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TEORIA Șl PRACTICA REVOLUȚIONARĂ

ȚĂRILE. UNIJI-VĂ!

înteia

IN CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICĂ A PARTIDULUI,

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
face ca unitatea dintre termenii ex
Documentele programatice
ale
comuniștilor români adoptate în
tremi (om — dezvoltare) să nu se
ultimii ani. opera teoretică a to
manifeste exterior, mecanic, eclectic,
varășului Nicolae Ceaușescu acordă
ci ca unitate organică, de conținut.
o însemnătate hotărîtoare înfăptuirii
în stadiul actual al societății so
„concordanței intre baza tehnicocialiste românești și potrivit per
economică și dezvoltarea ideologică
spectivelor dezvoltării sale viitoare,
și culturală a tării", transformării
ceea ce contează în primul rînd este
activității
teoretico-ideologice
și
nu numai
efortul personalităților
cultural-educative în „forță motrice
marcante, existente în toate domeni
a
dezvoltării
economico-sociale".
ile de activitate. ci. în primul
Cu deosebită forță aceste idei sînt
rînd. valoarea medie de instrucție,
educație și comportamentală atinsă
adîncite si. dezvoltate de secretarul
de ansamblul cetățenilor patriei, ei
general al partidului în Expunerea
fiind făuritorii suverani și liberi ai
prezentată la marele forum al demo
propriei lor istorii socialiste. De
crației muncitorești-revolutionare. în
noiembrie 1988 : „Acum, cînd trecem
calitatea educației colectivității na
într-o etapă superioară de dezvol
ționale, a poporului în ansamblul
tare a societății
noastre socialis
te, trebuie să
fim conștienți că
se impune ca o
necesitate obiec
tivă să ridicăm
nivelul
general
de cunoștințe și
îndeosebi să asi
gurăm
inarmaîntregului
rea
popor cu cele
mai noi cuceriri
ale științei și
tehnicii, ale cunoașterii umane
in general".
J
în acest con
text ideatic sult ““
teze
dezvoltate
de o excepțională însemnătate
său depinde calitatea dezvoltării so
cialiste, a procesului revoluționar
privind locul și rolul hotărîtor
al învățămîntului ca principal fac
care se desfășoară in țara noastră.
De aici, insuflețitorul îndemn adre
tor de cultură și civilizație, al
sat de tovarășul Nicolae Ceaușescu :
cercetării științifice și creației cultural-artistice, al intelectualității,
„Să devenim o puternică forță a
științei și culturii, un popor care să
„puternică forță socială care are un
acționeze cu întreaga conștiință și
rol tot mai important în dezvoltarea
răspundere, în spirit revoluționar,
generală a forțelor de producție, a
științei, învățămîntului, culturii, în
să asigure realizarea obiectivelor
dezvoltării sale și să-și aducă, tot
ridicarea nivelului general de cu
odată, contribuția la dezvoltarea
noștințe și pregătire a întregii na
generală a științei și cunoașterii
țiuni". Aceste teze, în unitatea și
universale". Sintem datori cu răs
în interdependența lor cu cele pri
punsul la acest îndemn nu numai
vitoare la perfecționarea conducerii
pentru prezentul și viitorul patriei,
economico-sociale, Ia dezvoltarea
democrației muncitorești-revoluțioci și pentru istoria ei milenară.
Generațiile prezentului poartă în ele
nare. a rolului statului, organisme
nu doar propriile lor aspirații și
lor democratice, a rolului conducă
idealuri, ci și pe acelea plămădite și
tor al partidului, întemeiază ca
păstrate cu grijă și transmise nouă
nouă strategie de acțiune în toate
de un lung șir de generații care au
domeniile : unitatea organică dintre
activitatea economico-organizatorică
visat si au făptuit înălțarea con
tinuă a patriei ca patrie liberă, in
și cea politico-educativă.
dependentă, prosperă.
Noua strategie presupune înnoirea
calitativă a viziunii asupra procesu
Nevoia crescîndă de educație,
lui de modelare a conștiinței socia
concepută ca factor esențial de dez
liste ; înțelegerea factorului uman,
voltare, constituie, prin amploarea și
în integralitatea datelor sale defini
efectele sale de durată, prin impactorii, ca premisă și finalitate a tu . tul asupra viitorului, un fapt politic
turor proceselor civilizatorii. Ea are
care nu poate fi neglijat de nici o
ca ax central relația om — educație
societate care concepe democratiza
— dezvoltare. Și, ca în orice triadă
rea ca exigență a epocii și ca obiec
dialectică, termenul de mijloc este
tiv al acțiunilor sale. Forțele pro
termenul-cheie ; calitatea educației
gresiste ale contemporaneității sint
se imprimă concomitent asupra cali
mereu mai conștiente că problemele
tății factorului uman și asupra cali
grave cu care se confruntă omeni
tății dezvoltării. Calitatea educației
rea nu pot fi soluționate exclusiv
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INSAMINTARILE
Șl IRIGAREA CULTURILOR

Rolul conștiinței socialiste
în transformarea revoluționară
a societății

în ritm înalt, cu maximă răspundere
pentru calitatea lucrărilor
Ne aflăm într-o perioadă de vîrf a lucrărilor agri
cole de primăvară, perioadă în care eforturile oame
nilor muncii din agricultură, ale organizațiilor de
partid de la sate trebuie îndreptate în totalitate spre
încheierea in cel mai scurt timp a absolut tuturor lu
crărilor din această campanie, precum și spre desfă
șurarea unor ample acțiuni de irigare a culturilor. Su
prafețele ce au mai rămas de semănat sint incă mari,
peste 2,3 milioane de hectare, și tocmai ,de aceea grija
de căpetenie a fiecărui lucrător din agricultură trebuie
să fie acum intensificarea la maximum a ritmului de
semănat, astfel îneît pretutindeni lucrările să se în
cheie cel tîrziu pină la 10 aprilie.
întregul efort pentru realizarea exemplară a volu
mului mare de lucrări din agricultură trebuie să aibă
ca scop îndeplinirea integrală a sarcinilor zilnice de
către toate formațiile de muncă, de către toți lucră
torii de pe ogoare. Nimic nu trebuie să sustragă in
aceste zile pe mecanizatori și cooperatori, pe specia
liști și cadrele de conducere, pe ceilalți oameni ai
muncii din agricultură de la obligația lor fundamen
tală : realizarea in ritm rapid și în cele mai bune con
diții a însămînțărilor, aplicarea udărilor peste tot
acolo unde este posibil, in conformitate cu programele
stabilite pentru irigarea culturilor pe această săptămină. în înfăptuirea acestor sarcini nu pot fi admise
nici un fel de justificări, nici un fel de defecțiuni, ori
cât de mici ar fi, mai ales acum cînd în toate unită
țile se cere să fie găsite soluții practice pentru spori
rea considerabilă a vitezelor la semănat, pentru folo
sirea tuturor mijloacelor prin care se poate asigura
irigarea unor suprafețe cît mai mari. Ială de ce este
necesar ca, de la nivelul organelor centrale și județene
pină la ultimul om din agricultură, pe prim plan să
fie organizarea bună a muncii, astfel incit ziua de
muncă, în această perioadă, să înceapă o dată cu ivirea zorilor și să sfîrșească la lumina farurilor, iar
acolo unde producția o cere să se lucreze și noaptea
la pregătirea terenului și cu deosebire la aplicarea
udărilor.
Există toate condițiile și trebuie acționat prin toate
mijloacele posibile ca ritmul însămînțărilor să se si
tueze peste nivelul maxim stabilit prin programul de
desfășurare a campaniei agricole.
-?
------ chiar 400 0OO hectare pe zi lu Uziicutxi normale de lucru.
Există în acest sens asigurată forța mecanică necesară,
iar starea terenului deosebit de bună in marea majori
tate a zonelor țării permite să se lucreze repede și foarte
bine. Trebuie arătat însă că în pofida acestor condiții
ideale pentru semănat nu în toate unitățile agricole,
nu în toate județele se acționează cu fermitatea și răs
punderea necesare în vederea folosirii fiecărei ore
bune de lucru. Cum altfel pot fi explicate decalajele
mari ce există la semănat chiar între unități agricole
vecine sau la nivelul unor județe învecinate, cu con
diții pedoclimatice asemănătoare, dacă nu prin defi
ciențe de organizare a muncii, printr-o activitate sla
bă de îndrumare și control. Neajunsuri serioase se
manifestă in acest sens mai ales în unități agri
cole din județele Tuloea și Teleorman unde se în
registrează rămîneri foarte mari in urmă la semăna
tul porumbului și soiei, ca să nu mai vorbim de fap
tul că unele unități agricole din județele Mureș,
Neamț, Covasna și Harghita nu au terminat la această dată nici măcar însămînțarea inului și cinepii pentru fibră. In mod necorespunzătar se desfă
șoară și plantarea cartofilor de toamnă, cu deosebire
în unitățile cultivatoare din județele Călărași, Giur
giu, Teleorman, Olt, Timiș, Caraș-Severin, Sălaj. Co
vasna și Harghita, unde chiar în ultimele zile continuă
să se înregistreze ritmuri inexplicabil de mici. Ase
menea stări de lucruri obligă la măsuri ferme pentru
eliminarea oricăror forme de încălcare a disciplinei
muncii, a normelor care stabilesc sarcinile și răspun
derile cadrelor de conducere și specialiștilor din uni
tățile agricole.
Sarcinile deosebit de mari care stau în fața oameni
lor muncii din agricultură în această perioadă obligă,
înainte de toate, la o reevaluare critică a măsurilor pe
care trebuie să le întreprindă organele și organizațiile
de partid de la sate, în vederea intensificării la maxi
mum a tuturor lucrărilor ce se execută acum în agri
cultură. Subliniem această cerință intrucît trebuie
spus că nu în toate locurile și in toate împrejurările
aceste organisme au acționat cu promptitudinea și fer
mitatea necesare în vederea înlăturării neajunsurilor
ce și-au făcut loc în organizarea muncii și folosirea la
întreaga capacitate a mijloacelor mecanice, neajunsuri
care constituie, de fapt, principala cauză a întîrzierilor
mari la semănat, pe care le înregistrează la această
dată un număr mare de județe. Exercitîndu-și cu răs
pundere rolul politic conducător al întregii activități
din agricultură, organele și organizațiile de partid au
îndatorirea de a acționa cu stăruință pentru mobiliza
rea puternică a tuturor forțelor de la sate, asigurînd
pretutindeni desfășurarea in cele mai bune condiții a
actualei campanii agricole, instaurarea unei ordini și
discipline stricte în exploatarea tuturor sistemelor de
irigații, spre a se pune astfel baze solide producțiilor
mari prevăzute a se obține in acest an.

ÎN ÎNTÎMPUSAREA ZILEI DE 1 MAI

Rînduri,
rînduri
muncitorii
organizezi un.'ident fără
{„Marți seara organele siguranței locale, însoțite de
cusur. De ie se vede
o numeroasă patrulă a comanduirei pieței, au făcut o
cită importantrebuie să
minuțioasă razie prin cartierele periferice ale orașului
acordăm loct in care
Și prin localurile de petreceri nocturne. Această razie
a avut de scop stirpirea tuturor celor care ar încerca așezăm ceeee trebuie
transportat, chilibrului.
să facă vreo manifestație cu prilejul zilei de 1 Mai.
Dacă' încărca am fi
Razii de acest fel vor continua pînă in dimineața zilei
plasat-o exiv în ma
de 1 Mai". (Din ziarul gălățean „Acțiunea" nr. 176811
gaziile din loc, ar fi
Mai 1936).
existat perii frîngerii
Că nici vorbă nu a putut fi despre „stirpirea" ace
vasului. Și-ai cum trelora hotărîți să-și omagieze ziua muncii lor o dove
desc argumentele-fapte : în 1939 muncitorii gălăfeni nu buie procedaPriviți pe
numai că-și sărbătoresc ziua cu un fast deosebit, dar ecranul monilui la so
trimit delegați și la București, printre zecile de mii de luția optimă care o re
demonstranți sub lozincile P.C.R., pe străzile Capita comandă cuterul. ai
rețineți : pzarea.. palei. Nici nu-i de mirare dacă amintim că in acel an
chetizarea țnteinerizacu pregătirea acestei mari manifestații muncitorești
rea, dacă nnt asistate
partidul a însărcinat un nucleu de activiști de nă
de calculato reduc con
dejde, cu prestigiu in rindul maselor. Atunci, ca și
siderabil eița, timpul
altă dată, prin curaj și inițiativă, prin deosebită capa
de
încărcarscărcare a
citate organizatorică și extraordinară clarviziune po
navei nu diminuează
litică, tinărul revoluționar Nicolae Ceaușescu s-a impus
decit parția
ca o mare personalitate a luptei antifasciste, pentru
Și lecția Inuă. Pen
independență și suveranitate națională.
tru
că lecție. Naufra
Din 1890, fără excepție, an de an, muncitorii Româ
giul
descris sus, deși
niei, fără discriminări de nici un fel, au sărbătorit
real, a fost de... labo
ziua de 1 Mai așa cum o impuneau comandamentele
rator. A fc „provoca
etapei. Dar cum este intimpinată cea de-a 100-a ani
re". Cea cs-a scufun
versare a zilei de 1 Mai pe vetrele de azi ale muncii ?
dat — în si didacti
Iată întrebarea la care răspundem publicînd reporta
ce !, deci ciă știință
jul realizat la Galați printre oamenii Întreprinderii de
—■ a fost (iatură. un
Navigație Fluvială „Navrom".}
„pui“ realii scară per
fectă, maduncțională
tdw și puterea motorului
Magaziile navei „Jariș— 1 200 C.P. E clar că s-a a navei „Ji“, „Jariștea“ sînt pline ochi. Pe
pus pe ea mai mult decit tea“ cea aită este...
puntea ei avem senzația că
„bine-mersi serviciu.
poate suporta. Puntea se
nu mai e loc nici măcar
O simplă are și, cu
înclină periculos spre bor
pentru virful unui bold,
ajutorul ei de luat
dul drept (tribord). Cata
Linia de plutire e deja
strofa e iminentă. Nu mai vederi pipe acope
sub apă. Și totuși se conrișul clădirvim trafi
e timp pentru nici o ma
tinuă încărcarea : balot
cul de pe , activita
nevră. Intr-o clipă totul se
peste baloț, zidiți în stivă.
tea din cei porturi...
răstoarnă : vasul e cu
Curiozitatea-i ajunsă la
Pentru cmpul s-o
chila-n sus, caricul se scu
paroxism. Cit mai rezistă ?
spunem : h care ne
fundă glonț în împărăția
Toate au un sfîrșit. In ca
zul „Jariștei" limitele sînt l * peștilor.
(Continua ag. a V-a)
— Iată ce înseamnă să
două : capacitatea —u 2 400

ÎNFĂPTUIREA PROGRAMELOR DE MODERNIZARE
OBIECTIV ESENȚIAL AL ÎNTREGII ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE

NOILE TEHNOLOGII
-operativ aplicate, larg generalizate
O soluție oferită de cercetarea știin
țifică: INSTALAȚIILE DE ARDERE CU
RECUPERARE REGENERATIVĂ DE
ENERGIE. Care este stadiul extinde
rii ei?
PAGINA A III-A

în limitele subsistemului economic.
Cîștigă tot mai mult teren opinia
potrivit căreia rezolvarea decalaje
lor dintre state, a contradicției țări
bogate-țări sărace presupune ca o
componentă de seamă lichidarea
decalajelor educaționale,
că noua
ordine economică și politică inter
națională, obiectiv major al epocii,
presupune și noua ordine educațio
nală. Astfel, concepția partidului nos
tru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu privire la relația om —< educație
— dezvoltare constituie o contribuție
de prim ordin la soluționarea aces
tei probleme de care este condiționat
însuși progresul umanității.
Socialismul se construiește cu
poporul, pentru
popor. Pe măsu
ră ce cadrele obiective ale noii
societăți sînt edificate și per
fecționate, solu
ționarea proble
melor, mersul evenimentelor, va
lorificarea
po
tențialului
de
progres al noii
J
orinduiri depind
în măsură cres
cîndă de capaci
tatea oamenilor
de a înțelege, orienta și canali
za acțiunea legi
lor sociale obiective. de sistemul de valori, de
idealurile după care se călăuzesc,
de competența lor profesională, de
calitatea civismului lor. Participarea
activă, conștientă la edificarea pro
priului viitor depinde esențial de
gradul de dezvoltare și afirmare al
conștiinței socialiste. Conștiința so
cialistă nu este simplă „oglindire" a
datului socio-organizațional și eco
nomic egalitar, deja Înfăptuit. între
acest dat și reflectarea lui în conști
ință și comportament se întind teri
toriile educației și învățăturii sociale
ca modalitate specific umană de
recreare a datului obiectiv, ca dat
subiectiv. Astfel că exigența dezvol
tării conștiinței socialiste, a trans
formării ei în forță motrice a pro
gresului multilateral al patriei
depinde și ea, într-o măsură spo
rită. de calitatea educației și învăță
rii sociale. Esența educației comu
niste concepută ca acțiune socială
constă în formarea capacității omu
lui de a participa conștient și liber
la procesul complex de perfecționare
a forțelor de producție, a relațiilor
socialiste în totalitatea lor, la per
fecționarea
lui însuși
ca ființă
umană. Obiectivul educației comu
niste, decurgind firesc din esența ei,
este formarea conștiinței socialiste,
făurirea omului nou, omul înaltelor
valori ale devenirii comuniste.
Considerate în globalitatea lor.

f

SIBIU: însemnate sporuri de producție
Urmare a pregătirii judicioase a
producției, a aprovizionării ritmi
ce cu materii prime și materiale, a
introducerii unor noi tehnologii de
înaltă productivitate, a întăririi or
dinii și disciplinei, colectivele de
oameni ai muncii din industria ju
dețului Sibiu raportează în cinstea
zilei de 1 Mai că au realizat pe
primul trimestru al anului o producție-marfă industrială suplimen
tară în valoare de peste 540 mili
oane lei. Au fost livrate suplimen
tar economiei naționale însemnate
cantități de utilaje tehnologice pen
tru metalurgie, utilaje tehnologice

pentru materiale de construcții, uti
laje pentru construcții și lucrări de
drumuri, mașini specifice agricul
turii. remorci și semiremorci, che
restea. tricotaje, confecții textile,
sticlărie menaj și altele. Cu cele
mai bune rezultate se înscriu între
prinderile „Independența". între
prinderea de Mecanizare a Agricul
turii. „Steaua roșie", „Drapelul
roșu". întreprinderea Forestieră de
Exploatare și Transport Sibiu. „Automecanica" și „Vitrometan" din
Mediaș. întreprinderea Mecanică
Mirșa și „Sticla" Avrig. (Ion Onuc
Nemeș).

VIDELE: Noi sonde în funcțiune
La Schela de Producție Petrolieră
Videle au fost puse în funcțiune,
în cadrul brigăzii nr. 10 două noi
sonde, ridicîndu-se astfel la 16 nu
mărul sondelor racordate la circui
tul productiv în perioada ce a tre
cut din acest an. In același timp,
pe baza unui amplu program de mă
suri tehnico-organizatorice privind
sondele vechi inactive sau cu de
bite mici, au fost finalizate lucră
rile de reparații capitale la 47 de
sonde care au în prezent un aport
productiv sporit. Bilanțul activită
ții din primul trimestru al anului

înscrie o producție suplimentară de
gaze de peste 2,5 milioane metri
cubi, cantitatea zilnică de țiței ex
tras fiind, în medie, cu 167 tone
mai mare decît realizările din aceeași perioadă a anului trecut.
— Pentru a întîmpina ziua de 1
Mai cu rezultate cît mai bune —
ne spune inginerul Mircea Alexandrescu. directorul schelei — colec
tivul nostru este ferm hotărît să-și
sporească și mai mult contribuția
la asigurarea necesarului de resur
se energetice și materii prime ale
țării. (Stan Ștefan).

LA ÎNTREPRINDEREA DE SCULE Șl ELEMENTE HIDRAULICE
DIN FOCȘANI

Procese tehnologice moderne,
produse de calitate superioară
întreprinderea de Scule și Elemente Hidraulice din Focșani —
tate modernă a industriei de mecanică fină — și-a cîștigat un
renume atît în tară, cît și peste hotare, pentru înalta calitate și
nicitate a produselor realizate. Din gama produselor fabricate
solicitate tot mai mult distribuitorii hidraulici, sculele așchietoare.
accesoriile pentru mașini-unelte si altele. O bună parte dintre noile
produse, concepute si realizate aici, au întrunit numeroase aprecieri
pentru originalitatea lor. fiind recunoscute ca adevărate premiere in
dustriale. în fotografie : secția de distribuitori hidraulici. în cadrul
căreia linia de transfer tehnologic asigură creșterea productivității
muncii și o calitate sporită a produselor. (Dan Drăgulescu ; foto : San
du Cristian).

(Continuare în pap. a IV-a)

Unitatea si
continuitatea
literaturii
Valorile trecutului contribuie
la constituirea valorilor prezen
tului. literatura română înfățișindu-se, și diacronic, ca un tot
unic și indivizibil, precum pa
tria in care a fost creată și a
cărei „legitimație istorică" este.
Personalitatea literaturii româ
ne e, in fond, personalitate?
noastră care, la rindul ei, îm
prumută mereu noi trăsături de
la aceea a literaturii. Prin ur
mare, are loc o interacțiune
complexă, cu efecte definitorii
in planul conștiinței naționale,
al unui mod specific de a ve
dea existența și de asumare a
unui destin propriu, inconfundabil.
Scriitorul român a avut întot
deauna un puternic sentiment
al continuității, al tradiției. Is
toria literaturii noastre nu în
registrează hiatusuri majore, iar
generațiile diferite au găsit me
reu, peste timp, quncte de con
tact, de comunicare. A existat,
există, mai ales la scriitorul
contemporan, un fertil și pildui
tor cult al înaintașilor. Vn im
portant prozator de azi mărtu
risea intr-un interviu că, in
domeniul romanului, in esență
tot ceea ce era de inventat a
fost inventat de clasici. Rămine
doar nobila datorie de a-i con
tinua. Nichita Stănescu vorbea
despre retrăirea pe cont propriu
a literaturii naționale. Este și
condiția sine qua non pentru ca
marii clasici să rămină mereu
vii, mereu actuali. De fapt, ope
rele lor incită, cheamă la o
redescoperire perpetuă : „Ceea
ce nu cheamă redescoperirea nu
este valoros. -Luceafărul», -Oda
in metru antic», «Țiganiada» și
atîtea alte capodopere, dacă nu
le retrăim, devin fictive și
mor. Dar, de fapt, ele ne obligă
să le retrăim, să le recitim. Ca
și o catedrală gotică cum este
cea din Koln, monumentul
sublim al artei gotice, așa și
-Oda în metru antic» este vizi
bilă din toate părțile și impune
o perpetuă admirare și intrare
în spiritul ei". „Cartea de reci
tire" a poetului „Elegiilor", care
se înscrie de fapt in linia cele
brului „Testament" văcărescian,
este o demonstrație „pe viu" a
acestei idei. Tradiția obligă la
o nouă descoperire, la o nouă
asumare a ei. S-a observat, nu
o dată, in ultimii ani, și pe
bună dreptate, că unul dintre
fenomenele cele mai frapante
ce s-au produs in spațiul lite
raturii române actuale îl consti
tuie reîntoarcerea, reinstalarea,
am putea spune, in matca tra
diției. Pe măsură ce s-a inten
sificat și s-a diversificat dialo
gul cu marile opere universale,
cu cele ale Veacului nostru În
deosebi, ca urmare a climatului
prielnic și stimulativ generat
de Congresul al IX-lea al parti
dului, de orientările de amplă
perspectivă
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tradiția și-a
făcut din ce in ce mai simțită
forța modelatoare, in spiritul
ideii unității istoriei și culturii
noastre, a continuității ei ne-

(Continuare în pag. a V-a)
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Agricultura noastră socialistă dis
pune de o solidă bază tehnico-materială, de însemnate resurse de forță
de muncă reprezentate printr-o țără
nime cu o bogată tradiție in produc
ția agricolă și printr-un puternic de
tașament de specialiști cu experien
ță, constituind tot atitea temeiuri
pentru a exprima convingerea că obiectivele noii revoluții agrare, ale
dezvoltării unei agriculturi intensive,
de înaltă productivitate și eficiență,
așezate pe fundamente moderne, ști
ințifice, sint pe deplin realizabile.
Pentru punerea in valoare a acestui
puternic potențial, de-a lungul ani
lor a fost creat și perfecționat un ca
dru organizatoric, de conducere
adecvat, în care un loc important îl
ocupă și direcțiile generale județene
pentru agricultură, învestite cu multipie și complexe atribuții.

UN
COMUNIȘTII-SPECIALIȘTI,
POTENȚIAL PUTERNIC ÎN PERfecționarea activității DIN
AGRICULTURA. Exercitarea aces-

tor atribuții iși află expresia în
modul in care cadrele de conducere
și specialiștii direcțiilor județene
pentru agricultură acționează pentru
aplicarea hotăririlor de partid și le
gilor țării referitoare la agricultură,
a programelor speciale, îndrumă și
sprijină activitatea din unitățile pro
ductive, intervin operativ pentru so
luționarea unor probleme care apar,
se manifestă ca promotori ai noului
și militează pentru generalizarea lui.
în articolul de .fată ne-am pro
pus să examinăm în ce măsură aces
te cerințe se regăsesc în preocupă
rile majore ale organizațiilor de
partid din trei direcții județene pen
tru agricultură — Buzău, Ialomița și
Prahova.

Este demn de relevat că, în toate
cele trei direcții județene pentru agricultură, organizațiile de partid
acordă o atenție deosebită cunoaște
rii și însușirii de către toți comuniș
tii, de către întregul personal a sar
cinilor stabilite de conducerea parti
dului, a legilor care reglementează
activitatea fiecărui sector din agri
cultură. Merită evidențiat, totodată,
că în ședințele birourilor organiza
țiilor de bază, în adunările generale
de partid, in anul trecut și in prime
le luni ale acestui an au fost dez
bătute probleme importante legate
de pregătirea campaniilor agricole,
de creșterea eficienței economice în
unitățile agricole, aplicarea progra
melor privind ridicarea potențialului
productiv al pămintului, îndeplinirea
planului in zootehnie etc. în urma
acestor dezbateri, comuniștii din di
recțiile agricole amintite și-au for
mat o imagine mai clară asupra sar
cinilor care le-au revenit intr-o pe
rioadă sau alta, reușind, in bună par
te. să se achite de atribuțiile cu care
au fost învestiți. De asemenea este
-pozitiv faptul că, in condițiile cind ■
în unele perioade specialiștii sint so
licitați la maximum, în organizațiile
de bază, cu rare excepții, s-au des
fășurat cu regularitate adunările ge
nerale. Pină aici, toate bune.
ADUN ARI DE PARTID FARA
ANALIZE TEMEINICE, FARA PRO
GRAME DE MASURI? Examinarea

mai în profunzime a activității des
fășurate de organizațiile de partid
din cele trei direcții agricole eviden
țiază și unele neajunsuri mai mult
sau mai puțin pregnante in conce
perea muncii politico-organizatorice.
Astfel, cele mai multe din materia
lele prezentate în adunările generale
ale comuniștilor, îndeosebi la direc
țiile agricole din Ialomița și Praho
va, sint redactate în termeni tehmciști, cu numeroase și complicate ta
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bele, greii, dacă nu chiar imposibil, adesea directorii generali al direcții rea specialiștilor comuniști să rapor
de urmărit de către participant. Dacă lor respective, și anume tovarășii teze periodic in adunările de partid
mai adăugăm și faptul că referirile Anastase Florescu și Sandu Lambru. asupra modului in care iși îndepli
critice la munca unor specialiști sau Dacă la Buzău am putut stabili că nesc răspunderile încredințate, apare
chiar evidențierile lipsesc cu desă- directorul general a luat cuvîntul la rar in preocupările biroului organi
virșire în materialele prezentate in unele adunări generale, la Ialomița, zației de bază de la direcția pentru
adunările comuniștilor din direcția directorul general, mai bine de un agricultură din Prahova și aproape
agricolă a județului Ialomița și sint an de zile, nu și-a făcut simțită în deloc la Ialomița. In schimb, în or
foarte rare în adunările comuniști nici un fel prezența la adunările ge ganizația de partid de la direcția
lor din direcția agricolă din Prahova, nerale de partid. Or. este o obligație pentru agricultură din județul Buzău
atunci avem și explicația de ce par statutară a fiecărui comunist, indife s-a încetățenit ca regulă ca fiecare
ticiparea la dezbateri este deficitară, rent de funcția pe care o deține, de membru de partid să prezinte ra
iar cei care iau cuvîntul fac referiri a participa la adunările de partid și poarte asupra activității de comunist
generale, valabile oriunde și
ori- nimănui nu trebuie să i se îngăduie în adunările generale de partid. Ase
cind. Aceeași situație exista Ia un de a nu ține seama de ea, și cu atit menea raportări prilejuiesc dezbateri
moment dat și în organizația
de mai mult unui cadru cu o asemenea vii. fiind de un real folos pentru îm
partid de la direcția pentru agricul muncă de răspundere. Ca să nu mai bunătățirea activității atit a specia
tură a județului Buzău, dar, treptat, vorbim că absența comuniștilor cu liștilor. cit si a stilului de muncă și
lucrurile au început să se îndrepte, funcții de conducere de la adunările a climatului de răspundere comu
materialele sint redactate din ce în generale ale organizațiilor de bâză nistă la nivelul direcției agricole.
ce mai vizibil in lumina răspunderii din care fac parte poate avea unele
O bună experiență a dobindlt or
comuniștilor în îndeplinirea sarcini- influente în ceea ce privește stimula- ganizația de partid de aici și in ceea
ee privește organizarea și desfășu
rarea discuțiilor individuale, in
cursul cărora sini stabilite sarcini
și răspunderi, sini recepționate pro
puneri și sugestii pentru îmbunătă
țirea activității pvlitico-organizatorice. Nu așa se prtzintă lucrurile la
direcția pentru agricultură din Ia
lomița, unde uneai discuțiile indivi
duale se rezumă la intrebări de ge
nul : „Citiți zia-ele ?“, „Urmăriți
emisiunile la tdevizor ?“. Răspun
suri neconcludente referitoare la cu
prinderea comuniitilor in sistemul
de sarcini am prmit și de la tova
rășul Vasile Tudose, secretarul bi
roului organizație de bază de la di
recția generală lentru agricultură
din județul Prahrva.
Dacă, așa cum s-a desprins din
investigațiile întreprinse, spre deose
bire de munca acesea caracterizată
prin tendințe le formalism a organi
zațiilor de partid din direcțiile ge
nerale pentru agricultură din jude
țele Ialomița și Prahova, activitatea
desfășurată d< organizația de partid
de la direcția similară din județul
Buzău este milt mai aproape de ni
velul exigentear actuale, acest lucru
se datorește atit tovarășei Elena
Bizu, secretari biroului organizației
de bază, care ț înțeles să-și onoreze
cit mai bine randatul Încredințat de
comuniști, ci și sprijinului ce i-a
lor care revin direcției județene pen rea spiritului critic, a combativității fost dat de Cmitetul municipal de
dezbaterilor și poate prejudicia cla partid Buzău. Creșterea capacității
tru agricultură.
Cum este și firesc, adunările gene rificarea unor probleme, stabilirea organizației dțpartid de aici in mo
rale trebuie să se incheie cil adopta direcțiilor de acțiune, a respon- bilizarea speciliștilor, angajarea tu
rea unor planuri de măsuri. La direc sabilităților individuale Si colec- turor comunitilor la înfăptuirea
ția pentru agricultură din județul Ia tive, întronarea ordinii Și disci- complexului d măsuri adoptate de
lomița, pe parcursul unui an întreg, plinei. Regretabil este Și faptul comitetul judeean de partid și-au
adunările generale n-au adoptat nici că tovarășul Alexandru Stoian, găsit ilustrară, printre altele, și in
un plan de măsuri. La direcția pen secretarul biroului organizației de faptul că numrul unităților agricole
tru agricultură din Prahova, planu bază de la direcția pentru agricul din județul Bzău, care și-au înche
rile de măsuri adoptate de către adu tură Ialomița, a încercat să „moti iat activitatea economico-financiară
nările comuniștilor, ca, de pildă, cel veze" aceste absențe, cind însuși di cu beneficii, e ridică de la 30, în
din luna februarie a acestui an, sint rectorul general a recunoscut că a 1987, la 90 Înl988. Deși organizația
o înșiruire de obligații generale, participat doar la cîteva adunări și de partid de direcția pentru agri
fără nici un termen de realizare și nici la acestea n-a putut lua cuvîn cultură din jdețul Buzău mal are
fără nici o nominalizare a răspun- tul deoarece ar fi fost chemat chiar multe de făct pentru a ajunge la
derilor, ceea ce, în ultimă instanță, în timpul desfășurării lor la alte o activitate politico-organizatorică
reprezintă o dovadă de formalism. activități. Coincidența ? în douăspre etalon, ea adie argumente concrete
Cum ar trebui să arate un aseme zece,luni. la tot atitea adunări gene privitoare la iodul cum trebuie să
nea plan de măsuri ? Spre exempli rale. tocmai în timpul desfășurării acționeze orgaizațiile de partid din
ficare, l-am menționa pe cel referi lor. să fii convocat la... alte acti acest domeniuasupra cărora trebuie
tor la sarcinile comuniștilor în ve vități.
să reflecteze profund si orgaderea aplicării programelor de ridi
gernAxAe perngrto=5 .^divui«a-Yrm'XUcare a
_ poartele” de activitate alb deț'fele Ialomța p Prahova și să ac
lurilor, adoptat la una
------------------- w»
r»
COMUNIȘTILOR?
iste cit se txAOTP
poate
comuniștilor de la direcția pentru de evident că prezența pe teren a ționeze pentu înlăturarea fenome
nelor de foralism, a unor activități
agricultură din județul Buzău. For
mularea concisă a măsurilor, nomi specialiștilor din direcțiile generale fără finaliți organizatorice și
nalizarea răspunderilor și stabilirea județene pentru agricultură, efi educative. Edent cu sprijinul co
termenelor au permis biroului orga cienta intervenției acestora, ope mitetelor miicipale de partid Slo
nizației de bază să urmărească, pas rativitatea și răspunderea cu care re bozia și Ploiti, al comitetelor jude
cu pas, cu promptitudine, îndeplini zolvă la fața locului problemele con țene de pari respective, în vederea
statate, insistenta cu care le supun îmbunătățirradicale a stilului și
rea sarcinilor.
atenției conducerii direcțiilor și ur metodelor
de muncă, pentru a
Dacă este de menționat numărul
măresc rezolvarea lor reprezintă la putea fi laălțimea cerințelor im
mic al absențelor motivate sau ne turi esențiale ale muncii specialiști
plicate de făptuirea obiectivelor
motivate la adunările generale, nu
lor, atribuții de fond ale direcțiilor noii revoluțagrare.
la fel trebuie apreciat faptul că în pentru agricultură. Abordarea ex
numărul mic al acestor absențe, la
Cotanttn VARVARA
presă a acestei activități, prin puneIalomița și la Buzău, se află prea

Răspunderea
și formalismul
nu pot trăi sub
același acoperiș
Față în față
activitatea diferită
a organizațiilor de partid
de la direcțiile agricole județene
Buzău, Ialomița, Prahova
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care le dpd. Astfel că la nivelul
nifestate !n anul anterior celui de
lectiv de oameni al muncii este
economieaționale se vor păstra
plan.
Viața demonstrează că activita
cointeresat să dea la iveală noi re
atîția incori economico-sociali cît
— în contextul preocupărilor pentru
tea de planificare nu se încheie cu
zerve deoarece acestea nu vor fi in
sint nece pentru a asigura con
realistă
a~
o
fundamentare
cit
mai
—
elaborarea și adoptarea planului de
cluse în anul următor ca noi sarcini
cordanța lucției sociale cu nevoile
Înțelegem
planului,
cum
trebuie
să
dezvoltare. Ea trebuie să continue și
de plan — mărind indicatorii de în
de consiaroductiv și neproductiv
variație a
folosirea
a
două
limite
de
in procesul îndeplinirii lui, exercitîndeplinit — și ele vor aduce avantaje
și pentrurmări în ce măsură efor
unii indisarcinilor
de
plan
pentru
du-și funcția de control in numele
colectivului respectiv, inclusiv econo
turile sin limita resurselor dis
catori
?
intereselor fundamentale ale întregu
ponibile, :eea ce societatea poate
miei naționale.
— Este adevărat că se urmărește
lui popor. în procesul exercitării aîn cazul celei de-a doua metode,
să recună drept normă social
ca fundamentarea sarcinilor de plan
cestei funcții trebuie să se asigure
indicatorii din planul anual iau în
mente ntră. Foarte important
să fie cit mai corectă, ca indicatorii
în permanență »ca îndeplinirea indi
considerare realizările .anului ante
este ca htorii sintetici ai planu
de
plan
să
reflecte
cît
mai
bine
con

catorilor de plan să asigure con
rior, cu depășirile, atunci cînd aces
lui națicunic de dezvoltare ecodițiile
reale
ale
producției.
Dar
tot
cordanța rezultatelor cu nevoile
tea au avut loc, sau cu nerealizările,
nomico-iă să fie construit! pe
așa de adevărat este că fundamen
reale și încadrarea cheltuielilor
care devin sarcini obligatorii pe anul
principimpctibiJitiJii expresiilor
tarea unor indicatori cu o mare pu
în limitele socialmente necesare
următor. Această metodă se apreciază
valorice ele fizice și al posibili
tere de sinteză, cum este ritmul me
pe care societatea le impune. Orice
că are avantajul că pornește de la
tăților rde repartizare in forme
diu
anual
de
creștere
a
venitului
na

depășire a planului, determinată de
realizările anului anterior, in funcție
fizice șirice, pină la nivelul ve
țional — total sau pe locuitor — care
nevoia socială reală, trebuie să fie
de care se stabilesc sarcinile pentru
rigilor «ă ale economiei națioînmănunchează influența conjugată
rezultatul preocupării pentru a utiliza
anul de plan. Cînd realizările anului
cu eficiență înaltă resursele alocate
și nicidecum de a cheltui resurse su
plimentare. Avînd în vedere că pla- •
nul se elaborează de jos în sus, de la
nivelul unităților de bază — economico-sociale și administrativ-teritoriale —, am dori, stimate tovarășe
conf. dr. Constantin Popescu, să pre
cizați în continuarea convorbirii
noastre, a cărei primă parte a apă
rut în ziarul din 17 martie a.c.,
ce exigențe ridică planificarea la
acest nivel hotărîtor deopotrivă pen
tru fundamentarea planului, cît și
pentru indeplinirea lui.
nale. femplu. dacă la nivelul
— Socotesc că este deosebit de im
și contradictorie a unei complexități
anterior depășesc sarcinile de plan,
industrem indicatorul sintetic
portant ca activitatea de planificare
extraordinare
de
factori
nu
se
poate
rezervele descoperite de colectivele
cheltuiteriale de 1 000 lei pro
desfășurată la nivelul verigilor de
realiza
printr-un
singur
nivel
al
in

de oameni ai muncii și concretizate
ducție- acest indicator de efi
bază ale economiei să asigure ca pro
dicatorului
—
10
la
sută
spre
exem

în aceste depășiri vor fi considerate
ciență» să aibă corespondent
punerile de plan să se bazeze pe cu
plu. Dat fiind faptul ,că întotdeauna
in
anul
următor
sarcini
de
plan,
de

pină lre produs în parte, sub
noașterea potențialului tehnico-proîn perioada de îndeplinire a planului
oarece
nivelul
la
care
se
elaborează
formece diverse de consumuri
ductiv și uman de care dispun și a
apar pe lingă situațiile favorabile și
indicatorii
de
plan
este
cel
puțin
egal
specifimaterii prime, combus
gradului maxim posibil de eficiență
o Serie de situații nefavorabile —
cu
cel
al
anului
anterior.
în
situa

tibili, • etc. in funcție de spe
pe care il pot realiza, pe studierea
obiective sau subiective — nive
ția neindeplinirii unor indicatori de
cificul! activități.
cererii de consum productiv și nepro
lul
indicatorilor
trebuie
să
apară
plan, în sarcinile pe anul următor se
De sa, este foarte important
ductiv ca volum, structură și exi
cu o limită minimă admisibilă
vor include nerealizările, plus acele
ca ni’ orientative și normati
gență calitativă, a tuturor rezervelor
și cu o limită maxim posibilă
noi
elemente
care
sint
legate
de
noile
vele i cu ajutorul cărora se
ce decurg din organizarea mai bună a
— spre exemplu intre 9 și 11
sarcini ale anului curent. Pentru a se
fundată propunerile de indicala sută. Limita minimă admisibilă
producției și a muncii,
aplica
metoda
„plan-efectiv
“
este
ne

tori die jos in sus să reflecte
— Pornind de la faptul că planul
a indicatorilor de plan este acel ni
cesar
ca
planul
pentru
anul
următor
condiominante de înzestrare
anual de dezvoltare economico-sociavel
care
reflectă
(ia
în
considerare)
să se definitiveze după ce sint cu
tehniorganizare a producției
lă se elaborează înaintea cunoașterii
cele
mai
grele
(nefavorabile)
condiții
noscute realizările anului anterior.
și a ti. totodată, să mobilizeze
realizărilor din anul precedent, cum
care pot să apară în anul de plan,
în
țara
noastră,
sarcinile
din
pla

colecte oameni ai muncii
______ _ in
trebuie să apreciem această modali
iar limita maximă posibilă exprimă
nurile
anuale
se
bazează
pe
indica

direcnătățirii parametrilor de
tate de planificare a indicatorilor de
influența cea mai favorabilă a acțiu
torii din planul cincinal care sint co
eficieiu
să-i
demobilizeze.
nii conjugate a factorilor economici
plan ?
relați, în sensul măririi lor. cu nereaAgindicatorilor de plan ln— în țara noastră, planificarea are
și social-politici, interni și externi.
lizărlle
din
anul
anterior,
cu
rezervele
tr-un trebuie să se bazeze pe
in structura sa de bază planurile cin
Pentru
unele
sectoare
ale
economiei
descoperite de îmbunătățire a indi
fapteresele generale ale ecocinale și anuale. O dată cu elaborarea
naționale, ca industria extractivă, acatorilor, cu noile sarcini reieșite din
nomiale trebuie să fie expri
planului cincinal se realizează și degricultura, o asemenea metodologie
noile
condiții
interne
și
internațio

matele in sarcinile planului
falcarea acestuia pe ani. astfel incit
de planificare are o însemnătate deo
nale
în
care
se
desfășoară
activitatea
nație, interesele ramurilor și
se cunoaște dinainte de către fiecare
sebită.
din
noul
an.
Aceasta
înseamnă
că
în
subri ale întreprinderilor tretitular de plan ce trebuie să facă atit
— Se știe că Ia nivelul economiei
economia
noastră
națională,
funda

buie’Xprimate corespunzător
In fiecare an al orizontului de cinci
naționale complexitatea fenomenelor
mentarea
planului
se
face
îmbinînd
la nbsistemului de plan res
ani, cit șl pină Ia sfirșitul acestui
și
proceselor
economice
este
deosebit
cele două metode. Dat fiind faptul
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iNSftMINTARILE $1 IRIGAREA CULTURILOR
- in ritm înalt, cn maximă răspundere
pentru calitatea lucrărilor
.BUZĂU: Unde se muncește bine, vitezele
de lucru sînt la nivel corespunzător
Pe ogoarele județului Buzău există
o amplă concentrare de forțe la însămințări. Mai mult decît in anii
trecuți, s-a reargumentat adevărul că
nu întotdeauna „graba strică trea
ba". mai ales cind această grabă va
lorifică in timp util condițiile cli
matice favorabile, iar lucrările sint
executate la un nivel calitativ ridi
cat. în acest context. întreprinderile
agricole de stat buzoiene constituie
un exemplu, însămințînd 73 la sută
din suprafața planificată, față de 64
la sută cit reprezintă suprafețele se
mănate pe ansamblul județului.
La întreprinderea Agricolă de Stat
Rimnicu Sărat, pregătirea terenu
lui se face numai cu agregate com
plexe, prin una. două treceri asigurîndu-se doar o zi avans pentru a
se evita pierderea apei din sol. „Am
concentrat toate cele 6 formații com
plexe de lucru la semănatul porum
bului și soiei — ne precizează ingi
nerul Ion Manole, directorul între
prinderii. fapt ce ne va permite să
încheiem această importantă lucrare
pină la 10 aprilie". Cu răspundere se
acționează și la întreprinderea Agri-

colă de Stat Buzău.
____ în fermele Sudiți și Poșta Cilnău. unde rezerva de apă din
‘1__ stratul
„______
arabil este
foarte mică, imediat după ieșirea se
mănătorilor din brazdă, intră echi
pele de udători care montează con
ductele, aripile de ploaie și, la numai
24 de ore, pe fiecare solă cultivată,
se asigură o primă udare de ră
sărire.
Se muncește intens și la Coopera
tiva Agricolă Movila Banului. Cu 15
zile înainte de începerea însămînțării porumbului, pe cele 1 090 hecta
re s-a efectuat o trecere cu grapa re
glabilă, asigurindu-se păstrarea apei
în sol și condiții optime pentru pre
gătirea terenului. Acum se seamănă
ca în grădină, iar mecanizatorii de
pășesc zilnic norma cu 4—5 hectare
pe semănătoare.
în unitățile din Consiliul Agroin
dustrial Mihăilești, cele 94 de agrega
te complexe și 52 de semănători sint
folosite din plin. „Acționăm cu toa
te forțele pentru încheierea însămințărilor pină la 10 aprilie — ne spune
Dumitru Andronescu, președintele
Cooperativei Agricole Mihăilești. Cu

excepția porumbului, soiei și faso
lei, celelalte culturi sînt răsărite, iar
avansul de timp ciștigat se va re
găsi in sporirea producțiilor. La pre
gătirea terenului lucrăm în două
schimburi, iar la semănat — zi-lumină. realizind zilnic o viteză de 200
hectare și, respectiv. 110 hectare".
Conducerile unităților agricole din
acest consiliu agroindustrial asigură
mecanizatorilor, la prînz și seara,
mîncare caldă, la locul de muncă,
în cimp. La rîndul lor, aceștia reu
șesc să atingă o viteză zilnică la se
mănat de peste 580 hectare. De ase
menea, mecanicii de la centrul de re
parații au fost constituiți în 6 echi
pe de service și asistență tehnică,
înlăturînd operativ defecțiunile ce
apar la tractoare și semănători. Aici,
ca și în celelalte consilii agroindus
triale este demnă de remarcat și pre
zența activiștilor de partid, și a ca
drelor de conduoere de la organele
agricole județene, care controlează.
Îndrumă și ajută efectiv la soluțio
narea tuturor problemelor privind
buna desfășurare a activității în
cimp. (Stelian Chiper).

GIURGIU: Timpul prielnic trebuie folosit
din plin în toate unitățile
»

După ce au încheiat semănatul
culturilor din epoca I, oamenii mun
cii din agricultura județului Giurgiu
au trecut cu toate forțele la insămințarea porumbului și soiei, pe su
prafețele planificate de 21 660 hec
tare și, respectiv, 19 080 hectare.
Comandamentul județean pentru agricultură a luat o serie de măsuri
suplimentare care să asigure înca
drarea lucrărilor in perioada opti
mă. Astfel. în toate unitățile agri
cole de stat șl cooperatiste se de
pun eforturi in vederea asigurării
unui larg front de lucru pentru se
mănători. în acest scop, la pregăti
rea terenului se lucrează în schim
buri prelungite.
Din sondajele efectuate pe teren
am constatat că se acționează cu
maximă responsabilitate pentru gră-

birea semănatului îndeosebi In con
siliile agroindustriale Călugăreni,
Ghimpați, Frățești și Bucșani. Aici,
majoritatea utilajelor folosite atit la
pregătirea terenului, cit și la semă
nat nu ridică probleme deosebite,
ceea ce demonstrează seriozitatea cu
care s-a lucrat pentru repararea acestora. Cu totul altfel se prezintă
situația la cooperativele agricole
Cucuruzu și Dimitrie Cantemir, din
Consiliul agroindustrial Izvoarele,
unde defecțiunile la utilaje se țin
lanț, ceea ce denotă că reparațiile
nu au fost efectuate cu toată răs
punderea. Este adevărat că inter
venția operativă a atelierelor mo
bile rezolvă, în cea mai mare par
te, neajunsurile ivite, dar tot atît de
adevărat este și faptul că desele in
tervenții, oricît de prompte ar fi ele,

reduc vizibil ritmul lucrărilor, Pentru eliminarea unor astfel de neajunsuri s-a luat măsura ca la sfirșitul programului de lucru toate uti
lajele, dar mai ales cele cu „pro
bleme", să fie minuțios verificate și,
acolo unde este cazul, să se facă
reparațiile necesare, astfel îneît opririle să fie eliminate in totalita
te. Dar tot acum este necesar să
se verifice cine și cum a urmărit
executarea reparațiilor la utilajele
respective și a semnat de recepționarea acestora.
Conform datelor furnizate de di
recția agricolă județeană, pînă in
dimineața zilei de 4 aprilie, soia a
fost semănată pe 71 la sută din su
prafața planificată, iar porumbul —
pe 52 la sută. (Ion Gaghli).

BRĂILA: Măsuri energice pentru utilizarea
mai intensă a mijloacelor mecanice

Folosind vremea favorabilă insădintr-o suprafață totală de 2 080
față, de 4 026 hectare, a fost pregăti
mînțărilor, acționind cu maximum
hectare" — ne spune inginerul-șef.
tă din timp, conform normelor teh
de răspundere pentru calitate, agri
Reținem și dorința de a obține
nologice, cu minimum de lucrări, in
cultorii hrăileni au încheiat la timp
anul acesta producții sporite de soia,
special cu combinatoriii, pentru men
semănatul culturilor din epoca I.
dorință susținută de pregătirea bună
ținerea apei in sol. Se apreciază că
Conform indicațiilor comandamentu
a terenului, prin executarea la timp
lucrarea se va încheia pe 9 aprilie.
lui județean al agriculturii, se acțioa unei grăpări și a unei treceri cu
Măsurile luate de comitetul jude
nwwi.Ac«eoi7atx.,afv/''îAsaftlTÎtăfuâî
țean de partid asigură mobilizarea
densități de 550 000 plante la hectar,
de prihrăvată. Pină In seara -zilei
puternică
a tuturor forțelor, astfel
de 4 aprilie au’fost însămînțate 52 la “'"■'"prin măsurile luate pentru erbicidaincit peste tot lucrările agricole de
rea întregii culturi. Pentru ca insăsută din suprafețele prevăzute. Po
primăvară să se execute in ritmurile
mințarea porumbului să se incheie
rumbul a fost semănat în proporție
planificate, la un înalt nivel calita
la termenul stabilit, întreaga suprade 52 la sută, iar soia — 70 la sută.
tiv. (Candiano Priceputu).
Sintem prezenți in citeva unități
agricole din cadrul Consiliului Agro
industrial Stăncuța. Remarcăm că
forțele mecanice sint concentrate la
însămînțarea porumbului și soiei.
Mircea Izvoreanu, inginerul-șef al
consiliului agroindustrial, verifica
calitatea lucrărilor efectuate de me
canizatori, constatările sale citindu-i-se pe chip : adîncimea la semă
nat este exactă cu atît cit trebuie la
Cultivarea pomilor fructiferi consti
nomică Intercooperatistă Pomicolă
umiditatea actuală din sol. „Am in
tuie o îndeletnicire cu vechi tradiții
Dej, unde trebuie să se realizeze în
tensificat semănatul soiei. lucrare pe
și in județul Cluj. Condițiile pedo
acest an 90 hectare cu livezi, din care
care am și efectuat-o pe 880 hectare
climatice permit, după cum au de
60 hectare în primăvară, s-au efec
monstrat cercetările efectuate și
tuat
lucrări de fertilizare și desfun
producțiile obținute de numeroase
dat pe 60 hectare și s-a trecut —
I unități agricole, eficiența dezvoltării
după cum ne spune ing. Gavril Să’ acestui sector prin punerea in va
plăcan, directorul unității — la plan
loare a unor terenuri improprii cul
tat, realizindu-se deja această lucra
la realizarea sarcinilor ce afectează
turii cerealelor. Tovarășul Ștefan
re pe 30 hectare. La asociația de la
interesul general, dar și de la reali
Oprea, directorul Stațiunii de Cerce
Mica, tot din bazinul Dej, cu un plan
zarea sarcinilor ce încalcă interesul
tare și Producție Pomicolă Cluj-Nade plantări de primăvară de 45 hecta
unui colectiv sau personal, după cum
poca. ne spune că. în ultimii ani. po
re, s-au efectuat lucrările de fertili
trebuie și să avantajeze corespunză
micultura a fost concentrată in două
zare și desfundat pe 35 hectare, iar
tor pe acei care folosesc efortul pro
bazine principale — Cluj și Dej—și
in unele cooperative agricole și în
priu in îndeplinirea și depășirea sar
s-a trecut la crearea unui nou bazin
treprinderi agricole de stat — cu plan
cinilor de plan, in consolidarea autopomicol — la Huedin — cu reale per
de
plantări in această primăvară —
gestiunii economico-financiare și au
spective privind cultivarea unor so
Plăiești, înfrățirea, Micești, Clujtofinanțării.
iuri de pomi adaptate condițiilor din
Napoca, Huedin — lucrările de ame
— Detalierea indicatorilor sintetici
această zonă. Pe baza recomandărilor
najare. fertilizare și desfundare au
de la nivelul economiei naționale în
și a măsurilor stabilite de specialiști,
fost devansate, treeîndu-se apoi la
indicatori specifici fiecărui domeniu
respectiv a colectivelor de la stațiu
plantări. Pină acum Stațiunea de
de activitate, fiecărei unități economi
nea de cercetare și producție pomi
Cercetare și Producție Pomicolă Clujce nu înseamnă că la nivelul verigi
colă și de la Institutul Agronomic,
Napoca
a distribuit unităților agrico
lor de bază nu pot să apară și alte
s-a trecut la restructurarea, moderni
le, precum și populației peste 450 000
expresii ale eforturilor depuse și
zarea și restringerea sortimentelor
pomi și arbuști fructiferi. Este avan
efectelor obținute. Important este ca
de soiuri. în vederea obținerii de
sată și plantarea arbuștilor fructiferi
orice activitate care se depune și pen
producții de fructe mai bune, de ca
— coacăz negru, coacăiz roșu, agriș,
tru care se cheltuiesc resurse să nu
litate. în partizi mari și uniforme,
îndeosebi la întreprinderea Agricolă
aibă ca rezultat absolutizarea inte
ceea ce permite, totodată, specializa
de
Stat Dej, la asociațiile intercooperesului imediat al unui colectiv în
rea unităților, mai buna organizare a
ratiste Dej. Cășeiu, la Cooperativa
dauna altui colectiv sau a interesu
activității fermelor, folosirea mij
Agricolă Huedin.
lui general, ci să însemne folosirea
loacelor tehnice, aplicarea noilor re
tuturor posibilităților pentru a con
După cum a reieșit din analiza efec
zultate ale cercetării științifice, iar.
solida autogestiunea economico-finantuată de direcția agricolă județeană,
în final, reducerea cheltuielilor de
ciară prin efort propriu, pentru a
în realizarea lucrărilor prevăzute în
producție. în unitățile din bazinele
dezvolta funcția de autofinanțare In
program sint rămineri în urmă. Apomicole Dej și Cluj, de exemplu,
condițiile concordanței planului cu ne
cestea se datoresc unor neajunsuri
aceste acțiuni au permis modernizarea
cesitățile reale ale pieței, ale înca
nesoluționate din timp, cum ar fi întehnologiilor de cultură și ridicarea
drării cheltuielilor in limita celor
tirzieri în executarea proiectelor de
nivelului agrotehnic și. pe această
socialmente necesare, atingerii celor
amenajări
și plantări, de folosire mai
bază, sporirea producțiilor cu cheltu
mai buni parametri de eficiență și
judicioasă a mijloacelor mecanice și,
ieli reduse.
competitivitate.
nu în ultimul rind, a insuficientei
De la aceste experiențe și sarcinile
preocupări din partea conducerilor
— Desigur, așa trebuie înțelese lu
stabilite pentru noua etapă s-a tre
unităților și a specialiștilor care răs
crurile. Partidul nostru consideră că
cut, in acest an. la extinderea plan
pund direct de efectuarea acestor
planificarea este o metodă principală
tațiilor de pomi și arbuști fructiferi.
lucrări. în vederea recuperării rămîde conducere unitară a întregii eco
Programul special de modernizare și
nerilor
in urmă și realizării la timp
nomii naționale, ea avîpd în societa
de extindere a patrimoniului pomicol
a plantărilor de pomi și arbuști fruc
tea noastră socialistă condiții pen
pe acest an prevede înființarea de
tiferi. s-a stabilit ca în următoarele
tru a se exercita cu o eficiență creslivezi noi de pomi pe 450 hectare și
zile să fie intensificate acțiunile
cîndă. în acest sens, tovarășul
116 hectare arbuști fructiferi, din care
prevăzute în program. în cel mai
Nicolae Ceaușescu făcea precizarea
in această primăvară trebuie să se
scurt timp trebuie să se încheie lu
că „avem stabilit un cadru bun pri
realizeze mai mult de 200 hectare
crările
de fertilizare și de pregătire
vind sistemul de planificare, trebuie
cu pomi, 74 hectare cu arbuști fruc
a terenului pe întreaga suprafață des
insă să facem ca el să funcționeze
tiferi. Avindu-se în vedere că plan
tinată plantărilor. în acest scop a fost
cu maximum de eficiență". Aceasta
tațiile existente satisfac necesarul de
întocmit un grafic de folosire a mij
depinde de nivelul de dezvoltare șl
consum la mere și pere, atit in stare
loacelor mecanice, care prevede vo
de aplicabilitate a științei conducerii,
proaspătă, industrializare, cît și pen
lumul ce trebuie realizat pe fiecare
de stadiul dezvoltării forțelor de pro
tru alte cerințe, in acest an din tota
utilai, norma zilnică și termenul de
ducție și adîncire a diviziunii muncii,
lul de 450 hectare pomi. 234 hectare
execuție. îndeosebi se cer mai bine
de gradul de înzestrare cu resurse a
se vor planta cu prun. 85 hectare cu
organizate
și folosite forțele în uni
economiei naționale, de mecanismul
cireș, 66 hectare cu vișin, 22 hectare
tățile cu suprafețe mai mari de plan
economic adoptat și sistemul informa
cu nuc, iar restul cu măr. Pomii și
tat pomi și arbuști fructiferi, — la
țional pe care funcționează, de pre
arbuștii fructiferi, care se plantează
Cășeiu. Dej, Plăiești. în realizarea
gătirea profesională și nivelul de
în această primăvară și toamnă sint
programului, întreprinderea județea
conștiință ale oamenilor muncii, de
din soiuri dintre cele mai productive,
nă de îmbunătățiri funciare are, de
efectele interdependențelor din eco
indicate pentru condițiile specifice din
asemenea,
o serie de sarcini impor
nomia mondială asupra economiei na
județ, printre acestea numărindu-se
tante.
Iată de ce s-a stabilit ca aționale etc. în raport de toți acești
și soiurile noi de măr „Ardelean" și
ceastă întreprindere să acționeze cu
factori, planificarea dezvoltării eco
„Ancuța", soiul de vișin „Timpuriu
maximă răspundere, mai ales la anomiei naționale trebuie perfecționată
de Cluj" și altele, create de colectivul
plicarea măsurilor de refacere și fi
continuu in direcția adincirii caracte
stațiunii. Ce s-a întreprins pentru
nisare a unor lucrări antierozionale.
rului științific și democratic, funda
realizarea acestor prevederi din pro
în primul rind pe suprafețele pe care
gram
?
mentării și realizării celor mai avan
urmează să se facă in aceste zile
tajoase alternative de progres econoO analiză realizată In aceste zile
plantări și să continue apoi lucră
mico-social din punctul de vedere al
privind modul cum s-a acționat și ce
rile pe celelalte terenuri prevăzute
intereselor generale ale tuturor mem
trebuie făcut, in continuare pentru
să fie plantate în toamnă.
brilor societății, al ridicării continue
impulsionarea lucrărilor arată că
a nivelurilor de trai material și spiri
Printr-o organizare temeinică a
pentru plantațiile de pomi s-a ame
tual.
najat o suprafață de 500 hectare, iar
muncii, plantarea pomilor și arbuști
pe 180 hectare s-a desfundat terenul
lor fructiferi poate și trebuie să
Convorbire realizată de
in vederea creării de plantații noi.
se încheie pină la 20 aprilie. (Marin
Ioan ERHAN
Așa, de exemplu, la Asociația EcoOprea).

CLUJ
în noile livezi - o structură
optimă a soiurilor
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NOILE TEHNOLOGII
o

operativ aplicate,
larg generalizate

O soluție oferită de cercetarea științifică: INSTALAȚIILE DE ARDERE CU RECUPERARE
REGENERATTVĂ DE ENERGIE. Care este stadiul extinderii ei?
eluăm problema aplicării instalațiilor de ardere cu re
cuperare regenerativă de energie, rezervindu-i de data
aceasta spațiul unei pagini de ziar, pentru că
situația o impune. Mai exact spus, vechimea acestei realizări
tehnice — care ar putea soluționa multe aspecte legate de
modernizarea sectoarelor calde, cu efecte apreciabile asupra
reducerii consumului de gaz metan la numeroasele cuptoare
de forjă și tratament termic existente in industrie — incepe
să se măsoare in ani. Cu toate acestea, ritmul de generali
zare a arzătoarelor cu recuperare regenerativă de energie
este complet nesatisfăcător, în contradicție flagrantă cu im
portanța care li se acordă, cu programul special conceput
pentru aplicarea lor pe scară largă în industrie. Este vorba
și in acest caz. ca de altfel in multe altele prezentate în
paginile ziarului, de o întîrziere generată nu atit de obsta
cole de natură tehnică, ci organizatorică și de planificare,
dar mai ales de inerția păgubitoare a unor conducători de
întreprinderi, de conservatorism, de o atitudine refractară
față de nou, fapt ce denotă, așa cum aprecia secretarul ge
neral al partidului la recenta Consfătuire de lucru pe pro
bleme economice de la C.C. al P.C.R.. că „unii consideră că
e mai bine să se mulțumească cu ce s-a realizat, și să ducă
o viață liniștită".
Desigur, rezerva față de nou nu se poate cituși de puțin
justifica in cazul de față. în întreaga economie există la
ora actuală peste 100 de cuptoare de forjă și tratament ter
mic modernizate cu instalații de ardere cu recuperare rege
nerativă de energie, care funcționează fără reproș, întărind
o dată mai mult aprecierea multor specialiști din domeniul
sectoarelor calde, potrivit căreia aceasta este, în momentul
de față, cea mai ingenioasă și eficientă soluție de reducere
a consumului de gaz metan în instalațiile în care acest com
bustibil se arde cu flacără directă. De altfel, în caseta de
mai jos sînt sintetizate toate avantajele economice ce
decurg din aplicarea acestei soluții tehnice, desprinse direct
din activitatea concretă a unor unități industriale. Or. fără
îndoială, expectativa față de noul științific și tehnologic de

care aminteam mai înainte dezvăluie, din păcate, fie in
competență, fie comoditate, ceea ce nu are nimic comun cu
spiritul revoluționar, pe ale cărui coordonate trebuie să ac
ționeze toți oamenii muncii din economie.
Totodată, modul cum se acționează pentru extinderea
acestei soluții tehnice pune în evidență, așa cum vom vedea
în continuare, și faptul că in unele unități economice și
centrale industriale problema modernizării este tratată in
mod simplist șl cu o mare doză de formalism. Mai mult
decit atit'. in unele cazuri se cere realizarea unor obiective
importante in plan tehnic și tehnologic, fără să se aloce
însă și bază materială adecvată, fără a finanța conform
nevoilor obiective programele de introducere a progresului
tehnic, fără chiar să se aprobe acele repartiții absolut esen
țiale de materiale și componente, în absenta cărora nu se
poate face nici un pas Înainte, Așa se explică faptul că la
ora actuală există un număr însemnat de cuptoare de forjă
și tratamente termice pentru care s-au realizat echipamen
tele necesare modernizării, dar ele nu funcționează dato
rită faptului că lipsesc unele componente mărunte, dar
absolut necesare.
După cum s-a arătat intr-un ai-ticol anterior (vezi „Scinteia“ din 16 martie a.c.), din anul 1985 — cind a fost reali
zat primul arzător cu recuperare regenerativă de energie
— și pină în prezent au fost modernizate cu asemenea echi
pamente circa 160 de cuptoare de forjă șl tratamente ter
mice, iar alte circa 100 se află în diferite stadii de mon
tare în unele unități industriale. Ce înseamnă acest lucru ?
Raportindu-ne la cifrele stabilite în programul privind ge
neralizarea în întreaga economie națională a arzătoarelor
regenerative de energie, elaborat de Comitetul Național
pentru Știință și Tehnologie, împreună cu Ministerul Apro
vizionării și cu ministerele economice deținătoare de cup
toare, constatăm că în această perioadă a fost realizat mai
puțin de 20 la sută din prevederile programului. Rezultă,
așadar, limpede că s-a făcut mult prea puțin pentru gene
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Justificări se găsesc ușor

atunci cind nu se caută soluții
întreprinderea „23 August"
din București se află printre
pionierii aplicării instalațiilor de
ardere cu recuperare regenera
tivă de energie. Specialiștii din
această mare unitate construc
toare de mașini, impreună cu
cei de Ia Institutul de Cercetate
Științifică, Inginerie Tehnologi
că și Proiectări pentru Sectoare
Calde și Metalurgie, au făcut
printre primii trecerea soluției
de la faza de experiment de
laborator la aplicația practică
la nivel industrial. Și tot prin
efort conjugat, aici s-a născut
a doua variantă de arzătoare
regenerative — cele cu flacără
continuă —, au fost aduse noi
îmbunătățiri și perfecționări
variantelor existente, s-a în
cercat și s-a reușit extinderea
soluției și la alte tipuri de
cuptoare, cum ar fi cele de
elaborat oțelul.
Și totuși, analizînd programul
de asimilare și generalizare a
acestei soluții tehnice.
de a
cărei eficiență economică între
prinderea „23 August" este
prima care s-a convins și i-a
convins în același timp și pe
alții, nu putem să nu facem
următoarea constatare : din cele
peste 40 de cuptoare de forjă
și tratamente termice existente
in această unitate, au fost mo
dernizate doar 6. Evident.,
extrem de puțin, mai cu seamă
că nu mai departe decît anul
trecut la „23 August" ar fi
trebuit să fie echipate cu noile
arzătoare și puse în funcțiune
Încă 12 cuptoare, la care anul
acesta urmează să se adauge
alte 18. Care sint cauzele aces
tor rămîneri în urmă ?
O explicație
ne oferă ing.
Anton Dragomirescu. șeful sec
ției forjă și secretar cu proble
me economice al comitetului de
partid al întreprinderii : „Este
adevărat, ar fi trebuit, conform
programului nostru de moder
nizări, să avem puse in func
țiune la ora actuală peste 30
de cuptoare de forjă și trata
mente termice modernizate cu
arzătoare regenerative de ener
gie. Pentru toate acestea am
comandat întreprinderii „Me

talica" din București echipa
mentele necesare, iar acestea
ne-au fost livrate conform grafi
cului. Din păcate, 23 de instala
ții pe care le-am primit de la
furnizor sint inutilizabile. Le
lipsesc o serie de furnituri,
printre care și termocuplele
pcrrtitcmpovahiri...... ridiratP
fără de care cuptoarele nu po£
funcționa, iar noi nu ne putem
hazarda să le oprim și să în
cepem echiparea cu noile arză
toare, fără a avea certitudinea
că în cel mult două luni le vom
putea pune in funcțiune".
La prima vedere, lucrurile par
destul de clare. Interesîndu-ne
la întreprinderea „Metalica",
aflăm însă
că adevărul este
undeva la mijloc. Nu toate cele
23 de instalații de ardere și
automatizare livrate la „23
August", unele în urmă chiar
cu doi ani, au nevoie de termocuple de temperaturi înalte, pe
care le produce întreprinderea
de Traductoare și Regulatoare
Directe din Pașcani. Dependente
de asemenea componente sînt
doar cuptoarele de forjă. In
schimb, cele de tratament ter
mic pot funcționa cu termocuple
mai puțin pretențioase, tempe
ratura din aceste cuptoare fiind
cu citeva sute de grade mai
scăzută.
Realitatea este că aici, la „23
August", entuziasmul și intere
sul manifestate la început pen
tru modernizarea cuptoarelor a
scăzut considerabil șl inexpli
cabil, instaurindu-se un păgu
bitor și nejustificat climat de
automulțumlre. Această situație
denotă, în același timp, lipsa
de fermitate a conducerii între
prinderii și chiar a unor factori
de decizie din centrala și mi
nisterul tutelar, care nu au ac
ționat cu hotărâre pentru res
pectarea strictă a termenelor de
modernizare a cuptoarelor de
forjă și tratament termic. Ba,
chiar mai mult, așa cum vom
vedea mai departe, respec
tivele foruri de conducere nu
au urmărit întotdeauna in
cluderea acestora în cadrul pro
gramelor de organizare și mo
dernizare pe care le-au aprobat.

Tergiversări... energofage
Explicațiile ritmului nefiresc
de lent cu care se acționează
pentru aplicarea instalațiilor de
ardere cu recuperare regenera
tivă de energie sint diferite de
la un caz la altul, dar ele au
ca numitor comun, așa cum
vom vedea, aceeași lipsă de in
teres manifestată citeodată de
conducerile unor întreprinderi
față de nou, față de promova
rea progresului tehnic. Iată ce
ne relatează în acest sens co
respondentul nostru Nicolae
Mocanu.
Adevărul este că implemen
tarea arzătoarelor autogenerative la întreprinderile de auto
camioane și de tractoare din
municipiul Brașov s-a lăsat
mult așteptată. Și aceasta da
torită inerției, neîncrederii ca
drelor tehnico-lnginerești din
unitățile respective. Deși încă
în 1985 Inspecția Teritorială
pentru Controlul Gospodăririi
Combustibililor și Energiei din
Brașov a organizat
pe plan
local o masă rotundă cu spe
cialiști din Întreprinderile con
structoare de mașini brașovene,
care dețin cuptoare de forjă și
tratamente termice, prilej cu
care au fost prezentate avan
tajele noii soluții tehnice, aceș
tia nu s-au grăbit s-o aplice.
Primul cuptor dotat cu arză

toare autoregenerative a fost
dat în exploatare cu circa trei
ani în urmă, la întreprinderea
de autocamioane. O perioadă
bună de timp, rezultatele lui
au fost prezentate drept necon
cludente, fapt ce a dus și mai
mult la crearea unei atmosfere
de neîncredere în noul proce
deu. Inspecția teritorială a
trebuit să ducă o muncă in
tensă pentru ca să „răstoarne"
argumentele și afirmațiile cu
privire la dezavantaje pretinse
ale noii soluții. Măsurătorile
efectuate de către specialiștii
de la Combinatul de Utilaj Greu
din Iași, chemați special pentru
acest lucru, la cele două cup
toare modernizate, respectiv
cele de la „Tractorul" și între
prinderea Mecanică de Material
Rulant, au evidențiat o reducere
cu circa 30 la sută a consumu
lui de gaz metan pe tona de
metaL Aceste măsurători au
demonstrat că dacă se asigură
o exploatare corectă a cuptoa
relor se obțin rezultatele scon
tate. Mai mult, pentru a risipi
neîncrederea și inerția care mai
stăruiau la unele cadre, in luna
octombrie 1988 inspecția teri
torială a organizat cu specialiș
tii din sectoarele energetic-șef
ale principalelor întreprinderi
brașovene o deplasare la C.U.G.

Iași. Această acțiune a avut
darul să convingă pe sceptici
de avantajele oferite de utili
zarea arzătoarelor autoregene
rative. Și astfel, deși cam
tirziu, ministerul tutelar a sta
bilit întreprinderilor, pentru
anul 1988.
sarcini obligatorii
privind implementarea noilor
arzătoare, chiar in pofida opo
nentei unora dintre cadrele teh
nice din întreprinderi. Din
păcate, datorită asigurării fon
durilor de investiții abia pe la
sfîrșitul anului 1988, sarcinile
stabilite nu au putut fi duse la

și recuperarea unei cantități
reduse de combustibil.
Mai sinuos este drumul Im
plementării arzătoarelor auto
regenerative la întreprinderea
de tractoare, unde specialiștii
serviciului
energetic-șef
au
manifestat mult scepticism și
reținere in această acțiune,
recurgind la tot felul de artifi
cii pentru a se implica cit mai
puțin in această acțiune. Deși
initial
numărul
cuptoarelor
stabilit de uzină că s-ar putea
preta la implementarea noilor
arzătoare a fost de 26. număr

borată documentația de execu
ție care, după aprobarea de
către Ministerul Industriei Me
talurgice. in octombrie 1988, a
fost înaintată celorlalte organe
centrale spre avizare. După
aprobarea documentației vom
trece la proiectare și execuție.
Din păcate, așteptăm cam de
multă vreme".
Așadar, în acest caz. conti
nuarea procesului de introdu
cere a arzătoarelor autoregenerative este condiționată de
alocarea fondurilor de investi
ții necesare. Calculele efectuate
demonstrează insă că numai ca
rezultat ai economiilor de gaz
metan cheltuielile
efectuate
pentru montarea arzătoarelor se
amortizează in mai puțin de
patru ani, adică chiar într-o
perioadă mai mică decît men
ționează prevederile legale.
Așa cum spuneam la început,
peste 100 de cuptoare, pentru
care echipamentul necesar mo
dernizării a fost deja livrat,
sint nepuse incă in funcțiune
datorită lipsei unor furnituri
absolut necesare. Este vorba in
special de termocuplele pe care
ar trebui să le livreze între
prinderea de Traductoare și Re
gulatoare Directe din Pașcani.
După cum ne spunea directorul

ralizarea acestei valoroase soluții tehnice. Iar aceasta după
aproape patru ani de la apariția ei. Or, patru ani la cursul
alert al tehnicii moderne înseamnă enorm, înseamnă mai
mult decît răstimpul pe care îl are industria noastră la dis
poziție pentru a-și moderniza din temelii tehnologiile și
structurile organizatorice.
Mari restanțe în realizarea programelor pe care și le-au
propus, ceea ce a făcut ca și in anul trecut multe cuptoare
de forjă și tratamente termice să funcționeze cu un consum
sporit de gaz metan, se înregistrează tocmai în unitățile din
cadrul acelor ministere economice care au in dotare un nu
măr mare de asemenea cuptoare și care intervin cu o pon
dere ridicată in consumul de gaze naturale. Bunăoară. Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de Mașini avea sarcina ca,
în anul 1988, să efectueze, conform programului, moderni
zări la un mare număr de cuptoare de forjă și tratamente
termice. Considerind. așa cum este și firesc, ca sarcină înde
plinită doar cuptoarele echipate cu noile arzătoare și puse efec
tiv in funcțiune, nu și cele aflate in diferite stadii de montai,
atunci pe ansamblul acestui minister sarcina modernizării
cuptoarelor a fost realizată doar in proporție de 25 la sută.
Procente și mai mici înregistrează Ministerul Industriei
Metalurgice și Ministerul Industriei Electrotehnice.
Există un mare număr de unități industriale care, deși
dețin zeci de cuptoare, au mers pe linia minimei rezistențe,
mulțumlndu-se să modernizeze 2—3 cuptoare sau nici
măcar atit, deși aveau stabilite sarcini precise în acest sens
și ar fi putut să facă mal mult. Pe de altă parte, unele
întreprinderi, convinse de eficienta și avantajele deosebite
pe care le oferă noua soluție tehnică, au comandat celor doi
producători de instalații — Combinatul de Utilaj Greu din
Iași și întreprinderea „Metalica" din București — echipa
mentele necesare, dar nu le pot utiliza. Mai mult, alte uni
tăți ar dori să adopte noul procedeu, dar nu au această po
sibilitate. Sînt, firește, situații paradoxale, pe care vom în
cerca să le lămurim.

treprinderea Metalurgică din
Aiud reprezintă unul dintre
marii consumatori de energie
și combustibil. In cadrul preo
cupărilor pentru reducerea con
sumurilor de combustibil. în
deosebi de gaz metan, introdu
cerea arzătoarelor autoregene
rative Ia cuptoarele de încălzire
a semifabricatelor pentru forjă
constituie, apreciază specialiș
tii unității, o soluție viabilă si
cu eficientă ridicată, Tocmai
de aceea introducerea acestor
arzătoare a început la forja
grea, adică la cuptoarele de

vom moderniza cu prilejul re
parațiilor capitale planificate in
trimestrul II a.c. cel de-al
patrulea cuptor de 25 mp. Echi
pamentul a fost adus în cea
mai mare parte de la furnizor.
Combinatul de Utilaj Greu
Iași".
Constatăm, așadar, o preocu
pare serioasă pentru moderni
zarea, mai cu seamă, a cuptoa
relor mari, unde, intr-adevăr, și
diminuarea consumului de gaz
metan este pe măsură. Să se
oprească însă aici posibilitățile
de aplicare a procedeului ? „In

AVANTAJE ECONOMICE CERTE

*

Cele peste 100 de cuptoare de forjă și tra
tamente termice echipate cu arzătoare cu recu
perare regenerativă de energie care funcționea
ză de mai multă vreme in unități industriale
din țara noastră au permis să se tragă unele
concluzii privind eficiența economică a acestei
soluții. Iată citeva dintre acestea :

*

*

• Reducerea consumului de gaz me
tan în medie cu 30 la sută ; în unele
cazuri s-au înregistrat chiar 40 și 50 la
sută.

**

*

*

• Echipamentul de automatizare a
arzătoarelor permite o reglare riguroasă
a temperaturii ți presiunii din cuptor,
fapt ce îi asigură acestuia o funcționa
re la parametri tehnici ți energetici su
periori.

*
*
**
*

• Prevăzute din faza de proiectare
cu arzătoare regenerative, cuptoarele
noi se simplifică constructiv; devin
inutile canalele subterane de evacuare
a gazelor, coțurile de fum, instalațiile
de recuperare secundară a căldurii etc.

l

• Investițiile necesare modernizării
cuptoarelor prin acest procedeu se re
cuperează în 2—4 ani.

**

• Se îmbunătățesc condițiile de mun
că și se evită degajarea de noxe în at'
mosferă.

*
Unul din cuptoarele de forjă de la întreprinderea de Mașini Grele Bucu
rești, la care, prin instalarea arzătoarelor cu recuperare regenerativă de
energie, se obțin însemnate economii de gaz metan
Foto : S. CRISTIAN

îndeplinire, ele fiind reprogra- prins de altfel și In planul de
modernizare al ministerului de
mate pentru acest an.
La întreprinderea de autoca resort, întreprinderea a revenit
mioane s-a hotărît să se echi asupra cifrei inițiale. Invocind
peze 12 cuptoare cu arzătoare ‘tot felul de motive și inițiind
autoregenerative. Din acestea, tot felul de intervenții. a
trei au avut termen de punere „reușit" în cele din urmă să
în funcțiune în trimestrul I. cuprindă în programul de mo
Din cele relatate de Mihai dernizare doar 8 cuptoare.
Șarlea, inginer principal in ca Dintre acestea, șapte sînt asigu
drul compartimentului energe- rate cu furnituri. Lucrările se
tlc-șef, echipamentele pentru desfășoară insă greoi, ca atunci'
cind se lucrează fără convinge
opt cuptoare, inclusiv documen
tația, au sosit in uzină la re, ceea ce face ca finalizarea
sfîrșitul anului trecut, dar din la termen a lucrărilor la pri
cele trei cuptoare programate mele cuptoare să stea sub sem
pentru trimestrul I abia unul — nul întrebării. Ce se va întîmcel aflat în forja sculăriei — se pla însă cu restul de 18 cup
află la această oră in fază fi toare existente aici și care nu
nală de execuție. Celelalte două au fost cuprinse în programul
se găsesc în stadii diferite de de modernizare cu noile arză
lucru. Dar iată că primul tri toare ? Evident, ele vor con
mestru al anului a trecut, iar tinua să consume cu cel puțin
instalațiile nu au fost puse în 30 la sută mai mult gaz metan,
chiar dacă unele dintre acestea
funcțiune. De remarcat și fap
au prevăzute instalații de recu
tul că cele 12 cuptoare prevăzu
te a fi modernizate sînt de ca perare secundară a căldurii
gazelor arse.
pacitate mică, ceea ce înseamnă

Bunele intenții sînt necesare,

dar nu suficiente
Iată șl un alt caz, relatat de
corespondentul nostru Ștefan
Dinică, întîlnit la Intreprinderea Metalurgică din Aiud. Trebuie spus insă că în această
situație se află mal multe uni-

tăți industriale, ceea ce denotă
că pentru programele de mo
dernizare nu se asigură întot
deauna condiții optime de reali
zare.
Prin specificul activității, In-

mare capacitate. Ca urmare, Ia
ora actuală două cuptoare de
încălzire, unul de 16 mp și altul
de 25 mp, au fost echipate cu
arzătoare
autoregenerative.
„Noi sintem mulțumiți de re
zultatele obținute, afirmă ing.
Stelian Itu, șeful secției forjă.
De aceea, dorim să extindem
acest procedeu. In prezent se
află în probe, urmînd să fie
pus în funcțiune, al treilea cup
tor de 16 mp dotat cu arzătoare
autoregenerative. De asemenea.

urma unei analize efectuate a
rezultat că la nu mai puțin de
21 cuptoare de încălzire se pot
monta noile tipuri de arzătoare,
a precizat interlocutorul. Pină
la sfîrșitul anului, după cum
am mai spus, patru dintre ele
vor fi modernizate. Menționez
însă că aceste patru cuptoare
reprezintă doar 35 la sută din
consumul de gaz metan al în
treprinderii. Pentru echiparea
celorlalte cuptoare cu arzătoare
autoregenerative a
fost ela-

/n

întreprinderii „Metalica" din
Capitală, ing. Dumitru Rusu.
întreprinderea din Pașcani nu
a livrat nici un asemenea termocuplu în joți cei trei ani de
cind unitatea bucureșteană pro
duce arzătoarele respective. O
situație, intr-adevăr, ciudată,
pentru lămurirea căreia ne-am
adresat conducerii întreprinde
rii din Pașcani. Iată ce ne-a
spus în acest sens ing. Ion Agavriloaiei, directorul acestei
unități :
„Știm că termocuplele pentru
măsurarea temperaturilor înal
te pe care noi le producem sint
absolut necesare modernizării
cuptoarelor de forjă. Din pă
cate. nu am putut răspunde afirmativ insistențelor întreprin
derii „Metalica" din București
și nici Combinatului de Utilaj
Greu din Iași, pentru un singur
motiv. Nu sintem noi cei care
dispunem de repartiția acestor
produse, ci ministerul tutelar
(Ministerul Industriei Electro
tehnice). Și nici in acest an
cele două întreprinderi nu fi
gurează cu cote de repartiții.
Singura soluție de a satisface
toate cererile este să ni se asigure condiții pentru a produ
ce un număr mai mare de termocuple."

curînd, în practică,

noi posibilități de perfecționare
Analizînd tipurile de cuptoa
a vetrei de 16 mp. Este vorba,
re modernizate pină la ora ac
de fapt, de o nouă generație de
tuală, inclusiv comenzile lan
asemenea instalații cu para
sate pentru anul in curs, se metrii net superiori. Aș aminti
constată că. de fapt, întreprin
de exemplu că, în afara redu
derile au avut în vedere, in cerii substanțiale a consumu
marea lor majoritate, doar cup lui de gaz metan, în incinta
toarele mici ; e adevărat, multe cuptorului se asigură o mai
ca număr, dar și cu aport re
bună uniformitate a temperatu
dus pe planul economiei de rii și o presiune extrem de scăetmwufounii, un caicui sumar ZUia. tn rrrre, aș Uvrl să mai
arată că dacă pină acum in- precizez un amănunt nu lipsit
întreaga economie ar fi fost mo de semnificații: acest cuptor, din
dernizate cu noile echipamente forja grea nr. 1 de la I.M.G.B.,
numai 15 cuptoare cu o supra funcționează ireproșabil, fără
față a vetrei de 60 mp. acestea întrerupere de aproape un an
ar fi putut realiza aceeași eco
de zile.
nomie de combustibil care re
— Există Insă și cuptoare mal
zultă astăzi de la toate cuptoa- mari. Ce se are in vedere pen
rele modernizate pină in pre
tru modernizarea lor ?
zent.
— Omologarea cuptorului de
Să constituie oare o proble- care am amintit creează posi
mă dificilă introducerea noilor bilitatea extinderii procedeului
arzătoare la cuptoarele mari de Ia cuptoare și mai mari. Pen
forjă și tratament ? Pentru a tru că, o dată cu realizarea
ne lămuri asupra acestei ches arzătoarelor propriu-zise, noi
tiuni ne-am adresat inginerului am conceput și o schemă de
Mircea Drăgulin, directorul In
instalație de ardere si automa
stitutului de Cercetare Științifi
tizare care optimizează proce
că, Inginerie Tehnologică și sul termic al cuptoarelor de
Proiectări pentru Sectoare Calde orice mărime. în prezent, urși Metalurgie din București, u- mind aceeași schemă, este în
nitate de cercetare care a avut curs de a fi pus in funcțiune,
un rol deosebit in cercetarea tot la I.M.G.B.. un cuptor cu o
și realizarea noilor arzătoare.
suprafață a vetrei de 32 mp.
— Din experiența de pină De asemenea, au fost elaborate
acum, ne spune interlocutorul, documentațiile de execuție pen
putem afirma că soluția poate tru cuptoare de 60 și 125 mp,
fi aplicată, fără nici o reține
instalațiile necesare fiind deja
re, pe orice cuptor de forjă sau
comandate întreprinderii „Metratament termic, oricît de mare talica" din București.
ar fi acesta. Din punctul de
— Ce ne puteți spune despre
vedere al concepției, al modu problema extinderii procedeu
lui de funcționare nu există lui și la alte tipuri de cup
•nici o deosebire intre un cuptor
toare ?
mare și unul mic. Diferentele
— Oricît ar părea de ciudat,
sînf, se înțelege, de natură teh dar am experimentat aplicarea
nică. dar acestea se pot rezol acestei soluții nu doar Ia cup
va. Mal puțin rezolvabile, cel toare ce funcționează cu hidro
puțin nu de către noi. sint
carburi gazoase sau lichide, ci
acele probleme care țin de do
chiar la cuptoare electrice de
rința unora sau altora de a tre
elaborat oțelul. Căldura gaze
ce efectiv la modernizarea a- lor arse este astfel complet
cestor cuptoare.
recuperată și folosită pentru
— Care este cuptorul cu cea preîncălzirea șarjei. Rezultatul:
mai mare capacitate moderni
o diminuare cu 25 la sută a
zat cu noile arzătoare 1
consumului de energie și de 28
— Se pare că la Combinatul — chiar de 50 la sută, pentru
de Utilaj Greu din Iași s-a a- anumite șarje — a celui de
plicat o soluție proprie la electrozi siderurgici. Pot spune
citeva cuptoare mari, de peste doar că este o concepție origi
40 mp. In ce ne privește am nală. acoperită cu brevet de
omologat recent, la întreprin
invenție, iar modul cum ne-am
derea de Mașini Grele din
gîndit s-o aplicăm și s-o ge
București o instalație de ardere neralizăm în unitățile ce dețin
cu recuperare regenerativă de cuptoare de producere a otelu
energie pe un cuptor de încăl
lui va determina și alte ele
zire pentru forjă cu o suprafață mente de eficientă economică.

CÎTEVA CONCLUZII
Specialiștii sint unanimi in a aprecia că există întrunite
toate condițiile tehnice, mai puțin unele de natură organiza
torică, pentru extinderea grabnică in întreaga economie a
instalațiilor de ardere cu recuperare regenerativă de energie.
Din investigațiile efectuate rezultă necesitatea accelerării
acestui proces și realizarea programului existent, care pre
vede modernizarea în acest an a peste 500 de cuptoare de
forjă și tratamente termice — din care o buni parte revin
Ministerului Construcțiilor de Mașini, Ministerului Industriei
Metalurgice, Ministerului Industriei Electrotehnice, Ministe
rului Transporturilor și Telecomunicațiilor etc.
Pentru înfăptuirea acestui obiectiv, din analiza cu specia
liștii, se evidențiază cerința aplicării neîntârziate a unor mă
suri pe care le supunem atenției factorilor de resort :
• Ministerele, centralele industriale și întreprinderile să
asigure documentațiile tehnice și sursele de finanțare pentru
realizarea contractelor cu cele două unități producătoare
de arzătoare regenerative de energie.
• Să se asigure

toate condițiile

pentru fabricarea la

> d

C.U.G. lași și „Metalica" București a arzătoarelor, astfel
incit să se rejpecte termenele de livrare, montaj și punere
în funcțiune a cuptoarelor.
• Să se ia măsuri pentru livrarea cu prioritate a echlpamentelor și componentelor electrice pentru instalațiile de
automatizare. inclusiv a termocuplelor fabricate Ia Pașcani.

• Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică
Tehnologicâ
și Proiectări pentru Sectoare Calde șl Metalurgie, Centrul
de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Utilaj Metalurgic și Prese din lași. Institutele de profil ale
ministerelor deținătoare de cuptoare să studieze soluțiile
practice pentru extinderea arzătoarelor autoregenerative și
ia
la alte tipuri de cuptoare : metalurgice, industria sticlei
și ceramicii, emailare, uscare, industria chimică, hirtiei,
celulozei etc.

\
\
\
\
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Rolul deosebit de important pe care
îl au științele sociale în educarea re
voluționară. patriotică a tinerei ge
nerații așază in fața tuturor cadre
lor didactice exigente sporite, solici
tă din plin preocupări susținute pen
tru a asigura fiecărei lecții un pu
ternic conținut formativ și științific,
pentru perfecționarea metodelor, pro
cedeelor și mijloacelor de învățămînt
folosite. Pornind de la teza formulată
de secretarul general al partidului,
conform căreia socialismul este un
proces bazat pe participarea conștien
tă și responsabi
lă a oamenilor
muncii la înfăp
tuirea grandioa
sei opere de edificare a noii
societăți și că acest proces pre
supune o adevă
rată revoluție in
conștiința și com
portamentul oa
menilor, cadrele
care
didactice
predau științele
sociale au dato
ria de a ridica la
cote valorice tot
mai înalte în
treaga muncă
politico-ideologică
și educativă. Una dintre înda
toririle fundamentale ale școlii
este educația comunistă a tineretului;
o educație întemeiată pe știință și
conștiință, din care izvorăsc convin
geri puternice, ce devin factori sti
mulatori ai întregii activități a tine
rilor, ai atitudinii lor generale în
societate.
In acest cadru se Impun — ca o
necesitate pentru profesorii de științe
sociale — încorporarea și aprofunda
rea in procesul instructiv-educativ a
tezelor, aprecierilor și orientărilor
cuprinse în expunerile și cuvîntările
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a docu-.
mentelor Congresului al XIII-lea și
ale Conferinței Naționale ale parti
dului. Experiența arată că problema
nu constă doar in ,.a face referiri"
la 'un document nou apărut sau a
înlocui unele date statistice cu altele,
mai noi. Este necesar și acest lucru,
dar cel mai important este să se ex
plice clar și convingător documentul,
importanța, sensul și semnificația
măsurilor adoptate, să se releve noile

teze șl orientări, să se argumenteze
rațiunea opțiunilor cuprinse în docu
mentele de partid.
Aportul științei la dezvoltarea teo
riei revoluționare este cu atît mai im
portant cu cit. în condițiile contem
poraneității. știința a devenit un fac
tor hotărîtor al dezvoltării intensive,
iar cuceririle noii revoluții tehnicoștiirițifice determină adevărate mu
tații în toate domeniile de activitate.
De aceea, așa cum subliniază tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pentru a fi
revoluționar și a face din activitatea

ca. activitatea novatoare șl creatoare
îndreptată spre producerea bunuri
lor materiale și spirituale, principiile
eticii și echității socialiste, umanis
mul etc., cultivînd la toți tinerii dra
gostea și respectul pentru valorile pe
rene. cum sînt : patria, poporul și
tezaurul său de valori materiale și
culturale.
Exigențele îmbunătățirii tn conti
nuare a predării științelor sqciale și.
în acest context, a economiei politice
vizează sporirea aportului acestor
discipline la crearea unei avansate

Nu se poate în nici un domeniu asi
gura o conducere corespunzătoare ce
rințelor dezvoltării actuale fără o
înaltă pregătire economică și de con
ducere în toate sectoarele. Apare deci
cu limpezime că trebuie ca, alături
de pregătirea temeinică de speciali
tate. de însușirea celor mai noi cu
noștințe în fiecare domeniu, să asi
gurăm elevilor noștri o pregătire te
meinică economică și de conducere.
Ideea referitoare Ia perfecționarea
și așezarea pe o bază mai bună a
predării științelor sociale, inclusiv a
economiei poli
tice, implică ne
cesitatea asigu
rării condițiilor
necesare pentru
o pregătire de
specialitate
te
meinică și pen
tru desfășurarea
unei munci de
calitate. în acest
context, Credem
că ar trebui per
fecționate
for
mele de pregăti
re a cadrelor di
dactice care preI dau
disciplina
I cunoștințe
eco
nomice, avîndu-5e in vedere că
disciplina aceasti deține o pon
dere foarte imoortantă în cadrul
predării științela sociale. In pre
zent, profilurile 14 filozofie și isto
rie din cadrul faultăților de istoriefilozofie suplinec, dar nu rezolvă
integral problem; pregătirii cadrelor
didactice pentru (redarea discipline
lor economie paitică și cunoștințe
economice.
O îmbunătățire calitativă a predă
rii științelor sociile în invățămîntul
liceal se poate rediza și prin ridica
rea nivelului de informare și docu
mentare al cadrebr didactice. îmbu
nătățirea continuă a predării științe
lor sociale este mmită a sluji țelului
înalt al formării unor tineri cu o
înaltă conștiință revoluționară, pa
triotică. a unor oimeni capabili să
pună în practică politica științifică a
partidului nostru, să înțeleagă trans
formările vieții sociale.

ȘTIINȚELE SOCIALE

mai puternic implicate în educarea
politică, revoluționară a tinerei generații
ideologică și politico-educativâ o pu
ternică forță motrice, trebuie să se
pornească permanent de la materia
lismul dialectic și Istoric, concepția
revoluționară despre lume, de la so
cialismul științific, dar și de la noile
cuceriri ale științei și tehnicii, care
îmbogățesc și vor îmbogăți neconte
nit cunoașterea umană în general.
Continua dezvoltare și îmbogățire a
teoriei revoluționare pe baza practicii
sociale, concret-iștorice. este impusă,
totodată, de faptul că. așa cum arată
tovarășul Nicolae Ceaușescu. procesul
revoluționar nu s-a încheiat cu in
staurarea puterii democratice a cla
sei muncitoare sau cu făurirea socia
lismului. ci el continuă, reprezentînd
garanția dezvoltării orînduirii socia
liste și trecerii la făurirea comunis
mului.
In centrul activității de predare
punem preocuparea de a-i învăța pe
tineri să gîndească în mod creator
prin prisma cerințelor și a principii
lor concepției științifice a partidului
nostru despre lume și viață, să-și
însușească aprofundat sistemul de
valori ale orînduirii socialiste : mun-

conștiințe economice, condiție absolut
necesară formării unei înalte conști
ințe de proprietari. producători și
beneficiari capabili să se angajeze
responsabil și competent în întreaga
operă* de făurire a socialismului mul
tilateral dezvoltat și comunismului in
România.
Urmărim creșterea rolului acestei
discipline în aprofundarea Cunoașterii
veridice a realităților economice in
legăturile lor organice cu forțele de
producție, a legilor economice obiec
tive ce guvernează dezvoltarea socie
tății socialiste, a liniei politice gene
rale și a strategiei dezvoltării elabo
rate de către partid, a concordantei
sale cu legile obiective. Avem în per
manență. în acest sens, în atenție ce
rința subliniată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. anume că este
mare nevoie de buni ingineri în toate
sectoarele, de buni tehnicieni, dar
pentru a deveni buni ingineri și teh
nicieni. buni conducători de între
prinderi. de fabrică sau chiar de sec
ție este nevoie ca aceștia să aibă în
același timp și o bună pregătire eco
nomică. de organizare și conducere.

20,35 Tribuna
experienței
Înaintate
• Valorificarea inițiativelor munci
torești
20,55 Film artistic In serial (color).
„Doctorul Poenaru". După roma
nul cu același titlu de Paul Geor
gescu. Producție a Casei de filme
unu. Scenariul și regia : Dinu Tânase. (Ultima parte)
21,40 Film documentar • Podurile du
nărene (color). Producție a Stu
dioului „Al. Sahla"
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

doi lucrători care nu prea aveau cu
ce îmbia cumpărătorii si nici nu știau
pe unde ar putea fi șeful de unitate.
Nici la magazinul nr. 21 nu ni se
poate explica în nici un fel de ce
este tinuț jurnalul cumpărătorului in
tr-un raft din birou, și nu acolo unde
este locul său. „Misterul" avea să
Se dezlege într-o altă unitate a
I.C.S.L.F. (nr. 18) unde am avuț mai
mult noroc : șeful, care tocmai ple
ca. se afla In timpul
serviciului.
In rest, asemănări cu unitățile pre
cedente : curățenie precară, aprovi
zionare la fel, lucrători care se invirteau prin magazia unității. în timp

în evidentă un lucru : condica de se
sizări este o oglindă a unității. Motiv
pentru care responsabili de genul
celor amintiți nu au deloc interesul
să o tină la îndemîna clienților. Nu
mai că o asemenea conduită, departe
de a putea fi socotită o simplă scă
pare din vedere, „un mărunțiș", cum
se încearcă în atîtea rînduri să șe
susțină, constituie nu numai o încăl
care a prevederilor ce reglementează
activitatea din comerț, dar si ma
nifestarea ostentativă a unei atitu
dini arogante, de dispreț fată de
cumpărător, de nesocotire fățișă a
unui drept al său. Ceea ce indică o

Profesor Constantin STROE
Liceul de Matematica și Fizică
„Nicolae Bâlcescu", Pitești

inițiativă — invenție — inovație nu

documentele programatice ale comu
niștilor români care orientează acti
vitatea general-socială in actuala
etapă propun însușirea și traduce
rea in viață a sensului integral al
conceptului de educație.
Educația
este concepută ca solidarizînd trei
dimensiuni : transmiterea de cunoș
tințe mereu înnoite, conforme celor
mai noi achiziții ale științei, tehnicii,
cunoașterii și culturii, capabile să
înfăptuiască „o nouă revoluție in
gindire" ; formarea convingerilor și
asumarea idealurilor care decurg din
concepția revoluționară despre lume
și viață, a materialismului dialec
tic și istoric, a umanismului revolu
ționar, din aplicarea și dezvoltarea
creatoare a pri.ncipiilțu,' socialismu
lui științific : fnrrn aroa
lor de conduită profesionale și civice
conforme sistemului de valori spe
cifice societății noastre. Aceste trei
dimensiuni se întrepătrund
și se
condiționează reciproc, astfel că doar
unitatea lor probează calitatea și
eficiența actului educativ.
Sarcinile legate de stadiul actual
de dezvoltare a țării și perspectivele
sale viitoare solicită oameni multi
lateral pregătiți, capabili de inițiati
vă și creativitate, într-o lume aflată
in proces revoluționar neintrerdpt.
Generațiile prezentului au obligația
și menirea pregătirii condițiilor
optime ale viitoarelor transformări
calitative în viața societății noastre.
Reperele reușitei în fața unor astfel
de exigente nu pot rămine doar cele
predominant informative. Cadrul lor
valoric presupune, alături și împreu
nă cu „învățarea cognitivă", și „În
vățarea socială". Cunoștințele, înalta
competentă profesională
se cer
aliate cu pregătirea moral-politică,
cu formația general-culturală mereu
lărgită. Dacă „învățarea cognitivă"
conferă capacitate de inovare și in
ventare de noi tehnologii și teorii
științifice, „învățarea socială" con
feră capacitate de inventare șl
inovare a noi moduri și stiluri de
viață, a noi relații sociale și interindividuale, capacitatea de a soluțio
na situațiile problematice cu care
se confruntă o colectivitate sau alta,
trebuințele și aspirațiile raționale
ale semenilor, In concepția partidului nostru, în opera teoretică a to
varășului Nicolae Ceaușescu, triada

cine

a

• Francois Villon : PATRIA (11 86 25):
9,30; 14; 18, FAVORIT (45 31 70) — 9;
13; 17, GLORIA (47 46 75) — 9: 13; 17
• Martori dispăruți : SCALA (11 03 72)
— 9; 11: 13; 15; 17,15; 19,30, FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 1»
• De ce are vulpea coadă — 15; 17;
19 Program de desene animate — 9;
11; 13 : DOINA (16 35 38)
• Vacanța cea mare: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alo. aterizează străbunica: FEREN
TARI (80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
• Tigrul cenușiu :
TIMPURI
NOI
(15 61 10) — 9; 12; 15; 18
VICTORIA
statornică :
• Iubire
... 11;
... 13;
-3; 15. 17; 19
(16 28 79) — 9;
STUDIO
mititei
• Zece
negri
mLL
(59 53 15) — 10: 13; 16; 19, COSMOS
D , 1^
(27 54 95) — 9;
12;, IU
15;, IO
18
BUZEȘTI
• Prețul
unei
vieți :
(50 43 58) — 15; 18
• O farsă pentru cuscru : LUMINA
(14_74 16) — 9; 1115.L 17; 19
• Destin tragic: COTROCENI (81 68 88)
— 15; 17: 19
• Oricare fată iubește un băiat :
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13: 15: 17; 19
• Ultima noapte a Șeherezadei : AU
RORA (35 04 66) — 9; 11: 13: 15: 17: 19
• Unde este un „nofelet"? : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17: 19
• Călătorie peste mări : MUNCA
(21 50 97) — 15; 18,15

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Mincinosul. Spectacol prezen
tat de Teatrul dramatic Constanța —

se referă exclusiv la raporturile
omului cu obiectul muncii, ci si la
raporturile omului cu omul, din ca
litatea acestora din urmă decurgînd
și finalitatea umanistă a celor dinții.
Educația comunistă, munca politicoideologică, activitatea de propagandă
au ca finalitate specifică acest gen
de învățare — Învățarea socială.
Relevind necesitatea și importanța
unității dintre competența profesio
nală și competența civică, dintre
„învățarea cognitivă" și „învățarea
socială", atît Tezele din aprilie cit și
Expunerea din noiembrie, care
îmbogățesc concepția partidului nos
tru privind căile formării și dezvol
tării conștiinței socialiste,
accen
tuează necesitatea corelării întregu
lui sistem , de ctfnoștftițe căre fa£
spiritul revoluționar, cu lupta pentru
promovarea nouliiî, pentru înlătura
rea din conștiință a vechilor menta
lități și practici.
Formarea conștiinței socialiste nu
este, desigur, lipsită de contradicții.
Există în mentalitatea unor indivizi
manifestări de înstrăinare spirituală,
rămineri in urmă ale conștiinței,
exprimate prin atitudini rutiniere,
conformiste, lipsite de receptivitate
față de nou ; se mai manifestă
exercitări formale ale rolurilor so
ciale cu însemnătate pentru viața
unei colectivități,
comportamente
duplicitare. Procesul formării con
științei socialiste nu este linear. In
el sînt implicați oameni vii, expe
riențe de viață diferite, obiceiuri
dobîndite în contexte de viață dife
rite. Este și motivul pentru care
documentele de partid
subliniază
importanța deosebită a combaterii
ferme a tuturor manifestărilor și
mentalităților înapoiate în muncă și
viață, concomitent cu acțiunile
vizînd prevenirea apariției lor.
O importanță deosebită în activi
tatea de educație comunistă o au
cunoașterea, însușirea și promova
rea în viată a Codului moral
comunist — obiectiv major al în
tregii activități politico-ideologice
și cultural-educative, obiectiv cu
semnificație esențială pentru condi
ția umană la acest sfîrșit de secol
și mileniu.

Lector unlv. dr.
Gabriela COLTESCU

18; (sala Amfiteatru): Torquato Tasso
—18; (sala Atelier) : Ultimul set — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Carmen Rulat — pian
(Bach, Mozart, Chopin, Marțian Ne
grea, Debussy) — 17,30; (Ateneul Ro
mân) : Concert simfonic. Dirijor : An
tonio Firolli (Italia). Solist : Daniel
Podlovschi — 19
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Lo
godnicul din lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : A treia
țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare
pierdută — 18,30
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : Joc
ciudat după scăpătat (amînat din 28
III) — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Necazurile unui îndrăgostlt — 18; (sala Studio) : Amintirile
Sarei Bernhardt — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18; (sala
Giulești, 18 04 85) : Bărbierul din Se
villa — 18
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy,
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65) ;
De la tango Ia rock — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy —
15; Anotimpuri — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70,
la sala Teatrului de comedie) : Hoțul
sentimental — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
David Copperfield — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Bu-All — 10; Vîntură lume
— 15; (sala Cosmonauților, 11 1204) :
Puiul — 15
• Circul București (10 41 95) : Vedetele
Circului din Varșovia — 19
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Dalbul pribeag — 18,30
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In cele mai pitofeȘti locuri ale
județului Olt au fost â’hnerîă'jă'fe
unităti turistice care oferă, in
orice anotimp, condiții optime de
odihnă și recreere. Astfel. în orașul
Balș, pe șoseaua națională Sla
tina — Craiova (D.N. 65, E 94),
la 28 km de Slatina, a fost con
struit Complexul turistic „Centrai" cu 100 de locuri de cazare
in camere cu confort categoria I,
cu restaurant, bar de zi și cofe
tărie. Popasul turistic „Pădurea
Sarului" este amplasat pe șoseaua
națională Slatina — Craiova (D.N.
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O formă de control la dispoziția
cetățenilor asupra desfășurării servi
ciilor publice, a îmbunătățirii acti
vității acestora o constituie dreptul și
posibilitatea de a sesiza deficientele
întîlnite, în vederea înlăturării lor
operative, generalizării experienței și
inițiativelor pozitive, înaintate. In
acest scop, în unitățile comerciale
și de prestări servicii s-a instituit
cu mulți ani în urmă condica de se
sizări sau „jurnalul cumpărătorului",
cum i se spune, obligativitatea ti
nerii sale in permanentă la dispo
ziția cetățenilor, a soluționării reclamațiilor, cu toată răspunderea, în
termenul legal. Sint insă respectate
peste tot aceste norme cu privire la
condica de reclamații ? Este între
barea de la care a pornit și anche
ta de față in municipiul Reșița.
Am intrat pentru început la res
taurantul cu autoservire „ExpresGară". Ne-am uitat după condică
prin toată sala, și astfel l-am putut
informa pe șeful unității (N. Știucan) că in mod sigur nu se află acolo. Aceasta, deoarece nici el nu
prea știa pe unde să o caute. în cele
din urmă și-a amintit că a dus-o în
birou să rezolve o sesizare făcută
„mai zilele trecute". In fața noas
tră a și „rezolvat-o" : a decupat pur
și simplu cuponul însoțitor. Dacă
prin „zilele trecute" se poate înțe
lege ultimul trimestru al anului tre
cut, atunci șeful de unitate... nu de
pășise termenul de rezolvare decît
cu vreo trei luni. Intre timp, nimeni
nu. mai avusese cum să consemneze
ceva în condică. Deși un control re
cent constatase aspecte care nu au ce
căuta într-o unitate de alimentație
publică. Motiv pentru care era cu to
tul îndreptățită invitația unui client
făcută în sus-zisul „jurnal" către res
ponsabilii comerțului reșițean : să
servească și dînșii masa din cind in
cind in amintitul local, la rînd cu
ceilalți clienți.
Nu trebuie să insistăm în legătu
ră cu faptul că tocmai acolo unde
condica este absentă, mai exact do
sită; sînt din belșug prezente aspec
tele de incorectitudine. Bunăoară,
la Reșița așa stăteau lucrurile
în mai toate unitățile întreprin
derii Comerciale de Stat pentru Le
gume și Fructe (I.C.S.L.F.). La uni
tatea nr. 17 (din piața Engels) am fi
vrut să consemnăm murdăria din
unitate și merele stricate expuse în
vitrine. Dar jurnalul era la șe
ful de unitate ÎN. Stanca). în
cuiat in biroul dumnealui. „Acolo e locul lui", ne-au asigurat cei
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65. E 94) la 8 km de Balș și la
20 km de Slatina, intr-o frumoasă
pădure de la care și-a luat și
numele. El este dotat cu căsuțe
pentru cazare și cu o braserie
spațioasă. La 23 kilometri de Sla
tina. pe drumul județean Scprnicești — Poboru. lateral de șoșeaua națională. Slatina — Pitești
(D.N. 65, E 94) se află hanul
Scornicești, excelent loc de popas
oferit de cazarea in camere cu
încălzire centrală și de un res
taurant cu terasă.

ol sindicatelor din Rîmnicu Vilcea

Foto : E. Dichiseanu

întrecerea celor mai buni
dintre cei buni
a și în anii trecuți, In vacanța
de primăvară, între 9—15 apri
lie, se va desfășura faza națio
nală a concursurilor pe discipline
de învățămînt.și pe meserii. .Numele
de olimpiade — cu care elevi, pă
rinți, profesori s-au obișnuit să le in
tituleze pe primele — traduce de alt
fel spiritul în care se desfășoară ele:
întreceri ale puterii creatoare,, spri
jinite pe solide cunoștințe la un
obiect sau altul. ale capacității de
sinteză a acestora — de sinteză creatoare —, în fine, întreceri care dau
posibilitatea de a verifica modul în
__________ a reușit să educe, să
care r
profesorul
orienteze germenii spiritului creator.
Se mai verifică apoi spiritul de com
petiție și loialitate, capacitatea de
concentrare și de exprimare a per
sonalității elevului. Sînt, totodată,
aceste concursuri, dovezi ale calității
și elasticității sistemului de învățămînt din România contemporană, ale
competenței și modernității structu
rilor sâle organizatorice ; este știut
că toate acestea se probează prin
nivelul general de cunoștințe, cit mai
ridicat, asigurat tuturor elevilor, pe
de o parte *, pe de alta, prin felul
în care procesul de învățămînt asi
gură o instrucție diferențiată, stimulîndu-i pe cei cu aptitudini deose
bite. canalizîndu-le energia, sprijinindu-i să finalizeze forța de creație.
Una dintre dovezile cele mai eloc
vente în acest sens este suita de
strălucite rezultate obținute de ele
vii noștri, de cîțiva ani buni, la
olimpiadele internaționale de mate
matică, fizică, chimie. Să reamintim
că la a 28-a ediție a concursului in
ternațional de matematică, desfășuzaiă..laUWftMW jâ? ifi4ffiul”Toc Intr-o
manieră entuziasmantă, obținind 250
de puncte din 252 posibile (cete două
puncte pierdute datorîndu-se unei
mărunte neglijențe a unuia dintre
participanți, autor și el al unei lu
crări de premiul I). Am, citat numai
cu totul exaceastă performanță
cepțională — dintr-o serie foarte
bogată.
Pregătirea pentru asemenea performanțe. se verifică de la primele
etape ale concursurilor pe discipline.
Acestea au, la început, un caracter
de masă. La faza pe școală parti
cipă un număr însemnat de elevi.
Etapei pe școală îi urmează cea pe
oraș (sector), județ (municipiul
București) și, desigur, etapa republi
cană. Tot atîtea posibilități pentru
o selecție riguroasă, pentru „dreaptă
măsură" — pentru a-i alege întradevăr pe cei mai buni, uneori fiind
necesare departajări infinitezimale.
Dar concursul e concurs, fie că e
vorba de o olimpiadă sportivă sau
de una de matematică ori infor
matică !
Organizatorii, Ministerul Educației
și Invățămîntului, Comitetul Central

in transformarea revoluționară a societății
(Urmare din pag. I)

Centrul de cultură si creație „Cîntarea României"

C

al U.T.C., Consiliul Național
National al Or- , concursurile pe meserii : electroteh-i
nică (Bistrița-Năsăud), construcții'
ganizației Pionierilor,. (actorii
.de
f
(Focșani), profil economic (Pitești),
răspundere din ministere., (pentru
mecanică (Constanța și Arad), steno
concursurile pe meserii), inspectora
dactilografie (Craiova), industrialtele județene, cadrele didactice din
agricol, (Călărași, Huși, Blaj), mine
licee și școli generale, au pregătit
(Bălan), metalurgie
(Reșița, Oțeiu
minuțios, pină la ultimele amănunțe
Roșu), sanitar (Tîrgoviște), aeronaude natură organizatorică și metodica,
.
țică
(Buțiirești)
etc.
desfășurarea probelor de . concurs,, a.
Concursurile pe discipline de învă
programelor educative in care , vor
țămînt din acest an aduc și noutăți. ,
fi antrenați și in acest an elevii și
Astfel, la. Tirgu Mureș, elevi de clasa '
profesorii însoțitori. După deschidere
a XII-a. calificați la faza republica
și susținerea lucrărilor, cei prezenți
nă. vor susține o probă teoretică la
vor lua parte la programe cu deose
disciplină „organizarea producției și
bit conținut patriotic, educativ : vi
a muncii în întreprinderile economice*
zite la obiective economice și cultu
și legislația’ economică", marcind ast-.’
rale, în unități școlare reprezentative
fel atenția pe care programa de liceu, .
din județul respectiv, cunoașterea
o acorda acestei importante ramuri1
mărețelor
ctitorii
ale
„Epocii
căci, astăzi, nu mai poate fi conceput,
.Nicolae Ceaușescu", excursii cu ca
un absolvent, al unui ciclu de învăracter documentar, vizionări -.de
.țămînt, care. încadrat în producție, să
nu aibă solide cunoștințe de organi
zare a producției, de legislație ecoPrefață la apropiata etapă nomică. Muncitorul și specialistul nu
pot răspunde exigențelor activității
republicană a concursurilor productive dacă nu au. pe lingă pre
gătirea, teoretică și practică pentru
școlare
meseria aleasă, noțiuni de organizare
economică, juridice — corespunză
toare.
O noutate remarcabilă este organi
spectacole, schimburi de experiență,
zarea primului concurs de pedagogie
simpozioane tematice, sesiuni de co
și psihologie pentru clasele IX—XII
municări, întîlniri cu personalități
(licee pedagogice). 100 elevi din cele
prestigioase dintr-un domeniu sau
22 de licee de profil din țară vor par
altul etc. La Iași, Concursul național
ticipa la acpastă primă ediție, orga
de limba și literatura română „Mihai
nizată la Liceul pedagogic din Ca
Eminescu" (ediția a 32-a) pentru cla
ransebeș, unitate de invățămint eta
sele de liceu va avea un caracter
lon. Cu puțin timp in urmă, am cujubiliar,
comemorînd
centenarul
npscut în colectivul didactic de aici
morții poetului național. Elevii de
.........................
•
—
febra
pregătirii pentru olimpiadă.
gimnaziu (clasele VI—VIII) se vor
înțțece^Boțoșani.,
--------.-------------------------------------se leagă indestructibil destinul ge
liceul : cabinete și laboratoare cu do
niultii tutelar al culturii române.
____ ___
_________,_________
,________________
tare
excelentă,
între care
se remarcă
Vor fi, fără îndoială, momente <1«
cele de pedagogie, în care accentul
„rarăx emoție pentru
a.-.. ---participanți
ww .
Cade
;
pe asigurarea problemelor de
încă de la deschidere, un moțhent
conținut (surse de informare, biblio
de „prelecțiune", reînviind atmosfera
grafie vastă și sistematică, mape pen
„Junimii", va marca afectiv eveni
tru fiecare elev conținînd modele de
mentul (tema : „Mihai Eminescu,
proiecte de lecție, de strategii didac
poet național și universal", prelegere
tice, de proiectare sistemică a activi
de Mihai Drăgan, coordonatorul
tăților. fișe psihopedagogice model,
prestigioasei colecții „Eminesciana"
de evidență a activităților didactice,
a Editurii Junimea). In aceleași lo
un set foarte bogat de teste etc.), de
calități se va desfășura și a 20-a
practică pedagogică, foarte bogat în'
ediție a concursului pentru limba și
materiale la îndemîna elevilor, utile,
literatura maternă (maghiară și ger
organizate impecabil, pe obiecte de
mană). Bucureștiul. va găzdui, ihtreînvățămînt. „A-i învăța pe elevi să j
cerea la limba și literatura latină.
învețe, obiectiv prioritar al școlii mo
Pentru matematică au fost alese
derne", citeam pe unul dintre panou
Baia Mare (cl. VI—VIII) și Suceava
rile din acest liceu. Ideea, de mare
(cl. IX—XII) iar tinerii informatiactualitate și modernitate, sinteti
cieni vor concura la Oradea. Pentru
zează o realitate vie, care se regă
celelalte discipline (primă localitate,
sește în întregul nostru învățămînt.
clase gimnaziale) : fizică (Drobeta
Apropiatele olimpiade vor arăta,'
Turnu-Severin. Satu Mare), chimie
prin rezultatele obținute de elevi,
(Slobozia, Zalău), biologie (Rîmnicu
calitatea cunoștințelor predate în
Vilcea. ambele niveluri)', istoria
școli, fructificarea minunatelor con
României (Slatina), economie poli
diții de muncă și învățătură pe care
tică. cunoștințe social-politice. filo
partidul Și statul nostru le-au creat
zofie (Tirgu Mureș), geografie (Ba
pregătirii, temeinice a tinerei gene
rații.
cău), limbi moderne ’(Alexandria),
licee de artă — București. Dintre
Costin TUCHILA

magazinul „Agrocoop" nr. 1, șeful de
unitate, I. Ciortan, a vrut cu tot
dinadinsul să ne încredințeze că acele cupoane sînt trimise prin poștă,
de către el, clienților care au făcut
sesizarea. „Dar — 'ne spune tot el cu
amărăciune — nimeni nu-și trece adresa". Lăsînd la o parte faptul că
șeful de unitate nu știa ce făcuse cu
respectivele cupoane, ceea ce dove
dește că mai curind le aruncase la
coș, in realitate mai toți reclamanții
iși trecuseră adresa, numele, prenu
mele. ba uneori și locul de muncă,
in josul unor observații de genul acestora : vinzare preferențială și ati-

unor lucrători în legătură cu utili
tatea acestei forme de dialog cu
cumpărătorii. Se înțelege, nu este
vorba de cei care nici nu fac posibil
acest dialog, dosind condica, ci de
acei lucrători, responsabili de uni
tăți care respectă normele privitoare
la jurnalul cumpărătorului, incepînd
cu ținerea acestuia la indemina ce
tățeanului. Așa, de pildă, stăteau lu
crurile in mai multe unități ale
I.C.S. Alimentara prin care am tre
cut. „Jurnalul" se afla la vedere,
deasupra caselor de marcaj, fiindu-ne
oferit imediat, fără obiecții cind l-am
solicitat în postura clientului. „Ade
vărul este că jurnalul cumpărătoru
lui constituie un ajutor prețios pen
tru noi, ne-a spus Emilia Preduș,
responsabila unității nr. 13. Pe lingă
faptul că el este un mijloc de a con
tribui la întărirea disciplinei, a res
pectului și solicitudinii față de cum, părători din partea fiecărui vînzător,
jurnalul cumpărătorului ne ajută să'
cunoaștem cerințele cetățenilor și,
z totodată,
să putem prezenta ar
gumentat aceste cerințe către con
ducerea întreprinderii, unitățile de
aprovizionare sau diverse organe de
control și îndrumare". Spre a cu
noaște cum se rezolvă sesizările ce
se fac. am mers la sediul întreprin
Prin unități comerciale din municipiul Reșița
derii, unde ni s-a pus la dispoziție
registrul in care acestea sint con
semnate. în rubricile sale, ținute la
adevărată degradare a modului cum
tudine necorespunzătoare față de
ce clienții nu se mai puteau mișca
zi, se notează succint numele și aclienții... nepreferați. Și multe altele
trebuie privite aceste „jurnale". me
unul de altul. In privința condicii,
nirea lor. De altminteri, nu sînt de
dresa celui care face sesizarea, con
de aceeași factură. Nu era de mi
o „deosebire" : se afla nu în bi
ținutul acesteia și modul de rezol
rare
că
in
ultima
vreme
hotărîseră
loc rare cazurile cind simpla solici
roul șefului, ci într-un cui 1în...
—
magazie. De ce nu în magazin ?
tare a condicii determină un adevă
să țină buclucașa condică la păstra- • vare, care, nu o dată, înseamnă sanc
țiuni destui de severe la adresa ce
re, in dosul unor borcane cu mură
„Pentru că — ne explică șeful (I.
rat torent de imprecații la adresa
Stanca) — unii clienți nemulțumiți
turi. Am consemnat și alte aseme
lor reclamați pe drept cuvînt. Da.
..imprudentului" care a îndrăznit
într-adevăr, acesta este un mod
scriu în ea". Intr-adevăr. Așa însă
nea „explicații", mal mult sau mai
acest lucru. Or. o asemenea atitu
corect, cu acoperire în fapte, nu doar
ce se întimplă ? „Ei, ne mai înțele
dine nu poate fi tolerată. Dosirea
puțin penibile, în legătură cu așaîn scripte, de a soluționa sesizările
condicii
de
sesizări,
refuzul
de
a
o
gem cu ei, îi mai împăcăm". Și cu
zisa rezolvare a sesizărilor cetățeni
clienților, care trebuie să se în
asta s-a rezolvat probletna. Condu
lor, care, în cele mai multe cazuri,
prezenta solicitanților. că să nu mai
troneze in toate unitățile comerciale.
cerea I.C.S.L.F., dacă o fi interesînvorbim de jigniri și alte asemenea
nu trece de „exigenta" instanță a
„amabilități", sînt fapte, sînt abateri
Si. desigur, nu numai din Reșița.
d-o cumva acest aspect (deși după
responsabilului, adeseori el însuși
Numai astfel „jurnalul cumpărătoru
cele constatate se vede clar că nu),
reclamat. Și aceasta deoarece unii
suficient de grave care să-1 descali
lui" răspunde menirii sale de a fi un
poate conchide liniștită : nu sint re
din cei obligați să rezolve intr-ade
fice definitiv pe cel în cauză de a
instrument util, eficient de îmbună
clamații, nu sînt probleme. „Meto
văr asemenea sesizări sînt deosebit
mai putea lucra cu publicul.
de... discreți : nu-i interesează cîtuși , tățire a activității comerciale, de în
dele" de a ajunge la un asemenea
De bine, de rău. unii clienți mai
tărire a disciplinei, a solicitudinii și :
insistent! care nu se lasă nici „îmrezultat ? Nu o servire ireproșabilă,
de puțin ceea ce tot scrie cumpără
respeetului față de cumpărător. Con
politicoasă, nu o aprovizionare co
păcați", nici intimidați, nici înduple
torul in „jurnalul" lui.
cați ajung totuși să scrie în jurnalul
form, de altfel, reglementărilor in
respunzătoare și un aspect îngrijit
Toate aceste fapte, constatările fă
vigoare. Căci, subliniem încă o dată'
al unităților, ci mult mai „simplu" :
respectiv. Dar așa cum aveam să
cute Îndreptățesc fără îndoială
pentru cei ce se pare că au uitat, '
întrebarea : ce fac întreprinderile
constatăm în multe unităti comercia
dosirea condicii și încercarea de „îm
îndatorirea. de a ține la dispoziția
comerciale,
•
conducerile
acestora,
le resitene. fără nici un folos. In
păcare" a clienților pe bună drep
cetățenilor „jurnalul cumpărătorii-;
care au în subordine astfel de uni
tate nemulțumiți. Și trebuie spus
multe cazuri, rezolvarea se redu
Iui“ și a răspunde prompt sesizări
tăți ? în controalele pe care le în
că nu e o „metodă" folosită doar la
ce la detașarea cuponului ce înso
lor acestora nu este facultativă, ci o
țește fiecare sesizare. în mod nor
treprind. nu urmăresc și acest as
unitățile aprozar. Am întîlnit-o cu
obligație legală, izvorîtă din preve-'
mal, acesta trebuie să fie trimis la
mici diferente șl la unele unități
pect ? Sau este ; cumva considerat
derile legii privind rezolvarea sesi
întreprinderea comercială, care este
minor ?
.
„cu firmă" - din plin centru al orazărilor și propunerilor oamenilor
obligată sa ia măsurile ce se cuvin.
Astfel stînd lucrurile în nu puține
șui ui.
muncii.
Cum stau însă lucrurile ? în mod
Aspecte de genul acestora, pe care
unități comerciale in care am intrat,
diferit, de la unitate la unitate. La
Ion MARIN
am vrut totuși să aflăm-uși-părerea-nu-are rost să le mai redăm. pun

In loc să înlăture deficiențele
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Domnului CHRISTOS SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elene

BACĂU : Apartamente noi pentru oamenii muncii
ATENA,

Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere Îmi oferă plă
cutul prilej de a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, precum și de prosperitate pentru poporul
elen prieten.
,
■

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

t

Cronica zilei
Miercuri a avut loc o conferință
de presă, organizată de reprezen
tanța comercială a Ambasadei R.S.
Cehoslovace din București, cu pri
lejul celei de-a XXI-a ediții a Tir
gului internațional de chimie —
„INCHEBA" — de la Bratislava.
în acest cadru, Emerich Pan, di
rector în cadrul întreprinderii de
Comerț Exterior „INCHEBA". a

prezentat programul tirgului, sub
liniind că tara noastră este un ex
pozant tradițional la această ma
nifestare economică internațională.
Totodată, vorbitorul a evidențiat bu
nele relații de colaborare existente
între întreprinderi industriale și co
merciale din România și Cehoslova
cia.
(Agerpres)

OLT : Schimb de experiență
în județul Olt s-a desfășurat un
util schimb de experiență, in or
ganizarea secției de propagandă a
comitetului județean de partid, pe
tema: ..Modalități ale activității
politico-educative in sprijinul pro
ducției". Au participat secretari ai
comitetelor municipal si orășenesc
da partid, secretarii si secretarii
adjuncți ai comitetelor de partid
dl^unîtătTle^ndJZtriMe. “pre^dintii comitetelor de sindicat si ai
organizațiilor de tineret, alte Ca
dre. După vizitarea Întreprinderilor
de vagoane Caracal si de osii și

(Urmare din pag. I)

boghiuri Bals. au fost susținute
expuneri si prezentate referate vizînd forme si metode folosite de
comitetele de partid, sindicat si
UTC pentru educarea și mobiliza
rea comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii la realizarea exem
plară a sarcinilor economice pe
anul 1989. în încheiere a fost prezen.tat un Irumos nroșram culturalartistic, susținut de formații parti
cipante la actuala ediție a Festiva
lului național ..Cîntarea României".
(Mihai Grigoroșcuță).

formează navigatorii (2 500
oameni), docherii și meca
nizatorii (2 200). Dacă me
canizarea n-ar fi cea care
este, afla ți că numai la Ga
lați ar trebui să folosim
18 000 de persoane. Iată de
ce mi se pare normală
„desfășurarea de forțe",
cum ați numit-o dv., in
vederea perfecționării oamenilor.
Anual.
filiala
noastră perfecționează și
policalifică peste 1 500 de
oameni, inclusiv coman
danți de nave, mecaniza
tori și docheri. Numai in
’89 vor absolvi programe
le adecvate specificului ac
tivității de transport flu
vial peste 6 500 de oameni,
îar prin cele de reciclare
și policalificare cu scoate
re de la locul de muncă
vor trece alți aproape 700 !
Avem și un ponton școală.

aflăm nu-i altul decit sala
de navigație a Filialei de
formare și perfecționare a
lucrătorilor din navigația
fluvială Galati. Există aici
incă douăsprezece aseme
nea săli și cabinete dotate
cu aparatură ultraperfecționată, inclusiv cu testere,
magnetoscoape, televiziu
ne cu circuit închis. O
bună iparte dintre acestea
au fost realizate prin autbdotare. Acum se lucrează
la construirea unui simu
lator de radar fluvial, care
în trimestrul trei va intra
In probe de casă. Calcula
torul lui va „crea" toate
obstacolele, toate dificul
tățile existente pe harta
Dunării, cu toate amena
jările ei hidrografice, por
tuare și de navigație.
Corpul profesoral este for
mat din zece cadre didac
tice — toate posesoare ale
brevetelor maxime, toate
autoare de cursuri tipărite,
de manuale. Elena Boitan
îi
perfecționează
pe
cursanți în limbile germa
nă și rusă, folosite pe
fluviu tot așa de frecvent
precum engleza pe mării? pe careul deplasăm In porși oceanele planetei; ext,urile noastre, la cerere.
pertul
instructor
Paul A’zi, a fi lucrător pe fluviu
Butușilă». — numele11 cu-. • impune o competență deonoașteti tot djn .paginile ! /sebităiJ> fie și pentru Tinit
„Scînteii" : este unul și
„simplu" docher. Pregătim
același om care, navigator
oamenii și pentru prezent,
solitar la bordul unui
dar și pentru viitor. Ați
velier construit de el, a
văzut cum se lucrează cu
făcut o strălucită cursă
macheta navei ..Jariștea".
pină-n Marea Marmara —
Acum, in serviciu se află
predă. firește, navigația ;
doar două nave de acest
Mihai Morariu — „autorul"
tip. dar nu peste multă
studioului TV din incintă
vreme vom avea 48. încă
— este nr. 1 în electroun exemplu : am terminat
macheta, și lucrăm cu ea,
nică...
— Nu vi se pare prea
a primei nave fluviale ro
mare această desfășurare
mânești tip RO-RO. Nava
de forțe 7- — l-am intrebat
adevărată nu-i încă gata,
pe ing. Mircea Toader,
dar oamenii întreprinderii
directorul, el insuși spe
trebuie să știe s-o folo
cialist cunoscut $1 recu
sească, cind va intra în
noscut In mașini termice
dotare. încă de la inceput,
și
por*
și instalații navale
la parametrii maximali. A
tuare. Răspunde :
trecut de mult timpul în
— Nicidecum.
Oricine
care celor de pe fluviu li
dintre cei care se pricep
se cerea doar forță fizică...
într-adevăr, a trecut.
vă poate explica de ce na
vigația fluvială e mai grea
Vechii rujari (dar mai ales
fiii lor) au deprins noțiuni
decit cea de pe mare.
•noi cum sint corrteinerizaAvem acum la Galați trei
re, paletizare, autostivuire,
porturi : Bazinul nou. Por
Inslinguire. siguranța na
tul docuri și Portul mine
vigației. Cindva, pe Dună
ralier. Gradul de mecani
rea de jos circula o zicere:
zare în primele două se
plasează între 91 și 95. la
„La docheri, carte multă
sută, iar in cel mineralier
nu se cere / Poți fl prost,
dar s-ai putere". Și se mai
este de sută la sută. Capa
afirma că asta ar ține de
citatea porturilor dunăre
natură. Timpul a dovedit
ne — inclusiv cele de
pe Canalul Dunăre-Marea
că respectivele aserțiuni
nu țineau exclusiv și nici
Neagră — este acum de 45
măcar precumpănitor de
milioane tone pe an. Din
natură, ci de structură, De
totalul
personalului
de
structura unui anumit tip
care dispune întreprin
de societate care ea era
derea — circa 13 000 de oa
proastă, nu oamenii, nu
meni — 7 500 lucrează nu
profesiile. O dată cu ea au
mai la Galați. Ponderea o

Colectivele de muncă din cadrul
Trustului
Antrepriză
Generală
Construcții-Montaj Bacău înscriu
pe graficul întrecerii ce o desfă
șoară in cinstea zilei de 1 Mai noi
și semnificative fapte de muncă.
Astfel, prin buna organizare a ac
tivității pe fiecare șantier și folo
sirea pe scară largă a unor mate
riale de construcții locale, ei. au
Înălțat și dat in folosință oameni
lor muncii din municipiul. Bacău
și din celelalte orașe din județ pri
mele blocuri de locuințe care în
sumează 236 apartamente din cele
3 200 apartamente prevăzute pen
tru acest an. Cu acestea, numărul

apartamentelor construite numai
în municipiul Bacău, în perioada
care a trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului și pînă în
prezent, se ridică la 56 000. O dată
cu blocurile de locuințe, aici au
fost date în folosință numeroase
spații comerciale, unități presta
toare de servicii, unități școlare,
sanitare și alte obiective edllitargospodărești de larg interes. La
această dată, în orașele si centrele
muncitorești de pe văile Trotușului șl Bistriței se află in diferite
stadii de construcție peste 2 000 de
apartamente. (Gheorghe Baltă).

VASLUI : Consumuri materiale reduse
Concomitent cu îndeplinirea rit
mică a principalilor indicatori economici de eficientă, colectivele
de oameni ai muncii din întreprin
derile industriale ale județului Vas
lui acordă o atenție tot mai mare
încadrării stricte in normele de
consum, valorificării superioare,
gospodăririi si economisirii ma
teriei prime, materialelor si ener
giei. Numai in primul trimestru al
anului, prin aplicarea unor iniția
tive muncitorești. în condițiile unor

producții suplimentare In valoare
de 50 milioane lei. in județ au
fost economisite peste 400 tone
metal, 470 tone combustibil con
vențional și 680 MWh energie electrică. Rezultate bune In această
acțiune au înregistrat întreprin
derile de rulmenți si de elemente
pneumatice si aparate de măsură
din Bîrlad. mecanică Vaslui, ia
bricile de utilaj complex Huși și
de utilaje pentru construcții din
Negrești. (Petru Necula).

BRAȘOV : Parcuri noi, înfloritoare
în zona fostei platforme a fa
bricii de ciment. dezafectată, se
apropie de sfirsît lucrările de ame
najare a unui nou si frumos parc.
El se numește Parcul Trandafirilor
si se va constitui intr-un frumos
loc de odihnă și recreare pentru
oamenii muncii si copiii Brașovu
lui. Parcul Trandafirilor se alătură.

dispărut armatorii, misitii
și vătafii portului, au dis
părut proxenetii și crupierii, contrabandiștii, ban
cherii și cerealiștii. a dis
părut toată fauna aceea
care făcea „deliciile" por
turilor de la Dunărea de
jos, deci și de la Galati.
Cum se muncea înainte
în portul Galati 7 împreu
nă cu Ana Savin și cu
Stanciu Barbălată — ambii
secretari ai comitetului de
partid din „Navfom“rul
gălățean — am răsfoit un
album cu fotografii datînd
din 1897 („Strămoșul" ac
tualei întreprinderi a fost
N.F.R.,
adică Navigația
Fluvială Română, șl fiin
țează din 1890). Ei bine,
aflati că in afara portre
telor diferiților șefi de
compartimente, a gradați
lor diferitelor echipaje și

în felul acesta, altor parcuri ame
najate în ultimul timp în diferite
zone ale municipiului, cum sînt
cele din vecinătatea Teatrului dra
matic si a Policlinicii județene, de
la intersecția străzilor Calea Bucu
rești și Lacurilor. (Nicolae Mo
canul.

picioarele înainte, la poar
ta bisericii. Cu spatele am
muncit pină in 1960, cind
in portul Galati au apărut
primele 12 macarale. Se
lucrează cu totul altfel
astăzi, deși traficul e in
comparabil mai mare".
Bine zis „incomparabil",
în 1953 capacitatea de ope
rare a portului Galați era
ceva in jurul a 300 000 tone
anul
pe an ; în 1965
Congresului al IX-lea al
partidului — se ajunsese
la aproape un milion de
tone. Astăzi 7
Iată-ne într-o zi de primăvară pe cheiurile portu
lui mineralier. Capacita
tea de operare anuală —
ne informează ing. Eusebiu
Vlad. șeful portului, și Io
nel Iosif, secretarul comi
tetului de partid — este
de 24 milioane tone. (Re-

Rinduri, rinduri, muncitorii
aimaginilor unor nave —
nimic concretreferitor
la
muhca-tnuncă și la cei
care o prestau. Presa muncitoreăscă 4tu ezita? insă să
prezinte adevărul. Iată o
relatare
din
„România
muncitoare", 27 iunie 1910 :
„In fața docurilor la dana
nr. 4 era ancorat vaporul
italian «Madelena*. Pe la
orele 7.00 se ordonă să se
mărească greutatea pe spi
narea lucrătorilor și numă
rul lor. Ei erau acum in
număr de 15, ducind fie
care o greutate de 102 kg !
La un moment dat, pe cind
toți
erau cu încărcătura
pe schelă, ea se rupe și
muncitorii cad in apă. Re
zultat — un mort și doi
răniți".
Și tot așa s-a lucrat la
Galați nu numai în primul
deceniu al actualului secol,
ci încă mulți, foarte mulți
ani. Iată mărturia fostului
docher Ion Vasile, comu
nist 63 de ani : „Sint fiu
de căruțaș din port. Acasă
am fost doi băieți și patru
fete. Mai trăim cinci. Am
făcut cunoștință cu portul
in 1943. Docherii lucrau in
cete de cile 50 de oameni.
O ceată avea patru poște.
Totul căram cu spatele.
Cei mai ușori erau sacii cu
ciment, aveau doar 50 de
kg fiecare. Ceilalți — sacii
cu cafea, zahăr și orez —
erau numai de 100 kg.
După ce-i scoteam din vas
ii încărcăm la tren. Viața
docherilor era mai scurtă
decit a celorlalți meseriași.
Ei ajungeau cel mai des cu

petăm : ,la .Galați mai sint
Încă alte două porturi). La
cheiurile sale acostează,
frecvent,
vapoare
din
Australia," China. ?Mridijb,
Venezuela, Brazilia. S.U.A„.
Pădure de macarale. Ur
mărim împreună opera
țiunile de încărcare cu la
minate ale cargoului „Anhuajiang"
(16 000
tdw).
Norma internațională este
de 1 300 t/zi, dar încă de
ieri s-a constatat că se pot
încărca chiar 2 000 t ! Cum
se procedează 7 Iată-i la
lucru pe docherii și meca
nizatorii din echipa lui
Marinei Chivu. Măricel
Danilă și Mihai Simovici
scot tabla groasă din de
pozit și cu ajutorul podu
lui rulant o așază pe plat
forma tractorului condus
de Panait Chivu. Alți șase
oameni — Dinu Sandu,
Marcel
______________
Manțu,
Ștefan
...
Gheorghi, Constantin Dragu, Costică Năstase și Sile
Florea — preiau încărcătu
ra, o leagă în cîrlig, iar
macaragiul Grigore Virgolici o ridică, o aduce
deasupra navei și o depune
în magazie unde Viorel
Ciorbă și Costache Zaharagiu au grijă ca alinierea
să fie perfectă, eliberează
cîrligul și... ciclul se reia :
tractodepozit-platforma
rului — cîrligul macaralei
— navă.
Astfel spuse lucrurile
simple
par a fi .teribil de
i
și de ușoare. Nu-i tocmai
așa. De ce 7 Pentru că
ziua-noaptea — vint —
ploaie — senin — ceață

— zăpadă — sărbătoare
toți acești oameni trebuie
să lucreze precum ceasor
nicele. iar utilajele de care
se servesc așijderea. Pen
tru că — și acesta este ca
zul macaragiilor și al aju
toarelor lor, mașiniștii —
pină ajung în cabină tre
buie să urce treptele echi
valente unui bloc cu zece
etaje — și imaginați-vă că
gerul e „doar" de... minus
20”C, ori ploaia, ori vîntul...
Deloc întimpiător, lucră
torii din port primesc in
fiecare zi, gratuit, ca și
minerii, o masă caldă. Și
tot neintîmplător benefi
ciază de un spor de șase
zile de concediu... Nici azi
nu-i ușor să fii docher, dar
e incomparabil mai ușor ca,
să zicem, în anii în care a
lucrat in docuri Ion Vasi
le. pensionarul. Dacă dis
ciplina și organizarea sint
ireproșabile, dacă utilajela
din dotare sint întreținute
și funcționează corect, se
pot bate și recordurile-recordurilor. O astfel de per
formanță — închinată tot
zilei de 1 Mai — a obți
nut-o tura condusă de
subinginerul Adrian Di
mitri u. operatorul de dană
Valeriu Ganea și echipa
lui Ghiță Negoiță. Sudde- r''
sul lor 7 Nu în 3—4 zile,
tăt ’ Mra de obicei, feî'! iri '
numai opt ore au descăr
cat cele 7 640 t cu cărbune
adus pentru combinatul si
derurgic de nava „Vulcan".
E firesc, nu 7 Zilei muncii
ce alt omagiu ii poate fi
adus
decit
recordurile
muncii 7
Astfel de oameni lucrea
ză la „Navrom" Galați. Și,
tocmai pentru că sint așa,
întreprinderea lor se nu
mără printre fruntașele
Pe țară. Și tocmai pentru
că sînt așa. tot de pe aces
te cheiuri a plecat în acest
an chemarea la întrecerea
socialistă către unitățile cu
același profit Si cum mai
sint oamenii de aici 7
Și așa : terminaserăm
documentarea pentru re
portaj și\ne pregăteam de
plecare.
Spre
mirarea
noastră,
operatorul
de
dană Sile Florea. 25 ani,
comunist,
absolvent
de
liceu, ne oprește si ne spu
ne cu cel mâi serios aer
din lume că am uitat să
notăm
ceva
important
Anume 7 Am Întrebat. Iar
răspunsul a fost : „Ați
omis să notați că azi noapte. pe malurile Dunării, la
Galați, au explodat In
frunze milioanele de mu
guri ai pădurilor de sălciu
Atit".

Mircea BUNEA
Dan PIAEȘU

C Unitatea și continuitatea literaturii A
•

(Urmare din pag. D
întrerupte. Redescoperirea tra
diției l-a fortificat pe scriitorul
român contemporan, l-a făcut
mai apt de a ieși in lume, ața
zlcind fără complexe. Totodată,
trebuie menționat că racordarea
la tradiție, la spiritul profund
al scrisului românesc dintotdeauna s-a dovedit a fi bene
fică nu doar pentru scriitor,
dar și pentru cititor. Apoi, deo
sebit. de important a. fost și
este (și) din acest punct de ve
dere rolul (și demersul) edito
rului, al. criticului, al istoricului
literar. Fără ei. incorporarea
firească in actualitate a valori
lor trecutului, a operelor clasi
ce era ți este aproape de necon
ceput. Scrisul, spiritul critic Și
veghea lor constituie un aport
de mare însemnătate la întă
rirea unității spirituale a tradi
ției.
O vastă activitate de revalo
rificare critică, de reinterpretare din unghiul sensibilității
și ideologiei epocii noastre, ba
zate, adeseori, pe noile cuceriri
ale metodologiei critice, a fost
desfășurată in ultimele decenii.
Serii, colecții, ediții critice con
sacrate clasicilor. în general
acelor scriitori care au contri
buit la „creșterea limbii româ
nești" au. intrat definitiv in
circuitul culturii noastre so
cialiste. multe dintre ele ciștigindu-și tin prestigiu incontes
tabil in rindul specialiștilor, in
conștiința tineretului studios, ca
și in cea a maselor largi de

cititori. Înainte de toate — „edi
ția Eminescu", fondată și edifi
cată, cum se știe, pină la un
punct, de Perpessicius, edițiemonument a culturii româ
nești. Și pentru că ne aflăm
in anul cind comemorăm un
secol de la moartea - celui mai
mare poet al românilor, să nu
uităm, in aceeași ordine de idei,
că a fost reeditată in această
perioadă, neîntrecuta pină as
tăzi exegeză călinesciană „Ope
ra. lui Mihai Eminescu" a cărei
primă ediție apăruse in 5 volu
me in perioada interbelică. O
inițiativă editorială care s-a
dovedit fertilă și de largă res
pirație culturală este colecția
„Eminesciana" a Editurii „Juni
mea", colecție concepută ca un
corpus Eminescu numărînd 15
ani de existență, aproape 50 de
numere apărute și reunind
studii, monografii, interpretări,
memorii. edite (unele tipărite
in diverse publicații și grupate
acum pentru prima dată in
volume), ca ți eseuri ale unor
cercetători, critici și istorici li
terari contemporani, români și
străini.
In general insă, de la croni
cari la Lucian Blaga și Alexan
dru Al. Philipplde sau Emil
Bott.a (vezi colecția „Scriitori
români"), de la „Colecția națio
nală de folclor" la „Dicționarul
literaturii române", elaborat de
un colectiv al Centrului de
lingvistică, istorie literară și
folclor din lași, dicționarul
tezaur al literaturii noastre,
bibliografia este impresionantă.

Apar
apoi
ediții exemplare
prin
acribie
filologică, prin
ținuta aparatului științific și a
studiilor ce le insoțesc.
In ampla acțiune de restitui
re a marilor valori culturale se
înscrie in prim-plan reeditarea,
la „Minerva", a „Istoriei litera
turii române de la origini pină
in prezent" de G. Călinescu,
la rindul ei cea mai cuprinză
toare întreprindere de revalori
ficare din perspectivă estetică
a tot ceea ce s-a scris in limba
noastră de la începuturi și pină
în 1940. Fiind un act de cul
tură capital, reeditarea monu
mentalei „Istorii" călinesciene,
ca și ediția Eminescu, este, tot
odată, și un act de patriotism.
Vnul dintre cele mai imbucurătoare aspecte ațe valorificării
moștenirii literare il constituie
preocuparea criticilor contempo
rani pentru analiza și interpreta
rea operelor clasice in spirit în
noitor. autentic modern. Conco
mitent cu angajarea. implicarea
responsabilă și de o netăgădui
tă competență in evoluția feno
menului literar actual, in sus
ținerea noilor promoții de pro
zatori, poeți, dramaturgi, ese
iști. criticii de azi consideră, in
linia tradiției criticii românești,
confruntarea cu operele clasice
— decisivă, nu doar' pentru per
manenta. actualitatea clasicilor,
dar și pentru propria lor forma
ție și profesie. Colecții și terii
de remarcabilă audiență, intre
care „Momente și sinteze".
..Contemporanul nostru", „Universitas", au inclus, fiecare, zeci
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și zeci de cărți de studii și eseuri
despre opere, autori, idei din
tezaurul literaturii noastre sem
nate de critici si eseiști tineri si
foarte tineri.
Ideea lui Tudor Vianu că
omul cult știe de unde vine,
cine este și încotro merge mi
se pare a fi, Intre altele, o de
finiție și o pledoarie, implicită,
pentru respectul tradiției, pen
tru continuitate și unitate spi
rituală. De altfel, așa cum s-a
dovedit, continuitatea ți uni
tatea
spirituală sînt. și ele,
garanții ale originalității cul
turii noastre. în virtutea căreia
putem participa, și pe acest
plan, cu drepturi egale, la dia
logul universal.
Tradiția atestă că literatura
română este un întreg indivizi
bil și, cum scria G. Călinescu
in Prefața la „Istoria" sa. „e
cea mai clară hartă a poporului
român", a sufletului românesc.
Pe această hartă există desigur
acele locuri binecuvîntate unde
s-au născut și s-au construit ps
ei. cu dulcea povară a tradiției
seculare, multimilenare in spa
te. „eternii păzitori ai solului
național", cum ii numea același
incomparabil critic pe marii
scriitori români. Datorită lor.
datorită operelor lor, adevărate
sinteze și oglinzi ale unei spi
ritualități, ale specificului na
țional, în oricare din aceste
locuri ne-arn așeza. parcă
ne-am afla în centrul lumii.

Constantin COROIU

CARAȘ-SEVERIN :
Realizări ale minerilor
și siderurgiștilor
Răspunzind îndemnurilor adre
sate de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu,
la Consfătuirea de lucru pe pro
bleme economice de la C.C. al
P.C.R.. minerii din Anina si Rușchița intimpină ziua de 1 Mai cu
noi și importante realizări. Ei ra
portează că, de la începutul
anului, au fost extrase suplimentar
prevederilor de plan circa 50 000
tone huilă netă. 100 tone plumb,
72 tone zinc în concentrate. Un bi
lanț bogat raportează, la rindul lor.
și colectivele de siderurgisti din
Reșița si Oțelul Roșu. Furnaliștii
din municipiul de pe malurile Birzavei au elaborat in plus 300 tone
fontă cenușie, iar cocsarii au livrat
peste plan 1 600 tone cocs meta
lurgic. în timp ce laminatorii de
pe vaiea Bistrei și-au depășit sar
cinile cu 152 tone tablă, benzi grele
si mijlocii si 245 tone tablă subțire
Si benzi din otel. (Ion D. Cucu)

CONSTANTA :
Cu cetățenii,
pentru cetățeni
Prin grija cetățenilor, munici
piul Constanta a îmbrăcat frumoa
se straie de primăvară. în toate
marile sale cartiere, cetățenii par
ticipă la acțiunile întreprinse pen
tru înfrumusețarea și buna gospo
dărire a orașului, la modernizarea
arterelor de circulație, întreținerea
parcurilor și a spațiilor de joacă
destinate copiilor. Numeroase alte
lucrări sint in curs de realizare,
tot cu sprijinul cetățenilor, pe
străzile Mircea. Dezrobirii și în
cartierul Faleză Nord. (Lucian
Cristea).

Pentru vacanța
de primăvară a elevilor
Pentru vacanța de primăvară a ele
vilor (care începe în 8 aprilie, după
ultima oră de curs, și se incheie in
16 aprilie), inspectoratele școlare,
unitățile de învățămint din întreaga
țară au întocmit programe adecvate
de activități recreative și de educare
patriotică. între acestea se înscriu
taberele organizate în zone montane,
excursii și drumeții cu caracter do
cumentar la locuri și monumente isto
rice. Acțiunile politico-educative ce
vor avea loc în cele 3 500 cluburi de
vacanță se vor desfășura sub semnul
aniversării a 50 de ani de la marea
demonstrație patriotică, antifascistă
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939,
a 100 de ani de la proclamarea zilei
de 1 Mai ca zi a solidarității inter
naționale a celor ce muncesc. Astfel,
în cadrul a numeroase expuneri,
dezbateri, mese rotunde, simpozioa
ne vor fi relevate rolul determinant
al tovarășului Nicolae Ceausescu, to
varășei Elena Ceaușescu in organi
zarea și desfășurarea marilor eveni
mente revoluționare de acum o jumă
tate de veac, aspecte ale glorioaselor
tradiții de luptă ale poporului român,
ale clasei noastre muncitoare Împo
triva fascismului și războiului, pen
tru libertate și dreptate socială, pen
tru apărarea independenței și suveranității patriei.
■
.
în zilele de vacantă se vor orga-?
«mzaoiabeirte jte discipline de lnvă-ii
țămînt și se vor desfășura etapele
republicanei ațe traditionaleJorj-OIim-ț
piade în domeniul prlncipalelorf
obiecte de studiu. Totodată, vor avea
loc „Zilele filmului științific" și „Zi
lele filmului pentru copii și tineret",
precum și manifestări cultural-artistice și educative înscrise în progra
mul Festivalului national „Cîntarea
României" și „Daciadei".
în toate unitățile școlare se vor
intensifica activitățile de muncă pa
triotică pentru înfrumusețarea loca
lităților, restaurarea și întreținerea
monumentelor istorice, colectarea
materialelor refolosibile. (Agerpres)
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Prognoza meteorologică pentru inter
valul 6 aprilie (ora 20) — 9 aprilie (ora
20). In țară : Vremea va fi caldă, iar
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Impactul ecologic
și relațiile internaționale
Cu numai citeva luni în urmă ar '
Recenta reuniune Ia nivel înalt de
fi părut deplasat să se afirme că
la Haga, la care au participat re
problemele globale legate de mediul
prezentanți din 24 de țări, a fost
înconjurător vor determina o „revo
prima încercare de a aduce la cu
luție" pe planul relațiilor interna
noștința publicului implicațiile efec
ționale
tului de seră asupra relațiilor NordSud. Concomitent, propunerea refe
într-un șir de țări — cel puțin după
ritoare la înființarea unei noi orga
Conferința de la Toronto din iunie
nizații mondiale pentru mediul în
1988. in cadrul căreia s-a ajuns lgi un
conjurător aduce la ordinea zilei
consens in privința caracterului
dezbaterile
asupra unei politici interinevitabil al efectului de seră — se
consideră din ce in ce mai mult, in . naționale in domeniul ecologic, dez
bateri menite a lua din oe in ce mal
cele mai înalte cercuri guvernamen
mult amploare in viitor,
tale, că pericolul ecologic planetar
„Declarația de la Haga" face apei
poate să transforme raporturile NordSud și Est-Vest.
la instaurarea unei noi ordini inter
naționale in domeniul mediului în
La începutul lunii martie, cu oca
conjurător. Se propune crearea, in
zia conferințelor internaționale de la
cadrul O.N.U., a unui nou organism
Londra și de la Paris. s-au făcut
internațional, numit „Glob", cu atri
aluzii publice referitoare la implica
bute fără precedent in domeniul sta
țiile posibile asupra ecosistemului
bilirii și aplicării standardelor eco
mondial ale unei încălziri, cu 5 grade
logice. în acest context, respectarea
Celsius, a temperaturii globului în
legislațiilor ar fi asigurată de Tri
viitorii 50 de ani.
bunalul Internațional de la Haga,
Conferința de la Londra. Ia care
care ar urma să joace rolul de ar
au participat reprezentanți din 124
bitru ’ in cadrul disputelor, în con
de țări, și-a concentrat dezbaterile aformitate cu Legea internațională a
supra ptoblemei așa-numitelor cloromediului înconjurător.
fluorocarburi (C.F.C.). care sint răs
Se propune ca in următorii ani,
punzătoare atit de distrugerea stra
in cadrul unor tratate O.N.U., să se
tului de ozon (ceea ce ar putea să
pună bazele reglementărilor in do
provoace adevărate epidemii de can
meniul mediului înconjurător, pre
cer al pielii), cit și de accentuarea. în
cum și ale unui „Fond atmosferic",
proporție de 20—25 la sută, a efectu
care să sprijine țările din lumea a
lui de seră.
treia in lupta de combatere a poluă
C.F.C.-urile reprezintă, oarecum,
rii, prin furnizarea de fonduri și
partea mai ușoară a problemei : Înlo
tehnologie.
cuirea lor nu îi va costa pe producă
înființarea organizației „Glob" —
torii și beneficiarii industriali „decit"
așa cum este ea prefigurată de par10 miliarde dolari. Celelalte substan
ticipanții
la reuniunea de Ia Haga
țe care provoacă încălzirea tempera
— ar presupune, în mod inevitabil,
turii globului pămintesc — bioxidul
adoptarea unor măsuri necesare pe
de carbon, în proporție de 50 la sută,
plan național. Dacă nu va fi pre
iar restul, gaze, cum ar fl metanul
zentată in termenii potriviți, această
și oxizii de azot — vor fi mai greu
propunere ar putea să dea o lovitu
de înlocuit, datorită costurilor mult
ră Programului O.N.U. pentru Me
mai ridicate.
diul înconjurător (UNEP), agenție
în condițiile tehnologiilor ..actuale,
care se ocupă de solutionarea, pe
arderea combustibililor fosili este le
căile diplomatice, a problemelor eco
gată in mod inseparabil de emisiile
logice globale.
de carbon ; practicile agricole inten
Rămine de văzut dacă crearea unor
sive (zootehnia in Nord și cultivarea
noi instituții va prevala sau nu asu
orezului în Sud) produc. în mod
pra dezvoltării forurilor existente.
inevitabil, emanații de metan.
Membrii O.N.U. se vor întruni la
Agenția S.U.A. pentru protecția
Stockholm, in 1992, ca să reconsidere
mediului înconjurător consideră că
Carta UNEP ; aceasta ar putea șă
Washingtonul va trebui să cheltuias
fie o ocazie pentru transformarea
că „sute de miliarde de dolari" pen
UNEP înt’r-o organizație similară
tru contracararea efectului de seră.
cu „Glob".
Dacă oficialitățile occidentale ma
Conform propunerilor de la Haga,
nifestă îngrijorare atunci cind dis
„noua ordine in domeniul mediului
cută implicațiile pentru propria lor
înconjurător" ar urma să includă, pe
emisferă. în momentul în care abor
lingă un organism executiv —
dează implicațiile asupra raporturi
„Glob", și o ramură judiciară — Tri
lor cu lumea a treia, lucrurile se
bunalul Internațional — la care să
complică și mai mult.
se adauge una „legislativă" —
Deciziile economice pe care le vor
Adunarea Generală a O.N.U.
adopta statele suverane din emisfera
Adoptarea deciziilor ar urma să se
sudică vor avea o importanță vitală
facă prin vot majoritar, in cadrul
pentru emisfera nordică ; opțiunile
organismului executiv. „Glob", care
energetice ale unei țări vor afecta
ar avea atribuții in domeniul apli
toate celelalte țări ale lumii.
cării standardelor ecologice asupra
Emisiile (de gaze — n.n.) din țările
carora s-a căzut de acord.
lumii a treia au o pondere Toarte
’•'■TribunăIuln'InternarțiohaI ar putea
efectul dst jeră.
totuși- -să" ăcorder ' compensații finandar această pondere poate să crească
cu roiul său
«Pune
de, prbni-ii, iq. domeniul Legii Inter
Tțtafctpre;agrtcqltuna. ar fi .ca. și -cum
naționale a mediului Înconjurător.
le-am condamna să moară de foa
me" — este de părere un ministru
„Glob" ar putea să ceară despăgu
vest-german ; „cei înfometați polu
biri din partea țărilor care se fa-c
ează și ei și nu vor putea să înce
vinovate de poluare. Tribunalul de
teze să mai polueze fără ajutorul
la Haga are deja competenta să so
nostru", susține o înaltă oficialitate
luționeze disputele legate de mediul
franceză ; despăduririle — mai ales
înconjurător, însă pină In prezent
prin arderea pădurilor — reprezintă
cel de-al doilea factor, ca importan
nici o tară nu a recurs la amintitul
ță. după cansumul de combustibili
for în această privință, iar tratatele
fosili, în creșterea concentrației de
asupra mediului înconjurător nu
bioxid de carbon (în atmosferă —
specifică solicitarea în mod expres
n.n.).
a forului de la Haga.
cerul variabil
în regiunile sudice șt
mal mult noros în restul teritoriului.
Pe alocuri, în vestul și nordul țării și
cu totul izolat în celelalte regiuni, vor
cădea ploi slabe care vor avea și ca
racter de aversă. Vîntul va prezenta
unele Intensificări în sudul țării din
sector vestic. Temperaturile minime vor

fi cuprinse între 5 și 13 grade. Iar cele
maxime intre 14 și 24 de grade, local
mai ridicate în sud. In București : Vre
mea va fi caldă, iar cerul variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată la începu
tul intervalului. Vlntul va sufla slab
pină la moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 9 șl 11 grade, cele
maxime intre 21 și 24 de grade.

IERI, IN SEMIFINALELE C.C.E. LA FOTBAL

Un rezultat normal, o victorie categorică
• Steaua București
în fotbal se spune că jucătorul de
valoare se vede după cum se des
curcă in careul de 16 m, intrucit la
mijlocul terenului toți par buni. S-a
adeverit din nou aceasta ieri, pe
stadionul Ghencea. in confruntarea
din cadrul primei manșe a semifina
lelor „Cupei campionilor europeni"
dintre fotbaliștii de la Steaua și cei
de la Galatasaray.
Echipa oaspete — autoarea unor
surprize de proporții in fazele ante*
rioare ale competiției — a vrut să
arate ce știe organizînd jocul la
mijlocul terenului, unde fotbaliști
ca Prekazi, Ugur, Sa vas și Colak se
exprimau cu oarecare știință fotba
listică, incercînd să ducă mingea cit
mai departe de poarta lor. Aici. în
această zonă, jocul apărea cit de cit
echilibrat. în interiorul celor două
careuri însă, superioritatea cam
pionilor noștri s-a dovedit covirșitoare : în careul nostru s-a interve
nit cu exactitate și sobrietate (Dan
Petrescu, Bumbescu. Iovan, Ungureanu, Rotariu. Stoica și. bineînțe
les, Lung) ; in careul advers, mai
ales Ilie Dumitrescu. Dan Petrescu,
Hagi, Pițurcă. Lăcătuș și, spre fi
nal. Balint au atacat în viteză, cu
virtuozitate tehnică și aplomb, de
pășind cu dezinvoltură pe apărătorii
de la Galatasaray.
Profitind cu inspirație și eficiență
de jocul deschis al oaspeților. Stea
ua și-a impus superioritatea. În
scriind în mod firesc patru goluri :
Ilie Dumitrescu, in min. 8; Hagi, din
penalti just acordat de arbitrul por
tughez Correia, in min. 40 ; Dan Pe
trescu, in min. 69 ; Balint, in min.
72. Și mai puteau marca încă cel
puțin atitea goluri dacă portarul
Simovici nu apăra de citeva ori ex
cepțional. dacă Pițurcă, Ilie Dumi
trescu, Hagi, Dan Petrescu, Balint
nu ratau — fiecare — cel puțin cite
o ocazie din acelea cind spectatorii
și văzuseră mingea... in plasă ; dacă
Lăcătuș nu trimitea mingea in stîlpul porții, dacă jucătorii de la Ga
latasaray nu salvau ei înșiși unele
situații critice.
4—0 reprezintă, în aceste condiții —
după cum s-a putut constata și Ia
stadion, și în fața aparatelor de ra
dio sau TV — un scor normal. Un

Galatasaray Istanbul 4-0 (2-0)

scor rezultat dintr-o superioritate
autoritară a campionilor noștri pe
toate planurile meciului de ieri.
Pentru această victorie, pentru acest scor, toți fotbaliștii steliști me
rită din plin elogiile și felicitările
iubitorilor acestui sport și nu numai
ale lor !
Este îmbucurător că echipa noastră
campioană se impune și in această
ediție a C.C.E. cu victorii concluden
te și categorice pe teren propriu,
unde cu greu ii poate rezista o ad
versară. cit de puternică ar fi aceas
ta. Scoruri ca 3—0 cu Spartak Mos
cova. 5—1 cu Goteborg și. acum. 4—0
cu Galatasaray vorbesc de la sine
despre forță Stelei la București. Dar
și despre comportarea în deplasare a
echipei, antrenată cu succes de Anghel lordânescu. se pot face apre
cieri la fel de bune. Dovezi recente :
5—1 la Praga, 2—1 Ia Moscova. Aces
ta este și un motiv pentru care se
poate considera că rezultatul de 4—0
va constitui un avantaj decisiv in

returul din 19 aprilie de la Izmir (te
renul din Istanbul fiind suspendat).
Alt motiv al încrederii noastre in ca
lificarea Stelei pentru marea finală
de la Barcelona (luna viitoare) il
• constituie seriozitatea cu care această
echipă-fanion a fotbalului românesc
știe să pregătească și să susțină un
meci-revanșă. indiferent de scorul
din primul meci și indiferent de di
ficultatea jocului în deplasare. Nu
ne îndoim că în cele două săptămîni
care urmează antrenorii, jucătorii,
conducătorii clubului vor trata cu
toată răspunderea și priceperea ce-i
caracterizează acest ..hop" de la
Izmir în drumul spre Barce
lona. Pentru că, atunci, va tre
bui jucat ca și cind scorul ar fi
nu 4—0. ci 0—0. De altfel, băieții
noștri nici nu știu juca altfel, decit
ofensiv, la ciștig.
Acum, deci. „Bravo Steaua, felici
tări pentru noua victorie !“ și „Suc
ces în continuare. Steaua !*'.

TENIS DE MASA Proba mascu
lină pe echipe din cadrul Campio
natelor mondiale de tenis de masă.’
de la Dortmund, a revenit selecțio
natei Suediei, care a întrecut in fi
nală cu 5—0 formația R. P. Chineze.
In meciul pentru locul 3. reprezenta
tiva R. P. D. Coreene a ciștigat cu
5—3 in fata echipei U.R.S.S.

La Budapesta, in
Ungaria — Elveția

TENIS. în clasamentul general al
„Marelui Premiu" se menține lider
cehoslovacul Ivan Lendl, cu 2 900
puncte, urmat de coechipierul său
Miloslav Mecir — 1 608 puncte. John
McEnroe (S.U.A.) — 1 405 puncte.
Boris Becker (R. F. Germania) —
1 292 puncte. Brad Gilbert (S.U.A.)
— 1 278 puncte. Thomas Muster
(Austria) — 1 220 puncte etc.
FOTBAL. • Marți seara la Barce
lona în meci pentru semifinalele
„Cupei cupelor" la fotbal s-au întilnit echipele F. C. Barcelona și
Sredeț Sofia. Partida s-a încheiat cu
scorul de 4—2 (2—1) în favoarea ju
cătorilor spanioli. Returul va avea
loc Ia 19 aprilie la Sofia. •

G. MITROI
meci
3— 0

amical,
(2—0).

HOCHEI. • In ziua a doua a Cani
pionatuluf mondial de hochei pe
gheață pentru juniori, de la Kiev,
au fost Înregistrate următoarele re
zultate : Cehoslovacia — Norvegia
18—4 ; U.R.S.S. — România 15—0 ;
Finlanda — Elveția 17—0 ; Suedia —
R.F. Germania 4—3.» în cadrul
Campionatului mondial de hochei pe
gheață pentru seniori (grupa B),
ce are loc in Norvegia, echipa Ita
liei a invins cu 7—6 (3—3, 3—2, 1—1)
echipa Elveției.
VOLEI. Turneul internațional fe
minin de volei de la Montreux
(Elveția) a fost ciștigat de selecțio
nata Cubei (8 puncte) urmată in cla
samentul final de formațiile R.P.
Chineze (6 p.), Japoniei (4 p.). Ce
hoslovaciei (2 p.) și Perului (zero p.).
în meciul decisiv, voleibalistele
cubaneze au întrecut cu 3—2 (15—10,
9—15, 7—15, 15—5, 15—10) echipa
R.P. Chineze.
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încheierea convorbirilor la nivel inalt
‘
sovieto - cubaneze

Dezarmarea
I
cerință a tuturor popoarelor I

I

Semnarea Tratatului de prietenie și colaborare
dintre U.R.S.S. și Republica Cuba

*

Demonstrații de protest împotriva
armelor nucleare în Italia și Spania
ROMA 5 (Agerpres). — La Roma,
în fata Palatului Chigi, sediul gu
vernului italian, s-a desfășurat o
demonstrație de protest față da
decizia autorităților de a permite
instalarea în Crotone, în Calabria,
a avioanelor de vinătoare-bombardament de tipul „F-16" aparținînd
Statelor Unite, după ce acestea vor
abandona baza militară de la Tor
rejon de Ardez, de lingă Madrid,
/ informează agenția Efe.
’ Numeroase pancarte purtate de
manifestanți
condamnau hotărîrea
......................................................
autorităților italiene, adoptată la
4 iunie 1988, de a accepta prezența
* pe teritoriul național a celor 72 de
aparate de tipul „F-16“, care vor
părăsi baza de la Torrejon în ur
mătorii 4 ani. precum și prezenta
Italiei în N.A.T.O.. menționează
sursa citată.
In același scop, menționează a-
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genția Efe, în fața bazei militare
a S.U.A. de la Camp Darby, în apropiere de Pisa, s-a desfășurat o *
manifestație
similară în care a
fost denunțată ca „neconstituționa
lă" instalarea de baze militare do
tate cu armament nuclear, ale
unei puteri străine, pe teritoriul
național al Italiei.

I

MADRID 5 (Agerpres). — Anco
rarea submarinului atomic ameri
can „Baltimore" avînd arme nu
cleare la bord în rada portului
Palma din insula Majorca (arhi
pelagul Baleare), a stîrnit vii pro
teste in rîndul opiniei publice spa
niole, transmite agenția T.A.S.S.
Sute de locuitori al orașului au
semnat uri document în care își
exprimă protestul împotriva anco- j
rării submarinului în acest port ‘
spaniol.

I
I
I

Apeluri Ia intensificarea eforturilor
pentru pace și dezarmare
NEW DELHI 5 (Agerpres). —
Eforturile in direcția păcii, reali
zării dezarmării și egalității eco
nomice constituie o sarcină prioritară a mișcării de nealiniere — s-a
subliniat în cadrul „mesei rotunde" indo-iugoslave cu tema „Problemele și țelurile mișcării de nealiniere",. X care
s-a desfășurat',
timp
CY r * I
L.4
de două „11^.
zile, 1la... XT
New
Delhi.
După cum relatează agenția Taniug, participanții — reprezentanți
ai Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia (U.C.I.) și ai Congresului
Național indian (I), partidul de guvernămînt din India — au evidențiat necesitatea implicării și măi
efective a mișcării de nealiniere
în problematica actuală a vieții
politice mondiale, a amplificării
cooperării între țările membre ale
acestei mișcări în condițiile inter
naționale actuale.

BONN 5 (Agerpres). — Organi
zația pacifistă vest-germană „Oa
menii de știință pentru pace" a
adresat guvernelor tuturor țărilor
ț chemarea de a-și intensifica efor-
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turile în lupta
pentru pace și
dezarmare. In chemare se subli
niază că la ideile promovate de
organizație au aderat oameni de
știință din diferite țări, îintre care
21 laureați ai Premiului Nobel.
împlinirea în aceste zile a 40 de
ani de la crearea N.A.T.O. trebuie
să constituie un prilej pentru ree
xaminarea politicii de securitate a
R.F. Germania și de renunțare la
doctrinele revolute, se arată intr-o
declarație dată publicității la Diisseldorf. de Prezidiul Partidului
Comunist German, citată de agen
ția A.D.N. în document se rele
vă, totodată, că datorită acțiuni
lor neobosite ale mișcării pentru
pace, majoritatea cetățenilor vestgermani nu mai acceptă descura
jarea nucleară și alte teze ale
N.A.T.O. P.C.G. evidențiază ne
cesitatea ca guvernul vest-german să se pronunțe împotriva mo
dernizării armelor nucleare cu
rază scurtă de acțiune, avansînd,
în același timp, și propuneri pro
prii de dezarmare.

Cereri de interzicere
a zborurilor la joasă altitudine
a avioanelor de luptă ale N.A.T.O.
OTTAWA 5 (Agerpres). — Re
prezentantul a 10 000 eschimoși din
provinciile canadiene Quebec și
Terra Nova a cerut interzicerea
zborurilor la joasă altitudine ale
avioanelor de luptă
aparținînd
forțelor N.A.T.O. deasupra teritoriilor în care locuiește această
populație. Pentru a-și susține cererea, în această săptămină eschimoșii vor organiza demonstrații în
Canada. S.U.A. și în țări din Eu-

ropa occidentală. Campania se
desfășoară o dată cu începerea
unui proces împotriva a 39 eschi
moși care, în toamna trecută, au
organizat acțiuni de protest impotriva construirii unei piste de decolare-aterizare și a zborurilor de
joasă altitudine care au loc deasupra teritoriilor lor de vînătoare
din zona Goose Bay, nord-estul
Canadei.
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Criza industriei siderurgice sporește numărul
șomerilor din țările Pieței comune
BONN 5 (Agerpres). — Criza in
dustriei siderurgice din Piața co
mună se agravează. După cum re
levă cotidianul vest-german „Han
delsblatt", în R.F. Germania, ca și
in celelalte țări ale C.E.E., s-a cre
zut mai întîi — și multă vreme —
că este vorba de o problemă conjuncturală, deci de un fenomen tre
cător. Dar n-a fost așa. Criza a con
tinuat și continuă, s-a trecut la în
chiderea unor mari capacități de
producție : în R.F.G., de pildă, nu
mărul muncitorilor din industria si
derurgică a scăzut de la 345 000, in
1974, la 182 000, în 1988.

PARIS 5 (Agerpres). — Potrivit
unui raport al Comisiei executive a
C.E.E., dat publicității la Bruxelles
și citat de revista franceză „Le Nou
vel Economiste", numărul șomerilor
înregistrați oficial în ț^pile membre
ale Pieței comune era, la 1 februa
rie, de 15,4 milioane. Rata medie a
șomajului in cele 12 țări comunita
re s-a ridicat la zece la sută din to
talul populației active. Cea mai ri
dicată rată — 19,3 Ia sută — s-a
înregistrat in Spania, unde șomajul
afectează cu prioritate tineretul.

In cuvîntul său. Mihail Gorbaciov
s-a referit la diferite aspecte ale
actualității internaționale și îndeo
sebi la conflictele regionale, subli
niind că ele apar, de cele mai multe
ori, in urma unor imixtiuni din afa
ră, din dorința de a împiedica po
poarele de a face opțiuni proprii.
Continentul sud-american — a arătat el — ca de altfel toate cele
lalte, nu trebuie să fie o arenă a
confruntărilor Est-Vest, și a relevat
că țara sa se pronunță pentru con
solidarea statutului nenuclear al Americii Latine pe baza Tratatului de
la Tlatelolco, în
sprijinul creării
unor zone ale păcii și cooperării în
Atlanticul de Sud și în America
Centrală, în bazinul Caraibilor și în
Pacificul de sud. U.R.S.S., a arătat
conducătorul sovietic, nu are și nu
intenționează să aibă baze aeriene
militare sau de rachete, să-și ampla
seze aici arme nucleare sau alte
arme de exterminare in masă și
cheamă celelalte puteri să abordeze
problemele în același fel.

HAVANA 5 (Agerpres). — La Ha
vana, Fidel Castro, prim-secretar al
C.C. al P.C. din Cuba, președintele
Consiliului de Stat și al Consiliului
de Miniștri ale Republicii Cuba, și
Mihail Gorbaciov, secretar general
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
au semnat, la 4 aprilie, Tratatul de
prietenie și
colaborare dintre
U.R.S.S. și Republica Cuba.
In aceeași zi, tratatul a fost rati
ficat de Adunarea Națională a Pu
terii Populare a Republicii Cuba.
Luind cuvîntul în cadrul sesiunii
Adunării Naționale a Puterii Popu
lare din Cuba. Fidel Castro a arătat
că transformările în curs de desfă
șurare în fiecare din cele două țări
se realizează în formule adecvate
realităților proprii. El a subliniat,
totodată, că „este necesară o res' ponsabilitate comună pentru împie
dicarea producerii unei catastrofe
nucleare, stoparea degradării mora
le a societății internaționale și ga
rantarea înaintării omenirii pe ca
lea progresului".
i
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• Sesiunea F.M.I. — B.I.R.D. O Conferința ministerială a țârilor
africane cel mai puțin dezvoltate
WASHINGTON Ș (Agerpres). La Washington s-au încheiat sesiu
nile Comitetului interimar al F.M.I.
și Comitetului comun de dezvolta
re al F.M.I. și B.I.R.D. în cadrul
reuniunilor și în comunicatele date
publicității s-a atras atenția asupra
pericolului declanșării în lume a
procesului inflaționist și al creșterii
ratelor dobînzilor, care reprezintă
un obstacol serios în calea dezvol
tării economiei mondiale. în ce
privește datoriile externe, care
au constituit una dintre prin
cipalele teme dezbătute în cadrul
organismelor financiare internațio
nale, s-a relevat necesitatea unor eforturi comune în vederea găsirii de
soluții echitabile acestei probleme.
Reprezentanți ai țărilor în curs de
dezvoltare participante la sesiune au
reliefat dificultățile cu care se
confruntă procesul creșterii econo
mice în țările lor, ca urmare a ma
rilor poveri ale datoriilor externe și
au cerut ca F.M.I. și B.I.R.D. să
elaboreze un plan concret, cu ter
mene stabile, pentru a aboli sără
cia acută de care suferă milioane de
oameni din țările „lumii a treia",
mai ales din Africa și Asia.

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). —
Ministrul etiopian al planificării,
.Mersie Ejigu, a inaugurat la Addis
. Abfbg, Conferința ..piipislpfiala a
țărilor africane cel mai puțin dez.yoltatp, din care fan partg 28 de
state de pe continent.
Arătînd că obiectivele propuse
pentru actualul deceniu în ceea ce
privește dezvoltarea agriculturii și
industriei acestei categorii de state,
cu sprijinul declarat al țărilor in
dustrializate, nu s-au realizat, mi
nistrul etiopian a cerut anularea da
toriei externe globale a statelor afri
cane cel mai puțin dezvoltate, oficial
de 41 miliarde de dolari, fără nici o
discriminare.
La rîndul său, secretarul executiv
al Comisiei Economice a O.N.U.
pentru Africa (E.C.A.),' Adebajo
Adedeji, a relevat că o mare parte
din responsabilitatea nerealizării

obiectivelor propuse de Grupul țări
lor celor mai puțin dezvoltate ale
lumii revine în mare parte statelor
dezvoltate și instituțiilor lor finan
ciare. Pentru a ilustra situația ac
tuală. Adebajo Adedeji a arătat că
datoria anuală per locuitor in aceste
state este de peste 200 de dolari,
ceea ce echivalează virtual cu ve, nitul fiecăruia dintre ei. In context,
el a cerut statelor dezvoltate înlătu
rarea barierelor tarifare și netarifare
pentru bunurile provenind din sta
tele mai puțin dezvoltate.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reluarea ciocnirilor la
Beirut • Eiorturi pentru
reglementarea situației
BEIRUT 5 (Agerpres). — La Beirut
au fost reluate miercuri ciocnirile
între părțile aflate în conflict. Pos
turile de radio locale, citate de agenția Taniug. au anunțat că marea
majoritate a cartierelor sectorului de
est al capitalei libaneze a fost ținta
unor intense tiruri cu arme de arti
lerie.
Pe de altă parte, agenția China
Nouă arată că de la izbucnirea lup
telor, numeroase familii din cele două
sectoare ale Beirutului au fost ne
voite să-și părăsească locuințele ca
urmare a bombardamentelor violente
cu obuze, înregistrate în oraș. De la
8 martie, data declanșării ciocnirilor,
și pînă în prezent. 60 de persoane au
fost ucise, iar alte 627 rănite, în
urma schimburilor de focuri.
JEDDAH 5 (Agerpres). — Orga
nizația Conferinței Islamice (O.C.I.),
într-o declarație difuzată de secre
tarul general al O.C.I., Hamid Al
Gabid, cere părților implicate în
criza libaneză să pună capăt lupte
lor și să răspundă eforturilor de
pace ale Comitetului Ligii Arabe
asupra Libanului în vederea degajă
rii unei soluții juste de natură să
asigure independența și integritatea
teritorială a acestei țări.

DAMASC 5 (Agerpres). — Secre
tarul general al Ligii Arabe. Chedli
Klibi. și vicepremierul și ministrul
kuweitian de externe, Sabah AlAhmed, au conferit, la Damasc, cu
lideri ai principalelor formațiuni
politice din Liban, care au efectuat
o vizită în capitala siriană. In ca
drul întîlnirii, la care au participat
șeful
Mișcării
politico-milltare
„Amal". Nabih Berri. președintele
Partidului Socialist Progresist din
Liban. Wallid Joumblatt, secretarul
general al Partidului Comunist Li
banez, George Hawi, secretarul
Partidului Baas din Liban. Assim
Qansuwa, și alți reprezentanți ai
unor grupări naționaliste libaneze,
informează agenția KUNA, au fost
examinate probleme privind actuala
situație din Liban.

BAGDAD 5 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei și-a încheiat vi
zita la Bagdad, unde a avut convor
biri cu președintele Irakului. Saddam
Hussein.

In nordul Namibiei situația
se menține încordată
• Noi ciocniri violente ® Numeroși morțl și răniți In rindurile luptătorilor S.W.A.P.O. șl al torțelor sud-africane • De
mersuri pentru asiqurarea climatului de pace necesar des
fășurării normale a procesului de decolonizare a Namibiei
WINDHOEK 5 (Agerpres). — Marți,
in regiunea de nord a Namibiei au
fost semnalate din nou ciocniri vio
lente, astfel că. după trei zile de Ia
declanșarea incidentelor, numărul
luptătorilor S.W.A.P.O. care și-au
pierdut viața s-a ridicat la peste 160.
iar al polițiștilor namibieni sub co
mandă sud-africană. la circa 20. Tot
in această perioadă. 21 de militari
ai forțelor speciale sud-africane de
securitate și-au pierdut viața și alți
143 au fost răniți — informează agențiile internaționale. Reprezentan
tul special al O.N.U. pentru Nami
bia, Marti Ahtisaari, și comandantul
contingentului militar al Grupului
de asistentă al O.N.U. pentru peri
oada de tranziție (U.N.T.A.G.) din
Namibia, generalul Prem Chand, s-au
deplasat în zona de- conflict pentru
a studia situația și a întreprinde mă
suri de oprire a acțiunilor care au
dus la vărsarea de singe în teritoriu.

HARARE 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Zimbabwe. Ro
bert Mugabe, a avut. la Harare, con
vorbiri cu Sam Nujoma. președintele
Organizației Poporului din Africa
de Sud-Vest. Au fost discutate pro
bleme privind situația creată în Na
mibia în urma incidentelor serioase
petrecute în ultimele zile între for
țele armate sud-africane și luptători
ai S.W.A.P.O. — informează agenția
Taniug.

LUANDA 5 (Agerpres). — Secreta
rul general adjunct al O.N.U. însăr

cinat cu probleme politice și care răs
punde de activitatea pe plan inter
național a „căștilor albastre" ale Na
țiunilor Unite, Marrack Goulding, a
sosit la Luanda, unde va avea con
vorbiri cu oficialități angoleze și ale
Organizației Poporului din Africa de
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) asupra situa
ției violente create in regiunea de
nord a Namibiei.

LUSAKA 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda,
care deține și funcția de președin
te al statelor africane din „prima li
nie", a adresat conducătorilor Afri
cii de Sud și Organizației Poporu
lui
din
Africa
de
Sud-Vest
(S.W.A.P.O.) apelul de a se abține
de la folosirea forței și de a găsi
o soluție pașnică la problemele care
apar în perioada de înfăptuire a
planului O.N.U. pentru acordarea
independenței Namibiei — infor
mează agenția T.A.S.S.
Totodată, președintele Zambiei a
transmis secretarului general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, un
apel pentru adoptarea de mășuri ur
gente în scopul prevenirii oricăror
posibilități de apariție a violenței
pe teritoriul namibian.

LUANDA 5 (Agerpres). — Pre
ședinții celor șase state africane din
„prima linie" urmează să se reuneas
că joi, la Luanda, pentru a dezbate
situația creată în regiunea nordică
a Namibiei.

Protest al Republicii Panama in legătură cu actele
de intimidare și agresiune ale S.U.A.
CIUDAD DE PANAMA 5 (Ager
pres). — Ministerul panamez al Re
lațiilor Externe a lansat comunității
internaționale apelul de a acționa
pentru a determina S.U.A. să pună
capăt actelor sale de intimidare, a-

gresiune și amestec în treburile In
terne ale Republicii Panama. De asemenea, Statele Unite sint chemate
să respecte tratatele asupra Canalu
lui Panama — transmite agenția
Panapress,
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CONFERINȚA
ANTIAPART
HEID. Printr-o ședință a Comi

tetului special al O.N.U. împotriva
apartheidului, marți au început, la
sediul O.N.U. din New York, lu
crările unei conferințe sub generi
cul „Pentru dreptate și pace în
Africa de Sud". Participanții. re
prezentanți ai comunității interna
ționale. s-au pronunțat pentru in
stituirea unor sancțiuni politice și
economice cuprinzătoare împotri
va regimului rasist de la Pretoria.
NOUL PREȘEDINTE AL REPU
BLICII MALTA. Vincenzo Tabone

I

a depus jurămîntul în calitate de
președinte al Republicii Malta pen
tru următoarea perioadă de cinci
ani. Candidatura lui Vincenzo
Tabone, fost ministru de externe,
a fost prezentată de Partidul Na
ționalist — de guvernămînt — și
aprobată de parlament. Portofoliul
Ministerului de Externe a fost pre
luat de primul ministru, Edward
Fenech Adami.
DEFICIT. La Ottawa a început

sesiunea Parlamentului canadian.
Guvernatorul general al Canadei,

Jeanne Sauve, a subliniat necesi
tatea reducerii deficitului țării,
care însumează 29 miliarde dolari
canadieni (aproximativ 24,4 mili
arde dolari S.U.A.) și care repre
zintă o piedică în calea dezvoltării
economice a țării.
PLENARA P.C. DIN URUGUAY.

La Montevideo a avut loc plenara
Partidului Comunist din Uruguay,
care a analizat, aspecte ale situației
politice actuale din țară, fri bâză
unui raport prezentat de secretarul
general al partidului, Jaime Perez.
REACTOR NUCLEAR. Președin
tele Algeriei. Chadli Bendjedid. a
inaugurat, un reactor nuclear în
localitatea Drarla (40 km de Alger).
Reactorul este destinat pregătirii
personalului care lucrează în sec
toarele științifice, în cercetări fun
damentale și în aplicarea fizicii
nucleare în medicină și alte dome
nii, informează agenția A.P.S.
RECONSTRUCȚIE.
Agenția
I.R.N.A. informează că a fost re
luată producția la rafinăria de pe
trol de la Abadan — una din cele

mai mari din lume — la capătul
unei intense activități de recon
strucție. după pagubele înregistrate
în timpul războiului. Repunerea în
funcțiune a instalațiilor a fost în
făptuită integral de expertii ira
nieni. In prezent. capacitatea de
producție a rafinăriei este de 130 000
barili de petrol pe zi. urmînd ca
aceasta să crească la 380 000 barili
de petrol pe zi.
ÎNTREVEDERI. In localitatea
’vest-germană Gunzburg s-au des
fășurat convorbiri intre cancelarul
R.F.G., Helmut Kohl, și președin
tele Franței, Francois Mitterrand.
Temele discutate au fost legate de
reuniunea economică la nivel înalt
a principalelor șapte state capitalișie tot&slrigj&ate.. care va aveța
Iocla Paris la mijlocul lunii iulie.

MANEVRE
MILITARE
ALE
N.A.T.O. în apele Mediteranei au

început manevrele forțelor navale
și aeriene ale N.A.T.O. denumite
codificat „Tapon-89“. informează
agenția Efe. La manevre, care vor
dura pină la sfirșitul săptămînii
viitoare, participă unități militare
din 11 țări membre ale Alianței
Atlantice — S.U.A., Canada, Spa
nia, Franța, Grecia, Olanda, Italia,
Portugalia, Marea Britanle, R.F.G.
și Turcia.
REZERVELE DE DEVIZE EX
TERNE ALE MARII BRITANII

au înregistrat, în luna martie a.c.,

cel mai serios recul din ultimii
zece ani. datorat, in principal, vînzărilor de capital de către Banca
Angliei în sprijinul cursului lirei
sterline. Scăzind cu 1,2 miliarde
dolari luna trecută, rezervele bri
tanice au ajuns la 58 456 milioane
dolari. Atît măsura
autorităților
bancare centrale, cit și declarația
ministrului de
finanțe. Nigel
Lawson, privind o posibilă sporire
a dobînzilor au dus la creșterea
cursului lirei sterline, care a ajuns
marți la 1,7020 dolari.
DECLARAȚIE. Intr-o declarație
făcută la Tokio, primul ministru
al Italiei. Clriaco de Mita, s-a pro
nunțat in favoarea extinderii co
merțului internațional, precum și
pegtri; plicpițiarea barierelor protecționiste de care acesta este afectat în prezent, informează agenția China Nouă. In context', el
a arătat că țările industrializate
trebuie să-și deschidă mai larg
piețele pentru produsele țărilor in
curs de dezvoltare.
CAPTURA DE DROGURI. Auto
ritățile vamale de pe aeroportul
orașului Rotterdam au capturat o
cantitate de 100 kg de cocaină eva
luată pe piața neagră a drogului
la 11 milioane dolari. Drogul a fost
găsit la bordul unui avion colum
bian. Potrivit poliției, aceasta este
cea mai mare captură de narcotice
realizată vreodată în Olanda.

NEW DELHI: Convorbiri indo-iugoslave

ITALIA;

Dosare economico-sociale amînate
„O dată cu încheierea congresului
Partidului Democrat-Creștin, apele
par să se fi liniștit, dar posibilita
tea declanșării unei crize de gu
vern nu a dispărut cu totul“.
Această
apreciere
a
revistei
„L’EUROPEO" ilustrează situația
existentă pe scena politică italiană,
dominată de disensiunile existente
între cele cinci partide — democrat-creștin,
socialist,
socialistdemocratic, republican și liberal —
care formează actuala coaliție, dar
mai ales de răbufnirea vechilor
confruntări dintre curentele ce
compun partidul majorității rela
tive (P.D.C.).
Pierderea de către actualul pre
mier a postului de secretar general
și revenirea in fruntea partidului
a reprezentanților aripii conserva
toare este de natură, după ■ cum
remarcă presa din peninsulă, să
complice și mai mult viața cabine
tului in funcțiune. „Pe Ciriaco De
Mita, scrie revista -L’ESPRESSOil așteaptă de acum înainte zile
dificile. Nimeni nu mai este dis
pus să închidă ochii și să-i acorde
sprijin necondiționat — nici „prie
tenii" din partid, și nici partenerii
din coaliție. In plus, in fața sa se
află nu puține dosare social-economice scadente care își așteaptă
rezolvarea".
Chiar dacă la congresul P.D.C.
cel mai des invocat a fost cu
vîntul „unitate", observatorii sint
de părere că disensiunile din
tre principalele curente din partid
nu numai că nu au fost apla
nate. dar în perioada următoa
re vor continua să se amplifice.
Aceasta l-a determinat^ pe actualul
premier să declare că va 'rămine
în fruntea guvernului numai dacă
partidul îi va crea condiții pentru
a-și putea desfășura în condiții
normale activitatea.
O altă necunoscută o reprezin
tă atitudinea „aliaților-concurenți",
cum îi numește ziarul „IL
GIORNO". Liderul Partidului So
cialist. Bettino Craxi. nu și-a
ascuns nici un moment reticen
ta de a colabora cu actualul
prim-ministru și nici dorința de
a vedea revenind în fruntea gu
vernului un socialist. Apărător
al lui De Mita, liderul republi

can Giorgio La Malfa a făcut și
el o schimbare de 180 de grade,
susținînd că „acum guvernul cu
noaște dificultăți mai mari", că
„democrația creștină, așa' cum se
prezintă după ultimul congres, se
aseamănă foarte mult cu cea din
anii ’60 și ’70". Cu prilejul upei
emisiuni televizate. La Malfa n-a
exclus ideea unui guvern fără de
mocrația creșțină, eventual cu un
prim-ministru republican.
Dintre dosarele scadente care se
află in fața guvernului, primul și
cel mai important este cei legat de
creșterea fără precedent a cheltu
ielilor publice. Datele oficiale pre
zentate de Institutul italian de
conjunctură (ISCO) avertizează că,
în prezent, datoria acumulată
de sectorul public reprezintă 94,2
la sută din produsul intern brut
(P.I.B.), în timp ce în urmă
cu opt ani era de 55,1 la sută.
După ultimele estimări, datoria
publică va atinge anul acesta 96,3
la sută din P.I.B., iar în 1990 va
depăși valoarea produsului națio
nal brut al țării. In urma unor
aprinse discuții, guvernul a adoptat
la sfîrșitul lunii trecute un pachet
de măsuri „antideficit". Intre aces
tea figurează creșteri ale tarifelor
pentru transportul feroviar și re
duceri ale subvențiilor de stat față
de o serie de capitole bugetare cu
caracter social.
Măsurile guvernului au fost pri
mite cu rezerve de către socialiști
și republicani și este greu de pre
supus cum vor putea trece prin
parlament. In plus. îndeosebi în
nordul industrial, anunțarea lor a
declanșat numeroase manifestații si
greve — la Torino. Milano. Asti, Ge
nova, Modena, Bologna. Reggio Emi
lia și în alte localități, oamenii mun
cii cerînd ca aceste măsuri să nu
fie puse în aplicare. Sindicatele sint
preocupate și de faptul că rata in
flației, care a depășit în februarie
6,4 la sută, va crește în continuare,
după cum este de așteptat ca și
șomajul, care afectează în prezent
12 la sută din totalul forței de
muncă (dar în Mezzoggiomo este
aproape dublu) să facă noi victi
me, mai . ales în rîndul tinerei generații.
1
O altă problemă acută cu care

se confruntă guvernul este lupta
împotriva criminalității organi
zate. Intr-un raport prezentat par
lamentului, primul-ministru apre
cia că in ultimele luni „crima or
ganizată" s-a transformat „într-o
importantă
amenințare
pentru
securitatea instituțiilor de stat".
Mafia siciliană, n’drangheta calabreză și camorra napolitană con
trolează în prezent traficul de dro
guri și de arme, extinzîndu-și sfe
rele de influență și în afara zone
lor tradiționale. Anul trecut mafia
a înregistrat la activ 730 de victi
me. Este semnificativ și faptul că
la începutul acestui an Consiliul
comunal din Palermo a adresat
liderilor grupărilor parlamentare
din Camera Deputaților și din
Senat o scrisoare prin care se so
licită adoptarea unor inițiative îm
potriva „organizațiilor crimei" în
sudul țării. Dar. pînă în prezent,
guvernul n-a făcut nimic deosebit
în acest domeniu.
Intre alte chestiuni rămase în
suspensie și care continuă să-și
aștepte rezolvarea se află șl lupta
contra flagelului drogurilor, care
în fiecare an face sute de victime,
un proiect de lege pe această temă
semnat de ministrul sănătății
aflîndu-se de mai mult timp în
dezbaterea parlamentului. Tot în
parlament se află și proiectul de
lege referitor la reglementarea ra
porturilor dintre televiziunea pu
blică și cea privată. Ambele însă
au dat naștere la dezbateri foarte
aprinse între partidele majorității,
ceea ce va face adoptarea lor des
tul de dificilă.
Observatorii sînt de părere că
pînă la alegerile pentru parlamen
tul vest-european din luna iunie
guvernul se va afla, intr-un fel
sau altul, la adăpost. Dacă rezul
tatul acestora va aduce surprize,
determinînd o nouă ascensiune a
socialiștilor și a partidelor mai
mici, atunci declanșarea crizei de
guvern va fi inevitabilă. Oricum,
foarte multe vor depinde și de mo
dul în care actualul cabinet va
reuși să înfrunte nu puținele do
sare social-economice cu care Ita
lia se confruntă la ora actuală.

Radu BOGDAN
________________________________________ '

NEW DELHI 5 (Agerpres). — La
New Delhi s-au desfășurat convor
biri între președintele Indiei, Ramaswamy Venktaraman, primul-mi
nistru, Rajiv Gandhi, președintele
partidului de guvernămînt Congresul
Național Indian (I), și Stipe Șuvar,
președintele Prezidiului C.C. al
U.C.I., aflat în vizită în capitala in

diană. După cum relatează agenția
Taniug, cu acest prilej
au fost
discutate probleme ale cooperării
indo-iugoslave, aspecte legate de
pregătirile în vederea celei de-a 9-a
reuniuni la nivel înalt a țărilor
nealiniate, stabilită pentru luna sep
tembrie la Belgrad.

R.F.G.; Acțiuni în vederea stăvilirii
activităților neonaziste
BONN 5 (Agerpres). — La Bonn a
fost anunțată formarea unei coaliții
care își propune să acționeze împo
triva intenției formațiunii neonaziste
„Republicanii" de a-și extinde acti
vitatea în toate landurile vest-germane și de a participa la alegerile la
diferite niveluri. La o conferință de
presă, reprezentanți ai coaliției —
formată din membri ai partidelor co-

munist, social-democrat șl ecologist,
ai sindicatelor și unor organizații de
cult — au relevat că acțiunile lor se
desfășoară sub deviza „Fascismul nu
trebuie să fie propus alegătorilor". A
fost exprimat un protest împotriva
preconizatei desfășurări la Bonn a
unei reuniuni a „Republicanilor", in
cursul acestei săptămîni.

Vulnerabilitatea computerelor
WASHINGTON 5 (Agerpres). —
Așa-numitul „program-virus" intro
dus la 2 noiembrie 1988 în calcula
toarele centrelor de cercetare ale
Pentagonului, ale unor universități,
ale N.A.S.A. și ale unor laboratoa
re de cercetări în domeniul arma
mentelor cosmice, care a provocat
timp de 24 de ore un adevărat coș
mar prin blocarea a mii de compu
tere. este/ opera unui student de la
Universitatea Corneli — a dezvăluit
comisia de anchetă creată pentru
elucidarea acestui caz.
„Programul-virus" șterge date din
memoria computerelor atacate, le

încetinește funcționarea, provocînd
rezultate eronate, introduce pe displeiuri simboluri parazitare și altele.
Comentlnd rezultatele anchetei, ob
servatorii relevă că, dincolo de actul
iresponsabil al unui student, care nu
și-a găsit încă explicația, fapta pe
trecută la 2 noiembrie arată cit de
vulnerabile sînt computerele cele
mai sofisticate și ce urmări grave
pentru întreaga omenire poate avea
ridicarea la un nivel tot mai înalt
a automatizării diverselor sisteme
de arme, îndeosebi a celor nu
cleare.

Iarnă tîrzie
După o săptămină de căldură
asemănătoare celei de vară, cind
mercurul termometrelor a urcat
peste plus 20 de grade Celsius, în
tr-o mare parte din Europa a reve
nit timpul rece și ploios. Marți, la
Paris și Bruxelles s-au înregistrat
viscole sau ninsori, temperatura
scăzind la aproape zero grade. La
Amsterdam, unde cu numai citeva
zile în urmă mercurul indica plus
23 grade, marți ploua și se înregis
trau doar 5 grade Celsius. Tempe
raturile au scăzut considerabil și la
Bonn, Viena, Geneva și Londra,

unde duminică străzile erau aco
perite cu zăpadă.
In regiunile nordice ale Spaniei,
căderile abundente de zăpadă au
provocat perturbații ale traficului
rutier și întârzieri ale traficului fe
roviar. în mai multe localități au
fost înregistrate întreruperi ale re
țelei de curent electric. Mai multe
trecători din munți au fost închise.
Meteorologii apreciază că nu ră
cirea timpului constituie fenome
nul meteorologic neobișnuit pentru
această perioadă, ci căldurile care
s-au înregistrat înainte. (Agerpres)

Tort cu... rachete
Dacă s-ar iniția un concurs cu
tema „cea mai bună glumă a anu
lui" (sau a ultimilor ani), nu în
cape îndoială că locul întii ar re
veni, de drept, secretarului general
al Uniunii Creștin Democrate din
R.F.G., Heiner Geissler, care, nici
mai mult nici mai puțin, cu prilejul
împlinirii a patru decenii de la
crearea N.A.T.O., a propus, în mo
dul cel mai serios, candidatura blo
cului nord-atlantic la... Premiul
Nobel pentru pace !
Cu siguranță, e nevoie de un
ascuțit simț al umorului să aso
ciezi intre ele zăngănitul rău pre
vestitor al armelor cu ideea ge
neroasă a păcii. E nevoie de un
simț al umorului ieșit din comun
să te faci că uiți sau să treci cu
vederea că înființarea alianței mi
litare a țărilor atlantice, la 4 apri
lie 1949, a deschis larg porțile
„războiului rece", care avea să
marcheze atît de profund și vreme
atît de îndelungată climatul politic
mondial, să paralizeze relațiile
dintre state, să aducă omenirea nu
o dată la marginea prăpastiei.
S-a uitat, oare, cită neîncredere,
cită animozitate s-au acumulat in
tot acest răstimp și cit de greu mai
este încă și azi ca norii încordării
să fie risipiți ? S-a uitat că eveni
mentul „aniversat" în aceste zile
avea să ducă, inevitabil, la scin
darea Europei în două blocuri opu
se ? S-a uitat și se uită că aici,
pe continentul european, există, la
ora actuală, cea mai mare concen
trare de forțe și de armament din
cite a cunoscut istoria, că, în ciuda
pașilor modești care s-au făcut in
ultimul timp, pericolul este depar
te de a se fi diminuat, că riscul
unei explozii se menține dacă nu
se iau măsuri reale, imediate și pe
scară largă de dezarmare, concepu
tă ca un proces unitar care să cu
prindă simultan toate cele trei
domenii — nuclear, chimic și clasic
— al înarmărilor ?
Din păcate, declarațiile unor li
deri atlantici ocazionate de cere
moniile „aniversative" par a indica
persistența acestei îngrijorătoare

stări de amnezie. Pentru că, din
colo de „gluma", dacă glumă se
poate numi, cu Premiul Nobel,
s-au putut auzi și afirmații, mai
serioase, de genul celor făcute de
secretarul general al N.A.T.O.,
Manfred Wbrner, care a avertizat
populația vest-europeană să nu se
lase înșelată de „iluzia destinderii",
adăugind, ritos, că „descurajarea
nucleară constituie un instrument
al păcii" și apreciind, în același
timp, ca „lipsite de temei" argu
mentele celor ce consideră că pro
iectele de modernizare a rachete
lor nucleare tactice ale N.A.T.O. ar
constitui un obstacol în calea actua
lelor negocieri de dezarmare. Și,
ca din întâmplare, la Paris se des
fășoară, chiar în aceste zile, prima
sesiune la nivel vest-european a
unui organism însărcinat cu pro
blemele armamentelor, unde se
discută proiectele pe termen lung
avute în vedere, probabil ca o mo
tivație în plus pentru propusa
candidatură...
Incit, pe bună dreptate, cineva se
întreba, sarcastic, dacă pe tortul de
aniversare al N.A.T.O. in locul tra
diționalelor luminări, nu ar trebui
înfipte mai degrabă niște... rachete
în miniatură. Cu precizarea supli
mentară că numărul rachetelor
exiștente — cele reale, firește —
sau proiectate întrece cu mult nu
mărul
luminărilor
simbolizind
scurgerea celor patru decenii și că,
o dată „aprinse", ar fi imposibil de
stins.
Îndepărtarea unei asemenea per
spective de neconceput — și de
neadmis — implică, în mod nece
sar, respingerea ideii de blocuri
militare, devenite un anacronism
al zilelor noastre, promovarea unei
strategii noi, bazate pe structuri
pur defensive, a unei politici de
încredere și colaborare între state.
Forțelor tot mai largi și mai' nu
meroase care militează pentru un
asemenea curs nou in viața inter
națională, lor și numai lor li se
cuvin, ca meritată răsplată, tro
feele păcii.

4.
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