Membrii
Camerei Deputaților a parlamentu
lui R. Afganistan au dat publi
cității un mesaj adresat formațiuni
lor politice de opoziție din interiorul
țării in care cheamă să se pună ca
păt înfruntărilor armate și propun
participarea egală la viata politică
a țării. în acest scop, ei se declară
gata să realizeze contacte și să aibă
convorbiri cu opoziția, fie în cadrul
parlamentului, fie în oricare loc din
Afganistan — relatează agenția
T.A.S.S.

Congresul P.C.
din India
NEW DELHI. 8 (Agerpres). — în
cadrul lucrărilor celui de-al XIV-lea
Congres al P.C. din India, care con
tinuă în orașul Calcutta, secretarul
general al Consiliului Național al
partidului. Rajeshwara Rao, a pre
zentat raportul cu privire la situația
politică internă și cea internațională
— informează agenția T.A.S.S.
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Dezarmarea - necesitate vitală
a omenirii

BRUXELLES 8 (Agerpres). —
N.A.T.O. ar trebui să hotărască un
moratoriu de trei ani înainte de a
iniția modernizarea armelor sale
nucleare tactice și să decidă o re
ducere unilaterală a armamentului
său atomic din Europa — această
cerință a fost exprimată de Centrul
de cercetare și informație în pro
blemele păcii al Belgiei, principalul
institut belgian care se ocupă de
problemele apărării. Totodată, cen
trul de cercetare belgian se pro
nunță pentru evitarea sporirii
armelor nucleare strategice ale
S.U.A. de pe teritoriul european —
precizează agenția A.N.S.A.

lin, este exprimată îngrijorarea în
legătură • cu faptul că în prezent
cursa înarmărilor continuă, ceea ce
impune măsuri care să conducă la
dezarmarea nucleară globală.

BERLIN 8 (Agerpres). — Secțiu
nea din R.D. Germană a organiza
ției Medicii lumii pentru preîntîmpinarea unui război nuclear s-a
pronunțat pentru un moratoriu
asupra experiențelor cu arma nu
cleară și pentru realizarea unui
tratat internațional care să interzi
că asemenea teste. După cum
transmite agenția A.D.N., într-o
declarație dată publicității la Ber-

BONN 8 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvint al Partidului Ecolo
gist din R.F.G., Ralph Fuecks, a
cerut să se renunțe la preconizata
„modernizare" a rachetelor nuclea
re cu rază scurtă de acțiune de pe
teritoriul țării. Potrivit agenției
A.D.N., la o conferință de presă la
Bonn, R. Fuecks a relevat că în
spatele așa-zisei modernizări „se
ascunde practic o reînarmare".

in salarizarea femeilor

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al U.R.S.S.
a anunțat că 75 la sută din efecti
vele trupelor sovietice aflate pe te
ritoriul R.P. Mongole se vor reîn
toarce în patrie, relatează agenția

LONDRA 8 (Agerpres). — într-un
raport publicat la Londra, elaborat
de Comisia pentru egalitatea șanse
lor (E.O.C-), se relevă că in Marea
Britanic se menține în continuare
inegalitatea de salarizare intre băr
bați și femei. Cifrele publicate de
această organizație indică faptul că,
în 1987, în Marea Britanie veniturile
muncitoarelor au fost cu 32 la sută
mai reduse decît ale bărbaților. De
calajul în ce privește alte categorii
de angajate era de 46 la sută. Ra
portul arată că, in general, in ță
rile membre ale Comunității euro
pene aceste diferențe se perpetuea
ză. în pofida existenței legislațiilor
care prevăd salarii egale la muncă
egală. Astfel, in Italia, unde dife
rențele de salarii sint cele mai mici
in cadrul „celor 12", decalajul de
venituri între bărbați și femei se
situează intre 17—31 la sută.

actualitatea politică)

RIAD 8 (Agerpres). — La Riad
s-au Încheiat lucrările reuniunii mi
niștrilor afacerilor externe ai țări
lor membre ale Consiliului de Co
operare al Golfului, care grupează
Arabia Saudită, Bahrein. Emiratele
Arabe Unite, Kuweit. Oman și Qatar,
într-o declarație dată publicității la
încheierea reuniunii, participanții
au manifestat sprijinul față de efor

PHENIAN 8 (Agerpres). — După
cum transmite agenția A.C.T.C.,
conducătorul delegației R. P. D. Co
reene în Comisia militară de armis
tițiu a adresat o scrisoare țărilor
neutre membre ale Comisiei de su
praveghere. în care atrage atenția
asupra faptului că partea america
nă a mobilizat' importante trupe
dotate cu echipament modern, in
vederea manevrelor comune cu Co
reea de Sud. codificate „Team Spi
rit ’89", prevăzute să inceapă la 14
martie. In scrisoare sint reamintite

r

în ultima vreme, opinia publică in
ternațională urmărește cu interes spo
rit evoluția problemei namibiene,
care, după semnarea acordurilor cu
privire la reglementarea situației din
Africa de Sud-Vest, a intrat pe un
făgaș nou. Așa cum se știe, înțelege
rile convenite la sfîrșitul anului tre
cut au determinat încetarea definitivă
a luptelor, începerea retragerii trupe
lor sud-africane și declanșarea unor
ample pregătiri pentru trecerea la
aplicarea Rezoluției 435 a Consiliului
de Securitate cu privire la proclama
rea independenței Namibiei. Etapa
materializării prevederilor documen
tului amintit mai sus și cunoscut sub
numele de Planul O.N.U. va începe
la 1 aprilie. Ea și-a pus de pe acum
amprenta asupra centrului adminis
trativ al teritoriului — orașul Wind
hoek, unde domnește o atmosferă
febrilă, caracteristică unor eveni
mente de importanță deosebită.
în acest context, atenția observato
rilor politici a fost reținută de faptul
că la scurtă vreme după adoptarea de
către Consiliul de Securitate a hotărîrii cu privire la dimensiunile și
sarcinile Grupului de asistență al
O.N.U. pentru perioada de tranziție
(U.N.T.A.G.) în Namibia, la Wind
hoek a sosit comandantul aces
tuia, generalul-locotenent Dewan
Prem Chand (India). Colaboratorii
săi — militari și observatori — ur
mează să-și facă apariția într-un
timp cit mai scurt. Ei vor supra
veghea încetarea focului, retragerea
trupelor sud-africane și desfășurarea
pregătirilor în vederea alegerilor de
la 1 noiembrie pentru Adunarea Con
stituantă. Deși pînă la preluarea atri
buțiilor U.N.T.A.G. mai sint cîteva
săptămîni, observatorii politici sînt de
părere că misiunea pe care acesta o
va avea de îndeplinit nu va fi deloc

ușoară. Dificultățile prevăzute au in
vedere numărul restrîns al „căștilor
albastre" (4 650), suprafața imensă a
teritoriului namibian (824 292 kmp) și
situația deosebit de complexă exis
tentă în Namibia după mai bine de 70
de ani de dominație sud-africană.
Tocmai de aceea, unele țări au expri
mat rezerve în legătură cu reducerea
efectivelor „căștilor albastre", propu
se inițial, și cer, în continuare, întă
rirea grupului. Astfel, cu prilejul re
centei reuniuni a Comitetului minis
terial al Organizației Unității Africa
ne de la Addis Abeba, Ide Oumarou,
secretarul general al acestui organism,
a propus participanților ca O.U.A. să
creeze propriul său contingent de
observatori, care să ajute Grupul de
asistență al O.N.U. în vederea asigu
rării desfășurării normale a procesu
lui de dobindire a independenței Na
mibiei.
Cel de-al doilea eveniment inedit,
petrecut în ultimele zile la Windhoek,
îl constituie încetarea activității așazisului „guvern interimar" impus în
1985 de R.S.A. pentru a-și perpetua
dominația asupra teritoriului nami
bian. Dizolvarea acestui organism
marionetă a avut loc la 28 februarie.
Ea a coincis cu împlinirea a cîtorva
săptămîni de la începerea retragerii
trupelor sud-africane din Namibia,
fiind prezentată ca un gest de bună
voință din partea Pretoriei, care ar fi
gata să-și îndeplinească obligațiile
ce-i revin din acordurile semnate în
urmă cu aproape trei luni, la New
York, de către Angola, Cuba și R.S.A.
Dar masele largi ale poporului nami
bian, care au suferit ani la rînd din
cauza tergiversărilor și manevrelor de
tot felul ale guvernului sud-african
pentru a împiedica soluționarea pro
blemei Namibiei, au suficiente moti
ve de neîncredere. R.S.A. nu a renun-

|
SEARA CULTURALA ROMA| NEASCA. In cadrul manifestărilor
dedicate
marcării
centenarului
I Mihai Eminescu, în Berlinul occi
dental a avut loc o seară culturală
românească. în fața unui numeros
I public, au fost evocate viața și
personalitatea marelui poet. Au
fost recitate poeme din creația
eminesciană, fiind totodată interI pretate piese muzicale inspirate din
versurile poetului.

I
I
I
Douâ imagini semnificative din Namibia de azi : tineri namibieni încorporați împotriva voinței lor în forțele te
ritoriale S.W.A.T.F., create acum opt ani de R.S.A. și conduse de ofițeri sud-africani ; și în profund contrast
cu o asemenea acțiune samavolnică — o amplă demonstrație la Windhoek, in sprijinul aplicării consecvente a pre
vederilor Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate, cu privire la acordarea independenței Namibiei

țat la politica sa de apartheid și dis
criminare rasială. Ea continuă să ne
socotească aspirațiile popoarelor din
zonă, să le încalce în mod brutal
drepturile suverane, așa cum au con
firmat-o recentele incursiuni împotri
va R.P. Angola, ca și planurile sale
în problema namibiană. Mai exact,
cei care au prelungit tragedia poporu
lui namibian nu au fost îndepărtați
complet. Locul „guvernului interimar"
va fi preluat temporar de către o ad
ministrație condusă de guvernatorul
general al Namibiei (sud-africanul
Louis Pienaar) și de un reprezentant
al O.N.U. Unele organisme de „asi
gurare a ordinii", care și-au cîștigat o
tristă faimă prin abuzurile săvîrșite
de-a lungul anilor, vor rămîne mai
departe în funcțiune. Iată de ce. în
tr-o declarație dată publicității la
Luanda, S.W.A.P.O. a cerut O.N.U.
să respingă decizia guvernului sudafrican de a asigura continuarea ac
tivității așa-numitei Forțe teritoriale
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.T.F.)
formată din 35 000 de oameni. în pe
rioada de tranziție. Organizația a pro
testat, de asemenea, vehement împo
triva recrutării forțate în aceste uni
tăți a tinerilor namibieni. Referindu-se la astfel de reacții și la altele
asemănătoare.
revista
americană
„NEWSWEEK" relevă că „R.S.A. se
va găsi sub o presiune internațională
enormă pentru a-și respecta progra
mul de retragere a trupelor sale.
Membri ai S.W.A.P.O. și alfi critici

continuă să manifeste o justificată
suspiciune fată de intențiile Preto
riei".
Firește, un loc important în cadrul
pregătirilor care se desfășoară pentru
trecerea la aplicarea Rezoluției 435 îl
ocupă organizarea alegerilor generale,
care vor avea loc peste opt luni. La
Windhoek s-a anunțat că de la 1 apri
lie vor lua ființă pe cuprinsul teri
toriului namibian 600 de centre de
vot, care vor începe înregistrarea ale
gătorilor. Toți refugiații aflați peste
hotare vor putea să se reîntoarcă în
țară, garantîndu-li-se securitatea. Cu
ajutorul Crucii Roșii Internaționale,
vor avea loc convorbiri în taberele de
refugiați namibieni din diferite țări
ale Africii pentru a li se aduce Ia cu
noștință aceste hotărîri. Numeroase
fapte lasă să se întrevadă însă că
întregul proces de pregătire și des
fășurare a alegerilor va cunoaște des
tule dificultăți, deoarece R.S.A. va în
cerca* desigur, să influențeze viitoa
rea campanie electorală și, implicit,
rezultatele alegerilor din toamnă. In
tr-un amplu comentariu consacrat si
tuației create după dizolvarea „guver
nului interimar", agenția spaniolă de
știri Efe relevă : „Drumul spre inde
pendenta Namibiei nu va fi ușor da
torită existenței in țară a unor insti
tuții stabilite de către sud-africani în
anii dominației și cu care se va con
frunta S.W.A.P.O. in timpul campa
niei electorale. Conform unor ziariști
occidentali, R.S.A. a dat fiecăruia din

tre -«partidele interne»- (favorabile
Pretoriei — n.n.) din Namibia peste
400 milioane de dolari".
S.W.A.P.O. condamnă cu toată vi
goarea aceste uneltiri, cerînd militanților săi, întregului popor să-și
ascută vigilența și să-și întărească
unitatea de acțiune. Situația existentă
după semnarea acordurilor în proble
mele Africii de Sud-Vest a fost exa
minată în cadrul reuniunii extraordi
nare a C.C. al S.W.A.P.O. de la mij
locul lunii trecute. Cu acel prilej, s-a
hotărît ca in mai să înceapă reîntoar
cerea zecilor de mii de refugiați în
Namibia, astfel încît organizația să
poată desfășura o campanie electo
rală pe întreg teritoriul în vederea
obținerii majorității de două treimi
necesare formării unui guvern popu
lar în Namibia. De asemenea, s-a pre
cizat că, după scrutin, S.W.A.P.O. va
putea să intre în alianță cu alte par
tide. Problemele actuale ale Namibiei
au fost abordate și într-o declarație
făcută zilele trecute la Bonn de pre
ședintele organizației, Sam Nujoma.
S.W.A.P.O. — a declarat acesta — va
respecta cu strictețe prevederile pla
nului O.N.U. privind accesul la inde
pendență al Namibiei, fiind, totodată,
ca forța politică conducătoare, dorni
că să stabilească raporturi de colabo
rare cu celelalte formațiuni politice
ale tării, care să permită edificarea
unei Namibia pașnice, democrate și
nealiniate.

Nicolae N. 1UPU

turile secretarului general al O.N.U.
vizînd realizarea păcii intre Iran și
Irak și normalizarea situației în
regiune. Țările membre și-au ex
primat dorința de a continua con
tactele cu părțile interesate și cu
membrii permanenți ai Consiliului
de Securitate pentru a se înregistra
o cotitură în negocierile de pace
iraniano-irakiene.

eforturile R.P.D. Coreene îndrepta
te spre destindere, spre eliminarea
actualei situații de confruntare po
litică și militară, spre promovarea
păcii și reunificarea pașnică a pa
triei. Se atrage serios atenția că exercițiile militare „Team Spirit ’89",
implicînd și introducerea de arme
nucleare în Coreea de Sud. repre
zintă o încălcare gravă a prevederi
lor armistițiului, la care sînt parte
și S.U.A., și duc la o încordare eytremă în Peninsula Coreea.

S3?

ÎNTREVEDERI CHINO-IRANIENE. Președintele Adunării Națio
nale Consultative a Iranului. Ak
bar Hashemi Rafsanjani, l-a pri
mit pe Tian Jiyun, vicepremier al
I Consiliului de Stat al R.P. ChiI neze, care a efectuat o vizită în
Iran.< Au fost discutate probleme
referitoare la relațiile dintre cele
două țări, exprimîndu-se dorința
extinderii raporturilor chino-iraniene în diferite domenii. In timpul vizitei, vicepremierul chinez a
mai fost primit de președintele
Iranului, Seyyed Aii Khamenei, și
Ide primul-ministru. Mir Hussein
Moussavi, transmite agenția I.R.N.A.

® Intensă activitate înaintea trecerii la aplicarea Planului
O.N.U. cu privire la acordarea independenței teritoriului
© Dizolvarea guvernului marionetă de la Windhoek și înce
perea pregătirilor în vederea alegerilor generale •
S.W.A.P.O. în favoarea unei largi alianțe a tuturor forțelor
patriotice

T.A.S.S. Unitățile militare respecti
ve vor fi desființate sau reduse.
Din Mongolia va fi retras și des
ființat întregul grup de unități so
vietice de aviație.

AGENȚIILE DE PRESA
țSB - pe scurt

PLENARA C.C. AL P.M.S.U. La
Budapesta s-au desfășurat lucrăriI le plenarei C,C. al P.M.S.U., care a
dezbătut și aprobat programul pe
[ termen scurt al P.M.S.U.

0 etapă decisivă în lupta
pentru dobîndirea independenței

BONN 8 (Agerpres). —
Social-Democrat din R.F. Germa
nia, principala formațiune de opoziție din această țară, se opu
ne cu-fermitate reinarmării ce ur *
mează să aibă loc sub pretextul
„modernizării" rachetelor cu rază
scurtă de acțiune, a reafirmat, la
o conferință de presă la Bonn, pre
ședintele P.S.D., Hans-Jochen Vo
gel.

Manevrele „Team Spirit ’89“ ascut încordarea
in Peninsula Coreea

.
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Pentru impulsionarea negocierilor
de pace dintre Iran și Irak

Grave consecințe
ale războiului nedeclarat
împotriva Mozambicului
MAPUTO 8 (Agerpres). — Cel
puțin 600 000 de mozambicani și-au
pierdut viața ca o consecință direc
tă ori indirectă a acțiunilor teroris
te desfășurate pe teritoriul Mozam
bicului de elementele contrarevolu
ționare ale așa-zisei Mișcări Națio
nale de Rezistentă (M.N.R.), se ara
tă într-un document elaborat de gu
vernul mozambican în colaborare cu
UNICEF și citat de agenția A.I.M.
Războiul nedeclarat împotriva Mo' zambicului. se relevă, agravează și
mai mult situația aprovizionării re
giunilor afectate de secetă, el repre
zentînd un impact distructiv, asupra
dezvoltării economice și sociale a
țării. Totodată, au fost înregistrate
distrugeri ale unităților sanitare ale
populației din zonele rurale. în pe
rioada 1982—1987, forțele
M.N.R.,
arată documentul, au distrus 822 de
unități medicale.

*

în legătură cu reducerea efectivelor
militare sovietice din R.P. Mongolă

PIAȚA COMUNĂ
Inechități flagrante

1
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VIZITA.
Conducătorul Manii
I Revoluții de la 1 Septembrie a
I Marii Jamahirii Arabe Libiene
Populare Socialiste, Moammer Al| Kadhafi, l-a primit pe primul-mi| nistru al Sudanului, Sadiq ElMahdi. sosit intr-o vizită în aIceastă țară — a anunțat agenția
JANA, citată de KUNA.
CONVORBIRI INTERCIPRIOTE.
La Nicosia a avut loc o întîlnire
între președintele Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, și liderul ciprioților
turci, Rauf Denktaș, în cadrul con
vorbirilor, ce au loc sub egida
O.N.U., vizînd soluționarea pașnică
a problemei cipriote. Pentru joi
Ieste programată o nouă rundă (a
treia) de negocieri.

I
I

I
NUMIRE. Senatul Statelor Unite
J a aprobat numirea lui Thomas
Pickering în calitate de reprezenItant permanent al S.U.A. la ’ Na
țiunile Unite.
ÎN PERSPECTIVA ALEGERII LOR PREZIDENȚIALE DIN NI| CARAGUA. Guvernul nicaraguan
a solicitat secretarilor generali al
[ O.N.U. și O.S.A.. Javier Perez de
Cuellar și Joao Baena Soares, tri* miterea de observatori internațioInali la alegerile prezidențiale care
vor avea Ioc în 1990 pentru a con
stata în toate etapele procesului
electoral corectitudinea scrutinului,
I informează agenția Efe.
„LUMEA ARABA ÎN 2000". în
I capitala Egiptului au început lu
crările conferinței internaționale
sub genericul „Lumea arabă în
anul 2000". Participanții, specialiști
Nîn domeniul demografiei, pornind
de la estimările privind numărul

persoanelor nemijlocit angajate în I
sferele productive la începutul mi- |
leniului viitor, analizează posibi
litățile pentru sporirea numărului t
de locuri de muncă.

SARCINI ALE AUTORITĂȚI
LOR ANGOLEZE. Președintele
Angolei, Jose Eduardo dos Santos,
a declarat in fața parlamentului
tării că îndeplinirea planului de
restabilire economică și financiară
se află printre cele mai urgente
sarcini ale autorităților guverna
mentale. El a menționat că prin
îndeplinirea planului economic se
urmărește o creștere medie anuală
de 2,4 la sută a produsului intern
brut în sectorul nepetrolier.

I
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CONGRES LA TRIPOLI. La
Tripoli au continuat lucrările celei
de-a XV-a sesiuni a Congresului
General Popular al Marii Jamahi
rii Arabe Libiene Populare Socialiste — informează agenția JANA.
Deputății dezbat rezoluțiile Congreselor Populare de bază adopta
te în cea de-a doua rundă a ședințelor pe anul 1988. cu privire la
probleme ale vieții economice și
sociale a țării.
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O DECLARAȚIE COMUNA a
guvernului și Mișcării insurgente
„Alfaro Vive Carajo", în care se
anunță hotărirea acestei mișcări de
a înceta lupta armată și a partici
pa la viața social-politică legală a
țării a fost dată publicității la
Quito, capitala Ecuadorului — relatează agențiile Prensa Latina și
Efe.

LUPTELE DIN SALVADOR.
Forțele democratice insurgente din
Salvador, reunite în cadrul Frontului Farabundo Marti pentru Eli
berare Națională (F.M.L.N.) și
Frontul Democratic Revoluționar
(F.D.R.). au scos din luptă în ult’imele 24 de ore cel puțin 52 de mi
litari aparținînd armatei guvernamentale. Totodată, gherila salvadoriană a doborit un elicopter si a
avariat altele două.
STATIA AUTOMATA INTERPLANETARA „PHOBOS" își con
tinuă zborul pe o orbită de satelit al planetei Marte. Se fac cercetări asupra activității solare, a
cimpurilor magnetice din jurul lui
Marte, a atmosferei și suprafeței
„planetei roșii". La o comandă
transmisă de la centrul de urmărire a zborului. a fost pusă în
funcțiune instalația-motoare a stației interplanetare, permițînd vehi
culului cosmic să se înscrie pe o
nouă orbită in planul orbitei satelitului natural al lui Marte — Pho
bos. Se preconizează no<i manevre
pentru a permite realizarea unei
orbite, care să asigure o apropiere
a stației de Phobos pînă la distanta
de 200 kilometri, apropiere prevăzută să aibă loc la 14 martie.
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BALANȚA DE PLĂȚI A FRAN- I
ȚEI s-a soldat în anul 1988 cu un I
deficit de 23,3 miliarde franci,
relevă un raport oficial dat publi- I
cității la Paris.
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