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Avem un partid unit și puternic, cu o politică justă, avem un minunat popor, o clasă
muncitoare, o țărănime și intelectualitate cu un nivel tot mai ridicat de cunoștințe. în
această unitate a întregii națiuni în jurul partidului, în lupta pentru comunism, pentru
o viață liberă și independentă stă garanția mersului ferm înainte al întregii noastre
națiuni.
'■ *•

NICOLAE CEAUȘESCU
Ziarele, televiziunea și radioul au
relatat pe larg despre vizita de lucru
in județul Hunedoara a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. Presa de
ieri a publicat cuvintarea secretaru
lui general al partidului rostită la
marea adunare populară din muni
cipiul Petroșani. în atmosfera de
vibrantă însuflețire patriotică, revo
luționară, manifestată cu putere în
cadrul adunării de la Petroșani, ce a
încununat acest nou și rodnic
dialog al conducătorului partidu
lui și statului nostru cu oamenii
muncii,
cuvintarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu. infățișind
tabloul
marilor realizări ale poporului
_________ ... român. sub
conducerea partidului, in anii revo
luției și construcției socialiste, cu
deosebire după Congresul‘ al IX-lea,
a relevat răspunderile ce re
vin întregului partid, in trenului
popor, fiecărui muncitor, țăran sau
intelectual, fiecărui cetățean al pa
triei in opera de ridicare a Româ
niei socialiste pe noi trepte, superi
oare, de progres, bunăstare și civi
lizație. Cu deosebire a fost Subli
niată necesitatea de a se acționa
cu fermitate pentru înfăptuirea
exemplară a prevederilor actua
lului plan cincinal, a sarcinilor eco
nomice ale acestui an, întimpinînd
astfel cu noi și importante realizări
cea de-a 45-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și
.națională,, antifascistă și antiimperialistă și . cel de-ai XIV-lea
Congres al Partidului Comunist
Român. în acest spirit, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a spus:
„Trebuie să ne propunem să concen
trăm, forțele spre mai., buna organic
zare și modernizare a tuturor sec
toarelor, spre introducerea mai pu«••rnică a mijloacelor tehnice celor
mai moderne, a științei și tehnicii
in toate domeniile, să asigurăm în
făptuirea obiectivelor noii revoluții
agrare. Pe această bază să asigurăm
noi și noi progrese ale patriei noas
tre, înfăptuirea pină in anul 2060 a
Programului partidului de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate, să creăm condițiile
pentru a trece la realizarea in viață a
principiilor comuniste de muncă și
viață”.
în concepția partidului nostru, a
secretarului său general. socialis
mul, umanismul și democrația sint
de nedespărțit. în anii de după
Congresul al IX-lea, în cadrul sis
temului democrației muncitorești-revolutionare. dezvoltat' și perfecțio
nat continuu, s-a intensificat dialo
gul dintre partid și mase, partici
parea egală a tuturor oamenilor

opțiunilor științifice, clarviziunii cu
cu seamă în anii care au trecut de
care au fost elaborate și înfăptuite
la istoricul Congres din 1965.
In
cuvintarea rostită la marea adunare
programele partidului, aceste im
portante realizări sint. azi. reali
populară din municipiul Petroșani,
tăți
definitorii ale țării, exprimind
tovarășul Nicolae Ceaușescu a evocat
elocvent superioritatea socialismului
faptul că, în toți acești ani, străbăca mod de organizare a societății,
tîndu-se un drum lung, în țară s-au
de manifestare creatoare, constructi
realizat multe, s-au obținut succese
vă, in condiții de libertate și demo
de seamă în dezvoltarea societății.
Față de 1945, producția industrială
crație autentică, de demnitate, a
personalității umaho.
este de peste 120 de ori mai mare ;
Tot ceea ce s*a
înfăptuit in
în aceeași perioadă
a crescut de '
peste 9 ori producția agricolă. Au i România in cei '46 de ani de după
23 August 1944. in cei peste 40 de
fost construite importante centre in
ani de construcțiețsocialistă și în
dustriale, s-au dezvoltat considerabil
deosebi din 1965 âjcoace dovedeș
forțele de producție, in toate
te. in cel mai inal\ grad, că numai
județele tării, s-a trecut la di
proprietatea socialistă asigură atit
versificarea
și modernizarea în
dreptatea socială, cil. și desfășurarea
tregii economii, s-au construit lo
proceselor și fenomenelor din socie
cuințe, școli, spitale, au progresat
tate in conformitate cu interesele
fără precedent știința națională, cul
naționale supreme, uU tendințele ne
tura, învățămintul. In general, in
cesare și esențiale «ale progresului
anii de după cel de-al IX-lea Con
multilateral. „Numa; și numai socia
gres al partidului, s-a asigurat pro
lismul, proprietatea socialistă, pro
gresul neîncetat al țării in condițiile
prietatea intregului popor — a pre
afirmării puternice a noii revoluții
cizat tovarășul Nicc’tae Ceaușescu —
tehnico-științifice și a noii revoluții
constituie garanția mersului înainte
agrare, ale generalizării noii calități
spre visul de aur, sare comunism !“.
a muncii și vieții întregului popor,
România dispune, azi. de tot ceea
ale manifestării plenare a personali
ce este necesar pentru realizarea
tății umane.
mobilizatoarelor .programe adoptate,
Toate aceste noi realități au con
tribuit in mod fundamental la ridi
pentru înscrierea muncii in orizon
carea nivelului de trai material și
turile unei noi calități, pentru pro
spiritual al întregului popor, exprigresul multilateral. Gradul înalt de
mind. cum a subliniat tovarășul
acumulare socialista constituie ga
Nicolae Ceaușescu, „esența societă
ranția modernizării' industriei, a în
ții socialiste multilateral dezvoltate,
tregii economii, a perfecționării con
țelul suprem al politicii partidului
ducerii întregii activități, economice
nostru comunist, care, face totul
și sociale. Pentru clasa muncitoare,
pentru oameni, cu oamenii, pentru
țărănime și intelectualitate, pentru
întregul popor, pentru întregul
bunăstarea și fericirea întregii na
țiuni”.
partid, cea mai mare îndatorire pa
Desigur, nimic nu a venit de-a
triotică și revoluționară o constituie,
obțj|nuț.,prțn..ii(pin- f ftt.prezenț
ag£ țlum a, arătat, din
ca întregului popor, strifts unit în
nou. așa cum a cerut cu'vibrant'pa
triotism secretarul general al. parti
jurul partidului. Ca rezultat al unei
opțiuni politice de mare răspunde
dului —, realizarea integrală a pro
re pentru prezentul și viitorul ță
gramelor de dezvoltare, a planului
rii, de a repartiza o treime din ve
pe acest an și pe întregul cincinal.
nitul național pentru dezvoltare.
în acest an. cind se împlinesc 45 de
România socialistă a putut să se
ani de la actul istoric de demnitaangajeze in competiția progresului
te patriotică de la 23 August 1944,
ce se desfășoară pe plan mondial.
acum, în anul în care se va desfăNumai așa au putut fi asigurate ma
șura cel de-al XlV-lea Congres,
___ „___ , ..inrile înfăptuiri din acești ani rodnici.
tregul popor român, int.r-o puternică
Numai așa pot fi realizate cuteză
unitate în jurul partidului, al mare
lui
său
conducător,
tovarășul
toarele programe de modernizare a
producției și de perfecționare a or
Nicolae Ceaușescu, consideră drept
ganizării muncii din actuala etapa,
suprema sa indatorire, supremul leîn cuvintarea rostită la Petroșani,
gămint față de patrie ridicarea pe
secretarul general al partidului a
noi trepte, superioare, a măreței
construcții socialiste, angajindu-se
subliniat că dacă nu ar fi fost
să îndeplinească in mod exemplar
alocate, an de an. importante mijloace pentru
cutezătoarele obiective ale trecerii
dezvoltare,
nici progresul multilateral al țățării noastre intr-un nou stadiu al
rii.
dezvoltării sale economico-sociale,
nici
modernizarea
productiei. nici construcția de locusă asigure progresul multilateral al
patriei, afirmarea liberă, demnă,
ințe, nici accesul larg al tuturor
suverană a României socialiste.
cetățenilor Ia știință, invățămînt și
cultură nu erau posibile. Datorită
Adrian VASILESCU

muncii, a tuturor cetățenilor la
elaborarea și înfăptuirea politicii
partidului, a statului nostru socia
list, la aplicarea fermă a principiilor
autoconducerii și autogestiunii, la
asigurarea funcționării optime a me
canismului economica-social. Demo
crația socialistă, concepută ca un
ansamblu de drepturi și îndatoriri
egale pentru toți fiii țării, asigură
cadrul de acțiune revoluționară
pentru creșterea puternică a iniția
tivei și răspunderii tuturor colecti
velor de muncă, din toate domeniile
vieții economise și sociale, in înde
plinirea planului, a programelor
pentru prezent și pentru viitor, în
întărirea și dezvoltarea proprietății
socialiste, în gospodărirea cu maxi
mă eficiență a avuției naționale. în
acest ansamblu larg și complex, economic, politic și social, al condu
cerii societății cu poporul și pentru
popor, se inscrie și.recenta vizită de
lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. in județul Hunedoara.
Ca întotdeauna, în astfel de împre
jurări." au fost examinate, la fața
locului, in unități producătoare de
bunuri materiale, modul în care sint
îndeplinite planurile, calitatea și
eficienta acțiunilor, a măsurilor
concrete pentru valorificarea depli
nă a posibilităților existente, a do
tării tehnice, in general a resurselor
materiale și umane. Au fost anali
zate. in mod aprofundat, Împreună
cu oamenii muncii din județul Hu
nedoara. cu specialiștii, posibilitățile
de dezvoltare in continuare a bâtei
energetice și de materii prime, a al
tor domenii de interes național, de
ridicare continuă a nivelului tehnic
și calitativ al producției, de creștere
mai rapida a productivității 'rtitflfclt,
de aplicare cu o mal mare eficiență
a autoconducerii și autogestiunii, a
mecanismului
economico-financiar.
O deosebită atenție a fost acordată,
în acest sens, măsurilor ce trebuie
să fie luate in cel mai scurt timp
pentru legarea și mai strinsă a ve
niturilor întregului personal munci
tor din unitățile economice de indeplinirea planului la export, de can
titatea și calitatea muncii, de creș
terea rentabilității și a beneficiilor.
Desigur, a realiza planul pe acest
an,
pe întregul cincinal în bune
condiții este, așa cum s-a relevat pe
parcursul vizitei, nu numai o în
datorire a oamenilor muncii din ju
dețul Hunedoara, a minerilor din
Valea Jiului, ci a tuturor muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor de pe
întregul cuprins al patriei, a întregu
lui nostru popor. Și există toate
condițiile pentru că tara s-a dezvoltat fără încetare in anii construcției și revoluției socialiste, mai

Eficiență, rentabilitate superioară
în fiecare unitate economică
românești, presupune in mod neceînfăptuirea amplului proces de
niu : realizind mașini-agregat, care
sar adoptarea unei viziuni de largâ
dezvoltare intensivă a economiei na
execută mai multe operații, pentru
cuprindere,
a
unui
concept
sistemic,
ționale reprezintă un obiectiv ma
care astăzi sint necesare 4—5 ma
coerent și dinamic privind reduce
șini sau chiar mai multe, se obți
jor al strategiei politico-economice
rea consumurilor la scara întregii
ne atit creșterea productivității
a partidului, căruia îi sint subor
sfere productive a țării. într-adevâr,
muncii și a calității produsului, cit
donate totalitatea acțiunilor de mo
prin anumite imbunătățiri, retușuri
și o substanțială economie de ma
dernizare din întreaga sferă a prosau reconsiderări ale unui număr
teriale, respectiv un consum de me
ducției materiale. Așa cum a
oricît
de
mare
de
produse
din
fie

tal care poate fi de 4—5 ori mai
t o v a r ă ș u 1
subliniat
care
ramură,
se
pot
obține
econo

mic
decit in cazul actualelor sisteme
CEAUȘESCU,
secretarul
NICOLAE
mii materiale și energetice care nu
de fabricație.
general al partidului, • la. Consfă
sint de neglijat. Dar, evident, o aDeosebit de importantă este apli
ecotuirea de lucru
'
.pe probleme
. ”
semenea cale nu poate să asigure, ea
carea unei asemenea concepții in
nomice de la C.C. al P.C.R., pre
singură, transformările cu adevărat
producția pentru export, unde livra
cum și la recenta ședință a Comi
revoluționare ce se impun in pri
rea de produse cu grad cit mai atetului Politic Executiv, este ne
vința
valorificării
superioare
a
ba

vansat de prelucrare asigură un
cesar să se acționeze cu mai mul
zei de materii prime și materiale.
aport valutar sporit. Este evident că
tă hotărîre pentru rezolvarea pro
se pot obține re
blemelor de caii- ____________________
duceri mari ale
tate, de nivel
...............‘
ma
tehnic, de chel0 STRATEGIE UNITARĂ PENTRU REDUCEREA consumurilor
teriale raportate
tuieli și consula valoarea pro
muri energetice
duselor,
furniși materiale, de
zînd,
de exemplu,
CONSUMURILOR
MATERIALE
procreștere a
utilaje complexe
ductivitățli mun
în loc de lamicii, deci a pro
nate, medicamenblemelor progre
Iată de ce se impune, cu și mai
te în Ioc de produse chimice pri
sului general in toate domeniile
multă acuitate în etapa actuală de
mare, mobilă în loc de chereseconomiei naționale.
dezvoltare, transpunerea in viață a
Suportul solid al înfăptuirii aces
tea, produse electronice în loc
strategiei clar conturate de secre
sau conductori
tor obiective majore il constituie ni
de
componente
tarul general al partidului, tova
velul de dezvoltare atins de indus
electrici, confecții în loc de fire
rășul Nicolae Ceaușescu, de a se
tria noastră, potențialul productiv
textile ori proiecte complexe de
acționa in mod coordonat și uni
puternic de care dispune, dar care
obiective de investiții cu preluarea
tar asupra tuturor factorilor, în toa
trebuie continuu perfecționat și mo
execuției acestora in locul expor
te direcțiile care asigură reducerea
dernizat prin infăptuirea programe
tului de materiale de construcție. In
consumurilor materiale și energeti
asemenea situații, desigur că prețu
lor de organizare științifică și mo
ce, sporirea substanțială a eficien
rile care se obțin pentru aceeași can
dernizare a producției pe baza ce
ței utilizării acestora.
titate de materie primă, incorpora
lor mai noi cuceriri ale științei și
Fără îndoială că nivelul consumu
tă insă in produse prelucrate, sint
tehnicii.
rilor
de
materii
prime
in
orice
în

de 5—10 ori mai mari decit în ca
Pentru acest an, Legea planului
treprindere, ramură și la nivelul ezul furnizării materiilor prime sau
național unic de dezvoltare econoconomiei naționale este determinat
materialelor in stare brută, iar con
mico-socială prevede sporirea cu
în mod hotărit.or de structura pro
8—9 la sută a venitului național,
sumurile materiale pe unitatea va
ducției, de ponderea produselor cu
lorică de producție sint, în aceeași
mai rapid decit creșterea produsu
grad cit mai ridicat de valorificare
proporție, corespunzător mai mici.
lui social, reducerea cheltuielilor de
a bazei de materii prime. Economic
Este tocmai linia pe care cu per
producție cu 35 lei la 1 000 lei provorbind, aceasta înseamnă a obține
severență o indică și o urmărește
aucție-marfă, sarcini care cuprind,
valori de întrebuințare multiple, cit
implicit, necesitatea diminuării sub
conducerea partidului și statului și
mai mari, din aceeași masă mate
stanțiale a consumurilor de materii
care a permis o dezvoltare susținu
rială. Desigur, problemele se pun
tă a comerțului exterior al țării, în
prime, materiale, combustibil, ener
diferențiat, de la un sector la al
gie, piese de schimb pe unitatea de
condiții de eficiență sporită. Este
tul al economiei, dar este cert că,
produs. Este, de fapt, un pas hotăînsă necesar ca, în continuare, în
incepind de la nivelul întreprinde
ritor pentru înfăptuirea în cincina
fiecare ramură, minister, centrală să
rii, stabilirea unei structuri optime
lul viitor a creșterii valorii producse acționeze cu mai multă hotărîre
a producției fizice este decisivă
ției-marfă cu 40—50 la sută pe baza
pentru ca să se extindă și să se ge
pentru realizarea unei politici efi
aceluiași volum de materii prime,
ciente de utilizare a materialelor. In
neralizeze acest concept superior de
materiale și resurse energetice pe
cuvintarea la recenta Consfătuire de
care il utilizăm în prezent.
lucru
pe
probleme
economice,
tova

Incj. Mircea PÂRJOL
O., asemenea abordare, dintr-un
rășul Nicolae Ceaușescu a dat un
unghi care asigură un larg orizont
exemplu edificator in acest dome(Continuare în pag. a V-a)
perspectivelor dezvoltării economiei
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Ca o primă concluzie care se
desprinde din analiza stadiului însămînțării sfeclei de zahăr în uni
tățile agricole din zona a doua
de cultură este aceea că doar in
puține, foarte puține județe s-a lu
crat, în această primăvară foarte
timpurie și cu condiții climatice
deosebit de prielnice executării
muncilor agricole, la nivelul posi
bilităților, al cerințelor momentu
lui in care ne aflăm. Așa cum re
zultă și din datele din tabelul
alăturat, în județul Bacău s-a în
cheiat semănatul sfeclei de zahăr
pe întreaga suprafață prevăzută,
această lucrare fiind avansată in
zona respectivă și în unitățile agricole din județele Vaslui, Mureș
și Vrancea. Cu toate că timpul este
foarte avansat, iar condițiile
matice din această primăvară
făcut cu putință începerea mai
vreme a lucrărilor din cimp,
unele județe din zona a doua agri
colă — Cluj, Covasna și Sălaj —
suprafețele însămînțate sint mici,
reprezentînd doar 7—26 la
suta
din prevederi.
Pe ansamblul țării, pină in seara
zilei de 22 martie, au fost insămințate 190 600 hectare cu sfeclă de za
hăr, ceea ce reprezintă 76 la sută
din suprafața care urmează să se
cultive in acest an. Constituie un
fapt pozitiv că în unitățile agricole
din 13 județe, precum și în cele
din sectorul agricol Ilfov s-a In
cheiat semănatul acestei culturi.
Așadar, la data amintită mai era
de însămînțat aproape un sfert
din suprafața destinată sfeclei de
zahăr, cea mai mare parte din
aceasta fiind localizată in unitățile
agricole din județele aflate in zona

$

Tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,
joi, delegația parlamentară cubane
ză, condusă de Severo Aguirre del
Cristo, președintele Adunării. Naționale a Puterii Populare a iRepublicii Cuba. care, la invitația Marii
Adunări Naționale, face o vizită
în țara noastră.
Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu
un cordial salut și calde urări din
partea tovarășului Fidel Castro Ruz,
prim-sjecretar al Comitetului Cen"
trai al Partidului Comunist din
Cuba, președintele Consiliuluii de
'Stat și al Consiliului de Miniștri ale
Republicii Cuba. în același timp,
oaspetele a mulțumit pentru primi
re, pentru posibilitatea de a vizita
România și de a cunoaște 'realiză-

vității de construcție socialistă în
România și Cuba, preocupările pen
tru dezvoltarea lor, in continuare,
pe
baza aplicării consecvente a
principiilor socialismului științific la
condițiile concrete din fiecare țară.
Au fost discutate, de asemenea, o
serie de probleme ale actualității
internaționale, Îndeosebi cu privire
la necesitatea înfăptuirii dezarmării,
în. primul rînd a celei nucleare, a
soluționării pe cale pașnică, prin
tratative, a situațiilor conflictuale,
la lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice
mondiale, la afirmarea unui climat
de destindere, înțelegere, pace și
largă cooperare internațională.
La primire a luat parte Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale.
A fost de față Niel Ruiz Guerra,
. ambasadorul Republicii Cuba la
București.

rile obținute de poporul român în
construcția socialistă.
Mulțumind pentru mesajul trans
mis, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat, la rindul său, tovarășului
Fidel Castro Ruz un cald salut și
cele mai bune urări de succes in
Întreaga activitate.
în cadrul intrevederii au fost
evocate tradiționalele relații de prie
tenie și colaborare dintre România
și Cuba, dintre popoarele celor două
țări. Au fost subliniate posibilitățile
existente pentru dezvoltarea in con
tinuare a acestor raporturi, îndeo
sebi pe plan economic, tehnico-științific și in alte sfere de activitate.
S-a apreciat că extinderea pe mai
departe a conlucrării multilaterale
dintre România și Cuba este in
interesul și spre binele celor două
popoare, al cauzei socialismului și
păcii in lume. In cursul intrevederii,
au fost prezentate aspecte ale acti-

Ambasadorul Thailandei
Președințele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, joi. 23 martie, pe amba
sadorul Thailandei, Ukriț Durayaprama, in vizită de rămas bun, cu
prilejul încheierii misiunii sale in
țara noastră.

în timpul intrevederii au fost
subliniate relațiile
colaborare
care s-au statornicit și se dezvoltă
intre România .și Thailanda, exprimindu-se dorința de a se acționa
pentiv extinderea și diversificarea,
in. continuare, a aceștov "legături, in
Interesul reciproc, al cauzei păcii,

înțelegerți și cooperării internațiO'
nale.
Ambasadorul thailandez a exprimat
președintelui
Nicolae
Ceaușescu
calde mulțumiri pentru sprijinul ce
i-a fost acordat in îndeplinirea mi
siunii sale in România.

-r-

Dialectica dinamismului social
list de proprietate a creat premi
sele dezvoltării sociale efective, echilibrate, armonioase intre toate
ramurile economiei, intre toate la
turile vieții sociale, intre diversele
....... . actul
categorii sociale muncitoare, intre
Dezbaterile. științific» in junii
solidarizarea dț comunitate,
cestor relații relevă că in cimpâi lor
«„„.„..„..a .* .......
diteiifele zbne ale teritoriului na
veșnic Interesat!
acapararea’. "piin»-’
cipiul „fiecare pentru sine" au iztional. intre oraș și sat.
de atracție se află întreg artsamblul
vorit
și
s-au
amplificat
nu
in
con

Orice tip de proprietate are pro
de raporturi sociale, de interese co
fruntarea cu natura, ci în umbra
pria sa traiectorie istorică, se ex
lective și personale, de forme orga
proprietății private. Este o ironie
primă în conținuturi și forme meni
nizatorice, politice, administrative
’meschină să afirmi, așa cum au
te să consolideze esența acestei pro
din societate, de exprimări ale con
procedat și procedează și azi, teo
prietăți. și să o mențină într-o con
științei publice și individuale. Am
retic
sau
doar
propagandistic,
apo

tinuă relație echilibrată cu tendin
prenta relațiilor de proprietate do
logeți
ai
lumii
capitalului,
că
tocțele și cerințele întregului context
minante într-o anumită perioadă a
social. Urmind o
istoriei unei so
istorie care însu
cietăți se regăseș
mează doar Citeva
te in intelesul
decenii, tipul so
conferit valorilor
cialist de proprie
sociale, In mod
tate parcurge pro
deosebit: libertapria
sa linie de
egalitatea.
tea,
i_
dezvoltare, impu
dreptatea socială
să de ansamblul
— valori funda
de legități cu ca
mentale care și-au
racter istorjeo-sopus și iși pun
cial general, universal, și, deopo
mai principiul „care pe care“
omeamprenta asupra istoriei
trivă, de condițiile concrete din
al concurentei în lupta pentru su
nirii — au fost și sint condiționate
fiecare țară. Perfecționarea pro
praviețuire socială este cel care a
in primul rind de modul in care este
dat naștere virtuților bărbăției, ini
prietății socialiste în dimensiunile
repartizată proprietatea în rindurițiativei, cel care l-a adus pe lume
conținutului său material și in for
le membrilor. societății. Progres ori
pe
omul
creator
de
civilizație
și,
care
mele sale de consacrare socială-justagnare, inițiativă sau apatie, creș
a propulsat eroi in avanscena isto
ridică, organizatorică, morală, ideo
tere economică și prosperitate sau
logică este, și nici nu se poate
riei și civilizației.
sărăcie, tensiuni și convulsiuni so
De citeva decenii, un nou tip de
concepe altfel, consolidarea unui
ciale. conflicte și războaie sau echi
proprietate, cel socialist, a demon
proces istoric irevocabil și ireversi
libru, pace și securitate socială sint
strat' că noi adevăruri sociale sint nu
bil. Proprietatea socialistă constituie
alternative pentru care condiția de
numai
imperativ
necesare,
dar
și
pe
baza materială a socialismului, iar
fond o constituie relațiile de pro
deplin posibile. Proprietatea socia
prietate. în funcție de natura lor,
esența . sa constă în deținerea < aces
listă a inâltat pe verticala dezvol
tei proprietăți de către popor. „Pen
relațiile de proprietate și sociale
tării. in ritmuri și în proporții ne
modelează conștiințele umane, la
tru că, in realitate, cedarea mijloa
cunoscute pină în acest secol, po
celor de producție din mina clasei
nivelul valorilor, sau le pervertesc.
poare și țări ce păreau sortite for
muncitoare, a poporului, indiferent
Relațiile de proprietate poartă „răs
melor arhaice de organizare so
sub ce formă, înseamnă o activitate
punderea” pentru cultivarea unor
cială, de producție și de viață,
care echivalează cu lichidarea bazeadevărate instincte sociale, adiționa
conflictelor dramatice dintre iner
lor socialismului în dezvoliarea sote sau opuse celor naturale. Pro
ția structurilor societății și puter- . cietății” — arăta
t o V a ră ș ui
prietatea privată a generat printre
nicele tendințe reprezentative ale
Nicolae Ceaușescu.
oameni un nou tip de teamă, de
progresului. Punind la dispoziția
insecuritate, de înjosire umană, a
licitat și agravat un tip de conflict . întregii societăți totalitatea mij
Constantin POPOV1C1
cu urmări grave dintre natură și
loacelor materiale, resurselor finan
(Continuare în pag. a II-a)
dezvoltarea anarhică. Egoismul, deciare și forțelor umane, tipul socia-

Prima parte a articolului a adus’in. discuție citeva din problemele
esențiale aflate în atenția cercetării și dezbaterilor din domeniul știin
țelor sociale, in . întreaga activitate teoretico-ideologică. între acestea, la
loc de frunte se, situează proprie.lalea și relațiile de proprietate.

Cerințe actuale in activitatea
teoretico-ideologică

Grăbiți însămințarea sfeclei de zahăr!
7;

JUDEȚE DIN ZONA A ll-Ar

Bacău

100

Vaslui

93

': Neamț

Brașov
x-jiMJiuiiiiiiiiiimiuj ni... . ........ ..

«1,

Sălaj

411

Suceava

38p

Cluj

Mureș

78

Hunedoara

Vrancea

76

Bistrița-Năsăud

Harghita

Alba

50

Sibiu

Covasna

Stadiul insămînțării sfeclei de zahăr, pe județe, la data de 22 rrfartie a.c. (Date comunicate
de Ministerul Agriculturii)
a doua agricolă. Sint numeroase
motive care pledează pentru înche
ierea grabnică a
însămințării
sfeclei de zahăr. Potrivit tehnolo
giei acestei culturi, elaborată de

institutul de specialitate,. din punct
de vedere calendaristic, . in anii
normali, semănatul sfeclei de za
hăr trebuie să se încheie pină la
15 martie in prima zonă agricolă

și pină la 25 martie în cea de-a
doua. Or, în acest an, cu o primă
vară timpurie, se impune ca lucră
rile să se încheie la termenul li
mită stabilit.

1
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Comuniștii promovează, prin faptele lor, noul
După o iarnă in care — spre deo
sebire de alte meleaguri ale țării —
aici, in nord, au fost și viscole, și
zăpezi — primăvara maramureșeană
e parcă mai plină de seve si mai bo
gată în innoiri ca orieînd. Poposim în
mai multe locuri din acest străvechi
ținut românesc de legendă, de bala
dă și de bogate împliniri socialiste.
Stăm de vorbă cu oamenii, le aflăm
preocupările, gindurile și. mai cu
seamă. îi vedem la treabă, avem pri
lejul să consemnăm numeroase fapte
izvorîte din sentimentul datoriei, din
nesecata dragoste de tară. Și nu e
deloc intimplător că in cronica
acestui an ce inmănunchează eve
nimente și sărbători de seamă —
inclusiv Congresul al XIV-lea al
partidului — cei mai vajnici promo
tori ai unor initiative cutezătoare, ai
unor idei novatoare sint comuniștii,
oameni ai acțiunii și ai faptei revo
luționare.

Cum s-a născut
o „idee de aur"
Cine ar putea avea pretenția că
„planul înclinat" este invenția lui ?
Se presupune că toate monumentele
și construcțiile gigantice ale antichi
tății s-au înălțat folosindu-se și acest
procedeu. Dar cite soluții nu există
demult, nu ne stau la indemînă și
totuși nu știm, uneori, să le folo
sim ? Trebuie să existe un „simbure"
de îndrăzneală in gîndire. să „țișnească" o idee, un om trebuie să ac
ționeze in spirit nou și atunci lucru
rile devin limpezi ca lumina zilei.
Așa s-a întimplat și la mina Baia
Sprie, unitate reprezentativă, frun
tașă de mai mulți ani pe întreaga
industrie a mineritului din România.
S-a intimplat cind a fost vorba de
înfăptuirea unui obiectiv prevăzut in
planul de modernizare, de introdu
cere a științei in producție — acțiune
de cea mai mare însemnătate, menită
și aici să sporească forța productivă
a muncii, să aducă economii, să

determine creșterea producției de mi
nereu. Analizarea in comitetul de
partid și în consiliul oamenilor mun
cii a modernizării rampei puțului Te
rezia a fost precedată de dezbateri
în rîndul minerilor, de o intensă
muncă de la om la om. desfășurată
de organizațiile de partid, de colec
tarea unor valoroase propuneri.
„Tocmai la acest puț atît de vechi
nu ne putem mulțumi cu niște îm
bunătățiri oarecare ; aici trebuie să
venim neapărat cu soluții noi, ra
dicale", au propus comuniștii Dumi
tru Bodea, Henrich Szabo. Gheor
ghe Gal și mulți alții. Așa se face
că măsurilor de introducere a unor
utilaje moderne. de mecanizare
complexă a muncii li s-a adăugat...
„ideea de aur" a înlocuirii vechiului
sistem de acționare cu lanț — care
producea dese întreruperi și era mare
consumator de energie — printr-un
plan înclinat automotor. Desigur, nu
a fost un lucru simplu. Integrarea
ideii în întregul proces de moderni
zare a puțului Terezia a cerut calcu
le complicate, soluții constructive
noi. Dar efortul inventivilor e răs
plătit din plin. Planul înclinat auto
motor aduce o economie anuală de
aproape o jumătate de milion de lei,
la care se adaugă eliminarea timpi
lor morți și economisirea unei impor
tante cantități de energie.
Cu alte cuvinte, legea gravitației a
fost pusă și ea la treabă și. fără în
doială, va avea un cuvînt „greu"
i“ in
întrecerea la care minerii din Baia
Sprie i-au chemat în acest an pe
colegii lor din întreaga țară.

Bumbacul nu crește
nici pe Iza, nici pe Mara
Și acesta e un lucru bine cunoscut.
Bumbacul se cultivă in anumite con
diții de climă, specifice regiunilor
calde. Ceea ce știe toată lumea.
Atunci pentru ce un fapt atît de evi
dent a devenit un adevărat laitmotiv
al dezbaterilor din comitetul de

partid de la „Maratex", din comisiile
pe probleme și din cele 28 de organi
zații de bază din importanta între
prindere băimăreană ? Răspunsul e
simplu : pentru a combate o anumită
mentalitate comodă instaurată în
unele compartimente funcționale și
formații de lucru. Pentru a zdrunci
na atitudinea pasivă, statică ce s-at
putea rezuma la relația : producem
țesături foarte bune — numai din
bumbac foarte bun.
— Dar ce facem cînd nu avem
bumbac foarte bun ? — au „pus pro
blema" cei neîmpăcați cu rutina și
stagnarea, cu lucrurile prestabilite de
confortul gindirii-șablon. Că doar
bumbacul nu crește nici pe Iza, nici
pe Mara ! Soluția ? Să se discute
această problemă în toate • organiza
țiile de partid, cu toți comuniștii, și
este imposibil ca în acest cadru de
gindire colectivă să nu apară și so
luții.
în „bătălia" declanșată de toate
organizațiile de partid, comuniștii
și-au ales aliați de nădejde : noută
țile tehnicii, cuceririle științei. S-a
pus mina pe carte, s-au studiat apli
cații pe mașini, s-a venit cu soluții
ingenioase. Inginerii Florica Amălinei și Aurelia Ungureanu. Dumitru
Măriuț și Florin Ilieșu, maiștrii Livia Cardoș, Victoria Vaida și Gheor
ghe Mureșan, muncitoarele Rodica
Barbu, Ileana Călin, Veronica Chira
se numără printre comuniștii care au
propus și aplicat rezolvări originale,
de mare eficacitate. Demonstrațiile
pe viu, schimburile de experiență,
cursurile de perfecționare — ce au
cuprins, practic. întregul personal —
au determinat pătrunderea in masă a
noilor metode și tehnologii, au asi
gurat soluționarea unei probleme...
nesoluționate pînă atunci.
în această primăvară. Ia expoziția

VALEA JIULUI : înnoiri urbanistice
In toate localitățile Văii Jiului,
în anii de după Congresul al
IX-lea al partidului au avut loc
profunde transformări înnoitoare,
ceea ce atestă permanenta grijă a
conducerii partidului și statului
nostru pentru continua îmbunătă
țire a calității muncii și vieții mi
nerilor și familiilor lor. Printr-o
strinsă legătură cu continua dez
voltare și modernizare a mineri
tului, orașele din acest mare bazin
carbonifer al țării au cunoscut o
largă dezvoltare urbanistică. Ast
fel, la Lupeni, Vulcan, Urlcani.
Petrila, Lonea, in toate unitățile

miniere au fost înființate, con
struite și amenajate cantine în
care se pregătesc și servesc mine
rilor aproximativ 35 000 mese
pe zi. Alături de cele peste
80 000 apartamente ce au fost date
în folosință în localitățile Văii
Jiului, în ultimii 24 de ani, se află
acum la dispoziția tinerilor nefa
miliști 45 de cămine dotate cu tot
ce este necesar pentru a oferi cele
mal bune condiții de viață și de
petrecere a timpului liber. Numai
în cursul anului trecut valoarea
dotărilor cu mobilier, aparatură,

cărți și altele s-a ridicat la
65 milioane lei. Tot pentru tinerii
nefamiliști s-au înființat în ultima
perioadă 26 de microcantine. între
prinderea pentru administrarea
căminelor și cantinelor din Valea
Jiului manifestă o preocupare sus
ținută pentru îmbunătățirea în
continuare a condițiilor sociale
pentru mineri. Cu sprijinul perma
nent al comitetelor sindicale și ale
U.T.C. de la întreprinderile mi
niere se urmărește buna funcțio
nare a creșelor și căminelor pentru
copiii Minerilor. (Sabin Cerbu).

de la „Maratex" pot fi admirate nu
numai țesături bune, ci și articole
„de lux" fabricate — cu sirguință, cu
inventivitate, cu știință ! — din orice
fel de materie primă. E drept : bum
bacul nu creste nici pe Iza, nici pe
Mara ! Dar și pe aceste meleaguri,
ca pretutindeni în întreaga tară, ro
desc din plin hărnicia și inventivi
tatea, puterea de creație a comuniș
tilor. a oamenilor muncii,

Florile unei primăveri
a muncii
In lumina soarelui de primăvară,
satele maramureșene sint nespus de
pitorești cu porțile lor din lemn, mă
iestrit sculptate după o datină stră
veche și cu casele lor noi, arătoase,
așezate pe temelii solide, cu vestitele
cergi — adevărate fluvii de culori —
așezate „la primenit" pe garduri, și
cu pomii proaspăt văruiti o dată cu
zvîcnirea sevelor?. — toate la un loc
alcătuind o atmosferă de trăinicie, de
continuitate și de permanentă înnoi
re, de neîncetată năzuință către mai
bine și mai frumos.
în forfota lucrărilor agricole de
primăvară, desfășurate din zorii zilei
și pină noaptea tirziu, cu mulțimea
de „probleme", începînd de la moto
rină și terminind cu calitatea însămințărilor și a celorlalte lucrări, pri
mărița din Satu Lung ne vorbește,
cu gingășia ei de femeie, despre un
fapt care, altminteri, ar putea trece
neobservat. Un profesor de biologie,
preocupat a descifra elevilor tainele
naturii nu numai din cărți, ci și pe
ogoare, și în păduri, și pretutindeni
unde „știința vieții" se întilnește cu
viața, a luat inițiativa de a întemeia
o seră a pionierilor, în care sint cres
cute și răsaduri de flori. Flori care,
plantate pe străzi, pe alei, în fața
noilor edificii ale comunei, sint me
nite să adauge un plus de frumusețe
șt prospețime. Care bucură ochii și
sufletele oamenilor. Cit despre profe
sorul de biologi, trebuie să spunem
că el se numește Dumitru Puiu. Că
este membru al comitetului comunal
de partid și că, se află întotdeauna în
fruntea acțiunilor obștești, care fac
viața oamenilor mai bună, mal plină
de satisfacții.
...Mai multe popasuri in Maramu
reș. Tot atitea fapte și mulți, foarte
multi oameni de ispravă. Printre ei,
la loc de cinste se află comuniștii,
promotori ai inițiativelor și ai acțiu
nilor înnobilate de fapte ce se înscriu
— fiecare cu semnificația ei aparte
— in cronica de împliniri a acestei
primăveri.

Gh. ATANASIU

CONDIȚII DE BAZĂ IN PERFECTIONAREA ACTIVITĂȚII COMERCIALE

Buna gospodărire a fondului de marfă,
ordine și disciplină în servirea cumpărătorilor
între domeniile puternicei dez
voltări a Capitalei se află și cel co
mercial. In perioada construcției so
cialiste, îndeosebi în anii care au
trecut de la Congresul al IX-lea, in
Capitală, ca și in întreaga țară s-au
înălțat, alături de uriașele și mo
dernele cetăți industriale, cartiere
de blocuri, adevărate „orașe in oraș",
numeroase unităti comerciale.
Numai in uîtimii 15 ani in
Capitală au fost construite și date in
folosință „Bucur Obor". „Unirea".
„Titan", complexele comerciale agro
industriale
Pantelimon.
Delfinul,
Unirea II, complexul „23 August",
unități comerciale în toate marile
ansambluri de locuințe.
_ _ .
Un calcul aproximativ arată ca in
rețeaua comercială bucureșteană se
rulează zilnic mii de tone de măr
furi alimentare și nealimentare, spre
a satisface cit mai corespunzător ce
rințele a sute și sute de mii de cetă
țeni. Demn de relevat în acest sens
este faptul că numai in ultimii doi ani
volumul desfacerilor de mărfuri in
București a crescut de 2,7 ori, in
condițiile stabilității prețurilor, in
dicator ce ilustrează cu forța eviden
ței adevărul-lege al politicii parti
dului nostru că socialismul se con
struiește cu oamenii și pentru oa
meni, pentru creșterea continuă a
bunăstării lor. Dar, in același timp,
el subliniază marea răspundere a tu
turor lucrătorilor din comerț, a fac
torilor de conducere din acest do
meniu pentru ca veniturile crescinde
ale oamenilor muncii să se concreti
zeze în posibilitatea cumpărării bu
nurilor de care au nevoie. Gospodă
rirea judicioasă a fondului de marfă,
folosirea corespunzătoare a bazei
materiale, întronarea unei atmosfere
de ordine, disciplină și solicitudine,
respectarea cu strictețe a regulilor
comerciale și legilor țării, comba
terea cu hotărire a oricăror tendințe
de necinste și căpătuială sint coor
donate ce condiționează cu necesita
te buna desfășurare a activității in
acest domeniu. Tocmai in aceste di
recții iși desfășoară acțiunile Con
siliul popular al Capitalei, sub în
drumarea comitetului municipal de
partid. Analizele săptăminale pri
vind activitatea acestui sector, ur
mate de măsuri concrete, prezența
în rețeaua comercială a factorilor de
răspundere, intensificarea
contro
lului de stat și a celui exercitat de
echipele de oameni ai muncii au dus
în ultima perioadă la o îmbunătă
țire a aprovizionării și repartizării
mărfurilor pe sectoare, pe întreprin
deri și unităti comerciale.
Un raid efectuat recent în unități
comerciale din trei sectoare ale Ca
pitalei a demonstrat că. alături de

țare a localității. După cum ne
relatează corespondentul voluntar
Alexandru Herlău. au fost curătați
peste 2 500 ml șanțuri, s-au reparat
și întreținut pește 1800 mp străzi
și trotuare, a început acțiunea de
Plantare a pomilor fructiferi si or
namentali. in această primăvară sădindu-se peste 4 000 de puieți. Și
în parcul dendrologlc „Sylva". care
are o suprafață de peste 12 ha. se
lucrează din plin la plantatul puietilor din pepiniere, astfel încit
aceste lucrări să fie încheiate în
cel mai scurt timp. Numărul total
al arbuștilor din acest parc depă
șește 2 500 de specii, multi dintre
ei fiind unicate in tară și în
Europa.
• în primele două luni ale anu
lui. ne informează corespondentul
voluntar Remus Năstase, la atelie
rul mecanic al întreprinderii fo
restiere de exploatare si transport
din localitatea Sebeș-Alba s-au re
condiționat 140 de repere in va
loare de 533,6 mii lei. Reperele re
condiționate. unele recuperate si de
la utilajele destinate casării, au
fost, folosite cu bune rezultate in
activitatea de revizii si reparații la
utilajele din exploatări. O dată cu
reducerea consumului de metal
s-au economisit și peste 12 MWh
energie electrică.
• Multe gospodării din localita
tea Rudeni. comuna Șuiei, județul
Argeș, beneficiază de apa potabilă
adusă cu cheltuieli minime de la
izvoarele de pe dealul din apro
piere. unde harnicii săteni au con
struit bazine cu funcția de rezer
voare. Tehnicianul Crinu Apostol,
corespondent voluntar, ne relatează
citeva amănunte în legătură cu
această experiență foarte intere
santă sub aspectul eficientei. Di
ferența de nivel dintre bazine și
gospodăriile sătenilor, diferență
care este folosită pentru ..trans
portul" apei fără nici un consum
de energie, este de peste 20 m. iar
distanta de circa 600 m. Din mate
riale refolosibile si din lemn cio

plit îmbinat etanș
s-au realizat
..conductele-* de aductiune de Ia
bazine oină in curțile oamenilor.
Cu sprijinul primăriei, bazinele
s-au extins sau au fost construite
altele pe dealul Lisăndrești. Exem
plul celor din Rudeni a fost pre
luat și de alte sate ale comunei,
precum și de alte comune, cum sint
Cepari si Sălătrucu.
© Cunoașterea și respectarea
legilor constituie o îndatorire prin
cipală a fiecărui cetățean, a fiecă
rui om al muncii. Pretutindeni. în
unități
economice.
cooperative
agricole. în localități, se desfășoară
sistematic interesante acțiuni pen
tru intensificarea activității de
popularizare și mai bună cunoaș
tere a hotăririlor de partid și a
legilor țării. „La noi, la Trustul
antrepriză generală construcțiimontaj Hunedoara—Deva, ne scrie
corespondentul voluntar lom Croitoru. consilier juridic principal. încă
de la începutul anului, in fiecare
subunitate a fost creat cite un co
lectiv format din membri ai orga
nizațiilor de partid, de sindicat.
U.T.C., cadre de conducere etc.,
avind ca
sarcină permanentă
dezbaterea și seminarizarea cu
personalul muncitor a hotăririlor
de partid și a legilor țârii. De ase
menea. alături de alte forme și
metode de popularizare. în cadrul
trustului, în brigăzi și formații,
s-a instituit practica bună de a
invita in unitate juriști care poar
tă dialoguri pe teme ale legislației
muncii. Întîlniri interesante au loc,
totodată, la căminele de nefamiliști
ale trustului, unde se organizează
mese rotunde, dezbateri pe bază
de întrebări și răspunsuri pe ace
eași problematică. Totodată, au
fost luate măsuri ca în fiecare
unitate, la fiecare cămin să se afi
șeze gazete de perete pe teme
juridice, cu apariție lunară, pre
cum și pentru tipărirea unui «Bu
letin juridic informativ», care se
dovedește foarte util pentru între
gul colectiv".

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Consiliul județean al sindicatelor Caraș-Severin :
Mașina de calibrat bobine, la care se referă sesizarea
primită din partea „Scinteii". a funcționat în cadrul
secției 470 — mașini electrice I a întreprinderii con
structoare de mașini Reșița pină în anul 1986. cind
a fost transferată la secția 570 — mașini electrice II
din cadrul aceleiași unități. O dată cu organizarea
fluxurilor tehnologice, mașina a fost adusă din nou
la secția 470. montată pe amplasament și in prezent
se lucrează la completarea acesteia cu SDV-urile ne
cesare punerii sale în funcțiune.
• In legătură cu scrisoarea unor locuitori ai satului
Ilieși, comuna Racova, județul Bacău, care reclamă
faptul că din cauza unui' pod din satul Gura Văii,
apartinind de aceeași comună, s-a întrerupt circula
ția autobuzului care asigura transportul călătorilor pe
ruta Buhuși — Ilieși și retur. Consiliul popular al
județului Bacău subliniază în răspunsul său că s-a
hotărît. constituirea unui comandament care va urmări
și impulsiona urgentarea executării lucrărilor noului
pod din beton armat, a cărei valoare se ridică la
aproape 800 000 lei. astfel ca pînă la 1 august 1989
să fie pus in funcțiune. Ca urmare a unor măsuri
luate, incepind cu data de 9 februarie a.c. cursa de
călători pe ruta Buhuși — Gura Văii — Ilieși a fost
reluată, cu transbordarea acestora la podul variantei.
Cu prilejul unor adunări cetățenești, locuitorii satului
Ilieși au fost informați asupra măsurilor luate, apelindu-se la ei pentru a participa la executarea unor
lucrări.
• întreprinderea canal-apă București : Sesizările

cititorului Nicolae Sandu din strada Fălciu nr. 51 și
ale asociației de locatari din strada Mohorului nr. 4,
ambele din sectorul 6. s-au dovedit întemeiate. Ca
atare, au fost remediate defecțiunile semnalate, inlăturindu-se astfel pierderile de apă.
O Direcția pentru probleme de muncă și ocrotiri
sociale a județului Maramureș : Scrisoarea adresată
ziarului de soții Aurica și Toader Stetco din Borșa,
strada Obrației nr. 15/a, este neîntemeiată. Ei nu mai
pot fi reîncadrați la
Complexul turistic Borșa al
O.J.T. sau la o altă unitate din acest sistem, așa cum
solicită, deoarece au produs pagube in gestiune, comitind si alte nereguli pentru care au fost sancționați
corespunzător. Li s-au propus alte locuri de muncă
— soția la secția de confecții a cooperativei de pro
ducție. achiziții Si desfacere a mărfurilor Borșa. iar
soțul la întreprinderea minieră Baia Borșa — dar
ambii le-au refuzat. în prezent, T. Stetco lucrează
la secția prestări servicii a consiliului popular.
• Brigada de miliție transporturi din cadrul Inspec
toratului general al miliției : Aspectele semnalate în
scrisoare de Ștefan Lupașcu din comuna Podu Tur
cului. județul Bacău, au fost verificate la fata locului.
Au fost astfel identificate mai multe persoane, fără
ocupație, care ofereau spre vinzare in unele trenuri
de călători, la preț de speculă, diverse produse. îm
potriva acestora s-au luat măsuri legale de sancțio
nare si de a-i determina să se încadreze într-o acti
vitate utilă societății.

Rubrică realizată de Gheorghe PAR VAN
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Arhitectură nouă

într-o străveche așezare — Suceava

(Urmare din pag. I)
Perfecționarea proprietății socia
liste, ca nou tip istoric de proprie
tate, nu se poate realiza prin ac
țiuni care să privească înapoi, către
forme de proprietate contestate de
chiar procesul revoluționar care a
dus la instaurarea socialismului,
contestate de legitățile social-economice care orientează întreaga isto
rie a umanității spre socialism. Le
gitățile fiecărei etape noi a edifi
cării noii societăți vor materializa
perfecționări ale proprietății socia
liste conforme cu natura sa, cu
esența orinduirii socialiste a cărei
rațiune de a fi este instituirea unor
relații sociale fără exploatare, fără
discriminări, relații întemeiate pe
egalitate și echitate socială, pe res
pectul demnității umane, pe asigu
rarea prosperității materiale și spi
rituale a oamenilor.
Științele sociale, materialismul
dialectic și istoric au îndatoririle lor
in acest sens. îndatoriri subliniate
din nou in recente documente ale
partidului nostru. Pătrunderea mai
profund analitică a reflectării reali
tății sociale in conceptul de pro
prietate socialistă constituie un răs
puns la aceste îndatoriri. Manualele,
alte lucrări de referință ne comu
nică un concept asupra proprietății
situat la nivelul unor interpretări
care stagnează de multă vreme. întîlnim incă un fel de definire „mo
nobloc" a relațiilor de proprietate.
Această definire nu diferențiază nici
în conținutul proprietății, nici în
precizarea locului său în raport cu
celelalte elemente constitutive ale
relațiilor de producție. Pentru Marx,
proprietatea dobindește sens, este
inteligibilă sub raport teoretic și
operațional, sub raportul vieții so
ciale reale umane și numai in co
relație cu toate celelalte structuri
ale relațiilor de producție : reparti
ție, consum, schimbul de activități
din societate de care depinde pro
ducția și chiar de ceea ce autorul
„Capitalului" numea „relații de pro
ducție secundare și terțiare", relații
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port cu nevoi imediate și de per
spectivă.
în concepția secretarului general
al Partidului Comunist Român și
în practica dezvoltării multilaterale
a societății socialiste în țara noas
tră poate fi foarte bine sesizată toc
mai această diferențiere atentă a
conținutului relațiilor de producție,
diferențiere cuprinsă în definirea
concepției despre edificarea unei
economii moderne, echilibrate, cu o
puternică vitalitate a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.
Reflexul social al relațiilor de

o
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derivate din cele originare, cadru in
care se amintea de „rolul pe care
il au aici relațiile internaționale".
Se cuvine să ținem seama și de
faptul că astăzi producția bunurilor
materiale — și. prin urmare, rela
țiile de producție — se împletește cu
producția de informație. sau. mai
exact, este subordonată producției
de informație, ceea ce relevă că sis
temul proprietății sociale poate fi
exact înțeles numai în sistemul mai
larg al corelațiilor sale cu diversele
forme ale producției sociale — in
primul rind materiale și informa
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• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
• Citeva din preocupările con
ducerii Schelei de producție petro
lieră Ticleni. județul Gorj. în do
meniul respectării normelor de teh
nica securității muncii constituie
obiectul unei recente scrisori tri
mise redacției de corespondentul
voluntar Gheorghe Lupu. Cabinetul
de protecția muncii de la această
unitate, ne informează dinsul. este
dotat cu aparatură modernă, aici
fiind instruitl in mod practic cei
nou încadrați — majoritatea absol
venți ai liceului industrial de pe
trol Ticleni. Prin proiecții de diafilme se demonstrează cum e bine
să se lucreze la sonde si instala
țiile din parcurile de separatoare,
dezbenzinare. depozitul central de
colectare a țițeiului, cum not fi
evitate accidentele umane si teh
nice. In continuare se va îmbună
tăți activitatea pe această linie,
prin instruirea periodică a inspec
torilor obștești cu protecția muncii
din birourile grupelor sindicale și
împrospătarea propagandei vizuale
în brigăzile de producție. în secții
și ateliere.
• Exploatarea minieră Mărășești-Ponoare are o stație de spă
lare a minereului în satul Mărășești ce aparține de orașul Baia
de Aramă, județul Mehedinți. Nu
mai că. după cum ne semnalează
înlr-o scrisoare cîțiva săteni, apele
reziduale deversate de la această
unitate poluează riul Bulba. în le
gătură cu această situație s-au mai
făcut sesizări, dar pînă acum nu
s-au luat măsuri eficiente pentru
înlăturarea fenomenului respectiv
de poluare. Autorii scrisorii sint de
părere că forurile județene de re
sort și conducerea întreprinderii au
datoria să găsească o soluție co
respunzătoare pentru ca apele rîului Bulba, ce curg prin frumosul
defileu Motru, Padeș, Baia de Ara
mă. Herculane, să redevină lim
pezi. așa cum erau pină nu de mult.
• In aceste zile de primăvară,
locuitorii comunei Gurahonț, jude
țul Arad, desfășoară ample acțiuni
da bună gospodărire și înfrumuse

Măsuri organizatorice
și acțiuni educative
tățile comerciale cu locul unde-și
pot manifesta pornirile spre căpă
tuială,
ba chiar de
huliganism.
Aflăm din gazeta de perete „Ghim
pele" că vinzătoarea Florica Constantinescu, de la Complexul comer
cial nr. 5 din Drumul Taberei, iși
avea cintarul „reglat" in „mi
nus". Ceea ce, „elegant" spus, în
seamnă sustragere din marfa cum
părătorului ; că lucrătorii comerciali
Iosif Demeter și Constantin Arafte
au avut o atitudine cu totul repro
babilă fată de un cumpărător care
încercase să-i „convingă" că sub
tejghea erau ascunse unele produse ; că... Ne oprim aici și-l în
trebăm pe director ce sancțiuni au
primit respectivii. Ezită, ba chiar în
cearcă să ne convingă că „am exa
gerat noi puțin, n-a fost chiar așa".
La Complexul comercial Cringași
sosiseră preparate din carne. In
spațiul din spate, o lucrătoa
re stătea de vorbă cu o „ve
cină", inarmată cu sacoșă. Vecina
era de la o unitate apropia
tă și venise cu intenții deloc „dezin
teresate". Cînd a aflat scopul vizi
tei noastre, s-a făcut nevăzută. Șefa
de unitate. Nina Moiseanu, lipsea.
Era la o „ședință". Solicităm un jur
nal al cumpărătorului. Din cele cite
va zeci de însemnări — nici una vă
zută de conducerea întreprinderii.
Ba una, neconsemnată nici de șeful
unității. Un cumpărător sesizează că
din mai multe lăzi de compot de
ananas s-au pus in vinzare numai!..
două. Care să fi fost interesul șefu
lui de unitate de a ține respectiva
consemnare in secret nu-i greu de
presupus. La unitatea Cringași, bloc
50, printre cele 20 de butoaie cu
brinză unul era deja plin cu... car
tofi. „De la aprozarele vecine", ne
spune vinzătoarea. Cum de s-a
transformat brînza-n cartofi e de resortul organelor competente să lămurească, dar cumpărătorii n-au
nici un motiv să mulțumească lucră
torilor comerciali pentru această
..„solidaritate".
...Programul de autoaprovizionare,
repartizarea mărfurilor pe unități și
modul de servire a cumpărătorilor
— ne spune tovarășul Adrian Se
rafim. directorul I.C.L. Alimentara
din sectorul 4, constituie obiectivele
întregului personal al intreprinderii.
„Al întregului personal", tine in
terlocutorul să sublinieze. Și ca do
vadă ne prezintă cele 70 de con
statări din ziua respectivă, adevărată oglindă a activității în rețeaua comercială a sectorului, Dar
patru autori ai constatărilor au fost...
sancționați pentru superficialitate. E
mai ușor uneori să zici că „totul e
bine". Dar mai dăunător. Cit de
dăunător, o știu cumpărătorii de la
unitatea din bulevardul Metalurgiei,
care n-au găsit aproape două săptămîni preparate distribuite altor
unități.
...E mai ușor de produs laptele decit. de distribuit ? Așa s-ar părea,
deși e un paradox evident. ,;Cu lap
tele n-avem probleme" — ne spune
tovarășul Dumitru Flueraru, tinărul
director al I.C.L. Alimentara din
sectorul 2. Graficele de livrări din

■MM MgMMI

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII

realizări notabile, în „domeniul lui
Mercur" continuă să existe numeroa
se „pete negre" ce trebuie grabnic
înlăturate.
...Sectorul 6 dispune de un număr
de 242 unități pentru mărfuri ali
mentare cu 1 890 de lucrători. Notăm
străduințele conducerii întreprinderii
de a repartiza astfel produsele încit
toate unitățile să-și poată indepiini
planul, iar cetățenii să-și poată cum
păra un sortiment cit mai larg de
mărfuri dintr-o singură unitate.
Apar insă nedoritele „goluri" care
provoacă, pe bună dreptate, nemul
țumirea cumpărătorilor. Deși în stoc
există cantități suficiente de ulei co
mestibil, in 5 unități acest produs
lipsește. Sintem asigurați că „mîine
vor avea". De cite ori se vor fi în
trebat gospodinele „azi" de ce nu
există ulei ? Și este îndoielnic că
răspunsul „știți, azi nu am avut ma
șini" le-ar fi satisfăcut.
Lăudabilă inițiativa conducerii în
treprinderii de a afișa în hol, spre
a le oferi cuvenita lecție usturătoa
re, numele celor care confundă uni-

Dialectica dinamismului social
ționale — și in întregul complex al
relațiilor de producție.
De asemenea, operind cu un con
cept „monobloc", nu facem totdeau
na in lucrările consacrate proprie
tății distincțiile necesare intre com
ponentele proprietății — proprieta
tea asupra mijloacelor materiale de
producție, asupra pămintului. asu
pra resurselor solului și ale subso
lului. căilor de comunicație, apelor,
forței de muncă, asupra produselor
muncii, asupra ideilor — in special
a celor cu aplicabilitate tehnologică
—. asupra banilor, asupra timpului
de care dispun societatea și mem
brii săi etc. Aceste componente,
care dețin greutăți specifice în ca
drul general al proprietății, se pot
modifica, se pot ierarhiza și reierarhiza in funcție de condițiile concre
te. Structura internă a proprietății,
ca și corelarea relațiilor de proprie
tate cu celelalte componente ale re
lațiilor de producție determină adoptarea de strategii adecvate, de
măsuri politice, legislative, organi
zatorice, care pun accentele cuve
nite pe componentele de primă im
portanță dintr-o anumită etapă,
dintr-o anumită conjunctură, în ra-

producție în suprastructura socială
deschide astfel o arie problematică
largă de ordin teoretic și de ordin
politic. Sint aduse in prim-planul
cerințelor explicative și al celor
practice corelații noi, printre care
cele dintre baza economică și su
prastructura
poiitico-ideologică a
societății. Sfera acestor concepte,
rămase de multă vreme la stadiul
unor definiții standard și la o viziu
ne pur structuralistă a raporturilor
dintre ele. se oglindește cel mai fi
del in modul cum o societate iși
constituie mecanismele funcționali
tății și eficientei sale. Toate tipuri
le de societăți contemporane, la toa
te nivelurile de dezvoltare, sint con
fruntate cu probleme circumscrise
de raporturile de bază — supra
structură. Istoria oricărei orinduiri
sociale atestă insemnătatea decisi
vă a capacității suprastructurii de a
oferi răspuns adecvat cerințelor
funcționale ale relațiilor de produc
ție in ansamblul lor. ale relațiilor
de proprietate, conform ponderii social-ecoriomice a componentelor lor,
ale raporturilor dintre subiectul de
ținător de proprietate și obiectul

ultimul timp o confirmă. Și cel de
repartizări pe unități. Dar care sint
orele de desfacere a laptelui — asta
nu se mai știe. Unii vinzători dau
ora cu o „aproximație" de 5 ore !
Adică, intre 14 și 19. Ni se invocă
insuficiența mijloacelor de trans
port. O situație la fel de anor
mală o constituie modul de reparti
zare pe unități a uleiului comesti
bil — vrac sau îmbuteliat. Repetăm,
cantitățile necesare există în stoc.
Dar la alcătuirea graficelor de li
vrări de către Direcția generală co
mercială a Capitalei, uleiul se re
partizează doar... cantitativ, nu și pe
sortimente. Unii gestionari mai „no
rocoși", sau mai „descurcăreți", pri
mesc potrivit sortimentului, alții...
Situații asemănătoare se întilnesc
și in privința mărfurilor nealimen
tare. Unii factori de răspundere din
domeniul comerțului bucureșteau
justifică aceste lipsuri prin nerespectarea de către unitățile furnizoare a
contractelor încheiate. Ni se prezintă
și situații privind acțiunile judiciare
pentru nerespectarea legii contracte
lor (legea nr. 3 din 1988). Trebuie
spus că disciplina contractuală nu
este un act facultativ, ci o obligație
stabilită prin lege.
Ca și in celelalte domenii, factorui hotărîtor in buna desfășurare a
activității comerciale este omul. Prin
specificul său, munca lucrătorului
comercial este apreciată de cercuri
largi de cetățeni, el bucurindu-se de
respectul și stima acestora pentru
solicitudine și inaltă ținută eticomorală. Și invers, reprobat pentru
abaterile de la principiile demnității
muncitorești, socialiste, de la regu
lile comerțului civilizat. La o recen
tă acțiune de control organizată de
consiliul municipal al sindicatelor
in toate sectoarele Capitalei s-a
constatat o anumită îmbunătățire a
activității în unitățile controlate. în
același timp insă, s-au constatat abateri serioase ale unor lucrători de
la normele etico-morale. de la regu-,
Iile comerciale; comportări ireveren
țioase fată de cumpărători, lipsă de
preocupare pentru aprovizionarea
unităților, dosirea de mărfuri etc.
Șefa unității din șoseaua Pantelimon
nr. 92. Alexandrina Raiciu. „uitase"
să expună la vinzare o cantitate im
portantă de mălai si bomboane; ges
tionara Cornelia Nicolae de la uni
tatea 185 a I.C.L. „Tutunul" pusese
„la- păstrare" țigări „Snagov" cu fil
tru si săpun „Malvina"; șefa de uni
tate Ana Diaconu de la cofetăria din
șoseaua Panduri, bloc P 32, păstra
„la loc tainic" ciocolată etc. Aseme
nea produse care, contrar pre
vederilor legale, nu sint expuse
spre vinzare devin „deficitare", apoi
sint oferite discret la prețuri de spe
culă de inși care nu au nimic co
mun cu comerțul, in unele cazuri
chiar sub privirile îngăduitoare ale
organelor de ordine. Desigur, nu aceste abateri caracterizează activita
tea oamenilor muncii din comerț.
Dar atit timp cit ele există nu pot
fi'și nu trebuie trecute cu vederea.
Recent, comitetul municipal de
partid, consiliul popular, direcția
generală comercială, impreună cu
principalii furnizori de mărfuri și
reprezentanți ai unor ministere au
analizat comerțul bucureștean, au
stabilit căi și măsuri pentru perfecționarea activității in acest important domeniu.
Programul de măsuri adoptat
vizează, printre altele : respectarea riguroasă a clauzelor contractuale intre comerț și furnizori, creș
terea cantitativă și mai ales calita
tivă a producției fabricilor de mincare, a sortimentului de sucuri și ră
coritoare la nivelul programului sta
bilit in acest domeniu, repartizarea
judicioasă și ritmică a fondului de
marfă pe întreprinderi și unități, in
tensificarea tuturor formelor de
control asupra activității comer
ciale, cu accent pe latura lui
preventivă șl. nu în ultimul rind,
activitatea politico-educativă in rîn
dul
lucrătorilor comerciali.
In
aceste zile, colectivele din uni
tățile comerciale dezbat căile de
înlăturare a lipsurilor, printre care
și a celor constatate în raidul nos
tru, luind atitudine împotriva ten
dințelor de căpătuială și delăsare,
împotriva a tot ce este străin profi
lului moral al lucrătorilor din co
merț. Desigur, măsurile adoptate vor
trebui urmărite consecvent, zi de zi,
de factorii de răspundere, spre a
asigura desfășurarea unei activități
normale, ritmice in acest domeniu
important al vieții
economico-sociale.

I.aurentiu DUȚA
Gheorghe ION1ȚA

acestei proprietăți. Și în societatea
socialistă practica a dovedit cit de
importantă este ridicarea gradului
de cunoaștere a modului in care pla
nul fundamental economic și cel
suprastructural politico-ideologic se
intercondiționează. cit de stringent
necesară este modelarea continuă,
promptă și eficace a suprastructurii
în funcție de solicitările tuturor fac
torilor constitutivi ai relațiilor de
producție. Imobilismul suprastructu
rilor devine sursa insatisfacțiilor și
situațiilor sociale conflictuale. intrucit el se repercutează negativ asu
pra imensului potențial de fertili
tate al bazei economice socialiste,
al proprietății socialiste.
Practica edificării societății socia
liste în țara noastră a anticipat și
în acest domeniu hotăritor o viziu
ne de perspectivă și soluții con
crete, eficiente față de care frontul
teoretic filozofic și cel al științe
lor sociale rămîne dator. Străbatem
o revoluție socială profundă asocia
tă cu o revoluție în cunoașterea
științifică și tehnică de mare an
vergură. străbatem de fapt un sta
diu nou, in care transformarea posi
bilității in realitate a atins și pro
porții, și ritmuri gigantice. Apara
tul conceptual-metodologic privitor
la cadrele cele mai generale ale
existenței, inclusiv ale celei sociale,
nu poate rămine rigid, blocat in
formele standardizate, neadaptat in
raport cu procesele calitativ noi ale
realității, ale cunoașterii. în spiritul
viu. creator, revoluționar de gindi
re dialectică autentică deschis de
partidul nostru, de secretarul său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
abordarea mal amplă a proceselor
economice, sociale, politice, îmbogă
țirea conceptelor și noțiunilor care
Ie exprimă. în concordantă cu logi
ca realității și cea a teoriei, a arti
culațiilor de bază ale materialismu
lui dialectic și istoric, rămine o sar
cină de mare Însemnătate pentru
cercetarea din științele sociale, pentru
activitatea teoretico-ideologică în
general.
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Industria are nevoie de mai mult cocs;
producția de cocs a industriei poate spori
Intr-un ciclu de articole publicate
în ziarul „Scinteia" au fost prezen
tate concluziile unor investigații pe
tema realizării planului la producția
de cocs, prezentînd, ri’nd pe rînd,
situațiile existente, problemele care
se ridică și măsurile adoptate la
cocseriile de la Hunedoara. Călan,
Galati, Reșița si Călărași, precum
Si la întreprinderea „9 Mai" din
Turda în legătură cu aspectele le
gate de furnizarea cărămizilor re
fractare pentru repararea sau con
struirea unor baterii de cocsificare.
Alegerea acestui subiect nu a fost
deloc intimplătoare. Așa cum s-a re
levat la consfătuirea de lucru pe
probleme economice de la C.C. al
P.C.R., asigurarea cantităților plani
ficate de cocs este absolut necesară
pentru realizarea unei producții zil
nice de 46—47 mii tone oțel — sar
cină precizată de secretarul general
al partidului — precum și pentru
alte nevoi ale unor ramuri ale eco
nomiei.
Realizarea unui reviriment în pro
ducția de cocs reprezintă acum o
cerință la ordinea zilei. Din acest
punct de vedere, așa cum se sub
linia intr-unui din articole, indus
tria metalurgică se află într-un
„moment al adevărului". în care
trebuie să probeze, inclusiv prin
producția de cocs, capacitatea sa de
a satisface necesitățile economiei.
Subliniere cu atit mai importantă cu
cit, așa cum a rezultat din investi
gațiile reporterilor „Scînteii" și din
scrisori primite la redacție. în anul
1988 și în debutul acestui an acti
vitatea înaceastă ramură nu s-a ri
dicat la nivelul cerințelor, nu au
fost fabricate și livrate toate canti
tățile. mărcile și sortimentele de
produse metalurgice, inclusiv de
cocs, prevăzute în plan. Cit de
reală s-a dovedit a fi aprecierea
asupra caracterului
subiectiv
al
unor cauze care au determinat nerealizările a reieșit și din faptul că
— după ce „s-a pus piciorul in
prag", actionîndu-se în toate cocse
riile pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei. respectarea riguroasă a teh
nologiilor de lucru. întreținerea și
exploatarea corespunzătoare a bate
riilor de cocsificare, asigurarea unei
asistente tehnice permanente, cali
ficate. inclusiv din partea proiectantilor de instalații, accelerarea lu
crărilor de reparații și de construc
ție — rezultatele nu au intirziat să
apară. Așa au putut fi obținute și
raportate producții superioare de
cocs. care, deși nu se situează încă
lă nivelul capacităților nominale ale
instalațiilor, marchează un progres
evident.
In urma publicării articolelor amintite. in care erau relevate efor
turile vizibile depuse în cocserii și
rezultatele pozitive care începeau să
apară, am primit, la redacție o scri
soare în care șeful secției de turnă
torie din cadrul unei unităti con
structoare de mașini întreba des
chis. direct : „înseamnă deci că ne
putem adresa furnizorilor.
cerindu-le să ne trimită cantitățile re
partizate de cocs' ? Există garanția
■că pină la sfîrșitul anului nu ne
vom mai confrunta cu această pro
blemă ?■“
Desigur, nu redacția trebuie să
dea cuvenitul răspuns. Dar tilcul acestor întrebări este necesar să fie
bine înțeles de producătorii de cocs
satisfacerea cerințelor economiei nu
este o chestiune de moment. De
aceea, ar fi cit se poate de greșit
dacă s-ar considera actuala mobili
zare a forțelor pentru sporirea pro
ducției, ca o. acțiune pompieristică,
„pină va trece valul", așa cum s-a
mai intimplat.
Dimpotrivă ! O dată ce s-a probat
că numai intr-un climat de ordine
și disciplină, printr-o manifestare
directă, angajantă a răspunderii
și competenței pot fi obținute re
zultatele dorite, este clar că aceas
tă experiență nu trebuie părăsită,
ci, din contră, perfecționată și am
plificată. Cu alte cuvinte, de la
acest mod de exigentă fată de mun
că este necesar să se facă pasul ur

mător pentru ridicarea parametrilor
cantitativi și calitativi ai produc
ției de cocs.
In fond, prin ce s-a deosebit pînă
acum, în sens pozitiv evident, acti
vitatea cocsarilor de la Hunedoara
de cea a celorlalți, de la alte coc
serii ? Intrind în amănunt, se pot
reaminti aici preocuparea pentru
bunul mers al instalațiilor, pentru
adoptarea rapidă a rețetelor de fa
bricație la calitatea cărbunelui cocsificabil aflat la dispoziție, dar si
efortul permanent pentru ridicarea
pregătirii profesionale a oamenilor,
pentru asigurarea unui climat bun
de muncă. Firește, este vorba și de
alte mici „secrete", de ordin tehnic
său ale bunei organizări, cu efecte

Importante de ordin tehnic. Iată un
aspect : unele lucrări de reparații
capitale sau construcția unor noi
baterii durează extrem de mult, de
pășind adeseori substantial termenul
planificat, cum este cazul bateriei
nr. 2 de la Galați sau al bateriilor
nr. 4 și 5 de la Reșița. De ce ? Pentru că activitățile respective nu au
fost bine pregătite de Ta bun în
ceput : fie că nu s-au asigurat con
tracte cu termene convenabile pen
tru fahricarea unor instalații sau
utilaje, fie că a lipsit cărămida re
fractară. fie că atunci cînd condi
țiile tehnico-materiale erau întru
nite nu existau efectivele necesare
de constructori sau montori.
Or. consecințele unor asemenea

Argumente care arată
că revirimentul e posibil

importante, pe care cocsarii hunedorenl sint bucuroși să le spună și
altora. Dar. in
esență,
„marele
secret" constă în acea că au știut
să permanentizeze asemenea pre
ocupări, astfel incit buna organi
zare. ordinea, disciplina și răspun
derea fiecăruia la locul său de mun
că , — de la muncitor la specialist
și pină la director — să intre, cum
se spune,. „în singe", să devină co
ordonate firești ale comportării de
zi cu zi. în momentul în care, prin
tr-o activitate stăruitoare din par
tea organelor și organizațiilor de
partid, a organelor de conducere co
lectivă, în fiecare cocserie va fi asi
gurat un asemenea stil de muncă
pătruns de răspundere, rezultatele
activității economice nu vor fi. nu
vor putea fi decît pe măsura capa
cității tehnice a instalațiilor. Deci
se va putea da un răspuns favora
bil ferm, angajant unor întrebări
cum sînt cele adresate redacției de
corespondentul amintit.
Cerințe, aprecieri valabile, deopo
trivă. și pentru factorii care conduc
și coordonează producția de cocs.
Pentru că tot investigațiile efectua
te de reporterii „Scînteii", punctele
de vedere exprimate de interlocu
tori converg spre a pune în primplanul atenției faptul că o serie de
neajunsuri cu care s-au confruntat
și se mai confruntă unele cocserii
sint și consecința neorganizării co
respunzătoare a activității, nesoluționării la timp a unor probleme

necorelări
sînt neiertătoare, iar
cuantificarea acestora sub aspect va
loric indică pagube cu mult mai
mari decît costul materialelor, uti
lajelor sau manoperei necesare pen
tru finalizarea bateriilor de cocsi
ficare. Pentru că. lată, neintrarea in
funcțiune la termen a unei baterii
de cocsificare lipsește economia de
o cantitate de cocs pe care sconta.
Și. pentru a se atenua acest deficit,
se amină intrarea in reparație capi
tală a unei alte baterii, care, pe de
o parte, nu mai poate produce Ia
nivelul prevăzut, iar. pe de altă
parte, este supusă unor uzuri accen
tuate. care scumpesc, ulterior, cos
tul reparațiilor și amplifică proble
mele de aprovizionare tehnico-materială aferente acestor lucrări.,
Din problemele de asigurare tehnico-materială a lucrărilor de repa
rații și construcții să ne oprim. _ de
exemplu, la aprovizionarea cu cără
mizi refractare. Dificultățile in această privință nu sint de azi. ele
au apărut ca semnificative de cîțiva
ani. Pe parcursul investigației efec
tuate de redacție la întreprinderea
„9 Mai" din Turda s-a prezentat ca
o mare realizare faptul că. in com
parație cu anul 1985, prin măsurile
luate, se vor produce in acest an
de peste trei ori mai multe cărămizi
refractare pentru bateriile de coc
sificare. Foarte bine 1 -- se poate
spune, deși nu este încă sufi
cient. Dar de ce a trebuit să se aș
tepte pină acum pentru
aceasta,
cind era evident că o decizie pen

tru sporirea fabricației de asemenea
, cărămizi refractare era necesar să
fie adoptată Cu mai mult timp în
urmă ? Această întirziere se află
acum la originea lipsei de capaci
tate, de fabricație în unele cocserii.
Cit privește neasigurarea la timp
a unor utilaje și instalații, aceasta
șe explică. în bună măsură. prin
neînțelegerea de către unii furnizori
din industria construcțiilor de ma
șini a necesității de a sprijini cu
toate forțele lucrările de construcții
și reparații din cocserii, aceasta
fiind în interesul direct al ramurii de
care aparțin, precum și în interesul
lor propriu, nemijlocit. De exemplu,
este sigur că factorii de conducere
ele la întreprinderea de utilaj chi
mic din Ploiești. întreprinderea de
utilaj chimic din Rîmnicu Vilcea și
întreprinderea mecanică de mașini
și utilaj minier Baia Mare mani
festă o intensă preocupare pentru
asigurarea metalului necesar desfă
șurării normale a activității produc
tive. S-au gindit insă aceștia că
anumite cantități din metalul de
care au atîta nevoie nu se poate
produce din cauză că lipsește cocsul
care trebuia fabricat la Călărași cu
ajutorul instalațiilor și utilajelor pe
care ei înșiși aveau datoria să le
realizeze și să le expedieze de mul
tă vreme ? Cît privește întreprin
derea metalurgică Aiud. un alt fur
nizor restantier. nu sint necesare
demonstrații prea complicate, intrucit se află in subordinea directă a
Ministerului Industriei Metalurgice,
ale cărui unităti consumă cea mai
mare cantitate de cocs.
Desigur, investigațiile întreprinse
de redacție nu s-au dorit a fi ex
haustive, ci au intenționat să de
clanșeze cit mai repede „bătălia
pentru cocs". De aceea, nu au fost
abordate în detaliu aspecte deosebit
de importante, cum sînt cele refe
ritoare la aprovizionarea ritmică, in
condiții calitative corespunzătoare,
cu cărbune cocsificabil ; după cum.
nu a fost adusă in discuție proble
ma calității cocsului sau a cărămi
zilor refractare sau răspunderea cu
care cei ce execută lucrările de re
parații sau de construcții iși fac da
toria. Sint aspecte asupra cărora ne
vom opri in alte articole.
Punctele de vedere exprimate de
muncitori, specialiști, cadre de con
ducere și activiști de partid cu care
reporterii au stat de vorbă eviden
țiază necesitatea, ca factorii de re
sort să stabilească o strategie foar
te bine fundamentată asupra activi
tății viitoare in acest sector al me
talurgiei, in care să se țină seama,
pe de o parte, de necesitățile reale
de cocs ale economiei, iar. pe de
altă parte, de situația concretă a ca
pacităților de producție prezente și
viitoare, inclusiv de faptul că exis
tă baterii de cocsificare ce aș
teaptă de mai mult timp intrarea in
reparații planificate. O altă latură
a acestei strategii vizează, desigur,
aspectele de modernizare, inclusiv
cele legate de extinderea aplicării
procedeelor tehnologice moderne,
care — așa cum s-a relevat — ne
cesită o abordare mai hotărită.
In concluzie, colectivele de cocsari. de proiectanți, de constructori,
preepm și factorii , de . conducere
din combinatele siderurgice, centra
lele industriale și ministerul
de
resort se află în fata unor sarcini
de mare răspundere, de mare în
semnătate pentru economie. Așa
cum îndemna secretarul general ăl
partidului, nimic nu trebuie precu
pețit pentru realizarea sarcinilor de
producție. Industria noastră a do
vedit, nu o dată, că are capacita
tea de’ a-și rezolva problemele cu
care se confruntă, oricit ar fi de
spinoase acestea. Și. așa cum s-a
demonstrat, problema fabricației de
cocs depinde intr-o măsură hotăritoare de capacitatea organizatorică a
metalurgiei, de spiritul de ordine și
disciplină care va fi introdus in
toate unitățile și la toți factorii care
răspund de bunul mers ăl produc
ției de cocs.

Comeliu CÂRLAN

PLANUL LA EXPORT - realizat ritmic, integral!
Cînd toate produsele sînt competitive
Oamenii muncii de la Combinatiil
de. prelucrare a lemnului din Su
ceava trebuie să realizeze în acest
an o producție pentru export mai
mare cu 18,5 la sută comparativ cu
anul trecut. Creșterea se localizează
în principal la mobilă, care repre
zintă 70 la sută din totalul produc
ției destinate partenerilor de peste
hotare. Solicitările tot mai mari pe
care le primește . combinatul, in
special la producția de mobilă, se
datorează promptitudinii cu care
sînt onorate contractele încheiate,
precum și calității și diversității
sortimentelor aflate in fabricație.
Ne referim îndeosebi la mobilier
deoarece produsele stratificate (PAD.
PFL. placaj) sint solicitate într-o
gamă prea puțin diferită de la^ un
an la altul. Așadar, ce s-a făcut
pentru diversificarea producției de
mobilă ?
— încă din trimestrul IV al anu
lui trecut — ne spunea ing. Teodor
Suminaru, președintele consiliului
oamenilor muncii — am participat
cu mai' multe produse noi la unele
tirguri internaționale, unde, prin in
termediul întreprinderii de comerț
exterior „Tehnoforestexportimport",
am încheiat un însemnat număr de
contracte. Paleta de produse oferite
la export s-a imbogățit cu o su
fragerie cu un finisaj deosebit, mult
solicitată, cu mai multe tipuri de
dormitoare, la care se valorifică in
procent mai mare lemnul de fag.
multe modele de mese, tot de fag,
din care avem resurse suficiente.
Practic, chiar de la începutul anu
lui. 50 la sută din produsele de mo
bilier introduse in fabricație erau
noi. Acum, produsele noi reprezintă
56 la sută, iar in trimestrul II acestea vor ajunge la 65 la_ sută in
totalul producției de mobilă. între
oamenii care au o contribuție re
marcabilă la masiva înnoire a pro
ducției se află inginerii Ion Lazarov și Lucica Roman, subinginerul
Vasile Botnariuc. maistrul Ion Luca
și inginerul Vasile Macovei, șeful

secției mobilă. Realizarea unei game
diversificate de produse ne-a per
mis să încheiem din timp contracte
pentru întreaga producție planifica
tă in primul semestru. Cum însă
mobila se contractează trimestrial,
putem aprecia că nu avem nici un
fel de probleme în ce privește con
tractarea producției la export pe în
tregul an. La multe sortimente, cum
ar fi scaunele, contractele pe 1989
cu partenerii externi depășesc chiar
capacitatea proiectată a unității. So
licitările mari pe care le avem la
export sînt și rezultatul ritmicității

La Combinatul
de prelucrare a lemnului
din Suceava
în executarea și livrarea produse
lor. precum șl al atenției acordate
calității.
Pentru a face față solicitărilor la
export, mult sporite în acest an, in
întreprindere s-au aplicat o serie de
măsuri tehnico-organizatorice deo
sebit de eficiente. Acestea erau mai
mult decit necesare, fie și numai
pentru faptul că. de exemplu, la
scaune contractele încheiate pentru
exportul direct acoperă în Întregime
capacitatea secției, iar cele pentru
exportul indirect reprezintă 30 la
sută din această capacitate. Cum cea
mai stringentă problemă era mări
rea volumului de cherestea uscată
necesară fabricației, cu sprijinul
Centralei industriale de prelucrare a
lemnului s-au întreprins acțiuni de
cooperare cu întreprinderile specia
lizate din Rădăuți și Botoșani, pre
cum și cu Combinatul de prelucrare
a lemnului din Comănești. Obiecti
vul urmărit : dublarea cantității de
cherestea uscată primită de la cele
trei unităti.
Concomitent, la combinatul suce
vean s-au luat măsurile organizato

rice și tehnice necesare realizării
producției la nivelul . contractelor.
In acest scop, a fost generalizat lu
crul in schimbul II la secțiile mo
bilă și scaune, s-a extins schimbul
III la sectoarele croit-mașini I, pre
se, finisaj, asigurîndu-se asistenta
tehnică de specialitate pe fiecare
schimb. Pe de altă parte, s-a trecut
la extinderea activității sectorului
de valorificare a cherestelei de mici
dimensiuni, ținindu-se seama de
necesitatea încadrării stricte, și pe
această cale, in consumurile norma
te de masă lemnoasă. Pentru că de
aceasta depinde, intr-o măsură hotăritoare. realizarea ritmică a produc
ției. Dacă sectorul primar realizea
ză din cantitatea de cherestea pri
mită un număr maxim posibil de
piese de mobilier pentru celelalte
sectoare prelucrătoare, acestea au
posibilitatea să lucreze din plin. De
aceea, din acest an. primirea cheres
telei la sectorul croit se face pe
baza fișei limită pentru fiecare
maistru din cele trei schimburi, in
baza programării producției pe care
o au de realizat în luna respectivă.
Intens s-a acționat și pentru per
fecționarea organizării muncii. Ast
fel. din luna ianuarie au fost intro
duse pe calculatorul de proces pro
grame de urmărire a realizării pro
ducției pină la nivel de repere și
subansamble. inclusiv uscarea che
restelei in grosimile și cantitățile
prevăzute, situația stocurilor, livră
rile zilnice etc. Aceasta permite lua
rea unor decizii operative in vederea
optimizării fabricației la toate sec
țiile, asigurarea condițiilor pentru
realizarea ritmică a reperelor din
programele de fabricație ale lunii,
programarea livrărilor și a mijloa
celor de transport necesare. Pentru
că, de exemplu, dacă sint croite în
procent de sută la sută toate repe
rele din lemn masiv, atunci finali
zarea lotului de mobilier este asi
gurată și acesta poate fi programat
pentru livrare. Acțiunile întreprinse
au permis oamenilor muncii de la

combinatul de prelucrare a lemnu
lui să realizeze, in perioada care a
trecut de la începutul anului, o pro
ducție destinată exportului superi
oară celei planificate cu 7 Ia sută
pe relația devize convertibile și cu
153 la sută pe relația cliring țări
socialiste.
Din dorința de a spori producția
destinată exportului, un colectiv
format din specialiști din cadrul
combinatului și de la filiala din Su
ceava a Institutului de cercetări și
proiectări pentru industria lemnului
lucrează acum la proiectul de mo
dernizare a fabricii de mobilă. Se
prevede ca, prin reașezarea utila
jelor in fluxul tehnologic și înlo
cuirea celor uzate moral cu altele
moderne, trecerea la croirea cheres
telei prin însemnare, optimizarea
transportului intern a reperelor și
subansamblelor să se asigure un
grad, mai mare de valorificare a
masei lemnoase și utilizarea inte
grală a capacităților existente. De
altfel, o parte a acestui proiect a
și început să fie transpusă în prac
tică. Astfel, este aproape gata sec
torul de croire centralizată a produ
selor stratificate (PAL, PFL, placaj)
pentru mobilă. Și întrucît acest sec
tor centralizat se organizează in ca
drul secției PFL-înnobilare. spațiul
din secția mobilă destinat croirii
stratificatelor va fi folosit pentru
amplasarea utilajelor noi prevăzute
in proiectul de modernizare și pen
tru creșterea capacității sectorului
de croit cherestea prin însemnare.
O dată cu creșterea randamentului
la croirea produselor stratificate de
la 84—85 la Sută in prezent la 92' la
sută va spori și productivitatea
muncii cu cel puțin 10 la sută.
Modernizarea fabricii de mobilă
din Suceava va permite astfel pro
movarea pe scară și mai largă a ex
portului. oamenii muncii din combi
nat acționind zi de zi pentru reali
zarea unor cantițăți tot mai mari
de produse destinate partenerilor
de peste hotare și îndeplinirea exemplară a planului la acest indi
cator.

Sava BEJ1NAR1U

corespondentul „Scînteii"

1NSĂMÎNȚĂRILE - pe

un front

larg, la un nivel agrotehnic ridicat!
argeș

: Specialiștii sint permanent în cîmp

Lucrînd cu răspundere, mecaniza
torii, ceilalți oameni ai muncii din
județul Argeș au terminat de însămînțat toate cele 13 800 hectare des
tinate culturilor din prima urgență.
Este vorba de ovăz, in pentru ulei,
mazăre, plante furajere. Aceste
rezultate bune se datorează creșterii
continue a vitezei de lucru la pregă
tirea terenului și la semănat. Acum
s-a trecut cu toate forțele la planta
rea cartofilor și semănatul florii-soarelui. Rezultatele înregistrate în pri
mele zile demonstrează hotărirea fer
mă a mecanizatorilor și specialiștilor
de a încheia și semănatul acestor cul
turi în cel mult 4—5 zile. La ora ac
tuală, de exemplu, viteza zilnică la
plantarea cartofilor este mai mare
cu 100 hectare, iar la floarea-soarelui
— cu 300 hectare. Tovarășul Petre
Leca, directorul trustului județean
pentru mecanizarea agriculturii, ne
spune că între măsurile care asi
gură un ritm mai bun de lucru pe
primul loc se situează folosirea la
maximum a timpului pe tot parcursul
zilei, pregătirea terenului în cursul
nopții și crearea de condiții bune de

muncă și viată mecanizatorilor în ta
berele de cimp special amenajate.
In cooperativele agricole din consi
liile agroindustriale Căteasca, Slobo
zia, Teiu și Miroși au fost însămînțate pină acum cele mai mari supra
fețe cu floarea-soarelui. La coopera
tiva agricolă din comuna Rătești, de
exemplu, s-au semănat 170 hectare
din cele 400 prevăzute cu floarea-soa
relui. Practic, lucrarea este încheiată
în fermele conduse de inginerii Doru
Ștefan și Jenica Proca. Aici munca e
bine organizată și se desfășoară în
prezenta inginerului Dan Popovici,
președintele cooperativei, precum și
a șefilor secțiilor de mecanizare Con
stantin Olteanu și Dumitru Model.
„Se lucrează. începind de la ora 6. zilumină la semănat și în schimbul al
doilea la pregătirea terenului — ne
spune președintele cooperativei. Con
comitent, se fertilizează cu îngrășă
minte complexe și se erbicidează cui-,
turile. De asemenea, au fost aduși
mecanizatori de rezervă care îi în
locuiesc pe cei de pe semănători în
timpul cit - aceștia iau masa de
prinz".

Din plin se seamănă floarea-soar
lui și în cooperativa agricolă d
Mozăceni. Și aici activitatea este bii
organizată. „Deoarece terenul perm
te, am concentrat mai multe utilaj
astfel incit să se realizeze viteze <
lucru sporite — ne spune ingine
Maria Cioran. Urmărim, totodată,
mecanizatorii să respecte normele <
calitate". La plantarea cartofilor <
toamnă, realizări bune au înregistr.
cooperatorii din comunele Stîlper
Mihăești, Bălilești și Tigveni, pe a
samblul județului această lucra
fiind executată pe mai bine de ji
mătate din suprafața prevăzută.
Totuși, ritmul lucrărilor trebu
peste tot intensificat. Spunem acea
ta intrucit în unele unități agrico
situate în consiliile agroindustria
Stolnici și Vedea suprafețele însămîi
tate sînt încă mici, cu mult sub pos
bilități. Și aceasta deoarece se a
teaptă prea mult așa-zisul timp ide
de începere a semănatului în cîmp.

Gheorqhe CÎRSTEA
corespondentul „Scîntei

COVASNA:

Exemplul bun se află în ograda vecinului
Primăvara timpurie din acest an a
permis ca lucrările agricole de
sezon să inceapă mai devreme decît
de. obicei și în zonele colinare, cum
este județul Covasna. Se poate afir
ma, pe bună dreptate, că, datorită
condițiilor de climă și mobilizării tu
turor forțelor satelor, sint create po
sibilități pentru executarea unor lu
crări de înalt nivel agrotehnic. Și in
această zonă, întreaga iarnă și înce
putul de primăvară s-au caracterizat
prin precipitații Scăzute, dar sint
semne că in orice moment timpul
poate să devină ploios, ceea ce vă
determina întreruperea lucrărilor agricole pentru perioade mai lungi
sau mai scurte. Trebuie trase in acesț sens învățăminte din experien
ța anului trecut, cind, din cauza
frecventelor ploi, în repetate rinduri
agricultorii au fost nevoiți să între
rupă lucrările sau să le execute, da
torită timpului înaintat, nu in cele
mai bune condiții.
Adevărul este că în acest an, prin
tr-o mai bună mobilizare a forțelor,
prin folosirea deplină a mașinilor și
utilajelor agricole, in multe unități
campania de însămînțări se află în
tr-un stadiu avansat. Astfel, făcînd
un raid prin unități ale consiliului
agroindustrial Bodoc. însoțiți de pre
ședintele aceștuia, Iudita MesaroșiU,'
am putut constata la fata locului cum

se preocupă specialiștii, factorii de
răspundere pentru ca sămînța sau
materialul săditor să ajungă in cele
mai bune condiții într-un sol bine
pregătit.
Unitățile cu cele mai bune rezul
tate sint cele de la Ghidfalău și Valea
Crișului. Discutăm cu președinții ce
lor două unități, Antal Dezsd și. res
pectiv, Gheorghe Diaconu, care ne
prezintă metodele pe care le-au folo
sit pentru ca principalele culturi din
prima urgență să fie insămînțate și
să se treacă cu toate forțele, la plan
tarea cartofilor și la semănatul sfeclei
de zahăr, ambele avînd o deosebită
însemnătate pentru economia jude
țului Covasna. In prima unitate, o
treime din suprafața planificată pen
tru cultura cartofului a fost plantată,
iar în a doua mai mult de un sfert.
Același lucru putem să-l spunem și
despre sfecla de zahăr, unde la Ghid
falău s-au însămințat peste 80 de
hectare din cele 140 planificate, iar la
Valea Crișului — 50 din cele 80 pre
văzute. In unitățile amintite există o
serioasă preocupare pentru mobiliza
rea forțelor umane la selecționarea
și pregătirea cartofului de sămință,
fapt ce asigură alimentarea fără în
trerupere a mașinilor de plantat. Ur
mărind calitatea lucrărilor, am putut
constata că se acordă o atenție deose
bită pregătirii solului cu cît mal pu

ține treceri, fapt prin care se evi
tasarea lui și se asigură un pat ge
minativ corespunzător. De fapt, pr
blema bunei gospodăriri a carbura
ților stă în atenția tuturor factorii
de răspundere, folosindu-se din pl
atelajele la transportul seminței
al cartofilor.
In vecinătatea unităților amintite.
Arcuș și Bodoc. unde condițiile i
climă sint absolut identice, lucrări
de însămînțări sint însă mult și
nivelul posibilităților reale. Cooper
tiva agricolă din Arcuș nici măcar n
început plantarea cartofului și sem
natul sfeclei de zahăr, iar cea d
Bodoc. față de un plan de 260
hectare la cultura cartofului, planta
pină in ziua raidului doar 5 hectai
în timp ce însămînțarea sfeclei i
zahăr nici nu începuse. Este neces
ca și aceste cooperative agricole i
producție să urmeze exemplul cel
două unități, fruntașe din cadrul co
siliulul agroindustrial Bodoc. De as
menea, se impune ca, la nivelul i
tregului consiliu, ritmul de însămi
țări să crească mult față de c
existent, fapt ce va asigura ca pii
la mijlocul lunii viitoare această ir
portantă campanie să fie încheia!

Constantin TIMARI
corespondentul „Scinte
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Toți răspund, dar nimeni precis
Rezultatele de producție în zoo
tehnie sînt determinate într-o măsu
ră hotăritoare de modul în care se
desfășoară activitatea in fermele de
creștere a animalelor. Tocmai de aceea, respectarea programului de
lucru în grajduri, care cuprinde executarea unei game întregi de operații; la ore precise, prezintă o
mare importantă pentru obținerea
unor producții de lapte corespunză
toare. Am urmărit, in una din zi
lele trecute, cum se îndeplinește această cerință în sectorul zootehnic
al. cooperativei agricole din comuna
Milcov, județul Olt.
încă, de la ora 5, străbătînd co
muna, casele sint luminate, gospo
darii trebăluiesc prin curți, iar pe
alții îi intîlnim pe stradă. Peste
drum de sediul cooperativei agrico
le se află intrarea într-una din fer
mele zootehnice ale unității, respec
tiv ferma zootehnică din Ulmi. Este
ora cinci și jumătate — oră la care
trebuie șă înceapă programul de lu
cru în zootehnie —, dar de abia pe
la șase iși fac apariția primii lucră
tori. Aveau să sosească pină la 6,40.
între timp, ne interesăm de cadre
le de conducere care trebuiau să se
afle in fermă. Aflăm că tovarășa
Milica, șefa fermei, urmează să vină
la ora 7 de la Ipotești. La ora 6,35
apar agale doi săteni. Unul înalt, vi
guros, intră in fermă, deschide ușa
la grajdul nr. 2 și strigă ceva unei
femei, după care se îndreaptă amîndoi spre grajdul nr. 3. De la celă
lalt, mai în virstă, aflăm că omul pus
pe controale este de fapt Paul Adochie, linul din paznicii de noapte din
zootehnie, care se grăbea, chipurile,
să-și facă datoria, pentru că șefa
lui vine mai tirziu, iar tovarășul Ma
rian, fostul șef de fermă, tehnician
veterinar de profesie... sosește și
mai tirziu, tocmai de la Slatina. „Dar
vicepreședintele?" — întrebăm. „Care
vicepreședinte? Că sint doi !“. „Cel
de la cooperativa agricolă" — preci
zăm. „Aaa, tovarășul Florin, păi e
la fermă, la Ipotești, că de aia răs
punde".
Ne deplasăm neintirziat la Ipo
tești, pentru a vedea și acolo, la
„prima oră", cum se desfășoară pro
gramul de grajd. Pînă să ajungem
însă in sat s-a făcut ora 7. în
trebăm un drumeț unde e zootehnia.
Ne spune că acolo merge, lucrează
in sectorul auxiliar de servire cu
furaje și transport bălegar. „Pe aici,
ne indică el. Pe dincolo e noroi". Și
intrăm prin una din numeroasele
găuri a ceea ce a fost cindva un

gard. Primii intilniti sint de fapt doi
copii, cam de 15 ani, care țineau lo
cul părinților lor.
Florian Alexe, șeful fermei, care
este și vicepreședinte al cooperati
vei agricole, se află intr-adevăr in
tr-unui din grajduri. Parcurgem îm
preună întreg sectorul. In general,
dezordine, program de lucru neafi
șat, loturi de animale aici îngrijite,
aici ca vai de ele. Bălegarul este
descărcat, căruță cu căruță, pe o
mare suprafață din incintă, foarte
puțin se află pe platformă. Ne spu
ne că ferma deține 497 taurine, din
care 200 vaci pentru lapte. „Produc
ția 7“ — întrebăm. Șeful de fermă

Un mod de lucru
care favorizează
indisciplina
se jenează să dea cifre concrete, șl
e de înțeles și de ce. Unul dintre
îngrijitori, Floarea Dumitru, Ia ora
7,15 de-abia efectuează mulsul celei
de-a doua vaci din 20, cite are fie
care îngrijitor in primire; Nu are
halat, ca de altfel nici unul dintre
îngrijitorii acestei ferme. Ne spune
că animalele sint neîngrijite și ne
țesălate din cauză că nu li se plă
tește „îngrijitul". Cițiva lei pe zi
pe cap de animal. Și aceasta tot da
torită producției mici de lapte și eficiehței economice scăzute. „Dar cei
cu vechime și cu drag de animale
le țesală" — precizează șeful fer
mei. în grajdul nr. 2, paiele erau
depozitate de cu seară pe aleile de
acces, printre și pe dejecții. Cercel
Firu, îngrijitor, ne spune că și așa
paiele vor fi folosite la așternut
„după ce mănincă vacile din ele".
Mai încolo găsim un lot de vaci
fără îngrijitor. „Sint ale nevesti-mi“,
ne spune Gheorghe Crișu, și el în
grijitor. De la el aflăm că soția sa,
Dumitra, care are și ea un lot de
20 vaci în primire, este acasă.
Și, intr-adevăr, dincolo de defi
ciențele în administrarea furajelor,
cooperativa se confruntă cu greutăți
foarte serioase în ce privește asi
gurarea acestora. Nu ajung, deși ceea
ce au în baza furajeră se adminis
trează numai prin drojduire, mela-

sare, deci prin înnobilare. Cît de
pre cocenii de porumb •: „nu a
avut nici un kilogram. Nu au fc
aduși din cimp. La fel și vrejii. P
ținui fin pe care-1 mai avem e pe
tru viței" — se plînge șeful fermi
Revenim la ferma, de la Ulmi
ora 8. Găsim acum, în ferma zo
tehnică, pe toți factorii de răspund
re. _Re.șpectiv pe șefa de fermă, Mar
Drăghiceanu, -adică pe tovarășa „M
lica", care recunoaște că vine m
tirziu, la 7, dar că stă în sector pii
la ora 19. Mai erau prezenți Hie V.
sile, inginerul-șef al cooperativei
gricole, vicepreședintele consiliul
popular Ștefan Bălan și Maria Io
primarul comunei. Mai tirziu, la o
9, a sosit și tehnicianul veterin
Marian Vlădoi, ce aparține de ci
cumscripția veterinară din localii
te, care ne spune cu dezinvoltură
autobuzele pleacă din Slatina cu i
tirziere, iar cu trenul de „6 e gr
de venit pentru că e prea devremi
Deși ora era de acum înaintată, m
dicul veterinar, care locuiește tot
Slatina, nu venise încă. Ca de a)
fel și ceilalți doi tehnicieni vet
rinari ai circumscripției din loca
tate, dintre care pe Ion Pricolici
deși cu locuința în Ipotești și ca
răspunde de zootehnia de aici, i
numai că nu l-am întilnit în sect<
dar îngrijitorii nici nu cunoște;
cine este tehnicianul care răspum
de ei. Și cit de necesară era pr
zența lui în fermă 1 In dimineața
care ne referim a fătat o vacă
avea mare nevoie de îngrijiri. Z
cea bolnavă pe aleea de acces
grajdului.
Acestea sînt faptele. Ele dovede
fără echivoc că programul de luci
în fermele zootehnice nu se re
pectă, că factorii de conducere nufac datoria așa cum ar fi de dor
Cu atit mai mult această stare <
lucruri trebuie analizată de organe
agricole județene cu cît, nu cu mi;
timp în urmă, comitetul județean <
partid a întreprins și aplicat o s
rie de măsuri pentru redresarea a
tivității din sectorul zootehnic al c
operativei agricole de aici. Or, fa]
iele constatate dovedesc că lucrur
le nu s-au prea schimbat la faț
ceea ce întărește cerința de a
acționa pentru întărirea disciplinei
muncă, pregătirea oamenilor
creșterea responsabilității, fără <
care programele, oricit de bine îi
tocmite ar fi, nu pot conduce la ef
ciența scontată.

Mihai GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scînteii"
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Opiniile pe care le publicăm astăzi, selectate din scrisorile primite
la redacție ca ecou al dezbaterii inaugurate în „Scinteia" nr. 14 431 din
12 ianuarie a.c., iși propun să pună in valoare citeva aspecte pornind
de la experiența și calitatea de cadru didactic, de educator comunist —
de la învățător la profesorul de gimnaziu sau liceu —, aspecte pe care
semnatarii le consideră primordiale in educarea prin muncă, pentru
muncă a elevilor care Ie sint încredințați.

Exemplul personal
in educarea tinerilor
Aș vrea să mă refer în rîndurile
le față la un aspect pe care îl conider foarte important în întreaga
luncă de educație desfășurată in
coli : activitatea dirigintelui. El
ste îndrumătorul activității desfăurate pe toate planurile de colectiul de elevi pe care il conduce. Or,
regnante sînt tocmai acele acțiuni
e au în vedere atitudinea fată de
luncă. Desigur, un neavizat ar puaa crede că, in timpul liber, elevii
articipă la acțiuni obositoare, care
resupun un volum mare de muncă,
rai ales fizică. Dar nu este vorba
lespre așa ceva. Chiar și pregătirea
nei sărbătoriri, în cadru festiv, a
ilelor de naștere a tinerilor presuune efort, muncă. în mod concret,
n trimestrul I al acestui an școlar
m sărbătorit in cadru] organizației
I.T.C. a clasei pe care o conduc
ilele de naștere a 12 elevi. Colecivul este compus din 36 de elevi,
oți au avut responsabilități preise în pregătirea
acestei acțiuni,
stfel incit ea nu putea să fie decit
eușită, lucru confirmat pe deplin
e atmosfera entuziastă, veselă ce a
ominat intilnirea noastră.
Esențială este, în activitatea diriintelui, ca de altfel a tuturor ca
relor didactice, educarea tinerei
enerații in cultul muncii, al activi
știi constructive, plină de abnegație
evolutionary. Obiectivul esențial al
rocesului instructiv-educativ, arăta
ecretarul general al partidului,
ovarășul Nicolae Ceaușescu, in
Ixpunerea la plenara din noiembrie
988, este formarea conștiinței revojționarc, educarea tineretului în
piritul cinstei, omeniei, al respecalui pentru proprietatea socialistă,
ormarea. la o virstă fragedă, a resonsabilității sociale. Anul școlar a
ebutat cu practica elevilor, desfășuată in agricultură. Bineînțeles că
■rima reacție a unor părinți a fost
e a-și scuti copiii de această actiitate, de altfel obligatorie. Surpriza
>r a fost însă imensă cind copiii
u refuzat să accepte ideea că sînt...
bolnavi" și s-au alăturat celorlalți.
Iste adevărat că aportul diriginților
fost deosebit de însemnat în acest
ens. Profesorii diriginți au însoțit
devii la fermele in care aceștia
i-au desfășurat activitatea, rămiîind alături de ei, însoțindu-i
tît pe teren, cit și la masă ori la
cțivitățile distractive. Profesorii
e-au explicat elevilor necesitatea
tringentă a desfășurării acestei
ct.ivități, astfel incit tinerii au fost
eceptivi, muncind cu conștiincioziate. Eforturile lor au fost răsplătite
i de scrisorile de mulțumire și de
elicitare pe care liceul nostru le-a

primit din partea unităților in care
și-au desfășurat activitatea practică.
Dar grija, afecțiunea, optimismul,
buna dispoziție a cadrelor didactice
s-au simțit permanent. Iată, așadar,
o nouă confirmare a faptului că
exemplul personal al educatorului
are un rol extrem de important în
activitatea desfășurată cu tinerii.
Liceul în care îmi desfășor acti
vitatea are ca profil predominant
matematica-fizica și se afirmă ade
seori că Liceul „I. L. Caragiale" din
Ploiești pregătește tineri mai ales
pentru învățămîntul superior. Afir
mația însă trebuie interpretată alt
fel. Liceul nostru pregătește, cu se
riozitate. tinerii pentru muncă, pen
tru viață. Există o disciplină fermă,
instituită de multi ani în acest liceu,
disciplină la orele de curs, la prac
tica productivă ori în activitățile
extrașcolare îndrumate de cadrele
didactice. Există un respect pentru
muncă, pentru omul muncitor de
pretutindeni. Există dragoste de în
vățătură, dorință de cunoaștere,
curiozitate științifică. De aceea, reu
șita școlară a elevilor noștri pare
firească. Desigur, avem și unele de
ficiențe. Mai avem de lucru cu unii

elevi care au un mare respect pen
tru avutul personal, dar nu și pen
tru cel'obștesc. Nu vreau să absolv
profesorii de anumite responsabili
tăți în acest sens, dar din nefericire
adeseori familiile celor aflați „în
culpă" ridică din umeri, afirmînd :
„De aceea l-am dat la liceul dv„ ca
să-l educați", ca și cum „firma"
unui liceu ar fi suficientă pentru a
semăna în sufletul și în conștiința
tuturor elevilor săi respectul pentru
muncă, pentru avutul obștesc și
chiar... bunul-simț. Acesta este,
după opinia mea, un punct vulne
rabil în activitatea de educare a ti
nerilor : colaborarea nu întotdeauna
fructuoasă a școlii cu familia. Colec
tivul nostru de cadre didactice în
cearcă (și reușește de cele mai mul
te ori) să stabilească relații trainice
cu părinții elevilor și rezultatele sint
pe măsura așteptărilor. Putem afir
ma chiar că, în ultima vreme, s-a
remarcat o ridicare a gradului de
responsabilitate a elevilor noștri față
de ceea ce ii inconjoară. Moderni
zarea sălii de sport, la care și ei au
contribuit, le-a demonstrat că nimic
nu se face fără efort.
Mulți și-au oferit deja sprijinul
în acțiunea de restaurare a clădirii
liceului, mai ales că in noiembrie
1989 vom sărbători 125 de ani de
la înființare. Este un prilej de a
constata că roadele muncii noastre
educative se ivesc, sint sănătoase,
căci in spatele lor există pasiune,
abnegație, dragoste de adevăr, de
frumos, de viață. Și, mai ales, în
credere. în noi înșine, în tinerii pe
care ii educăm, în viitor.

lrimela IRIMESCU MARIAN
profesor, Liceul de matemoticâfizică „I. L. Caragiale", Ploiești

Pedagogul și exigențele
autodepășirii
Despre omul de la catedră au
scris cu adincă venerație mulți scrii
tori romani. Generații de cititori au
rămas adine impresionați de puter
nicele personalități ale învățătorilor
evocați de Caragiale. Cezar Petrescu
sau Sadoveanu. Pentru viitorul
învățător, acești Apostol, Basil Dlăgoșescu sau Domnul Trandafir con
stituie o aspirație, un ideal demn de
urmat. Dar ce se mai păstrează
astăzi, in această epocă in care
știința și tehnica se dezvoltă
așa de rapid, din portretul dască
lului de altădată ? Iată o în
trebare la care adesea am reflec
tat în clipele de căutare a propriu
lui destin profesional. Și am găsit
că între acești dascăli de altădată
și cei de acum există o punte de
legătură care va rămine pentru eter
nitate : chipul lor moral, străbătut
de un adine patriotism, de o mare
dragoste și încredere în copii, de o
conștiință și conduită morală ce au
făcut și vor mai face multe condeie
să lunece emoționate pe pagina albă.
Cind am început să înțeleg toate

acestea, cind am simțit Încrederea
sutelor de ochi ce se ridicau asupra
mea, am avut certitudinea că-mi
cunosc drumul, că el trebuie să fie
mereu drept, chiar dacă va trebui
să urce, să coboare. să înfrunte...
Iar dacă un strungar va reuși o pie
să perfectă, am înțeles că noi nu
ne vom putea lăuda niciodată că
am obținut perfecțiunea, oricît de
reușiți ar fi unii elevi. Pentru că
materia noastră primă — cea mai
prețioasă din lume — nu poate că
păta forme predestinate, pentru că,
oricît ai prelucra-o, nu are para
metri rigizi, imuabili.
Există insă la orice învățător ce
a înțeles aceste lucruri dorința de a
realiza tot ce stă în puterile sale,
de a se autodepăși, organizîndu-și
cit mai temeinic, eficient munca. în
vățătorul de astăzi trebuie să con
stituie modelul pe care-1 urmează nu
numai elevii, dar și părinții acestora.
Iată de ce el rămine un gospodar
fruntaș, fie la sat, fie la oraș, omul
care trebuie să aibă inițiativa și care
să facă mai bine decit toți orice

Dialoguri ale hărniciei
în muncă și pe scenă

SIBIU:

Unul din spectacolele de gală ale
onstructorilor de mașini din Mirșa
■ fost „prefațat" de o expoziție in
ier liber ce reunea principalele
■ealizări ale tînărului colectiv ai
ntreprinderii mecanice din localitae. Erau expuse, într-o selecție reirezentativă, citeva din piesele de
ezistență : autobasculantele diesel
dectrice de 110 tone, autobascuantele de 55 și, respectiv, 27 tone,
>uldozerul pe șenile de 575 CP.
ivea loc spectacolul de gală in
:ea de-a 7-a ediție a „dialo;ului hărniciei", manifestare culural-artistică proprie, circumscrisă
''estivalului
national
„Cin tarea
iomaniei". Munca si arta se regăeau unite intr-o fericită simbioză,
mprumutindu-si reciproc metafora
ugestivă sub semnul căreia se ediică orice realizare — hărnicia, cu
lerivatele sale complementare : pa.iunea și competenta.
— Afirmarea in plan tehnic a tîîărului nostru colectiv de muncă se
•erea împlinită printr-o afirmare sinilară și in plan spiritual, cultural,
ie spune Cornel Roman, secretarul
■omitetului de partid. Acest dezide
rat care vine să dea dimensiuni
.■omplete omului nou ne-a determiîat să lansăm un concurs, propriu
izinei noastre, între toate secțiile
ie producție. Am fixat un barem
le genuri artistice. In felul acesta
im reușit să creăm o stare compeitivă intre secții și, totodată, să reaizăm o selecție pentru formațiile aristice reprezentative ale uzinei.
Astăzi, după 8 ani de zile, am ajuns
za fiecare al zecelea om din întrearindere să fie cuprins într-o acti
vitate artistică, care, statistic, cunrinle : 6 grupuri vocale, 4 grupuri vocalfolclorice, 10 brigăzi artistice, două
formații de teatru, ansamblul folclo
ric, două colective de montaj lierar-muzical, 10 formații de dan
suri populare, 3 formații de dans
modern, recitatori, interpreți vocali
și instrumentiști de muzică popu
lară. ușoară, folk, pictori, sculptori,
graficieni, fotografi etc. Dar dincolo
de aceste cifre ciștigul mare constă
in faptul că atit producția, cit și
actul artistic sint cîntărite cu aceeași
unitate de măsură — calitatea.
— în general, continuă Mihai
Floare, președintele comitetului sin
dicatului, am pus accent pe acele ge
nuri care, prin specificul lor, au po
sibilitatea de intervenție rapidă și cu
eficientă maximă in procesul de pro
ducție. Astfel, în fiecare secție avem
brigadă artistică sau grup satiric care
intervin prompt, ori de cite ori si
tuația o impune. Succesul de care
acestea se bucură, marea priză la pu
blic pe care o au constau tocmai în

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Furtuna. Spectacol prezentat
de compania engleză ,,Cheek by
jowl4* — 18 ; (sala Amfiteatru) : Con
trabasul — 18 ; (sala Atelier) : între
patru ochi — 18
• Filarmonica
„George
Enescu44
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
vocal-simfonic. Dirijor : Iosif Conta.
Soliști : Ruxandra Donose — mezzosoprană, Ștefăniță Lașcu — tenor, Pom

faptul că ele nu mimează apariția, ci
incizează, in deplină cunoștință de
cauză, direct pe rană.
Strinsa legătură dintre calitatea
producției și calitatea artistică e
ilustrată de formațiile secției debi
tare, secție care se situează pe pri
mul loc în cadrul întrecerii socialiste,
același loc fruntaș obținîndu-1 și in
cadrul dialogului hărniciei.
— Operind cu producția primară,
secția noastră este dătătoare de ton
pentru întregul proces de producție,
ne spune șeful acesteia, ing. loan
Sima. Din această realitate derivă
răspunderea noastră. Debităm zilnic
200 tone metal pentru o producție
foarte diversificată. Grija pentru me

tal, pentru folosirea judicioasă a
acestuia se impune ca o altă normă
de comportament pentru colectivul
nostru. De asemenea, avem cea mai
mare încărcătură cu S.D.V.-uri
din Întreprindere in valoare de peste
32 milioane lei. Gestiunea acestora,
întreținerea și exploatarea celor 115
utilaje din dotare au devenit o altă
normă de comportament pentru noi.
— Cum reușiți să vă mențineți pe
un loc fruntaș ?
— Creind un curent de opinie care
se regăsește în ordine, disciplină,
răspundere. Iar activitatea artistică,
în formele pe care le avem în sec
ție, a devenit, bineînțeles, alături de
celelalte mijloace ale muncii de educație, generatoare de opinii, omogenizind colectivul de muncă și stimulindu-i ambiția de a se situa in
frunte, in muncă și in activitatea ar
tistică.
Sub semnul acelorași deziderate
se desfășoară activitatea culturală și
la întreprinderea „Independenta"
din Sibiu, întreprindere cu un profil
de fabricație divers, de mare com
plexitate, în cea mai mare parte
axat pe produse-unicat. Aici, „dia
logul secțiilor" iși propune să între
țină un climat de efervescență in
jurul noului, al promovării progre
sului tehnic.
în bătălia pentru nou au fost an

pei Hărășteanu — bas — 18 ; (sala
Studio) : Recital de vioară Cristian
Chivu. La pian : Doina Dacian — 17
• Opera Română (13 18 57) : Lucia di
Lammermoor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : O
noapte la Veneția — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra
**
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Gin-Rummy — 18 ; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44): Uriașii munților — 18
e Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul
burghez — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Lewis
și Alice — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Cind
comedia era rege — 18

gajate diverse genuri artistice. Bri
găzile artistice, grupurile satirice,
caricatura, fotografia au inventariat
in fiecare secție, la fiecare loc de
muncă aspectele discordante de pro
gres tehnic, de falsă sau pretinsă
modernizare. Toate acestea au deve
nit „subiecte" care mai apoi au fost
îmbrăcate în haină artistică. în pa
ralel. au fost folosite
experiența
fruntașilor, fișele morale și profe
sionale ale inovatorilor și inventa
torilor, spectacolele speciale dedicate
fruntașilor avind menirea să gene
reze atitudini caracterizate de ne
voia de preluare și multiplicare a
progresului. Astfel, numai in anul
trecut valoarea economiilor realiza
te de pe urma invențiilor și inova
țiilor aplicate în întreprindere de
pășește 40 milioane lei.
— „Dialogul", ne spune maistrul
Gheorghe Georgescu, președintele
comitetului organizației sindicale din
cazangerie, prezintă avantajul unei
informări rapide și concrete asupra
întregii activități dintr-o secție. O
idee tehnică bună are șansa gene
ralizării rapide pentru că nu urmea
ză drumul anevoios al hîrtiilor. Spre
exemplu, secția cazangerie a exe
cutat pentru un beneficiar extern o
lucrare de mare complexitate teh
nică. în vederea realizării ei, în pre
mieră pe țară, am elaborat și per
fectat mai multe tehnologii noi care
ne-au permis să asigurăm comenzii
o calitate în conformitate cu exi
gențele foarte severe ale parteneru
lui. Interesul pentru aplicarea noilor
tehnologii și în celelalte secții, în
scopul ridicării performanțelor teh
nice și a competitivității produselor,
a fost stîrnit imediat. „Dialogul" își
dovedea și de data aceasta eficiența.
Declarată, cu timp în urmă, drept
secție cu probleme, cazangeria a ajuns acum să dețină locul I în ca
drul întrecerii socialiste. Secretul ?
întărirea unității colectivului. Iar la
acest lucru a contribuit și activitatea
culturală. în secția care se mindrește cu cei mai buni sudori și care a
ocupat locul I și in cadrul „Dialo
gului secțiilor" activează 130 de ar
tiști amatori cuprinși in 18 genuri
artistice.
Activitatea cultural-educativă ce
se desfășoară de 7 ediții în aceste
două întreprinderi constructoare de
mașini se constituie într-o experien
ță ale cărei rezultate sînt validate
în activitatea productivă. Motiv pen
tru care organele de partid ale mu
nicipiului Sibiu au hotărît „extinde
rea dialogului" la nivelul tuturor în
treprinderilor industriale.

Ion Onuc NEMEȘ

corespondentul „Scînteii"

• Teatrul „Nottara4* (59 31 03, sala
Magheru): Karamazovii — 17,30; (sala
Studio) : Amintirile Sarei Bernhardt
- 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Solness, constructorul — 18;
(sala Giulești, 18 04 85) : Bărbierul din
Sevilla — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Varie
tăți pe portativ — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română44 (13 13 00) : Spectacol extraor
dinar de cintece și dansuri — 18
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) :
Nota zero la purtare — 9 ; Albă ca

Peisajul a constituit dlntotdeauna
unul din nunctele constante de re
ferință in pictura românească.
Frumusețile variate ale tării au
inspirat creații artistice deosebite
din punct de vedere stilistic, dar
reunite prin pasiunea constantă a
creatorilor pentru ținuturile româ
nești. pentru măreția locurilor
străbătute si demnitatea oamenilor.
In județul Botoșani farmecul
deosebit al priveliștilor se asociază
cu amintirea, mereu prezentă, a
unor repere culturale de primă
importantă.
Ipotestii
copilăriei
lui Eminescu. Liveni sau Ștefănești — sate in care au
văzut lumina zilei Enescu si
Luchian — sînt locuri spre care
creatorii
contemporani se întorc
adeseori. Li se alătură, desigur,
alte zone deosebite nu doar prin
frumusețea tradițiilor folclorice, ci
si prin impresionante realizări con
temporane. Asa cum a dovedit-o
de curind expoziția anuală a mem
brilor cenaclului de arte plastice
din Botoșani, creatorii contempo
rani se opresc adeseori la imaginile
peisajelor atit de specifice zonei
lor. Este o preferință stimulată și
de
organizarea
unor tabere de
creație intrate în
tradiția culturală
locală. Ne refe
rim la tabăra de
pictură de la Agafton .sau la
aceea organizată
in cadrul „Atelie
rului 35“ de C.C.
al U.T.C.. mani
festări care s-au
bucurat de un de- _______________
osebit succes. Lu
crările realizate,
adevărate notații concentrate ale
unor impresii în fața naturii sau lu
crări care au tins spre exprimarea
unor idei cu o mai mare putere de
generalizare, mărturiseau seriozita
tea creatorilor, care, cu sensibilitate
contemporană, au abordat un gen
cu tradiții bine stabilite in arta
românească : peisajul.
Discuția cu cîțiva dintre membrii
cenaclului de artă botoșănean ne-a
relevat faptul că artiștii ce-si des
fășoară activitatea aici nu se mul
țumesc cu preluarea comodă a unor
clișee tradiționale, ci gindesc asu
pra a ceea ce reprezintă pictura
lor. mărturisindu-si în acest fel o
neistovită iubire de patrie.
„în pictură — ne spunea Victor
Hreniuc, președintele cenaclului —
scumpele noastre dealuri botosănene capătă ecoul impresiilor
noastre
sufletești si. în același
timp, ne modelează după «tiparul»
statorniciei si perenității noastre
in aceste locuri. Peisajele sînt mo
tivele mele plastice, cărora mă
străduiesc să le adaug încărcătura
expresivă oferită de culoare. Fără
îndoială că pasiunea mea si a co
legilor mei pentru zona aceasta a
tării poate fi desemnată cu numele
de patriotism. Cred insă că fiecare,
prin ceea ce face, poate să dea
dovadă de adevărat patriotism. Noi
o facem prin ceea ce lucrăm, prin
ceea ce realizăm in meseria noastră,
ca plasticieni. Preferința mea. ca si
a majorității colegilor de aici, pen
tru peisajul deosebit al zonei se
împletește cu căutarea permanentă
a noului. Atit in sehs de aspirație
spre inedit, cit și ca posibilitate de
exprimare originală. Dealurile aces
tei zone, care se ivesc deschizind
ochiului mereu alte perspective,
neașteptate, oferă intr-adevăr me
reu noi subiecte picturii. Nu este
însă suficientă simpla lor «notare».
Plasticienii se străduiesc să dea
ceva în plus fată de ceea ce oferă
natura. Acest plus conferă (mai
mult sau mai puțin) personalitate
fiecărui creator. Pe măsură ce evo
luăm și devenim mai stăoini pe
mijloacele artei noastre, ne vom
putea exprima mai bine, mai nu
anțat acest sentiment. Pentru că
pictura păstrează din beisaj sem
nele omului, ceea ce este peren,
ceea ce a străbătut si va repre-

lucru. El trebuie să fie un om de o
modestie, dar în același timp de o
demnitate sufletească pilduitoare.
Prin munca și prin dragostea sa
profundă față de copii, el capătă
încrederea părinților, puterea sa de
inrîurire fiind apreciabilă pentru
întreaga familie a elevului. în con
dițiile actuale, ale diversificării ac
tivităților, cind timpul a devenit tot
mai prețios, cind însăși munca edu
catorului a depășit cu mult granițele
școlii — a face din părinții elevu
lui un aliat prețios în procesul in
structiv-educativ — nu este numai
o cheie a succesului, ci și o condi
ție imperios necesară. Familia și
educatorul constituie un tot, un
complex instructiv-educațional și,
de aceea, învățătorul trebuie să aibă
o mai mare preocupare și față de
creșterea nivelului psihopedagogie al
părinților, mulți dintre ei tot mai
tineri.
Activitatea învățătorului nu se
oprește niciodată la orele de curs
zilnice. Pe lingă pregătirea necesară
realizării unor lecții de calitate, pe
lingă activitățile curente de corec
tare a caietelor și lucrărilor elevi
lor, animat de dorința de a oferi
acestora cit mai multe informații,
de a-i forma, se impune ca el să
acorde mai mult timp unor activi
tăți extrașcolare, utile și plăcute. în
acest sens, formarea unui cerc de
educație muzicală in școala in care
imi desfășor activitatea a avut
drept țintă sensibilizarea copiilor
față de creația muzicală, cu rezul
tate ce m-au încredințat că elevilor
le plac activitățile în care iși pot
manifesta, dar și forma, aptitudinile,
talentul. Grupurile folk, forme ac
cesibile de activitate, pe care am
reușit să le alcătuiesc, s-au bucurat
de succes chiar la nivel național,
dar, mai presus de toate, au sporit
copiilor dragostea față de muzica de
orice gen. Adesea cintecele compuse
de elevi au fost prezentate cu suc
ces în spectacole școlare sau în ca
drul generos oferit de Festivalul na
țional „Cîntarea României". Partici
parea la formația de cor „Lira",
laureată în toate edițiile „Cîntării
României", mi-a oferit posibilitatea
ca, alături de alți colegi; sub ba
gheta profesorului Ștefan Stănescu
de la Liceul pedagogic „Spiru C.
Haret" din Buzău, liceu in care
m-am format, să-mi completez cu
noștințele de muzică și mai ales
să-mi pot manifesta concret dragos
tea față de valorile corale clasice
și contemporane. Sint citeva din
activitățile care-mi fac adesea „ziua
completă".

zenta mereu timpul creației româ
nești. Transfigurarea despre care
se vorbește atîta în domeniul artei
înseamnă de fapt procesul prin
care pictorul, de exemplu, topește
Si retopește imaginea percepută di
rect prin prisma inspirației lui.
Același subiect poate fi redat într-o varietate infinită și tocmai de
aici cred că vine marea putere de
influențare a artei. Multe din ima
ginile peisajelor românești de astăzi
pot fi obiectul unor opere de artă
durabile si cu un aport patriotic
adevărat".
Autor al unei expoziții semnifi
cativ intitulate ..Priveliști emines
ciene". expoziție deschisă în luna
ianuarie la Galeriile de artă din
Botoșani, pictorul Mihai Bejenaru
afirma : „Unii spun că aceste locuri
sint «poetice». N-a spus-o numai
Eminescu. O simți, o trăiești. Cred
că aici te poți «îmbolnăvi» de sen
sibilitate. mai ales cind interpretezi
în imagine plastică motive legate
de viata lui Eminescu sau cind
ilustrezi o poezie a sa. acest peisaj
trebuie cunoscut. Pentru mine, care
m-am născut în comuna Eminescu
și sînt profesor la Ipotești. peisa

„Cred că peisajul — ne spunea
pictorul Gheorghe Stanciu — tre
buie să exprime mai complex sen
timentele. ideile creatorului, cred
că un peisaj trebuie îmbogățit cu
ceea ce imaginea semnifică pe un
plan mai larg istoric, cultural, ca
realizare umană etc. Am în minte
exemplul picturii lui Constantin
Piliută. botoșănean de origine, care
a reușit să realizeze atit de mult
in pictura românească. Peisajele
lui au o atmosferă, au valori sim
bolice. au o deosebită calitate
artistică.
Taberele de creație la care am
participat, tabere organizate în ju
dețul Botoșani sau în tară, au toc
mai rolul acestei cunoașteri mai
complexe din punct de vedere is
toric și cultural. Si nu pe acela
al unei simple «fotografieri» care
nu ar putea îmbogăți pe nimeni si
cu atit mai puțin ar putea stabili
un dialog cu privitorii".
„Cred, afirma pictorul Constantin
Doroftei. că. așa cum există o pro
ducție artizanală de kitsch, există
în unele ateliere de pictură tendința
de a crea si în domeniul peisajului
o mică industrie
de kitsch-uri. Mă
refer la acele lu
crări
cantonate
in datele unui
peisaj
înfrumu
sețat în chip ar
tificial după re
țete
cunoscute.
Pentru
publicul
larg, prezența unor asemenea lu
crări,
realizate
_____________ desigur in scop
comercial, mi se
pare nocivă. Există însă, din fericire, adevărați
prieteni ai muzeului. Există acțiuni
organizate la nivelul întregului ju
deț prin care publicul este atras
spre arta de calitate".
„Nu sînt născută în Botoșani, ne
mărturisea graficiană Liliana Grecu. în cei cinci ani de cind sint
aici am descoperit că spațiul în
care trăiesc este un prilej continuu
de inspirație. Faptul că aici s-au
născut Eminescu, Luchian, Enescu
și alte personalități de frunte
ale culturii românești este stimu
lator pentru orice creator, indife
rent de domeniul în care-si exer
cită concret creația. Pentru mine,
ca grafician, locurile acestea au o
semnificație aparte, pe care încerc
s-o concretizez in lucrări". Afișul
realizat de Liliana Grecu pentru
„Zilele Eminescu". de o elocventă
simplitate, asociind citeva elemente
simbolice într-o imagine care se
constituie într-un convingător oma
giu. ne-a dovedit, concret, că ar
tista. în pofida vîrstei tinere. își
stăpînește. cu autoritate, mijloacele
de exprimare.
„Pentru pictori, dar si pentru
publicul foarte larg, afirma în
încheierea discuției noastre, muzeo
graful Alexandru Sandu, viata cul
turală botoșăneană. ritmată de pre
zenta taberelor de creație, a expo
zițiilor numeroase inspirate de
viata orașului si frumusețea împre
jurimilor lui, constituie un factor
activ de educație, de stimulare a
talentelor adevărate. Faptul că in
cadrul taberelor de pictură. în fie
care an. vin aici artiști din întreaga
tară contribuie la un activ schimb
de experiență, la o evidentă per
fecționare profesională. Colocviile
„Ștefan Luchian", expozițiile colec
tive anuale sau acelea personale,
schimburile de manifestări cultu
rale cu alte județe contribuie nu
doar la o mai bună cunoaștere re
ciprocă, ci și la întreținerea unei
atit de necesare efervescente cul
turale".
Este o efervescentă reală, capa
bilă să contribuie la ridicarea ni
velului de cultură al publicului
larg, la afirmarea si rășpîndirea
unor valoroase creații artistice con
temporane.

Mărturii ale iubirii de
patrie în arta peisajului

Dumitru BLIDARU
învățător,
Școala cu clasele l-X .nr. 11,
Buzău

tv
19,00 Telejurnal
19.25 Tezele și orientările formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu —
program de muncă și acțiune re
voluționară (color) $ Autoconducere — autogestiune — autofinan
țare
19.45 România în lume. Documentar
(color)
20,05 Copiii cîntă patria și partidul (co
lor). Program literar-muzical-coregrafic susținut de formații pionie
rești laureate ale Festivalului na
țional „Cintarea României4*
20.25 Invățămînt., cercetare, producție
• Viitorul inginer agronom — spe
cialist pentru noua revoluție agrară
20.45 Omul și sănătatea
21,05 Imagini din Bangladesh
21,20 Univers, materie, viață (color).
Emisiune de educație materialistș.tiințifică
q Istoria pămîntului. Episodul III.
Formarea rocilor sedimentare
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

jele acestea au o rezonantă în plus.
Mi-am găsit o tehnică in măsură
să le exprime : acuarela. Se spune
că această tehnică are poezie. I se
adaugă, desigur, poezia locurilor.
Am incercat să le asociez în creația
mea de oină acum cu dorința de
a face mai bine cunoscute locurile
prin care
Eminescu și-a purtat
pașii".
„Cred că peisajul ca gen este
uneori mai apt să găsească o cale
directă spre claviatura sufletească
a privitorului, desigur in funcție
de felul in care este abordat cu
mijloacele artei — ne spunea pic
torul Radu Cotișel. Sînt originar
dintr-o altă zonă a tării. în care
imaginile naturii sint mai sărace,
mai aride, și poate tocmai de aceea
am rămas la Botoșani, unde am
aflat o deosebita bogăție de forme
si culori. A picta un peisaj în
seamnă. pentru mine ca si pentru
colegii mei, un plus de expresivi
tate fată de simpla realitate de la
care pornim. Pictura nu înseamnă
un simplu «jurnal de călătorie».
Străbat adesea zonele de mare fru
musețe ale împrejurimilor orașului
Si încerc să aduc în lucrările mele
imaginea unor locuri, ale unor oa
meni, clipe de
meditație si de
muncă. încerc să prind în cadrul
limitat al pînzei ceva din frumu
sețea tradițiilor acestor locuri, dar
si din strădania contemporană a
oamenilor".
Continuînd aceeași idee, pictorul
Teodor Valenciuc afirma: „Am cu
noscut realitățile satului româ
nesc, le-am perceput cu acuitatea
cu care totul se receptează la vîrste fragede și mi-am făcut un crez
din această natură care mă încon
joară. Trebuie însă să-ți impui să
reții ceea ce este esențial. Impor
tant mi se pare, indiferent de su
biectul concret, să păstrezi ceva
din datul locului, din starea de
spirit declanșată de un anume pei
saj. într-o expoziție, aceeași temă
interpretată de trei autori diferiți
înseamnă altceva de fiecare dată.
Fiecare rezolvă altfel aceleași
probleme impuse de realitate. Și o
face din necesitatea interioară de
a comunica, cu mijloacele care-i
stau la îndemînă, același profund
atașament i'ață de pămintul româ
nesc".

Marina PREUTU
Euqen HRUȘCA

0 importantă manifestare

politico-educativă:

„Salonul cărții
pentru tineret"
Cartea, cu valorile ei
de cunoaștere și in
struire, cu modelele
de conduită civică și
patriotică pe care le
propagă prin interme
diul unor eroi din is
toria patriei sau din
actualitatea noastră efervescentă, cu orizon
turile de gîndire și ac
țiune novatoare, revo
luționară pe care le
deschide unor largi
categorii de tineri ci
titori, constituie, in
țara noastră, un im
portant mijloc de for
mare, de educare, de
edificare a conștiinței
socialiste sub lumina
concepției materialis
mului dialectic și isto
ric, a politicii umanis
te a partidului nostru
care promovează înal
tele valori și idealuri
specifice omului nou,
constructor conștient
al socialismului și co
munismului. Un recent
prilej de punere in
valoare a rolului edu
cativ al cărții, de ex
primare concludentă a
prețuirii de care fon
dul ei de idei și cu
noștințe se bucură in
societatea noastră de
azi l-a prilejuit des
chiderea, la Sala mică
a Palatului Republicii
Socialiste România, a
celei de-a IlI-a ediții

a „Salonului cărții
pentru tineret", mani
festare organizată de
C.C. al U.T.C., in co
laborare cu Consiliul
Culturii și Educației
Socialiste, și dedicată
aniversării a 50 de
ani de la marea de
monstrație
muncito
rească, antifascistă și
antirăzboinică de la 1
Mai 1939 și a 40 de ani
de la crearea organi
zației unice revoluțio
nare de tineret din
România. Cuprinzînd
lucrări reprezentative
din domeniul literatu
rii social-politice, teh
nice și beletristice, in
ampla expoziție de
carte deschisă cu acest
prilej un loc cen
tral îl ocupă opera
social-politică și fi
lozofică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu,
strălucită contribuție
la dezvoltarea teoriei
și practicii revoluțio
nare. precum și opera
științifică a tovarășei
academician doctor in
giner Elena Ceaușescu.
In condițiile epocii
noastre, caracterizată
de puternicul avînt al
revoluției tehnico-științifice, al cunoașterii
umane in general, car
tea se dovedește un
permanent aliat, de
neinlocuit, un tezaur

Zăpada și cei 7 pitici — 18 ; (la Pa
latul sporturilor și culturii) : „Ex
temporal la... varietăți
**
— 17 ; 20
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade —
10 ; 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) :
Visul unei nopți de vară — 18

cinema
• Vacanța cea mare : VICTORIA
(16 28 79)— 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17;

de formare a orizon
tului intelectual, politico-științific al omu
lui, mijlocind larga
valorificare a poten
țialului creator, pro
movarea noului, a gindirii novatoare, a ati
tudinii revoluționare
în muncă și viață. Cu
atit mai mult pentru
tinăra generație, atit
de receptivă la tot ce
este nou, la cuceririle
de. fond ale culturii și
științei, cartea repre
zintă un mijloc indis
pensabil în formarea
unei personalități com
plexe,
multilaterale,
autentice. De aceea, ti
nerii „prieteni ai căr
ții" din țara noastră,
răspunzînd îndemnu
rilor
conducătorului
partidului și statului,
secretarul general al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de
a învăța necontenit, de
a-și însuși temeinic
noile cuceriri ale cu
noașterii in toate do

19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Miracolul — 15; 17; 19, Uimitoarele
aventuri ale mușchetarilor — 9; 11;
13 : DOINA (16 35 38)
• Revanșa : UNION (13 49 04) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Secretul lui Bachus : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• De ce are vulpea coadă : FEREN
TARI (80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
• Expediția : MUNCA (21 50 97) — 15;
17; 19
• Fata Morgana : ARTA (21 31 86) —
13; 15; 17

meniile, manifestă o
receptivitate crescindă
față de conținutul de
idei, cunoștințe, atitu
dini, comportamente al
cărții de toate felurile,
punînd în lectură pa
siune și curiozitate
nestinsă. De la elev
la muncitor, de la
student la cercetă
tor, cartea își dovedeș
te, atunci cind este
valoroasă,
autentică,
novatoare, plină de
conținut, rolul său de
prieten mereu necesar.
Ea
este permanent
deschisă cu speranța
aflării „cuvintului ce
exprimă adevărul", cu
încrederea că din pa
ginile ei gindul celui
care o citește se va
ridica mai îndrăzneț
spre culmile cunoaște
rii, spre orizontul ma
rilor valori și idealuri.
In bătălia cu timpul,
din ce în ce mai gră
bit, cartea este un „ve
hicul" de neprețuit,
adevărat „accelerator"

al înaintării omului pe obligația — fiecărui
coordonatele dezvoltă tinăr, fiecărui om al
rii și adaptării lui la
muncii de a se pre
cerințele epocii, ale găti în multiple dome
progresului multilate
nii la cel mai înalt
ral al patriei. O ge nivel, dispunind pen
nerație tinără cu ochii tru aceasta de tot ce
aplecați pe carte, sor este necesar datorită
bind cu nesaț luminile politicii umaniste, pa
ei, frecventind zi de triotice a partidului
zi bibliotecile și libră nostru, care a deschis
riile,
consultind cu larg porțile cunoaște
asiduitate tratatele și rii pentru toți fiii
dicționarele de cu țării. Este semnificația
noștințe, înscriindu-se ce se desprinde cu pu
astfel într-un pasio tere și din recentul
nant univers al cău „Salon al cărții pentării
și
împlinirii 'tru tineret", manifes
propriei personalități, tare în care prețuirea
conștientă de răspun din cuvintele poetului,
derile ce-i revin pe „carte frumoasă, cin
drumul edificării so ste cui te-a scris !",
cialiste și comuniste se exprimă cel mai
a patriei — iată o convingător în citirea,
imagine familiară, co dezbaterea și asimi
tidiană, o imagine re larea conținutului ei
confortantă a timpului de idei intru formarea
nostru socialist. Este o și desăvirșirea minții
imagine ce pecetluieș și inimii tinerei gene
te cu puterea faptelor,
a realității largul ac rații a patriei socia
ces la învățătură și la liste.
carte, dreptul — și
M. COSTEA

• Mari regizori, mari actori : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19.45
• Iubire statornică : SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune
specială :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Destin tragic : LUMINA (14 74 16) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Comedianta : GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19
» Profesorul distrat: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• Karel Gott : DACIA (50 35 94) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Cine ești, călărețule?: LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Sora 13: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15; 17; 19, POPULAR (35 15 17) —
15; 17; 19
• Unde este un „nofelet
?
**
: GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
O Moștenire cu bucluc : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 18
• Substituirea : VOLGA (79 71 26) —
9; li; 13; 15; 17; 19
• Oricare fată iubește un băiat :
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
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Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Elene, joi a avut loc in
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea, in
cadrul căreia au fost prezentate im
presii de călătoria din această tară
și a fost vizionat un film documen
tar grecesc.
Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe, un
numeros public.
Au fost prezenți Georges S. Linardos. ambasadorul Republicii Ele
ne la București, și membri ai am
basadei.
★

Joi, ambasadorul Uniunii Sovietice
la București, E.M. Tiajelnikov, a or
ganizat, la sediul ambasadei, o con
ferință de presă, in cadrul căreia au
fost prezentate probleme dezbătute
la recenta plenară a C.C. al P.C.U.S.
privind dezvoltarea agriculturii.

Au participat ziariști români și
străini, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe și Ministerului
Agriculturii.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Islamice Pakistan, ambasa
dorul acestei
țări la
București.
Rasheed Ahmad. a oferit joi o re
cepție.
Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
miniștri, membri ai conducerii unor
instituții centrale, oameni de cultură
și artă, ziariști.
Au fost prezenți membrii delega
ției parlamentare pakistaneze con
duse de Malik Meraj Khalid, pre
ședintele Adunării Naționale a Re
publicii Islamice Pakistan, care la
invitația M.A.N. întreprinde o vizi
tă în tara noastră, precum și șefi de
misiuni diplomatice acreditați la
București, membri ai corpului di
plomatic.
(Agerpres)

Actori englezi pe scena
Teatrului Național din București
Tn cadrul turneului pe care îl în
treprinde in București, intre 23 și 26
martie, compania ..Cheek by Jowl“
din Londra a prezentat, joi, pe sce
na Teatrului Național „Ion Luca
Caragiale“. primul spectacol cu
piesa
„Furtuna".
de
William

Shakespeare. Teatrul londonez va avea. de asemenea, in
programul
său, una din creațiile de referință
ale dramaturgiei antice — piesa
„Filoctet" de Sofocle.
(Agerpres)

Eficientă, rentabilitate snperim
(Urmare din •pag- I)
valorificare a bazei de materii
prime.
Pentru a materializa o asemenea
structură eficientă, modernă a pro
ducției, un rol hotăritor revine con
cepției produselor fabricate în fie
care intrcprindere. Ne aflăm in pli
nă epocă a miniaturizării unei game
foarte largi de produse, pe baza cu
ceririlor obținute îndeosebi in do
meniul electronicii, ceea ce permi
te ca performanțe superioare com
parativ cu produsele înlocuite să fie
obținute cu volume ale consumu
rilor materiale diminuate de 10 pînă
la 100 de ori și chiar mai mult. De
sigur că nu orice produs se pre
tează, prin funcțiile sale, la minia
turizare totală, dar, în foarte mul
te produse, sînt încorporate aseme
nea subansamburi care, prin dimen
siunile lor reduse, diminuează im
plicit gabaritul și greutatea produ
sului final respectiv. Trebuie arătat
că în foarte multe domenii, cu toa
te progresele realizate, sîntem încă
departe de a fi epuizat acest mare
rezervor de economisire. Să ne oprim asupra unui exemplu banal,
cel al siguranțelor fuzibile pentru
protecția instalațiilor electrice. Deși
au fost asimilate și omologate ti
puri miniaturizate, cu consum cu
30—60 la sută mai mic de metale
neferoase și de porțelan, industria
electrotehnică nu a generalizat această soluție, astfel că se mai fa
brică panouri electrice greoaie, su
pradimensionate, cu consumuri mari
de metal.
S-ar putea obiecta că tehnica ac
tuală promovează, alături de pro
dusele miniaturizate, și produse sau
instalații-gigant, cu dimensiuni de
neconceput cu citeva decenii în
urmă, incepind cu avioane, nave,
autocamioane, vagoane pînă la uti
laje tehnologice de presare, debita
re sau pentru alte necesități. Această tendință reală spre produse
„grele" duce insă doar aparent la
ideea creșterii consumurilor mate
riale : in realitate, un asemenea pro
dus trebuie judecat sub aspectul
consumului specific de material pe
unitatea de efect util, care, in toa
te cazurile, este substanțial mai mic.
De exemplu, o autobasculantă-gigant de 100—150 tone capacitate are
in realitate un coeficient de tară pe
tona de încărcătură utilă de 1,5—2
ori mal mic decît vehiculul similar
cu capacitatea de numai 20 tone.
Legat de concepția produsului, se
impun avute in vedere cele două
componente distincte care sint in
cluse in această noțiune : pe de o
parte, caracteristicile funcționale ale
produsului și, pe de altă parte, cele
constructive, ambele integrindu-se
in final intr-un ansamblu conceptiv
inseparabil.
Dacă din punct de vedere func
țional se cere unui produs să asi
gure cit mai bine, cit mai ușor șl
cit mai fiabil un număr cit mai
mare de valori de întrebuințare, atunci în aceeași măsură, din punct
de vedere constructiv, aceste cerin
țe trebuie realizate prin soluții ra
ționale, cit mai puțin sofisticate, cu
consumuri minime de muncă socia
lă. Apropierea de soluția optimă, de
îmbinarea ideală a celor două la
turi ale concepției produsului con
stituie un cimp nelimitat de acțiu
ne al cercetării și proiectării, din
toate ramurile și sectoarele econo
miei, și tocmai in cadrul programe
lor de organizare științifică și mo
dernizare a produselor trebuie să-și

găsească rezolvarea in cel mai scurt
timp aceste probleme specifice fie
cărui sector de activitate și fiecă
rui produs. S-ar putea da nenumă
rate exemple de produse la care se
impune reconsiderarea conceptlvă
sub cele două aspecte menționate
mai sus, dar vom reține spre exem
plificare doar cel al profilelor la
minate din oțel in varianta denumi
tă „economică", ce permite ca aceeași funcție de rezistență meca
nică să fie obținută cu un consum
de metal redus cu circa 15 la sută
față de profilele pe care le fabri
căm in prezent.
Una din fazele decisive in cadrul
activităților de reducere a consumu
rilor o constituie alegerea corectă,
economică a materialelor și dimen
sionarea judicioasă a fiecărui reper
și subansamblu. In general, valoarea
materialelor reprezintă între 60 și 80
la sută din costul total al produse
lor, ceea ce scoate în evidență cit
de importantă este alegerea celor
mai potrivite materiale pentru ob
ținerea unei eficiențe materiale ma
xime în procesul de fabricație. Anii
deceniului ’80 sînt caracterizați
printr-o adevărată explozie nu nu
mai cantitativă, dar și calitativă în
ceea ce privește descoperirea de noi
materiale, cu caracteristici fizicomecanice și chimice deosebite. A apărut un nou domeniu al activită
ții științifice, care are drept obiect
stabilirea de criterii obiective pen
tru alegerea materialului optim, în
funcție de cerințele și solicitările
complexe impuse unui anumit pro
dus sau reper. în etapa actuală, așa
cum a cerut secretarul general al
partidului, un accent deosebit tre
buie pus în economia noastră pe în
locuirea și economisirea combusti
bililor șl energiei metalelor neferoa
se, a metalelor prețioase, feroaliaje
lor și in general a tuturor materii
lor prime ale căror prețuri pe pia
ța mondială se situează la niveluri
ridicate. Se cuvine arătat că într-o
serie de întreprinderi din țara noas
tră s-au găsit și aplicat soluții bune
de înlocuire a cuprului, aluminiului
și aliajelor acestor metale, dar con
sumurile sint incă mari, nu s-a tre
cut cu hotărire la eliminarea com
pletă a acestor metale acolo unde
funcțiile fizico-mecanice pot fi în
deplinite, chiar mai bine, de alte
materiale.
Chiar în domenii cum este elec
trotehnica, unde metalele neferoase
constituie căi de curent electric, se
pot aplica numeroase soluții care să
determine reducerea consumului. Exemplificativ am putea cita în această direcție : realizarea de con
ductori electrici bimetalici și de
contactoare placate sau acoperite eîectrochimic, redimensionarea mo
toarelor electrice in sensul reduce
rii gabaritelor prin creșterea clasei
de izolație a conductorilor, folosi
rea materialelor plastice acoperitecu peliculă electroconducătoare și
multe altele, care pot și trebuie să
fie extinse și generalizate de in
dustria noastră.
Consumuri mari de feroaliaje sînt
determinate de o anume pasivitate
și chiar o rezistență a proiectanților pentru înlocuirea oțelurilor înalt
aliate și aliate cu cele slab aliate,
tratate termic sau cu oțeluri car
bon placate cu oțel aliat.
Ce alte posibilități se află la îndemina proiectanților pentru redu
cerea consumurilor materiale ? Este
o problemă pe care o vom aborda
într-un articol viitor.

Unități turistice în județul Arad
Binecunoscută pentru valoarea
curativă a izvoarelor sale, stațiu
nea Lipova dispune de instalații
moderne pentru băi calde și reci
cu ape minerale, de un ștrand și
de numeroase terenuri de sport,
într-un peisaj frumos, la poalele
Munților Zarandului, la numai un
kilometru de orașul Lipova (DN
7) se află hotelul turistic LIPO
VA. care oferă condiții excelente

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 24 martie (ora 20) —- 27 martie
(ora 20). In țară : Vremea va fi în ge
neral instabilă, cu cerul mai mult noros
la începutul intervalului, apoi se va
ameliora incepind din vestul țârii, de
venind în general frumoasă, cu cerul
variabil. Vor cădea ploi care vor avea

de cazare (cu încălzire centrală) și
de masă (restaurant-braserie si te
rasă). O excursie și un sejur în
stațiune oferă turiștilor posibilita
tea de a cunoaște mai bine Lipo
va. oraș atestat documentar incă
din secolul al Xll-lea, gazda unui
interesant muzeu, și a străvechii
cetăți Șoirnuș, ridicată în secolul al
Xlll-lea și refăcută din temelie de
lancu de Hunedoara.

și caracter de aversă pe arii relativ ex
tinse în prima zi, apoi aria ploilor se va
restring e treptat spre estul țării, de
venind izolate. Vîntul va sufla slab
pină la moderat, cu intensificări trecă
toare în estul țării, predominînd din
sectorul nord-estic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 2 și
plus 8 grade, mai coborîte în ultima
noapte în nordul și centrul țării, iar
cele maxime, în general, între 8 și 16
grade. Local, în nordul și centrul “țării,
se va produce brumă.

Administrația de Stat Loio-Pronosport informează :
Duminică. 26 martie, va avea loc
o nouă acțiune cu caracter deo
sebii : TRAGEREA MULTIPLA
LOTO, mult solicitată de către
participant. La'această tragere se
multiplică, așa cum arată și denu
mirea. numărul ciștigurilor care
cuprind autoturisme „Dacia 1 300",
excursii peste hotare și importante
sume de bani, de valori fixe și va
riabile.
Formula de joc este de mare

atractivitate. constind in 72 de nu
mere extrase in cadrul a 8 extra
geri. și oferă mari posibilități de a
se cîștiga și cu 3 numere din 18
extrase. De reținut că biletele in
valoare de 25 lei participă la toate
extragerile și, implicit, la toate
categoriile de ciștigu.ri.
SÎMBATA, 25 MARTIE, este
ultima zi pentru procurarea bile
telor cu numerele favorite.

REPOR TA JE • NOTE
*
INFORMA ȚII
Un oraș în mijlocul mun
ților. 11 veghează, din de
părtare, Ceahlăul, îl în
conjoară pădurile de mo
lid și de brad, il domină
marele baraj ridicat in ca
lea apelor Bistriței.
Tînără așezare urbană,
cuibărită în căușul munți
lor, Bicazul, nu are cum
să-și amintească de vol
burile Bistriței, care pur
tau pe umerii lor plutele
înspre Piatra și, de aici,
mai departe, pe curs de
apă mai puțin vijelios, în
spre Bacău, la întîlnirea
cu Șiretul. Nu are cum
să-și amintească pentru că
atunci, la început, de
pildă, cind se bătea ță
ruș de nouă construc
ție hidroenergetică, aici
erau doar citeva case îm
prăștiate pe coaste de mun
te și alte citeva case acolo
unde apele riușorului Bi
caz întilneau pe cele ale
Bistriței. Cine și-ar fi pu
tut reprezenta cu precizie,
în acel timp al inceputului,
ce va deveni satul Bicaz
peste numai cîțiva ani da
torită construcției marii
hidrocentrale ? Sigur, oa
menii puteau să-și imagi
neze cum va arăta viitoa
rea localitate Bicaz — cu
salbă de blocuri de locuin
țe, cu străzi asfaltate, cu
magazine, cu săli de spec
tacole și așa mai departe,
dar era o imagine ce
oglindea aspirațiile mai
modeste de atunci, care
porneau de la existența
barăcilor de șantier, și acestea destul de sărăcă
cioase, de la micile ca
reuri așternute cu pietriș,
in care se întruneau dimi
neața și seara brigadierii
pentru a-și primi sarcinile,
pentru a-și prezenta ra
poarte. Povestește dulghe
rul Constantin Predescu,
om care și-a început uce
nicia la Bicaz și care a
trecut apoi, cu echipa sa,
din șantier în șantier, participînd la toate construc
țiile hidroenergetice ale ță
rii, pină a ajuns la vîrsta
pensionării, venit acum la
Bicaz să-și reîntilnească'
tinerețea și amintirile într-un cadru nou : „La Bicaz am venit prjn anii ’50,
Împreună cu meșterii de
prin părțile Argeșului, pen
tru a pune temelia mare
lui baraj de pe Bistrița,
îmi amintesc că am urcat
de la Piatra Neamț pe șo
sea — nu era încă tren și

Bicazul deci nu avea gară.
Pe culmi, aici, se aflau ci
teva cătune, adunînd vreo
450 de familii. începea
noul destin al Bicazului.
S-au ridicat fabrica de ci
ment, apoi calea ferată și
gara, fabrica de pîine, un
liceu, citeva blocuri pentru
specialiști și citeva maga
zine. Toate acestea — in
timp, pe măsură ce înain
ta construcția. Forfota șan
tierului de atunci este o
amintire a celor de vîrsta
mea. Copiii care s-au năs
cut pe șantier sînt acum
oameni de peste 30 de ani
vîrstă. Orașul li se pare lor
a fi aici de cînd lumea, ve-

cuprinsul orașului. în afa
ra lui însă, după cum ne
informase intr-o convorbi
re anterioară secretarul
consiliului popular orășe
nesc, tovarășul Aurel Popa,
mai ființează aici incă 12
unități economice. în ulti
mii 20 de ani au fost alo
cate peste 3,5 miliarde lei
pentru făurirea industriei
orașului. în acest an, am
aflat de la gazdele noastre,
se va finaliza și investiția
de la minifllatura din Dodeni — unul din cartierele
orașului — centrala termi
că și incă un bloc pentru
specialiști,
asigurîndu-se
astfel locuri de muncă pen

Bicazul la vîrsta
primei tinereți
cin cu barajul, desfășurind
pe cuprinsul lui blocuri co
chete, cu bulevarde și străzi
asfaltate, cu industrie pu
ternică, modernă...".
Străbatem orașul la pas.
însoțitor ne este primarul
așezării, tovarășa Ștefania
Hurubă. Trec oamenii la
treburile lor, unii îl opresc
pe primar, discută cu el.
Avem răgaz să privim în
juru-ne, să admirăm arhi
tectura aceasta luminoasă,
pastelată, proiectată pe
verdele crud al pădurii de
molid.
— Bicazul își datorează
statutul său urban exis
tenței marii construcții hi
droenergetice — ne spunea
tovarășa Ștefania Hurubă.
Era un sat de crescători de
vite și de tăietori de pă
duri ; astăzi este un oraș
industrial, în toată puterea
cuvîntului. Combinatul de
lianți și azbociment, de
pildă, el singur dă, anual,
de peste cinci ori produc
ția de ciment a întregii
Românii din anul 19.38. anul
de vîrf al dezvoltării in
dustriale sub regimul burghezo-moșieresc. Precizez
că această unitate asigură
astăzi peste 15 la sută din
producția de ciment a țării.
Combinatul este cea mai
mare întreprindere de pe

tru aproape 700 de femei.
Mai sînt și alte proiecte
gospodărești, la a căror rea
lizare va pune umărul în
treaga suflare a Bicazului.
în legătură cu aceste pro
iecte discută oamenii cu
primarul lor în adunările
cetățenești, la - primărie,
chiar și atunci cînd îl intilnesc pe stradă, ca acum.
— E mult de lucru —
mărturisește tovarășa Ștefanla Hurubă. Iată, de
exemplu, ne-am propus să
extindem spitalul nostru
modern, adăugind la cele
200 de locuri ale sale încă
40 ; vom extinde, de ase
menea, baza materială a
turismului din zonă și al
tele.
— Este un oraș frumos
— nu ne putem opri să nu
mărturisim. Pare o stațiu
ne de odihnă.
— Toți cei care trec pe
la noi așa il socotesc, oraș
frumos, ceea ce — de ce
nu am spune-o ? — ne
face plăcere. Chiar și vechil constructori ai hidrocentralei, cînd vin pe la
noi, ne spun că imaginea
pe care și-o făuriseră des
pre viitorul oraș Bicaz.
atunci cînd totul în jur era
numai un șantier, este
astăzi cu mult deDășită. Pe
noi, cetățeni ai Bicazului,

astfel de păreri ne obligă
să purtăm orașului și mai
multă grijă, să ne îndepli
nim răspunderile cu și mai
multă tragere de inimă.
Cetățenii — sint in jur de
10 000 astăzi ! — acționea
ză ca buni gospodari ai ce
lor peste 1 900 de aparta
mente moderne, ai celor
trei frumoase parcuri, ai
edificiilor de interes social
și cultural.
Da, locuitorii Bicazului
își iubesc urbea și o vor
din ce in ce mai frumoasă,
mai plină de viață. Este un
oraș foarte tînăr și, ca ur
mare. are foarte mulți co
pii și foarte mulți tineri.
Pentru aceștia, de pildă,
funcționează aici 6 școli
generale și un liceu indus
trial cu profil de con
strucții. înzestrarea acestor
unități școlare — 54 săli
de clasă, 3 laboratoare, 2
săli de sport. Sînt peste
1 270 de elevi de a căror
instruire se ocupă aproape
120 de cadre didactice. Și,
ca un lucru doveditor al
dragostei față de cei mai ti
neri cetățeni ai localității
— s-a construit pentru ei,
în aval de baraj, un alt lac
de acumulare cu o lungi
me de peste un kilometru
la al cărui mal s-a ame
najat un veritabil port de
servit de pionieri. Este do
tat cu mici ambarcațiuni.
Și dacă este lac de acumu
lare nu se poate să nu fie
și o minihidrocentrală, care
asigură cu energie activi
tățile portuare și clădirea
destinată activităților prac
tice ale pionierilor. Este,
de fapt, o casă a pionieri
lor și șoimilor patriei, punînd la dispoziție tinerelor
vlăstare ale orașului, în
săli adecvate, pictura, mu
zica, electronica etc., etc.
în fond, aceasta este cea
mai mică unitate, totodată
și culturală, și economică,
în care copiii învață prac
tic ce înseamnă autogospodărirea și autofinanța
rea. Minunat lucru, știind
că viitorul orașului se află,
de fapt, în miinile lor.
Bicaz — unul dintre cele
mai tinere orașe ale țării.
Așezat in căușul munților,
vegheat de Ceahlău, făurindu-și cu hărnicie și te
nacitate prezentul si viito
rul, oraș aflat la îmbelșu
gat izvor de lumină și ener
gie.

Dumitru MANO1E

in arena sportivă numai comportări exemplare!
Rindurile ce urmează pornesc de la ceea ce notam și în cronica noas
tră din ziarul de ieri, și anume că meciul derbi al campionatului de fotbal
dintre Steaua și Dinamo — meci de Ia care toți spectatorii și telespec
tatorii așteptau o întrecere sportivă exemplară — „a avut, spre regretul
iubitorilor de fotbal, multe neregularități, scene regretabile, situații ce
nu au ce căuta pe un teren de sport".

Sportul, fenomen social de cea mai
largă cuprindere, intrat în viața oa
menilor nu numai ca instrument de
întărire a sănătății, de menținere a
vigorii fizice, ci și ca factor de des
tindere, ca spectacol cu valențe etice,
morale și artistice, se, bucură in so
cietatea noastră de un larg sprijin.
Cind miile, zecile de mii de specta
tori sau milioanele de telespectatori
aplaudă spectacolul sportiv, perfor
manțele atleților, grația gimnastelor,
vigoarea, frumusețea și dinamismul
jocurilor sportive, ei aplaudă nu nu
mai tăria mușchilor, ci și tăria de
caracter a competitorilor, dirzenia,
curajul, toate acele alese calități mo
rale care fac din sport una din pro
bele de inaltă virtute civică.
In șirul marilor performanțe ale
sportului românesc și-au înscris nu
mele tineri deosebiți care și-au culti
vat, exprimat și inălțat talentul prin
muncă, prin dăruire, printr-o viață
ordonată, printr-o disciplină socială
exemplară. In fond, aceasta este o
trăsătură definitorie a majorității
sportivilor noștri. Alături de acestea
însă, nu de puține ori arena sportivă
este maculată de gesturi care nu au
nimic cu sportul, cu viața civilizată,
cu conduita demnă. Sint cazuri cînd
opinia publică sportivă s-a arătat
profund mihnită de gesturile repro
babile petrecute fie pe terenurile de
fotbal, fie pe alte terenuri — de
hochei, polo, rugbi, handbal etc.
Exemple am putea aminti, din
păcate, numeroase — și mai
vechi, și mai recente — cum au fost
cele oferite cu prisosință de derbiul
fotbalistic Steaua—Dinamo disputat
miercuri. Dincolo de o situație con
cretă sau alta insă, ni se pare mai
important fenomenul ilustrat prin
repetarea lor și care trebuie numit
ca atare, combătut și extirpat din
viața sportului. Desigur, de fiecare
dată s-a cerut, cu îndreptățire, an
trenorilor, conducerilor de cluburi și
asociații, organizațiilor obștești cu
atribuții în sport să întărească mun
ca educativă, să creeze climatul in
care să nu fie posibile manifestări ce
întinează curatul spirit ăl sporti
vității.
Din opinia publică sportivă s-a ri
dicat insistent și cu fermitate între
barea : ce caută pe terenul de între
ceri sportivi — dacă pot fi numiți așa
— care nu numai că nu-și respectă
partenerii de intrecere, dar comit
gesturi ce ultragiază moral publicul ?
într-adevăr. de ce este obligat spec
tatorul onest, venit să admire frumu
sețea și civilizația sportului, să su
porte exprimările și gesturile gro
siere ale indivizilor ce nu merită
onoarea de a se afla in arenă sau
intr-o echipă reprezentativă ?
Nu o dată s-a subliniat — si me
rită a fi subliniat mereu și mereu —
că antrenorul, sau oricare alt instruc
tor sportiv, nu se poate împărți
în două :
in tehnician bun si în
pedagog nepriceput. El trebuie să

fie în aceeași măsură instructor spor
tiv. îndrumător, modelator de carac
tere. să imbine, spre binele sporti
vilor și în profitul performanței,
munca de instruire, de pregătire fi
zică. tehnică, tactică, morală cu o
asiduă muncă de educație, de culti
vare si stimulare a calităților umane
superioare. De această mare răspun
dere nu pot fi absolvite conducerile
de cluburi si asociații, organizațiile
de partid si cele de tineret din peri
metrul sportului.
Cultivarea si stimularea unor ri
valități mărunte au un efect deo
sebit de negativ asupra evoluției de
ansamblu în unele sporturi, slăbind
unitatea ■ sufletească, slăbind efortul
pentru închegarea unor colective
sportive puternice, pe baza unei în
treceri loiale, corecte, slăbind in ul
timă instanță capacitatea de repre
zentare pe plan internațional. Tre
buie înțeleasă mai clar de către foru
rile sportive, de către cluburi și aso
ciații cerința de a perfecționa acti
vitatea în acest domeniu, asigurînd
pe de o parte un cadru corect de
desfășurare a întrecerilor și. in ace
lași timp, de unire a capacităților
antrenorilor, tehnicienilor, tuturor
specialiștilor din sport. Strins legat
de aceasta trebuie înțeles cu mai
multă claritate că în echipele repre
zentative ale cluburilor si asociații
lor ca și în echipele reprezentative
ale tării trebuie să fie promovați
numai sportivi desăvîrșiti din toate
punctele de vedere — ca pregătire
sportivă propriu-zisă. comportament
civic, spirit de dăruire pentru apă
rarea culorilor sportive ale clubului,
ale țării.
Problemele privind comportamen
tul sportivilor în întreceri vizează
nu pur și simplu relațiile în joc
dintre indivizi sau faptul că se ofe
ră un spectacol dezagreabil pentru
marele public, dar au o influență
deosebit de negativă asupra noilor
generații de tineri sportivi, asupra
copiilor câre-i privesc ca pe niște
modele.
Adevărul este însă că, din acest
punct de vedere, neajunsurile por
nesc chiar de la unele conduceri de
cluburi și asociații, de la unii an
trenori, de la acei „suporteri" ce
trăiesc în angoasa tabelei de marcaj
și a victoriei cu orice preț, de la oa
meni care — fie pentru insuccese,
fie pentru... alte motive decît cele
reale — învinuiesc arbitrii, învinu
iesc partenerii de intrecere. în fe
lul acesta se creează la sportivi sen
timentul frustrării, stimulindu-le
ambiții nesănătoase, care, toate la
un loc, duc in ultimă instanță la
încrîncenări, la tensiuni și manifes
tări total străine de rostul sportului
și al spectacolului sportiv.
Una din cauzele deloc de neglijat
care generează manifestări reproba
bile o constituie și imixtiunea pro
fund dăunătoare în sistemul de orga
nizare, îndrumare și desfășurare pro
priu-zisă a întrecerilor sportive. Nu

sint puține cazurile in care s-a încercat
și uneori s-a reușit coruperea unor ar
bitri, s-au promovat aranjamente în
tre diferite cluburi și echipe în
dauna altora. Iar. în nu puține ca
zuri. arbitri corect! au fost evitati
ori intimidați, au fost descurajați
să-și exercite în viitor cu corecti
tudine și profesionalitate misiunea.
Așa cum în toate domeniile de ac
tivitate există reglementări clare de
la care nimeni nu are voie să se
abată, la fel și în sport, în toate ra
murile lui regulamentele trebuie
aplicate și respectate cu strășnicie,
nimănui nefiindu-i permis, indife
rent pe ce poziție se află, să elu
deze litera și spiritul regulamentu
lui. să-i dea interpretări care vin în
contradicție cu etica sportivă, in ul
timă instanță cu legalitatea. Din pă
cate însă, chiar organele sportive
centrale, federațiile
abandonează
citeodată principiile și normele
pe care ar trebui să le respecte pri
mele, fie lăsîndu-se influențate de
rugăminți si presiuni, fie uneori din
proprie inițiativă, într-un mod
abuziv.
Nu de mult. in mișcarea noastră
sportivă — la nivel central, la ni
velul ramurilor — au avut loc ana
lize vizind in bună măsură tocmai
aceste aspecte. Practic, la toate fe
derațiile. precum și în cluburi au
fost dezbătute aspecte privind pre
gătirea, comportamentul, s-au făcut
și s-au adoptat măsuri care în mod
firesc trebuiau și trebuie să ducă la
schimbări substanțiale în bine. Rea
litatea arată, însă, că nu este sufi
cient să se facă analize, să se adop
te măsuri, oricît ar fi acestea de
bune, ci că trebuie de acum incolo
să se aplice cu toată perseverenta
tot ceea Ce s-a hotărit și cu deose
bire să se întărească munca de edu
cație, să crească răspunderea edu
cativă a antrenorilor, a conducăto
rilor de cluburi și de asociații, să
crească mai mult — in acest sens —
răspunderea
conducerii
mișcării
sportive.
în perioada ce urmează, în fața
unor echipe de club și a unor re
prezentative naționale din diferite
sporturi, mai ales din fotbal, se
află examene grele. Cea mai bună
dovadă că federațiile de specialitate,
cluburile — în primul rind sportivii
înșiși — au tras învățămintele cu
venite va fi măsura in care vor
înțelege și demonstra că onoarea de
a prezenta culorile sportive ale țării
trebuie probată prin exemplară pre
gătire sportivă, prin desăvirșit com
portament civic, printr-o sudură su
fletească capabilă să dea putere, să
dea tărie morală echipelor noastre
în reprezentarea cu demnitate a
sportului românesc. E nevoie, pen
tru aceasta, să se deschidă larg fe
restrele ca să intre aer proaspăt, să
se pună capăt pentru totdeauna ma
nifestărilor ce toarnă plumb în
picioarele sportivilor, in așa fel in
cit aceștia să manifeste vigoarea fi
zică și morală atît de necesare spre a
onora cu cinste și succes — așa cum
au făcut-o in atitea alte rinduri —
misiunea încredințată lor de opinia
publică sportivă, de societate !

Gheorqhe MITROI

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. ® La Sevilla. în meci
pentru preliminariile Campionatului
mondial de fotbal, echipa Spaniei a
întrecut cu scorul de 4—0 (1—0) se
lecționata Maltei. Au marcat Michel
(2) și Manolo (2). Spania a acumulat
10 puncte din 5 partide in grupa a
6-a și este virtual calificată la tur
neul final al cupei mondiale ce va
avea loc anul viitor în Italia. ® Me
ciuri amicale : la Eindhoven. Olanda
— U.R.S.S. 2-0 (1-0) ; la Dresda,

R. D. Germană — Finlanda 1—1
(0-1).
SCHI. Proba masculină de slalom
supertțriaș desfășurată pe pirtia de
la Garmisch Partenkirchen a reve
nit vest-germanului Markus Wasmeier, înregistrat cu timpul de
r09’’65/100. Pe locul doi s-a situat
coechipierul său Armin Bittner
(rio”03/ioo).
BASCHET. • La Moscova. în
meci contînd pentru turneul final

al „Cupei campionilor europeni" Ia
baschet masculin, echipa Ț.S.K.A.
Moscova a dispus cu scorul de
116—97 (54—53) de formația france
ză C.S.P. Limoges. ® Competiția in
ternațională feminină de baschet
„Cupa Liliana Ronchetti" a fost
ci.știgată la actuala ediție de echi
pa Ț.S.K.A. Moscova. în finala
disputată la Florența, baschetbalis
tele sovietice au întrecut cu scorul
de 92—86 (45—44) formația italiană
Feminile Milano.

Din țările socialiste
Orașul viitorului
de pe „strada electronicii11
O dată ajuns la Beijing, am urmat
sfatul unui coleg care vizitase capi
tala R. P. Chineze înaintea mea.
„Nu te lăsa — m-a îndemnat acesta
— «furat» numai de atracțiile cul
turale și turistice. Beijingul este,
din acest punct de vedere, un veri
tabil magnet. Ți-ar trebui zile in
șir să vezi cele două celebre palate,
de iarnă și de vară (au împreu
nă aproape 15 000 de săli și încă
peri), muzeele și grădinile cele
bre ale acestei metropole. Dar nu
uita 1 Ne mai despart doar cițiva
ani de secolul XXI și Beijingul îți
oferă posibilitatea să-i «măsori
pulsul» cu cițiva ani mai devreme.
Vizitează neapărat «orașul viitoru
lui» de pe strada electronicii".
O vizităm. Nimic neobișnuit la
prima vedere. O stradă largă, cu
multă vegetație, dar, mai ales, cu
multă animație. Clădiri, in general
mici, cu un singur nivel — un fel
de „ateliere de creație". Cel puțin
două elemente surprind. Primul ar
fi frecvența cu care se aud pronun
țate aici cuvinte din aproape toate
limbile de circulație internațională.
Ne declinăm identitatea și interlocu
torii noștri ocazionali ne spun bucu
roși : „România, da, cunoaștem.
Președintele Ceaușescu a vizitat de
curînd China (dis
cuția avea loc la
sfirșitul
anului
trecut — n.a.).
Note de
Poporal chinez și
poporul român au
din R. P.
o prietenie tradi
țională. Pe strada
electronicii aveți
multe de văzut.
Dar ca orice «oraș al viitorului», care
trăiește în plin secol al XXI-lea,
nici strada Zhongguancum — așa se
numește strada electronicii — nu-și
dezvăluie, pe de-a întregul, noută
țile. Oricum, veți vedea multe, foar
te multe lucruri care aparțin viito
rului mai apropiat sau mai îndepăr
tat". Gazda noastră întîmplătoare,
care nici nu și-a spus numele — „ce
importanță are, oricine v-ar fi spus
același lucru" — avea dreptate. Im
presia că ne aflăm pe o stradă
obișnuită se risipește. Pentru că, la
un moment dat. de o parte și de
alta a acestei străzi, apar mereu
artere cu același profil. Care. îm
preună cu strada-mamă, constituie
ceea ce oficial se numește aici „zona
experimentală a municipiului Bei
jing de exploatare industrială a noi
lor tehnologii" (a tehnologiilor viito
rului — n.a.). Dar cei care se oferă
amabil să ne fie ghizi ocazionali
atribuie străzii cînd denumirea de
stradă a electronicii, cînd de „oraș
al viitorului". Aveam să constatăm,
pină la urmă, că dreptate au și unii,
și alții. „Zona experimentală" ocupă
deocamdată o suprafață de circa
100 kmp. O străbatem de la un ca
păt la altul și rămînem impresionați
de numărul mare al unităților de
cercetare științifică existente aici.
Nu înțelegem prea multe despre
rostul și menirea lor fără explica
țiile de rigoare. Dar, desigur, aseme
nea explicații nu se grăbește nimeni
să ti le ofere pe... stradă.
Răspunsul la întrebarea cum șl de
ce s-a născut aici strada electro
nicii sîntem nevoiți să-l aminăm pen
tru mai tîrziu. Respectiv pînă la întilnirea cu colegii din redacția zihrului „Renmin-Ribao", organ al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez. Iar aici toate „enig
mele" ni se dezvăluie ca în apa lim
pede a unui izvor.
Alegerea străzii cu pricina pentru
a deveni „inima" electronicii din
China nu s-a făcut deloc întimplător. Argumente solide atr
stat la baza opțiunii. In această zonă își desfășoară activita
tea peste 50 de instituții de invățămint superior. Trei dintre ele con
stituie, de altfel, „triunghiul de for
ță" al cercetării : Politehnica, Uni
versitatea și Institutul de aviație.
Există, de asemenea, tot în acest pe
rimetru. alte peste 130 de institute
de cercetare, care aparțin celui mai
inalt for de resort — Academia de
științe. Faptul că în cadrul tuturor
institutelor își desfășoară activitatea

peste 80 000 de specialiști spune
ceva despre această forță. Primul
argument, deci, în alegerea „zonei
experimentale" a fost unul finind
de... tradiție. Al doilea a avut în
vedere infrastructura, care permite
o asemenea concentrare și dezvol
tare a tehnologiilor inalte.
Dar informațiile despre „istoria"
zonei abia acum încep să fie inte
resante. Anii '80 au declanșat pro
cesul de modernizare a Chinei. O
dată cu aceasta a început, în 1983 —
apelindu-se la aportul „armatei" de
cercetători științifici de aici — ac
țiunea de constituire a unor întreprinderi-cooperative, profilate pe
crearea de tehnologii ale viitorului.
Primele rezultate sînt foarte încu
rajatoare. Ca urmare, se hotărăște,
în august 1988, crearea „zonei expe
rimentale de exploatare a noilor
tehnologii" — prima de acest fel din
China.
Ce argumente pot fi aduse pentru
denumirea de „oraș al tehnicii se
colului XXI
Colegii de la „Ren
min-Ribao" se completează unul pe
altul in explicații și astfel se contu
rează un răspuns cit se poate de edificator. „în decurs de numai cinci
ani. una din intreprinderile zonei a
ajuns în rindul primilor zece pro
ducători de calcu
latoare din China.
Obiectivul decla
rat
al întreprin
călătorie
derii
respective
este să devină,
Chineză
pină la sfirșitul
acestui secol, pro
ducătoarea nr. 1.
Dacă ar fi să ape
lăm la un singur argument — gradul
de rentabilitate al întreprinderii — și
tot am putea acorda credit obiectivu
lui amintit. Anul trecut, la numai
cinci ani de la înființare, întreprin
derea a fost cea mai prosperă din
China. în fiecare an
volumul de
desfacere a produselor sale a cres
cut într-un ritm neobișnuit de
înalt"... „Un cercetător din cadrul
Institutului de informatică al aca
demiei obține rezultate neașteptate
în «informatizarea» scrierii chineze.
Performanta nu este deloc una
obișnuită. Mai ales dacă avem în ve
dere că e vorba de «tratarea» infor
matizată a peste 10 000 de caractere
grafice uzuale din limba chineză...".
„Ar mai fi multe de spus. Să nu
uităm însă că aici cercetarea înal
telor tehnologii, a problemelor vii
torului
abia a început" „...Dar a
început cu oameni capabili să intre
în dialog cu viitorul și problemele
sale. Nu credem că este lipsit de
Importanță faptul că media de
vîrstă a celor ce lucrează pe strada
electronicii este de 35 de ani. Un
simplu calcul arată că la începutul
mileniului trei vor fi cu toții la o
vîrstă optimă — 46 de ani — pentru
creația științifică. Și vor mai lucra
cel puțin 20 de ani pentru progresul
cercetării în secolul XXI 1“
Notind unul după altul argumen
tele colegilor chinezi despre rezultatele-performanță ale întreprinde-,
rilor „care lucrează pentru viitor’H
am întrebat în ce măsură este ren
tabilă finanțarea unui asemenea
efort de cercetare. Răspunsul a fost
simplu : „Nu e vorba de un efort
de finanțare. Aici nu se face numai
cercetare, ci și producție. Se lu
crează pe bază de contracte ferme
și de activitate comercială eficientă,
în zonă se aplică trei reguli riguroase,
care spun totul despre principiile ce
stau la baza eficienței obținute aici.
Prima constă în traducerea în viață
a celor patru principii : autofinan
țare, autogrupare, autoconducere și
autogestiune. Cea de-a doua glăsuiește : «Nu vrem să apelăm la fi
nanțare din partea statului» și «Nu
vrem personal necompetent !» Iar o
regulă de bază are în vedere res
pingerea fără nici o ezitare a ori
cărei atitudini de închistare și biro
cratice" I
Ce s-ar mai putea adăuga ? Nimic
altceva decît constatarea că aici
viitorul se naște din prezent. Iar
prezentul pe strada electronicii
anunță un viitor pe măsura inves
tiției creatoare făcute.

Constantin PRIESCU

VA INFORMAM DESPRE:

Stațiunile în care se poate efectua o cură balneară
eficientă in această perioadă

Pentru afecțiunile aparatului lo
comotor, reumatismale, neurologi
ce, periferice, ortopedice și posttraumatice sînt recomandate sta
țiunile Amara, Călimănești-Căciulata, Eforie-Nord, Băile Felix,
Geoagiu-Băi, Băile Govora, Băile
Herculane,
Mangalia, Moneasa,
Pucioasa, Slânic. Sovata, Vatra
Dornei, Lacu Sărat, iar pentru afecțiunile aparatului cardiovascu
lar — stațiunile Borsec, Balvanyos. Buziaș, Vatra Dornei, Băile
Tușnad. Pentru afecțiunile gineco
logice, medicii recomandă stațiu
nile Amara, Eforie-Nord, Băile
Felix, Geoagiu-Băi, Mangalia, Mo
neasa. Slănic, Sovata, stațiunile Eforie-Nord, Băile Govora, Manga
lia și Slănic Moldova sint foarte
eficiente pentru tratarea afecțiu
nilor căilor respiratorii, în timp
ce pentru afecțiuni ale tubului di
gestiv și hepatobiliare sînt indi
cate stațiunile Borsec, Călimă-

nești-CăciuIata, Malnaș-Băi, Olănești, Sîngeorz-Băi, Slănic Moldo
va. La rindul lor, stațiunile Si
naia, Balvanyos, Borsec, Borșa,
Moneasa, Stina de Vale. Băile
Tușnad și-au dovedit și își dove
desc eficiența in tratarea nevroze
lor.
Este de reținut faptul că, în această perioadă, se beneficiază de
avantajul tarifelor reduse în con
diții optime de cazare și masă. în
stațiunile recomandate, care dis
pun și de posibilități de agre
ment, se poate pleca la data pre
ferată, durata sejurului fiind la
alegere.
Bilete pentru cură balneară în
oricare dintre stațiuni se pot ob
ține de la agențiile oficiilor jude
țene de turism, filialele I.T.ILR.
București, precum și de la comi
tetele sindicatului din întreprinderi
și instituții.

Schimb de nje la nivel malt
româno-celioslnvac
PRAGA 23 (Agerpres). — Un
călduros schimb de mesaje a avut
Ioc la Praga intre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia. și tovarășul Milos Jakes, secre
tar general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, cu prilejul primirii ambasa
dorului României in Cehoslovacia,
Ion' Pățan. care și-a încheiat misiu
nea in această tară.

Sesiunea Comisiei 0.0. pentru dezvoltare socială
•'

Adoptarea prin consens a unei rezoluții inițiate de România
referitoare la rolul și locul tinerei generații în lumea
contemporană
VIENA 23 (Agerpres). — La Viena
s-au încheiat lucrările celei de-a 31-a
sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru dez
voltare socială, la care au luat parte
reprezentanți ai țărilor membre ale
comisiei, intre care și România, pre
cum șl ai unor organizații interna
ționale. Participanții au
dezbătut
probleme referitoare la gradul de uti
lizare a forței de muncă, la șomaj,
precum și la cheltuielile pentru înar
mare, inclusiv consecințele negative
ale cursei înarmărilor asupra dez
voltării sociale in lume. S-a subli
niat că soluționarea problemelor so
ciale stringente ale umanității se în
scrie printre sarcinile prioritare ale
comunității internaționale.

Delegații prezenți la sesiune au
adoptat prin consens o rezoluție refe
ritoare la rolul și locul tinerei ge
nerații in lumea contemporană. Ini
țiată de delegația română, impreună
cu alte delegații, documentul consti
tuie o continuare a propunerilor țării
noastre privind problematica tinerei
generații.
Rezoluția
subliniază
drepturile și responsabilitățile care
revin tinerei generații in lupta pen
tru făurirea unei lumi mai bune și
mai drepte, pentru edificarea unei
noi ordini economice internaționale.
Documentul pune accentul pe nece
sitatea continuării eforturilor pentru
educarea tineretului in spiritul idea
lurilor de pace, cooperare și înțele
gere intre popoare.

CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U.

Consultări în vederea organizării de noi contacte
directe între Iran și Irak la nivel ministerial
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— In cadrul Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. au avut loc consul
tări în probleme referitoare la stă
rile conflictuale din America Centra
lă. zona Golfului și Namibia. Secre
tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, a prezentat un raport
privind perspectivele convorbirilor
cu reprezentanții Iranului și Iraku
lui in vederea soluționării conflic
tului dintre aceste două state. Un
purtător de cuvint al O.N.U. a pre
cizat că guvernele celor două țări

Apel

al

Convenției

dezarmare
MADRID 23 (Agerpres). — ..Edi
ficarea unei Europe fără arme nu
cleare, intr-o lume a păcii, demo
crației și libertății. Securitatea eu
ropeană poate fi realizată prin
dezarmare, prin depășirea divizării
continentului in blocuri militare opuse, prin solidaritate cu toate ce
lelalte țări ale lumii" — aceste țe
luri sint inscrise în apelul publicat
la Madrid de Convenția europeană
pentru dezarmare nucleară, care își
va desfășura lucrările in perioada

au convenit să trimită reprezentanți
la New York, întrevederile cu dele
gația irakiană fiind programate pen
tru zilele de 30 și 31 martie, iar cele
cu partea iraniană — pentru inter
valul 6—7 aprilie. Aceste consultări
au un caracter pregătitor in vederea
organizării de noi contacte directe
între Iran și Irak la nivel ministe
rial, în eforturile de aplicare a tu
turor aspectelor rezoluției 598 a
Consiliului de Securitate — a men
ționat purtătorul de cuvint.

europene

Situația din Liban
BEIRUT 23 (Agerpres). — In ulti
mele 24 de ore. în Liban s-au pro
dus cele mai intense dueluri de arti
lerie din ultimii patru ani. infor
mează presa libaneză. Sub tirul ar
melor automate de mare calibru s-a
aflat un amplu teritoriu din Beiru
tul de est și de vest, din zona mon
tană situată la est de Beirut și din
Valea Bekaa. în conflictul izbucnit.

nucleară
6—9 iulie anul acesta, în orașul spa
niol Vitoria.
La lucrările viitorului forum vor
participa reprezentanți ai mișcărilor
de luptă pentru pace și dezarmare,
ai partidelor politice, organizațiilor
profesionale, de tineret' și obștești
din întreaga Europă. Vor fi invitați,
de asemenea, reprezentanți ai or
ganizațiilor antirăzboinice din S.U.A.
și Canada, din țările din regiunea
Asiei și Pacificului, din Orientul
Mijlociu. America Latină și din.
Africa.

a cursei înarmărilor

Forțele armate americane vor fi dotate cu noua rachetă
intercontinentală ,,Trident-2“
mează agenția A.D.N. După cum s-a
anunțat, un test cu această novă
armă strategică, efectuat marți, s-a
soldat cu un eșec. Un purtător de
cuvint al Ministerului Apărării al
S.U.A. a anunțat că in luna aprilie
va fi efectuat un test cu „Trident2“. Fiecare rachetă de acest tip poa
te fi înzestrată cu 8 pină la 12 fo
coase nucleare.

milițiile rivale își disputau controlul
asupra portului maritim.
Situația se menține încordată și în
sudul tării. în așa-zisa „zonă de
securitate" instituită unilateral de
Israel, unde trupele de ocupație au
bombardat numeroase localități, au
procedat la percheziții și interogato
rii, informează presa libaneză.

A doua rundă a convorbirilor
americano-palestiniene de la Tunis
e O.E.P. a reafirmat necesitatea convocării conferinței in
ternaționale în problema Orientului Mijlociu • Poziția S.U.A.
TUNIS 23 (Agerpres). — în decla
rația pentru presă făcută la înche
ierea celei de-a doua runde a con
vorbirilor americano-palestiniene de
la Tunis, șeful delegației palesti
niene, Yasser Abd Rabbou, membru
al Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, a
arătat că în cadrul convorbirilor
O.E.P. a reafirmat necesitatea con
vocării conferinței internaționale de
pace în problema Orientului Mijlo
ciu și a pregătirii ei. inclusiv prin
întîlniri la nivel înalt ale celor cinci
țări membre permanente ale Con
siliului de Securitate. precum și
prin întîlniri bilaterale între . diver
sele părți aflate in conflict. Repre
zentantul palestinian a subliniat,
totodată, că O.E.P. respinge cate-

Ședința
R. P.

Seimului

Polone

goric propunerile israeliene privind
așa-zise „alegeri" in condiții de ocu
pație. subliniind : „Poporul nostru
își poate exprima părerea și Înfăp
tui dreptul doar după retragerea
trupelor israeliene din
teritoriile
ocupate".
Șeful delegației americane, am
basadorul Robert Pelletreau. a sub
liniat că negocierile privind redu
cerea tensiunii din teritoriile arabe
ocupate trebuie să se bazeze pe re
zoluțiile 242 și 338 ale Consiliului
de Securitate. S.U.A. — a spus el —
consideră că in Orientul Mijlociu
Sra creat: o nouă situație, iar ac
tualul dialog constituie o compo.nentă importantă a acestei situații.
In opinia S.U.A.. a adăugat el. prin
cipala sarcină constă în crearea de
condiții politice în cadrul
cărora
să aibă loc negocieri directe între
Israel și palestinieni.
Ambele părți șl-au exprimat do
rința continuării actualelor convor
biri.
relevă
agențiile
K.UNA,
T.A.S.S. și Ele.

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Timp
de două zile, la Varșovia s-au des
fășurat lucrările ședinței Seimului
R.P. Polone. Au fost examinate unele
amendamente la constituție, modifi
cări la legea electorală și proiectele
unor legi. La lucrări a participat
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al
C.C. al P.M.U.P.. președintele Consi
liului de Stat al R.P. Polone.

pentru

în pofida cererilor opiniei publice de încetare

WASHINGTON 23 (Agerpres). —
în pofida cererilor tot mai insistente
ale opiniei publice. inclusiv din
S.U.A., privind încetarea cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri ferme
de dezarmare. Pentagonul a anun
țat că în luna decembrie a acestui
an va introduce în dotarea forțelor
armate americane noua rachetă inr
tercontinentală „Trident-2“, infor

ORIENTUL MIJLOCIU

PARIS 23 (Agerpres). — La Paris
a avut loc o reuniune a reprezen
tanților cercurilor financiare și de
afaceri din principalele șapte țări
occidentale industrializate. Au fost
examinate probleme referitoare la
pregătirea întilnirii la nivel inalt a
„celor șapte" programată să se des-r
fășoare în luna iulie în capitala
Franței.
Experții au examinat ășa-zisul
plan Brady, elaborat de ministrul de
finanțe al S.U.A.. cu privire la da
toriile externe ale țărilor in curs
de dezvoltare. Grupul de experți a
caracterizat acest plan ca dezolant,
relevă agenția T.A.S.S.
BONN 23 (Agerpres). — Actuale
le politici economice ale S.U.A., Ja
poniei și R.F. Germania sint „gre
șite", a apreciat fostul cancelar vestgerman Helmut Schmidt, vorbind la
un seminar pe teme economice, des
fășurat la Hamburg. în acest con
text, el a criticat îndeosebi politica
S.U.A. în ce privește deficitele sale
în. diferite domenii financiare, arâtînd că această țară cheltuiește mai
mult decit produce.

sprijinul dezvoltării

relațiilor economice
țările

între

de

în

curs

dezvoltare

BELGRAD 23 (Agerpres). — Agenția Taniug informează că amba
sadorul Indiei la Belgrad a prezen
tat Secretariatului Federal pentru
Afacerile Externe al Iugoslaviei in
strumentul de ratificare a unui acord cu privire la un sistem global
de preferințe comerciale (G.S.T.P.)
pentru țările in Curs de dezvoltare,
care urmează să intre in vigoare in
termen de 30 de zile. Se precizează
că India este cea de-a 15-a tară
care ratifică acest acord, încheiat
anul trecut Ia Belgrad. intrunindu-se astfel numărul minim necesar
pentru a putea fi aplicat. Documen
tul a fost semnat de 46 de țări ih
curs de dezvoltare.
Acordul prevede facilități recipro
ce în comerțul dintre țările in curs
de dezvoltare — semnatare ale do
cumentului — pentru peste 1300
produse economice, precum și acor
darea reciprocă a clauzei națiunii
celei mai favorizate.

Congresul P. C. I.
ROMA. 23 (Agerpres). — Agenția
ANSA anunță că la Roma s-au în
cheiat lucrările celui de-al XVIIIlea Congres al Partidului Comunist
Italian. în ultima zi a lucrărilor, de
legații au aprobat documentul poli
tic final. Au fost, de asemenea, alese
organele de conducere ale P.C.I.
în cadrul primei plenare a noului
Comitet Central al P.C.I.. Achille
Occhetto a fost reales în funcția de
secretar general al P.C.I. Alessan
dro Natta a. fost ales președinte al
C.C. al P.C.I.

E DE PRESA
scurt
LA BIBLIOTECA ROMANA DIN
PARIS a avut loc o manifestare
I
culturală
dedicată
centenarului
morții poetului nostru național
Mihai Emin eseu. Cu acest prilej ou
Ifost prezentate conferința „Imagi
nea poetică in proza lui Eminescu",
precum și un film documentar des
pre viața și opera, marelui poet.
Manifestarea s-a bucurat de un
deosebit succes in rindul participanților, reprezentanți ai vieții cultural-artistice franceze.
I

Pregătiri in vederea întilnirii
la nivel inalt a „celor șapte“

In

I

I

|

LA BEIJING a avut loc o intrevedere intre Deng Xiaoping, pre
ședintele Comisiei Militare Centra
le a R. P. Chmfeze. și președintele
Ugandei, Yoweri Kaguta Muse
veni. Cu acest prilej au fost abord’âte âsbedte ale relațiilor dintre
cele două țări.

CONVORBIRI
SOVIETO-MOZAMBICANE. Președintele Parti
dului FRELIMO și al Republicii
Populare Mozambic, Joaquim Chissano, l-a primit pe reprezentantul
special al conducerii sovietice, ad
junctul ministrului de externe al
U.R.S.S., Anatoli Adamișin, sosit
intr-o vizită la Maputo. Cu acest
prilej s-a procedat la un amplu
schimb de păreri cu privire la si
tuația din Africa australă și a po
sibilităților intensificării eforturi
lor pentru soluționarea politică și a
conflictelor din regiune. Au fost
examinațe. totodată, unele proble
me ale relațiilor sovieto-mozambicane.

KUWEITUL ȘI POLONIA SE
PRONUNȚA PENTRU EXTINDE
REA RELAȚIILOR ECONOMICE
RECIPROCE, prin lărgirea sferelor
de cooperare — se spune in comu
nicatul dat publicității la incheierea vizitei oficiale in Kuweit a
președintelui Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, Mieczyslaw
Rakowski. în cadrul schimbului de
păreri asupra unor probleme ale
vieții internaționale, cele două
părți și-au afirmat sprijinul față
de procesul spre destindere în re
lațiile est-vest, pentru dezarmare.
PROVOCARE. în cursul zilei de
joi. două nave de război ale ma
rinei sud-coreene au pătruns in
apele teritoriale ale R.P.D. Co
reene in Marea Galbenă. în apro
pierea Capului Deungsan. Fiind
interceptate de o vedetă a forțe
lor navale ale R.P.D. Coreene,
cele două nave s-au retras spre
sud. Acțiunile navelor sud-coreene
au fost calificate de agenția
A.C.T.C. drept o gravă provocare
la adresa R.P.D. Coreene.

LA NICOSIA. Președintele Aus
triei, Kurt Waldheim, a con
ferit cu omologul său cipriot,
Ghiorghios Vassiliou. Cu acest
prilej au fost discutate o serie de
aspecte ale relațiilor dintre cele
două țări, precum și probleme in
ternaționale, inclusiv situația din
regiunea Orientului Mijlociu.

„Mexicul nu

va admite

amestecul străin

în

CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres). — Mexicul nu va admite sub
nici un motiv amestecul străin in
treburile sale interne sau presiuni
de orice natură ar fi din afară, care
să-i știrbească suveranitatea națio
nală sau autoritatea puterii — a
spus ministrul adjunct de interne
mexican. Manlio Fabio Beltrones —
relatează agenția Prensa Latina. El
a subliniat că țara sa nu va permi
te nici unei puteri străine să se
substituie voinței colective a po-

sub nici un motiv

treburile

sale

interne11

porului mexican. „Țara noastră nu
așteaptă răscumpărări, sprijin sau
contribuții străine pentru soluționa
rea propriilor ei probleme" — a ară
tat Manlio Fabio Beltrones, subli
niind, in acest context, că „unitatea
națiunii reprezintă condiția indis
pensabilă pentru găsirea celor mai
adecvate soluții la problemele cu
care se confruntă țara, intre care
problema datoriei externe și cea a
dezvoltării".

O. U. A. condamnă orice manevră
de subminare a alegerilor din Namibia
HARARE 23 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Zimbabwe s-au în
cheiat lucrările reuniunii Comitetu
lui ad-hoc al Organizației Unității
Africane pentru Africa australă. Do
cumentul final adoptat de partici
pant — relatează agenția T.A.S.S. —
condamnă orice manevră vizînd
subminarea alegerilor din Namibia
și cere secretarului general al
O.N.U. să acționeze pentru a se a-

sigura condițiile necesare desfășură
rii lor corecte. Statele lumii sint
chemate să intensifice izolarea re
gimului rasist de la Pretoria, prin
instituirea unor sancțiuni globale obligatorii. De asemenea, autoritățile
din R.S.A. sint condamnate in do
cument pentru continuarea actelor
de agresiune și destabilizare față de
statele africane vecine.

Reuniunea Comisiei comune Angola, Cuba, Republica
Sud Africană
HAVANA 23 (Agerpres). — La
Havana a luat sfirșit cea de-a doua
reuniune a Comisiei comune Angola,
Cuba, Republica Sud Africană. Participanții au discutat probleme refe
ritoare la faza actuală de îndepli
nire a acordului tripartit realizat
în decembrie, anul trecut, privind
reglementarea situației din sudvestul Africii.
Delegațiile au apreciat că intil-

NOUL VAL DE TERORISM
DIN IRLANDA DE NORD. in care
doi ofițeri șl-au pierdut viața la
Ulster la începutul acestei săptămîni, reflectă tensiunea crescîndă
în zona aflată sub guvernare brita
nică. în ciuda sporirii efectivelor
militare, relevă A.D.N., guvernul
britanic nu poate garanta secu
ritatea fizică a locuitorilor din
Ulster.
FORMAREA UNUI NOU GU
VERN 1N SUDAN. Primul minis
tru Sadiq El-Mahdi a anunțat for
marea unui nou guvern în Sudan,
alcătuit din 23 de miniștri, reprezentînd în principal partidele
Umma (de guvernămint) și Unio
nist Democratic. Intr-o conferința
de presă, premierul sudanez a de
clarat că numele miniștrilor cabi
netului său vor fi anunțate după aprobarea lor de către Consiliul Su
prem.

GUVERNUL VENEZUELEAN A
DECIS RESTABILIREA TUI UROR GARANȚIILOR CONSTITU
ȚIONALE, suspendate la 28 fe
bruarie in contextul revoltei popu
lare împotriva măsurilor economi
ce impuse de Fondul Monetar In
ternațional.
DEFICITUL BUGETULUI FE
DERAL AL S.U.A. s-a ridicat, in
luna februarie, la 27,87 miliarde
dolari, față de 24,03 miliarde do
lari în aceeași lună, a anului trecut
— a anunțat, la Washington, Mi

nirea s-a desfășurat intr-o atmosfe
ră constructivă, reafirmind dorința
părților de a continua să acționeze
pentru înfăptuirea strictă a angaja
mentelor asumate — se arată in
tr-un comunicat de presă difuzat la
încheierea lucrărilor, citat de Pren
sa Latina.
Următoarea reuniune va avea loc
în ultima săptămînă a lunii aprilie
in Africa de Sud.

primele
nisterul de Finanțe. în
cinci luni ale anului fiscal in curs,
care a început la. 1 octombrie 1988,
deficitul bugetar a fost de 92,65 mi
liarde dolari, iar la nivelul între
gului an se estimează că acesta se
va situa la 163,7 miliarde dolari.

I

ACCIDENT RUTIER IN IUGO
SLAVIA. Două camioane și trei
automobile au fost angrenate intr-o
coliziune pe șoseaua Zagreb —
Liubliana. Accidentul — ale cărui
cauze nu au fost încă elucidate —
s-a soldat cu șapte morți și mai
multi răniți.

NOI MINIȘTRI IN GUVERNUL
PAKISTANEZ. Primul-ministru al
Pakistanului, Benazir Bhutto, a
procedat miercuri la lărgirea gu
vernului pe care il conduce, nu
mind noi persoane in posturile de
miniștri și miniștri de stat.
ATERIZARE FORȚATĂ. Un avion de tipul ,.MD-80“ al compa
niei americane Transworld Airlines
(TWA), avind la bord 76 de pasa
geri, a trebuit să facă o aterizare
forțată, pe aeroportul din orașul
Newark, deoarece unul dintre mo
toarele lui luase foc. Incendiul a
fost observat și semnalat de pilotul
altui aparat de zbor, ce se afla in
urma avionului companiei TWA.

TRET ALPINISTI JAPONEZI
ȘI-AU PIERDUT VIAȚA, ca urma
re a producerii unor avalanșe de
zăpadă, in timp ce încercau să
escaladeze virful Everest.

„ATLANTIS". Pe platforma de lansare a. bazei de la Cape Canaveral
a fost instalată naveta. „Atlantis", care la 28 aprilie va fi trimisă în spațiu
pentru a plasa pe orbită, in jurul planetei Venus, sonda spațială „Magellan".
Naveta a parcurs distanța de circa 6 km intre hangar și rampa de lansare
cu o viteză maximă de 1,5 km pe oră. Călătoria sondei spațiale „Magellan"
in jurul lui Venus va dura 15 luni, timp in care puternicul radar instalat
pe ea va transmite spre Pămint cele mai clare imagini ale acestei planete
obținute pină acum.

Conferința internațională privind deșeurile periculoase

Țările în curs de dezvoltare sub presiunea

crizei datoriei externe
Nici unul din fenomenele econo
mice negative ce confruntă lumea
de astăzi nu are consecințe sociale
atit de grave și într-un număr de
state atit de mare ca datoria exter
nă a țărilor în curs de' dezvoltare.
Nu de puține ori s-a spus — pe
drept cuvint — în ultimii ani. că
datoria externă a lumii a treia con
stituie „o bombă cu explozie întirziată" prin efectele ei asupra eco
nomiilor țărilor respective, prin re
percusiunile sale de ordin socialpolitic in aceste state, ca și asupra
economiei mondiale. în ansamblu.
Sporind mereu, ca urmare a prac
ticilor spoliatorii ale capitalului fi
nanciar internațional, a politicilor
„banilor scumpi" (rate inalte ale dobinzilor. plus „riscul valutar", plus
alte procente de... risc etc.), dato
ria externă a țărilor în curs de
dezvoltare a depășit, după calculele
Băncii Mondiale, uriașul nivel de
1 320 de miliarde de dolari, provo
când o adevărată hemoragie de re
surse financiare și. implicit, de ve
nit național
dinspre țările sărace
debitoare spre statele bogate credi
toare. Numai intre anii 1978—1986,
de pildă, s-au scurs spre seifurile
capitalului financiar, instalate în
statele bogate. 513,2 miliarde dolari,
sumă cu 28,5 la sută mai mare decît totalul datoriei țărilor în curs de
dezvoltare la începutul perioadei
luate în calcul.
O istorie adevărată (dacă se va
scrie vreodată !) a crizei datoriei
externe a țărilor în curs de dezvol
tare va arăta că gestionarea datoriei
externe a lumii a treia, folosirea
noilor instrumente financiare — ca
să întrebuințăm termenii preferați
ai funcționarilor capitalului finan
ciar — n-au servit decit pentru ob
ținerea unor cit mai mari profituri
de către creditori, prin jefuirea fără
cruțare a debitorilor. Acest jaf sis
tematic, organizat și dotat cu sub
tile și rafinate mecanisme de con
trol și dominație ale capitalului fi
nanciar internațional, mecanisme ce
au înlocuit și înlocuiesc formele
„clasice" de exploatare colonială, a
dus la o cvasigeneralizată criză a
dezvoltării cu multiple fațete : re
ducerea brutală a investițiilor în
activitatea productivă, datorată „de-

capitalizării" acestui grup de state
din cauza obligațiilor financiare ex
cesive în contul serviciului datoriei
externe (rate scadente plus dobinzi) ; paralizarea unor programe
de dezvoltare, din aceleași motive ;
reducerea producției, creșterea galo
pantă a inflației, deprecierea mo
nedelor naționale, restringerea la
maximum a fondurilor pentru edu
cație, sănătate, formarea de cadre,
cercetare etc.
Cifre și date, furnizate de către
instituții internaționale competente,
arată că. intre 1980 și 1987. investi
țiile pe locuitor in țările cele mai
îndatorate au scăzut cu aproximativ
40 la sută, iar in țările africane de
la sud de Sahara cu mai mult de 20
la sută. Aceleași statistici pun in
evidență faptul că. în medie. începind din 1982, cind a izbucnit criza
datoriei externe, creșterea produc
ției reale in țările in curs de dez
voltare cele mai îndatorate a fost
inferioară procentului de 2,5 la sută
anual. Această „performanță" nu a
fost suficientă nici măcar pentru a
recupera scăderea abruptă a activi
tății productive de la începutul ani
lor ’80. în consecință — cum arată
ultimul raport al U.N.C.T.A.D. asu
pra comerțului și dezvoltării, în 1987
— producția pe locuitor a fost cu 4
Ia sută inferioară nivelului atins in
1980. Dacă la aceasta se adaugă
pierderile cauzate de inechitatea ter
menilor de schimb (numai în 1985
țările in curs de dezvoltare au pier
dut 50 de miliarde de dolari din
cauza deteriorării termenilor de
schimb), diminuarea producției se
situează la aproximativ 8 la sută.
Pot fi numărate pe degetele de la
o singură mină țările cu mari da
torii in care, după 1983. producția
să fi crescut mai repede decit popu
lația. Totodată, în peste jumătate
din cele mai indatorate țări în curs
de dezvoltare au fost înregistrate
reduceri ale venitului pe locuitor un
an sau mai multi la rind. iar în cîteva dintre ele venitul a scăzut in
fiecare an. Realitatea demonstrează
că și in cazul țărilor care au obți
nut’ indici de creștere relativ ridi
cați. venitul pe locuitor nu a reușit
să atingă nivelul din 1980 nici mă

car după patru ani de creștere con
secutivă.
Mai mult decit atît. ultimul raport al
Băncii Interamericane de Dezvoltare
(B.I.D.), prezentat la reuniunea de
la Amsterdam, referindu-se, în acest
sens, la situația statelor din Ame
rica Latină, arată că. in 1988,
„economiile țărilor latino-americane
au crescut in jur de 1 la sută, accentuindu-se dezaccelerarea activi
tății
economice, ce a început in
1977, după o modestă recuperare ex
perimentată in cei trei ani anteriori".
La rindul său, Comisia economică a
O.N.U.
pentru America
Latină
(C.E.P.A.L.) calculează : „creșterea
economică in regiune abia a, atins
0.7 la sută, ceea ce demonstrează o
virtuală stagnare in dezvoltare".
Același raport al B.I.D. relevă căT
majoritatea națiunilor latino-ameri
cane sint supuse sacrificiilor cerute
de procesele de ajustare economică,
ca și a celor cauzate de creșterea
ratelor dobînzilor : „trebuie subliniat
că creșterea cu două puncte a tipuri
lor internaționale de dobinzi repre
zintă o sporire a plăților in contul
dobînzilor. pe care le efectuează ță
rile din regiune, care echivalează cu
valoarea tuturor exporturilor de ca
fea, banane, bumbac și cacao ale
America Latine, in 1987 (7 miliarde
dolari)". Or, potrivit aprecierilor au
torităților financiare de la Washing
ton. ratele dobinzilor au crescut in
ultimele șase luni cu aproape cinci
puncte și există tendința ca ele să
continue să crească în cazul persis
tenței amenințării inflaționiste in
S.U.A.
O situație și mai dramatică o pre
zintă și evoluția creșterii economice a
țărilor africane de la sud de Saha
ra. unde nu s-a reușit să se obțină
nici măcar o recuperare temporară :
produsul intern brut real pe locui
tor a scăzut in fiecare an de la în
ceputul actualului deceniu. între
1980 și 1987, scăderea totală a fost
de 9,5 și de aproape 14 la sută
dacă sint incluse și pierderile pro
vocate de deteriorarea termenilor
de schimb.
Datorită acestor cauze, ca și alto
ra ținind de contextul internațional,
s-a ajuns Ia situația fără precedent

cind o serie de state cu însemnata
pondere in economia mondială —■
cum ar fi Brazilia, Mexic. Argenti
na sau Venezuela — să fie obligate
să-și amine plățile scadente, să ne
gocieze datoria sau șă accepte „re
țetele" F.M.I. de reajustări econo
mice pentru a putea să primească
noi credite, „rețete" care — așa cum
au demonstrat-o recentele evenimen
te din Venezuela — au apăsat
direct pe focosul „bombei". Se știe
că punerea în aplicare a unui sever
program de ajustare a economiei
venezuelene — conform cu înțelege
rile convenite cu F.M.I. de către
noul președinte al Venezuelei. Car
los Andres Perez — a provocat la
Caracas și într-o serie de alte mari
orașe din țară o adevărată revoltă
populară, soldată cu sute de morți
și mii de răniți, cu pagube materia
le insemnate. Calificind evenimen
tele. președintele venezuelean arăta
— după cum relata agenția Efe —
că, in fond, cauza protestelor o con
stituie „condițiile de viată din America Latină determinate de obli
gațiile pe care le impun in această
zonă națiunile industrializate pen
tru plata datoriei externe. Aceasta
a fost expresia spontană, o bombă
care a explodat pentru că nu a mai
putut suporta presiunea". Situația
din Venezuela nu este si nu a fost
un caz singular. Președintele domi
nican. Joaquin Balaguer, declara, la
citeva zile după tulburările din orașele venezuelene, că „guvernul do
minican nu va mai face eforturile
impuse de creditori pentru a plăti
dobinzile la datoria externă, pentru
că aceasta ar echivala cu crearea
unei situații similare celei petrecute
în Venezuela". „Aceleași situații au
fost înregistrate — a subliniat pre
ședintele dominican — și în Ecua
dor. ca și în alte țări îndatorate care
au trecut la reajustări economice",
reamintind că, in aprilie 1984. la
Santo Domingo mii și mii de manifestanți au ieșit in stradă pentru a
protesta violent impotriva măsuri
lor impuse de F.M.I. Republicii Do
minicane. Tot atît de net a fost si
ministrul mexican de finanțe. Pedro
Aspe. într-o recentă scrisoare adre
sată creditorilor străini : Consecin
țele sociale ale serviciului datoriei

externe au devenit „inacceptabile și
insuportabile" pentru Mexic. Relevînd că, datorită condițiilor de
piață a datoriei sale externe, eco
nomia tării nu a reușit să înregis
treze in ultimii șapte ani nici un fel
de creștere, oficialitatea mexicană
arată că salariile reale au scăzut cu
50 la sută, iar șomajul a sporit cu
cinci milioane de persoane. Transfe
rul net de capital din Mexic în
străinătate — se subliniază in scri
soare — prin plătirea serviciului la
datoria externă a ajuns la 6 la sută
din produsul intern brut.
Toate aceste aspecte și îndeosebi
ineficientă soluțiilor propuse pină
acum, fie că a fost vorba de pro
puneri de tipul „planului Baker" sau
al „meniului de opțiuni", fie cele incluzînd „rețetele" F.M.I., aU făcut ca
noua propuner.e a ministrului de fi
nanțe al S.U.A., Nicholas Brady. —
care a și căpătat denumirea de „planul
Brady" — să fie privită mai degra
bă cu circumspecție și scepticism.
Aceasta cu atît mai mult cu cit,
după cum transmitea agenția Prensa
Latina, noua strategie a S.U.A. ar
urma să fie aplicată diferențiat, de
reducerea serviciului
datoriei ex
terne nebeneficiind decit acele țări
dispuse să aplice „rețetele" cerute
de F.M.I. și de Banca Mondială. Mai
mult decit atit. Oscar Alende. pre
ședintele Partidului Intransigent din
Argentina, a calificat drept prea pu
țin concret „planul Brady și s-a
pronunțat pentru încetarea acțiuni
lor de presiune din exterior, prin
care țara sa este, de fapt, manevra
tă financiar și politic. Soluțiile pro
puse — declara la rindul său minis
trul de externe al Columbiei, făcindu-se ecoul unor opinii larg împăr
tășite de numeroși alți oameni poli
tici de pe continentul sud-american
— trebuie să aibă in vedere legătura
tot mai evidentă dintre criza datoriei
externe și efectele sale de destabi
lizare social-politică resimțite din
ce in ce mai acut în țările din re
giune.
Intr-adevăr — și recentele eveni
mente din Venezuela au demonstrat-o fără echivoc — „cercul vi
cios al supraindatorării și al stagnă
rii" a devenit tot mai sufocant pen
tru țările cuprinse intre limitele
sale, punind tot mai pregnant in
evidență dimensiunile politice și
sociale ale problemei datoriei exter
ne a țărilor în curs de dezvoltare,
ca și necesitatea găsirii unei solu
ționări viabile a acestei probleme,
ca o condiție fundamentală a relan
sării procesului dezvoltării și asi
gurării progresului social în lumea
a treia, a stabilității întregii econo
mii mondiale.

Valentin PĂUNESCU

BERNA 23 (Agerpres). — în loca
litatea elvețiană Basel au luat sfirsit lucrările Conferinței internațio-,
nale cu privire la controlul asupra
transportului peste granița al deșeu
rilor periculoase, la care au partici
pat delegați din 116 țări. inclusiv
din România, precum și reprezen
tanți ai unor organizații interna
ționale.

Conferința a adoptat textul unei
convenții referitoare la limitarea și
controlul exporturilor de deșeuri
periculoase, care reprezintă un grav
pericol pentru sănătatea oamenilor
și pentru mediul înconjurător.
S-a convenit ca documentul adop
tat să fie supus ratificării statelor
și să intre in vigoare după ratifi
carea lui de către cel puțin 20 de
state.

Pentru protejarea mediului înconjurător în lume
OSLO 23 (Agerpres). — Premierul
norvegian, Gro Harlem. Brundtland. a
invitat pe șefii de guvern ai statelor
din Europa și America de Nord să ia
parte la o conferință cu privire la
situația mediului înconjurător in
lume. Reuniunea ar urma să aibă loc
in 1990 in orașul Bergen, cu partici

parea a peste 600 experți in domeniul
ecologiei. De asemenea, premierul
norvegian a declarat că o serie de
simpozioane regionale pe aceeași
temă vor pregăti următoarea confe
rință mondială asupra mediului am
biant, ce va avea loc la Stockholm in
1992

SAN SALVADOR 23 (Agerpres).
— într-un comunicat dat publici
tății, forțele democratice insurecțio
nale salvadoriene grupate în Fron
tul Farabundo Marti pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) au anun
țat că vor avansa guvernului Salva
dorian și Alianței Republicane Na
ționaliste (A.R.E.N.A.), care a obți
nut victoria în alegerile generale
de duminică din tară, o nouă pro
punere de negpcieri vizind realiza
rea reconcilierii naționale in Salva
dor — transmite agenția Prensa
Latina. Documentul precizează că
F.M.L.N. se pronunță pentru solu
ționarea stării conflictuale interne
pe calea negocierilor politice, prin
tratative, pentru a se evita noi văr
sări de singe, menționind că absen

teismul inregistrat la urne dovedește
lipsa de popularitate a actualului
regim de Ia San Salvador și a forțelor
de dreapta grupate în A.R.E.N.A.
Pe de altă parte, după cum se
anunță din Salvador, după număra
rea voturilor exprimate la alegerile
prezidențiale desfășurate la 19 mar
tie in Salvador, scrutin caracterizat,
intre altele, de un inalt indice de
absenteism, mai puțin de 50 la sută
din electorat neprezentindu-se la
urne, Consiliul central electoral l-a
declarat oficial ciștigător pe candi
datul partidului de extremă dreaptă
Alianța Republicană Naționalistă
(A.R.E.N.A.), Alfredo Cristiani, care
a obținut 53 la sută din sufragii —
informează agenția Prensa Latina.

Criză în industria autoturismelor
din mai multe țări vest-europene
Industria autoturismelor din mai
multe țări vest-europene se află in
criză, relevă săptămânalul francez
„Le Point". După Ce societățile
„Fiat", „PSA“ și „Renault" au în
cercat să iasă din această situație
prin măsuri de reducere a persona
lului. a venit și rindul societății
vest-germane „Volkswagen", care,
in următorii doi ani. va trebui să
suprime 12 000 locuri de mun
că. Președintele-director general al

companiei. Carl Hann. a tre
buit să recunoască, de asemenea, că
„Volkswagen" este una din socie
tățile cele mai puțin rentabile din
Europa occidentală. In încercarea
de a depăși acest moment dificil,
societatea „Volkswagen" a hotărit
să-și mute unele din secții in Spa
nia și Portugalia, unde forța de
muncă este măi ieftină, arată re
vista. (Agerpres).
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