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Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

Creșterea eficientei economice, a rentabilității producția
prin angajare fermă, muncitorească a fiecărui colectiv
Urmărind sistematic înfăptuirea în
cit mai bune condiții a progra
mului de dezvoltare economicosoCială a țării, conducerea parti
dului a abordat in ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. de vineri, 19 mai, desfă
șurată sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, o serie de pro
bleme de mare complexitate și în
semnătate pentru realizarea exem
plară a planului pe acest an la toți
indicatorii, pentru creșterea mai
susținută a eficienței economice și
a rentabilității producției. Stabilită ca
obiectiv fundamental al activității
productive în actualul cincinal, dez
voltarea intensivă, calitativ superi
oară a economiei naționale s-a si
tuat constant în centrul preocupă
rilor tuturor oamenilor muncii din
industrie, agricultură, de pe șantie
rele de investiții, din institutele de
cercetare științifică și inginerie teh
nologică, din toate domeniile. Prac
tic, la nivelul tuturor Întreprinderi
lor, centralelor și ministerelor, al
tuturor județelor au fost elaborate
programe speciale pentru perfecțio
narea organizării și modernizarea
producției, programe care își propun
mobilizarea mai susținută a resur
selor interne, astfel incit să se asi
gure creșterea accentuată a produc
tivității muncii, reducerea consumu
rilor materiale și a costurilor de fa
bricație, sporirea rentabilității și efi
cienței în întreaga activitate pro
ductivă.
Pe fondul acestor preocupări, re
centa ședință a Comitetului Politic

Executiv al C.C. al P.C.R. a exami
nat și aprobat raportul cu privire la
recalcularea prețurilor de producție
în industrie. Cu acest prilej s-a
subliniat că măsurile adoptate în
scopul rentabilizării întregii activi
tăți economice au dus la încadrarea
marii majorități a produselor, din
toate sectoarele de activitate, în li
mitele costurilor de producție pre
văzute — la unele realizîndu-se
chiar rentabilități mai mari decît
cele stabilite —, ceea ce demonstrea
ză justețea orientărilor formulate și
eficiența acțiunilor întreprinse. In
același timp, s-a relevat insă că au
mai rămas un număr de 24 produ
se și activități în domeniul servici
ilor la care continuă să se înregis
treze pierderi.
Fără îndoială, nivelul actual al
rentabilității producției corespunde
unei anumite etape de dezvoltare a
economiei naționale, condițiilor con
crete de care au dispus pînă în pre
zent
întreprinderile
industriale.
O dată însă cu promovarea progre
sului tehnic, a noilor cuceriri ale
științei și tehnicii — proces deose
bit de intens manifestat în ultimul
timp în toate domeniile de activi
tate — se creează noi premise, noi
posibilități pentru creșterea rentabi
lității producției. De altfel, tocmai
de aceea, pornind de la situația analizată în ședința Comitetului Po
litic
Executiv,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut guvernu
lui, ministerelor ca pînă la 25 mai
să prezinte soluții pentru îmbunătă
țirea in continuare a rentabilității

tuturor produselor și activităților,
astfel incit pină ia incheierea pri
mului semestru al anului să nu mai
existe nici un produs și nici o în
treprindere care să lucreze cu pier
deri.
Esențial de reținut este că, potri
vit orientării programatice, constan
te a politicii economice a partidului
nostru, ridicarea nivelului rentabi
lității producției nu trebuie să se
facă în nici un caz pe seama creș
terii prețurilor. Nu se poate admi
te — a subliniat secretarul general
al partidului — nici un fel de creș
tere a prețurilor. Problema care se
pune este să se realizeze o redu
cere continuă a costurilor de pro
ducție, aceasta constituind calea
hotăritoare pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru asigu
rarea stabilității economice, pentru
sporirea rentabilității și eficienței,
pentru creșterea venitului național
și a nivelului de trai al oamenilor
muncii.
Este prin urmare deopotrivă în
interesul fiecărui muncitor, al fie
cărui specialist și al economiei na.ționale in ansamblul ei să se acțio
neze prompt, cu fermitate, cu depli
nă responsabilitate și competență,
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, pentru mobili
zarea tuturor resurselor și posibili
tăților existente în vederea creșterii
mai puternice a eficienței economi
ce și a rentabilității producției. Di
recțiile de acțiune sînt în general
bine cunoscute : reducerea cheltuie
lilor, și în primul rînd a consumuri

lor materiale și de energie, creș
terea productivității muncii, res
pectarea strictă ă normelor de per
sonal, reproiectarea constructivă a
produselor, promovarea tehnologiilor
avansate, sporirea gradului de valo
rificare a materiilor prime, intensi
ficarea acțiunii de recuperare și re
introducere în circuitul productiv a
materialelor refolosibile și pieselor
de schimb, extinderea tipizării și
multe altele.
Măsurile concrete care se iau di
feră in mod firesc de la o între
prindere la alta, de la un domeniu
la altul de activitate. Toate acțiunile
întreprinse pot și trebuie să aibă
insă ca numitor comun girul unei
depline competente profesionale, al
conștiinței că de rezultatele obți
nute in producție depind in conti
nuare progresul ■ susținut al econo
miei naționale, creșterea nivelului
de trai al întregului popor. Această
stare de spirit de puternică mobili
zare a energiilor creatoare trebuie
să se manifeste, cu mai multă
pregnanță, așa cum rezultă din
obiectivele stabilite de Comitetul
Politic Executiv, și in domeniul co
merțului exterior. Deosebit de im
portant în acest sens este să se ac
ționeze cu toată fermitatea pentru
respectarea normelor legale, pentru
îmbunătățirea și încadrarea în
cursurile de revenire prevăzute in
plan. In acest scop, s-a subliniat ne
cesitatea de a se asigura realizarea
in cit mai bune condiții a activității
de corperț exterior — îndeosebi a

(Continuare în pag. a II-a)

Maximă răspundere ia toate uoitătile agricole pentru
pregătirea secerișului si efectuarea celorlalte lucrări
în această perioadă a anului, oa
menii muncii din agricultură au de
realizat un mare volum de lucrări,
fiecare dintre acestea avind o im
portanță hotăritoare pentru obține
rea producțiilor stabilite în toate
sectoarele de activitate. Una dintre
acțiunile care trebuie finalizate cit
mâi grabnic cu putință și in cele
mai bune condiții se referă la în
cheierea tuturor pregătirilor pentru
apropiata campanie de recoltare a
cerealelor păioase. Condițiile speci
fice din prima parte a anului au
favorizat ajungerea mai devreme la
maturitate a culturilor de grîu și
orz, ceea ce, evident, impune ca in
fiecare unitate agricolă, și în prima
etapă cu deosebire in județele din
sudul și vestul țării, să fie urgen
tate repararea și punerea la punct a
combinelor, mijloacelor de transport
și a celorlalte utilaje ce sînt utili
zate in campania de seceriș, astfel
incit, imediat ce lanurile de grîu și
orz s-au copt, recoltarea să poată
începe neintîrziat, cu toate forțele.
în această privință este de subliniat
faptul că, aprobindu-se Programul
de măsuri pentru asigurarea desfă
șurării în bune condiții a campaniei
de vară, la recenta ședință a Comi

tetului Politic Exăcutiv al C.C. al
P.C.R. au fost accentuate sarcinile
și obligațiile ce revin organelor și
organizațiilor de partid, organelor agrlcole centrale și locale, consiliilor
populare, tuturor unităților agricole,
a căror îndatorire principală este să
acționeze energic pentru organizarea
exemplară a lucrărilor, întărirea or
dinii și disciplinei, astfel îneît șă
existe garanția efectuării, intr-un
timp scurt și fără pierderi, a cam
paniei de recoltare a cerealelor pă
ioase și a celorlalte culturi de vară.
Experiența anilor trecuți a dovedit
că decisiv pentru evitarea pierde
rilor de producție este ca strîngerea
recoltei să se facă intr-un timp cit
mai scurt, pentru a nu se ajunge Ia
supracoacerea lanurilor și scutura
rea spicelor. Tocmai de aceea, așa
cum s-a stabilit la ședința Comite
tului Politic Executiv, este. absolut
necesar ca recoltarea orzului și a or
zoaicei să se facă în 3—4 zile, a
griului în 7—8 zile, iar a inului pen
tru ulei în 4 zile. Și trebuie spus că
mijloacele mecanice din dotarea sta
țiunilor de mecanizare și a între
prinderilor agricole de stat asigură
capacitatea de recoltare necesară în
cheierii secerișului in perioadele de

timp stabilite pentru fiecare cultură.
Hotăritoare este organizarea temei
nică a întregii activități, de .care de
pind folosirea deplină a combine
lor și a celorlalte mijloace mecani
ce și, implicit, realizarea și depăși
rea'vitezelor zilnice planificate la
seceriș. Ținînd seama de timpul in
stabil, ce se poate prelungi și în pe
rioada secerișului, o atenție cu to
tul aparte trebuie acordată organi
zării executării în flux a tuturor lu
crărilor, urmărindu-se ca întreaga
producție culeasă într-o zi să fie
transportată și depozitată în aceeași
zi, în condiții corespunzătoare.
Strîns legată de buna desfășurare a
secerișului este însămînțarea cultu
rilor duble și succesive pe toate su
prafețele planificate. Aceasta evi
dențiază necesitatea mobilizării unor
ample forțe umane și mecanice, ast
fel . incit, imediat după seceriș, să se
treacă la, eliberarea de paie a tere
nurilor, pregătirea patului germina
tiv și semănat, pentru a nu se crea
decalaje între aceste lucrări. Acti
vitatea de însămințare a culturilor
duble trebuie organizată cu atît mai
temeinic, cu cit în acest an, datorită
declanșării mai de timpuriu a re
coltării cerealelor păioase, există

Orizonturile luminoase ale celor
mai tinere orașe
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condiții reale pentru ' obținerea de
producții mari de masă-verde pen
tru furaje și chiar de boabe.
Atît în perioada premergătoare,
cit și în timpul secerișului, în toate
unitățile agricole sint de executat și
multe alte lucrări la fel de urgente
și la fel de importante pentru a se
asigura obținerea de producții mari
la toate culturile însămințate în pri
măvară. De aici se desprinde cerința
majoră ca, în fiecare unitate agri
colă, pe baza unor programe temei
nic întocmite, să se asigure ca în
treaga forță de muncă disponibilă
și toate mijloacele mecanice exis
tente să fie repartizate judicios și
echilibrat pe fiecare lucrare în par
te. Numai în acest fel este posibil
ca, în același timp cu recoltarea cul
turilor de vară, să se asigure însă
mînțarea culturilor duble și succe
sive, executarea lucrărilor de între
ținere la plantele prășitoare și la le
gume, aplicarea udărilor, strîngerea
furajelor, transportul .și .administra
rea îngrășămintelor chimice și orga
nice, a amendamentelor, scarifțcarea și realizarea arăturilor adinei de
vară. Toate acestea impun o susți
nută muncă politică și organizatori
că din partea organelor și a organi
zațiilor de partid, care trebuie să
sprijine consiliile de conducere din
unitățile agricole pentru a asigura
mobilizarea largă a tuturor coopera
torilor, mecanizatorilor, a tuturor
locuitorilor de la sate pentru efec
tuarea la timp și de bună calitate a
lucrărilor agricole de sezon.
Unul din obiectivele de extremă
importantă, ce străbate ca un fir
roșu întreaga politică agrară a parti
dului. promovată consecvent de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. este folo
sirea rațională si deplină a fondului
funciar, creșterea suprafețelor agri
cole si arabile si păstrarea nealtera
tă a mediului înconjurător, care re
prezintă o cerință fundamentală pen
tru realizarea programelor stabilite

BUN VENIT PE PÂMlNTUL ROMÂNIEI!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Joaquim Alberto Chissano, președintele Partidului
FRELIMO,
președintele
Republicii
Populare
Mozambic, sosește miine în țara noastră intr-o
vizită oficială de prietenie.

Tovarășul Joaquim Alberto Chis
sano s-a născut la 22 octombrie
1939 in ^localitatea Malehice, provin
cia Gaza. A frecventat școala pri
mară. în- localitatea Xai-Xai, iar li
ceul în 'orașul Maputo. A făcut par
te din organizația Nucleul Stu
denților Secundari Africani din
Mozambic. (NESAM), în cadrul
căreia și-a adus contribuția la
afirmarea idealurilor patriotice,
în anii 1959—1960 a deținut
funcția de președinte al orga
nizației NESAM, după care se
încadrează in rindul forțelor de
eliberare. A înființat, împreu
nă cu alți tineri, Uniunea Na
țională a Studenților Mozambicani, devenind președinte al
acesteia. A . acționat, totodată,
in mișcarea patriotică, antico
lonialistă, care reunea studenți
din mai multe țări africane.
în 1962 a participat la crearea
Frontului de Eliberare din Mo
zambic — FRELIMO, un an
mai tirziu devenind membru al
Comitetului Central al acestuia.
în perioada 1968—1969 a
participat activ, în cadrul
FRELIMO, la lupta împotriva
forțelor reacționare, tribaliste,
regionaliste și rasiste.
La Congresul al II-lea al
FRELIMO, dini 1968, este re
ales. membru al Comitetului
Central, iar idin anul 1969
este membru al Corni tetuIui Politic Militar și membru al
Comitetului Executiv al FRELIMO.
A participat la negocierile care
au condus la semnarea, in iunie
1974, a acordului de la Lusaka pri
vind
transferul
puterii
către
FRELIMO și proclamarea indepen
denței Mozambicului.
A fost numit prim-ministru al gu
vernului interimar constituit la 28
septembrie 1974 prin intrarea in vi
goare a acordului de la Lusaka,
funcție deținută pînă la proclama
rea independenței naționale, la 25
iunie 1975. în perioada 1975—1986 a
îndeplinit funcția de ministru al afacerilor externe.
în anul 1977, la ăl III-Iea Congres
al FRELIMO, a fost ales membru
al Comitetului Politic Permanent,
exercitind funcția de secretar pen
tru relațiile externe. în același an,
a fost ales deputat în Adunarea
Populară și apoi membru al Comi
siei Permanente a Adunării Popu
lare.

în noiembrie 1986
ședințele Partidului
. ședințele Republicii
zambic.
actuala etapă,
în plin proces

a fost ales preFRELIMO, prePopulare MoMozambicul ’ se
de mobilizare

energiilor naționale pentru dezvol
tarea economico-socială, pentru fău
rirea unei societăți noi, drepte și
echitabile, acționind in vederea con
solidării unității și independenței
țării.
După cum a relevat președintele
Joaquim Alberto
Chissano,
po
porul mozambican depune eforturi
susținute pentru realizarea sarcini
lor deosebit de importante pe care
le implică traducerea în viață a
programului de reconstrucție econo
mică, lansat în 1987.
Membru al O.N.U., al O.U.A. și al
mișcării de nealiniere, unul din sta
tele grupului din „prima linie", R.P.
Mozambic își întemeiază relațiile cu
țările lumii pe principiile respectu
lui indeDendenței și suveranității
naționale, egalității în
drepturi,
neamestecului în treburile interne,
avantajului reciproc. Mozambicul se
pronunță pentru eliminarea apart
heidului — factorul esențial de de
stabilizare în zona australă a Afri-

cii. în concertul națiunilor lumii,
Mozambicul se află în rindul acelor
state care militează pentru o poli
tică nouă, de egalitate între state,
pentru dezarmare, pentru o nouă
ordine economică internațională și
acordă sprijin luptei popoarelor
pentru libertate, pentru consoli
darea independenței și suvera
nității naționale.
România socialistă și-a mani
festat întotdeauna solidaritatea
militantă eu lupta poporului din
Mozambic, din celelalte state
ale Africii, din întreaga lume,
pentru scuturarea jugului colo
nial, pentru cucerirea și conso
lidarea independenței națio
nale.
Țara noastră a stabilit relații
diplomatice cu Mozambicul la
25 iunie 1975, chiar din prima
zi a independenței noului stat.
Un rol hotărîtor în adîncirea
conlucrării
româno-mozambicane, a dezvoltării relațiilor
dintre popoarele noastre pe
multiple planuri l-a avut dia
logul la nivel înalt de la Bucu
rești și Maputo.
Cu prilejul celei de-a XIII-a
aniversări a independenței de
stat
a
Renublicii
Pooulare
Mozambic,
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU subli
nia : „Am convingerea că ra
porturile de prietenie și colabo
rare statornicite intre partidele
și țările noastre se vor dezvolta
tot mai mult, in folosul reciproc
popoareior român și mozambican, al cauzei păcii, înțelegerii și
colaborării internaționale".
La rindul său, tovarășul JOA
QUIM ALBERTO CHISSANO arăta,
în mesajul trimis cu prilejul zilei
de 23 August 1988 : „Folosesc aceas
tă ocazie pentru a exprima dorința
noastră de a vedea excelentele re
lații de prietenie, solidaritate mili
tantă și de cooperare existente in
tre popoarele, partidele și statele
noastre tot mai consolidate și dez
voltate, in interesul cauzei păcii,
progresului și securității in lume".
Convins că dialogul politic la ni
vel inalt de la București se va în
scrie ca un nou moment de refe
rință în dezvoltarea relațiilor bila
terale, în întărirea prieteniei româno-mozambicane, poporul româi
întîmpină pe tovarășul Joaquin
Alberto Chissano cu sentimente d<
deosebită stimă, adresîndu-i tradițio
naiul salut de „BUN VENIT If
ROMANIA !“.

Cu încredere, despre încredere
— Dumneata îți iubești copiii ?
— Sigur, tovarășe șef.
— Nti-i adevărat ! Cum poți
să-mi spui așa ceva ? Știi cit costă
un sfredel ?
— Nu !
— Cîteva sute de lei. Dacă eu
ți-1 imput — recunoaște că și me
riți — duci acasă cu atitea sute de
lei mai puțin. înseamnă că-ți iu
bești copiii ? Asta-i !
Cam așa vorbise acum vreo două
decenii fostul inginer-șef al pro
ducției.
— A fost o perioadă — continuă
inginerul acum pensionat — cînd
sfredelele zăceau aruncate prin
toate ungherele abatajelor și gale
riilor mai doshice, în vreme ce ni
se cereau altele și altele noi. De ce
se aruncau ? Pe motiv că n-ar
fi fost reușite plăcuțele dure
sudate pe ele. „Tovarășe șef,
cele mai bune plăcuțe le au
sfredelele alea
portocalii".
«
„Portocalii ați spus" ? „Da !“.
Cp sfredele
portocalii lu
craseră foarte mulți ani minerii
noștri. Se aduceau din străinătate
și, bineînțeles, costau valută grea.
Atunci ne-am gindit să folosim
plăcuțele dure românești. Ceea ce
am și făcut. Le-am experimentat,
au dat rezultate bune, le-am in
trodus in exploatare. Cam atunci
au început unii mineri — dar le ți
neau isonul și unii maiștri, și unii
ingineri ! — să le arunce și să le
birfească : „Sfredelele astea negre
sînt tocmai bune pentru smelț".
Am repetat testele : bune, ce mai !
Nu ne explicam de ce le aruncau
în loc să le folosească. Ce știau
ei și, nu știam noi ? Pe cei care nu
le foloseau îi amenințam cu
amenzi. însă o țineau pe a lor :
„Sfredelele negre nu sînt bune."
Au și sefis asta, au vorbit și prin
ședințe,., ne-au criticat... Situație
delicată. Atunci ne-am gindit pri
ma dată că ceea ce nu le convenea
s-ar putea să fie tocmai... culoarea.
Mai bine zis lipsa acesteia, sfre
delele cu plăcuțe românești fiind
lăsate așa cum ieșiseră din lucru,
adică negre. Le-am vopsit cu por
tocaliu și am avut grijă să nu se
afle pe la exploatările miniere. Re
zultatul ? După un timp m-am dus
iarăși în brigada ai cărei munci
tori eț-au un fel de campioni ai
eirtelilor împotriva sfredelelor ne
gre : „Ei, cum merg astea, ulti
mele ' ?“. „Așa da, tovarășe șef, vă

mulțumim că ne-ați ajutat, d-astea
să ne trimiteți în continuare. Am
avut dreptate, portocaliile sint cele
mai bune, se vede că-s din im
port". Nu m-am mai abținut și
le-am întors-o : „Se vede pe dracu ! V-ați dat robi prejudecăților și
rutinei !“. Totuși, dacă mă gîndesc
mai bine, intr-un anumit fel oame
nii avuseseră și ceva-ceva drep
tate : uneori, cind este vorba de
produsele noastre cu destinație in
ternă, renunțăm nejustificat la...
portocaliu. Și iată cum, dincolo de
valențele economice, funcționale și
estetice, o culoare intre altele ca
pătă brușc și semnificații etice
adinei și nebănuite...
întimplarea de mai sus am no
tat-o cu mai mult timp in urmă

la Baia Mare. Și am reținut-o
pentru că. intr-adevăr, mustește de
semnificații etice. Nu un Țmptom,
ci un veritabil sindrom etic defi
nește — într-o și pentru o anume
etapă — o asemenea intimplare.
E vorba în ea și despre prejude
căți și rutină, și despre un anume
imobilism, despre necunoaștere, va
loare și (in) certitudine, și despre
cinste și patriotism, despre osten
tație, bună-credință, curaj, obsti
nație ș.a., dar, mai ales, ea vor
bește despre ÎNCREDERE. Cu deo
sebire despre încrederea in rezul
tatele muncii noastre, în perfor
manțele produselor noastre, m ca
pacitatea noastră — ca popor și ca
țară — de a crea la nivel mondial
și chiar peste acest nivel.
Și nu de ieri — alaltăieri, ci de
mult. Pentru că-i știut și recunos
cut : noi, românii, am fost primii
care am născocit multe dintre
uneltele, dispozitivele, aparatele,
tehnologiile, medicamentele, teori
ile etc. etc. care au făcut și fac
încă glorie științei și tehnicii mon
diale. înaințe de a fi ceea ce au
devenit, toate cele enumerate mai
sus — și incă multe altele ! —
s-au născut in mintea și au ieșit
din mina unora dintre trăitorii pe
aceste binecuvintate meleaguri de
la Carpați și Dunăre.
Uneori am inventat și realizat și
de dragul... invenției, pur și sim

plu, dar cel mai adesea împinși de
nevoile vieții. De sute de ani —
oricum cu mult înainte ca ingine
rul Lester Allen Pelton să fi „in
ventat" turbina ce i-a moștenit nu
mele și care nu-i altceva decit an
cestrala noastră moară cu ciutură
— pe rîurile munților noștri s-au
rotit curcubeie peste făcaiele mi
nate de lacrimile zăpezilor invinse
de soare. Spre recunoaștere una
nimă, „moara românească cu făcaie" se află acum expusă și la
Muzeul tehnic de la Miinchen, așa
cum, atestînd tot o prioritate ro
mânească. la British Museum este
prezentată macheta primului fur
nal european, descoperit la Ghelar
și datind din secolul IX ; așa cum,
la Muzeul căilor de comunicație
din Berlin se află la loc de
cinste vagonetul pe șine din
mina de la Brad (sec. XIV),
considerat ca fiind cel mai
vechi vehicul pe șine din istoT
ria tehnicii, ca șl primul ma
caz. Adăugați la
acestea
formula — rămasă secretă — a coloranților folosiți la pictarea fres
celor minăstirilor din Moldova de
nord, precum și următoarele insta
lații din industria casnică, textilă
și alimentară folosite în străvechimea noastră (șteaza-vîltoare, utili
zată la prelucrarea, îngroșarea și
flanșarea țesăturilor din lină, al
cărei principiu de funcționare a
fost „descoperit" și aplicat în zi
lele noastre la mașinile de spălat
rufe, apoi morile plutitoare, uleinițele cu teascuri, povernele cu
roată de apă, pivele etc.). Adău
gați la acestea și „condeiul por
tărel fără sfîrșit" inventat de Petrache Poenaru, „condei" care nu-i
altceva decît obișnuitul stilou, to
cul cu rezervor propriu de cernea
lă, aflati — dacă nu cumva știați
— că Anghel Saligny a construit
cele dinții silozuri de beton armat
din lume și cel mai lung pod al
Europei continentale din vremea
sa, că Lazăr Edeleanu a inventat
procedeul folosit și astăzi de rafi
nare a țițeiului cu bioxid de sulf
lichid, că Bucureștiul a fost primul
oraș din lume iluminat cu kerosen
(netrol lampant) și primul oraș din
Europa în care s-a montat o con
ductă de gaz metan, că Timișoara
a fost primul oraș din Europa ilu
minat electric, că George Constan-

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a II-a)

Scornicești - un simbol al aspitațiiior împlinite, al urbanizării localităților rurale.

Scorniceșfl se scrie azi

cu nume a'e oraș

I-'oto : S. Cristian
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Complexitatea și urgența lucrărilor agricole impun:

în solutionarea problemelor majore ale producției
Printre orientările programatice
elaborate si fundamentate de parti
dul nostru, de secretarul său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceausescu,
privind dezvoltarea economiei națio
nale. un loc de primă importantă il
deține afirmarea puternică a rolului
hotărîtor al cercetării științifice si
introducerea rapidă si fermă a pro
gresului tehnic in toate domeniile
de activitate. Promovînd cu consec
ventă această orientare, secretarul
general al partidului a initlat si a
determinat stimularea puternică a
gîndirii creatoare originale, legarea
ei tot mai strînsă de cerințele com
plexe ale progresului societății româ
nești .in vederea dezvoltării economico-sociale. a așezării întregii opere
de construcție socialistă pe temelia
celor mai avansate cuceriri ale noii
revoluții tehnico-stiintifice contem
porane.
Unul din obiectivele maiore urmă
rite cu consecventă de conducerea
partidului îl constituie creșterea
aportului cercetării la asigurarea
bazei de materii prime. Prin elabo
rarea de noi tehnologii pentru valo
rificarea eficientă a zăcămintelor cu
conținuturi mai scăzute în substanțe
utile si atragerea în circuitul econo
mie a tuturor resurselor de materii
prime Si materiale. Actionînd in
acest sens. întregul colectiv de oa
meni ai muncii din Institutul de
Cercetare, Inginerie Tehnologică și
Proiectări pentru Minereuri Neferoa. se din Baia Mare este mobilizat
pentru Înfăptuirea obiectivelor din
programele de dezvoltare a extrac
ției de minereuri neferoase, pentru
solutionarea operativă a problemelor
cu care se confruntă unitățile mi
niere si de preparare în realizarea
sarcinilor de plan. Astfel, temele de
cercetare științifică abordate in ac
tualul cincinal si în mod deosebit
in acest an vizează dezvoltarea ba
zei de materii prime miniere, creș
terea productivității muncii, reduce
rea consumurilor materiale si ener
getice. îmbunătățirea tehnologiilor
de extracție și preparare a minereu
rilor. ridicarea nivelului calitativ al
concentratelor, creșterea gradului de
mecanizare a lucrărilor din subteran
»i de la suprafață, sporirea gradului
de recuperare a elementelor utile
din minereuri, cit si din alte resurse
sărace in conținut. Cercetări cu
această tematică sint in curs de des
fășurare la unltăti miniere din ca
drul Centralei Minereurilor Bala
Mare.
Combinatului Minier Gura
Humorului. Centralei Sării si Neme
taliferelor București, precum sl in
alte unităti miniere.
în cei trei ani care au trecut din
acest cincinal, în unitățile benefici
are ati fost materializate în pro
ducție un număr de 181 teme de
cercetare finalizate de institutul nos
tru. cu o eficientă economică totală
de peste 1.1- miliarde lei.' din care
611 milioane lei reprezintă creșterea
Droducțlei-marfă si 287 milioane lei
*

snorul de beneficii. De asemenea,
cercetările realizate au permis redu
cerea consumurilor < materiale și energetice, diminuarea . importului și
au asigurat ridicarea nivelului cali
tativ al concentratelor miniere.
Dintre cercetările extinse cu bune
rezultata in unitățile din ramura
minieră evidențiem oe cele care se
referă la sinteza si utilizarea reăctlvilor de flotatie din materii crime
indigene, in vederea Înlocuirii importului, solutiile propuse pentru
creșterea gradului de recuperare a
metalelor din subteran,
_____ ___ cit si cele
destinate ridicării nivelului calitativ
al concentratelor mintere. in vederea
Încadrării lor în noile cerințe soli
citate de industria chimică.
în acest an. ca si in anii nrecedențl, temele de cercetare din do
meniul preparării substanțelor mine-

producție, prin introducerea analizei
în flux continuu si dozarea progra
mată a reactivilor la Flotatla Cen
trală Baia Mare, De exemplu, prin
implementarea sistemului de analiză
în flux și a automatizării conven
ționale se scontează aici Pe însem
nate economii, rezultate din redu
cerea consumului de reactivi cu circa
10 la sută si a cheltuielilor materiale, prin renunțarea la analize chi
mica de control curent, nrecum si
pe importante producții suplimentare
de metale neferoase.
în ce privește programul de Per
fecționare a metodelor de lucru. In
vederea valorificării de noi zăcă
minte minerale si a extinderii ză
cămintelor aflate in exploatare, au
fost stabilite tehnologii de preparare
pentru sase tipuri de minereuri, iar
in acest an se elaborează tehnologiile

Un obiectiv prioritar: dezvoltarea
bazei de materii prime
rale utile au fost orientate, în prin
cipal, spre elaborarea de noi teh
nologii care să sprijine direct uni
tățile industriale în eforturile de
modernizare si organizare. Astfel,
amintim că studiile privind reduce
rea conținutului de cupru în con
centratele selective si colective de
plumb si zinc, precum si cele de
reducere a conținutului de elemente
nocive din concentratele de cuprii
au determinat o creștere a extrac
țiilor de metale cu 3—10 la sută
neritru fiecare element existent în
minereuri. Asemenea cercetări au
condus la promovarea în exploatare
a noi sorturi de minereuri din peri
metrul Baia Borșa. au făcut posibile
prelucrarea în condiții economice
corespunzătoare a minereurilor de
imnreanatie din zăcămintul Pîriul
Cîinelui. care are un conținut foarte
redus de metale. La fel. pentru mi
nereul compact au fost găsite soluții
de îmbunătățiră a actualei tehnologii,
care, aplicate în producție de la
începutul acestui an. vor asigură un
însemnat spor de beneficii pentru
Combinatul Minier Gura Humorului
pe seama creșterii calității concen
tratului de cupru si. respectiv, creș
terea calității concentratv’ni colectiv
de plumb si zinc.
Cu bune rezultate s-au încheiat
cercetările pentru reducerea consu
murilor de reactivi si energie elec
trică. precum si cele de perfecțio
nare a tehnologiei de flotare colec
tivă integrală a minereurilor de la
Turt. Băiut. Baia Sprie ș.a. Cu o
eficientă economică deosebită s-au
soldat si cercetările Drivlna “condu*"'
cerea nrin calculator a procesului de

de preparare pentru alte nouă tipuri
de minereuri provenite din zone
noi.
în domeniul mecanizării și automatizării. temele abordate in acest
cincinal, respectiv în acest ăn. pri
vesc in principal mecanizarea unor
operații în activitatea minieră, mo
dernizarea unor utilaje, instalații și
a unor tehnologii, reducerea efortu
lui fizic la operații grele din sub
teran (montarea armăturilor) si de
la suprafață. asimilarea unor noi
produse, dispozitive si utilaje care
să determine creșterea productivității
muncii, atît in subteran, cit și la
suprafață, reducerea consumurilor de
materiăle. înlocuirea unor materiale
(oteluri si fonte) cu plastdurom. ba
zalt etc.
în magistralul document progra
matic
prezentat
de
tovarășul
Nicolae Ceausescu la Plenara Comi
tetului Central al P.C.R. din 12—14
aprilie a.c.. este subliniată în mod
deosebit sarcina implicării mal ac
tive a cercetării științifice în dez
voltarea economiei tării noastre si
mai cu seamă în procesul complex
de implementare mai rapidă în pro
ducție a cuceririlor stiintei si teh
nicii în toate domeniile de activitate,
în lumina acestor obiective, pentru
creșterea eficientei cercetării științi
fice si accelerarea introducerii în
producție a rezultatelor acesteia, in
stitutul nostru si-a propus în primul
rind ca In activitatea de cercetare
să se elaboreze soluții de înalt nivel
tehnic si calitativ, care prin conți
nutul lor științific să convingă unilAWe.de producție că', .aplicarea ..lot...
va influenta in mod pozitiv realizarea sarcinilor economice.

De asemenea, pentru transpunerea
studiilor in fază industrială, am for
mat colective mixte de cercetători,
specialiști din producție si cadre di
dactice din învătămintul superior,
care se ocupă împreună de finali
zarea cercetărilor oină la atingerea
parametrilor si obținerea indicatori
lor preconizați. Asemenea colective
acționează cu succes la întreprinde
rea Minieră Baia Borșa, minele
Șuior și Săsar, uzinele de preparare
Borșa, Săsar ș.a. Totodată, am diver
sificat formele de asistență tehnică la
beneficiari. Astfel, pe lingă colecti
vele mixte, cercetătorii si proiectantii
noștri asigură asistentă tehnică ope
rativă si răspund de aplicarea in
producție a soluțiilor rezultate din
cercetările finalizate. Această , formă
de participare nemijlocită a cerce
tătorilor și proiectanților la rezol
varea unor probleme concrete ale
unităților miniere a determinat obți
nerea unor importante efecte econo
mice. De exemplu, cele șase mii de
ore de asistentă tehnică au condus la
Uzina de Preparatie Baia Borsa la
un spor de producție de circa 14 mi
lioane lei pe an. iar la întreprin
derea Minieră Dobrogea (Altin Tepe
și Somova) efectul economic a de
pășit 9 milioane Iei.
Institutul nostru — unul din nu
meroasele institute ale țării, ce se
constituie în tot atîtea dovezi ale ro
lului ce se acordă științei, cercetării
științifice in țara noastră, domeniu
condus și îndrumat cu înaltă compe
tență de tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, președintele
Consiliului Național al Științei și învățămîntului — are un program vast
de activitate, o paletă largă de pro
bleme de rezolvat, în cadrul că
rora spiritul novator iși poate face și
trebuie să-și facă in mod eficient
simțită influenta, pe fondul puterni
cei baze materiale de care benefi
ciem. Aceste condiții, îmbinate cu
preocuparea și competența tehnică
a specialiștilor noștri, prin conlu
crarea strînsă cu specialiștii din uni
tățile miniere și de preparare, ca și
din alte instituții sau unităti colabo
ratoare. reprezintă tot atîtea garan
ții pentru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor actualului cincinal, pentru
dezvoltarea continuă a bazei de ma
terii prime minerale a patriei. Conștlenți de obligațiile deosebit de mari
ce ne revin in acest sens, tott oame
nii muncii din institut isi manifestă
hotărirea de a munci cit mai bine
pentru a transpune in viață concep
ția partidului nostru, a secretarului
său general, referitoare la rolul stiin
tei în făurirea unei Românii prospe
re. pentru a întimpina cu rezultate
deosebite marile evenimente politice
ale acestui an.

Dr. inq. Iile PAHASCHIV

directorul Institutului de Cercetare,
Inginerie Tehnologică șl Proiectări
pentru Minereuri Neferoase
Baia Mare

t
(Urmare din pag. I)
exportului — și sporirea eficientei
sale economice. Ca atare, s-a cerut
ministerelor ca pînă la 25 mai să
prezinte un program de măsuri care
să determine îmbunătățirea încă din
acest an a situației in acest dome
niu, prin valorificarea superioară a
produselor la export, creșterea cali
tății și a competitivității mărfurilor
românești pe piața externă.
Economia noastră națională dis
pune In prezent de o puternică și
modernă bază tehnico-materială, de
mașini și utilaje de mare randa
ment, care asigură condițiile nece
sare pentru realizarea ritmică, in
tegrală a sarcinilor de plan atît pen
tru beneficiarii Interni, cit și pen
tru partenerii externi. In consens cu
exigențele impuse de creșterea mai
accentuată a eficientei
economice
este necesar însă ca mijloacele din
dotarea întreprinderilor să fie folo
site intensiv, cu randamente supe
rioare. Din recenta analiză efec
tuată de Comitetul Politic Executiv
rezultă că, în primul trimestru din
acest an, în unele sectoare s-au în
registrat indici de folosire a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor din in
dustrie, construcții și transporturi
superiori celor realizați în aceeași
perioadă a anului trecut. Cu toate
acestea, așa cum s-a arătat, au con
tinuat să se manifeste o serie de
neajunsuri care au făcut ca* in
unele întreprinderi, centrale și mi
nistere rezultatele să nu fie la ni
velul planului. De aceea. Comite
tul Politic Executiv a cerut guver
nului, organelor economice centrale,
tuturor unităților industriale să ia
în continuare măsuri hotărite pen
tru folosirea cu maximum de ran
dament a mașinilor și instalațiilor
din dotare, pentru efectuarea
la
timp și de calitate a reparațiilor
capitale, a reviziilor generale și a
lucrărilor de modernizare a fonduri
lor fixe, în vederea desfășurării co
respunzătoare a întregii activități
productive.
Stă în puterea oamentlor muncii
din țara noastră să determine, în
spiritul sarcinilor și obiectivelor
subliniate de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., o îmbunătă
țire substanțială a întregii activi
tăți productive, o creștere mai pu
ternică a rentabilității producției și
eficientei economice. Răspunzind în
demnurilor adresate de secretarul
general al partidului, fiecare colec
tiv muncitoresc are acum datoria
să acționeze ferm, cu răspundere
pentru îndeplinirea exemplară a
. planului la toți indicatorii, pentru
întimpinarea cu noi succese in mun
că a marilor evenimente politice ale
acestui an
aniversarea a 45 de
ani de la victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă șl antlimperlalistă șl Congresul
al XIV-lea al partidului.

Imagine de’ la centrul de calcul al Combinatului Chimic din Rimnicu Vilcea
Foto : E. Dichiseanu

BRĂILA ;

COMBINELE SÎNT REPARATE, MECANIZATORII
SE PREGĂTESC INTENS

în județul Brăila, repararea uti
lajelor agricole ce vor fi folosite in
această vară
este mult avansată
față de alți ani. Aceasta a permis
să se acorde o atenție sporită și al
tor probleme, între care instruirii,
mecanizatorilor, in vederea exploa
tării și întreținerii corecte a utila
jelor.
La S.M.A. Romanu, organizarea
reparațiilor în ateliere nu se deose
bește cu nimic de altele. Ceea ce
se remarcă cu deosebire aici, și
vom insista asupra acestui lucru,
este atenția ce se acordă operațiunilor finale de probe, verificări și
punct de lucru
încercări la ultimul
.......
— recepție-rodaj. După ce se exe
cută aceste operații cu dispozitive
speciale, combinele sint trecute pe
platoul de recepție finală unde, in
baza unui plan tematic cu 204
puncte, sint verificate de o comisie
condusă de directorul unității și
apoi probate cu boabe în prezența
inginerilor-șefi din cooperativele agricole. Numai după aceea se dă ca
lificativul „bun pentru recoltare".
S-a mai constatat în această uni
tate, dar și in altele, un consum
exagerat de curele. „Nu vom stărui
asupra faptului că nu de puține ori
ni se trimit curele de foarte proastă
calitate — ne spune inginerul Gior-

VASLUI.
în unitățile agricole de stat și
cooperatiste din județul Vaslui au
fost luate din vreme o serie de
măsuri care să asigure desfășurarea
în cele mai bune condiții a prașilelor pe cele peste 110 000 hectare
cultivate cu plante prășitoare. Dintre
aceste măsuri, mobilizarea zilnică a
tuturor forțelor satelor, a mijloace
lor mecanice și efectuarea lucrării
la timp și de cea mai bună calitate
au stat cu prioritate în atenția orga
nelor și organizațiilor de partid, a
consiliilor populare și conducerilor
de consilii unice și de unități.
„Urgentarea acestei lucrări s-a
impus cu necesitate mult mai mult
decit in alte județe — ne spuneă
inginerul Vasile Nucuță, director
general al direcției agricole județe
ne. Aceasta pentru că există un
mare deficit de umiditate in sol și
de aceea acționăm energic pentru a
face cît mai multe prașile. In acest
fel, s-a reușit ca în majoritatea
unităților să se încheie o primă
prașilă mecanică și manuală pe
aproape toate suprafețele la porumb
boabe și se desfășoară cea de-a doua
la sfecla de zahăr, floarea-soarelut".
Intr-adevăr, cu rezultate bune se
prezintă pînă acum foarte multe
unități,
Intre care întreprinderile
agricole de stat și cooperativele
agricole din consiliile agroindustriale
Fălciu, Huși, Murgeni, Birlad, Ne
grești, Vaslui, ștefan cel Mare. Un
prim aspect ce confirmă afirmația
l-am intilnit in mai multe coopera
tive agricole din Consiliul Agroin
dustrial Bîrlad. La Cooperativa
Agricolă Pochidia, de exemplu, în
tregul sat se afla în cimp la prășitul
porumbului. ~
Primarul comunei Tune spune că
tova, Maria Hîncu,
munca este bine organizată și la
Dragalina.
Cooperativa Agricolă
.
„Consider firesc să fie așa
afirmă
primarul. Este doar principala noas
tră sarcină în această perioadă. Fie
care membru al biroului comitetului
comunal de partid răspunde concret
atit de organizarea, cit șl de desfă
șurarea lucrărilor in cite o fermă de

Învățămintele unei dezbateri despre
răspunderea pentru averea obștească
Toate problemele de care depinde bunul mers al activității in orice
unitate trebuie să fie rezolvate cu participarea activă a tuturor oamenilor
muncii, care, împreună, in calitatea lor de proprietari, producători și bene
ficiari, să găsească soluții, să critice, să schimbe ce trebuie schimbat, să
stabilească măsuri și răspunderi menite să îndrepte lucrurile pe
făgașul bun.
Acesta este spiritul în care a cerut și cere secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să se acționeze pretutindeni și in
orice împrejurare, spiritul democrației noastre muncitorești-revoluționare,
care trebuie să fie mereu activă, eficientă, să funcționeze ireproșabil.
La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
care a analizat Raportul referitor la unele abateri săvirșite în unități
agricole de stat și cooperatiste care au provocat pagube in sectorul zooteh
nic, s-a cerut ca, pe baza atribuțiilor ce revin organismelor democrației
noastre muncitorești-revoluționare, orice acte de neglijență și lipsă de
răspundere care dăunează avutului obștesc să fie larg dezbătute in con
siliile oamenilor muncii, in adunările generale ale proprietarilor, produ
cătorilor și beneficiarilor, Iar măsurile de tragere la răspundere * oelor
ce se fac vinovațl să fie aduse la cunoștință opiniei publice.
Iată una din aceste situații ;

Complexul de îngrășare a tineretu
lui bovin din cadrul Asociației Eco
nomice Intercooperatiste Nușfalău
este una din cele mai puternice uni
tăți zootehnice din județul Sălaj,
care a obținut an de an rezultate
remarcabile. Dar iată o dovadă că
atunci cînd în mecanismul răspun
derii apar, chiar și pentru foarte
scurt timp, dereglări activitatea are
de suferit uneori destul de grav.
Așa s-au petrecut lucrurile șl in această unitate, care obține in gene
ral rezultate bune. Pe fondul neluării unor măsuri corespunzătoare
privind organizarea
preventivă a
pășunatului și asigurarea protecției
pe timp nefavorabil a animalelor
scoase In taberele de vară, datorită
și unor greșeli comise In acțiunea
de deplasare a celor peste 2 000 ca
pete tineret bovin de la tabăra de
vară la complex, s-a impus sacrifi-

carea unui Însemnat număr de ani
male.
în adunarea extraordinară a orga
nizației de partid de la Asociația
Economică Intercooperatistă Nușfalău, in adunarea consiliului asocia
ției economice intercooperatiste, co
mună cu adunarea generală a oame
nilor muncii, precum șl in plenara
extraordinară a comitetului comu
nal de partid N'ușfalău, comuniștii,
oamenii muncii de aici au făcut o
analiză exigentă, responsabilă a
neajunsurilor manifestate in activi
tatea unor cadre de conducere și
activiști de partid și de stat de la
nivelul complexului, comunei și con
siliului unic, a altor factori de răs
pundere. Participanții la dezbateri
au criticat aspru lipsa de interven
ție fermă pentru mobilizarea opera
tivă a forțelor locale la evacuarea
animalelor din zona calamitată,

arătînd că, dacă s-ar fi acționat cu
mai multă claritate, răspundere și
operativitate, paguba ar fi putut fi
mult diminuata. S-a condamnat, de
asemenea, faptul că unele cadre din
conducerea Consiliului Unic Agroin
dustrial de Stat și Cooperatist Nușfalău, din cadrul comunei și de la
nivelul unității, n-au informat ope
rativ organele județene pentru a
solicita sprijin în organizarea ac
țiunii de evacuare a animalelor. S-a
criticat, totodată, lipsa de discernămînt a celor care au organizat acțiu
nea, apreclindu-se că, deși condițiile
meteorologice urmau să se deterio
reze, nu s-au luat măsuri din timp
pentru supravegherea și evacuarea
ordonată, eșalonată a efectivului
din tabăra de vară. „Animalele se
acomodaseră destul de repede in ta
băra de vară, spunea comunistul
Ioan Drăgan, starea lor de întreți
nere era bună ca urmare a grijii
manifestate pe perioada de stabulațle. Este cu atit mai regretabil ceea
ce s-a întîmplat, datorită, în princi
pal, unor fisuri in organizare, mani
festate in ultima vreme". „Adevărul
este că n-am dovedit maturitatea
necesară in împrejurări deosebite,
sublinia Viorel Tegzeș, secretarul
biroului organizației de bază. Ne-am
pripit, n-am acționat calm, n-am în
treprins cele mai adecvate măsuri".
Poziție autocritică au dovedit și
alți vorbitori in cadrul adunării ge
nerale a organizației de bază, comu
niștii Ioan Ola, șeful fermei vegeta
le din cadrul A.E.I. Nușfalău, Gavril Drăgan, tehnician veterinar, Pe
tru Buboi, șeful secției mecanizare,
Vasile Mirgheș, fostul director al
complexului, precum și alții, făcînd

analiza responsabilă a propriilor lip
suri manifestate în activitatea lor.
Dezbaterea situației create, a fap
telor, atitudinilor și cauzelor care au
generat pagubele amintite, analiza
exigentă, în spiritul democrației
noastre muncitorești-revoluționare, a
unor manifestări de neglijență față
de proprietatea socialistă au făcut
și obiectul plenarei extraordinare a
comitetului comunal de partid Nușfaiău. „Am realizat deja o serie de
lntilniri în cadrul comunei, am ana
lizat pe toate fețele situația creată,
arăta Liviu Songot, secretarul comi
tetului comunal de partid, primarul
comunei. Recunosc deschis și acum,
in fața plenarei, că n-am dat dovadă
de capacitatea organizatorică cerută
în asemenea împrejurări. E un mo
ment de foarte serioasă reflecție atît
pentru mine, cit și pentru întreg ac
tivul de partid din comună. Privesc
sancțiunea, pe care am primit-o pe
drept temei, ca o măsură menită să
determine o cotitură radicală în pro
pria mea activitate, cît și în activi
tatea celorlalți membri ai biroului
și comitetului comunal de partid.
Deja a inceput șî continuă acțiunea
de completare a efectivului de ani
male din excedentul de la gospo
dăriile populațieij in cel mai scurt
timp acesta urmînd să revină la
nivelul planificat".
Exprimind cele mai alese mulțu
miri pentru grija pe care o poartă
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, aplică
rii consecvente a principiilor demo
crației socialiste, promovării și in
asemenea cazuri a dezbaterilor largi,
deschise, vorbitorii s-au angajat să
acționeze cu toată hotărirea pentru

giu Caraman, directorul stațiunii. Nu
mai puțin adevărat este că unele
curele rezistă puțin și din cauza
exploatării incorecte, ceea ce gene
rează depășirea consumurilor și a
cheltuielilor. Curelele sint supu
se la eforturi mari. De pildă, cu
reaua de tracțiune pune în mișcare
întreaga combină, 14 tone, și tre
buie să reziste la acest efort. Pen
tru a îndepărta cauzele de ordin
mecanic, care determină ruperi da
exploatării
necorespunză
torită
toare, am iuat măsuri de verificare
a transmisiilor. Astfel, au fost con
trolate cu toată atenția toate fuliile,
au fost centrate și echilibrate pie
sele de turație mare. Totodată, s-au
verificat și reîmprospătat cunoștin
țele mecanizatorilor privind monta
rea curelelor in funcție de sensul
de rotație al angrenajelor și modul
cum este înfășurat pe curea stratul
de cord".
Problema este Insă mult mai com
plexă. Discuția cu inginerul-șef al
S.M.A. Bărăganu, Adrian Dumitrache, evidențiază și alte modalități
de a prelungi
viața curelelor, a
pieselor de schimb și a combinelor
în general. „Ne-am propus să dăm
o atenție mai mare echilibrării di
feritelor subansamble in mișcarea
simultană — ne spune dînsul. Tre-

buie să arăt că nu in toate unită
țile putem realiza o echilibrare co
rectă și aceasta din cauză că lipsesc
mașinile de echilibrare dinamică. în
această privință
.........
aș dori să fac o
precizare, De cele mai multe ori,
noi facem echilibrarea static și nu
dinamic, iar aceasta nu răspunde
cerințelor tehnice. Numai făcind o
echilibrare dinamică se realizează
consumuri mai mici de carburanți
în exploatare, scade uzura tuturor
pieselor, a curelelor și a combinei
în ansamblu. în această privință,
tehnologia de reparare a combine
lor, care trebuie să fie cartea noas
tră de căpătîi, nu lasă loc la dubii.
Si ar mai fi ceva : utilajul este după
cum lucrează omul, după cită mese
rie a învățat și știe. Sint combine
ce funcționează ani în șir, dar sint
altele după care trebuie să se țină
mereu mașinile de asistență teh
nică".
Probleme de această natură au
făcut obiectul instruirii mecanizato
rilor in toate unitățile din județul
Brăila pentru apropiata campanie
de seceriș. Sint lucruri de finețe,
care, o dată învățate, contribuie la
o activitate mai eficientă din toate
punctele de vedere, (Candiano Priceputu)

DECALAJE NEJUSTIFICATE
producție. De ferma nr. 1 Pochldia,
in care ne găsim, răspund personal
și, împreună cu șeful fermei, Jan
Iancu, controlăm efectiv nu numai
modul în care se fac lucrările, ci
și calitatea acestora și întreprindem
măsurile ce se impun. Pe lingă cei
peste 700 cooperatori, participă la
muncă pensionarii și unii navetiști,
toți cei care locuiesc în sat". Inginerul-șef al Consiliului Unic Agroin
dustrial Bîrlad, Leon Faraoanu, care
ne însoțește in documentarea noas
tră, apreciază că la fel de bine se
muncește și in cooperativele agricole
Perieni și Coroiești și că, totodată,iși concentrează eforturile spre uni* '
tățlle diH Grivița și Vinderei, in care
lucrările sint rămase in urmă.
Decalaje asemănătoare Intilnim șl
între unitățile Consiliului Agroin
dustrial Puiești. La Cooperativa
Agricolă Iana participă la pră
șit zilnic peste 800 de coope-

ratori șl alți locuitori ai S3'
telor. Au și încheiat prima pra..
șilă la porumb. Șeful fermei nr. 1,
Constantin Dahorea, ne spune că au
asemenea rezultate pentru că din
timp au fost făcute cunoscute pre
vederile referitoare la stimularea
activității și repartizarea suprafețe
lor pe echipe și oameni. Dar, așa
cum afirma și Gheorghe Dima, pre
ședintele Consiliului Agroindustrial
Puiești, este necesar ca exemplul
bun al cooperatorilor din Iana să
fie urmat grabnic și de cei din
fermele Puiești și Cetățuia din Coo
perativa Agricolă Puiești șt de ciei
din Gherghești, unde lucrările sint
întîrziate.
Și nu numai de ei, adăugăm noi,
ci și de cei din unele unități ale
consiliilor agroindustriale Tătărăni,
Zorleni, Banca, Ivănești, Crasna, in
care se înregistrează restanțe la
prășit. (Petru Necula).

(Urinare din pag. I)

rabile. Aceasta se impune cu atft mal
mult cu cit. asa cum s-a reliefat la
recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C, al P.C.R.. in
acest domeniu continuă să se mani
feste unele încălcări ale reglementă
rilor ferme stabilite nrivind folosirea
fondului funciar, prin scoaterea ne
justificată a unor terenuri din cir
cuitul agricol, cu toate consecințele
ce decurg de aici asupra realizării
producțiilor prevăzute.
Tocmai de aceea, este imperios ne
cesar ca. în spiritul indicațiilor ex
prese formulate în repetate rînduri
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Minis
terul Agriculturii, celelalte organe
agricole si consiliile populare să ac
ționeze cu întreaga răspundere pen
tru a nu se mai admite scoaterea din
circuitul productiv a nici unei su
prafețe de teren, pentru a se asigura
respectarea cu strictete a prevederi
lor legii privind folosirea cit mai ju
dicioasă. cu eficientă economică ma
ximă a oămintului. bunul cel mai de
preț, care reprezintă suportul pentru
înfăptuirea neabătută a obiectivelor
noii revoluții agrare.

de creștere a producției agricole. în
această privință, ca rezultat al in
vestițiilor mari alocate de stat pen
tru executarea unor ample lucrări de
Îmbunătățiri funciare, sint de men
ționat rezultatele bune înregistrate
anul trecut in ce privește creșterea
suprafețelor agricole si arabile co
respunzător sarcinilor prevăzute în
planul național unic de dezvoltare economică si socială a tării. Realiza
rea acestor sarcini stabilite ne anul
In curs impune, deopotrivă, să se
acționeze cu toată energia centru
respectarea prevederilor legale, in
scopul evitării diminuării suprafe
ței agricole, și Îndeosebi a celei a-

îndeplinirea exemplară a planului șl
programelor de dezvoltare economico-socială In profil teritorial, să
apere cu toată fermitatea proprieta
tea socialistă, averea obștească, în
tripla lor calitate de proprietari, pro
ducători și beneficiari. Totodată,
S-au formulat și o serie de propuneri
privind îmbunătățirea stilului și
metodelor de muncă, măsuri con
crete, menite să asigure preintîmpinarea producerii de pagube in orice
situație, exprimindu-se hotărirea de
a se respecta cu strictețe măsurile
cuprinse in programul-regulament
elaborat sub conducerea nemijlocită
a biroului comitetului județean de
partid, măsuri politico-organizatorice
care vizează creșterea răspunderii
comuniștilor, a tuturor lucrătorilor,
Întărirea ordinii și disciplinei in
zootehnie. De altfel, programul-re
gulament, care cuprinde și atribu
țiile concrete pentru fiecare lucrător
din zootehnie, măsurile ce trebuie
luate pentru prevenirea oricăror
evenimente care ar putea produce
pagube și sacrificări de necesitate, a
fost prelucrat in toate unitățile agricole din județ. Alte măsuri pri
vesc încadrarea strictă în programul
de tăiere, creșterea producțiilor ani
maliere, realizarea efectivelor pla
nificate la toate speciile, întărirea
controlului in fermele zootehnice,
creșterea răspunderii organelor sanitar-veterinare, respectarea tehnolo
giilor de furajare, igienizarea gene
rală, amenajarea de umbrare și adă
posturi pentru animalele scoase la
pășune, efectuarea la timp a tuturor
reparațiilor in spațiile de cazare, în
treținerea corespunzătoare a acesto
ra etc.
Atit programul de măsuri, cit și
dezbaterile au subliniat necesitatea
creșterii continue a rolului organe
lor și organizațiilor de partid din
unitățile agricole în asigurarea unui
climat de inaltă exigență și răspun
dere, ordine și disciplină, necesita
tea ca acestea să manifeste spirit
combativ față de orice abatere.

Eugen TEGLAȘ

corespondentul „Scînteii

în județul Ialomița
Au început recoltarea

și conservarea mazării
în județul Ialomița a început re
coltarea mazării de grădină de pe
cele aproape 1 700 hectare, lucrare ce
se va face eșalonat pe parcursul a
32 de zile, conform graficului întoc
mit intre unitățile agricole. întreprin
derea de Legume și Fructe, Fabrica
de Conserve Fetești, cooperativele
agricole din Cegani, Făcăeni, Bordușani, Movila, Săvenl, Sudiți, între
prinderea Agricolă de Stat Bărăganu,
întreprinderea pentru Producerea Le
gumelor Urziceni și întreprinderea
pentru Producerea și Industrializarea
Legumelor Fetești au fost primele
care au început recoltarea mazării.
Pentru realizarea graficelor zilnice,
care prevăd recoltarea a 62 hectare,
au fost stabilite mijloacele de trans
port din cimp la stațiile de batozare
și de aici la fabrica de conserve. Pen
tru acest an au fost pregătite și
funcționează 26 stații de batozare.
Primele cantități de mazăre de gră
dină au și fost livrate, simbătă, pen
tru consum in stare proaspătă, iar
liniile de industrializare de la Fabri
ca de Conserve Fetești au acum ma
teria primă asigurată. (Mihai Vișoiu),
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Basarabi - imagine elocventă a impresionantelor prefaceri din spațiul dobrogean

SCORNICEȘTI
Pe coordonatele
devenirii urbane
în urmă cu un deceniu, la 22 septembrie 1979, la
Marea Adunare Populară prilejuită de împlinirea a
4 secole de la prima atestare documentară a locali
tății Scornicești, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președintele Republicii,
sublinia : „Aveți un inceput bun din punct de vedere
ai producției, al dezvoltării activității industriale ; de
asemenea, este un inceput bun și in ce privește urba
nizarea localității, construcția de case noi, moderne.
Trebuie, desigur, ca, intr-o perioadă scurtă, să puteți
realiza pe deplin această sarcină de a transforma
întreaga comună intr-o localitate orășenească, agrară,
intr-un orășel agroindustrial. Dar pentru aceasta tre
buie să depuneți incă eforturi serioase, să moderni
zați atit activitatea, cit și intreaga localitate, care să
poată astfel reprezenta realmente un model de loca
litate nouă, de orășel socialist agroindustrial."
Țăranii și muncitorii Scorniceștiului. nu și-au
precupețit eforturile. Au muncit în așa fel încît
această așezare a evoluat spectaculos ; dintr-o locali
tate oarecare a devenit, într-o perioadă istoricește
scurtă, un mîndru oraș agroindustrial.

Iată cîteva date statistice
care oferă imaginea dez
voltării impetuoase a lo
calității Scornicești, în de
venirea ei pe căile urba
nistice. De menționat, în
primul rind, că dacă. în
urmă cu 14 ani valoarea
producției industriale era
de numai 77 milioane lei,
aceasta a ajuns în acest an
la 1,5 miliarde, cu o creș
tere de peste 20 de ori. în
numai cițiva ani a apărut
și s-a dezvoltat aici o pu
ternică platformă indus
trială, ce cuprinde o gamă
variată de unități ale in
dustriei construcțiilor de
mașini, ușoare și alimenta
re, printre care întreprin
derea de Piese și Subansamble Auto, întreprinde
rea de Confecții, situată an
de an pe locuri fruntașe
în întrecerea socialistă pe
ramură și deținătoare a
importante distincții, dar
și ordine, sectoare de
construcții, de produc
ție și îmbuteliat bere, Fa
brica de Produse Lactate,
întreprinderea Avicola și
altele. Acestea au făcut să
crească numărul muncito
rilor din industrie și con
strucții de la aproape 400
în 1975 la 6 000 în prezent,
alcătuindu-se astfel un pu
ternic detașament munci
toresc.
Din volumul activităților
economice, care se ridică
în prezent la 2,048 miliar
de lei, 65 la sută îl repre
zintă producția industrială,
iar 20 la sută este realizat
din producția agricolă. Pu
ternica dezvoltare a agri
culturii locului este de
monstrată printr-o pro
ducție agricolă în creștere
de la circa un milion lei
la înființare, in 1950, la 25
milioane în 1965 și la peste
400 milioane în prezent.
Activitatea cooperativelor
agricole din localitate a în
registrat, cu deosebire în
ultima perioadă, după Con
gresul al IX-lea, în para
lel cu dezvoltarea pe ori
zontală, o puternică diver
sificare și intensificare, ca
urmare a numeroaselor vi
zite de lucru efectuate în
localitate și județ de to
varășul Nicolae Ceaușescu,
împreună
cu
tovarășa
Elena Ceaușescu și a apli
cării în practică a sfaturi
lor, îndemnurilor și indica
țiilor secretarului general
al partidului, a împletirii
rezultatelor cercetării ști
ințifice cu producția.
Zona are păminturi să
race, grele, podzolice, tip
smolniță. De aceea aici a
fost experimentat și s-a
pus la punct un întreg
complex de lucrări de îm
bunătățire a structurii so
lului și de înnobilare a în
sușirilor naturale ale acestuia, de îmbogățire a
potențialului său productiv
prin acțiuni de cartare, re
ducere a acidității, prin ad
ministrarea de amenda
mente calcaroase, afînare
adincă și scarificare perio
dică, asolamente, utiliza
rea largă a gdnoiului de
grajd rezultat din zooteh
nia proprie ș.a. în unele
din aceste acțiuni s-a cola
borat cu institute de cer
cetări agricole din zonele
limitrofe județului, iar o
contribuție susținută în
cartarea terenurilor pină
la nivel de solă și stabili
rea însușirilor acestora, a

elementelor componente și
a celor deficitare a avut-o
proprijul oficiu de pedo
logie, înființat în localita
te. Au fost încercate so
iuri și tehnologii, au fost
create loturi demonstrative
și cu. producții-record, toa
te acestea făcînd ca încă in
urmă cu 15 ani să se ob
țină producții de vîrf, cele
mai ridicate pe țară, iar
Cooperativa Agricolă din
Scornicești să obțină în re
petate rînduri înaltele ti
tluri de „Erou al Muncii
Socialiste" și „Erou al Noii
Revoluții Agrare". în aceas
tă necontenită sporire a
rodniciei pămîntului, rezul
tate cu totul deosebite au
fost obținute in anul 1988,
cind s-au realizat în medie
la hectar peste 30 tone de
porumb
știuleți,
circa
10 tone grîu și orz, mai mult
de 4 tone la soia, depășindu-se la toate culturile
nivelurile prevăzute de obiectivele noii revoluții
agrare.
De altfel, la sfîrșitul anului trecut, volumul acti
vităților economice a ajuns
la 162 000 lei pe fiecare lo
cuitor. Indicator în cate se
regăsește, pe lingă activi
tatea desfășurată în indus
trie și agricultură, respec
tiv în sectorul vegetal, și
aceea din zootehnie — ce
cuprinde
8 700
bovine,
26 000 ovine și în jur de
300 000 păsări — și aceea
din industria mică și pres
tările de servicii, sector
care cuprinde 17 activități,
prin care se realizează o
producție-marfă de peste
560 milioane lei. De men
ționat că în localitățile
componente ale tinerei
urbe Scornicești a fost
dezvoltată o vastă rețea de
unități de cooperație, pro
ducție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor, în care
sint desfășurate 12 tipuri
de prestații de servicii că
tre populație, cu, un volum
anual de 24 milioane lei și
peste 200 milioane lei acti
vitate de comerț.
Rezultatele
economice
obținute de cei aproape
9 000 de oameni ai muncii
ce lucrează în construcții,
transporturi, în industrie,
în agricultură, în industria
mică și prestările de servi
cii, în alto sectoare au asi
gurat o rapidă dezvoltare
edilitar-urbanistică și de
utilități social-gospodăreșt.i.
In centrul civic au fost
construite
in
jur
de
1 600 de apartamente in
blocuri elegante, ce valori
fică elementele arhitectu
rale locale, case noi, gen
vilă; rețeaua de străzi ca
nalizate și alimentare cu
apă in sistem centralizat
cuprinde 36 la sută din re
țeaua stradală și, respectiv,
tot atita din populație. Nu
mărul unităților de invățămint, cultură, sănătate
se cifrează la peste 20, in
localitate funcțiănind unul
dintre cele mai moderne
și înzestrate licee agroin
dustriale din țară, unde
sint pregătite pentru acti
vitatea agroindustrială din
localitate și zonă numeroa
se contingente de tineri.
De altfel, aproape jumăta
te din populație este cuprin
să in școli, numărul elevi
lor ajungind la aproape
4 200. Cele 160 de cadre di
dactice, ce se adaugă celor
200 de specialiști, ingineri,

tehnicieni din agricultură,
cit și cele care lucrează in
domeniul sănătății — spi
tal, policlinică, dispensa
re, casă de naștere — în
tregesc numărul de cadre
de diverse profesii din lo
calitate.
Iar nivelul de trai, mo
dul de viață al localnicilor
sint cu totul altele, aspect
ilustrat de suprafața lo
cuibilă ce revine pe locui
tor, 11 metri pătrați față
de numai 3,2 in 1965, de
cele 1 800 abonamente de
televiziune și 450 posturi
telefonice la domiciliu, ra
cordate la rețeaua telefo
nică interurbană, de nu
meroase alte servicii și
prestații de tip urban.
Sint toate acestea
di
mensiuni contemporane ale
unui tînăr centru urban
care, ca atîtea altele din
patria noastră, a înregis
trat o ascensiune fără pre
cedent in anii care au ur
mat Congresului al IX-lea.
Așa cum apreciau, cu vi
brantă mîndrie patriotică,
și interlocutorii noștri. Ne
mărturisea
cooperatorul
Ilie Luțu, deținător al ti
tlului de „Erou al Muncii
Socialiste": „Sint unul din
tre primii fondatori ai
cooperativei agricole din
localitate. Am făcut acest
pas cu toată încrederea,
dar nici nu bănuiam pe atunci cit de rapid ne vom
dezvolta. Cînd am văzut

cum an de an rodul pămintului crește, iar avuția
noastră comună sporește
însutit și înmiit mi-am
spus și am spus-o și alto
ra : începem să trăim ca la
oraș, vom deveni orășeni,
dar nu de orice fel, ci din
aceia care vom munci ogoarele, producînd recolte
bogate; le vom prelucra
industrial, deci vom face și
industrie, muncind adică
intr-un oraș cu profil și
agricol, și industrial. Și alt
fel nici nu putea fi, după
cum se vede astăzi".
La rîndul său, Gherghi
na Brănescu, secretar al
comitetului de partid de
la Fabrica de Confecții, aprecia : „în unitatea noas
tră lucrează cîteva sute de
tinere din localitate, stră
vechea îndeletnicire a cu
sutului și confecționării
îmbrăcămintei fiind desfă
șurate în condiții moderne,
cu nimic deosebite de cele
din marea industrie. Dar
ele sint prezente și la
munca cîmpului, în peri
oadele de vîrf. Nici nu se
poate altfel într-o locali
tate dezvoltată pe multiple
planuri. Prin munca noas
tră fără preget am trans
format-o în ceea ce este
azi — puternic centru agroindustrial, oraș în care
sîntem deosebit de mîndri
că trăim și muncim".

Mihai
GRIGOROȘCUTA

BASARABI
Rezonanta unui

nume
Prezentul In care trăim
este indisolubil legat de
trecutul lui, ca două fețe
ale unei singure realități.
Basarabi, străveche așe
zare-românească, cînd în
floritoare prin truda lo
calnicilor, cînd pustiită de
valurile istoriei, s-a înăl
țat în anii erei socialiste,
și mai cu seamă în anii de
după Congresul al IX-lea
al partidului, devenind un
prestigios și puternic cen
tru economico-social. Aici,
punctele de individualiza
re între > rural și urban se
află îritr-o puternică înmănunchere de influențe
reciproce, într-o mișcare
de îngemănare a atribute16r. în anii de comunitate
socială. Tranziția de la
rural ' la urban a fost șl
este graduală, nu s-a rea
lizat. numai prin salturi, ci
rriai degrabă prin acumu
lări cantitative care în ul
timă instanță le-au deter
minat și pe cele calitative
în dezvoltarea economicosocială și edilitar-gospodărească. Orașul nou în
ființat are în prezent o
suprafață agricolă de pes
te șase mii de hectare și un
perimetru construibil de
373 ■ hectare, o populație de
aproape 11 000 locuitori,
din care peste 8 000 per
soane reprezintă popu
lația activă. Numărul per
sonalului muncitor din in
dustrie,
transporturi
și
construcții este de 2 600,
iar cel din agricultură de
2 800. Balanța forței de
muncă înclină spre agri
cultură, ceea ce de altfel
definește statutul de oraș
— centru agroindustrial. în
peisajul economiei jude
țului Constanța, ca urmare
a aplicării politicii ințe-

lepte a partidului și statu
lui nostru de repartizare
rațională a forțelor de
producție în teritoriu, ora
șul Basarabi se înscrie cu
importante obiective in
dustriale și agricole. Prin
tre unitățile cele mai re
prezentative ale noului
oraș, cunoscute prin rezul
tatele lor atit la nivelul
județului, cît și al țării
sint : întreprinderea Agri
colă de Stat și Stațiunea
de Cercetare și Producție
Vitivinicolă
Murfatlar,
întreprinderea
de Uti-<
laje Grele pentru Con
strucții, Asociația Econo
mică Intercooperatistă pen
tru Tineretul Taurin, secția
de producție industrială a
Antreprizei
de Lucrări
Speciale Constanța. Iar
prin construirea Canalu
lui Dunăre — Marea Nea
gră orașul Basarabi a de
venit unul din porturile
fluviale ale Magistralei
albastre.
Toate aceste realizări se
reflectă pregnant în volu
mul activităților economi
ce care în prezent este de
1,2 miliarde lei. revenind
în medie- o producție pe
fiecare locuitor de 110 000
lei.
Basarabi, unul din cele
mai tinere orașe ale țării,
se înalță dinăuntru, din
resursele localității, din
preocupările fiecărui cetă
țean. Relevînd puterea economică aflată într-o evidentă ascensiune, este fi
resc să alăturăm imaginea
adincilor prefaceri de or
din social.
Vocația constructivă a
localnicilor se materiali
zează in tot ceea ce con
stituie zestrea urbană a
orașului. Venind spre lito

ral pe una din căile ru
tiere, feroviare și mai de
curînd cea fluvială de pe
Magistrala albastră, poți
lesne observa noul centru
— aflat în curs de finali
zare — înscris într-o arhi
tectură modernă, ce dă
personalitate noilor con
strucții realizate cu gust și
specific local. Numeroase
blocuri, cu zeci de aparta
mente, trei școli generale
cu 40 săli de clasă, un dis
pensar uman, un centru de
cultură și creație „Cîntarea României", cantinerestaurant, puncte de in
teres turistic și de agre
ment destinate odihnei și
petrecerii timpului liber
al oamenilor muncii sint
noile edificii ale civiliza
ției moderne. Dar averea
cea mai de preț sînt oa
menii. Copii, tineri sau
vîrstnici, agricultori sau
muncitori in industrie, toți
cei ce poartă același nume
— locuitori ai orașului
Basarabi. Ce gindesc cetă
țenii noului oraș Basarabi 7
Iată :
Constantin Dimian, se
cretar al comitetului de
partid de la I.A.S. Mur
fatlar : „Roadele vestitei
podgorii a Murfatlarului
au dus faima localității
noastre pe tot cuprinsul
patriei și în multe țări de
pe
toate
continentele.
Prestigiul câștigat ne obli
gă la rezultate deosebite.
Avem o bogăție viticolă de
irivfdiht.' ÎYi același timp
unitatea noastră are un
puternic sector zootehnic
care de altfel a obținut
înaltul titlu de „Erou _ al
Noii Revoluții Agrare". Sintem agricultori, și prin
munca noastră de zi cu zi
vom contribui la înălțarea
orașului nostru, un centru
agroindustrial
aflat în
plină ascensiune".
Ștefan Dinu, șef sector
irigații Basarabi : „Stația
de Irigații Basarabi-Pădure este una dintre cele mai
mari din Europa. Se ridică
apa la 69 metri și se asi
gură o cantitate de 72 me
tri cubi pe secundă, ceea
ce echivalează cu debitul
Oltului și Jiului la un loc.
Să stăpînești asemenea in
stalații cu o putere totală
de circa 56 MW este o
performanță. Cei ce lu
crează la sistemul de iri
gații sînt hotărîți să acțio
neze zi și noapte cu com
petență și răspundere pen
tru a asigura apa necesa
ră obținerii unor recolte
cit mai bogate ale noului
nostru oraș".
Ion Cristef, director al
Asociației Economice Intercooperatiste
Siminoc :
„Astăzi am plantat un pom
pe care va trebui să-1 în
grijim. De cum vom ști
să-l udăm, să-1 întreținem,
îl vom crește mai repede.
Să facem să înflorească
cît mai curînd acest sim
bolic pom ce poartă nu
mele de orașul Basarabi".
loan Popa, secretar al
comitetului de partid de
Ia întreprinderea de Utilaje
Grele pentru Construcții :
„Activitatea în cadrul uni
tății noastre începea cu 12
ani în urmă cind s-au de
marat lucrările la Canalul
Dunăre — Marea Neagră,
ctitorie a unei perioade de
efervescență politică ce cu
prețuire o numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu". Sîn
tem cea mai mare între
prindere industrială a tînărului oraș, care peste
puțin timp va avea o gară
fluvială. Ne exprimăm hotărirea să contribuim cu
toată puterea noastră de
muncă și prin rezultatele

activității noastre să fa
cem dovada deplinei anga
jări la dezvoltarea urbană
a orașului Basarabi".
Ilie Zugravu, director
coordonator al școlilor dia
Basarabi : „Sînt mîndru că
particip la aceste momen
te în care locul în care
trăiesc și muncesc se ri
dică la rangul de oraș.
Exprim în această zi so
lemnă hotărirea celor 1 500
de elevi și a celor 84 ca
dre didactice de a fi parti
cipant! activi la dezvoltarea
orașului, născut în „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Ștefan Costea, președin
te al C.P.A.D.M. Basa
rabi : „Statutul de oraș ne
obligă la îmbunătățirea
prestărilor de servicii pen
tru populație care trebuie
să atingă nivelul de peste
182 milioane lei, iar prin
unitățile comerciale se vor
desface mărfuri în valoare
de aproape 100 milioane
lei. Ceea ce altădată era
un vis pentru noi, astăzi
a devenit realitate — ora
șul Basarabi".
Mujdaba Fichret, direc
tor al Stațiunii de Cerce
tare și Producție Vitivi
nicolă Murfatlar : „Trăiesc
un moment ce mă tulbură.
M-am născut in aceste
locuri, unde am avut după
anii de studiu posibilitatea
să contribui la păstrarea și
chiar creșterea faimei pod-

goriel Murfatlar. Așa cum
se exprima un cunoscut
poet : cind eram mic vo
iam să trăiesc într-un oraș
mare ; cînd am devenit
matur voiam să trăiesc
într-un oraș mic. Eu, acum,
vreau să trăiesc, să con
tribui la edificarea orașu
lui natal Basarabi".
Nicolae Crivineanu, pri
mar al orașului Basarabi :
„în vederea îndeplinirii și
depășirii prevederilor pla
nului pe anul 1989 privind
dezvoltarea economico-socială a orașului nostru,
este necesar să acționăm
cu hotărire și fermitate
pentru mobilizarea deplină
a potențialului uman și a
resurselor materiale de
care
dispunem.
Orașul
Basarabi, prin eforturile
noastre de zi cu zi, prin
pasiunea și răspunderea
fiecărui cetățean al loca
lității, va deveni un pu
ternic centru economicosocial. demn de societatea
socialistă și comunistă".
Ce frumos sună cuvîntul : Oraș I Și are o re
zonanță aparte cînd el se
pronunță cu emoție : Ora
șul nostru ! Iar aici, în
acest
spațiu dobrogean,
pentru 11 000 de locuitori
această exprimare are o
intimă
particularizare
„Orașul nostru Basarabi".

Ion LAZAR
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VALEA LUI MIHAI
Cu fata spre
viitor
Multă vreme Valea lui
Mihai și-a tot întins mar
ginile
croindu-șl adesea
hotarul la nimereală. Și-a
triplat numărul străzilor
— ajungind la 83 — doar
într-un veac, ultimul. Ti
mide și fără vigoare au
fost însă progresele pină
în urmă cu două decenii.
Atunci a inceput să se
înalțe pe verticală. Inima
așezării adună peste 300
de apartamente în blocuri
semețe, cu șarpantă, avînd
cochete unități comerciale
și prestatoare de servicii
la parter. „Știți ce se afla
aici 7
Niște amărîte de
case, pline de
igrasie.
Apoi niște prăvălioare pi
pernicite", își amintește
învățătoarea Maria Săcui.
Face o scurtă pauză —
atit cit să-și adune gindurile. „S-a nimerit să am
în planificare la clasa a
Il-a, chiar la începutul acestei luni, compunerea
„Satul
românesc".
Am
pregătit-o cu grijă. Am
vizitat cu elevii unități economice, ne-am oprit în
livezi, în centrul civic,
le-am povestit cum arătau
aceste locuri cu ani in ur
mă, cîte s-au înfăptuit
prin
grija partidului și
statului nostru, prin mun
ca părinților lor. Au scris
lucruri emoționante. Au
fost însă ultima promoție
care a realizat această
compunere. Pentru că acum localitatea noastră a
devenit oraș".
Cum este și firesc, tînăra urbe și-a întemeiat vii
torul pe dezvoltarea eco
nomică. în doar două de
cenii producția industrială
a sporit de aproape 2,3 ori.
Cum industria alimentară
deține aproape 66 la sută.

Valea lui Mihai — arhitectura civilizației moderne

am zăbovit mai intîi Ia
„Arovit", una dintre cele
mai mari întreprinderi de
industrializare a legumelor
și fructelor din țară. Un
amănunt furnizat de di
rectorul Ioan Pop : este
întreprinderea cu cea mai
mare suprafață de ferme
proprii dintre suratele ei,
asigurîndu-și de pe cele
2 600 hectare întreg nece
sarul de legume pentru in
dustrializare.
Ceea ce a
omis cu bună știință să ne
spună interlocutorul este
faptul că fermele între
prinderii „tratează" de la
egal la egal cu alte unități-etalon din țară, realizînd și în anul trecut pe
suprafețele gospodărite de
inginerii loan Lăcătuș,
Nagy Barnaba, Maria la
găr și Papp loan 60 tone
tomate la hectar. Cit des
pre marcă, „Arovit" s-a
impus de ani buni nu nu
mai în țară, ci și peste ho
tare prin calitatea produ
selor realizate. Forfota întîlnită.
prin hale la în
ceput de mai nu părea de
fel la locul ei. Și totuși.
Se efectuează
remontul.
în fapt, o întreagă reor
ganizare de fluxuri, astfel
încît vîrful de coacere la
tomate să nu mai consti
tuie o problemă, să nu
mai apară gîtuire de pro
ducție. Toamna ce va ve
ni va consemna însă și in
trarea în producție a unei
linii pentru producerea su
cului concentrat de mere.
„An de an excedentul de
mere de clase inferioare
din livezile din zonă se ri
dică la aproape 10 000 to
ne. Or, o asemenea valo
rificare le înzecește valoa
rea" — conchide directo
rul.

Dar Valea lui Mihai este
bine cunoscută și prin Co
operativa de Producție, Achiziții și Desfacere a Măr
furilor, unitatea avînd in
tre cele de profil cel mai
mare volum de activitate
din țară : 180 milioane lei
din care 80 revin micii in
dustrii, sector care a in
ceput să valorifice mai in
tîi... tradiția,
priceperea
localnicilor. Exista în co
mună, bunăoară, o turnă
torie mică. „Ce ar fi să o
extindem — și-au zis oa
menii. De meșteri nu du
cem lipsă. S-au format
din tată-n fiu". Fontă uzată se mai găsea. Au pus
umărul, au mărit și mo
dernizat cubiloul, și azi lu
crează aici 30 de munci
tori, asigurînd o producție
de 6,5 milioane lei pe an,
din care o treime merge
la export. Și ceea ce e mai
important, 80 la sută din
materia folosită este fonta
uzată, recuperată, a cărei
valoare sporește prin pre
lucrări de 6—8 ori. „Nu
putem aștepta de la ma
rea industrie să ne facă o
seamă de lucruri pe care
le putem produce noi pe
plan local din resurse lo
cale și refolosibile", ne
spunea Csuri Zoltan, pre
ședintele cooperativei, înfățișîndu-ne o largă gamă
de produse, de la atelaje,
mobilier comercial
pină
la articole de marochinărie și uz gospodăresc, în
cazul multora dintre aces
tea unitatea din Valea lui
Mihai fiind Singurul fur
nizor din sistemul coope
ratist. Investiția 7 în prin
cipal îndemînarea și ta
lentul meseriașilor. Cum
aveam să ne convingem
și la croitoria de serie, aflată în extindere, unde
peste 200 femei
produc
confecții textile pentru
prestigioase
firme
din
Germania Federală.
Co
menzi meticuloase, de se
rie mică. Deci, calificare
și iar calificare, mai abi
tir ca-n marea uzină. Dar
activitatea de mică indus
trie este organizată aici, la
Valea lui Mihai, nu numai
în secții mari, ci în egală
măsură în ateliere mici, cu
cițiva oameni, mulți lucrînd la domiciliu, realizînd o producție pe cît de
diversă, pe atît de utilă
— broderie, tricotaj ma
nual etc. — deosebit de
căutată la export. Despre
spiritul întreprinzător și
hărnicia celor aproape 700
de localnici cîți lucrează
în cooperație vorbește de la
sine creșterea de 6 ori a
volumului economic față
de 1965.
Deopotrivă, lucrătorilor
ogoarelor de aici munca
spornică le dă un presti
giu anume.
Cooperativa
agricolă a realizat produc
ții-record de griu și po
rumb, primind înalta dis
tincție de „Erou al Noii
Revoluții Agrare". în conti
nuă competiție cu ea în
săși se află și întreprin
derea agricolă de stat.
Știința rodniciei și-a ară
tat insă roadele nu numai
la cereale, cartofi și sfe
clă de zahăr, ci în egală
măsură și la fructe. Ing.
Szabo Emeric, acum di
rector al Trustului Jude
țean I.A.S., ne-a vorbit nu
o dată despre nisipurile
zburătoare de la Valea lui
Mihai, o mică Sahară, că
reia se părea că nu i se
găsește leac. Tot ce se se
măna aici parcă se semă
na în vînt. Pășunile, dacă
prindeau cumva să înver
zească, erau cuprinse de
arșiță la primul semn de
secetă. Ici-colo, pe dune,
se cultiva ceva secară. Una
peste alta însă, valoarea
producției nu depășea 2 500
lei pe hectar. Azi venitu
rile la hectar în această
zonă bat către 120 000 lei.
Aceleași capricioase ni
sipuri se pot compara cu
cel mai mănos pămint din
Cimpia Crișurilor, desti
nat
celor mai rentabile
culturi. Cu adevărat, aici,
hărnicia și priceperea dau
sens și deplinătate mun
cii. Inginerul Duka Ștefan
a realizat constant in ul
timii ani peste 30 000 kg
mere la hectar, și nu e
nicidecum un caz singular.
Printre trunchiurile livezii
de meri se întrevăd co
voarele verzi întinse pină
sub fruntea orizontului.
Dar tot din „averea" cîmpiei fac parte și pădurile
de salcîmi, albinăritul fi
ind aici la loc de cinste.
Discutăm despre toate acestea cu tinărul primar al

orașului, tovarășwl Szabo
Alexandru.
Alt® și alte
argumente despre valoa
rea practică a spiritului
gospodăresc ne intinjpină la secțiile de prelucra
re a lemnului,', materiale
lor de construcții, împle
titurilor din rajchită, uni
tăți care ău iadus acasă
mulți localnici plecați prin
alte părți. Un lutru e cert,
și primarul îl > repetă cu
insistență : „Orașul a pă
truns in comună prin
munca oamenilor comu
nei. Și tot prin itnunca lor
va urca treptele ^devenirii.
Oamenii vor, și dacă vor
oamenii orice luitru chib
zuit e dus la capăt".
De-abia
trecuse
ora
amiezei. Pe străzi j— șuvoi
de tineri. Abia acum re
memorez că am trecut pe
lingă școala geiaerală de
10 ani și liceul agroindus
trial.
învață în comună
peste 2 300 de titneri
în
limba română sau maghia
ră. I-am văzut trebăluind
prin parcuri, dar și la
muncile cîmpului, la pră
șit. Au și ei partea, lor de
mîndrie. Orașul tînăr are
nevoie de priceperea și
brațele de muncă ale ce
lor tineri. Valea lui Mi
hai este un oraș al tine
reții.
Doctorul Silvesttru Filip
nu numai că ne prezintă
staționarul cu 50 de pa
turi, casa de nașteri, dis
pensarul policlinic, nc face
cunoștință cu cei 10 me
dici, ci ține neapărat să aflăm care sînt și cei mai
tineri cetățeni ai orașu
lui : două fetițe — Barna
Ana Maria și Klan Tiinde.
Și asta după ce cu cîteva
ore înainte la primărie asistasem într-un ropot de
aplauze la sute de urări
de „Casă de piatră" pen
tru tinerii Ștefan Ionoi și
Toth Ilona, muncitori la
C.P.A.D.M., urmați de alte
două perechi, două noi fa
milii din aceeași unitate.
Admirăm din nou suple
țea și eleganța blocurilor
de locuințe din centrul așezării. S-au investit în ele
dragoste de frumos,
de
trăinicie. îi oprim, din
drumul lor, pentru cîteva
clipe, pe brigadierii Moroszan Carol și Siito Zol
tan. Ei se întorc acum, la
ceas de seară, de la pră
șit. Cel dintîi are 64 de
ani. Celălalt pe jumătate.
Zice Moroszan, dindu-și
pălăria pe ceafă : „Mă
bucur că am apucat și eu
să văd asemenea schim
bări ce nici nu le visam
în tinerețe. Dacă noi n-am
fi participat cu fapta, aproape că nu ne-ar veni
să credem că toate s-au
realizat într-un timp atît
de scurt". Intrînd în cel
mai recent bloc dat în fo
losință îi intilnim pe agro
nomul stagiar Alexandru
Pășcaș și pe ing. mecanic
Balogh Iuliu. Despre ce
vorbesc 7 Cel dintîi des
pre frumusețea cîmpului
și promisiunea unor recol
te bogate. Cel de-al doilea
despre noile produse scoa
se pe piață de cooperație.
La cîțiva pași,
fundația
unui nou bloc. Nu depar
te centrala termică, aflată
încă sub schele. Orizontul
înfăptuirilor edilitare vi
itoare se înfiripă din re
latarea primarului.
încă
300 apartamente, 2 400 mp
spații comerciale, 400 mp
spații prestări de servicii,
inclusiv ale cooperației
meșteșugărești, noi obiec
tive destinate culturii, învățămintului,
sănătății,
ample lucrări de alimen
tare cu apă și canalizare a
localității. Toate destinate
unei calități noi a vieții.
Și asta merită orice efort.
„Cîte nu pretinde un oraș
tînăr. Vă vorbeam la un
moment dat despre ambi
ția noastră de a realiza,
ca și pină acum, cît mai
multe lucruri cu forțele
noastre — adaugă prima
rul. Și aceasta pentru că
nu o dată tovarășul
Nicolae Ceaușescu
ne-a
cerut să ne sporim încre
derea în forțele proprii
dovedindu-ne
priceperea
gospodărească". Greutatea
cuvintelor o dau faptele,
inițiativa obștii.
Pe șo
seaua ce străbate așezarea
trec mașini încărcate cu
rodul grădinilor și al uni
tăților economice de aici,
dar
și cu materiale de
construcție pentru orașul
de azi și de mîine. Valea
lui Mihai este un oraș cu
fața spre viitor.
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SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
— soluționate competent, la fața locului
La Plenara Comitetului Central al
P.C.R. din 12—14 aprilie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat din
nou marea răspundere ce revine or
ganelor și organizațiilor de partid,
cadrelor de partid și de stat pentru
soluționarea problemelor pe care oa
menii muncii le ridică prin scrisori
Și in audiențe — expresie elocventă
a profundului democratism ce carac
terizează societatea noastră, care
asigură participarea largă a tuturor
cetățenilor la îmbunătățirea activi
tății economico-sociale.
Din discuțiile avute cu primulsecretar al Comitetului Județean de
Partid Vrancea, cu alți activiști
cu munci de răspundere, din studiul
documentelor existente și investiga
țiile făcute in unele instituții și uni
tăți se desprind anumite trăsături
ale stilului și metodelor de muncă
folosite privind soluționarea scriso
rilor oamenilor muncii.
O primă concluzie este aceea că
munca de rezolvare a scrisorilor, de
primire a oamenilor muncii in au
diențe este integrată organic in ac
tivitatea generală de partid. în con
secință, această muncă este bine
planificată și analizată sistematic.
Nu ne referim numai la faptul că
lunar — în birou și semestrial — în
plenare ale comitetului județean de
partid se examinează activitatea or
ganelor de partid și de stat, a or
ganizațiilor de masă și obștești pri
vind activitatea de soluționare a
scrisorilor oamenilor muncii, ci și la
caracterul foarte analitic al refera
telor prezentate. Se insistă mai ales
asupra tematicii scrisorilor adresate
de oamenii muncii, asupra cauzelor
ce le generează și modului în, care
au fost verificate, îndeosebi cele cu
caracter deosebit, și se adoptă mă
suri corespunzătoare pentru înlătu
rarea deficiențelor constatate. Tot
odată, se au în vedere lipsurile ce
s-au făcut simțite, in perioada ana
lizată, în domeniul rezolvării scriso
rilor de către unele organe de partid
și de stat și se stabilesc măsuri
pentru inlăturarea lor.
Demn de menționat este că, în
cadrul acestor analize, se face o le
gătură directă, normală, de altfel,
între problemele îndeplinirii planu
lui unităților economice și modul în
care au fost soluționate scrisorile,
propunerile făcute in acest sens de
oamenii muncii. Astfel, cu prilejul analizei făcute pe trimestrul I ă.c. s-a
relevat că, pe baza celor 34 de pro
puneri și sesizări privind aspecte
din industrie și construcții, s-au luat
măsuri pentru aplicarea cu mai mul
tă fermitate a principiului muncii și
conducerii colective, pentru o mai
bună utilizare a unor mașini și
utilaje, a capacităților de producție,
pentru reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime șl materia
le, economisirea de combustibil și
energie etc. Aceasta a determinat
ca unele unități economice — în
treprinderea de Tricotaje Pan.ciu,
întreprinderea de Vase Emailate
Focșani, Fabrica de Utilaje și Piese

de Schimb pentru Industria Chimică,
Combinatul de Prelucrare a Lemnu
lui, întreprinderea Forestieră de Ex
ploatare și Transport, Filatura de
Bumbac, întreprinderea de Vinuri și
Produse Spirtoase etc. — să obțină
rezultate notabile pe linia realizării
principalilor indicatori de plan, a
producției pentru export, produsele
livrate beneficiarilor externi și par
tenerilor interni fiind apreciate pen
tru calitatea și competitivitatea lor.
Pe de altă parte, pe baza conclu
ziilor rezultate din rezolvarea a 32
de propuneri și sesizări, In unități agricole din comunele Urechești, Mo
vilita, Păunești, Fitionești, Slobozia
Bradului, Suraia și Milcovul au fost
date în circuitul agricol însemnate
suprafețe de teren deținute nestatu
tar de unii membri cooperatori. In
același timp, s-a făcut constatarea
că mai sînt sesizări privind modul

măsurile adoptate să fie rodul gîndirii și acțiunii colective.
Pentru cunoașterea concretă a si
tuației pe domenii de activitate și
existența unei viziuni de ansamblu
asupra tematicii scrisorilor sosite,
pentru stabilirea cauzelor care le-au
generat și, în special, a măsurilor ce
trebuie luate, celelalte scrisori
care privesc domeniul lor de activi
tate sînt văzute de secretarii comi
tetului județean de partid, care in
dică modul de soluționare a fiecă
rei scrisori, văd și aprobă referatele
de cercetare pe baza cărora se for
mulează răspunsurile către autorii
scrisorilor, conduc personal unele
colective de cercetare a sesizărilor.
Bunăoară, în urma verificării unor
sesizări privind liceul din orașul Panciu, colectivul de activiști, condus de
secretarul cu probleme de propagan
dă, a constatat că directorul aces

Din experiența Comitetului Județean
Vrancea al P.C.R.
necorespunzător de atribuire a lotu
rilor în folosință, ceea ce impune
continuarea măsurilor inițiate de co
masare în perimetrul cooperative
lor agricole a suprafețelor deținute
ilegal, pentru înlăturarea abuzurilor
și a încălcărilor Statutului Coopera
tivelor Agricole de Producție.
A doua concluzie se referă la im
plicarea responsabilă a cadrelor cu
munci de răspundere în activitatea
de soluționare a scrisorilor oame
nilor muncii și deplasarea centrului
de greutate al acesteia in unități economice și localități, acolo unde
trăiesc și muncesc oamenii. Este fi
resc și, bineînțeles, mult mai efi
cient ca de rezolvarea scrisorilor
adresate comitetului județean de
partid să se ocupe în primul rînd
și în mod nemijlocit cadrele cu
munci de răspundere, începînd cu
primul-secretar, secretarii și ceilalți
membri ai biroului comitetului ju
dețean.
Aceasta este rațiunea pentru care
și în județul Vrancea scrisorile
care ridică probleme deosebite, în
special cele care se referă la com
portamentul unor cadre de partid și
de stat, la stilul și metodele de
mtlncă ale unor organizații de par
tid, de masă și obștești, ale unor
consilii ale oamenilor muncii etc.,
sint văzute personal de primul-se
cretar, care decide modul de solu
ționare, alcătuiește atunci cînd este
cazul colective pentru verificarea
sesizărilor, stabilește cine din biroul
comitetului județean conduce cerce
tările,; precum și termenele de solu
ționare. Firește, tot primul-secretar
vede rapoartele de cercetare și, nu
o dată, acestea sînt discutate în bi
roul comitetului județean, pentru ca

tuia a manifestat lipsă de exigență
și fermitate in ce privește respecta
rea disciplinei de către unele ca
dre din subordine, o insuficientă cu
prindere a problemelor cu care se
confruntă școala respectivă, fapt ce
a impus eliberarea acestuia din func
ție. Totodată, s-au luat măsuri de
sancționare a unor profesori pentru
neîndeplinirea sarcinilor profesionale
sau comportare necorespunzătoare
în școală și în afara ei.
în comunele
Păunești,
Cimpuri,
Movilița,
Vizantea-Livezi,
Vinători, Milcov, acolo unde or
ganele de partid și de stat
locale nu au acționat în sufi
cientă măsură pentru rezolvarea
problemelor sesizate de oamenii
muncii, membri ai secretariatului
comitetului județean de partid
s-au deplasat la fața locului și, îm
preună cu colective de activiști de
partid și specialiști ai diferitelor or
ganisme județene, au analizat cau
zele care au generat neajunsurile și
lipsurile semnalate in scrisori, luindu-se măsuri in consecință.
Lunar se întocmesc grafice pri
vind
obligativitatea ca fiecare
secretar al comitetului județean
de partid și unii membri ai comite
tului executiv al consiliului popular

județean să țină audiențe în comune
și unități din afara reședinței jude
țului. în ultimul timp s-a ex
tins tot mai mult practica dezba
terii cu personalul muncitor din uni
tăți și localități a concluziilor re
zultate cu ocazia verificării unor
scrisori — așa cum a fost cazul la
Stațiunea de Cercetare și Producție
Pomicolă, Asociația Economică Su
raia, în comunele Cîmpuri, Garoafa,
Chiojdeni, Slobozia Bradului și altele.
De la Slobozia Bradului au sosit mai
multe scrisori vizind o seamă de ile
galități privind atribuirea unor loturi
pentru construirea de case din pa
trimoniul funciar al Cooperativei Agricole de Producție, folosirea nejudicioasă a pămîntului, întreținerea
necorespunzătoare a culturilor, ceea
ce a dus la diminuarea producției.
Colectivul de activiști de partid
și de stat, condus de secreta
rul cu probleme organizatorice, care
a verificat scrisorile, a constatat ve
ridicitatea afirmațiilor. Fiind vorba
de probleme mai deosebite, conclu
ziile au fost mai întîi prezentate în
biroul comitetului județean de par
tid, după care au fost supuse dezba
terii cu activul de partid din coo
perativa agricolă de producție, iar
apoi in plenara lărgită a comitetu
lui comunal de partid. Oamenii și-au
spus părerea, s-au adoptat măsuri
pentru întărirea ordinii și discipli
nei și organizarea corespunzătoare a
activității, în cooperativă și in comu
nă, cei vinovați au fost sancționați,
iar unii dintre ei chiar destituiți
pentru abuzurile comise. Fapt este
că acum, la cîteva luni de la data
analizei făcute și adoptarea măsuri
lor respective, lucrurile au intrat pe
un făgaș normal.
Așa cum rezultă din analizele
efectuate de comitetul județean de
partid, stilul exigent de muncă în
acest domeniu nu a fost imprimat la
toate organele și organizațiile de
partid din județ. Există încă situații
cînd se tratează formal, se tărăgă
nează sau se soluționează birocratic
diferite probleme ridicate de oame
nii muncii prin scrisori și în audien
țe. Important este însă faptul că la
Comitetul Județean Vrancea al
P.C.R. aceste lipsuri sînt cunos
cute și se acționează cu consec
vență pentru înlăturarea și preveni
rea lor, pentru perfecționarea în con
tinuare a activității de soluționare a
scrisorilor oamenilor muncii.
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Patriotismul teatrului românesc
Mircea cel Mare — domnitorul
fixat în memorie încă de la primele
ore de istorie, personalitatea, faptele
sale se mențin vii și capătă valoare
si prin forța unor opere artistice
durabile, clasice și contemporane.
O recentă operă dramatică activi
zează sensibil, o dată cu o bogată
informație istorică, prezența lui
Mircea în conștiința noastră. In
„Moștenirea", lucrare pusă în scenă
la Teatrul Național din București,
Titus Popovici evocă nu doar „um
bra lui Mircea la Cozia", ci chiar
ființa sa statuară, reinviind-o Și
făcînd-o să intre în dialog cu con
temporaneitatea. Această recreere
scenică devine în spectacolul Națio
nalului metafora unei spectaculoase
ieșiri din mormînt — apariția dom
nitorului fiind asemenea unui sțîlp
de foc țîșnind din adîncurile pămîntului pe care l-a apărat și „sfințit"
cu viața sa. Cel ce a stăpînit și
domnit peste „toată țara UngroValahiei și părțile de peste munți,
încă și spre părțile tătărești, ale
Amlașului și Făgărașului herțeg și
Banatului de Severin domn, și de
amîndouă părțile de peste toată
Dunărea și pină la Marea cea Mare
și cetății Dirstorului stăpinitor" ne
apare și se prezintă (aspect defini
toriu pentru orientarea ideatică a
piesei) ca o încarnare a destinului
nostru, un personaj simbolic al con
științei românești. înfățișarea lui
amintește mai întîi pe acel bătrîn
„atit de simplu, după
vorbă,
după port", imaginat de Eminescu.
Dar cum lungul monolog al perso
najului începe prin a evoca etapele
domniei, începînd cu momente din
preajma învestirii, acesta întinerește
și apoi înaintează în vîrstă și glorie
sub ochii spectatorilor, însoțit de
împlinirile și dramele, de opțiunile
și faptele sale. Frescă, „cronica dra
matică" (cum e scris în subtitlu),
portret, „Moștenirea" este o medita
ție etică, politică, filozofică asupra
existenței noastre naționale, examinind și, deopotrivă, punînd în dis
cuție condiționări interne și exter
ne, mentalități, practici, alternative
și opțiuni în istorie cu caracter de
permanență.
Care este „moștenirea" preluată
și mai ales statuată de Mircea
Voievod, care este „moștenirea" pe
care ne-âu transmis-o înaintașii și
pe care ne-o reamintește rememo
rarea vieții lui Mircea, pilda lui,
domnitorul însuși, adresîndu-ni-se ?
Mai întîi : țara și condiția istorică
a neamului nostru. O țară ce a cu
noscut mereu doar „tihna apelor în
volburate și a vintului dezlănțuit".
O „țară veche. Foarte veche. A stat
în calea tuturor vijeliilor... Ele au
trecut, noi am rămas. Cu multe...
foarte multe de vindecat. Cu și mai
multe de așezat la locul lor, de dus
mai departe". Mereu și mereu : pe
primul plan : soarta țării, ca suprem
ideal colectiv ; și, fatal, consecință
a acestui scop suprem ; o necurmată
luptă pentru ființare, pentru supra
viețuire, pentru a îndepărta ame
nințarea presiunilor tinzînd către
lepădarea „de neam, de credință, de
limbă" ; pentru a putea repeta, me
reu, cu modestia, dar și demnitatea
de neclintit a miticului erou emi
nescian : „Despre partea închinării,
insă, Doamne, să ne ierți..." or, fo
losind vorbele protagonistului piesei
lui Titus Popovici : „Noi, acest
cuvînt (închinarea, n.n.) nu-1 cu
noaștem".
Moștenirea ? O luptă seculară ce
a cerut sacrificii de tot felul — sa
crificiul conducătorului ce începe In
chiar momentul acceptării învestirii
ce presupune ruptura cu ființarea

firească, spontană, renunțarea la ce
rințele inimii, ale fericirii depline a
vieții de familie ; înlocuirea liberu
lui arbitru cu criteriul necesității
istorice, înțelegerea rațiunilor de
stat proprii și ale marilor puteși
nesățioase în poftele lor, expansio
niste ;.arta conducerii și desfășurării
de tratative diplomatice cu fermi
tate, dar și cu prețul unor disimu
lări (să ne amintim de „Vlaicu
Vodă") ; curajul și știința de a lupta
și de a învinge dușmani superiori
numericește și militar.
Așadar, moștenirea, amintește în
scrierea sa Titus Popovici, impune
o dată cu un acut sentiment al da
toriei patriotice împinsă pînă la sa
crificiu și dilema asupra căilor deo
potrivă optime și demne ale acestei
supraviețuiri, ca și forța de a păși
pe drumul cunoașterii — din partea
acelora cărora le revine „cununa de
spini" ori „cămașa de gheață" a răs
punderii față de destinul propriului
popor. După cum ea înseamnă o
condiție eroică a poporului. Un po
por pașnic și statornic, cum îl evocă
în scene inspirate și dramaturgul,
un popor care știe că o lege a vieții
este „truda pe locul pe care te-ai
așezat", dar care, de nevoie, a schim
bat sapa cu sulița, și-a pîrjolit «de
bunăvoie (amarnică bunăvoie 1) case
și finețuri, și-a otrăvit fîntîni, a
bejenărit, dar nu s-a lăsat înrobit;
un popor care a avut mereu puterea
să o ia de la capăt și să spere din
nou în mai bine — îndurînd din
greu și abuzurile clasei dominante ;
un popor plin nu de taine, cum
spune Ciobanul, ci de „învățături"
desprinse dintr-o experiență mile
nară ; un popor solidar cu toate
demersurile vizînd apărarea ființei
lui istorice.
„Moștenirea" cunoaște la Național
o transpunere monumentală, inspi
rată — în imagini teatrale pe cit de
diverse, pe atît de impresionante.
Posibilitățile Sălii Mari au incitat
aparte creatorii, pe scenograful Paul
Bortnovski, semnatarul decorului
(configurat din volume spectaculos
modulate pe orizontală și verticală,
cu mari variații de înălțime) ; pe
creatorii costumelor : George Dorasenco, Diana Ioan și în primul rînd
pe regizorul Horea Popescu, împreu
nă cu Mihai Manolescu, cei care, ve
ghind la dinamizarea acestui ansam
blu, urmăresc să transmită semnifi
cații, convertind notabil și efectele
(atracțioase 1) in sensuri.
Urmărim In desfășurări plauzibile,
In stilizări expresive (ce conferă
cursivitate, dramatism, emoție), un
larg evantai de scene : de învestire,
de sfat cu țara, ceremonialuri curte
nești, recepții și tratative diploma
tice, scene de judecată și de pedep
sire a trădătorilor, de sfat de taină
într-o gropniță sub sala tronului ;
scene de vînătoare, de ospăț, de
cîntec și de poezie aulică ; scene de
viață familială, de învolburare a
sentimentelor, de pețire, de despăr
țire (cum e cea a domnitorului de
fiica sa, viitoarea Sultana Validă,
pe malul Dunării în preajma unei
corăbii cu pînzele în vînt). Memo
rabilă este și izbutita figurare tea
trală a unor bătălii devenite mitice,
cum sînt cele de la Rovine sau de
la Nicopole. Momente de o mare
plasticitate și de pregnantă atmosfe
ră ce amintesc celebre scene me
dievale de gen fixate de picturi ce
lebre.
Această diversitate de „secvențe"
a presupus nu doar fructificarea și
perfecționarea dotărilor scenotehnice, ci, mai ales, o neobosită imagi
nație de subordonare a lor dorinței
de create a unor metafore, de trans

formare a efectelor In semnificații,
In sensuri politice, patriotice, etice,
existențiale etc.
Urmărim în „Moștenirea" o dis
tribuție numeroasă (ca și multă figu
rație, de altfel), în fruntea căreia
aflăm talentul și forța de expresie
a lui Gheorghe Cozorici. Schimbind
dezinvolt cîteva măști ale vîrstelor,
Cozorici conturează, rînd pe rînd,
cu simplitate, cu forță, vitalitatea
dar și ușurințele tinereții, apoi —
insistind consecvent pe omenescul
eroului — puterea lui Mircea de a
renunța la „pofta inimii" asumîndu-și rolul istoric, datoria, supune
rea absolută față de idealul care este
soarta țării, neatîrnarea el, demni
tatea ; ca și înțelepciunea, vocația
sa de strateg politic și militar.
La rîndul său, Radu Beligan
ipostaziază în Kondilas un sevastocrat bizantin cu sînge și vitalitate
subțiate, compensate de virtuozita
tea arguțiilor și sofismelor ce între
țin confuzia valorilor etice și politi
ce, ori de un scepticism mordant și
o mereu la fel „binevoitoare, rece,
misterioasă" ironie ; un disimulant
fermecător. Remarcabil este și Geor
ge Motoi ce propune o jalnică ima
gine a spaimei, slăbiciunii, a unui
om politic slugarnic, adept al „mlă
dierii", al compromisului — fatal
pentru libertatea țării — actorul
conferindu-i lui Neagotă și o undă
de narcisism și decadență ; ca și
Mircea Albulescu — încarnînd, o
dată cu avatarurile dramatice ale
țăranului român, trăsăturile sale
morale generoase — la înțelepciune,
omenie, umor adăugîndu-se mare
vitalitate și resursa sufletească ce
îi permite de a o lua, mereu, de
la capăt. în rolul lui Sigismund de
Luxemburg — Florin Piersic, încon
jurat întotdeauna de povara unei
companii numeroase și a unei eti
chete rigide ipostaziază și splendo
rile ce iau ochii, dar și acțiunea
dezumanizantă a puterii. Interesant
și prin mască și memorabil ca pre
zență, Ovidiu Iuliu Moldovan trans
mite cuceritor ardența temperamen
tului, ascuțimea minții, neînfrînarea,
„poftele de mărire" ale lui Bayezid.
Dintr-o distribuție de prim plan,
numeroasă, reținem în mod deose
bit contribuția expresivă a interpre
telor feminine, care au conturat cu
eleganță și autentică susținere inte
rioară personalități distincte, puter
nice : Ilinca Tomoroveanu, Olga De
lia Mateescu și debutanta Corina
Voicu. De asemenea : pe Costel
Constantin (tenebros, sec și percu
tant în Izedin), Traian Stănescu
(Nicodim), N. Gr. Bălănescu (Baldovin), Ion Marinescu (Gerolamo),
Al. Georgescu (Merdea).
Animînd dialoguri incitante, evi
dențiind nu o dată replici memora
bile („cuvîntul ce exprimă adevă
rul"), interpreții au colaborat fericit
în a evidenția valorile unui text
istoric cu bogate dimensiuni politice
și morale, în a sublinia, fără osten
tație (caracteristică a întregului
spectacol), ardența unor idei pe ca
le resimțim ca actuale, în a face ca
peste saiă să reverbereze patosul
emoției autentice. O emoție însufle
țită de mîndrie și mereu înnoită
speranță, hrănită de sporite certitu
dini, ca aceea ce însoțește ultimele
cuvinte ale protagonistului : „Iar
dacă în gindurile și in înțelegerea
voastră plutește încrezătoare pasă
rea viitorului, atunci cunoașteți, nu
se poate altfel, că Io, Mircea Vo
ievod, am fost în vremea mea ceea
ce am putut să fiu, dar voi veți fi
ceea ce vreți să fiți".

Natalia STANCH
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19.25 Localitățile țării în anu! 45 ar re
voluției (color) • Puternice centre
economico-sociale.
19.40 știința pentru toți (color).
20,05 Industria — programe prioritare
20.25 Tezaur folcloric (color).
20,55 Democrația
muncitorească-revoluțlortară în
acțiune (color) •
Tribuna responsabilității civice.
21,15 Confruntările de idei din lumea
contemporană (color) * Drepturi
proclamate, drepturi fără garanții
de exercitare.
21,35 Ce-ți doresc eu ție, dulce Româ
nie. Versuri
patriotice,
revolu
ționare (color).
21,50 Telejurnal.
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(Urmare din pag. I)
tinescu este creatorul sonlcității și
al mașinilor sonice, că Traian Vuia
a fost constructorul și pilotul pri
mului avion care s-a ridicat in aer
cu mijloacele proprii de bord ale
avionului său, că Artin Bank este
deținătorul primului brevet din
lume pentru fabricarea acetilenei
din gaz metan, că și cabina cata
pultată de avion este invenția unui
român, pe numele său Anastasie
Dragomir, că primul tratat de en
docrinologie din lume aparține lui
C.I. Parhon și M. Goldstein, că in
ginerul Radu A. Stoika a proiectat
și realizat prima sanie cu elice, că
savantul român Victor Babeș este
creatorul seroterapiei, că Augustin
Maior din Reghin a fost primul din
lume care a fundamentat teoretic
și a realizat prima instalație de
telefonie multiplă pe linie reală
(cinci circuite pe un singur fir, în
1906, cu cinci ani înainte de ame
ricanul G.O. Squier), așa cum pri
mul în lume, deci înaintea Iul
Wiener, doctorul Ștefan Odobleja a
pus bazele ciberneticii, așa cum,
tot pe plan mondial, descoperito
rul insulinei este românul N.C. Paulescu, nicidecum Ch. Best...
Veți spune poate că oamenii
aceștia au trăit. Așa este, au trăit
greu, unii în societăți care-i igno
rau și nu de puține ori au fost
nevoiți să învingă dificultăți mo
rale (neîncrederea unora nu-i
străină de asta) și materiale extra
ordinare. Iar asta pentru că au
crezut, pentru că au avut încre
dere în propriile puteri, în mai
binele țării pe care, prin forța lor
de creație, au dorit-o ridicată pe
culmi de progres și civilizație. Im
portant pentru noi este că aseme
nea oameni au existat și că, dato
rită stăruințelor și sacrificiilor
lor, noi, cei de azi, avem astfel de
tradiții. Pe baza cărora ne-am for
mulat noile ambiții : acelea de a
crea și produce la nivel mondial.
Firește, pentru asta se cer întoc
mite și îndeplinite anumite condifîi. Tocmai de aceea, îndeosebi
dună Congresul al IX-lea al parti
dului, sub îndrumarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu, au fost sti
mulate puternic și creativitatea
tehnică, și obiectivarea ei in inven
ții și inovații. Forme organizaHonale cum sînt mișcarea de masă a
inovatorilor și inventatorilor, cercu
rile de creație științifică și teh
nică din cadrul instituțiilor cultu
rale. consiliile inginerilor și tehni
cienilor, cercurile inovatorilor și
inventatorilor din întreprinderi,
concursurile de creație științifică și
tehnică, expoziții ale creațiilor teh
nice de vîrf etc. — toate acestea
integrate în mod unitar in vasta
mișcare culturală de masă Festi
valul național „Cîntarea Româ-

Un perimetru al perfecționărilor:

Învățămîntul postuniversitar
și producția
Firesc ar fi — aminteam intr-o
precedentă anchetă pe tema învățămintului postuniversitar — ca toa
te ministerele, centralele industriale,
unitățile economice, printr-o pro
spectare temeinică a obiectivelor lor,
să aibă limpede în față tabloul evo
luției proprii, cu direcțiile esențiale
de dezvoltare, cu capacitățile și cu
necesarul forței de muncă, inclusiv
al celei cu înaltă pregătire, pe cate
gorii de vîrstă și pe specializări. în
raport de structura acestor com
ponente, de perspectiva evoluției lor
in timp și spațiu s-ar cuveni alcă
tuit întregul sistem de perfecțio
nare a cadrelor din domeniile res
pective. Așa se și procedează pînă la
un anumit punct, numai că unitatea
criteriilor, absolut obligatorie pentru
valorificarea atributelor de sistem
ale perfecționării, lasă adeseori de
dorit.
Și cel mai bine se observă această
stare de lucruri la nivelul județelor
cu ritm înalt de dezvoltare economico-socială. Pentru că tocmai într-un județ de condiția Teleormanu
lui, de pildă, a cărui producție in
dustrială pe locuitor a crescut în ul
timii 24 de ani de peste 15 ori, iar
producția agricolă de 3,5 ori, forța
de muncă tinde nu numai spre am
plitudine, ci și spre un spor de cali
tate a pregătirii. Și atunci este lim
pede că orice discrepanță, apărută în
planul acestei tendințe firești, se
resimte profund. Iată de ce primul
obiectiv al anchetei noastre intr-un
județ cu asemenea evoluție a fost
să cunoaștem ritmul însuși al per
fecționării pe calea invățămîntului
postuniversitar, ca formă anume in
stituită pentru a se asigura o specia
lizare de vîrf, interdisciplinară, care
să conducă într-un timp optim la
însușirea și aplicarea celor mai mo
derne tehnici și metode de lucru.
Rezultatele investigației noastre? La
întreprinderea de Rulmenți din Ale
xandria, unitate reprezentativă, de
nivel național, cu tehnică de vîrf și
cu obiective economice pe măsura
condiției sale superioare, ritmul de
perfecționare prin învățămîntul post
universitar este atît de lent încît
unitatea ar avea nevoie de mai mul
te zeci de ani ca fiecare specialist să
poată trece o singură dată printr-o
asemenea formă. Și aceasta în con
dițiile cind, să reținem, numărul ac
tual de specialiști reprezintă aici un
procent de sub 6 la sută din totalul
angajaților. Iar la nivelul sectoare
lor agricole, a căror pondere econo
mică și în cuprinsul forței de muncă
este bine cunoscută pentru un județ
ca Teleormanul, acest ritm este și
mal scăzut: abia sub 10 la sută din
totalul specialiștilor agronomi, hor
ticultori, medici veterinari, zootehniști și al celor de îmbunătățiri fun
ciare au urmat pînă azi o asemenea
formă de specializare.
Ne grăbim să adăugăm că nimeni,
la nivelul organelor județene, nu
este satisfăcut de un asemenea ritm
și de o asemenea slabă cuprindere a
perfecționării pregătirii prin invățămîntul postuniversitar. Dimpotrivă,
toți cei cu care am discutat pe această temă, fie că erau șefi de sec
ție sau șefi de fermă, ingineri-șefi,
secretari ai organizațiilor de partid
ori directori, președinți ai comisiilor
inginerilor și tehnicienilor din Între
prinderi ori activau în cadrul orga
nelor județene de partid și de stat,
evaluează învățămîntul postuniver
sitar la loc de frunte printre celelal
te forme, locale ori departamentale,
de perfecționare a pregătirii profe
sionale. In această ordine de idei,
inginerul Dragomir Stan, directorul
Direcției Agricole Județene, ne-a
spus :
— O agricultură cu o dezvoltare
intensivă, pe măsura obiectivelor
noii revoluții agrare, cere întîi și
niei" — constituie dovezi că, în
„Epoca Nicolae Ceaușescu", revo
luția tehnico-științifică se afirmă
plenar și exemplar.
O dovadă în plus aduce Însăși
dinamica cererilor românești de
brevete de invenție înregistrate
de-a lungul cincinalelor la Oficiul
de Stat pentru Invenții și Mărci :
1951—1955 - 386
cereri ;
1956—
1960 - 2 393 cereri ; 1961 — 1965 5 414 ; 1966 — 1970 = 8 974 ; 1971 —
1975 «= 12 357 ;
1976 —1980 «
14 473... Pe lingă altele, astfel de
cifre au și o semnificație etică, ele
mareînd totodată și creșterea con
tinuă a încrederii pe care compe
tențele autentice o înregistrează, pe
măsura înaintării în socialism, în
crederea că se poate mai mult și
mai bine, că se poate crea chiar

întîi specialiști capabili să gîndească
în perspectivă și să găsească soluții
optime oricăror probleme științifice,
să nu lase ca acestea să se perpetue
ze, ci să le prevadă, să le preintîmpine.
— Condiție, altminteri, de nelipsit
pentru orice lucrător din agricultură.
— Dar cu atit mai acută pentru
specialiști, fiindcă atunci cînd spe
cialistul răspunde cel dinții acestei
condiții, el îi poate ajuta să se per
fecționeze și pe cei cu care lucrea
ză. Pe cită vreme acum, cînd pro
paganda noastră agricolă vizează
mai cu seamă cadrele medii și pe
cele de bază, ea rămîne adeseori
cantonată în aspecte generale, într-o
acțiune de popularizare a cunoștin
țelor de nivel elementar, fără impac
tul social profund, capabil de mari
salturi, pe care l-ar putea avea dacă
s-ar adresa cu precădere specialiș
tilor. Privit din această perspectivă,
învățămintul postuniversitar iși im
pune însemnătatea tocmai prin fap
tul că vizează cel mai înalt nivel de
pregătire, împlinit astfel incit să se
poată răsfrînge binefăcător asupra
întregii arii (nelimitate) de acțiune
și de răspundere a specialistului.
Același interes susținut pentru per
fecționarea pregătirii specialiștilor
și la Întreprinderea de Rulmenți din
Alexandria. Tovarășul Dode Tincu,
secretarul comitetului de partid pe
întreprindere, ne-a vorbit pe larg,
cu o cunoaștere amănunțită a tu
turor implicațiilor, ca și a pragurilor
artificiale ale perfecționării, despre
eforturile desfășurate în întreprin
dere, despre o seamă de rezultate și
de proiecte, toate legate de faptul că
întreprinderea se dezvoltă neconte
nit. Față de anul 1985, cind produ
cea 30 milioane rulmenți pe an, as
tăzi a ajuns la 53 milioane, iar in
viitorul apropiat va atinge 60 de mi
lioane rulmenți anual. „Și cea dinții
resursă a acestor eforturi de necon
tenită creștere economică — ne-a de
clarat interlocutorul — este perfecțio
narea pregătirii oamenilor, în primul
rînd a specialiștilor, a inginerilor,
tehnicienilor, maiștrilor, chemați să
inoveze, să modernizeze tehnologiile
de fabricație, care, în acest sector al
mecanicii fine, evoluează intr-un
ritm rapid".
Asemenea opinii, pledînd pentru
perfecționarea pregătirii profesiona
le, folosindu-se la maximum cadrul
de organizare creat în acest scop, in
clusiv ori mai cu seamă prin învă
țămîntul postuniversitar, aveam să
mai întâlnim pe parcursul anchetei
noastre. Și atunci apar pe bună
dreptate cîteva întrebări : dacă toa
tă lumea, la nivelul unui județ ca
Teleormanul, resimte atît de intens
și de profund exigențele perfecțio
nării profesionale, cum se explică
ritmul atît de scăzut amintit mai
sus ?
Firesc ar fi, cum aminteam la în
ceput, ca selecția și desemnarea
cursanților să se facă pe baza cu
noașterii exacte a oamenilor și a ne
cesităților perfecționării, necesități
estimate la fața locului, acolo, unde
se hotărăște soarta producției. Dacă
într-o anumită unitate de talia în
treprinderii de Rulmenți din Alexan
dria, bunăoară, cu un grad înalt de
automatizare a producției, s-ar aprecia că perfecționarea postuniver
sitară reclamă ca domenii robotiza
rea, mașinile cu comandă numeri
că ori comerțul exterior, adunarea
generală a oamenilor muncii, consi
liul oamenilor muncii ar trebui să
știe și să hotărască in deplină cu
noștință de cauză unde, cind și cine
ar fi cel mai potrivit pentru o per
fecționare de acest gen. Ei bine, în
realitate, lucrurile se petrec — și nu
numai în județul Teleorman — cu
totul invers. Cel mai adesea, unită
țile economice primesc adrese din

rea ? Pentru că atit încrederea, cit
și neîncrederea sînt o chestiune de
opțiune. E ca și cum ai alege să-ți
trăiești viața in cinste și omenie'
ori în necinste și blasfemie. Noi
am ales încrederea pentru forța ei
constructivă, pentru capacitatea ei
de a transforma ceea ce ne încon
joară și pe noi înșine de la bine
în mai bine. Un bine gîndit rațio
nal, lucid nu pentru unu sau doi
dintre noi, ci pentru toți membrii
societății noastre. Am optat pen
tru încredere pentru că ea presu
pune și obligă la muncă, angajare,
implicare, participare. încrederea
stimulează ambiția autodepășirii,
întreține vilvătaia entuziasmului și
voinței. Cu încrederea de partea ta
poți muta din loc pînă și munții,
iar noua geografie a țării noastre

Cu încredere, despre încredere
la nivel de performanță mondială.
Și totuși întrebări, și nu puține,
rămîn : de ce unii — deși rîndurile acestora se subțiază perma
nent —, în pofida evidenței, con
tinuă să privească prin lentilele
neîncrederii performanțele noas
tre ? Este neîncrederea o trăsătură
general umană ? Ce loc ocupă ea
printre notele definitorii ale omu
lui nou ? Poate fi ea cultivată ori,
dimpotrivă, anihilată ? La astfel de
întrebări răspunsurile nu pot fi
formulate prin „da sau nu", ci prin
„și—și". Nu intimplător, apropo de
teamă, înțelepții timpurilor au ob
servat și îndemnat : „încrederea și
neîncrederea pierd deopotrivă pe
oameni" ; „încrederea este teme
lia izbînzii" ; „Prin încredere omul
se face iubit, prin încredere iși
atinge scopul" ; „Dacă pînă și
prostiei i-a ajutat adesea încre
derea în sine, cu atît mai mult
valorii și științei" ; „Să nu se în
creadă nimeni in dușman, chiar
dacă l-a jurat că-i va fi prieten" ;
„încrederea in ajutorul din afară
aduce durere ; numai încrederea în
sine însuși aduce bucurie" ; „încrede-te, dar vezi in cine" : „Din
cauza încrederii mi-am pierdut
averea, și prin neîncredere mi-am
salvat-o. Dar e greu să le cunoști
pe amîndouă".
De unde deducem — iar viața o
confirmă — că încrederea și ne
încrederea coexistă, n-au nici cum,
nici de ce să fie despărțite ; ele
sînt aversul și reversul aceleiași
monede cu care fiecare ins ori co
lectivitate umană iși achită prețul
trecerii lor prin viață. De ce,
atunci, noi, comuniștii, cultivăm
încrederea și veștejim neîncrede

confirmă că lucrurile așa stau, nu
altfel. încrederea te înalță, îți dă
aripi pentru zborurile cele mai di
ficile, dar și cele mai frumoase. E
ca și cum ai fi permanent de par
tea luminii. Idealurile socialismu
lui și comunismului, de o strălu
cire și cutezanță neegalate, consi
derate mult timp o utopie, înving
la noi tocmai (dar nu numai) pen
tru că sînt privite și îmbrățișate
cu încredere. Arcul voltaic al vie
ții demne — aceasta este încre
derea. Și încă. Regula performan
tei presupune încrederea : puțin
îți ceri, puțin obții ; mult Iți pre
tinzi, tot mult primești. Așa se ex
plică și performanțele noastre :
ne-am propus mult și am obținut
mult.
De ce veștejesc comuniștii ne
încrederea ? Pentru că nimic nu
rănește mai adine ca ea sufletul
omului. Neîncrederea este pernici
oasă, capricioasă, ostilă. Neîncre
derea este miriapodul ale cărui pi
cioare se numesc fatalism, min
ciună, impostură, șovăială, dogmă,
crispare, blazare, automulțumire,
șablon,
sclerozare,
demagogie,
stagnare, umilire, venin, ignoranță,
iluzii deșarte... Renunțînd la în
credere e ca și cum ai renunța la
speranță — nu mai poți, chiar
dacă vrei, să rămîi om întreg. Fără
încredere devii o marionetă oare
care, la cheremul sforilor trase de
alții. Neîncrederea te roade și
zdrobește pe dinăuntru, îți ia via
ta fără să te omoare. Nu numai
noi știm asta, ci și dușmanii noș
tri. Deloc intimplător, atunci cînd
ne-am propus să construim primul
tractor românesc, s-a găsit „cineva"
care — in vorbe, desigur — se

partea centralelor or! a ministerelor
în care li se specifică nu numai unde
și cîți specialiști, ci uneori și pe
cine să desemneze la cursurile post
universitare. La Direcția Agricolă
Județeană ni s-a relatat concret mo
dul cum tocmai din această pricină
cei mai mulți dintre specialiștii care
ajung la cursurile postuniversitare
sint fie de la Inspectoratul de Se
mințe, fie de la Oficiul de Studii
Pedologice, organisme importante,
neîndoielnic, dar care cu greu pot
concura, sub raportul necesităților
de perfecționare a cadrelor, cu cele
circa 1 200 de ferme agricole unde
se hotărăște in primul rînd soarta
producției și de unde, paradoxal, ra
reori ajunge un specialist la perfec
ționarea postuniversitară. Iar la bi
roul de personal, invățămint, retri
buire al întreprinderii de Rulmenți
din Alexandria, economistul Gheor
ghe Stoica, șeful acestui birou, ne-a
vorbit despre modul adeseori defec
tuos in care ajung aici informațiile
cu privire la organizarea și desfășu
rarea invățămintului postuniversitar:
cel mai recent, ajuns aici,. Nomen
clator al domeniilor de specializare
la cursurile postuniversitare, cu in
stituțiile de învățămînt superior care
organizează aceste cursuri, datează
de prin anul 1982. Cit privește cursu
rile programate pentru anul 1989—
1990 în institutele politehnice, la
data actuală incă nu se știe nimic
in întreprindere. De aceea accentul
rămine șă fie pus, ca și pînă acum,
pe formele locale de perfecționare.
Dar, oare, beneficiază acestea de
toate condițiile necesare ?
Spre lauda lor, specialiștii din ju
dețul Teleorman, la fel cu ceilalți
oameni ai muncii, desfășoară un am
plu efort individual de perfecționa
re: citesc asiduu, studiază, se infor
mează, utilizează orice sursă docu
mentară, participă la reuniuni, la
dezbateri științifice ori de cite ori
au prilejul. Din păcate însă, aseme
nea prilejuri se situează incă in
urma necesităților concrete ale jude
țului. Inginerul-șef Nicolae Simionescu, de la întreprinderea de Rul
menți, ne-a vorbit despre neajunsu
rile informării: sursele sînt puține
și nu de ultimă oră. Și parcă spre
a întări și mai mult acest ade
văr, caravana cu noutăți editoriale,
sub conducerea instructorului prin
cipal cu cartea Nicolae Dina, tocmai
intra pe poarta întreprinderii: pa
chetele cu cărți au fost pur și sim
plu asaltate. Ion Alboi, directorul
Centrului de Librării al județului,
avea să ne înfățișeze ulterior un am
plu program de popularizare a cărți
lor la locul de muncă; în întreprin
deri industriale, în unități agricole,
pe șantiere se organizează frecvent
standuri cu cărți a căror vînzare se
face în cîteva ore. Așadar, eforturile
de informare la nivelul județului
sint remarcabile, dar unilaterale din
moment ce, după cum aveam să con
statăm amănunțit la fața locului. Bi
blioteca județeană, cu circa 100 000
de volume, din lipsă de spațiu, nu
are sală de lectură, iar circa 70 la
sută din volumul de carte se află in
pachete nedesfăcute de mai mulți
ani ; ca atare, sesiunile de informa
re științifică, de comunicări, dezba
terile pe teme științifice și cultura
le, adică tocmai pîrghiile cele mai
potrivite să favorizeze circulația in
formației, să întrețină un climat spi
ritual viu, stimulativ autoperfecționării necontenite sînt sporadice. Un
argument mai mult pentru coordo
narea eforturilor astfel incit fiecare
județ să beneficieze de condiții bune
în străduința de necontenită perfec
ționare a pregătirii cadrelor.

Mibai IORDANESCU
Stan STEFAN

corespondentul „Scinteii"
arăta dispus să se așeze în fața
roților acestuia. Intr-atit de mare
era neîncrederea dumisale incit,
chipurile, s-ar fi lăsat strivit. După
ce le-am construit, firește că insul
n-a mai fost de găsit... Ca și un
altul care se lăudase că va bea
prima găleată cu țiței obținut din
tr-o sondă forată cu utilaj petro
lier românesc. Nu numai că am
construit și așa ceva, dar mulți ani
au rămas neegalate recordurile de
adîncime — obținute în Europa și
America Latină — ale sondelor fo
rate cu utilaje „Made in Româ
nia". Realitatea este că nici cel cu
tractorul, nici cel cu petrolul nu
s-au gîndit să-și respecte lagăduiala. Țelul lor era sa slă
bească încrederea în posibili
tățile noii orinduiri de a obține
performanțe, să ne mute gîndul
de la socialism. Timpul a trecut,
performanțele noastre au căpătat
nume și renume, dar clevetitorii
nu și-au abandonat tentativele de
a ne toci voința, aspirațiile. Cum ?
Ca și mai inainte : prin vorbe in
doi peri, prin zvonuri, prin „com
pătimiri"...
Vă
amintiți
cîte
„bancuri", cîte glume „nevinovate"
și răsuflate s-au transmis pe unde
scurte despre metrou, Canalul
Dunăre-Marea
Neagră,
despre
platformele de foraj marin ? Oare
ele, aceste obiective, erau adevă
rata țintă ? Nicidecum. Semănă
torii de suspiciuni doreau — ca și
altă dată, ca și totdeauna — să
ne mute gîndul de la socialismul
nostru și de la modul in care-1
edificăm. Răspunsul nostru l-a dat
cea mai autorizată personalitate
românească.
Deloc intimplător, în cuvintarea recent rostită la Drobeta-Turnu
Severin,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Iată
de ce, și de Ia această mare adu
nare populară, doresc să le spun
unor cercuri de peste hotare, care
încearcă să minimalizeze realită
țile socialismului, forța revoluțio
nară a principiilor socialiste de
organizare a activității economicosociale că România, prin tot ceea
ce a realizat, demonstrează că nu
poate exista cale de întoarcere,
că nu se poate pune in nici un fel
problema ca minunatele construcții
industriale, agricole, sociale să fie
„privatizate" — ca să folosesc o
expresie ce a devenit la modă as
tăzi — și care înseamnă, de fapt,
întoarcerea Ia capitalism. Pentru
România capitalismul a apus pen
tru totdeauna !“
Așa este. Și este așa pentru că
avem in fruntea noastră un partid
de încredere. Și un om de extraor
dinară încredere în noi cei care
sîntem și în noi cei care vom fi.
Iar la încredere răspundem cu în
credere.

Mircea BUNEA

SCINTEIA — duminică 21 mai 1989
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului, poporului palestinian, al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei și al meu personal doresc să vă transmit dumnea
voastră, partidului, guvernului și poporului român prieten profunda noas
tră mulțumire pentru mesajul de felicitare pe care ni l-ați adresat cu oca
zia alegerii mele ca președinte al Statului Palestina.
Este o mare responsabilitate pe care mi-am asumat-o în această peri
oadă istorică decisivă a luptei poporului nostru, contra colonialismului și
ocupației, luptă care are nevoie de sprijinul și ajutorul prietenilor.
Sint convins pe deplin că veți fi alături de noi, ca întotdeauna, și veți
sprijini lupta justă a poporului nostru sub conducerea O.E.P., reprezentantul
său legitim.
Cu această ocazie doresc să vă reafirm hotărirea poporului arab pales
tinian de a continua lupta sa justă și intifada glorioasă pentru a pune
capăt ocupației israeliene și pentru constituirea statului independent cu
capitala la Ierusalim.
Vă mulțumesc, stimate tovarășe președinte, dumneavoastră șl poporului
român prieten pentru poziția fermă și principială față de lupta justă a
poporului nostru, pentru redobindirea și exercitarea drepturilor sale ina
lienabile, inclusiv a dreptului la întoarcere, la autodeterminare șl crearea
unui stat independent cu capitala la Ierusalim.
Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de poziția noastră constantă
privind continuarea și dezvoltarea pe mai departe a relațiilor de prietenie
și solidaritate existente între popoarele noastre prietene.
Vă doresc multă sănătate, fericire și succes în conducerea poporului
dumneavoastră prieten pe calea realizării aspirațiilor sale de progres și
prosperitate.

YASSER ARAFAT
Președintele Statului Palestina,
Președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
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SIBIU : Cu performanțe
tehnice superioare
Un colectiv de cadre tehnice din
cadrul întreprinderii de Mecaniza
re a Agriculturii din Sibiu, cu
sprijinul specialiștilor de la Com
binatul de Utilaj Greu din Iași, au
elaborat o nouă tehnologie de în
călzire în flux continuu a piese
lor in cuptoare cu vatră pășitoare. Totodată, ca urmare a înlocui
rii arzătoarelor cu aer aspirat cu
arzătoare cu aer insuflat autorecuperative, performanțele tehnice
ale cuptoarelor au crescut consi
derabil, iar calitatea pieselor exe
cutate s-a îmbunătățit simțitor.
De reținut că noua tehnologie poa
te fi aplicată și generalizată în
întreprinderile în care se execută
operații de prelucrare la cald. (Ion
Onuc Nemeș).

HARGHITA: Modernizări
și extinderi ale rețelei
telefonice
Preocuparea Direcției Județene
Harghita de Poștă și Telecomuni
cații pentru satisfacerea mereu
crescindă a solicitărilor populației
și asigurarea unor condiții calita
tiv superioare de servire a abonaților la domiciliu s-a materializat

Factorii naturali in menținerea sănătății
România se numără printre țările înzestrate cu o mare bogăție de
factori naturali terapeutici, cu izvoare minerale și nămoluri terapeutice,
cu stațiuni montane și pe Litoral dotate cu o modernă bază materială.
Cum sint folosite aceste condiții și cum pot fi ele mai bine valorificate
in interesul sănătății oamenilor muncii ? Prof. dr. Nicolae Teleki, direc
torul Institutului de Medicină Fizică, Balneoclimatologie și Recuperare
Medicală, ne face cîteva recomandări în acest sens.

— Este un lucru cunoscut că in
ultimile două decenii aproape toți
oamenii muncii au putut beneficia
de factorii naturali extraordinari și
de condițiile de cură din numeroa
sele stațiuni răspîndite pe tot în
tinsul țării. Dacă pînă nu de mult
se mergea în stațiuni mai mult pen
tru tratarea bolilor, în prezent me
dicina modernă pune un accent deo
sebit pe curele de prevenire a imbolnăvirilor, pe așa-numitele cure
de profilaxie. Pe lingă odihna bine
meritată după un an de muncă, cei
veniți în stațiuni pot beneficia de
îndrumări atît pentru prevenirea
bolilor, ceea ce înseamnă profilaxie
primară, cit și pentru tratarea recidivelor, deci a revenirii unor tulburări, aceasta fiind profilaxia secundară.
In prezent se conturează tendința
— și noi, specialiștii, ne străduim să
dăm conținut acestui concept — ca
în cadrul concediului de odihnă să
nu se pună accent numai pe odihnă,
ci să modulăm, să influențăm preo
cupările și chiar obișnuințele oame
nilor pentru petrecerea concediului
de odihnă. Este de dorit ca fiecare
om să îșl intensifice în concediu
preocupările de îngrijire mai atentă
a sănătății, efectuînd chiar o cură
profilactică, numită activă.
Astfel de cure se not face In cir
ca 12 stațiuni (Băile Herculane, Băile
Felix, Slănicul Moldovei, Călimănesti-Căciulata, Covasna. Vatra Dornei, Buziaș, Eforie-Nord. Mangalia,
Sovata, Amara, Lacul Sărat), dar
există preocupări pentru extinderea
lor și in alte localități balneocli
materice.
Cura profilactică activă poate fi
făcută în tot timpul anului cu mo
dalități de adaptare în funcție de
sezon, virstă, starea de sănătate
etc. în esență, aceste cure profilactice active se bazează pe educația
fizică, adică pe modalități de practicare a eforturilor fizice adecvate
fiecărui individ în funcție de virstă,
sex, obiceiuri, starea de sănătate, cu
scopul de prevenire a bolilor car
diovasculare, a bolilor sistemului
locomotor și a celor respiratorii etc.
A doua componentă a curei active
profilactice este educația nutrițio
nală, în sensul deprinderii unor
obiceiuri corecte de alimentația
rațională, care joacă un rol de
osebit de important în păstra
rea sănătății și vizează unele boli
de nutriție, cum sint diabetul, obe
zitatea, guta sau diferite boli diges
tive. în sfîrșit, a treia componentă

a curei active este educația psiho
logică, prin care se urmărește de
prinderea unor modalități de auto
control al reactivității neuro-psihice,
de înlăturare a stărilor de încor
dare sau stress, a oboselii psihice și
intelectuale prin modalități de reconfortare după eforturile fizice și
intelectuale pe care le implică mo
dul de viață modernă.
Pentru aplicarea in practică a tu
turor acestor forme ale profilaxiei,
în prezent se desfășoară acțiuni sus-

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ
ținute de perfecționare a cadrelor
din aceste stațiuni : medici, profe
sori de cultură fizică medicală șl
cadre medii de fizioterapie, dieteticieni etc. De asemenea, se are în
vedere adaptarea bazei materiale
pentru aplicarea unor forme adec
vate de practicare a efortului fizic
în grup, a unor forme de călire a
organismului etc. în anul viitor ase
menea cure de profilaxie activă se
vor putea practica și în unele sta
țiuni care pină acum erau numai de
odihnă : Poiana Brașov, Sinaia, Ma
maia ș.a., ceea ce subliniază ten
dința de utilizare a curei de odihnă
prioritar pentru îngrijirea sănătății
și prevenirea îmbolnăvirilor.
— Ce trebuie să stea la baza op
țiunii pentru o stațiune sau alta ?
— Dacă ne referim la profilaxia
primară, opțiunea oamenilor poate fi
foarte largă, în funcție de dorințele
și preferințele pentru zonele litora
lului sau montane, deoarece nu sint
diferențieri esențiale din punct de
vedere al conținutului curei profi
lactice active. Dacă discutăm însă
problema opțiunii pentru o stațiune
sau alta în cazul profilaxiei secun
dare, atunci trebuie avute în vedere
criteriile medicale, indicațiile specia
liștilor, pentru că profilaxia secundară are alte obiective și metode
diferențiate în funcție de tipul suferințelor pe care le prezintă cel
interesat.
Numeroasele stațiuni cu o mare
bogăție de 1.factori naturali
___
te
rapeuticl oferă condiții pentru fie
care profil de boală : cardiovascu
lare, reumatismale, digestive, rena
le, respiratorii etc. în aceste cazuri
selecția sau opțiunea trebuie făcută

Noutăți la „Miraj U
De cum depășești stația de me
trou Mihai Bravu
halourile de
crîng înflorit ale „Mirajului" te
Învăluie : amestec de flori și de
esențe tari, ozonate, topite in cele
mai subtile parfumurl. Pentru că
„Miraj“-ul a dobindit notorietate
in țară, pe piața mondială și un
șirag de medalii de aur in timp
și prin multitudinea de parfumuri
lansate, unele chiar rivale cu ale
unor fabrici de tradiție de pe me
ridianele lumii. Și parcă niciodată
mai mult ca acum conducerea în
treprinderii n-a fost atît de
profund preocupată de calitatea
produselor sale, de originalitatea
lor, de prezentarea lor cu cit mai
modernă cu atît mai competitivă.
Asta și explică de ce conducerea,
întreaga întreprindere sint angre
nate într-un amplu proces de mo
dernizare și organizare a procese
lor de producție. Vastul program
pe care și l-au impus vizează, in
punctele-cheie, mărirea volumului
de produse oferite consumatorilor
și o nouă calitate a acestor pro
duse. Pentru realizarea acestor
sarcini din program, aveam să
aflăm de la inginer-șef Stanca
Cismaru, „s-a demarat de la mo
dernizarea prin mecanizare a
operațiilor de fabricare și ambala
re a produselor «Miraj--ului. O
colaborare mai strînsă cu institu
tele de specialitate și întreprinderi
de profil a dus la realizarea, în
atelierul mecanic al întreprinderii,
a unor dispozitive și mașini care
să elimine efortul fizic și să spo
rească productivitatea muncii". De
pildă, conceperea și crearea unor
dispozitive
pentru
compactare
semiautomată a fardurilor de
pleoape — maistrul Dumitru
Cupcea a fost inițiatorul acestora
— sau a unei mașini de mare pro-

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 21 mal (ora 20) — 24 mai (ora
20). In țară : Vremea va continua sa se
răcească si va fi în general instabilă
la începutul Intervalului, apoi se va
ameliora. Cerul va fi variabil, mai mult
noros, in prima pane a intervalului,
cînd vor cădea
ploi ce vor avea și
caracter de aversă pe arii relativ ex
tinse în majoritatea regiunilor, frec
vența lor fiind mai mare in jumătatea
de est a țării. Aici, izolat, cantitățile
de apă pot atinge 20 litri pe metru
pătrat, iar condițiile meteorologice sint
favorabile căderilor de grindină. Spre
sfîrșltul intervalului, aria ploilor se va
restringe, devenind izolate. La altitu-

ductivitate, rod al. concepției unul
grup de ingineri, in frunte cu
directorul întreprinderii, Mioara
Petrescu, se numără printre reali
zările notabile ale specialiștilor în
treprinderii. Concomitent cu apor
tul minților iscoditoare și creative
la modernizarea proceselor de pro
ducție, în urma unor îndelungi
cercetări și testări s-a lansat un
nou parfum de toaletă, „Lied ’89",
destinat bărbaților, similar, după
spusele specialistei Daniela Enescu,
cu Drakkar noire, parfum cu notă
condimentată, proaspătă. Se lu
crează acum la definitivarea gamei
„Belle rose" — parfum, cremă și
trusă de farduri — și în curind
parfumul „Belle rose", delicat, dia
fan, cu note florale, se va găsi la
vînzare. De asemenea, deodorantele „Miraj" din care arhidisputatul freon este eliminat, după cum
ne asigură inginera-șefă, vor fi
lansate pînă la sfîrșitul acestei
luni. Prezentate în flacoane de
plastic cu pulverizator, în trei note
de miros, diferențiat pentru femei
și bărbați, aceste deodorante vin
la timp in intimpinarea doleanțe
lor cumpărătorilor.
Tot ca o noutate, pe care inter
locutoarea
noastră,
inginer-șef
Stanca Cismaru, ține să o inserăm,
e lărgirea și diversificarea gamei
„Gerovital" cu produse destinate
bărbaților : spumă de ras, loțiune
după ras, deodorant, balsam de păr
și o cremă hidratantă. Deja s-a
introdus in fabricație spuma de
ras „Gerovital", după care îi va
urma deo-gerovitalul.
Iată doar cîteva noutăți de ultimă
oră care sperăm să întrunească
aprecierile tuturor cumpărătorilor,

cu ajutorul medicilor care îngrijesc
bolnavul sau al medicilor de specia
litate, singurii în măsură să facă
recomandarea cea mai
adecvată
pentru fiecare bolnav în parte.
Cura profilactică primară, activă,
se referă la oameni sănătoși care
doresc să prevină îmbolnăvirile. Se
știe însă că uneori sub aparența
unei stări bune de sănătate se pot
ascunde tulburări pe cale să devină
o suferință mai mult sau mai puțin
gravă.
Majoritatea oamenilor muncii din
țară beneficiază de controale me
dicale periodice efectuate în între
prinderi și instituții sau în policli
nicile teritoriale. Deci, în general, pe
baza acestor acțiuni fiecare iși cu
noaște starea de sănătate. în afara
acestor controale este insă necesar și
un consult medical înainte de ple
carea în stațiune, deoarece practi
carea diferitelor forme de educație
fizică presupune un efort fizic gra
dat. In toate stațiunile amintite
există cadre medicale de speciali
tate care vor face aceste controale
chiar de lâ început și apoi vor ur
mări pe parcursul curelor profilac
tice active modul de adaptare la
efort. Deci aceste cure se fac sub
supraveghere medicală, deoarece
efortul fizic solicită organismul,
chiar și simpla cură de mers pe
jos pe anumite distanțe.
în unele stațiuni, tot in cadrul
curei profilactice se utilizează și
cura de diureză cu ape minerale,
care reprezintă o formă a terapiei
de întreținere utilă și uneori nece
sară unor categorii largi de popu
lație adultă și vîrstnică. O astfel de
cură de două săptămini este foarte
importantă pentru prevenirea unor
afecțiuni renale. Pentru diferitele
categorii de oameni ai muncii care
lucrează in anumite condiții — în
subteran, în ateliere cu temperaturi
mai ridicate din industria metalur
gică ori siderurgică, pentru cei din
industria chimică, extractivă, din f-:
filaturi și din agricultură — selec
ția stațiunii de odihnă se va face în
funcție si de condițiile specifice de
muncă. Unele categorii de oameni ai
muncii vor beneficia în mai mare
măsură de o cură helioterapică, alții
de cura cu ape minerale sau de
factori termici contrastanți, pentru
creșterea capacității de adaptare și
apărare a organismului fată de va
riațiile termice ale mediului. Medi
cul este cel care recomandă cura
cea mai indicată. In acest scop, me
dicii balneologi din stațiuni au sar
cina de a efectua controale medi
cale în întreprinderi industriale. în
special în vederea stabilirii indica
țiilor de tratament sau cură balnea
ră utile fiecărui om suferind, ca .și
celui sănătos, dornic să îsi men
țină starea bună fizică și psihică.

Elena MANTU

in aceste zile prin punerea in
funcțiune în municipiul MiercureaCiuc a unei noi centrale telefoni
ce automate.
— Cuprinsă în programul pro
priu de organizare și modernizare
a producției, noua centrală telefo
nică, instalată într-o clădire nouă,
funcțională, cu patru niveluri, dis
pune de echipament de înaltă teh
nicitate și oferă condiții pentru
utilizarea mult mai eficientă a re
țelei telefonice prin posibilitatea
înființării a 3 000 noi posturi tele
fonice și preluarea altor 1000
posturi de la microcentralele de
cartier — ne spune inginerul Vasile Pușcașu, directorul direcției
județene. Extinderea centralelor te
lefonice automate cu cite 1 000 de
noi posturi s-a făcut recent și în
' municipiul
Odorhei și orașul
Gheorgheni, urmînd ca în lunile
următoare să fie dată în folosință
— în clădire nouă — o centrală
telefonică automată și în orașul mi
nerilor, Bălan. De asemenea, în lo
calitățile centre de comună Remetea, Dealu și Felicenl. oficiile
P.T.T.R. vor începe să funcționeze
în curind în spații proprii la parterul noilor blocuri de locuințe
înălțate aici, iar în alte centre de
comună, precum Armășeni, Vărșag,
Ulieș și Monești, asemenea spații
se află în construcție. (Nicolae
Șandru).

CLUJ : Dezvoltarea
și valorificarea creației
de ceramică populară
La Muzeul Etnografic al Tran
silvaniei din Cluj-Napoca s-a des
fășurat cea de-a doua ediție a Tirgului „Olarilor", organizată de Co
mitetul Județean de Educație și
Cultură Socialistă in cadrul Festi
valului național „Cintarea Româ
niei", la care au participat artiști
in meșteșugul olăritului din cen
trele Baia Mare, Baia Sprie, lara.
Horezu, Rădăuți, Vadul Crișului,
Vama. Expoziția organizată cu acest prilej a relevat dezvoltarea
pe care a cunoscut-o în ultimii ani
această străveche îndeletnicire în
diferite zone din Muntenia, Mol
dova și Transilvania, preocuparea
pentru păstrarea și cultivarea unor
tehnici tradiționale de decorare și
cromatizare a obiectelor din ce
ramică populară. Cu acest prilej
a avut loc o consfătuire a mește
rilor olari și creatori din unități
economice, de cercetare și învățămint din județ : întreprinderea de
Porțelan „IRIS?, care are o secție
de ceramică populară. Filiala
„CERO" a Institutului de Cerce
tări și Proiectări Tehnologii pen
tru Ceramică Fină și Sticlă, uni
tăți ale cooperației meșteșugărești
și de industrie mică etc., care au
dezbătut aspecte privind dezvolta
rea activității de creație și valo
rificare a tehnicilor de fabricare a
ceramicii populare din diferite cen
tre ale țării. (Marin Oprea).

IAȘI : Construcții
social-edilitare la sate
Cu fonduri de Ia stat și cu spri
jinul cetățenilor, satele ieșene își
schimbă continuu înfățișarea prin
construcții noi de apartamente,
școli și grădinițe de copii, dispensa
re medicale, edificii culturale, do
tări social-edilitare moderne. Ast
fel, în ultimii ani s-au dat infolosință săli noi de clasă la Stolnlceni, Belcești, Mogoșești-Siret, Popricani și altele, grădinițe de copil
cu 60 și 100 locuri fiecare la Deleni, Răducăneni, Vlădeni și Todirești, dispensare medicale la Strun
ga, Costuleni, Țuțora, Rediu și in
alte localități, iar la Aroneanu,
Gropnița, Andrieșeni, Rediu, Lețcani și în alte comune s-au făcut
captări și extinderi de aducțiuni de
apă potabilă din resurse locale. La
Podu Iloaiei, Beleești, Răducăneni
și in alte localități rurale s-au con
struit pînă acum peste 2 000 apar
tamente in blocuri noi, cărora li se
vor adăuga în acest an alte peste
1 000 de apartamente. (Manole
Corcaci).

GEOAGIU-BĂI
o stațiune a tuturor vîrstelor

MOZAMBICUL
o țară cu vocația independenței
Prin ierburile uscate și Înalte cit
un stat de om sint tăiate, ici-colo,
drumuri șerpuite, de pe care roțile
cite unui camion răvășesc pulberea
roșcată și fină a lateritei. De fapt,
galbenul șters și roșcatul sint mai
pretutindeni cele două culori de
fond ale savanei, peste care verdele
coroanelor unor arbori solitari vine
să adauge puncte de reper mai mult
decît utile în imensitatea dimprejur,
unde așezările omenești se succed
la distanțe apreciabije.
Sensibil diferit apare peisajul in
valea riului Zambezi și a afluenți
lor săi nordici, unde verdele apare
mai extins și persistent, întreținut
fiind de parcelele irigate și de pă
duri. De la culturile de orez, trestie
de zahăr, citrice și banane din sud
se face aici, în provinciile Zambezia
și Tete; trecerea la holde de porumb,
plantații de iută, copra și bumbac.
Două jaloane hidrografice cu va
loare de simbol marchează perime
trul Mozambicului : riul Rovuma,
desemnînd frontiera cu Tanzania,
in nord, și riul Maputo, din extre
mitatea sudică, la granița cu Repu
blica Sud-Africană. Intre ele se
Întinde teritoriul țării, pe o supra
față de 783 030 kmp, avînd o des
chidere spre Oceanul Indian de
peste 2 000 km. După configurație,
ieritoriul ar nutea fi asemuit cu un
gigantic amfiteatru natural, de la
cimpia largă dinspre litoral relieful
ureînd treotat spre zona platourilor
punctate de masive muntoase.
Mozambicul este o țară cu o veche
și bogată istorie, care abia de curind
a început să fie studiată cum se
cuvine, întrucît înainte studiile se
ocupau cu predilecție de coloniza
rea acestui pftmînt. lăsînd In umbră
trecutul mai îndeoărtat al poporului
mozambican. încă de acum aproape
o mie de ani. populațiile de ne li
toralul mozambican erau vizitate de
negustori persani și arabi, avind cu
ei intense ranorturi comerciale. în
jurul anului 1300. aici s-a închegat
o însemnată civilizație —- imoeriul
Monomotapa — care, în pofida ad
versităților, a durat vreo cinci
secole. Deși nici Dină azi nu se
cunoaște cu
certitudine originea
denumirii tării, versiunea mai răsnîndită susține că ea ar proveni de
la numele unui arab „Musa al
Bioue", care era șeic sau sultan pe
insula din apropierea actualei ca
pitale mozambicane. cind navigato
rul portughez Covilhă a venit aici,
în 1489. Colonizarea propriu-zisă a
incenut mult mai tîrziu și o dată
cu ea lupta de rezistență a mozambicanilor. Luntă dirză, care explică,
în mare măsură, de ce doar la
sfîrșitul secolului trecut s-a reușit
instaurarea stăninirii coloniale asu
pra întregului teritoriu al Mozambi
cului. Nici după aceasta împotrivi
rea mozambicanilor nu a încetat,
dar se poate spune că etapa decisivă
a luptei pentru neatîrnare încene o
dată cu crearea Frontului de Elibe
rare a Mozambicului (FRELIMO),
care timp de un deceniu a desfășu
rat pe un front larg acțiuni armate
contra colonialiștilor, iar de la pro
clamarea independenței, la 25 iunie
1975, conduce țara pe calea recon
strucției naționale.
în intervalul scurs de atunci au
fost obținute realizări remarcabile
in consolidarea independenței și
suveranității naționale, Mozambicul
ahgâjinrțu-se.ljsrm pe calea dezvol
tării libere, de sine stătătoare. în
aCest cadru general, au fost înfăp
tuite schimbări radicale de ordin
politic, economic și social-cultural,
în perspectiva construirii unei so
cietăți socialiste, cum afirmă rezo
luția Congresului al IV-lea al Parti-

dului FRELIMO. Desigur, una din
preocupările prioritare o constituie
accelerarea
progresului economic,
frînat deocamdată de factori adverși
de ordin intern și extern. Este
vorba, pe de o parte, de efectele
unei secete prelungite, care a dimi
nuat serios producția agricolă, inclu
siv cea de alimente, și așa nesatisfă
cătoare, iar pe de altă parte de
datoria externa și barierele protecționiste din comerțul internațional
care au împuținat și mai mult re
sursele financiare necesare proiecte
lor de dezvoltare economico-socială.
în pofida dificultăților actuale,
Mozambicul întrunește o serie de
condiții favorabile pentru dezvolta
re, fiind o țară cu însemnate re
surse naturale. în subsolul său se
află zăcăminte de cărbune, bauxită,

voltări accelerate, autoritățile mozambicane acordă o atenție deose
bită educației și învățămîntului, aflindu-se în curs de realizare un
program de construire de școli, mai
cu seamă" ‘în mediul rural, unde
trăiește peste 80 la sută din populația țării.
Angajat pe calea dezvoltării economice șl sociale, Mozambicul for
mează însă, de mai mult timp, țin
ta unor acte agresive din partea ra
siștilor sud-africani. Dacă într-o
primă fază aceștia acționau direct,
recurgind la raiduri ale armatei în ■
perimetrul teritoriului mozambican,
ulterior, au preferat să-și urmă
rească țelurile de destabilizare prin
intermediul elementelor antiguver
namentale din așa-numita „Rezis
tentă
Națională Mozambicanfi"
(RENAMO),
ale căror
crime,
potrivit datelor furnizate de auto
ritățile mozambicane, par să depă
șească prin dimensiuni tot ce s-a
cunoscut în . această privință în
Africa postbelică. Astfel, duDă da
tele oficiale, acțiunile grunărilor re
bele. create, înarmate si întreținute
de Republica Sud-Africană. au pri
cinuit țării moartea a 600 000 de lo
cuitori (infinit mai mult decit vic
timele războiului colonial) si dis
trugeri materiale în valoare de zece
miliarde dolari (ceea ce echivalează
cu valoarea exnorturilor mozambi
cane pe un secol, socotind pe baza
nivelului lor actual).
România, poporul român, alături
de întreasa omenire progresistă, au
condamnat și condnmnă cu hotărîre
asemenea crime, orice atentate la
adresa suveranității și independen
tei Mozambicului, reafirmindu-și
sentimente’e de solidaritate activă
cu lunta dreaptă a ponorului mozambican pentru respingerea acțiu
nilor de subminare dirijate din ex
terior, pentru consolidarea dezvoltă
rii de sine stătătoare. O asemenea
noziț’s constituie o continuare fi
rească a sprijinului multilateral acordat de România socialistă po
norului mozambican în anii grei al
luntei pentru dobînd’rea independen
tei. Dună ce această luntă a fost
încununată de victorie, relațiile din
tre România si Moznmbic au cu
noscut o continuă extindere si di
versificare. Au crescut schimburile
comerciale și s-au nus bazele unei
colaborări economice, numeroși ti
neri mozambicani au fost pregătiți
in institutele de învătăm’nt superior
din România, iar specialiști români
au lucrat ne nămîntiil Mozambicu
lui. contribuind nemi’locit la pro
gresul țării prietene din Africa aus
trală.
La acest curs ascendent al colabo
rării. o contribuție hotăritoare au avut întâlnirile și convorbirile la ni
vel înalt româno-mozambicnne. des
fășurate Ia București si pe pămîntul african, documentele semnate cu
aceste prilejuri exnrimînd voința
ambelor țări de a lărgi și adinei con
lucrarea lor prietenească pe multi
ple planuri.
Vizita oficială de prietenie pe
care,
Ia
invitația
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, urmează să o facă
în țara noastră președintele Partidului FRELIMO și al Republicii Populare Jdozambic, Joaquim *
Alberto Cliissnno.' vă marca, desigur,
o nouă și importantă contribuție la
ridicarea pe un pian superior a re
lațiilor româno-mozambicane, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei
generale a progresului și păcii.

fier, beriliu, cositor, aur, uraniu,
azbest, mică, sare și diamante. Sa
adaugă un mare potențial hidroener
getic, asigurat in primul rind de flu
viul Zambezi, unde se află marele
complex
hidroenergetic
CaboraBassa. Apoi, lungimea litoralului oceanic oferă mari posibilități pes
cuitului, iar calitățile solului în anumite zone permit cultivarea unei
game variate de produse agricole.
Pe scurt, tot ceea ce este necesar
pentru a asigura condiții normale de
viață și dezvoltare unei populații
mult mai mari decît cea de aproa
pe 12 milioane de locuitori pe care
ii are astăzi.
Pe linia valorificării acestui po
tențial au fost obținute unele rezul
tate pozitive, începînd cu sporirea
în ultimii ani a produsului național
brut, creșterea producției industria
le — deocamdată slab diversificate
— și reducerea deficitului bugetar,
între orientările de bază ale guver
nului se numără intensificarea acti
vității de prospectare și explorare a
resurselor minerale, valorificarea in
dustrială a zăcămintelor pentru aco
perirea necesităților economiei na
ționale, precum și pentru sporirea
ponderii lor la export. Planul eco
nomic de stat pe acest an prevede,
de altfel, o atenție sporită comer
țului exterior, exporturile țării urmind s& crească. cu .22 la sută față
de anul pfcetedenL Ins același timp,
agricultura rămîne principalul sec
tor economic, cu o rată de crește
re de 9 la sută, beneficiind inclusiv
de realizarea unor proiecte de dez
voltare finanțate de organisme spe
cializate ale Națiunilor Unite.
Pornind de la cerințele unei dez-

V. OROS

ACTUALITATEA SPORTIVA

»

cicliști din Franța, Belgia, Spania,
S.U.A., Olanda, Luxemburg, U.R.S.S.,
Norvegia, Danemarca, Australia, R.F.
Germania, Elveția și Italia.
TENIS, • Orașul vest-german Dilsseldorf va găzdui, între 22 și 28 mai,
competiția masculină de tenis pe
echipe „Cupa Mondială".
Cele opt formații participante vor
evolua in două grupe, după cum
urmează : grupa
„ ... A
S.U.A., ---R.F.
Germania, "Spania, Elveția , grupa
B : Suedia, Australia, Cehoslovacia și
Argentina. O In optimile de finală
ale turneului internațional de tenis
de la Roma, contînd pentru „Marele
premiu", olandezul Mark Koevermanns l-a eliminat cu 6—3, 3—6, 6—1
pe italianul Diego Nargiso, spaniolul
Jordi Arese a dispus cu 3—6, 6—3,
7—5 de australianul Darren Cahill,
Omar Camporese (Italia) l-a învins
cu 6—3. 6—4 pe Jaime Yzaga (Peru),
iar Sergio Bruguera (Spania) a cîștigat cu 6—1, 6—1 partida cu Jimmy
Connors (S.U.A.).
FOTBAL. • în meci pentru se
mifinalele „Cupei U.R.S.S." la fotbal,
echipa Torpedo Moscova a întrecut
cu scorul de 2—0 (1—0) formația
Dinamo Kiev. 9 Campionatul de
fotbal al Ciprului s-a încheiat cu
victoria echipei Omonia Nicosia,
care cucerește pentru a 16-a oară
titlul de campioană.
ATLETISM. In cadrul concursului
internațional atletic desfășurat la
Havana, cubaneza Maritzia Marten
a cîștigat proba de aruneare a dis
cului, cu 67,90 m, iar coechipiera sa
Silvia Costa s-a situat pe primul loc
la săritura în înălțime, cu 1,92 m.
Rezultate din concursul masculin :
400 m : Roberto Hernandez (Cuba)
— 45”46/100; 1 500 m : Lachaal Mus...
. — 3-42”3i/ioo; no m
tapha (Maroc)
garduri : Emilio Valle (Cuba) ;
13”56/100.
ȘAH. In turneul internațional de
șah de la Moscova, pentru calificarea la „Cupa mondială",
după 4
..........................
runde in fruntea clasamentului se
află maeștrii sovietici Evgheni Pigusov și Elisbar Ubilava, cu cite 3,5
puncte, urmați de indianul Visvanataș Anand și englezul Tony Miles
(cu cite 3 puncte).

Strălucit succes românesc la campionatele
mondiale de popice pentru juniori
în cadrul campionatelor mondiale
de popice pentru juniori, ce se des
fășoară la Celje (Iugoslavia), spor
tiva româncă Liliana Băjenaru
a cucerit medalia de aur, clasîndu-se pe primul loc in pro
ba individuală cu un total de
1 338 puncte. Pe locurile ur-

mătoare s-au situat
iugoslave Antonia
puncte) și Olivera
puncte).
Proba masculină a
de iugoslavul Damir
puncte).

eoncurentele
Schafar (1327
Busja (1320

fost clștigată
Dundici (2803

HANDBAL. In meci-retur pentru finala
„Cupei campionilor europeni"

AZI, S.K.A. MINSK — STEAUA
Echipa de handbal a clubului
Steaua se află în fața posibilității
considerabile de a cuceri, pentru a
treia oară, „Cupa campionilor euro
peni".
Azi, Ia Minsk, Steaua va întilni
in meciul-retur al finalei „C.C.E."
pe S.K.A. Minsk. Amintim că în
partida-tur, care s-a jucat în urmă
cu două șăptămîni la București,
campionii României cîștigaseră în
fața celor sovietici cu scorul de
30—24.

Antrenorii Radu Voina și Ștefan
Birtalan au pregătit cu multă se
riozitate formația Steaua din care
nu vor lipsi cunoscuții internațio
nali Stingă, Dumitru, Ghimeș și
Berbece. în poartă vor Juca, pe rînd,
Tudor Vasile, autorul unor parade
excepționale in meciul de la Bucu
rești, și Adrian Simion.
Intîlnirea de la Minsk va începe
la ora 14 (ora României) și va fi
arbitrată de perechea vest-germană
Hoffmann—Prause.

FOTBAL : Ieri și azi, în divizia A

Cunoscută și apre
ciată de secole pentru
eficiența apelor mine
rala, termale și mezotermale,
stațiunea
Geoagiu-Băi este vizi
tată in orice anotimp,
de oameni de toate
vîrstele. Folosite în
cură internă sau ex
ternă, apele minerale
termale și mezotermale de aici au o
bună eficiență în afec
țiuni ale aparatului
locomotor, sistemului
nervos periferic, gine
cologic, endocrine, me

tabollce și de nutriție,
dermatologice, cardio
vasculare.
Stațiunea
Geoagiu-Băi atrage și
prin frumusețea îm
prejurimilor. Colinele,
in mijlocul cărora se
află stațiunea, sint acoperite cu păduri de
fag șl brad. Stațiunea
are o bună dotare ma
terială ; hoteluri mo
derne, vile, restauran
te, condiții pentru
practicarea sportului,
ștranduri termale în
aer liber (bazin pentru
copii, bazin mare și
bazin olimpic). Din

Geoagiu-Băi se fac
excursii în împreju
rimi, precum și în lo
calități cu monumente
istorice, de cultură și
artă din județul Hu
nedoara.
Bilete și informații
suplimentare cu pri
vire la zilele de in
trare în stațiune, du
rata sejurului etc. se
obțin de la agențiile
oficiilor județene de
turism, ale I.T.H.R.
București, precum și
de la comitetele sin
dicatului din între
prinderi și instituții.

Pe stadionul Dinamo din Capitală
s-a disputat sîmbătă meciul dintre
echipele Victoria București și Oțelul
Galați, restanță din etapa a 27-a a
campionatului diviziei A Ia fotbal,
Partida s-a încheiat cu scorul de
3—2 (3—2) în favoarea formației
Oțelul Galați. Golurile au fost mar-

★
RUGBI. La Valencia se va juca
astăzi partida din campionatul eu
ropean dintre echipele reprezenta
tive ale Spaniei și României. Jocul
va începe la ora 14 (ora României)
și va fi arbitrat de Condorelli (Ita
lia). • La complexul sportiv stu
dențesc de la lacul Tei, de la ora
8, va avea loc meciul final pentru
„Cupa F.R.R.“, dintre echipele Știin
ța CEMIN Baia Mare și Dinamo
București (aceasta din urmă va uti
liza o formație cu mai mulți tineri
jucători, in locul titularilor reținuți
pentru meciul Spania — România).

cate de Octavian Popescu (3), res'
pectiv Coraș (2).
Astăzi, de la ora 18 sint progra
mate alte două jocuri restanță din
campionat : Universitatea Craiova —
F.C. Olt și Corvinul Hunedoara —
Universitatea Cluj-Napoca.

★
SCRIMA. Finalele întrecerilor in
dividuale pentru titlurile de cam
pioni ai „Daciadei" in anul 1989 se
vor desfășura la Satu Mare, înce
pînd din prima zi a săptăminii vii
toare. La fiecare armă vor parti
cipa cite 24 sportivi.

CICLISM. Cea de-a 72-a ediție a
Turului ciclist al Italiei se va des
fășura in perioada 21 mai — 11 iu
nie în 22 etape, însumînd 3 644 km.
Cea mai lungă etapă este a 5-a, Cosenza — Potenza (250 km). La în
trecere vor lua parte circa 200 de

Marta CUIBUȘ
dlnea de peste X 800 metri,
trecător,
precipitațiile
pot fl sub
formă de
lapovlță ți ninsoare. Vintul va sufla
slab pină la moderat, eu intensificări
in primele zile în
estul țării șl la
munte, cu viteze pînă la 55 kilometri
pe oră, respectiv 70—99 kilometri pe
oră. Temperaturile minime, nocturne,
vor fi cuprinse între 4 și 12 grade, mai
coborîte în depresiuni în a doua parte
a Intervalului, iar cele maxime,
in
general. între 15 ți 25 de grade. In
București ; Vremea va fl in
general
instabilă și va continua să se răcească
ușor, Cerul va fl temporar noros, Va
ploua sub formă de aversă la începutul
intervalului, apoi condiții de aversă de
ploaie după-amiaza.
Vintul va sufla
slab ptnă la moderat. Temperaturile
minime, nocturne, vor fl cuprinse in
tre 8 ți 12 grade, cele maxime între
18 șl 22 de grade.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare): Cartea Iul Iovlță — 19; Bă
dăranii — 18 ; (sala
Amfiteatru) :
Campionul — 10; Cineva te iubește
18; (sala Atelier): Faleza — 10; Fata
din Andros — 18
O Filarmonica
„George
Enescu”
(15 68 75. Ateneul Român) : Stagiunea
educativă pentru elevi.
____ ____
„Suita, Concertul, Simfonia", Orchestra
„__
simfonlcă a Liceului „George Enescu”. OrOr
chestra de cameră „Lyceum". Dirijor
ți comentator:
Petru Andriesel —
11; Centenar Emlnescu. Concert vocalsimfonic. Dirijor: Petre Sbărcea. So
liști: Gabriel Năstaae.
Nicolae An-

dreescu, Monica Teodorescu, Nicolae
Raiciu. Maestru de cor: Mihal Diacftnescu — 19; (sala Studio): „Trep
tele afirmării artistice". Marla Mag
dalena Pițu — plan — 10,30
• Opera Română (13 18 57):
Cosette
11; Lacul lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Leo
nard — 10,30; Suzana — 18
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu,
14 75 46):
Secretul familiei Posket — 10,30; 18:
(sala Grădina Icoanei, II 95 44): Cîntec despre
mine Însumi — 10,30;
Urlații munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81):
Amurgul
burghez — 18,30
'
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Bărhatul și- femeile — 11; Bătrina șl
hoțul — 19
• Teatrul de comedie (10 84 60): Cind
comedia era rege — 18
• Teatrul „Nottara”
(59 31 03, sala

Magheru): Floarea de cactus — 10;
Taifun — 18; (sala Studio:: Cuibul —
10,30; Craii de Curtea Veche — 18,30
• Teatrul Giuleștl
(sala
Majestic,
14 72 34): Solness, constructorul — 11;
Pescărușul — 18; (tn foaier): Doam
nele domnului Caragiale — 18.30; (sala
Giuleștl, 18 04 85) : Cocoșelul neascul
tător — 11; Bărbierul din Sevilla —
15; 18
• Teatru!
satiric-muzical
„C. Tănase” (sala Savoy, 15 56 78): Varietăți
pe portativ — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română” (13 13 00): Micuța Dorothy
— 11; Romanța inimii mele (premieră)
- 18
• Teatrul „Ion
Creangă” (50 26 55):
David Copperfield — 10.30
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala
Victoria): Ileana Sinziana — 11; (sala
Cosmonauților, 11 12 04): O fetiță mai
cu moț — 11,30

• Circul București (10 <1 95): Vede
tele Circului din Varșovia — 10; 15.30;
19
/
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59): Prof. dr. Omu — 18,30

cinema
• O vară eu Mara : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Numele meu e clovnul („Zilele fil
mului indian”) s STUDIO (59 53 15) —
8,30; 13,15; 18
• Martori dispăruți : ARTA (21 31 86)
— 15; 17; 18
• Maria și Mlrabela in Tranzistoria :
LIRA (31 TI 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Vacanța cea mare : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• NO1, cei din linia Intîl : feren
tari (80 49 05) — 15; 10
• Francois
Villon :
COTROCENI
(81 68 88) — 14,30; 18
• De la literatură la film : PATRIA
(1186 25) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15;
18,15; 20,15
• Burlacul căsătorit : SCALA (11 03 72)
— 9; U; 13; 15; 17; 19
• Inimă rece : DOINA (16 35 38) — 9;
11; 13
• Fotografiile Sidoniei :
TIMPURI
NOI (1561 10) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Intllnlre aminată : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15: 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : GIULESTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
) Zece negri
mititel :
MIORIȚA
14 27 14) — 9; 12; 16; 19
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Președintele Nicolae Ceausescu promovează o politică
de pace si largă colaborare internațională, de afirmare
literă si suverană a Huror națiunilor

Presa centrală cehoslovacă a
consacrat un spațiu amplu re
latării vizitei prietenești de lu
cru efectuate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în R.S. Ceho

SOFIA 20 (Agerpres). — în zilele
de 19 și 20 mai 1989, tovarășii Cor
nel Pacoste, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, și loan Totu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, au avut o întilnire
de lucru, în orașul Varna, cu to
varășii Andrei Lukanov, membru,
supleant al Biroului Politic al C.C.
al P.C.B., minjstru al relațiilor eco
nomice externe, și Petăr Mladenov,

membru al Biroului Politic al C.C.
al P.C.B., ministrul afacerilor exter
ne al R.P. Bulgaria.
în conformitate cu înțelegerile
româno-bulgare la nivel înalt, în ca
drul întilnirii au fost examinate
stadiul relațiilor economice bilatera
le și îndeosebi modalitățile de dez
voltare și diversificare a acestora,
de creștere a volumului schimburi
lor comerciale, de extindere a co
operării economice dintre cele două
țări, inclusiv pe terțe piețe, precum
și a specializării în producție.

Sînt necesare negocieri de dezarmare
asupra tuturor categoriilor de arme

RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE
Activitatea neobosită desfășurată de președintele Nicolae Ceaușescu,
inițiativele și demersurile sale pe planul politicii externe pentru edifi
carea unei lumi a păcii și înțelegerii continuă să fie amplu reflectate
în presa de peste hotare.
în acest context sînt puse în evidență sublinierile tovarășului
Nicolae Ceausescu în cursul vizitei prietenești de lucru efectuate în
Republica Socialistă Cehoslovacă, pozițiile constructive exprimate de șeful
statului icmân și cu acest prilej în sprijinul trecerii hotărîte la dezarmare,
democratizării relațiilor internaționale, dezvoltării unei largi colaborări în
tre toate națiunile.
Ziare și reviste din diferite țări reliefează, totodată, amplele trans
formări ain societatea românească, realizările de seamă dobindite de
poporul român în ultimele peste două decenii, punîndu-se, totodată, în
lumină însemnătatea deosebită a achitării integrale a datoriei externe
a țării.

Convorbiri economice româno-bulgare

c

Declarațiile ministrului apărării al Norvegiei
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Romania achieves full
economic independence !
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slovacă, evidențiind însemnătatea
și semnificația acesteia pentru adincirea cooperării și prieteniei româno-cehoslovace.
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STOCKHOLM 20 (Agerpres). —
Luînd cuvîntul Ia Institutul suedez
de politică externă, ministrul apără
rii al Norvegiei a declarat că in
prezent, în opinia lui, nu există nici
o necesitate de a se moderniza ra
chetele nucleare tactice sau de a se
aduce in Europa noi tipuri de ase
menea arme. în context, el a sub
liniat necesitatea ca negocierile pri
vind dezarmarea să se poarte refe
ritor la toate categoriile de arme
nucleare. în același timp, a apreciat
vorbitorul, reducerea armamentelor
nucleare este strîns legată de redu
cerea armamentelor convenționale și
de aceea ambele probleme ar trebui
rezolvate paralel.

OSLO 20 (Agerpres). — Stortingul
norvegian a adoptat hotărîrea de a

limita creșterea cheltuielilor milita
re. Ele vor spori în perioada
1989—1993 cu 2,5 la sută, față de 3,5
la sută cit au fost în bugetul din
ultimii cinci ani. Hotărîrea a fost
adoptată în vederea rezolvării unor
greutăți economice prin care trece
țara.
BONN 20 (Agerpres). — Partidul
Social-Democrat din R.F.G. insistă
pentru realizarea opțiunii zero cu
privire la toate categoriile de arme
nucleare tactice, inclusiv rachetele
cu rază scurtă de acțiune, și cere
ca Guvernul R.F.G. să-și mențină in
mod consecvent această poziție în
negocierile cu administrația ame
ricană, a declarat Katrin Fuchs,
expert al partidului în problemele
apărării.

Dialog rodnic la nivel inalt româno-cehoslovac
Principalul cotidian cehoslovac,
„RUDE PRAVO“, a relevat că
schimburile de vederi la nivel
înalt au demonstrat existența unor
mari rezerve de extindere a
colaborării, inclusiv în relațiile economice. De aceea, Programul
semnat cu privire la adincirea în
continuare a cooperării și specia
lizării în producție va duce, de
sigur, nu numai la un mai mare
volum al schimbului de mărfuri, ci
va ridica la un nivel superior și
ponderea produselor rezultate din
cooperare și specializare. Ziarul a
exprimat încrederea că noul dia
log româno-cehoslovac la nivel
înalt a creat condiții pentru dez
voltarea în continuare a unei largi
colaborări, reciproc avantajoase.
De asemenea, „Rude Pravo“ a
publicat ample relatări despre dia
logul la nivel inalt sub titlul :
„Vizita prietenească de lucru a
reprezentantului suprem al Repu
blicii Socialiste România în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă. Con
vorbirile dintre tovarășul Milos
Jakes
și
tovarășul
Nicolae Ceaușescu11 și cu subtitlu
rile „Oaspetele român a mminat
tovarășului Gustav Husak Ordinul
-Victoria Socialismului». Toastu
rile la dejunul oficial de la Caste
lul praghez. întîlniri intre mem
brii celor două delegații. Sem
narea programului pentru adin
cirea în continuare a cooperării și
specializării în producție11.
Relatările au fost însoțite de
imagini de la întîlnirea conducă
torilor celor două partide, precum
și de la întilnirea dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Gustav Husak.
Au fost inserate, de asemenea,
declarațiile celor doi conducători
de partid la intîlnirea cu repre
zentanții presei.
„MLADA FRONTA'1 si-a intitulat
relatările cu privire la vizită
..Convorbiri intre tovarășul Mi
los Jakes si tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Aprecieri pri
vind dezvoltarea relațiilor bilate
rale11 iar „LIDOVA DEMOKRACIE11
— „Un important punct de cotitură
în aprofundarea relațiilor bilatera
le. Vizita prietenească de lucru a
tovarășului Nicolae Ceausescu in
Cehoslovacia11.
„Reprezentantul suprem al Româ
niei. Nicolae Ceausescu. în vizită
prietenească de lucru în Ceho
slovacia11 este titlul sub care a re
flectat evenimentul ziarul „SVOBODNE SLOVO", in timp ce „OBRANA LIDU11 subliniază semni
ficația noului dialog la nivel înalt
prin titlul „Vizita prietenească

de lucru a tovarășului
Nicolae Ceausescu în R.S. Ceho
slovacă. Interes reciproc pentru
continuarea colaborării11.
într-o relatare a agenției CHINA
NOUĂ se arată. între altele :
în toastul rostit la dejunul ofi
cial oferit în onoarea sa. pre
ședintele Nicolae Ceausescu a adre
sat popoarelor din întreaga lume
apelul de a se’ angaja într-o acțiu
ne si luptă fermă împotriva mo
dernizării armelor tactice si cu
rază scurtă de acțiune, pentru în
ceperea tratativelor în scopul eliminării definitive a acestor arme.
în cursul convorbirilor desfășura
te
la
Praga.
tovarășul
Nicolae Ceausescu si tovarășul
Milos Jakes au fost de acord că
problema fundamentală a zilelor
noastre o constituie menținerea
păcii si securității în lume, opri
rea cursei înarmărilor — a informat
agenția A.D.N. din R.D. Germană.
în cursul convorbirilor s-a sub
liniat că interesele popoarelor eu
ropene reclamă trecerea la măsuri
concrete de dezarmare. în primul
rînd de dezarmare nucleară, re
nunțarea la modernizarea arma
mentului nuclear tactic. începerea
de tratative în scopul eliminării acestora si a încărcăturilor nuclea
re. a tuturor armelor de distrugere
în masă.
Agenția pune în evidență,
de
asemenea; faptul că tovarășul
Nicolae Ceaușescu
și tovarășul
Milos Jakes au subliniat de comun
acord că relațiile dintre partide
trebuie să se bazeze pe egalitate
și
independență,
pe
dreptul
fiecărui partid de a-și elabora li
nia politică proprie în concordanță
cu condițiile concrete în care își
desfășoară activitatea și au afirmat
hotărîrea partidelor și statelor lor
de a milita ferm pentru dezvol
tarea colaborării, întărirea unității
și solidarității cu toate țările so
cialiste — a menționat agenția
A.D.N.
în toastul rostit la dejunul oferit in
onoarea sa — a relevat agenția Efe,
referindu-se la același eveniment
—, președintele Nicolae Ceaușescu
a reafirmat că România va situa
ferm la baza
relațiilor sale cu
toate statele lumii principiile de
plinei egalități in drepturi, respec
tului independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului
în
treburile interne, renunțării la for
ță și la amenințarea cu forța, res
pectării dreptului fiecărui popor
de a se dezvolta liber și indepen
dent, fără nici un amestec din
afară.

0 orientare fundamentală: înfăptuirea dezarmării,
renunțarea la politica de forță
Se vorbește, pe bună dreptate,
despre România ca despre o „țară
a păcii11, iar președintele
Nicolae Ceaușescu este în con
știința internațională un „Erou al
păcii11 — evidențiază, în articolul
„România : Pacea lumii este astăzi
mai necesară ca oricind", ziarul
indonezian „JAYAKARTA11, care
relevă in continuare :
Acesta este rezultatul unor
activități de prestigiu, al unei con
duite exemplare în relațiile inter
naționale, atît din punct de vedere
principial, cit și al
contribuției
novatoare la schimbarea evoluției
internaționale. România a avansat
de-a lungul anilor propuneri con
crete menite să adincească și să
accelereze cursul destinderii, al
negocierilor
pentru
dezarmare.
Nenumărate au fost în acești ul
timi ani demersurile românești in
diferite forumuri internaționale

r

sau regionale, în vederea trecerii
la măsuri prin care să se asigure
respectarea
dreptului primordial
al oamenilor, al națiunilor — drep
tul la viață și la pace.
România militează consecvent
pentru un program complex de
dezarmare care să cuprindă armele
nucleare, cele chimice, toate ar
mele de distrugere in masă, ar
mele convenționale, astfel incit
sfirșitul mileniului să fie marcat
de înlăturarea pericolului unui
conflict nimicitor. în acest sens,
președintele României subliniază
necesitatea activizării și folosirii
cit m?i eficiente a forurilor de
negociere existente.
în ampla și susținuta activitate
pe plan mondial a președintelui
Nicolae Ceaușescu, problemelor
eliminării forței și reglementării
prin mijloace pașnice a tuturor
conflictelor și stărilor de tensiune

ILE DE PRESA
e scurt
ALEGERE. In capitala Nigerului
s-au încheiat lucrările congresului
de constituire a partidului Mișca
rea Națională a Societății pentru
Dezvoltare. în funcția de pre
ședinte al partidului a fost ales
șeful statului, general de brigadă
Aii Seibou. El a devenit, totodată,
unicul candidat la postul de pre
ședinte pentru scrutinul care ur
mează să aibă loc la finele lunii
decembrie.

CONLUCRARE. Președintele Ar
gentinei. Râul Alfonsin, și pre
ședintele ales al țării, Carlos Saul

Menem, au convenit, în cadrul
unor convorbiri purtate la Palatul
prezidențial din Buenos Aires, să
acționeze în comun în direcția eliminării consecințelor generate în
economia națională de problema
datoriei externe.
PROGNOZE ECONOMICE. Po
trivit previziunilor elaborate de
Institutul francez de statistică re
feritoare Ia perspectivele econo
mice ale Franței în 1992, una din
problemele care se vor menține în
continuare va fi cea a șomajului.

Simpozion sub deviza „Cooperare, nu confruntare"
COPENHAGA 20 (Agerpres). —
Dezarmarea și apărarea mediului
înconjurător, precum și alte proble
me care reclamă intensificarea co
operării pe plan internațional, se
află în centrul lucrărilor celui de-al
doilea simpozion „Niels Bohr“, ale
cărui lucrări se desfășoară in pre
zent la Universitatea din Copen
haga. Aproximativ 100 de oameni

de știință din mai multe țări ale
lumii s-au reunit aici sub deviza
„Cooperare, nu confruntare11.
Participanții au relevat deosebita
răspundere care le revine savanților în soluționarea problemelor cu
care este confruntată
umanitatea
și s-au pronunțat pentru realizarea
de progrese în domeniul dezarmării
și destinderii.

Cereri de schimbare a „politicii de securitate maritimă"
în Noua Zeelandă
li se acordă prioritate pe plan atit
teoretic, cit și practic — subliniază
ziarul „TEHRAN TIMES11 din Iran
în articolul „România acționează
pentru soluționarea pe cale pașnică
a conflictelor din lume".
Președintele Nicolae Ceaușescu —
relevă cotidianul — exprimă ferm
punctul de vedere potrivit căruia
recurgerea la forță și la mijloace
militare nu a dus niciodată și nu
poate duce la reglementarea reală
și durabilă a problemelor. Acest

punct de vedere este puternic
demonstrat de experiența istorică.
în concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu, metoda nego
cierilor nu ar trebui limitată ex
clusiv Ia sfera confruntărilor mili
tare,. ci ar trebui extinsă, și la as
pectele economice și financiare, de
natură a genera dispute care să
amenințe cu destabilizarea clima
tului politic internațional — sub
liniază ziarul. Evoluția evenimen
telor internaționale confirmă pe
deplin justețea acestei poziții.

Lichidarea datoriei externe, act care marchează

deplina independență economică și politică a țării
într-o perioadă istorică scurtă —
de circa 40 de ani —, România a evoluat de la stadiul de țară slab
dezvoltată, cu caracter predominant
agrar, la cel de țară industrial-agrară, cu o industrie modernă, pu
ternică, avind la bază ultimele cu
ceriri ale științei și tehnicii — sub
liniază revista „BRIEFING11 din
Turcia în articohrl „România și-a
dobindit deplina independență eco
nomică".
Un eveniment de importanță in
ternațională a avut loc foarte re
cent în România — relevă publi
cația, referindu-se la Plenara C.C.
al P.C.R. în cadrul căreia pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a anunțat achitarea tuturor datoriilor
externe ale țării. Astfel, se eviden
țiază în articol, citîndu-se declara
ția președintelui Nicolae Ceaușescu,
România a devenit cu adevărat in
dependentă — și economic, și po
litic.
Comparîndu-se România de azi
cu cea din 1945 — se subliniază în
încheiere — rezultă o creștere a
producției industriale de circa 135
de ori, din care în ultimii 24 de
ani, de 120 de ori. Aceeași creștere
a înregistrat și producția de oțel.
Industria chimică românească s-a
dezvoltat de peste 1 300 de ori. iar
industria constructoare de mașini
— de 500 de ori in ultimii peste 40
de ani.
Președintele
României,
Nicolae Ceaușescu, a anunțat ofi
cial plata întregii datorii externe a
țării, care în 1980 însuma peste 11
miliarde dolari S.U.A. — relevă într-un articol publicația braziliană
„JORNAL DO COMERCIO11.
Președintele Nicolae Ceaușescu
a evidențiat că numai relațiile noi,
democratice dintre state, bazate pe
egalitate și dreptate, pot ajuta po
poarele să-și valorifice plenar re
sursele materiale și umane, pot
garanta o atmosferă de liniște și
securitate, fără de care colaborarea
internațională nu se poate desfă
șura.
Sub titlul „România și-a lichidat
datoria externă", cotidianul chi
lian „EL DIARIO11 subliniază într-un articol importanța obținerii

în această privință experții men
ționează două posibilități, fie o
așa-zisă „stabilizare11 a numărului
celor lipsiți de lucru la 2,7 mi
lioane, fie o creștere pînă la 3,1
milioane.
DESEMNARE. La Viena s-au
încheiat
lucrările
congresului
Partidului Populist Austriac. în
ultima zi a lucrărilor au fost ale
se noile organe conducătoare.
Funcția de președinte al partidu
lui va fi ocupată de Josef Riegler,
vicecancelar al Austriei.

CENTRU PENTRU PREGĂTI
REA COSMONAUȚILOR. în vede
rea pregătirii viitorilor cosmonauți,
Agenția Cosmică Europeană preve
de organizarea unui centru de an
trenamente în apropiere de Koln.
Detașamentul de viitori cosmonauți
europeni va fi format din 38 de

independenței depline pentru dez
voltarea economică.
Cotidianul prezintă succesele ob
ținute de poporul român în dome
niile industriei, agriculturii, în dez
voltarea comerțului exterior, prin
aplicarea unei politici economice
de valorificare rațională a resur
selor țării, împreună cu o amplă
deschidere și participare la circui
tul mondial.
Despre achitarea completă de
către România a datoriei sale ex
terne ă informat intr-un articol și
ziarul „AL WATAN11 din Kuweit.
Cotidianul pune în eviden
ță
clarviziunea
președintelui
Nicolae Ceaușescu, justețea poli
ticii de desprindere definitivă a
României de ofice angajament de
credit față de băncile și instituțiile
occidentale, in condițiile nivelului
excesiv al dobînzilor.
Elaborată din inițiativa și sub
îndrumarea directă a președintelui
Nicolae Ceaușescu, strategia eco
nomică a României în cadrul aces
tui cincinal și în perspectivă este
orientată spre o creștere intensivă,
văzută ca un proces complex, de
natură să determine schimbări
structurale în corelațiile fundamen
tale dintre reproducție și creșterea
economică, dintre laturile cantita
tive și cele calitative — relevă
ziarul „LE PROGRES EGYPTIEN11
în articolul intitulat „Concepția
președintelui Nicolae Ceaușescu asupra dezvoltării economice inten
sive a țării".
Expresia concentrată a transfor
mărilor pe care le implică acest
proces fundamental de dezvoltare,
ce își propune ca principal obiec
tiv trecerea României la stadiul de
țară socialistă mediu dezvoltată, o
constituie. în concepția președin
telui Nicolae Ceaușescu, creșterea
mai rapidă, în toate ramurile, a in
dicatorilor ce ilustrează rezultatele
fizice ale activității economice —
producție netă, producție-marfă,
venit național, productivitate și al
tele — raportate la consumul de
materii prime și energie — arată
cotidianul egiptean.
(Agerpres)

persoane, care își vor începe an
trenamentele in anul 1998.
VIZITĂ. Primul-ministru al Bel
giei, Wilfried Martens, efectuează
o vizită oficială în R.F.G., pentru
convorbiri cu cancelarul federal,
Helmut Kohl, s-a anunțat la Bru
xelles. Interlocutorii vor examina
cu prioritate probleme bilaterale,
precum și agenda viitoarei reu
niuni la nivel înalt a C.E.E., pro
gramată să se desfășoare la Ma
drid in zilele de 26 și 27 iunie. Pe
de. altă parte, Martens și Kohl vor
evoca controversata problemă a
modernizării rachetelor nucleare
cu rază scurtă de acțiune ale
N.A.T.O.
„AVION COSMIC". în Japonia
au început testările modelului unui
„avion cosmic11, care. în intenția
creatorilor săi, va putea să se pla

WELLINGTON 20 (Agerpres). —
Ministrul pentru problemele dezar
mării și controlul înarmărilor al Noii
Zeelande, Fran Wilde, s-a pronunțat
împotriva participării țării sale la
realizarea proiectului de construcție
a unei fregate militare în colabora
re cu Australia. în context, ea a re
levat că acest proiect nu servește
obiectivelor dezarmării promovate
de guvern și s-a pronunțat pentru
o reevaluare a politicii de securi

Congresul

Partidului

RABAT 20 (Agerpres). — Ea Ra
bat s-ău deschis lucrările celui de-al
XII-lea Congres al Partidului Istiqlal din Maroc. Participă aproxi
mativ 4 000 de delegați, reprezentînd organizațiile de partid din toa
te provinciile țării, precum și oas
peți de peste hotare.
Secretarul general al partidului.

tate maritimă a țării. în ultimele
luni, în legătură cu acest pro
iect controversat au fost exprimate
critici tot mai vehemente în rîndul
opiniei publice neozeelandeze, apreciindu-se că mijloacele foarte im
portante alocate în acest scop ar pu
tea fi utilizate mai bine pentru crea
rea de locuri de muncă și îmbună
tățirea sistemului de învățămint și
de asistență sanitară.

Istiqlal

din

Maroc

M’Hamed Boucetta, a prezentat ra
portul la congres.
Delegații vor analiza rezultatele
activității partidului în ultimii ani
și vor stabili căile de creștere a ro
lului său în viața politică a țării.
De asemenea, urmează să fie apro
bate un nou program și un nou statut
ale partidului și vor fi alese orga
nele de conducere.

ORIENTUL

MIJLOCIU

Noi ciocniri în teritoriile
arabe ocupate de Israel
Noi ciocniri între populația pales
tiniană și trupele israeliene de ocu
pație au avut loc in teritoriile arabe
ocupate de Israel. După cum reia- j
tează agențiile de presă, cel puțin
5 persoane și-au pierdut viața. Nu
meroși alți participapți la demon
strații au fost răniți și arestați. Cioc
niri violente au avut loc, de aseme
nea, in apropierea orașului Gaza.
Numărul total al celor ce și-au pier
dut viața în cursul revoltei popu
lației palestiniene, izbucnite lâ 9 ]
decembrie 1987, se ridică la 490.
(Agerpres)

DAMASC 20 (Agerpres). — Secre- ‘
tarul general adjunct al Ligii Arabe,
Lakhdăr Ibrahimi, a declarat că -în
cetarea focului în Liban, mediată de [
organizația panarabă, este respec
tată în limitele convenite. într-o
declarație făcută la Damasc, unde a
sosit venind de la Beirut, a relevat :
că o reuniune a Comitetului „calpe;
șase11 al Ligii Arabe va avea loc in
orașul marocan Casablanca, înaintea
întilnirii arabe extraordinare la ni
vel înalt, pentru evaluarea rezultăm
telor contactelor membrilor săi „cu:
părțile libaneze și cristalizarea punc
telor lor de vedere.

Întilnire

mozambicano-maliană
BAMAKO 20 (Agerpres). — La
Bamako au avut loc convorbiri între
președintele Republicii Mali. MouSsâ,
Traore, și președintele Republicii
Populare Mozambic, Joaquim Alber-,
to Chissano, care a efectuat o vizită
în Mali. în comunicatul final, dat
publicității la încheierea convorbiri
lor, Moussa Traore, care îndeplinește
și funcția de președinte al Organi
zației Unității Africane (O.U.A.), ți
condamnat acțiunile de destabilizare
întreprinse împotriva Mozambicului
de regimul rasist sud-african, relevînd sprijinul față de lupta po
porului mozambican ' lri vederea
salvgardării independenței și integri
tății sale teritoriale, transmite agen
ția A.I.M.

MAREA BRITANIE

Șomajul se menține
la cote ridicate
LONDRA 20 (Agerpres). — Rata
șomajului în Marea Britanie a fost,
în luna aprilie, de 6,5 la sută, ceea ce
înseamnă că 1 883 581 de cetățeni ai
acestei țări sînt, în continuare, în
căutarea unui loc de muncă. Distri
buția este inegală pe zone, în frunte
aflindu-se Irlanda de Nord (15,6 la
sută), nordul Angliei (10,3 la sută),
Scoția (9,8 la sută) și Țara GaljJ^j1
(8,6 la sută).
O serie de experți în econonțis
afirmă că relevanța statisticilor
actuale s-a diminuat datorită mo
dificării criteriilor de calcul. Dacă
s-ar folosi,: însă parametri statistici
utilizați pînă în anul 1982 ar reieși
că numărul celor fără, un loc de
muncă este de 2,5 milioane.

Plan
„Mișcarea de nealiniere va acționa pentru
de reglementare
dezvoltarea cooperării și dialogului cu toate statele"
a problemei afgane
Proiecte de declarații elaborate in perspectiva reuniunii
prezentat de președintele
Najibullah
KABUL 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Afganistanului, Najibullah,
a prezentat simbătă un plan de re
glementare a problemei afgane.
Luînd cuvintul în fața participanțilbr la Loya Jirgah — Sfatul suprem
al triburilor —, ale cărui lucrări au
început la Kabul, el a chemat for
țele care se opun guvernului legal
să consimtă asupra încetării focului
și să accepte începerea de convor
biri directe în vederea instaurării
păcii în Afganistan — relatează agenția T.A.S.S.
Președintele Najibullah a arătat că
este necesară convocarea unei con
ferințe internaționale pentru trans
punerea în viață a prevederilor acordurilor de la Geneva, precum și
a unei conferințe de pace in inte
riorul țării în scopul creării baze
lor pentru formarea unui guvern de
coaliție reprezentativ.
El a propus, de asemenea, crea
rea, din rîndul membrilor actualei
Loya Jirgah, a unei comisii însăr
cinate cu stabilirea legăturii și des
fășurarea de convorbiri cu repre
zentanții opoziției, aflați în străină
tate și în țară, cu șefii tribali, în
vederea încetării acțiunilor armate și
a normalizării situației interne. Re
publica Afganistan — a subliniat
vorbitorul — este gata, în scopul
realizării reconcilierii naționale, să
aibă convorbiri cu toate părțile in
teresate, astfel îneît nici o forță po
litică, grupare, partid sau organi
zație să nu fie exclusă de la pro
cesul de instaurare a păcii.

seze pe orbită și să parcurgă dis
tanța dintre Tokio și Washington,
de exemplu, în numai două ore.
Modelul (la scară redusă) a fost în
cercat in tunelul aerodinamic. El
are lungimea de 3,2 metri, adică
exact o cincime din mărimea rea
lă a viitorului avion, care va putea
nu numai să se plaseze pe orbită,
ci să se și deplaseze spre stații or
bitale.
COMBATEREA DROGURILOR,
în cursul unei reuniuni a miniș
trilor de interne din 19 state vesteuropene, desfășurată la Londra,
s-a atras atenția că in prezent traficanții de droguri din America La
tină se lansează pe piața vest-europeană cu noi droguri, dintre care
faimosul „crack11, un amestec pe
bază de cocaină.
DEFICITUL COMERCIAL AL
S.U.A. în schimburile cu țările

la nivel inalt a țărilor nealiniate

HARARE 20 (Agerpres) — La Ha
rare s-au încheiat vineri lucrările
reuniunii Biroului de coordonare al
mișcării de nealiniere. în cadrul dez
baterilor, care au durat trei zile, o
atenție deosebită a fost acordată ro
lului acestei mișcări în condițiile ac
tuale. Ideile și propunerile expri
mate de participanți au fost eviden
țiate in proiectele de declarații refe
ritoare la domeniile politic și econo
mic, care vor fi supuse spre apro
bare conferinței Ia nivel înalt ce
urmează să aibă loc la Belgrad, la
începutul lunii septembrie.
Mișcarea de nealiniere va acționa
pentru dezvoltarea colaborării și
dialogului cu toate statele — se ara
tă în documente — în vederea solu
ționării problemelor cu care se con
fruntă lumea contemporană, pentru
soluționarea pe cale politică a con

flictelor, pentru eliminarea pericolu
lui unui război și lichidarea arse
nalelor nucleare, pentru înfăptuirea
dezarmării. Subliniindu-se că stabi
litatea și securitatea se pot asigura
numai pe calea creării unor rapor
tori juste și echitabile, documentele
evidențiază necesitatea uhbr eforturi
susținute ale țărilor- dezvoltate și în
curs de dezvoltare îh direcția extin
derii colaborării, a Instaurării unși
noi ordini economice internaționale.
HARARE 20 (Agerpres). — în ca
drul reuniunii Biroului de coordo
nare al țărilor nealiniate, desfășu
rată la Harare, participanții au
hotărît primirea Venezuelei în rîndurile mișcării de nealiniere. Ve
nezuela devine astfel cel de-al
102-lea stat membru al mișcării.

Datoria externă nu poate fi rambursată
în actualele condiții
Opinii exprimate la reuniunea internațională de la Lima
LIMA 20 (Agerpres). — La Lima
s-au încheiat lucrările reuniunii pri
vind datoria externă, creșterea eco
nomică și relațiile comerciale in anii
’90, organizată de Confederația
camerelor de comerț a Grupului
Andin (Bolivia, Columbia, Ecuador,
Peru și Venezuela).
în cursul dezbaterilor s-a relevat
că datoria externă nu poate fi

C.E.E. a fost anul trecut de 18 mi
liarde dolari, în scădere față de 22
miliarde în 1987 și 24 miliarde în
1986. Tendința de reducere a defi
citului comercial al S.U.A. în
schimburile cu „cei 12“ continuă
și în primele luni ale acestui an.

POD PESTE STRÎMTOAREA
TIRAN. Egiptul și Arabia Saudită au hotărît să construiască un
pod, legind cele două țări, peste
strîmtoarea Tiran. Cînd va fi des
chisă traficului, această construc
ție, cu o lungime de 14,9 km —
incluzînd căi de acces de 6,9 km —,
va permite parcurgerea distanței
dintre țărmurile celor două țări,
pe magistrala de pe pod, în nu
mai 10 minute.
MALADIA S.I.D.A. ÎN EXTIN
DERE. Specialiștii apreciază că
numărul persoanelor infectate de
virusul HIV, agentul sindromu

rambursată în actualele condiții,
aceasta constituind un obstacol în
calea dezvoltării statelor andine, a
celor latino-americane în general.
Participanții s-au pronunțat în fa
voarea unor soluții constructive,
bazate pe asumarea responsabilității
de către creditori și debitori, astfel
îneît să se permită reluarea creșterii
economice.

lui
imunodeficienței
dobîndite
(S.I.D.A,), se va dubla în deceniul
următor. Această evoluție se datorează și faptului că nu există
speranța de a se putea utiliza uh
vaccin pentru combaterea lui înainte de mijlocul acestei perioade,
a subliniat directorul Programului
Organizației Mondial© a Sănătății
pentru combaterea S.LD.A., Jonathan Mann. Se estimează că numărul purtătorilor acestui
virus
ar putea spori, între 1990—2000, cu
încă 5 milioane.
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INUNDAȚII ÎN BRAZILIA. Cel
I
puțin 61 de persoane și-au pierdut
|
viața și alte 39 sînt date dispărute
în orașul brazilian Salvador, ca-. ■
pitala statului Bahia, din nordul
țârii, ca urmare a ploilor puter1- I
nice care s-au abătut asupra aces- :
tei zone. Ploile au provocat alu
necări de teren în zonele montane
care împrejmuiesc orașul.

---------------------------------- —4

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Scînteil nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din Întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA”
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII
40 360

