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Obiective și sarcini prioritare în economie

PLANUL DE PRODUCȚIE
îndeplinit zi de zi, la toți indicatorii!
In întreaga economie, începutul de nou se
mestru găsește colectivele de oameni ai muncii
puternic angajate in transpunerea în practică
a orientărilor și indicațiilor trasate de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a C.C.
al P.C.R. Desigur, sarcinile economice ale
acestui an sînt deosebit de complexe, onorarea
fiecăreia în parte fiind de mare insemnătate
pentru realizarea exemplară atit a indicatorilor
cantitativi, cit și a celor calitativi, de eficiență
stabiliți. In acest sens, sub conducerea directă
a organelor și organizațiilor de partid, colecti
vele de oameni ai muncii trebuie să manifeste
un spirit organizatoric și de disciplină ridicat,
să acționeze cu abnegație și dăruirș, cu în
treaga răspundere pentru ca sarcinile de plan
să fie îndeplinite riguros, zi de zi, schimb de
schimb, la fiecare loc de muncă.
lată citeva direcții majore de acțiune pentru
întreaga activitate din economie din această
perioadă, direcții stabilite în spiritul indicațiilor
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
PRODUCȚIA FIZICĂ - REALIZATĂ INTEGRAL,
LA FIECARE SORTIMENT. După ce in primul
semestru al acestui an un șir de întreprinderi
au raportat însemnate depășiri ale planului, la
o serie de produse importante pentru economia
națională, in zilele de început ale lunii iulie, in
unele unități, ramuri și județe realizările nu se
situează la nivelul prevederilor de plan. Răminerile în urmă nu sint mari, ele pot și trebuie
să fie recuperate, în primul rînd, printr-un efort
organizatoric, prin mai buna utilizare a timpu
lui de lucru, a capacităților de producție. Prac-

tic, in fiecare întreprindere există rezerve în
acest sens pentru a căror punere in valoare
trebuie să se acționeze prompt, cu toată hotărîrea, astfel incit planul la producția fizică să
fie îndeplinit ritmic, integral, la fiecare sorti
ment în parte.
ÎNALTĂ CALITATE SI PUNCTUALITATE IN
ONORAREA SARCINILOR LA EXPORT. In strinsă
concordanță cu cerințele majore ale economiei
naționale, ale dezvoltării generale a țării, un
obiectiv esențial al activității oamenilor muncii
din toate unitățile și ramurile economiei il con
stituie, in această perioadă, realizarea exem
plară a planului la export. Aplicind in practică
indicațiile date de secretarul general al parti
dului, se impune ca, in fiecare unitate cu sar
cini in acest domeniu, activitatea să fie astfel
organizată incit producția pentru export să fie
lansată din timp in fabricație și realizată cu
prioritate, pentru ca toate contractele încheiate
cu partenerii externi să fie onorate la timp și
chiar in avans, la un înalt nivel calitativ.
TOATE CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE - IN
FUNCȚIUNE LA TERMENUL PLANIFICAT. După
cum este cunoscut, in acest an avem de în
făptuit un amplu și complex program de inves
tiții, potrivit căruia sint programate a fi puse in
funcțiune 185 de capacități importante. Dimen
siunile și însemnătatea acestor sarcini fac ne
cesară, așa cum sublinia secretarul general al
partidului, adoptarea unor măsuri hotărite pen
tru ca neajunsurile manifestate pe unele șan
tiere, care au determinat intirzierea intrării in
circuitul economic a unor noi capacități de
producție, să fie urgent ți definitiv inlătu-

rate. Nu există sarcină mai importantă pentru
toți factorii angajați in realizarea investițiilor
decit aceea de a-și concentra la maximum efor
turile, incit fiecare zi și fiecare săptâmină de
lucru din acest semestru să însemne o perioadă
a ritmurilor inalte in execuția lucrărilor, iar fie
care nouă capacitate productivă să intre in
funcțiune la data planificată sau chiar mai
devreme.
ATENTIE MAXIMA UTILIZĂRII JUDICIOASE A
MIJLOACELOR MATERIALE Șl FINANCIARE ALE
ECONOMIEI. Asigurarea unei înalte eficiențe
reprezintă obiectivul major al intregii activități
economice, iar o direcție esențială de acîiun®
pentru aceasta o constituie utilizarea gospodă
rească a mijloacelor materiale, reducerea la
strictul necesar a stocurilor de materii prime,
materiale, producție neterminată și produse fi
nite, folosirea unor forme suple, raționale de
finanțare, in cadrul cărora să se pună accent
pe sursele financiare proprii. In spiritul recen
telor măsuri stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. este necesar ca, prin
întărirea autogestiunii și autofinanțării, să se
acționeze ferm, încă din acest trimestru, din
această lună, in vederea diminuării cu circa
50 la sută a volumului total al stocurilor ma
teriale din industrie aflate in diferite faze ale
ciclului economic și, indeosebi, a lichidării in
cit mai scurt timp a stocurilor supranormative
atit la producția internă, cit și la cea pentru
export. Cea mai mare atenție trebuie acordată
introducerii rapide in circuitul economic a produselor finite aflate in stoc, precum și finalizării producției neterminate.

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, marți,
15 iulie, pe Walid Joumblatt, pre
ședintele Partidului Socialist Pro
gresist din Liban, care, la invitația
C.C. al P.C.R., efectuează o vizită
în țara noastră.
Președintele
Partidului Socialist
Progresist din Liban a mulțumit
pentru întrevederea acordată, pen
tru posibilitatea oferită de a vizita
România și de a se reintîlni cu
secretarul general al Partidului Co
munist Român, de a avea un schimb
de vederi în probleme de interes
comun.
în cadrul întrevederii au fost sub
liniate bunele relații care s-au sta
tornicit și se dezvoltă intre Partidul
Comunist Român și Partidul Socia
list Progresist din Liban, exprimîndu-se dorința de a se acționa, in
continuare, pentru întărirea acestora. Totodată, au fost evidențiate

largile posibilități existente pentru
extinderea conlucrării pe plan eco
nomic intre România și Liban, in
folosul și spre binele celor două
popoare, al cauzei păcii, înțelegerii
și colaborării intre națiuni.
Au fost abordate, de asemenea,
aspecte ale vieții politice internațio
nale, o atenție deosebită fiind acor
dată situației din Orientul Mijlociu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
reafirmat, și cu acest prilej, poziția
principială, constructivă, a României
privind reglementarea globală, pe
cale politică, a situației din Orien
tul Mijlociu, instaurarea unei păci
juste și trainice în această regiune,
pe baza retragerii Israelului din
teritoriile
arabe ocupate în urma
războiului din 1967, a reglementării
- problemei
poporului
palestinian,
prin recunoașterea drepturilor sale
naționale — inclusiv a dreptului la
autodeterminare și la crearea unui
stat propriu, independent — a asi
gurării securității și integrității tu-

turor statelor
zonă. In acest
sens, a fost subliniată necesitatea
organizării, sub egida O.N.U., a unei
conferințe internaționale, cu parti
ciparea tuturor statelor interesate,
inclusiv a O.E.P.
în legătură cu situația din Liban,
a fost reliefată însemnătatea pe
care o reprezintă întărirea conlucrării tuturor forțelor politice și socia
le din această țară, realizarea, pe
calea tratativelor, a unei largi re
concilieri naționale, pentru a se asi
gura independența,
suveranitatea,
pacea, liniștea și unitatea Libanului.
La întrevedere, desfășurată intr-o
atmosferă de caldă prietenie, au
participat Miu Dobrescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.
A luat parte Charif Fayad. mem
bru al Biroului Politic al Partidului
Socialist Progresist din Liban.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți după-amiază, pe
comisarul de stat pentru afacerile ex
terne al Republicii Zair, Mandungu
Bula Nyati, aflat in vizită oficială în
țara noastră.
Oaspetele a mulțumit pentru în
trevedere și a arătat că ii revine
deosebita cinste de a înmîna pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea președintelui fondator
al Mișcării Populare a Revoluției,
președintele Republicii Zair, Mobutu
Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za
Banga, și de a-i transmite un cald
salut și cele mai cordiale urări de
sănătate și fericire, de succes în în
treaga activitate. Totodată, el a sub
liniat înalta considerație de care se
bucură în țara sa politica ex
ternă activă a României, promova
tă cu consecvență de președintele
Nicolae Ceaușescu, demersurile și
acțiunile șefului statului român con
sacrate cauzei păcii, înțelegerii și
colaborării internaționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesaj și sentimen
tele exprimate și a adresat președin
telui Republicii Zair un salut căl
duros, împreună cu cele mai bune
urări de sănătate și fericire persona
lă, de progres și prosperitate pentru
poporul zairez prieten.
In timpul întrevederii, desfășurată

într-o atmosferă cordială, au
evidențiate bunele relații dintre
România și Zair, posibilitățile pe care
le oferă potențialul economic al celor
două țări pentru dezvoltarea și mai
puternică a colaborării și conlucrării
româno-zaireze pe multiple planuri,
îndeosebi pentru lărgirea cooperării
în producție pe baza unor acorduri
pe termen lung, care să confere sta
bilitate și perspectivă raporturilor
bilaterale, în interesul ambelor popoare.
Au fost abordate, de asemenea,
probleme actuale ale vieții politice
mondiale.
în acest cadru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a arătat că, în
împrejurările internaționale actuale,
cînd situația este deosebit de gravă,
este necesar, mai mult ca oricînd, să
se facă totul pentru oprirea oursului
periculos al evenimentelor spre o
catastrofă nucleară, pentru înfăptui
rea dezarmării, în primul rind a
dezarmării nucleare, pentru instaura
rea în lume a unui climat de destin
dere, securitate, pace și largă con
lucrare între națiuni. Totodată, în
timpul convorbirii a fost evidențiată
necesitatea soluționării pe cale po
litică, prin tratative, a stărilor de
tensiune și conflict, a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state.
în legătură cu situația din Africa,

președintele Nicolae Ceaușescu a
reafirmat sprijinul deplin al Româ
niei față de lupta popoarelor afri
cane pentru dezvoltarea lor liberă
și independentă. A fost relevată
importanța întăririi unității și soli
darității țărilor de pe acest continent, a extinderii colaborării dintre
ele, pentru soluționarea cu forțe
unite a problemelor privind liehidarea subdezvoltării și înaintarea
lor mai rapidă pe calea progresului
economic și social. In acest context
a fost subliniată necesitatea orga
nizării unei conferințe internațio
nale, în cadrul O.N.U., cu partici
parea tuturor statelor, în vederea
reglementării problemelor subdez
voltării, a realizării unei noi ordini
economice mondiale.
A fost reafirmată hotărirea Româ
niei și Zairului de a conlucra tot
mai strîns pe arena mondială, în
cadrul O.N.U. și al altor organisme
internaționale, de a-și aduce o con
tribuție activă la soluționarea con
structivă a marilor probleme ce
confruntă omenirea.
La primire a participat Ilie
Văduva, ministrul afacerilor externe.
A fost de față Musungayi Nkuembe Mampuya, ambasadorul Zai
rului la București.

RECOLTA DE GR IU
strinsă și depozitată pînă la ultimul bob!
Aceasta este acum îndatorirea de mare răspundere a tuturor lucrătorilor ogoarelor
Sînt zile de vară cu vreme instabilă, în care
eforturile oamenilor muncii din agricultură, ale
organizațiilor de partid de la sate trebuie să
se îndrepte în totalitate spre încheierea în
cursul acestei săptămîni a secerișului griului,
practic, in toate județele țării. Volumul de
muncă este mare, iar timpul este de acum îna
intat și tocmai de aceea grija de căpetenie a
fiecărui lucrător din agricultură trebuie să fie
strîngerea recoltei de griu pînă la ultimul bob,
pentru ca absolut nimic să nu se piardă,
să nu se risipească, In acest scop este
nevoie nu numai de participarea activă
o tuturor forțelor din agricultură repartizate la efectuarea acestei lucrări, ci și de
un temeinic control asupra modului în care
decurge recoltarea, cum se face înregistrarea
producției și se desfășoară transportul și livra
rea acesteia la fondul de stat pentru ca abso
lut întreaga recoltă să fie grabnic strinsă și
depozitată în cele mai bune condiții.
In ordinea de prioritate, eforturile trebuie
îndreptate acum spre următoarele lucrări.
• STRÎNGEREA PÎNĂ LA SFÎRȘITUL ACESTEI
SĂPTĂMÎNI A ÎNTREGII PRODUCȚII DE GRIU,
ORGANIZAREA TRANSPORTĂRII RAPIDE A
ACESTEIA, FĂRĂ NICI UN FEL DE STAGNARE,
SPRE BAZELE DE RECEPȚIE Șl MAGAZII. Oriun
de mai este de strîns recolta de griu — și ou
mai rămas de secerat suprafețe mari, practic,
în majoritatea unităților agricole, cu excepția
celor din județul Olt și din sectorul agricol
Ilfov - este necesar să fie mobilizate la recol
tare toate forțele disponibile, inclusiv forțele ma
nuale, acolo unde situația impune. în acest
scop, pe lingă o mai largă participare a locui
torilor satelor, mai ales în acele zone unde

starea lanurilor îngreunează folosirea combine
lor, este nevoie ca mijloacele mecanice de re
coltare să fie utilizate la întreaga capacitate,
creindu-se condiții pentru funcționarea lor neîn
treruptă in fiecare bră bună ide lucru. Cerința
intensificării secerișului griului este cu atit mai
imperioasă cu cit în actualele condiții de lucru
cu vreme instabilă in multe unități agricole, și
ne referim in mod deosebit la cele din jude
țele Arad, Timișoara, Botoșani, Sălaj, Cluj, au
mai rămas de recoltat mari suprafețe de griu.
• TRANSPORTUL FĂRĂ INTIRZIERE ATIT AL
RECOLTEI DE GRIU, CIT Șl AL PRODUCȚIEI SE
CUNDARE. Pentru a asigura front de lucru
tractoarelor concentrate la executarea arăturilor
se impune să fie mobilizate absolut toate mij
loacele proprii ale unităților agricole, atelajele
de pe teritoriul comunelor, precum și toate mij
loacele de transport disponibile din localități
și județe, asigurindu-se in acest scop o mai
bună repartizare a acestora în funcție de nevoile reale ale fiecărei unități.
• Deosebit de important este acum ca.
o dată cu intensificarea recoltării și a transpor
tului produselor din cimp, in fiecare unitate să
se asigure o evidențiere corectă și strictă o pro
ducției și pe baza acesteia organele de partid,
conducerile unităților agricole să acționeze cu
toată răspunderea pentru LIVRAREA ÎNTREGII
PRODUCȚII PREVĂZUTE LA FONDUL DE STAT
Șl LA FONDUL DE AUTOAPROVIZIONARE. Re
coltele de griu și de orz obținute in acest an
trebuie să asigure condițiile necesare unei bune
aprovizionări a populației, precum și satisfa
cerea celorlalte cerințe ale economiei națio
nale.

• Acum, cînd secerișul orzului, practic, s-a
încheiat iar griul a fost strîns dg pe mari su
prafețe, de cea mai mare însemnătate este să
se asigure pretutindeni INSĂMINTAREA GRAB
NICĂ A TUTUROR SUPRAFEȚELOR PREVĂZUTE
A FI CULTIVATE CU A DOUĂ CULTURA. Pentru
încheierea acestei lucrări, pînă cel tîrziu la sfîr
șitul acestei săptămîni este necesar ca toate
terenurile să fie eliberate operativ de resturile
vegetale și pregătite grabnic pentru a fi însămințate, prin organizarea muncii mecanizato
rilor în două schimburi, de zi și noapte.
• In zootehnie, o serie de acțiuni stringente
- STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA FURAJELOR,
ORGANIZAREA PĂSUNĂRII ANIMALELOR, MO
DERNIZAREA ADĂPOSTURILOR ș.a. - trebuie
desfășurate în cele mai bune condiții, astfel
încît in toate fermele să se asigure condiții cit
mai bune pentru creșterea și îngrijirea anima
lelor, pentru sporirea în continuare a efective
lor și producțiilor zootehnice. Concomitent cu
menținerea la pășunat a animalelor, este ne
voie să se acționeze cu toate forțele pentru
recoltarea tuturor resurselor de furaje și cu
deosebire a fînețelor și trifolienelor și să se
asigure, totodată, depozitarea lor corespunză
toare.
in agricultură există in această perioadă un
mare volum de lucrări. Ceea ce se cere în mod
deosebit acum organizațiilor de partid de la
sate, consiliilor populare, cadrelor de conducere
și specialiștilor din unități este să acționeze cu
fermitate pentru a asigura mobilizarea tuturor
forțelor pentru strîngerea și punerea la adăpost
a întregii recolte și a asigura baze temeinice
celei de-a doua recolte.

21 DE ANI DE LA ISTORICUL FORUM
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PITEȘTI : Mașini

de mare productivitate

AL COMUNIȘTILOR ROMĂNI DIN IULIE 1965

ROMANIA,
TARA CU NIVEL MEDIU
DE DEZVOLTARE ECONOMICA
etapă superioară în înaintarea pe calea
socialismului și comunismului
Pînă la începutul anilor ’'80,
80, economia noastră s-a
dezvoltat cu precădere sub influența factorilor exten
sivi. Această evoluție a avut determinări obiective în
faptul că într-o perioadă istorică relativ scurtă a tre
buit formată o puternică bază tehnico-mațerială, prin
construirea unui mare număr de noi obiective pro
ductive.
Pe măsura dezvoltării forțelor de producție, a creă
rii unui puternic aparat de producție în toate ramu
rile economiei naționale, și în primul rînd în indus
trie, partidul nostru, prin contribuția nemijlocită a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fundamentat necesi
tatea trecerii de la dezvoltarea preponderent extensivă
la o dezvoltare intensivă în care factorii calitativi, de
eficiență și competitivitate să devină prioritari în
susținerea creșterii economice.
închegat de-a lungul mai multor cincinale, în strînsă legătură cu evoluția realităților din economia ro
mânească, conceptul dezvoltării intensive își are ră
dăcinile genezei trainic înfipte în efervescența de idei
novatoare declanșată de Congresul al IX-lea al parti^dului. în raportul prezentat in urmă cu 21 de âni,

tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „O preocupare
centrală pentru organele noastre de partid și de stat
va trebui să fie creșterea eficienței economice a în
tregii activități din economie — factor esențial al
realizării ritmului de creștere prevăzut în economia
noastră și al îmbunătățirii condițiilor de viață ale oa
menilor muncii”.
De atunci, fiecare congres și conferință națională a
deschis noi orizonturi, a pus în evidență noi direc
ții de acțiune pentru sporirea continuăi a eficienței
economice, astfel încît s-au creat toate condițiile pen
tru ca dezvoltarea economică intensivă să se impună
drept soluție'de fond și de durată.
Congresul al XIII-lea a pus bazele realizării acestui
obiectiv prin stimularea puternică a acțiunii prepon
derente a factorilor calitativi, de eficiență, In reali
zarea unui ritm superior de creștere a venitului na
țional, astfel încît la sfîrșitul acestui cincinal Româ
nia socialistă să devină o țară cu nivel mediu de dez
voltare economică.

Pagina, a lll-a^

Colectivul întreprinderii de mo
toare electrice din Pitești desfă
șoară o largă acțiune de moderni
zare a producției si de promovare
a progresului tehnic. în aceste zile,
aici au fost realizate mașina auto
mată pentru rotoare auto si mașina
semiautomată de bobinat motoare
cu două turatii. Cele două mașini
asigură o calitate superioară obți
nerii produselor si o productivitate
de 10 ori mai mare. (Gheorghe
Cirstea).

Ambasadorul Republicii India
Președintela Republicii So
cialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți

după-amiază,, pe Hardev Bhalla,
ambasadorul Republicii India la
București,
icu
ocazia
încheierii

misiunii sale în țara noastră.
A avut loc o convorbire care s-a
desfășurat intr-o atmosferă cordială.

„FLORILE VIEȚII", M1NDRIA ORAȘULUI
O fetiță ne aține calea
cu un zîmbet și cu cite un
trandafir. Ne-a văzut in
compania medicului pedia
tru Teodor Alexandrescu,
directorul Spitalului orășe
nesc Pașcani, și a înțeles
că sîntem prietenii acestuia,
așa că ne
„face parte“.
Doctorul Alexandrescu se
oprește, schimbă citeva
vorbe cu ea ; o auzim cum
Se laudă că
ca „a crescut"
vieouui cu
LU
două kilograme și jumăta
te. Pacient și medic, duc
, împreună o luptă din care,’
încă o dată, viața va ieși
învingătoare. Și copilul
simte că partea cea mai
grea a luptei e dusă de
medic și se bucură cînd il
poate vesti că „a mai cres
cut”, acesta fiind semnul
sigur al însănătoșirii.
— Județul Iași își dispu
tă întîietatea pe tară la
natalitate ; iar Pașcaniul
întîietatea pe județ.

Gravităm cu toții în jurul
COPILULUI, al copiilor —
ne spune medicul. Ei sînt
viitorul. Sint viața.
„Copiii sînt viitorul. Sînt
viața”. Aici, în Pașcani,

nu ține
mai mult decît
casa cu feciori”. Nu e greu
să-i pătrunzi înțelesul...
Petronela Tutu, secretar
cu probleme sociale al co
mitetului
orășenesc de

ține cu feciori”, adică este
și rămîne un oraș al tine
reții, tot ce s-a construit
în ultimii
20 de ani. și
vreau să spun că tot ce
vedeți în jur s-a înălțat

CASA CU MULȚI COPII
semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii
aceste cuvinte au „acope
rire” în indicii demografici
care atestă ritmuri supe
rioare mediei pe județ și
pe țară în ce privește na
talitatea și sporul natural
al populației.
— La noi e o vorbă
veche, pe care am auzit-o
nu o dată : „Casa cu aur

1

partid (în paranteză spus,
mamă de fetite — calitate
cu care se mindrește !),
vrea să spună că averea
cea mai durabilă, copiii,
prețuind mai scump decît
tradiție îndeaurul, are
lunga tă.
— Și tradiție, șl viitor.
In orașul nostru, care „se

\
\
\
\

în glorioasa epocă inaugu
rată de cel de-al IX-lea
Congres al partidului, s-a
construit cu gîndul la ur
mași. Fabricile care și-au
deschis porțile au primit
întregul eșalon de tineri
care s-a ridicat în răs
timpul acesta ; de la noi
nu se mai
pleacă nici

măcar spre alte localități
din județ. Populația ora
șului este foarte tînără și
ca medie de vîrstă, și ca
pondere — peste 60 la
sută populație tinără, iar
30—35 la sută din totalul
populației este de vîrstă
infantilă. Este normal deci
ca grija primăriei, a comi
tetului orășenesc de par
tid, a noastră, a tuturor ce
tățenilor, să fie îndreptată
spre copii.
Așa am aflat că floarea
copilăriei este crescută și
Îngrijită aici, la Pașcani,
cu toată solicitudinea, încă
din prima clipă în care-și
vestește apariția. Iar dacă
de la începutul anului s-au

Anica FLORESCU
Manole CORCACI
corespondentul
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SECERIȘUL - intensificat la maximum!
teleorman :

Livrarea la fondul de stat - o dată cu recoltarea

în unitățile agricole din județul
Teleorman, secerișul griului s-a efectuat pină luni seara pe 74
la sută din suprafața de 120 500 hec
tare cultivate. Restringerea ariei
precipitațiilor a permis in ultimele
zile, realizarea unor viteze sporite de
lucru. Acolo unde au căzut averse
de ploaie s-au luat măsuri pentru
folosirea la maximum a fiecărei ore.
Mai exact, mijloacele mecanice au
fost dirijate operativ pe parcelele
unde se poate acționa cu randament
sporit. In condițiile dezvoltării buru
ienilor, pretutindeni se acordă o atenție deosebită întăririi asistenței
tehnice în cîmp, pentru ca reglarea
aparatelor de tăiere să se facă ori de
cite ori este nevoie.
De eficiența unor asemenea mă
suri ne-am convins la fața locului în
citeva unități din consiliul agroin
dustrial Orbească, unde au fost cul
tivate cu grîu 6 340 hectare. Pentru
început am reținut de la tovarășa
Ioana Păun, președintele acestui con
siliu, că „fiecare cooperativă și-a
întocmit un program de muncă și
și-a organizat formațiile de mecani
zare in funcție de condițiile specifi
ce. Nimeni nu poate să cunoască mai
bine decît specialiștii din unități or
dinea la seceriș a solelor de grîu, în
funcție de soiuri, umiditatea lanuri
lor, caracteristicile terenului și ce
lelalte elemente pe baza cărora fie
care își dimensionează cit mai judi
cios formațiile de lucru. La nivelul
consiliului am centralizat aceste pro
grame și am intervenit acolo unde a
fost cazul pentru a asigura un echi
libru de forțe in toate unitățile, prin
redistribuirea combinelor în funcție
de stadiul secerișului".
La C.A.P. Frăsinet, recoltarea griu
lui a intrat in stadiu final. După ce
în cursul dimineții s-a strîns pro
ducția de pe ultimele 30 de hectare
la ferma nr. 1, in jurul prinzului
cele 14 combine au fost mutate ope
rativ pe o solă de 100 hectare, la fer
ma nr. 3. „A plouat în timpul nop
ții și am fost nevoiți să așteptăm
momentul favorabil începerii recol
tării — ne precizează ingineruî-șef

botoșani :

al unității, Gheorghe Radu. Acum
insă, aici, unde avem un lot semincer, se lucrează din plin". Am reți
nut că pentru a se evita pierderile
de spice s-au făcut reglajele nece
sare la aparatele de tăiere ale com
binelor. De altfel, o formație de pa
tru mecanici asigură remedierea 07
perativă a unor defecțiuni apărute,
mai ales din cauza taliei înalte a
buruienilor apărute după ploi. De
pildă, la combina mecanizatorului
Alexandru Tudortl, melcul transpor
torului de spice, care a pleznit, a
fost sudat in cinci minute. Unei alte
combine, condusă de Gheorghe Preduț, i s-a înlocuit în zece minute
biela defectă de la aparatul de tă
iere. Este demnă de remarcat aici
și grija gospodărească pentru strîngerea plevei.
Cînd am ajuns, la orele 16,30, pe
ogoarele C.A.P. Băbăița, un nor de
ploaie și-a făcut apariția, întrerupind activitatea mecanizatorilor la
seceriș. „Este totuși o pauză bineve
nită — ni se adresează mecanizato
rul Dumitru Nedelescu — pentru
desfundarea tobelor combinelor".
„Cam așa am lucrat in actuala cam
panie — ne spune inginerul-șef Au
rel Bozian. Mai mult, în ferestrele
dintre ploi. Cind nu s-a putut intra
la seceriș, mecanizatorii au acționat
la eliberarea de paie a terenurilor,
la efectuarea arăturilor, punindu-și,
de asemenea, la punct combinele".
După o oră și jumătate, timp în
care mijloacele mecanice au fost re
glate din nou cu atenție, cele 11
combine au reluat lucrul.
Concomitent, se acordă o atenție
sporită evitării oricăror pierderi de
boabe. Pe porțiunile de lan culcate
de ploi și vint acționează echipe de
secerători, integrate in cadrul for
mațiilor de recoltare. Grija pentru
punerea la adăpost a întregii recolte
trebuie să fie mai prezentă și in
ceea ce privește livrarea cantităților
de griu la fondul de stat. Sint multe
unități agricole unde transportul și
livrarea cerealelor la bazele de re
cepție au fost corelate strirts cu se
cerișul. Ca urmare, cooperativele

agricole de producție
din Purani,
Zimnicea, Roșiori de Vede, Dobrotești, Turnu Măgurele au livrat la
fondul de stat importante cantități
de griu. în continuare, se cer o mai
bună organizare a muncii și folosi
rea cu randament sporit a mijloace
lor de transport, îndeosebi in . consi
liile agroindustriale Slobozia-Mindra,
Siliștea, Smirdioasa, Traianu. unde
ritmul livrărilor la fondul de stat
trebuie mult intensificat. O altă ce
rință la fel de importantă o consti
tuie înregistrarea corectă a întregii
producții de griu. astfel incit să nu
se piardă nimic din piinea țării.

EXPORTUL - realizat ritmic, la înalt nivel calitativ!
Exportul este astăzi pentru orice
întreprindere, fie ea mare sau mică,
expresia capacității sale de muncă,
materializarea aptitudinilor colecti
vului său, de a executa lucruri bine
făcute. El incununează în egală mă
sură atît eforturi organizatorice cit
și eforturi profesionale.
Două cifre intilnite in timpul docu
mentării pe această temă la între
prinderea de pielărie și marochinărie ..13 Decembrie" din Sibiu ne-au
surprins : exportul total a crescut
in anul trecut față de 1965 de 66,2 ori,
iar exportul pe devize convertibile
de 220 ori. Ce poți crede despre o
asemenea dinamică impresionantă ?
Să aibă exportul o pondere mică in
totalul producției întreprinderii de pe
malul Cibinului ?
înainte de a răspunde la această
întrebare, tovarășa Maria Lazăr, se
cretarul comitetului de partid, ne-a
relatat o intimplare nu lipsită de
semnificație. Acum cițiva ani, între
prinderea a fost invitată la tirgul in
ternațional de pielărie și marochinărie din S.U.A. Organizatorii tîrgului făceau precizarea că invitații pot
participa cu „orice cantitate de pro
duse doresc". Directorul nostru a 'so
licitat centralei să participăm cu o
cantitate cit mai mare. „Nu se poate
— au incercat să-1 convingă unii.
Dacă se întîmplă să nu fie contractată
intreaga producție, cum justifici chel
tuielile făcute cu transportul ?“ Di
rectorul de la „13 Decembrie" a ar
gumentat că este informat în legă
tură cu interesul față de produsele
executate la Sibiu și și-a asumat in
treaga răspundere. Toate produsele
prezentate la tîrg au fost vîndute.
S-au încasat peste 2 milioane de do
lari Si s-a cîștigat o piață pe care
sintem și azi unul din partenerii so
licitați. De ce am evocat acest epi-,
sod ? Pentru Că el arată clar că pro
dusele noastre sint apreciate pe piața
externă, dar și faptul că nu intrăm
în competiție cu „ochii închiși", să

țiți de educatorii lor ; pentru us
carea cit mai rapidă a producției de
griu. pe solariile bazelor de recepție
își desfășurau activitatea, la lopătarea recoltei, echipe special consti
tuite. Exemplele pe care le-am
putea cita sint numeroase (pe solaful uneia din bazele de recepție,
de pildă, intre cei care lucrau la
lopătarea recoltei, se afla și Ștefan
Abuziloaiei, economistul-șef al Con
siliului agroindustrial Săveni, iar
faptul că nu insistăm mai mult
asupra acestor exemple pornește de
la ideea că așa este normal să se
intimple in aceste zile. Se proce
dează intocmai în toate
unitățile
agricole ? Care ar fi „punctele ne
vralgice" a căror înlăturare poate
contribui la sporirea vitezei de
lucru ?
Un prim aspect ce ne-a reținut
atenția, in consensul celor două
întrebări, se referă la faptul că,
timpul de lucru al fiecărei combine
încă nu este folosit la maximum.
„De ce n-ați intrat încă în lan ?“ —
a fost întrebat inginerul-șef al
cooperativei agricole din Ungureni,
citat la început.
„Cultura
este
umedă, a răspuns, rouă căzută..."
Replica i s-a dat pe loc de către
loan Cîrstei. inginerul-șef al Trus
tului județean al S.M.A. Nu însă
prin vorbe ; ci urcindu-se la vo
lanul uneia dintre combine și luind
cu aceasta „pulsul" culturii. Rezul
tatul ? Reglat cum se 'cuvenea,
valul-bătător al combinei a demonstrht că umiditatea nu mai con
stituia un impediment pentru in
trarea în lan. Drept urmare...
Un alt aspect ce trenează viteza
zilnică de lucru este acela că, nu
peste tot descărcarea buncărelor
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de la combine se efectuează din
mers. Motivul invocat ? „Mecaniza
torii de pe tractoarele cu remorci
— ne spunea Mihai Niculăiță,
inginer-șef al C.A.P. Borzești —
apreciază că, procedind astfel, își
defectează ambreiajele tractoarelor".
Aprecierea, complet eronată, a fost
combătută cu argumente tehnice de
către același specialist al trustului
S.M.A., ceea ce a făcut ca fluxul
continuu să intre în normal. In
sfirșit, un alt ' aspect de care de
pinde folosirea la maximum a
timpului de lucru îl constituie și
prezența permanentă pe teren a
cadrelor de conducere de la nivelul
județului și al fiecărei localități in
unitățile de care răspund. Facem
această apreciere
deoarece, dacă
s-ar fi aflat la fața locului, pe
terenurile celor două unități agri
cole de pe raza orașului, atît to
varășa Viorica Bînțu, cit și Viceslav Popescu, secretar și respectiv
secretar adjunct ai comitetului oră
șenesc de partid Săveni, în mod
sigur că s-ar fi remediat unele
defecțiuni de ordin organizatoric
înaintea intervenției activistului de
partid de la județ pe care îl înso
țeam La acestea se adaugă și un alt
neajuns, cu implicații in întreg jude
țul : Trustul județean al S.M.A. nu
mai are în stoc aproape nici o
curea de transmisie pentru combine.
Consultîndu-ne cu directorul bazei
județene
pentru
aprovizionarea
agriculturii, ni s-a demonstrat că
livrarea acestora se face total ne
ritmic de către C.A.T.C. Jilava și
I.A.T.C. Brașov.

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scinteii"

rea în termen a comenzii solicitate,
cit și pentru asigurarea tuturor ce
rințelor de calitate formulate de noi.
Sperăm intr-o colaborare la tel de
bună și in continuare".
— Așa cum explicați dv.. piața ex
ternă pare a fi ușor de cucerit.
Directorul nu este nici pe departe
dispus să accepte o asemenea conclu
zie. Explică totul limpede : „Nici
vorbă ! Ciștigarea unei piețe externe
este cea mai grea bătălie pe care
trebuie s-o dea orice întreprindere

Pasiunea lucrului bine făcut
La întreprinderea de pielărie și marochinărie Sibiu
Pentru acest an — la planul pe de
vize libere de ordinul citorva zeci
de milioane dolari — există contrac
te suplimentare pentru încă 20 la
sută din valoarea acestui plan.
..Acest lucru arată clar — afirmă
directorul — că sintem o firmă com
petitivă și solicitată de parteneri
dintre cei mai reprezentativi, cum ar
fi firme din U.R.S.S.. Anglia, S.U.A.,
Canada. R.F. Germania. R.S. Ceho
slovacă, Kuweit, Japonia, Belgia,
Olanda. Australia ș.a. Mai edifica
toare decît extinderea relațiilor co
merciale pe aceste piețe sint apreci
erile unora din firmele cu . care co
laborăm. De pildă, firma „U.S. Lug
gage" din S.U.A. își exprimă mul
țumirile față de produsele noastre
prin trimiterea unei' plachete, spe
cial confecționate, pe care sint gra
vate aceste cuvinte : „Cu înaltă apre
ciere pentru performanța dv. deose
bită în domeniul calității și perma
nenta
preocupare pentru aceasta".
Iar firma „Bruder" din R.F. Germa
nia ne-a trimis recent următorul
telex : „Vă mulțumim pentru livra

pină tși face nume și își reconfirmă
renumele. O bătălie în care dacă nu
îndeplinești cel puțin trei condiții —
cunoașterea cererii, capacitatea de a
te adapta la solicitările partenerului
și capacitatea de a asigura rapida în
noire a produselor — ești din capul
locului învins. în cincinalul 1981—
1985. ca să facem față cerințelor
pieței, a trebuit să atingem un grad
de înnoire a produselor de 98 Ia
sută. Pentru producția anului 1986,
am realizat aproape 340 de colecții
pe care le-am trimis la 7 tîrguri și
expoziții
internaționale și tuturor
firmelor cu care avem relații co
merciale. Din cele 1 600 de modele
incluse în aceste colecții, 70 la sută
au fost modele noi. Dar de ce’Wă
mai vorbesc despre anul 1986, cînd
noi sintem practic în anul... 1987. De
ce ? Pentru că, peste citeva zile,
trebuie să trimitem firmelor din
țările Pieței comune cu care colabo
răm colecțiile complete cu articolele
pentru anul viitor — produse de marochinărie din piele de porcine
(truse, mape) și înlocuitori din piele

(valize, alte articole de voiaj). Gra
dul de innoire al acestor produse
față de 1986 atinge, de asemenea, un
procent de peste 50 la sută. Așa că
vă dați seama in ce ritm de prospec
tare a pieței și de adaptare la ce
rințele ei trebuie să lucrăm. Nu
poți să-ți păstrezi numele și renu
mele pe piața externă — mai exact
să te impui în fața concurenței —
decît prin promptitudinea cu care
răspunzi cerințelor acesteia. Fie le
gate de rapiditatea execuției, de sa
tisfacerea cererii solicitate — fie,
„legea de fier" a pieței, de calitatea
și noutatea ofertei.
— înseamnă că aveți un colectiv
de creație de — ca să ne exprimăm
în termeni adecvați — „calitate ex
tra" ?
— Acest lucru este indiscutabil.
Ritmul de înnoire a produselor mă
scutește de orice altă apreciere.
Dar acest lucru n-ar fi suficient.
Noi am reușit — prin toate mijloa
cele morale și materiale de care dis
punem, și să știți că avem suficiente
să asigurăm un înalt grad de răs
pundere pentru export tuturor oa
menilor — de la director pină la ul
timul muncitor. Avem oameni atît
de pătrunși de importanța pe care o
reprezintă produsele de export pen
tru interesele întreprinderii, ale ță
rii, că dacă le-ai spune că au greșit
ceva la o comandă ar cere singuri
să fie transferați în altă întreprin
dere. Rezultatele noastre in dome
niul realizării sarcinilor la export
au ca placă turnantă faptul că oa
menii noștri privesc producția pen
tru export ca o exprimare a com
petenței lor profesionale și a dem
nității de proprietari și producători.
Un mod nou, sănătos, de a gîndi.
Care nu aparține unui singur om,
ci unui colectiv. Un colectiv care,
pentru rezultatele obținute în în
trecerea socialistă in anul 1985, a
primit „Ordinul Muncii" clasa I.

Constantin PR1ESCU

INVESTIȚIILE - in funcțiune la termen!

Stan STEFAN

Fiecare din factorii angajați în procesul de
realizare a investițiilor trebuie să înțeleagă
că numai acționînd, cu maximă răspundere față de propria activitate vor putea fi
asigurate condiții optime pentru punerea în
valoare a potențialului uman și tehnic de
care dispun unitățile de construcții și mon
taj și, implicit, pentru desfășurarea fiecărei lu
crări prevăzute in ritm energic și susținut.
Așadar, cum trebuie acționat, concret, în zi
lele și săptăminile următoare ?
CONSTRUCTORII ȘI MONTORII au datoria
să-și organizeze cit mai judicios activitatea,
stabilind sarcini mobilizatoare, dar realiste, pe
oameni și categorii de lucrări, punind accentul

Sint condiții ca viteza de lucru să crească

După nenumărate încercări făcute
in zilele anterioare, mai mult cu
umidometrul, dar și cu combinele,
s-a declanșat recoltarea griului și
în județul Botoșani. Cum se lu
crează ? Dimineața cînd am ajuns
la sola „După deal" de aproape 100
hectare, a cooperativei agricole din
Ungureni, formația complexă de
lucru încă nu intrase in brazdă.
Spre seară, cind am revenit la
aceeași solă, cei 17 combineri își
incheiaseră misiunea, recolta obți
nută fusese transportată in baza
de recepție, baloții de paie erau
adunați de pe aproape 70 hectare,
teren pe care cinci tractoare intra
seră la arat.
„în
chiar seara
aceasta — ne spunea Constantin
Enacache, inginerul-șef al unității,
vom duce combinele pe o altă tarla,
spre satul Sapoveni, aici răminind
doar presele de balotat, tractoarele
cu pluguri, discuri și cele trei se
mănători".
Organizarea în flux continuu a
întregii activități și evitarea orică
rei risipe au devenit și pe ogoarele
Botoșaniului nu doar un obiectiv
spre care se aspiră, ci o realitate
palpabilă ce ne-a convins în marea
majoritate a unităților agricole din
cadrul consiliului agroindustrial Săveni. Notăm în acest sens și alte
aspecte concludente : fiecare com
bină era însoțită de un atelaj și
cel puțin doi cooperatori, care se
ocupau cu strîngerea, incărcarea,
transportul și depozitarea plevei,
sprijinind totodată
combinerul in
cazul intimpinării unor necazuri
(infundarea galeriilor, curățirea hederului, etc.) : eventualele spice ră
mase erau culese după fiecare com
bină de către trei-patru elevi înso

vedem ce o ieși, ci pregătiți pentru
a face față oricărei concurențe.
Omul cel maj în măsură să dea
răspunsul la întrebarea ce loc ocună
exportul în ponderea producției în
treprinderii nu poate fi altul decit
directorul unității, inginerul loan
Botezan, care și noaptea in vis știe ce
vor firmele partenere, știe să se bată
pentru a impune calitatea produse
lor fabricate la Sibiu. Aflăm astfel
că aproape 70 la sută din totalul
producției este solicitată la export.

Pe folosirea Ia capacitatea integrală a utilajelor,
promovarea unor metode de lucru moderne, în
tărirea ordinii și disciplinei in muncă.
FURNIZORII DE UTILAJE TEHNOLOGICE
ȘI PRODUCĂTORII DE MATERIALE DE
CONSTRUCȚII sint chemați să răspundă cu so
licitudine maximă cererilor primite de pe șan
tiere, să inventarieze echipamentele restante și
materialele nelivrate, introducindu-le in fabri
cație in cel mai scurt timp.
BENEFICIARII trebuie, la rîndul lor, să-și
asume cu hotărire atribuțiile ce le revin, asigurind o coordonare mai bună a eforturilor de
puse in comun de ceilalți factori din domeniul

investițiilor, urmărind indeaproape evoluția lu
crărilor pe șantiere, îndeosebi a celor de mon
taj, intervenind ori de cite ori este cazul pe
lingă furnizorii cu obligații neonorate.
Din această succintă trecere în revistă a prin
cipalelor exigențe puse în fața factorilor men
ționați se desprinde concluzia că, in prezent,
mai mult ca oriemd, este necesară întărirea
conlucrării reciproce, a răspunderii și discipli
nei la toate nivelurile.
Despre modul în care aceste exigențe sint În
țelese și, mai ales, respectate ne vom referi în
raidul nostru pe șantierul Combinatului de oțe
luri speciale din Tîrgoviște.

Buna organizare, condiție hotărîtoare
. Producția Combinatului de oțeluri
speciale din Tirgoviște traversează
un proces tot mai accentuat de in
noire și modernizare. A crescut sen
sibil, în ultimul timp, numărul
mărcilor de oțeluri asimilate, dar
mai ales nivelul tehnic și calitativ al
noilor produse, comparabil, in multe
cazuri, cu cele mai bune realizări
înregistrate la ora actuală pe plan
mondial. Pentru înfăptuirea sarcini
lor complexe și mereu sporite ce re
vin acestei mari unități sint necesa
re noi utilaje și echipamente, noi
linii tehnologice, perfecționate, de
inalt randament.
— O asemenea destinație are și
instalația de' tratare a oțelului in vid
cu aport de căldură, aflată in pre
zent în construcție, ne informează
Ion Ferariu, inginer-șef al combi
natului. Ea urmează să intre in func
țiune în luna noiembrie-a acestui an
și, după părerea noastră. încă mai
sint Condiții pentru a se finaliza la
termen.
— înțelegem că există o anumită
incertitudine in privința respectării
termenului planificat. Ce o deter
mină ?
— în primul rind, faptul că, in pri

Pe șantierul Combinatului de oțeluri speciale Tîrgoviște
mul semestru, au fost executate mai
puțin de jumătate din lucrările de
construcții-monjaj planificate pentru
această perioada. La total lucrări, si
tuația este și mai nesatisfăcătoare.
Pe scurt, stadiul lucrărilor, apreciat
din perspectiva timpului scurt care
ne-a mai rămas la dispoziție, este
de natură să ne îngrijoreze atît pe
noi, ca beneficiari, cit și pe construc
tori. Cu toate acestea, dacă vom uti
liza timpul cu folos, cu randamente
sporite, vom putea pune in func
țiune la termen noua instalație.
Intrînd in detalii, am aflat că do
cumentația tehnică este asigurată in
întregime de anul trecut, iar 90 la
sută din utilaje se află in combinat.
De asemenea,
deplasările recent
efectuate la unii furnizori, în speță
la Combinatul de utilaj greu din
Cluj-Napoca, întreprinderea de uti
laj tehnologic din Buzău și între
prinderea de utilaj chimic, din Plo
iești, permit beneficiarului să apre
cieze că și ultimele utilaje vor sosi
pe șantier in curind. Condiția sine

qua non pentru finalizarea la timp
a lucrărilor o constituie grăbirea rit
mului de lucru, prin concentrarea
unor efective de muncitori superioa
re celor de pină acum.
Am fost interesați să aflăm care
este și opinia constructorului.
— Restanțele acumulate la acest
obiectiv nu trebuie să ducă la con
cluzia că nu-i acordăm atenția cu
venită, ne spune inginer Cornel
Crăciun, directorul întreprinderii
antrepriză de construcții, montaje
metalurgice și reparații Tîrgoviște.
Am fost constrînși însă de împreju
rări să repartizăm aici, o perioadă
lungă de timp, forțe mai puține.
Programul pe care l-am stabilit nu
de mult, și care, subliniez, este po
sibil încă de îndeplinit, prevede ter
minarea lucrărilor la fluxul de bază
și începerea probelor tehnologice in
luna octombrie. Ce presupune insă
asta ? Mai întîi, ca întreprinderile de
țevi din Roman și „Republica" din
București să ne livreze întreaga can
titate de țeavă contractată pentru

această instalație. O a doua pro
blemă : din 62 poziții de armături j
contractate cu Baza de aproviziona- Ț
re tehnico-materială a județului ,j
Dîmbovița, și pe care le produce ș
întreprinderea de specialitate din
Zalău, avem certitudinea că vom !
primi doar 8. în sfirșit, toate aceste j
materiale se asamblează prin sudură '<
cu flacără, iar noi primim, de regulă, ■
circa 20 la sută din cantitatea de
carbid repartizată. Acestea sint cau
zele cele mai importante ale răminerilor în urmă la instalația de tra
tare în vid a oțelului. Ca să nu ajun
gem în situația de a amina punerea
ei în funcțiune, greutățile cu care
am fost și sintem confruntați trebuie
eliminate chiar în această lună. Evi
dent, cu ajutorul furnizorilor, cărora
le adresăm și pe această cale apelul
de a ne livra urgent materialele
menționate.
Apel la care subscriem integral, nu
fără a face observația că tuturor
acestor probleme trebuia să Ii se
caute soluția
corespunzătoare nu
acum, în ceasul al doisprezecelea, ci
cu mult timp in urmă.

Gheorghe MANEA
corespondentul „Scinteii"

ENERGIA - riguros economisite!

„DOSARUL*
!
RESURSELOR ENERGETICE i
;
REFOLOSIBILE (iv)

Soluții mult așteptate și un efort organizatoric necesar
Ancheta „Scînteii" la Combinatul chimic Tîrnăveni

«

„Mari rezerve, dar și mari
posibilități de valorificare"
— astfel își intitula „Scînteia" din 9
septembrie 1982 ancheta prin care
deschidea „dosarul" resurselor ener
getice refolosibile la Combinatul
chimic din Tirnăveni. Același titlu
ar merita să-1 poarte, de fapt, și ar
ticolul de azi. Care este temeiul acestei invariabile concluzii ? Să fi
sporit oare, intre timp, in așa mă
sură „contul" resurselor refolosibile
inventariate ? Nu tocmai, de vreme
ce „filonul" de energie reziduală de
pistată a crescut cu numai 2 777
tone combustibil convențional, adică
de la 68 623 t.c.c., cît era în 1982, la
71 400 t.c.c. acum, în acest an. Atunci,
să nu se fi preocupat oare specia
liștii combinatului de valorificarea
marilor resurse inventariate cu pre
cizie în urmă cu patru ani ? Am fi
înclinați să răspundem afirmativ la
această întrebare, dacă ar fi să ne
luăm doar după saltul modest pe
care îl înregistrează recuperările din
1986, față de cele din 1982. într-adevăr, anul acesta se vor recupera, in
total, numai cu 8 200 t.c.c. mai multe
resurse energetice refolosibile decit
acum patru ani. Or, aceasta înseam
nă, implicit, că este lăsat să se iro
sească, in continuare, echivalentul a
peste 22 de mii de tone de combus
tibil convențional. (Și să reținem că
economisirea unei singure tone de
combustibil asigură consumul nece
sar pentru fabricarea a 500 kg bicromat de sodiu ori a 120 kg de car
bid. produse foarte solicitate atit in
țară, cît și Ia export). Iată însă ce
rezultă dintr-o trecere în revistă a
situației din marile secții ale com
binatului :

„Robinetele** risipei de energie au fost închise... Mal
exact, toate sursele de gaze fier
binți, cu temperatura peste 200 gra
de Celsius, au fost transformate în tot
atîtea izvoare de energie extrem de
ieftină pentru nevoile combinatului.

Așa se face că propria centrală ter
mică a unității funcționează, in pre
zent, exclusiv pe seama căldurii re
ziduale recuperate. Ca să nu mai
vorbim și de o serie de alte utili
zări care permit obținerea unor im
portante economii de combustibil.
. Concret, cum s-a procedat pentru

supus, puț- și simplu, montarea lor.
Concepute pentru gaz metan, a tre
buit ca beneficiarii, adică specia
liștii combinatului din Tirnăveni. să
le adapteze pentru oxidul de carbon,
ceea ce a implicat reproiectarea și
apoi reconstruirea, în totalitate, a
părții de ardere.

„CONTUL" RESURSELOR ENERGETICE REFOLOSIBILE
întocmit pe baza anchetelor „Scînteii"
- în tone combustibil convențional -

Unitatea

1. Combinatul
metalurgic
Tulcea
2. întreprin
derea
de alumină
Tulcea
3. Combinatul
metalurgic
Cimpia
Turzii
4. Combinatul
chimic
Tirnăveni

Totalul
resurselor
energetice
refolosibile
depistate
1982
1986

Echivalente
cu consumul
de energie
al unității
pe timp de:
1982
1986

Totalul
resurselor
energetice
recuperate
1982

1986

75 000

109 300

75 zile

69 zile

-

16 000

86 000

86 000

130 zile

96 zile

11 510

16 600

45 557
68 623

36132

71 400

54 zile
80 zile

37 zile

59 zile

12 796
40 800

24 891
49 000

valorificarea gazelor fierbinți ? Sec
țiile carbid, oxid de zinc, bicromat,
săruri de bariu, practic, toate sec
țiile combinatului au fost înzestrate
cu instalații de recuperare a gaze
lor reziduale. Dacă in 1982. bunăoa
ră, secția carbid era prevăzută cu
două cazane recuperatoare (care uti
lizează drept combustibil oxidul de
carbon, gaz rezidual rezultat din
procesul de fabricație a carbidului),
în prezent, numărul lor a ajuns la
șapte. Iar implementarea acestor ca
zane realizate la Combinatul de uti

„Ne-a preocupat, totodată, moder
nizarea cuptoarelor de carbid, afir
mă ing. loan Popa, șeful atelierului
de proiectare. Nu puteam rămîne
indiferenți Ia faptul că. echipamen
tele existente permiteau evacuarea
in atmosferă a unei mari cantități
de gaze cu oxid de carbon". Rezul
tatul acestei preocupări a fost reali
zarea, cu forțe proprii, a unor echi
pamente care asigură acum captarea
integrală a respectivelor gaze. în fe
lul acesta, cantitatea de oxid de car
bon recuperat aproape s-a dublat.

laj greu din Cluj-Napoca nu a pre

Ce se întîmplă însă cu resursele

secundare cu potențial termic scă
zut ? în acest sens, din programul
de măsuri pe anul in curs, rețin atenția cele referitoare la recupera
rea. in principal, a căldurii din ape
le de răcire de la cuptoarele de car
bid. La ora actuală, se află in curs
de realizare un punct termic care
va asigura, Ia inițiativa Consiliului
popular Tirnăveni, încălzirea viitoa
relor cartiere noi ale orașului, toc
mai prin recuperarea acestei energii,
cu ajutorul unor pompe de căldură.
De notat că. pentru o primă etapă,
se preconizează a valorifica pe această cale echivalentul a circa 4
mii tone combustibil convențional
pe an.

re

...in afară de cel mai ma
robinet**. Această precizare

ține să o facă nu numai ing. Ovidiu
Chindriș, șeful secției energetice, ori
subinginerul Szăbo Iosif, de la ser
viciul mecanoenergetic. De fapt
fiecare din specialiștii combinatului,
atunci cînd vine vorba de „contul"
resurselor energetice refolosibile, în
cepe cu această precizare. Și nici nu
s-ar putea altfel, de vreme ce pier
derea cea mai mare de căldură re
ziduală se produce într-unul și ace
lași Ioc — respectiv la cuvele de ră
cire a topiturii de carbid. Din topitura provenită de la un singur cup
tor electric de carbid se pierde anual in atmosferă o cantitate de 37
mii gigacalorii. în total, de la toate
cuptoarele — echivalentul a 17 200
tone, combustibil convențional. Cum
anume ? Din cuptor, topitura se
scurge în cuve la temperatura de
circa 2 000 grade Celsius, fiind lăsa
tă să se răcească pină la terpperatura de prelucrare, adică la 300—400
grade.
Ce-i drept, nici pe plan mondial
nu se practică deocamdată vreo teh
nologie eficientă de recuperare a acestui imens rezervor de căldură.
Cel puțin așa rezultă din amplul
studiu efectuat de Institutul națio
nal de informare și documentare, pe
baza unei comenzi a combinatului.

Specialiștii de aici nu s-au resem
nat insă in față acestei situații. To
tuși, practic, și la ora actuală, căl
dura topiturii de carbid se pierde in
întregime. In fața acestei afirmații,
oricine recitește articolul din „Scinteia" de acum patru ani ar putea
rămine nedumerit. Aceasta deoarece
specialiștii combinatului spuneau că
făcuseră încă de atunci numeroase
demersuri pe lingă institute de spe
cialitate. in mod deosebit pe lingă
ICEMENERG, pentru valorificarea
căldurii din topitura de carbid. Și atunci ? Adevărul este că ei n-au
primit un asemenea sprijin. Motivul
invocat ? Că nu se cunoaște o ast
fel de rezolvare. O soluție a fost to
tuși găsită, chiar de... specialiștii
combinatului. Este vorba de o celulă-unicat de recuperare, prin proce
dee neconvenționale, și nu prin ra
diații, a căldurii din topitură. Expe
rimentele efectuate pe această celu
lă, demonstrînd viabilitatea soluției,
le-au permis specialiștilor din Tîr
năveni să elaboreze o documentație
tehnică de execuție pentru o instalație-pilot industrială. Termenul pe
care și l-a propus combinatul pen
tru realizarea acestei instalații, care
ar permite recuperarea anuală, de la
un cuptor, a 10 mii de gigacalorii,
este stabilit pentru sfîrșitul aces
tui an.

Un apel la operativitate
pentru afirmarea unei teh
nologii neconvenționale. Iatâ
însă că nici pină în prezent n-au
fost primite încă fondurile de tehni
că nouă pentru finanțarea lucrărilor,
așa că nu s-au putut lansa comen
zile pentru utilaje și nici con
tracta execuția cu constructorul,
respectiv Trustul de antrepriză
construcții-montaj și reparații pen
tru industria chimică. „Conside
răm că, în primul rind, cen
trala noastră de resort ar trebui să
impulsioneze lucrurile, astfel îneît
să putem recupera cît mai grabnic
întîrzierea în realizarea acestei in-

stalațil care ar recupera echivalen
tul a circa 1 500 tone combustibil
convențional pe an, de la un singur
cuptor" — ne spune Eleonora Tabă
ră, șefa serviciului plan-dezvoltare.
Totuși, nici chiar extinderea la
toate cuptoarele de carbid a acestui
tip de instalație nu ar echivala cu
soluționarea
problemei. Motivul ?
Unul esențial : prin acest procedeu
nu s-ar recupera decît 25 la sută din
căldura topiturii de carbid.

O problemă complexă a
cărei rezolvare cere forțe
Unite. «Dorim, în continuare, să-î
sensibilizăm pe toți cei care ar pu
tea să ne ajute la îmbunătățirea acestei recuperări, care, considerăm
noi, este de interes macroeconomic",
afirmă dr. ing. Vasile Cerghizan, di
rectorul tehnic al combinatului.
Pe bună dreptate se susține că re
cuperarea avansată a căldurii din
topitura de carbid prezintă un inte
res macroeconomic. Și aceasta, deoa
rece soluțiile de recuperare eficien
tă, în condiții tehnologice atît de di
ficile, s-ar putea aplica și într-o se
rie de alte domenii mari producă
toare de căldură reziduală. Respec
tivele soluții s-ar preta, totodată, țin
să precizeze specialiștii, nu numai
la materialele în stare topită, cu
temperaturi ridicate, din metalurgie
și siderurgie, cum ar fi fonta și fe
roaliajele, ci și la cele calcinate, în
stare pulverulentă, cum ar fi cimen
tul, alte materiale de construcții, a-

lumina etc. Altfel spus, tocmai la
principalele generatoare de căldură
reziduală din industrie.
Cine ar putea contribui la rezol
varea acestei probleme complexe ?
După cum ne-au precizat specialiștii
cu care am discutat la Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie,
mai mult ar trebui să facă în pri
mul rind Institutul de cercetări me
talurgice, care a acumulat de acum
experiență în valorificarea căldurii
unor materiale topite, cu tempera
turi apropiate de ale topiturii da
carbid. Firește că în măsură să con
tribuie la găsirea unor eficiente so
luții ar fi, totodată, și Institutul de
cercetări și modernizări energetice.
Institutul de cercetare științifică, in
ginerie tehnologică pentru sectoare
calde și metalurgie, cel pentru echi
pamente energetice și, nu in ultimul
rînd, Institutul de inginerie tehnolo
gică pentru industria chimică.
Așadar, se impun eforturi unite
pentru găsirea unor soluții larg apli
cabile și în alte ramuri ale indus
triei. Iar constituirea, în acest scop,
a unor colective interdisciplinare
este o indicație expresă subliniată
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
Congresul științei și învățămîntului.
O sarcină pentru îndeplinirea căreia
trebuie acționat cu mai multă fer
mitate, cu atît mai mult cu cît există
perspectiva realizării unei priorități
pe plan mondial.

Ioana DABU
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21 de ani de la istoricul forum al comuniștilor români din iulie 1965
ROMÂNIA, JARĂ CU NIVEL MEDIU DE DEZVOITARE ECONOMICĂ
- etapă superioară în înaintarea pe calea
socialismului și comunismului
Obiectivul fundamental al celui de-al 8-lea cincinal este trecerea României de la stadiul de țară
în curs de dezvoltare la stadiul superior, de țară mediu dezvoltată. Se poate aprecia că cincinalul
1986-1990 este hotărîtor pentru realizarea programului partidului, astfel incit, în perspectiva anilor 2000,
țara noastră să devină o țară multilateral dezvoltată, în care să se afirme cu putere principiile comuniste
de muncă și de viață în toate domeniile.
NICOLAE CEAUȘESCU
Trecerea într-un nou stadiu
de
dezvoltare economico-socială impli
că importante acumulări cantitative
și profunde transformări calitative,
incepind de la baza economică și
pină la conștiința -oamenilor. Aceste
ample prefaceri și-a propus să le
releve dezbaterea de față, la care
participă tovarășii : prof. univ. dr.
Ioan Blaga, prof. univ. dr. Gheorghe
Crețoiu, prof. univ. dr. Constantin
Mecu și prof. univ. dr. Mihai Pără
luță.
I. Blaga : Categoria de țară cu ni
vel mediu de dezvoltare apare in
clasificarea țărilor lumii după nive
lul de dezvoltare a forțelor de pro
ducție. Aceasta este o clasificare
contemporană și este legată de po
larizarea acestor țări, rezultat al
dominării lumii, timp de circa un
secol, de către țările capitaliste pu
ternic dezvoltate din punct de ve
dere economic.
Totdeauna au existat țări mal dez
voltate și mai puțin dezvoltate, dar
niciodată deosebirile pe planul for
țelor de producție dintre țările lu
mii nu au fost atît de grave
ca
în zilele noastre. La începutul seco
lului nostru, puteam deosebi alături
de citeva țări industrializate un
mare număr de țări rămase in urmă,
neindustrializate, agrare, furnizoare
de materii prime și piețe de desfa
cere pentru produsele industriale
ale celorlalte. Lucrurile s-au schim
bat in perioada imediat postbelică.
In primul rind, decalajele au atins
dimensiuni uriașe. Ca urmare, in
fața uriașei polarizări a bogăției
mondiale, astăzi țările lumii trebuie
să fie împărțite nu în două, ci in
mai multe categorii, și anume: sub
dezvoltate, in curs de dezvoltare, cu
nivel mediu, dezvoltate și foarte
dezvoltate.
Primul Indicator pentru aprecie
rea unei țări ca fiind mediu dez
voltată este venitul național pe lo
cuitor ; în general, am putea spune
că toate țările care în 1980 aveau un
venit național pe locuitor situat în
tre 3 000—4 500 dolari (la puterea de
cumpărare a dolarului din 1980) erau
țări cu nivel mediu. Un asemenea
indicator nu este satisfăcător. Și nu
doar pentru că dolarii se devalori
zează foarte rapid sau pentru că ar
gumente economice ne obligă să nu
considerăm cele mai multe dintre
țările producătoare și exportatoare
de petrol decît ca țări în curs de dez
voltare, ci pentru că nivelul de dez
voltare al unei țări trebuie raportat
de fiecare dată la al celorlalte, toa
te țările lumii cunoscind un progres
economic continuu sau cvasicontinuu. Limitele de 3 000—4 5Q|) dolari
venit național pe locuitor (corectate
cu rata inflației) sînt valabile proba
bil humai pentru actualul deceniu.
Limitele venitului național pe lo
cuitor sînt dinamice. Ele nu pot fi
valabile pentru caracterizarea nive
lului de dezvoltare decit pentru pe
rioade scurte de timp. Studiile în
treprinse de noi ne-au dus la con
cluzia că un indicator valabil pen
tru timpul nostru, atita vreme cit
clasificăm țările lumii in cele cinci
categorii, deci atita -vreme cit sub
dezvoltarea este " prima problemă a
lumii, îl reprezintă structurile sec
toriale ale populației active sau
ocupate.
Considerăm, ca și alți economiști,
că structurile populației active sint
atit de sever dependente de nivelul
de dezvoltare a forțelor de produc
ție al oricărei țări comparativ cu
al celorlalte pe perioade foarte în
delungate. Pentru fiecare dintre cele
cinci categorii de țări sint caracte
ristice anumite structuri sectoriale.
După părerea noastră, o țară cu
nivel mediu are următoarele struc
turi sectoriale ale populației active :
în sectorul I (agricultură, silvicul
tură, piscicultură) 15—25 la sută ;
în sectorul II (industrie și construc
ții) 45—50 la sută ; in sectorul III
(servicii) 25—35 la sută. Firește,
abateri in plus sau in minus de 1—3
procente de la oricare dtntre cele
două limite pot avea loc, dar sint
evident
nesemnificative.
Aceste
structuri sint valabile și pentru anul
1950. cind puteam considera ca avind
un nivel mediu o țară cu un venit
național pe locuitor situat
între
1 200—1 800 dolari (la puterea de
cumpărare din 1980) și in 1980, cind
limitele pe care le putem accepta
sint de 3 000—4 500 dolari, și in anul
2000. cind limitele ar putea fi 4 500—
6 500 dolari ( tot la puterea de cum
părare din 1980). Modificarea acestor
limite este determinată de progresul
mondial al forțelor de producție, de
faptul că în fiecare țară progresul
tehnic și creșterea productivității
muncii sint continue.
C. Megu : Trecerea României, la
sfirșitul actualului cincinal, din sta
diul de țară in curs de dezvoltare in
cel de țară cu nivel mediu de dez
voltare are o importanță
istorică
pentru poporul nostru, reprezentind
o etapă esențială care duce spre
progresul multilateral al națiunii
noastre.
Pentru a Înțelege întreaga comple
xitate a acestui proces istoric, cre
dem că este necesar să pornim de la
definirea cit mai exactă a concep
tului de țară cu nivel mediu de dez
voltare economică. Din punct de ve
dere metodologic se impune, după
părerea noastră, să facem două ob
servații. Trebuie să considerăm so

solidează locul de primă ramură a
cietatea umană, în fiecare stadiu al
economiei naționale și iși modifică
dezvoltării ei, drept un sistem com
esențial structura de ramură : se
plex de structuri și resurse — natu
reduce ponderea industriei extracti
rale și umane, economice, sociale,
ve și se mărește cea a ramurilor
tehnologice, științifice, culturale etc.
prelucrătoare și, mai ales, ponderea
— aflate intr-o strinsă unitate și in
construcțiilor de mașini, ca și a chi
terdependență. Din aceasta rezultă
miei fine și de tonaj mic și mijlociu;
că definirea stadiului de dezvoltare
siderurgia
iși reduce esențial
rit
a unei societăți este o operație com
murile de creștere și apoi și ponde
plexă, de caracterizare a tuturor area; se apropie ritmurile de creștere
cestor resurse și structuri, ca și a
ale celor două grupe ale industriei,
proceselor care determină parame
trii specifici stadiului dat al dezvol . perioadele creșterii cu precădere a
producției mijloacelor de producție
tării sociale. O a doua premisă re
fiind. întrerupte de perioade tot mai
zultă din însăși punerea problemei,
îndelungate de creștere mai rapidă
și ânume că acest concept trebuie
a celorlalte ramuri ; industria cu
definit in strinsă legătură cu con
noaște ritmuri înalte de diversificare
ceptele despre alte stadii de dezvol
și modernizare ; ritmul exportului
tare. Fiind un moment intermediar,
de produse industriale începe să de
o etapă între două stadii calitativ
vanseze din ce în ce mai puternic
diferite ale dezvoltării economicoritmul producției; industria tinde să
sociale, o țară cu nivel mediu de
cuprindă mai amplu teritoriul națio
dezvoltare presupune debarasarea de
nal. Paralel cu modernizarea tehni
multe din caracteristicile stadiului
că a industriei se desfășoară un
precedent de dezvoltare, parcurge
proces larg de modernizare tehnică
rea unei părți a drumului care duce
a celorlalte ramuri, cu deosebire
spre noile trăsături calitative
ale
a agriculturii; se afirmă tot mai pu
dezvoltării economico-sociale, atin
ternic caracterul complex al econo
gerea unor parametri superiori in
dezvoltarea forțelor de producție, în
miei și mai departe adîncirea spe
valorificarea resurselor naționale —
materiale, umane și financiare — în
structurarea modernă a economiei,
în productivitatea muncii sociale și
în eficiența acumulării, în organiza
rea și conducerea economiei.
Aceasta înseamnă existența unui
aparat de producție modern, bazat
in principal, pe realizările actualei
revoluții tehnico-științifice. Cali
tatea superioară a forțelor de pro
ducție in noul stadiu înseamnă o
structură nouă a acestora, prin dez
voltarea prioritară a ramurilor, subramurilor și întreprinderilor care
valorifică eficient factorii de pro
ducție naționali și economisesc fac
torii rari de producție, care asigu
ră valorificarea superioară a mate
riilor prime interne și a celor din
import, care nu poluează
mediul
ambiant în proporții ce nu mai pot
fi refăcute decit prin mari cheltuieli.
O structură modernă a economiei
necesită, fără îndoială, o evaluare și
o regindire continuă a raporturilor
dintre cele două mari componente
ale producției sociale — sectoarele 1
și II — dintre grupele componente ale
acestor sectoare, ca și dintre secto
rul primar — agricultura și indus
tria extractivă — a cărui dezvoltare
prioritară este astăzi o cerință esen
țială, sectorul prelucrător și secto
rul terțiar, incluzind serviciile pro
ductive și sociale, cercetarea științi
fică, a căror dezvoltare trebuie real
mente să atingă o nouă calitate.
Stadiul mediu de dezvoltare eco
nomică înseamnă, totodată, rea
lizarea unei capacități sporite
de
încorporare a cuceririlor revoluției
tehnico-științifice contemporane in
economia noastră națională, cit și a
unei noi capacități de generare pro
prie de progres tehnico-științific care
să permită o continuă perfecționare
a tehnologiilor și produselor, atinge
rea unor parametri tehnico-economici și funcționali ai acestora, care
să le asigure capacitatea de concu
cializării internaționale a industriei;
rență cel puțin egală cu cea a altor
începe să crească importanța orașe
țări cu dezvoltare medie.
lor mijlocii etc.
Un alt aspect esențial îl' constituie
Gh. Crețoiu : Nivelul de dezvolta
gradul superior al productivității
re economico-socială a unei țări are
muncii, al randamentelor industriale
un
caracter istoric ; el poate fi ași agricole, al celor din domeniul
preciat printr-un ansamblu de indi
serviciilor și cercetării științifice.
catori și, in același timp, prin reali
Este evident că in acest domeniu
zările de ordin economic, tehnic,
trebuie realizată o nouă calitate și
structural și social, transformări adepășit decalajul încă important care
flate in strinsă legătură cu dezvol
ne separă în acest domeniu esențial
tarea forțelor de producție pe plan
de țările dezvoltate. In condițiile
mondial și, bineințeles, și cu posibili
specifice ale țării noastre, stadiul
tățile și condițiile concrete ale fiecă
mediu de dezvoltare economică ne
rei țări in parte. Date fiind limitele
cesită, deopotrivă, realizarea unui
unui singur indicator și mai ales pa
nivel superior de participare
efi
radoxurile și contradicțiile indica
cientă și echilibrată la circuitul eco
torilor
valorici, considerăm că tre
nomic mondial, care sâ ne asigure,
buie să operăm cu un sistem de in
pe de o parte, procurarea unor ma
dicatori. Conținutul categoriei de ni
terii prime importante pentru dez
vel de dezvoltare poate să sufere .și
voltarea diversificată a economiei
el schimbări. De exemplu, in statis
naționale, ca și a unor utilaje și teh
tica și studiile O.N.U., un loc impor
nologii avansate, iar pe de altă par
tant in caracterizarea nivelului de
te să valorifice superior partea din
dezvoltare al țărilor îl
reprezintă
produsul social destinată exportului,
gradul de alfabetizare a populației,
asigurindu-se astfel echilibrul nece
dar care este operant, are o anumi
sar balanței de plăți externe în con
tă relevanță pentru țările in curs de
diții și constringeri de lungă durată
dezvoltare, in timp ce pentru țările
care caracterizează economia mon
dezvoltate locul acestui indicator il
dială contemporană.
ia stocul de invățămînt. De aseme
Stadiul mediu de dezvoltare eco
nea. în stadiul actual al revoluției
nomică presupune, în altă ordine de
tehnico-știjnțifice nu se poate face'
idei, o continuă modernizare a struc
caracterizarea nivelului de dezvol
turilor economice, sociale, perfecțio
tare al unei țări fără a se avea in
narea acestor structuri, a formelor
vedere baza materială a cercetării,
de conducere și organizare la nivel
resursele alocate in acest scop și
macro și microeconomic, creșterea
contribuția cercetării la creșterea econtinuă a . participării
oamenilor
conomică.
muncii la conducerea, organizarea și
Putem spune că, avind in vedere
înfăptuirea activităților economice și
realitatea zilelor noastre, atingerea
sociale.
unui nivel mediu de dezvoltare eco
I. Blaga : Țările cu nivel mediu de
nomică înseamnă realizarea unui
dezvoltare au încheiat sau urmează
venit național pe locuitor, a unei
să încheie .în scurt timp industriali
producții pe locuitor în principalele
zarea. Aceasta înseamnă că ele nu
vor mai dezvolta industria, in ceea
ramuri ale economiei naționale, a
ce este esențial, pe calea atragerii de
unui potențial tehnic și a'unor struc
brațe de muncă din agricultură, sau
turi economice, precum și a unei
mai bine spus nu vor mai atrage
productivități a muncii sociale care
brațe de muncă în industrie într-o
să fie comparabile cu cele pe care
asemenea măsură incit ponderea
le realizează astăzi țările incluse in
populației ocupate în această ramu
clasificarea internațională pe prima
ră să se mărească sau să se măreas
că cit de cit esențial; in aceste țări,
treaptă ă grupului țărilor dezvoltate
industria încetează deci să se dez
din punct de vedere economic.
volte extensiv. Dezvoltarea
inten
Productivitatea muncii sociale re
sivă a industriei devine regula; aces
prezintă, fără îndoială, un indicator
te țări intră într-o etapă nouă, a
de bază, care caracterizează nivelul
„consolidării și dezvoltării intensive
a industriei".
de dezvoltare economică a unei țări.
După calculele noastre, pentru un
In această etapă, industria Iși con
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grup de circa 20 țări dezvoltate din
punct de vedere industrial, rezultă,
în primul rind, că deși structura
populației ocupate pe cele trei sec
toare este, in general, asemănătoare
(S.U.A. caracterizindu-se prin cea
mai mare pondere a sectorului ter
țiar), în fruntea ierarhiei mondiale
se află țările care ocupă locuri frun
tașe și din punct de vedere al pro
dusului brut pe locuitor.
Un indicator care evită influența
deformărilor valorice, cauzate de
prețuri și de transformările valuta
re. îl reprezintă, desigur, structura
populației ocupate pe principalele
ramuri economice și, fără îndoială,
că lui trebuie să i se atribuie un
loc de seamă în sistemul de indica
tori.
în concluzie, în analiza procesu
lui de trecere a României la un nou
stadiu de dezvoltare' trebuie să ne
raportăm la nivelul atins pe plan
mondial folosind o gamă largă de
indicatori.
In primul rînd, depășirea stadiului
de țară în cturs de dezvoltare trebuie
asigurată printr-un grad
superior
de dezvoltare și modernizare a ba

la sfirșitul acestui cincinal, din sta
diul de țară in curs de dezvoltare.
Din documentele de partid rezultă
clar că nu poate fi luat in conside
rare un singur indicator, ci un sis
tem de indicatori, care cuprinde ve
nitul național, productivitatea mun
cii, producția industrială și structura
acesteia, nivelul de instrucție al
populației. A doua precizare pe care
dorim să o facem : noi nu trebuie să
definim global conceptul sau noțiu
nea de țară cu nivel mediu de dez
voltare, ci să avem in vedere reali
tățile lumii contemporane, existența
în lume a unor țări in curs de dez
voltare cu orînduiri diferite. Să sub
liniem în acest context prioritatea
partidului nostru de a defini sta
diul de dezvoltare pornind, in pri
mul rind, de la nivelul de dezvol
tare al forțelor de producție. Numai
pe o asemenea bază s-a putut
elabora o strategie viabilă care să ne
permită reducerea decalajelor față de
țările dezvoltate.
Se impune să scoatem în evidență
prioritatea partidului nostru de a fi
formulat ideea revoluționară potrivit
căreia la același stadiu de dezvol
tare a forțelor de producție pot

• Concepția novatoare, revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului,
privind definirea stadiilor de dezvoltare economico-socia
lă în condițiile concrete ale României - contribuție de
mare valoare științifică la îmbogățirea gîndirii și acțiunii revoluționare
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• Trecerea României din stadiul de țară în curs de
dezvoltare în cel de țară cu nivel mediu de dezvoltare o etapă esențială în progresul multilateral al națiunii
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• Stimularea puternică a acțiunii factorilor calita
tivi, de eficiență - soluție de fond și de durată a creșterii
noastre economice

*
*
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• Dezvoltarea și modernizarea forțelor de produc
ție - în concordanță cu perfecționarea relațiilor de pro
ducție, a cadrului instituțional al statului și democra Ă
ției socialiste

zei tehnico-materiale a societății și
măi ales o mai mare omogenitate a
acesteia prin reducerea substanțială
a diferențelor existente in prezent in
dotarea diferitelor ramuri cu fon
duri fixe pe locuitor, mai ales între
industrie și agricultură.
In al doilea rind, așa cum rezultă
din documentele partidului nostru,
trecerea la un nou ștadiu de dezvol
tare implică creșterea accelerată a
productivității muncii sociale, pe această bază urmind a fi realizată
majoritatea covirșitoare a sporului
de venit național. Fără realizarea acestei creșteri a productivității socia
le nu se poate depăși acea limită ce
separă țările mediu dezvoltate de
țările în curs de dezvoltare. O
latură esențială o reprezintă și apropierea nivelului productivității
muncii din agricultură față de cea
din industrie.
în al treilea rînd, realizarea obiec
tivului fundamental al actualului
cincinal implică și accentuarea pro
cesului de modernizare a structurii
economiei naționale, prin ridicarea
ponderii construcțiilor de mașini și
chimiei atît in structura producției
industriale, cit și in structura expor
turilor. Pe această bază trebuie re
alizat un nivel mai ridicat al pro
ducției nete pe locuitor obținută în
ramurile prelucrătoare ale indus
triei, comparabilă cu cea realizată
de țările dezvoltate.
în al patrulea rînd, trecerea Româ
niei in rîndul țărilor cu dezvoltare
economic^ medie va fi Însoțită și de
schimbări importante în
structura
socială, in structura populației ocu
pate în principalele ramuri ale economiei.In fine, trecerea Ia un nou stadiu
de dezvoltare va fi însoțită și de ri
dicarea nivelului calitativ al vieții,
de schimbări pozitive în condițiile
de muncă și de viață ale populației,
lîî- Părăluță : In definirea con
ceptului de țară cu nivel mediu de
dezvoltare trebuie să pornim de la
coordonatele și elementele pe care Ie
conțin documentele de partid, cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu,
în ultimă instanță, planul actual care
precizează o anumită strategie pri
vind direcțiile în care trebuie să ac
ționăm pentru ca România să iasă,

coexista orînduiri sociale diferite.
Considerăm întru totul justificată
sublinierea că nivelul de dezvoltare
al unei țări trebuie judecat in raport
•de nivelul forțelor de producție
existente la un moment dat. Germa
nia anului ’38, cu dezvoltarea de
atunci, dacă am aprecia-o cu ochii de
astăzi, ar apărea net ca o țară în curs
de dezvoltare. Or. România de azi
depășește principalii parametri eco
nomici ai Germaniei din anul ’38, care
se afla atunci in virful piramidei ță
rilor dezvoltate. Trebuie spus acest
lucru pentru că adeseori există ten
tația de a se privi prea mult in tre
cut. de a se stabili comparații cu
acest trecut. Viziunea partidului nos
tru este de a se aborda conceptul de
țară eu dezvoltare medie in condi
țiile dezvoltării actuale a forțelor de
producție, bineințeles luind in con
siderare dialectica dezvoltării aces
tora pe plan mondial. Peste 5—10
ani pot interveni alte elernente care
să definească evoluția forțelor de
producție.
Trebuie precizat că România în
deplinește în linii generale cerin
țele pentru o țară cu dezvoltare eco
nomică medie. Decalaje mai mari
sînt însă la indicatorii calitativi. De
aceea, în ansamblul indicatorilor
care trebuie luați în considerare in
definirea unei țări cu dezvoltare eco
nomică medie se cuvine situat pe
primul loc nivelul productivității
muncii, indicatoi’ de sinteză care ex
primă, intr-un fel sau altul, toți in
dicatorii ; el reflectă gradul de in
dustrializare al țării.
I. Blaga : Direcțiile și obiectivele
trecerii României într-un nou stadiu
de dezvoltare sînt, în esență, cele cu
prinse în hotâririle Congresului al
XlII-lea al partidului. Aceste direc
ții șl sarcini sînt determinate de ni
velul deja atins în dezvoltarea for
țelor de producție în țara noastră și
răspund cerințelor necesare ale pro
gresului nostru economic, social, po
litic, cultural etc. Firește, formu
larea acestor direcții, obiective și
sarcini, fundamentarea și stabilirea
termenelor înfăptuirii lor se află și
sub semnul crizei economice mon
diale ; probabil, chiar dacă nu ne-am
fi confruntat cu dificultățile crizei
mondiale, obiectivele, sarcinile și

direcțiile dezvoltării noastre econo
mico-sociale, în viitorii ani. pină la
transformarea României într-o țară
cu nivel mediu și după aceea nu ar
fi fost diferite esențial de cele pe
care ne propunem acum să le înfăp
tuim. In orice situație, ar fi trebuit
să trecem la o dezvoltare mai rapi
dă a ramurilor prelucrătoare ale in
dustriei și, mai ales, a celor avansate
tehnic sau care valorifică intensiv
resursele economice, la valorificarea
superioară (la nivelul performanțe
lor din țările dezvoltate) a materiilor
prime și energiei, la transformări
esențiale în baza tehnico-materială,
în structurile și organizarea agri
culturii, în raporturile dintre sat și
oraș, la restructurarea industriei în
vederea unei încadrări mai eficiente
în diviziunea mondială a muncii și
la reducerea sau menținerea in li
mite raționale a datoriei externe etc.
Criza economică mondială și cor
tegiul de crize care o compun și o
însoțesc ne-au obligat, mai ales, să
realizăm aceste obiective mai repe
de, cu eforturi concentrate într-o
perioadă mai scurtă de timp și, de
aceea, mai mari ; criza complică pro
blemele dezvoltării noastre.
Dintre toate direcțiile de acțiune și
sarcinile dezvoltării noastre actuale
citeva sînt decisive.
Prima constă în progresul tehnicoștiințific foarte rapid al țării. Dece
niul revoluției tennico-științifice în
seamnă intensificarea fără precedent
a cercetărilor științifice fundamen
tale, de dezvoltare și aplicative, a
proiectării tehnologice etc., care tre
buie să ne deschidă accesul larg spre
tehnologiile de virf existente pe plan
mondial, să ne permită modernizarea
rapidă a fondurilor fixe și înlocuirea
celor învechite pe care nu le mai
putem moderniza, sporuri deosebite
ale productivității și economisirea
resurselor naturale șl a energiei.
Trebuie să realizăm apoi ca o parte
mai mare a timpului specialiștilor cu
studii superioare din producție să
fie consacrată cercetării ; Ia fel cînd
este vorba de personalul didactic din
învățămintul superior și chiar mediu.
Cea de-a doua sarcină constă în
restructurarea rapidă a industriei,
chiar cu sacrificii, in direcțiile hotărite de Congresul al XlII-lea.
Acum trebuie să
optăm
pentru
subramurile industriei ce vor trebui
dezvoltate in următorii 10—15 ani,
ramuri care să dea profil industriei
noastre, ramuri pentru care avem
condiții sau ne putem crea lesne
condiții favorabile, ramuri în care
putem realiza performanțe — calita
tive și de cost — mondiale, pe care
să le menținem vreme îndelungată,
care să ne încadreze eficient în divi
ziunea mondială a muncii.
O altă sarcină este infăptuirea re
voluției agrare în cele mai scurte
termene posibile ; această revoluție
este in primul rind tehnică, apoi eco
nomică. inclusiv prin redistribuiri
esențiale ale venitului național in fa
voarea agriculturii și. în sfîrșit, so
cială. vizînd transformarea esențială
a condițiilor de muncă profesionale,
culturale etc. in lumea satelor.
Gh. Crețoiu : Trecerea de Ia dez
voltarea extensivă la cea intensivă
ridică răspunderi deosebite in fața
tuturor colectivelor de muncă din
economie in ce privește creșterea
susținută a productivității muncii și
în general a eficienței întregii acti
vități economice.
Un raport al Comisiei economice a
O.N.U. ne plasează intre țările eu
ropene pe primul loc in ce privește
înnoirea aparatului de producție și
ritmul de creștere a productivității
muncii. Fără indoială că ritmurile
noastre inseamnă foarte mult, dar in
judecarea lor trebuie să avem in ve
dere, in același timp, și nivelul pro
ductivității muncii calculat pe un lu
crător ocupat. Or, diferențele la pro
ductivitatea muncii pe care le avem
în prezent față de țările avansate
sint mai mari decit diferențele exis
tente la înzestrarea cu fonduri fixe
pe un lucrător ocupat. Tocmai acest
spor de dotare trebuie intens folo
sit pentru a urca rapid și nivelul
productivității muncii. O perioadă
relativ mare dinamica productivității
muncii a fost devansată de dinamica
fondurilor fixe. Creșterea mai rapi
dă a fondurilor fixe in raport cu
creșterea productivității muncii a
fost unul din factorii care au dus la
majorarea ponderii cheltuielilor ma
teriale in produsul social și in pro
dusul global al unor ramuri ale eco
nomiei naționale. Fără a nega impor
tanța decisivă a progresului tehnic,
pentru etapa actuală esențială este
afirmarea prioritară a factorilor neinvestiționali în creșterea producti
vității muncii, adică a celor condițio
nați de organizarea producției și a
muncii, calificarea muncitorilor, în
tărirea disciplinei muncii.
M. Părăluță : Trebuie să precizăm
că noi dispunem in prezent de solu
ții concrete, viabile, de ieșire a
României din stadiul de țară in curs
de dezvoltare. Aceste soluții sint cu
prinse în, însuși planul cincinal, care
reflectă deopotrivă resursele și con
dițiile necesare pentru a realiza, in
a doua jumătate a deceniului actual,
acest obiectiv.
Desigur, România parcurge aceas
tă etapă în condițiile unei crize eco
nomice mondiale, ceea ce ne obligă
la unele restricții — energetice, de
materii prime, între care și laptul
că creditul nu mai poate fi folosit
pentru creșterea economică. De aci și
restricțiile in ce privește importul.
Pe de altă parte, în această etapă,
latura principală a creșterii econo

miei nBastre o constituie dezvoltarea
intensivă, prin afirmarea puternică a
factorilor calitativi. Prin însăși struc
tura planului cincinal se urmărește,
înainte de orice, lichidarea decala
jelor calitative față de țările dezvol
tate economic. Este tocmai conținu
tul și scopul noilor strategii stabilite
în domeniul investițiilor, progresului
tehnic, energeticii, utilizării bazei de
materii prime și materiale.
Redacția : Ajunși in acest pum-t
al discuției, socotim că se cuvine lăr
gită sfera observației, relevind efec
tul de antrenare a creșterii economi
ce exercitat de schimbările ce in
tervin in planul social-politic, al
structurilor, instituțiilor etc. Este
demn de subliniat faptul că cel ce
dorește să înțeleagă resorturile evo
luției economiei românești va tre
bui să evite cu grijă greșeala de a
analiza problematica implicată in
afara
contextului
social-politic,
structural, organizational, tn pofida
unor înclinații de a aborda creșterea
economică „in sine", se conturează
tot mai pregnant necesitatea de a
renunța la viziunile care împiedică
înțelegerea adevărului că progresul
economic nu poate fi realizat decît
prin susținerea lui de schimbările ce
intervin și in celelalte planuri — ale
organizării sociale, politice, institu
ționale, chiar și în procesele .de în
vățare, înțelese in accepțiunea cea
mai largă, in modul de viață. Toc
mai o asemenea viziune complexă
promovează partidul nostru prin
programul făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate.
Concepția partidului nostru
pre trecerea la o noua, calitate a
vieții implică indiscutabil o anunți- i
bunăstare și securitate ecor-gfe^ /
dar respinge net ideea . consul
/
mulul tipic societății ciapitalff'
voltate, îmbuibării și 'nstptii. rteantatea dovedește că expansiunea eco
nomică a țărilor capitaliste, cu ac
cent pe stimularea artificială a con
sumului, nu a adus colectivității so
ciale mai multă fericire și nici mai
multă securitate. Impasul „societății
de consum" a arătat încă o dată cit
de șubrede smt modelele de creștere
care, neglijindu-l .pe om, pun in cen
trul lor criteriile economice „pure",
izvorite din goana după profit cit
mai înalt, in dauna unor ameliorări
pe plan social, cultural etc.
M. Părăluță : Se cuvine să subli
niem că pe plan social, din foarte
multe puncte de vedere, sîntem la
nivelul țărilor avansate economic, ba
mai mult chiar, cu un avans însem
nat în anumite privințe datorită su
periorității relațiilor
noastre
de
producție.
Dacă aducem in discuție invățămîntul, ocrotirea sănătății, asis
tența socială, activitatea cultura
lă in ansamblul! său, nu poa
te fi vorba de nici un decalaj față
de țările puternic dezvoltate, ba dim
potrivă. In vreme ce la noi sint în
curs de aplicare măsuri pentru in
făptuirea progresului social preco
nizat de Congresul al XlII-lea al
partidului, în țările capitaliste, chiar
cele mai dezvoltate, sînt afectate
puternic în prezent tocmai sectoarele
sociale, învățămintul, sănătatea, cul
tura, unde se înregistrează serioase
reculuri. Prin intreaga sa evoluție,
România oferă un model viabil de
ieșire, intr-o perioadă scurtă, din
starea de țară in curs de dezvoltare;
aceasta dovedește avantajele socialis
mului, forța, capacitatea și creativi
tatea poporului nostru, stăpin pe
soarta sa, ilustrează înalta valoare a
experienței românești.
C. Mecu : Trecerea României în
rîndul țărilor cu un nivel mediu de
dezvoltare are o deosebită importan
ță și pe plan politic. Se știe că, cu
cit este economia mai puternică, cu
atit mai autentică este și indepen
dența economică a țării — suportul
trainic și de neînlocuit al indepen
denței politice.
Ar mai trebui adăugat la cele
spuse pină acum și sublinierea că
edificarea unei economii puternice,
moderne, intensive pe pămintul
României constituie deopotrivă un
act de profund patriotism revoluțio
nar și, în același timp, de inaltă
semnificație
internațională.
Este
aceasta suprema dovadă a atașa
mentului partidului nostru față de
idealurile cele mai scumpe ale po
porului nostru, cit și față de țelurile
afirmării forței socialismului în lume.
A încetat de mult să fie o simplă
teză teoretică adevărul că, cu cit va
fi mai puternică sub raport econo
mic. fiecare țară socialistă, cu atît
mai puternic se va arăta lumii socia
lismul în întregul său, cu atît va fi
mai mare forța lui de înrîurire.
★
Discuția a evidențiat două conclu
zii majore : întii, că avem un plan
strategic ferm, structurat pe realită
țile țării noastre, pe posibilitățile ei
actuale, in măsură să asigure, in
cursul actualului cincinal, trecerea
României în rindul țărilor cu nivel
mediu de dezvoltare economică, ceea
ce va însemna un mare pas înainte,
deopotrivă pe planul dezvoltării și
moderpizării forțelor de producție,
cit și al înfloririi condiției umane.
în al doilea rînd, s-a desprins
ideea că pentru înfăptuirea acestui
grandios progres sint necesare mun
ca susținută a fiecărui membru al
societății, manifestarea unei profun
de responsabilități sociale. în toate
actele ce angajează^ avuția națională.
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tăpînit de ecoul unui emoțio
nant gînd al lui Nichita Stănescu — „a vorbi despre limba
română este ca o duminică-1 —
meditez, la rindu-mi, la faptul
că despre limba română s-au
rostit nenumărate asemenea frinturi
dintr-un mare adevăr — cel mai
adesea părticele ale unor discursuri
lirice, deci inveșmintate in haine
de metaforă, nu de puține ori me
morabilă : „Limba este întîiul mare
poem al unui popor" — afirma
Lucian Blaga ; „Limba română este
patria mea" — adăuga același Nichita
Stănescu; ea este „o nuntă de graiuri
și cuvinte" (Tudor Arghezi), care
„trece din casă în casă și din sat in
sat" (loan Alexandru) ; e „Slăvit
pristol de piatră și de floare" (V.
Voiculescu). „...grai de pîrîu legînd
luceferi / in zori prin clăile de fin"
(Ion Pillat) ; „Limba noastră-i o
comoară", e „foc ce arde...", e
„numai cîntec", „Limba noastră-i
graiul piinii..." (Al. Mateevici) ;
„Mult e dulce și frumoasă / Limba
ce vorbim, / Altă limb-armonioasă
/ Ca ea nu găsim !“ (George Sion^Nu știu dacă fata aceea de numai
15 ani cunoștea aceste îmbinări de
cuvinte cu lumini de gînd și suflet,
ca și multe altele asemenea (cu si
guranță că măcar unele dintre ele
nu-i erau străine) ; ea scria, concen
trată. iar pe fața ei mică și frumoa
să se putea citi energie, îndulcită de
candoare ; Iși scria lucrarea cu care
participa la una din fazele. concui sului de limbă și literatură română
ce poartă numele geniului titular al
poporului nostru și al rostirii, „nepe
reche" — Mihai Eminescu. Trebuind
să întocmească o lucrare cu tema
..Limba noastră-i o comoară", ea nu
și-a adus în sprijinul propriilor ginduri nici una din definițiile metafo
rice zămislite sub condeiul atitor
făuritori de lumi ce cresc din sufle
tul cuvintelor (unele dintre ele de
venind fără de moarte — și lumile,
și vorbele), ci, luind numai, pe cont
propriu împlinirea cerinței, a început
să scrie apăsat, parcă cu toată ființa
ei : „Limba română este viața noas
tră. este sufletul nostru cu oglinzi
fermecate in lumina cărora se vede
chipul cel mindru și încercat al țării,
al poporului."
Așadar, „limba română este viața
noastră, este sufletul nostru". îmi
place s-o repet. Și, pornind de la afirmația acestei fete de 15 ani, mă
întreb și de data aceasta, ca în atitea alte rinduri — de cele mai
multe ori gindul s-a rostit în fața a
zeci de perechi de ochi ce luminau,
de deasupra rîndurilor de bănci, spa
țiile dintre pereții unor săli de clasă
— cine se ppate lipsi, cu de la sine
putere, prin proprie voință și decizie,
de „viața" sa, de „sufletul" său? Și
aceasta in condițiile în care totul din
jur, pornind de la legi 'și documente
de partid, de la programe de învătămînt și manuale și pînă la vorbele
calde ale miilor de dascăli îndeamnă
la o atitudine contrară, firească și
necesară.
Că a fost șl este nevoie de aseme
nea întrebări, chiar dacă nu astfel
formulate, stau mărturie preocupă-.
rile actuale prezente pe toate trep
tele de învățămînt și. mai larg, pe
..băncile" de studiu ale întregii vieți,
de a realiza, cum se cuvine, îndem
nul sacru din „testamentul" Văcănescului cu privire la „creșterea lim
bii românești", care, în contextul
ST-patiei circumscrise, s-ar traduce
rțup Uraușirea ii folosirea corectă a
tS’Ti naționale, păstrarea nealteracă frumuseților și a armoniilor ei.
țn.V’,rin însușirea cel puțin a mad ale li teraturii în care se
află, transfigurată în cuvînt, cu con
tur de efigie nepieritoare, esența fi
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inței neamului privită în devenirea
ei. prin curgerea anilor, a veacurilor.
Beneficiind de programe și de ma
nuale noi — mai bine poiectate și
realizate (în ultimii 5—6 ani, prin
grija și eforturile Ministerului Edu
cației și Invățămintuiui. ale Editurii
didactice și pedagogice, eforturi in
care au fost cuprinși peste o sută de
profesori din Capitală, cu deosebire,
dar și din țară, s-a realizat cit in
zeci de ani de dinainte, iar această
serioasă și amplă acțiune se află in
curs
de desfășurare, la începutul
viitorului an școlar, de pildă, urmind
să intre in vigoare programe noi de
învățămint și manuale noi pentru
clasele a VII-a și a VIII-a, ca și ma
nuale elaborate după programe noi
pentru clasele -a IX-a și a X-a, iar
peste încă un an și pentru clasele a
Xl-a și a Xll-â) — avind la dispoziție
o bogată literatură cu caracter melo
dic, didactic Și pedagogic, elaborată
și editată tot prin grija M.E.I., dar

rarea întregii activități didactice,
metodice, științifice și educative, pe
îmbunătățirea stilului de muncă. în
sensul conturării unei personalități a
colectivului. întăririi spiritului
de
echipă, cunoașterii și popularizării
experienței pozitive, pe amenajarea
sălilor speciale pentru studiul limbii
și literaturii române, după un pro
iect elaborat de inspectoratul șco
lar). ca și pe continua perfecționare
a activității din cadrul cercurilor
pedagogice (forma de bază a muncii
acestora constituind-o colocviile metodico-științifice — activități com
plexe cu caracter teoretic și prac
tic) și a celei desfășurate la nivelul
Capitalei, cu sprijinul de specialita
te al Facultății de limba și litera
tura română, al Societății de științe
filologice, al institutelor științifice
de profil și al Academiei Române.
Pentru a determina sporirea inte
resului elevilor fată de studiul lim
bii și literaturii române. în fiecare

hal Eminescu", la a cărui fază finală
reprezentanții Bucureștiului au ob
ținut. in fiecare an, rezultate bune
și foarte bune. (Incepînd din anul
trecut, la faza inițială a concursului,
cea de masă, participă, practic, toți
elevii de la clasa a VI-a pină la a
XII-a). Le amintesc doar pe cele
din acest an : din 86 de elevi bucureșteni participanți la etapa naționa
lă a olimpiadei, 82 s-au întors cu
premii și mențiuni, cu o medie gene
rală de 8,73. De asemenea, în școlile
bucureștene și din sectorul agricol
Ilfov desfășoară o. frumoasă activi
tate circa 2 500 de cercuri de limba
și literatura română, cercuri drama
tice. de estetică, cenacluri literare,
care antrenează, intr-o muncă de
acumulare deosebită și de creație,
peste 65 000 de elevi. Rezultate foar
te bune au obținut, și obțin elevii
noștri la concursul de creație lite
rară ..Tinere condeie" și la edițiile
Festivalului ..Cîntarea României", la
care sute de colective și formații
școlare, sub îndrumarea directă a
unor inimoși profesori de' limba și
literatura română, obțin, de fiecare
dată, titlul de laureati pe tară.
Cu prilejul diverselor momente de
evaluare — din clasă. în cadrul
probelor de verificare pentru în
scrierea in prima treaptă de liceu, al
examenului de bacalaureat etc. —
constatăm, din nefericire, și faptul
că o serie de elevi au lipsuri serioa
se în însușirea unor cunoștințe și în
formarea unor deprinderi din dome
niul limbii și literaturii române :
unii nu știu să citească in mod
cursiv (în clasele mici, firește), să
scrie lizibil și corect, să se exprime
logic ; alții' n-au fost cu nimic con
taminați de iubirea pentru carte, eu
toate eforturile dascălilor, n-au de
prinderi de a investiga și evalua un
text literar, de a spune ceva repre
zentativ despre un scriitor sau o
epocă din dezvoltarea literaturii na
ționale, nu știu să realizeze tipurile
de bază din domeniul compunerilor,
au un vocabular sărac, stilcesc lim
ba, cunosc prea puțin din domeniul
gramaticii etc.
Izvorul principal al ’ lipsurilor tre
buie căutat, cred, în mare măsură,
in munca necorespunzătoare a unora
dintre învățători și profesori, în
nepriceperea și nepregâtirea altora,
in rutina din care nu vor sau nu pot
să iasă, ca și în alte asemenea as
pecte care înseamnă, în fond, activi
tate desfășurată fără competentă si
fără răspundere.
Sînt. desigur, multe direcțiile de
efort, dar, între acestea, după opinia
noastră, e nevoie să se stăruie cu
deosebire pentru : sporirea motiva
ției față de învățătură din partea
tuturor elevilor (și in acest sens sint
nenumărate căi de folosit), înarmarea
elevilor cu instrumentele muncii in
telectuale (aceștia „să fie invățați sa
învețe",- după cum se spune), spo
rirea preocupărilor pentru antre
narea tuturor elevilor, pe toată du
rata lecțiilor. în activități concrete,
diferențiate, adecvate posibilităților
lor de înțelegere și de
asimilare
(pentru că, în prezent, numeroși elevi
scapă atenției profesorilor, ei nu fac
nimic sau aproape nimic ore. zile,
săptămîni în șir. căpătînd astfel sen
timentul inutilității, al neputinței și.
bineînțeles, lăsîndu-se cuceriți
de
alte preocupări decit cele ale învă
țăturii serioase) : este nevoie, de
asemenea, ca formarea deprinderi lor de gîndire logică, de exprimare
fluentă și de scriere corectă —
sarcină fundamentală a
întregului
învățămint. — să se situeze, cu ade
vărat, in centrul preocupărilor (obli
gatorii) ale tuturor cadrelor didac
tice. ale tuturor slujitorilor școliL
„A vorbi despre limba română este
ca o duminică"... A ridica pe copiii
noștri, pe elevii noștri la înălțimea
Înțelegerii, înțelepciunii și frumuseții
acestui gînd și a-i determina, mai
ales, să facă din ființa lor un leagăn
de lumină pentru rostirea frumoasă,
curată și limpede a limbii române,
consfituie, pentru toți slujitorii șco
lii, o profundă îndatorire patriotică.

CREȘTEREA LIMBII ROMÂNEȘTI
- ÎNDATORIRE PATRIOTICĂ
A SCOLII
și a unor inspectorate școlare. între
care și cel din București, literatură
care popularizează cele mai valo
roase experiențe ■ în proiectarea și
realizarea unui învățămint activ, efi
cient. luîndu-și în sprijin nenumă
ratele mijloace audiovizuale reali
zate în ultimul timp (diafilme, dia
pozitive,
benzi magnetice, discuri,
planșe, filme didactice), ca și apara
tura modernă de învățămînt, dascălii
de limba și literatura română, din
Capitală și din țară, au reușit să ajungă la realizări notabile în predarea
și însușirea acestei esențiale disci
pline. școlare.
Intre cei peste 1300 de profesori
de limba și literatura română din
București și sectorul agricol Ilfov
sint multe cadre nu numai cu o bună
și foarte bună pregătire de speciali
tate, cu orientare politică și ideolo
gică, ci și cu simțul responsabilită
ții. oameni care desfășoară o bogată
activitate didactică, educativă, știin
țifică. politică și obștească, dăruindu-se pregătirii temeinice a elevilor
lor, școlilor din colectivele cărora fac
parte, răspunzind cum se
cuvine
unei bogate palete de sarcini de tot
felul, desfășurate în școală și în afa
ra acesteia (să amintim, de pildă, că
Festivalul național „Cintarea Româ
niei" se sprijină, în ceea ce privește
participarea școlilor, în cea mai
mare măsură, pe contribuția profe
sorilor de limba si literatura româ
nă).- Prin prisma exigențelor sporite
puse în fața școlii prin documentele
de partid și de stat, formulate în cuvîntările secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
s-a acordat și se acordă atenție deo
sebită perfecționării activității -ca
drelor didactice la nivelul colective
lor de catedră in primul rind (in
această privință accentul se pune pe
asigurarea unei unități de concepție
și de acțiune in ceea ce privește
proiectarea, organizarea și desfășu-

școală și liceu din Capitală s-au or
ganizat și se organizează o serie de
activități cu un accentuat caracter
instructiv-educativ. între care : mon
taje literar-muzicale sub genericul
„Odă limbii române", cu poezii în
chinate limbii noastre, concursuri de
recitări, dezbateri pe probleme vizînd
importanța limbii și literaturii în
formarea spirituală a tinerelor gene
rații (la care participă și părinții
elevilor), montaje literare cu ver
suri închinate patriei, partidului,
păcii și copilăriei, ca și spectacole
pornind de la un scenariu dramatic,
alcătuit pe ideea permanentei iubi
rii de patrie și popor în literatura
noastră. S-a acordat și se acordă
atenție vizitării, de către fiecare
elev, a Muzeului literaturii româ
ne și a unor case memoriale si parti
cipării la o serie de activități didac
tice și educative organizate în cadrul
acestor instituții, inițierii unor in
teresante excursii literare in diverse
zone ale țării.
Pentru măsurarea randamentului
școlar al elevilor se dau probe de
evaluare inițială la începutul fiecă
rui an școlar, lucrări scrise trimes
triale cu subiect unic, la nivelul Ca
pitalei, pentru clasa a VIII-a, și la
nivelul școlilor pentru toate celelalte
clase, se analizează rezultatele obți
nute în munca cu elevii.- în fiecare
lună, stabilindu-se, de fiecare dată,
măsuri de îmbunătățire.
In asemenea condiții (din peisajul
cărora am selectat doar cîteva ele
mente), constatăm că, în școli gene
rale și licee. elevii, în general,
citesc mult șl • știu să pătrundă
în
lumea unei
opere literare,
răspund bine •— oral și în scris —
au deprinderi de exprimare fluentă,
nuanțată uneori, de scriere corec
tă, de investigare și evaluare a ope
relor literare. Pasiunea pentru limba
si literatura națională se vede si din
participarea anuală a circa 35 000 de
elevi din Capitală’ la concursul „Mi-

RESURSELE LOCALE

Amplă frescă a unui moment
memorabil din lupta revoluționară
a partidului
Ultimul număr al revistei. „Era so
cialistă" constituie un veritabil do
cument așupra unui moment de
adincă reverberație privind activita
tea și lupta eroică a partidului nostru
comunist. întreg cuprinsul acestui
număr adună, in paginile sale, comu
nicările prezentate in cadrul sesiunii
științifice omagiale organizate de
Consiliul Național al ȘtTinței și Invățămîntului, Academia Republicii So
cialiste România. Academia „Ștefan
Gheorghiu" și Institutul de studii is
torice și sociăl-poiitice și al Simpo
zionului național susținut de Comi
tetul Central al Uniunii Tineretului
Comunist, Consiliul Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din
România și Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor cu prilejul ani
versării a 50 de ani de la procesul
de la Brașov al luptătorilor comu
niști și antifasciști.
în istoria glorioasă a partidului și
a țării, procesul de Ia Brașov s-a în
scris drept o pagină nepieritoare de
luptă pentru democrație și pace, pen
tru dreptate socială, libertate și
independență națională. Prin par
ticiparea plină de abnegație, curaj
și demnitate a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în fruntea grupu
lui de tineri comuniști și antifasciști,
procesul de la Brașov s-a transfor
mat într-o tribună de luptă, de la
care s-au făcut auzite chemările
partidului pentru unirea tuturor for
țelor democratice și revoluționare pe
o platformă comună antifascistă,
pentru lărgirea drepturilor democra
tice și îmbunătățirea stării materiale
și spirituale a maselor — condiții
fundamentale pentru însăși întărirea
capacității de apărare și rezistență a
țării în fața amenințării fascismului
și a războiului.
în cadrul materialelor cuprinse in
sumarul noului număr al revistei
„Era socialistă" se ilustrează puter
nic faptul că, desfășurată in perioa
da în care se împlinea o jumătate de
veac de la procesul de la Brașov,
marea adunare populară ce a avut
loc în acest municipiu, cu prilejul
vizitei de lucru efectuate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a pri
lejuit o sintetică subliniere a multi
plelor semnificații pe care le-a de
gajat evenimentul petrecut în urmă
cu 50 de ani. Adresindu-se locuitori
lor municipiului Brașov, tovarășul
Nicolae Ceaușescu spunea : „Am ți
nut să fac această vizită la Brașov,
avind in vedere că, in urmă cu 50

tv
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea tn economie. Cinci
nalul 8 — înfăptuirea noii revoluții
agrare — obiectiv prioritar al în
tregii activități din agricultură

de ani, tot in această lună, un grup
de comuniști,
...printre care mă aflam
și cu, am tost judecați aici, la tribu
nalul militar. Au trecut de atunci 50
de ani. Sigur, felul in care comuniș
tii au luptat in ilegalitate pentru
apărarea intereselor națiunii noastre,
ale oamenilor muncii, ale întregii na
țiuni, poziția fermă față de dușma
nul de clasă, hotărirea cu care a ac
ționat in unirea întregului popor
pentru transformarea revoluționară
a societății au demonstrat forța și
capacitatea partidului nostru de a
răsturna vechea orinduire bazată pe
exploatare și asuprire, de a înfăptui
cea mai dreaptă societate din lume

0 SEMNIFICATIVA
EVOCARE ISTORICA
— societatea socialistă — și de a-și
propune să meargă ferm inainte spre
comunism
în comunicările publicate în revistă
se evidențiază rolul hotăritor pe care
l-a avut tinărul militant revoluționar
Nicolae Ceaușescu, care atunci, in
> zilele procesului, a dovedit, cu stră
lucire, înalte trăsături politice, mo
rale, revoluționare — dirzenie, neîn
fricare, puternică voință de luptă,
maturitate politică, fierbinte patrio
tism, nestrămutată încredere in vic
toria cauzei partidului.
în semn de inaltă prețuire și alea
să stimă, de profundă recunoștință,
de subliniere a semnificației politice
a evenimentului de acum 50 de ani și
a rolului hotăritor ce a revenit secre
tarului general al partidului in afir
marea punctului de vedere al parti
dului comunist, așa cum este cunos
cut, recenta plenară a C.C. al- P.C.R.
a adoptat Omagiul C.C. al P.C.R. —
document cuprins in revistă împreu
nă cu telegramele adresate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de către participanții la sesiunea științifică și sim
pozionul național.
Comunicările științifice prezentate
în cadrul celor două manifestări na
ționale pun in lumină rolul hotări
tor in procesul de la Brașov al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, care, de
venind din acuzat, acuzator, a demas
cat, cu exemplară vigoare revoluțio
nară, inechitățile sociale, opresiunile
politice, pericolul fascismului, revi
zionismului și al războiului, chemînd

la lupta unită toate forțele democra
tice și patriotice pentru apărarea in
tereselor supreme ale clasei munci
toare, ale întregii națiuni. Comunică
rile relevă, de asemenea, calitățile
deosebite de luptător comunist ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care,
din frageda tinerețe, și-a dedicat în
treaga viață luptei pentru înfăptuirea
idealurilor de libertate, independen
ță și progres ale poporului român.
Cele două reuniuni științifice au
oferit, totodată, o sinteză cuprinză
toare, remarcabilă prin profunzimea
argumentației, privind drumul de
lupte glorioase ale Partidului Comu
nist Român — forța care, intruchipînd conștiința revoluționară a po
porului, și-a identificat țelurile cu
năzuințele vitale ale maselor, și-a
asumat misiunea istorică de a apăra
independența și suveranitatea pa
triei, de a lichida pentru totdeauna
asuprirea și exploatarea, de a făuri
pe pămintul României o societate a
dreptății sociale și naționale — so
cietatea socialistă și comunistă. In
acest larg context, in comunicări sint
înfățișate mărețele realizări obținute
de oamenii muncii din România
in construcția socialistă, îndeosebi
in perioada glorioasă inaugurată
de cel de-al IX-lea Congres al
partidului, de cind, spre binele
și fericirea poporului român, i n
fruntea partidului a fost ales tova
rășul Nicolae Ceaușescu, revoluțio
narul încercat care conduce cu stră
lucire și cutezanță destinele Româ- >
niei pe calea progresului și civiliza
ției socialiste, afirmării ei demne,
libere și independente în rîndul na
țiunilor lumii.
Revista iși incheie sumarul cu un
succint comentariu pe marginea vi
brantelor omagii aduse partidului,
conducătorului iubit, de participanții
la simpozioanele desfășurate in Capi
tală și în toate județele țării. In
aceste reuniuni omagiale s-a dat glas
hotăririi unanime a comuniștilor, a
tuturor oamenilor muncii de a urma
cu încredere și devotament înaltul
exemplu de patriot înflăcărat, de mi
litant strălucit pentru cauzp socialis
mului
și păcii
al
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de a acționa fără
preget, strins uniți in jurul partidu
lui, al secretarului său general, pen
tru înfăptuirea exemplară a obiecti
velor stabilite de Congresul al XIIIlea al partidului, pentru ridicarea
scumpei noastre patrii pe noi culmi
de progres și civilizație socialistă și
comunistă.

20,35 Sub tricolor, sub roșu steag. Cîntece și versuri patriotice, revolu
ționare (color)
20,45 Congresul marilor . deschideri În
noitoare • Principiile eticii
și
echității socialiste — ferm aplicate
In viață
21,05 Film serial (color). Expediția dis
părută. Premieră TV. Producție a
studiourilor
sovietice.
Ultimul
episod
i
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Administrația de Stat Loto-Pronosport informează
Duminică, 20 iulie 1986. are
loc o nouă TRAGERE LOTO 2,
a doua din această lună. Inscriipdu-se în seria formulelor
mai recent lansate de Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport,
acest gen de tragere s-a impus
prin simplitatea sa și, in același
timp, prin șansele mari de cîștiguri oferite. Spre deosebire
de tragerile obișnuite, la Loto 2

se atribuie cîștiguri și pentru
variariiele cu numai două nu
mere ciștigătoare. Se efectuează
■ trei extrageri succesive, cu un
total de 12 numere din 75, bile
tele avind drept de participare
la toate extragerile și, în con
secință, posibilități de a obține
cîștiguri importante. Ultima zi
în care pot fi jucate numerele
preferate este sîmbătă 19 iulie.

Prof. Georqe SOVU

-SUPERIOR VALORIFICATE!
Resurse locale — la baza
micii industrii. Exista mai de

Reînnoirea produselor în
pas cu cerințele beneficiari-

mult părerea că în zona de cîmpie
a județului Prahova nu ar exista
resurse locale pentru mica industrie,
singura bogăție fiind pămintul bun
pentru agricultură. Părerea a fost in
firmată de oameni puși în situația
de a căuta și a pune in valoare
materii prime indispensabile micii
industrii. «Să folosim bine resursele
locale, multe, puține, atîtea cite
sint ; spunea într-o adunare pre
ședintele cooperativei agricole din
Gherghița, Gheorghe Anghel. Pînă
prindem „gustul
meseriei" și ceva
experiență».
Erau primele în
cercări, cu peste
două decenii în
urmă, cînd s-a
format o echipă
de cîțiva meseri
ași împletitori de
nuiele, la care s-au adăugat meșteri
in fabricarea teracotei.
Cu timpul acest sector de indus
trie mică a ajuns să aibă o pondere
mare — circa 31 la sută din valoarea
producției globale a C.A.P.-ului —
iar în aceste condiții materiile prime
inițiale au devenit insuficiente. Alții
s-ar fi limitat, poate, la ceea ce
oferă natura, dar cel din Gherghița
au pus în valoare terenurile nepro
ductive, extinzînd plantațiile de ră
chită. Și pentru a face față solici
tărilor beneficiarilor de împletituri
diverse. în perioadele dintre campa
niile agricole, 150—-200 de oameni^
pleacă in ținută de campanie în Del
ta Dunării, in Balta Brăilei și in alte
zone pentru a recolta papura și ră
chita, ce constituie materii prime
ale atelierelor. împletiturile de pa
pură, îndeosebi rogojini, solicitate
in legumi cultură pentru protejarea
răsadurilor, în întreprinderi de
construcții sau in alte sectoare. în
sumează o valoare de trei milioane
lei pe an.
între timp, nu sint neglijate nici
resursele de materii prime locale. în
ultimul timp sînt valorificate supe
rior legume și fructe din producție
proprie, producîndu-se. Intr-o gamă
sortimentală variată, sucuri, gemuri,
compoturi, pastă de tomate etc. Pre
pararea acestora este realizată din
materii prime cu savoare și pros
pețime .aduse direct din grădină și
livadă. Mica industrie practicată la
scară industrială include și valori
ficarea unei alte resurse locale : ba
lastul. Amenajată cu forțe proprii
și mijloace mecanice casate, repara
te de meșteri localnici, balastiera
asigură o sută de mii de tone de
balast pentru construcțiile proprii,
cit și pentru alte sectoare.

Iqj- Era o vreme cînd coșul de pa
pură ori de răchită reprezenta sin
gurul sortiment produs in industria
mică locală. „După ce am testat piața
și preferințele beneficiarilor, am
înțeles că diversificarea este una din
cerințele obligatorii ale dezvoltării
micii industrii, povestește șeful sec
ției, Gheorghe Nicu Pană. Așa se
face că am ajuns să producem 50
de sortimente de împletituri din nu
iele și papură : felurite piese ne

mobilier — mese, fotolii, taburete,
coșuri pentru rufe, pătuțuri pentru
copii, etajere, galerii pentru perdele,
biblioteci, dormeze. întreaga gamă
sortimentală este pusă in acord cu
exigentele cumpărătorilor. Ceea ce
diferă, într-o perioadă sau alta, este
doar proporția între sortimente in
raport cu comenzile beneficiarilor
din țară sau de peste hotare. în
afara sortimentelor curente, meșterii
industriei mici execută comenzi spe
ciale, de serie mică sau unicate —
cum ar fi cele pentru cinematogra
fie ; piese de epocă, elemente de
trucaj".
Reînnoirea produselor se bazează
pe iscusința oamenilor, exemplul
cel mai concludent oferindu-1 ate
lierele de olărie și de teracotă. îm
podobite artistic cu produse proprii
de o mare varietate și frumusețe.
Unul dintre maeștrii iscusiți in aria
olăritului, Mircea Strait, venit din
Buzău, a fost convins și sprijinit să
se stabilească in comună, pentru a
iniția pe tineri in această meserie
și a duce mai departe meșteșugu
rile tradiționale.

Unde-i spirit de inițiativa,
rezultatele nu întîrzie. ° ex_
periență interesantă oferă atelierele
ce împrejmuiesc sediul cooperativei
agricole din Urlați, unde garajele și
alte dependințe au fost transformate
in spații productive. Victor Păunoiu,
președintele nou ales al C.A.P.-u
lui, a reușit, din martie pînă acum,
să organizeze echipe specializate în
sectoare noi ale micii industrii ; s-au
creat o secție de băuturi răcoritoare,
o stație de incubație, un atelier me
canic. „Am optat pentru anumite
produse pornind și de la un test al
preferințelor copiilor de la școala
generală învecinată. Copiii au răs
puns că doresc sucuri naturale și o
gogoșărie, pe care le-am amplasat
lingă curtea școlii. Iar stația de in
cubație este o activitate ce vine in
întimpinarea dorinței gospodarilor

din comună de a crește mai multe
păsări. într-o singură serie se li
vrează douăzeci de mii de pui. Uti
litate maximă are și micul atelier
de reparații și intreținere a cami
oanelor și tractoarelor, care au fost
exemplar pregătite pentru campania
de seceriș.
Citeva sute de oameni sint cali
ficați și policalificați in diferitele
meserii ale micii industrii — timplari, electricieni, mecanici, strun
gari etc. — unde lucrează în cea
mai mare parte a anului, iar în tim
pul campaniilor agricole redevin
ceea ce au fost dintotdeauna : agri
cultori. în atelie
rul de tîmplărie,
fiecare din cei 32
de oameni, în ma
rea lor majorita
te tineri, practi
că două-trei me
serii, avînd de lu
cru în tot cursul
anului.

Unități turistice
in județul Olt

w? im
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Amatorilor de drumeții prin
județul Olt le stau la dispoziție
frumoase și atrăgătoare locuri
de popas. Astfel, hotelul /Cen
tral din orașul Balș are 100
locuri de cazare cu confort de
categoria I, restaurant, bar de
zi, cofetărie. în apropiere, se
poate vizita centrul de cerami
că Oboga. La circa 8 kilometri
de Balș, pe șoseaua națională
Pitești — Craiova, se află po
pasul turistic „Pădurea Sarului“, situat în păflurea cu ace
lași nume. Unitatea este dotată
cu căsuțe și un restaurant-braserie. Pe același traseu, la 23
kilometri de Slatina, pe șoseaua
națională spre Pitești, în apro
pierea comunei Scornicești, ca
bana „Scornicești" oferă vizita
torilor. într-un pitoresc cadru
natural, condiții dintre cele
mai bune de popas și recreare.
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îmbinarea activității în
ateliere cu munca la domi
ciliu oferâ- de asemenea, posibili
tăți mai largi de folosire a forței de
muncă : femei cu copii mici, pen
sionari care lucrează cît și cind poa
te fiecare. în secția de lavete lu
crează un număr restrîns de femei,
bine calificate și permanentizate,
care fac urzeala, iar țesutul celor
900 000 de lavete, în valoare de trei
milioane lei pe an. se efectuează
prin munca la domiciliu. Industria
mică iși probează eficiența din
moment ce. în urma unei soco
teli rapide făcute cu minicalculatorul
electronic, rezultă că beneficiile de
pășesc un milion de lei. Perspec
tiva ? „Vom pune în valoare re
surse locale fără investiții costisi
toare — zice președintele Păunoiu.
Iazul pe care-1 vedeți in spatele
atelierelor asigură «materia primă»
pentru ghețărie ; în curind vom
strînge și conserva Ia borcane foi
de viță pentru sărmăluțe. Nu facem
lucruri spectaculoase, dar facem
ceea ce este eficient și util".
Fără Îndoială, sînt multe exemple
demne de urmat în valorificarea re
surselor locale și dezvoltarea indus
triei mici, care asigură 22 la sută
din producția globală a cooperative
lor agricole prahovene. în unele
unități însă, ponderea industriei mici
nu reprezintă nici zece la sută din
producția globală, importante resuise de materii prime nefiind valorifi
cate. La C.A.P. Dumbrava, mica in
dustrie asigură doar trei la sută din
producția globală, la Boldești-Grădiștea și Tomșani — opt la sută, iar
la Plopu și Ogretin — zece la sută.
In aceste unități și în altele nimic
nu justifică această stare de lu
cruri.

C. BORDEIANU

In fotografie : cabana „Scor
nicești".

Un răspuns care nu rezolvă problema
I

Intre
problemele
totodată și scuaruri'e
distruse-.
care au stat in atenția
edililor și cetățeniloi
Ca el au procedat și
preocupați de buna
mulți alți cetățeni. în
gospodărire și înfru
Capitală, spre exem
musețare a localități
plu, la blocul D 14 din
lor s-au aflat, și in aAleea Băiuț nr. 3. așa
cest an. amenajarea și
cum ne scrie
loan
reamenajarea spațiilor
Bârbuliceanu de la ap.
verzi, a locurilor de
7, . majoritatea locata
joacă pentru copii, a
rilor au înțeles să par
parcurilor,
curățenia
ticipe la înfrumuseța
străzilor și aleilor in
terioare dintre blocuri., rea zonei aferente și
să facă din spațiul
«Ih noul cartier de
respectiv o adevărată
blocuri „Aurel Vlaicu"
din orașul Hațeg —
grădiniță cu zeci de
ne scrie coresponden
pomi și multe flori,
împrejmuită gospodă
tul voluntar Nicu Sbuchea — sute și sute de
rește, cu un frumos
cetățeni mobilizați de
gard viu. „Dar ceea
deputați și 'comitetele
ce ne face să vă scriem
asociațiilor de locatari
nu sună a ' invitație
au participat in timpul
pentru a vedea ce au
lor liber la acțiunile
făcut o mină de oa
de înfrumusețare. Cu
meni pentru tot blocul.
sprijinul lor s-au ame
Ci, pentru a vedea ce
najat trei noi părculețe
a mai rămas. Deoa
și numeroase ronduri
rece, multi dintre lo
cu flori, s-au plantat
catarii care ne priveau
sute de pomi. și ar
de sus atunci cînd să
buști, zeci de
metri
pam și plantam și-au
gard viu, refăcindu-se
permis să zădărniceas

că peste noapte toată
munca noastră, trans
formând verdeața în
locuri de parcare pen
tru mașinile lor per
sonale".
Prompți,
reprezen
tanții
Administrației
domeniului public a
sectorului 6, căreia
i-a fost trimisă această din urmă scri
soare spre verificare,
s-au deplasat la fața
locului, ca și în alte
cazuri, constatind te
meinicia celor relatai
te. tn răspunsul primit
la redacție se arată
că, prin adresa 10 070/
1986. s-a solicitat co
mitetului asociației de
locatari să comunice
in scris numele tuturor
locatarilor care au dis
trus spațiul respectiv
pentru a-și amenaia
locuri de parcare. In
caz de neconformare,
vor fi sancționați pre
ședintele și împuterni
citul asociației.
După cum se vede

răspunsul a venit la
redacție. Așteptăm să
ni se comunice rezul
tatul măsurilor luate.

conform legii, pentru
cei ce au nesocg.
munca organizată a
gospodarilor din blocul

D 14. Și. in orice caz,
soluția adoptată.

Dumitru MANOLE

Cei cinci de la „Panoramicul" Piteștiului
Din cei 15 000 de con
sumatori care servesc
zilnic masa in unitățile
de alimentație publică
din
județul Argeș,
mai bine de jumătate
beneficiază de servi
ciile I.C.S.A.P. Pitești.
Secretul acestui mare
volum de preparate ?
„Nici un secret ! vine
în replică Gheorghe
Popescu, șeful servi
ciului producție. Di
versificarea prepara
telor e totul. Pentru
că oamenii vin la masă
atunci cind știu că
pol consuma azi ceea
ce n-au consumat ieri
sau alaltăieri". Aceas
tă varietate este „se
cretul" pe care il aplică in bucătăria lor
majoritatea unităților
din subordinea între
prinderii amintite. Și
ce se constată la fața
locului ?
Consultind
listele de meniuri, a-

veam să ne convingem
că bucătarii și maiștrii
in arta culinară pre
gătesc zilnic citeva
zeci de feluri de mincare, tn luna mai,
față _ de aprilie, s-au
desfăcut de 10 ori mai
multe preparate culi
nare, iar in luna iunie
sporurile au fost și
mai mari. Cerințele
au determinat între
prinderea să lucreze
in schimburi prelungi
te sau să înființeze
noi centre de prepara
te. noi laboratoare de
cofetărie și patiserie.
Unul dintre ele. cen
trul „Panoramic" —
deschis nu demult in
cartierul „Teilor" —
produce intr-un singur
schimb, cel de noap
te, o tonă de prepara
te culinare reprezentînd 25 de meniuri.
Cei care le realizea
ză nu sint alții decit

cinci tineri bucătari
care au mceput să de
vină repede remarcați
de consumatori. Și
mai notăm că cei 5 ti
neri — Mihaii Cristea. Marian Drăghici,
Gheorghe Tudorache,
Florin Popescu și Ovidiu Iordache — au re
nunțat și la personalul
auxiliar, ei menținindu-și singuri localul
in curățenie și ordine
desăvirșite. Un nou
centru de preparate
culinare s-a deschis și
in tinărul oraș Mioveni al constructorilor
de autoturisme ..Da
cia". Aici, ca de altfel
Si in cartierul petrochimiștilor din Pi
tești, urmează să fie
deschise
laboratoare
de cofetărie și pati
serie.

Gheorghe
CÎRSTEA

/
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Tovarășului TRUONG CHINH
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Vietnam

Dragă tovarășe Truong Chinh,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al
Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, vă adresez calde
felicitări și cele mai bune urări de succes in îndeplinirea funcției de înaltă
răspundere încredințate de partid.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Vietnam, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Socialistă Vietnam vor continua să se
dezvolte și în viitor, spre binele și în interesul popoarelor român și viet
namez, al cauzei socialismului și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările cordiale
și bunele urări pe care mi le-ați adresat cu prilejul realegerii mele în
funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.
Sînt încredințat că relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica
Populară Bulgaria și Republica Socialistă România se vor aprofunda, spre
binele poporului bulgar și al poporului român, în interesul unității țărilor
comunității socialiste, al cauzei păcii și socialismului în lume.
Vă urez noi succese în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, în edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria

Cronica zilei
Marți după-amiază, Ia Palatul Ma
rii Adunări Naționale, Ion Stoian,
președintele Comisiei pentru politică
externă și cooperare economică in
ternațională a M.A.N., s-a intilnit
cu Hans Stercken, președintele Co
misiei pentru afaceri externe a Bundestagului Republicii Federale Ger
mania, președintele Consiliului Uniu
nii Interparlamentare.
în timpul întrevederii s-a efectuat
un schimb de păreri cu privire la
problemele internaționale actuale, la
modalitățile de lărgire a conlucrării
dintre parlamentele și parlamentarii
din cele două țări, în cadrul Uniunii
Interparlamentare, în alte organisme
internaționale, în vederea promovării
unui climat de pace,
încredere și
colaborare în Europa și în întreaga
lume.
,
Au fost evidențiate, de asemenea,
rolul ce revine
parlamentelor și

★

Probleme
privind
amplificarea
colaborării bilaterale, reciproc avan
tajoase, au fost examinate și în ca
drul convorbirilor pe care oaspetele
le-a avut cu Ilie Văduva, ministrul
afacerilor externe, Mihail Micu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, și Radu Voinea, președin
tele Academiei Republicii Socialiste
România.
A participat Hartmut Wolfgang
Schulze-Boysen, ambasadorul R. F,
Germania la București.

Premii pentru elevii români la Olimpiada internațională
de matematică
Școala românească de matematică
s-a remarcat și la cea de-a XXVII-a
ediție a Olimpiadei internaționale de
matematică, desfășurată la Varșovia,
în cadrul căreia cinci dintre cei șase
reprezentanți ai țării noastre s-au
clasat pe primele trei locuri.
Tinerii matematicieni Nicolae Beli,
de la Liceul de matematică-fizică nr.
1 din București, și Marius Dabija, de
la Liceul de matematică-fizică „Mi-

hai Viteazul" din Ploiești, au obținut
premiul I. Premiul II a fost decernat
elevilor Mihai Anițescu, de la Liceul
de matematică-fizică „Nicolae Bălcescu" din Craiova, și Iuliar) Grindeanu, de la Liceul de matematicăfizică din Cluj-Napoca, iar premiul
III — elevului Dorin Bucur, de la
Liceul de matematică-fizică
„loan
Slavici" din Arad.

VIATA ECONOMICO- SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE IEHI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
BIHOR : Ritmuri superioare

HUNEDOARA :

de lucru pe șantiere

Apartamente mai multe,
mai frumoase

Aplicînd riguros toate măsurile
tehnice și organizatorice necesare
pentru punerea în funcțiune la ter
men și în condiții de înaltă efi
ciență a noilor capacități produc
tive, colectivele de oameni ai
muncii de pe șantierele obiective
lor de investiții din Bihor înregis
trează ritmuri superioare de lucru.
Astfel, pînă acum s-au realizat de
pășiri cu 3,6 la sută a nivelului pla
nificat la total investiții și cu 2,9
procente la construcții-montaj. O
atenție deosebită se acordă finali
zării primelor capacități de la Ter
mocentrala Oradea II pe lignit și
Centrala Munteni din cadrul ame
najării hidroenergetice Drăgan.
(loan Laza).

BISTRIȚA-NĂSĂUD :

Producție fizică
suplimentară
De la începutul anului șl pînă în
prezent, oamenii muncii din indus
tria județului Bistrița-Năsăud au
produs, peste sarcinile de plan, 662
tone plumb în concentrate, 355 tone
caolin preparat, 5 250 tone oțel-beton, 250 tone sîrmă zincată, 363
tone sirmă trefilată, precum și alte
însemnate cantități de prefabricate
din beton armat, țesături din bum
bac și tip bumbac, materiale și ele
mente din mase plastice pentru
construcții și altele. Au fost livra
te suplimentar, de asemenea* pro
duse ale industriei electrotehnice în
valoare de aproape 33 milioane lei
și produse de mecanică fină in va
loare de peste 24 milioane lei.
(Gheorghe Crișan).

în județul Hunedoara se acordă
o deosebită atenție promovării pro
gresului tehnic in construcții. în
actualul cincinal, se prevede con
struirea a 19 000 apartamente.
Datorită unei fructuoase colaborări
intre constructori și proiectant!,
gradul de industrializare a tehno
logiilor pe șantiere va atinge in
acest an 80 la sută, urmînd ca
pînă Ia sfîrșitul actualului cinci
nal să depășească 90 la sută. în
treaga activitate a constructorilor
și proiectanților se desfășoară sub
imperativul : „Să construim mai
frumos, mai ieftin, mai repede !“.
(Sabin Cerbu),

Valorificarea
resurselor energetice
refolosibile

taj Dolj. Prin
folosirea acestei
instalații se economisesc anual
sute de tone de combustibil con
vențional. (Nicolae Băbălău).

GALAȚI : Unități
prestatoare de servicii
pentru populație

ARAD : O nouă linie

între preocupările aflate per
manent în prim-planul activității
oamenilor muncii din cadrul Uniu
nii județene a cooperativelor meș
teșugărești Galați. se înscrie și
extinderea gamei de prestări ser
vicii pentru populație. în prezent,
în municipiile Galați și Tecuci, în
orașele Tîrgu Bujor și Berești
funcționează 430 unități prestatoa
re de servicii, în cadrul cărora se
desfășoară un număr de 521 acti
vități care satisfac cele mai dife
rite cerințe ale oamenilor muncii,
în ultimul timp, numai în muni
cipiul Galați s-au dat în folosință
un atelier de tîmplărie și o linie
modernă pentru confecționat că
măși. De asemenea, în orașele
Tîrgu Bujor și Berești funcțio
nează de curînd complexe noi
de prestări servicii. (Ștefan Dimitriu).

de tramvai
Rețeaua de transport în comun a
municipiului Arad a sporit cu incâ
4 kilometri, prin inaugurarea unei
noi linii de tramvai. în felul aces
ta, cartierul Grădiștea a fost co
nectat la rețeaua celor peste 70 ki
lometri de linie de tramvai, care
leagă, practic, toate zonele Aradu
lui. Consemnăm faptul că brigada
complexă nr. 3 Arad a Anțreprizei
de construcții-montaj din cadrul
Regionalei căi ferate Timișoara a
încheiat lucrările acestei noi linii
de tramvai cu 6 luni înainte de ter
menul prevăzut. (Tristan Mihuța).

CRAIOVA :

Consiliul popular al județului
Dolj și-a prevăzut pentru acest an
un cuprinzător program privind
valorificarea surselor neconvenționale de energie și a resurselor
energetice refolosibile. Astfel, a in
trat în funcțiune o modernă insta
lație de preparare a apel calde de
consum pentru 800 de apartamente
din cartierul „Silozului — Sărarilor" din Craiova — prin recupe
rarea căldurii de la turnurile de
răcire ale întreprinderii „Electroputere". Instalația este echipată cu
patru pompe de căldură, realizate
la „Tehnofrig" din Cluj-Napoca, șt
este executată de Trustul de an
trepriză generală construcții-mon

DOROHOI : Economii
de materiale și energie
Unitate etalon pe ramură în ac
țiunea de modernizare a procese
lor de producție, întreprinderea de
sticlărie și porțelan din Dorohoi
inregistrează un avans de peste
două luni in materializarea pro
gramului adoptat în acest scop.
Drept urmare, sarcinile planifica
te la productivitatea muncii pe
perioada care a trecut din acest an
au fost depășite cu aproape 6
procente. Totodată, noile tehnolo
gii și produse asimilate în fabrica
ție au contribuit la reducerea con
sumurilor normate cu 3 procente
la caolin, 5 procente la gaze natu
rale, precum și la economisirea
a 217 000 kWh energie electrică.
(Silvestri Ailenei).

0ameni,țifîte, Feinnt(jiecdii
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

parlamentarilor în lupta pentru pace,
colaborare și. înțelegere internaționa
lă, dorința comună de a spori con
tribuția celor două parlamente la
dezvoltarea și diversificarea rapor
turilor româno—vest-germane in di
ferite domenii de interes comun.

SURSE ALE PROGRESULUI
Clădirea de 12 etaje a institutu
lui „Energoproekt" din Sofia, ce
se înalță pe colina din apropierea
Parcului Libertății, domină orașul
de peste două decenii. Aici a fost
conceput și proiectat aproape în
tregul sistem energetic al Republi
cii Populare Bulgaria, aici s-au
făcut schițele celor mai mari
obiective energetice, între care
Complexul Marița-est și centrala
atomoelectrică de la Kozlodui.
La „Energoproekt" am asistat la
multe întîlniri ale energeticienilor
români și bulgari care lucrează la
proiectul viitorului mare complex
hidrotehnic de pe Dunăre, de Ia
Turnu Măgurele — Nicopole. și tot
aici am purtat recent o discuție
despre „izvoarele" de lumină ale
sistemului energetic al Bulgariei.
Cercetătorii bulgari nu s-au pro
nunțat definitiv asupra locului unde
a apărut primul generator electric
din țară — la Sofia, în 1895, cind
o locomotivă cu aburi a pus in
mișcare o instalație . de curent
electric, sau la Gabrovo, la moara
moșierului Hagiberov ; specialiștii
de la „Energoproekt" știu insă
precis că" prima hidrocentrală bul
gară a fost pusă în mișcare de
apele lacului Pancerevo, la 1 no
iembrie 1900. Dar cu o singură hi
drocentrală . nu se poate spune că
au fost puse bazele . energeticii
bulgare. Abia după eliberarea ță
rii, o dată cu intrarea în funcțiune
a trei noi termocentrale, dinamis
mul progresului social a început să
se măsoare și în kilowați-ore.
Primul „izvor" de energie elec
trică al sistemului
energetic al
Bulgariei l-a reprezentat, așadar.

cărbunele. Descoperit la mare
adîncime în minele de la Bobovdol și la suprafață in bazinul car
bonifer de pe valea Măritei, căr
bunele a reprezentat mulți ani
principala resursă energetică a tă
rii. Au fost construite apoi o serie
de mici hidrocentrale în masivele
Rila. Rodopi și Pirin.
Mai tirziu, au apărut termocen
tralele pe bază de gaze naturale
și petrol, ambii combustibili or-

Insemnări
din R. P. Bulgaria
ganici proveniți din import. Din
anul 1975, cind a început să
funcționeze centrala de la Kozlodui,
energeticienii bulgari au reușit să
conecteze la sistemul energetic al
țării un nou „izvor" de energie —
de origine nucleară. Astăzi, Ia zece
ani de la punerea în paralel a pri
mului din cele patru reactoare nu
cleare de 440 MW, aflate in func
țiune, centrala atomică de la Koz
lodui' asigură economiei bulgare o
treime din întreaga energie elec
trică a țării. O dată cu aceasta, căr
bunele — în special cel cu o scă
zută putere calorică din bazinul
energetic Marița-est — a cedat pri
mul loc de pe lista resurselor
energetice ale Bulgariei, deși el
continuă să furnizeze o cincime
din producția de energie electrică.
Lupta pentru întîietate între
aceste două resurse energetice va
continuă însă și în actualul cinci-

Se extinde
rețeaua comercială

DÎMBOVIȚA :

O dată cu construirea și darea
în folosință a unor noi blocuri
de locuințe, în municipiul Tîrgoviștc și in celelalte orașe ale ju
dețului Dîmbovița se extinde și se
diversifică rețeaua magazinelor.
Astfel, în primul semestru al anului, la parterul acestor blocuri
au fost deschise unități moderne
de alimentație publică, unități
pentru desfacerea mărfurilor ali
mentare și industriale. Pină la
sfîrșitul acestui an, suprafața co
mercială va spori cu circa 3 700
metri pătrați. (Gheorghe Manea).

„Marița-est" - jjna din principalele centrale electrice bulgare, aflată in
continuă dezvoltare în ultimii ani

nai, cu un ușor avantaj pentru
energia nucleară. O a doua cen
trală atomoelectrică. mai puternică
decîț prima, se construiește la
Belene, in aval pe Dunăre. Cărbu
nele din bazinul Marița-est va ali
menta, în afara termocentralelor
dinJzonă, alte trei termocentrale,
care se vor construi la Haskovo,
Pazargik și Stara Zagora.
De anul trecut, în balanța ener
getică a economiei bulgare a apă
rut un nou „Izvor" de energie.
Este vorba de „economia de kilowați-oră". Deși cunoscut de mai
multă vreme, abia în 1985. o dată
cu trecerea, în toate cele 27 de ju
dețe ale Bulgariei, la aplicarea
așa-numitelor „programe
terito
riale pentru economisirea energiei
electrice și combustibililor în peri
oada 1985—1990“, s-a putut con
stata cît de important poate deveni
acest „izvor" pentru o țară cu re
surse energetice limitate. Pe calea
economisirii, a bunei gospodăriri,
a luptei pentru fiecare kilowatt-oră
duse de întreaga populație, atjt la
locul de muncă, cît și acasă, nu
mai în 1985 consumul de energie
la scara țării a fost redus cu
aproape un miliard de kilowațioră. O contribuție importantă în
această acțiune a adus-o populația
orașului Sofia, care a făcut ca
economiile capitalei bulgare să sa
ridice la peste o sută de milioane
de kilowați-oră.
Devenită adevărată mișcare na
țională, „lupta pentru fiecare kilo
watt-oră" a căpătat o nouă dimen
siune in lumina documentelor Con
gresului al XIII-lea al Partidului
Comunist Bulgar, desfășurat Ia în
ceputul lunii aprilie. Paralel cu
mai buna gospodărire a bogății
lor țării, direcția asupra căreia
orientează și concentrează atenția
hotăririle Congresului P. C. Bulgar,
dezvoltarea în continuare a ba
zei materiale a sistemului energe
tic va asigura economiei bulgare
condițiile necesare realizării rit
murilor prevăzute pentru al nouă
lea plan cincinal, 1986—1990. Ast
fel, în timp ce șantierul celei de-a
doua atomocentrale de la Belene se
află abia la început de drum, iar
pe planșetele proiectanților de la
„Energoproekt" se schițează pri
mele contururi ale viitoarelor
obiective energetice ale Bulgariei,
la Ruse a fost încheiată moderni
zarea marii termocentrale a orașu
lui. Evenimentul, anunțat recent
de presa bulgară, are o semnifi
cație aparte șl pentru raporturile
de prietenie și colaborare românobulgare, care s-au dezvoltat con
tinuu în anii socialismului. In anul
1948 a fost ancorat peste Dunăre
primul „pod energetic al prieteni
ei", reprezentat de cablul de 60 kV
care a legat termocentralele Gro
zăvești și Ruse, fiind și prima linie
de colaborare energetică între ță
rile membre ale C.A.E.R.
De atunci, multe „poduri" au
fost durate peste Dunăre, semne a’le
trăiniciei relațiilor de bună veci
nătate dintre popoarele noastre, de
strînsă conlucrare în opera de edi
ficare a noii orînduiri.

Constantin AMARITEI

INFORMAȚI I SPORTIVE

„Florile vieții", mîndria orașului
(Urmare din pag. I)
născut în Pașcani și în lo
calitățile afjliate Pașcaniului peste 800 de copii, este
semn că numărul „ca
selor cu feciori" sporește
vertiginos. De altfel, în
medie, predomină familia
cu 3—4 copii. Aproape nu
e sftrșit de săptămînă
fără cîteva nunți, aproape
nu e zi din an fără o săr
bătoare de inimă legată de
nașterea unui copil sau
întemeierea unei noi- fa
milii. Există peste 2 000 de
locuri în creșe, grădinițe
și cămine : peste 1 500 de
mame cu mulți copii pri
mesc ajutoare din partea
statului, și numărul lor
crește de la o zi la alta...
Dacă modernul spital din
Pașcani (construit în 1982)
este condus de un director
medic .pediatru, secretarul
organizației de partid a
oamenilor în halat alb.
doctorul Tiberiu Pompaș,
medicul-șef
al
secției
obstetrică-ginecologie, este
cel care „aduce pe lume"
viitorul. Nu există 'viată
începută în
acest spital
pentru care el să nu gi
reze. Nu există naștereproblemă pentru care să
nu fie îndelung pregătit și
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pe care să nu o aștepte cu
inima și cu mintea in aler
tă. gata să preîntîmpine
orice surpriză :
— Medicul și moașa și
sora de ocrotire sînt cei
ce merg din casă în casă.
Din consultațiile pe teren,
la sate și în colectivele
muncitorești, adun toate
cazurile dificile și. din acel
moment, răspund cu con
știința mea de medic pen
tru soarta copilului si a
mamei.
— Așa procedăm de alt
fel cu toții — intervine
doctorul Leonard Toma,
medic coordonator al dis
pensarului comasat nr. 1
din Pașcani. Noi nu aștep
tăm să vină bolnavii la
dispensar,
ne călăuzim
după principiul că e mai
ușor să previi decît să
tratezi ; și nu întîmplător
indicii
demografici sînt
aproape de limitele ideale.
Nu întîmplător avem o
populație foarte sănătoasă
și rezultatele noastre, ur
mărite în
prezent și de
Organizația Mondială a
Sănătății, validează prin
cipiul după care ne că
lăuzim...
Discutăm. în continuare,
cu cîteva mame.
Olga Hogaș are numai

24 de ani. Este confecțio
nară la întreprinderea de
tricotaje și perdele Paș
cani. Are doi copii, o feti
ță și un băiețel nou-născut. „Iubirea și înțelegerea
dintre soți sporesc prin
copii" — ne declară ea cu
înțelepciunea pe care i-o
conferă maternitatea.
Maria Chirilă are trei
copii, la cei nici 28 de
ani : „Fără copii, casa e
pustie și nimic nu-ți tih
nește".
Cecilia Tătărușanu are
23 de ani și... 2 băieți.
„Soțul a zis că vrea un
băiat să-1 ia cu dînsul pe
tractor. I-am făcut doi. E
timpul să-mi fac și mie
fete de ajutor în gospodă
rie !“
— Eu am zece copii —
se mîndrește Maria Palaghia.
— Să vă trăiască ! Sinteți bogată !
— Sînt. Am casa plină.
De ris, de voie bună, de
tinerețe.
Tînără
(are 32 de ani,
soțul are 35), ne spune că
in satul ei de lîngă Paș
cani e „prima" și e bucu
roasă de această întîietate.
Zece copii rumeni și sănă
toși. între 12 ani și... cîte
va zile.

— Elena, cea măricică,
a văzut de casă cît am
fost la maternitate. Ea îi
schimbă, îi hrănește pe
cei mici.
— Si școala 7
— Toți copiii mei de
școală sînt premianți. Nici
nu s-ar putea altfel. Mie
mi-a fost dragă învățătura
și buchisesc cu ei. cu fie
care.
în
primele clase,
pînă li se deschide mintea
spre învățătură, eu zic că
le sint de folos. De-acu’,
ce-i drept, multe aflu eu
din cărțile lor...
Parcă o văd pe mama
lui Creangă, din Humuleștii Neamțului ; trebuie
să fi semănat mult cu
această tînără femeie, care
cu un picior leagănă, cu
mîinile lucrează, cu min
tea judecă înțelept și care
vorbește de nu te mai
saturi ascultînd-o.
— N-am fost decît trei
copii la părinți, două fete
și un băiat. Așa că nu pot
spune că am urmat-o pe
mama. Dar așa am crezut
eu că e bine, să ai casa
plină de copii și nu m-am
înșelat.
Și-i citesc în ochi feri
cirea. Casa Ca șl tara se
țin cu mulți feciori.

BOX. La turneul de box al arma
telor prietene, desfășurat la Phe
nian, în limitele categoriei supergrea, pe locul întîi s-a clasat pugilistul român Teodor Pirjol, care l-a
întrecut în finală pe Istvan Szokora
(Ungaria). Tot pe primul loc s-a
situat și Marcel Marcu, învingător
la categoria semigrea, după ce a
dispus în finală de Veselin Kolev
(Bulgaria). Din echipa română au
mai urcat pe podiumul de premiere
Costin Stancu (categ. pană), Viorel
Mihăilă (categ. ușoară), clasați pe
locul doi, Ion Guzganu (categ. cocoș)
și Gheorghe Preda (categ. grea),
clasați pe locul trei. Au participat
peste 100 de pugiliști din 8 țări.
BASCHET. Turneul internațional
de baschet pentru junioare de la
Salgotarjan (Ungaria) s-a incheiat
cu victoria selecționatei României,
care a cîștigat toate meciurile dis
putate : 72—55 cu Polonia, 72—65 cu
Bulgaria, 51—48 cu Ungaria și 78—61
cu echipa U.R.S.S.
ATLETISM. La stadionul olimpic
din Atena încep astăzi întrecerile
primei ediții a campionatelor mon
diale de atletism pentru juniori, la
care și-au anunțat participarea spor
tivi și sportive din 150 de țări.
Din lotul României fac parte, prin
tre alții, campioanele europene Ana

vremea
Institutul de meteorologie ?I hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 16 iulie, ora 21 — 19. iulie,
ora 21. în țară î Vremea în încălzire, cu
cerul temporar noros. Vor cădea ploi
locale în zonele de deal și de munte,

Pădurean
(1 500 m) și Cleopatra
Pălăcian (3 000 m), Luminița Zâițuc
(800 m), Alina Astafei (săritura în
înălțime), Mirela Belu (săritura în
lungime), șprintera Corina Roșioru
și aruncătorul de ciocan Ion Liviu
Gabriel.
TENIS. Localitatea Bad Kleinkircheim va găzdui între 18 și 20 -iulie
meciul de tenis dintre formațiile
Austriei și României, contind pentru
semifinalele zonei europene (grupa
A) ale competiției internaționale
„Cupa Davis".
Din echipa țării noastre fac parte
următorii jucători : Florin Segărceanu, Andrei Difzu, Adrian Marcu
și Mihai Vanță.
GIMNASTICĂ. Concursul indivi
dual masculin de gimnastică din
cadrul Jocurilor sportive internațio
nale de la Moscova a fost cîștigat
de campionul mondial Iuri Korolev
(U.R.S.S.), cu un total de 117,150
puncte, urmat de coechipierii săi
Valentin Moghilnîi — 116,550 puncte,
Vlademir Artemov — 116.450 puncte,
Silvio Kroll
(R. D. Germană) —
116,050 puncte, Wang Ghunseng
(R. P. Chineză) — 115,150 puncte,
Marius Tobă (România) s-a situat
pe locul zece, cu 113,400 puncte, din
30 de concurenți.
Iar In prima parte a Intervalului șl in
regiunile estice. Vîntul va sufla slabpină la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila intre 7 șl 17 grade, iar
cele maxime între 20 și 30 grade, izolat
mal ridicate. In București : Vremea în
Încălzire ușoară. Cerul temporar noros,
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt
slab pînă la moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 15 șl 17
grade, Iar maximele Intre 26 și 28 grade.

CARNET CULTURAL
VRANCEA. „Congresul al IX-lea
al partidului — Congresul înnoiri
lor revoluționare,
deschizătorul
celei mai rodnice epoci din istoria
patriei" — este genericul acțiuni
lor politico-educative și culturalartistice care se desfășoară in pre
zent la casele de cultură, căminele
culturale și bibliotecile din județ.
Sînt organizate expuneri, dezba
teri, expoziții
fotodocumentare,
expoziții de carte social-politică,
proiecții de filme. (Dan Drăgulescu)

BUZĂU. în localitățile Becenf și
Cernătești, muzeul județean a or
ganizat expoziții itinerante care
prezintă marile înfăptuiri ale po
porului român în perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al
partidului. (Stelian Chiper)
SIBIU. Casa armatei din Sibiu
găzduiește expoziția de carte te
matică „Istoria poporului român
— istoria luptei pentru libertate,
independență și suveranitate". Ea
este organizată pe două secțiuni
principale : „2 500 de ani de la
prima atestare documentară a
luptelor geto-dacilor" șl „600 de
ani de la urcarea pe tron a lui
Mircea cel Mare". (Ion Onuc Ne
meș)

MUREȘ. în sulta manifestărilor
consacrate aniversării a 600 de ani
de la urcarea pe tronul Tării

Românești a domnitorului Mircea
cel Mare, Palatul culturii din Tîrgu
Mureș a găzduit dezbaterea cu
tema „Dimensiunea istorică româ
nească și europeană a domniei lui
Mircea cel Mare". Au luat parte
cercetători științifici, cadre didac
tice universitare, muzeografi și
bibliotecari. A urmat spectacolul
literar-artistic „România, țară de
eroi". (Gheorghe Giurgiu)

ARGEȘ. La Casa de cultură din
Cîmpulung a avut loc o dezbatere
pe tema „Creșterea rolului con
științei socialiste, atribut esențial
al activității educative". Au pre
zentat referate cu privire la moda
litățile de promovare a noii cali
tăți în activitatea de răspîndire a
cunoștințelor cultural-științifice și
tehnice cadre de specialitate de la
foruri de cultură din Capitală și
din județele Ialomița, Brăila, Ti
mișoara, Brașov, Prahova și Argeș.
(Gh. Cirstea)
i
IAȘI. în organizarea comitetu
lui județean de cultură și educație
socialistă și a Bibliotecii județene
„Gheorghe Asachi" a avut loc la
Pașcani un fructuos schimb de ex
periență pe tema „Sarcinile biblio
tecii publice în educația patriotică
prin lectură". Dezbaterile au fost
precedate de o șezătoare literară
sub genericul „Permanenta ideii
de patrie
în
cultura și limba
română". (Manole Corcaci)

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• MOTOARE DIN CERAMI
CĂ. In Marea Britanie a fost adoptat,

• IRIGAȚII CU AJUTORUL...
SOARELUI Din oauză că prezentau

de curînd. un nou program de cercetare vizind utilizarea materialelor ceramice pen
tru fabricarea unor părți componente ale
motoarelor, cum ar fi cilindrii ori supa
pele. Programul, parțial finanțat de către
stat, se va desfășura pe parcursul a trei ani.
La realizarea lui vor participa specialiști
de la un număr de 30 de unități britanice
producătoare de motoare sau de părți ale
acestora. Direcțiile principale in care vor
fi orientate cercetările vizind materialele
ceramice sînt următoarele : înlocuirea cu
acestea a materialelor clasice ; noi metode
de izolare, cu ajutorul unor elemente din
ceramică, in stare să reducă pierderile ter
mice ; utilizarea ceramicii la
fabricarea
turbocompresoarelor și. in fine, punerea
la punct a unor noi materiale. în vederea
obținerii unei varietăți speciale de cera
mică pentru realizarea a diferite elemente
din componenta motoarelor.

randamente mai scăzute decît celulele so
lare din siliciu policristalin. celulele fotovoltaice din siliciu amorf, deși mai ușor
de fabricat și mai ieftine, aveau o utilizare
restrinsă la calculatoarele de buzunar 'sau
la alte aparate electronice cu puteri redu
se. Iată însă că. de curînd. această barie
ră a fost depășită, prin punerea în func
țiune, în Tara Bascilor, Spania, a unei noi
instalații fotovoltaice cu siliciu amorf. Me
nită să asigure energia necesară acționării
unei pompe (cu debitul de 18' metri cubi
pe zi) pentru irigații, în cadrul culturilor
de zmeură de la Sepal, noua instalație are
o putere de 580 de wați. Pentru exploata
rea optimă a apei pompate, se folosește un
dispozitiv de irigare „picătură cu pică
tură". Avantajele acestui sistem de iriga
ții : atit importante economii de apă, cit și
o reglare lesnicioasă a debitului, in func
ție de umiditatea solului. Pompa este ali
mentată cu electricitate de 30 de moduli

fotovoltaici cu celule din siliciu amorf.
Sistemul de pompare este complet auto
matizat. Operațiunile de întreținere se re
duc la curățirea periodică a suprafeței modulilor fotovoltaici, cît și a filtrului cu
care este prevăzut dispozitivul de picurare
a apei.

• PIETRE PREȚIOASE DE...
3 KILOGRAME. In URSS- a fost
pusă in funcțiune, recent, o instalație pen
tru fabricarea pe scară industrială a fianitului — o piatră prețioasă artificială deo
sebit de rezistentă, creație a specialiștilor
sovietici. Noua instalație permite realiza
rea unor cristale de fianit cîntărind pină
la trei kilograme. Dacă pină nu demult
fianitul era folosit doar ca substrat la fa
bricarea diamantelor artificiale, noua teh
nologie permite folosirea sa. ca atare, in
numeroase ramuri ale ir
industriei,
înlo
—_____ _ ca ___
cuitor al diamantul'Itfi. O direcție de perspectivă a folosirii fianitului o constituie
perfecționarea tehnicii laser și a dispoziti
velor optice, în general.

• C.T.C. ROBOTIZAT. La uzl’
nele firmei japoneze Nissan, verificarea
calității în executarea operațiilor de vop
sire a caroseriilor de automobile a început,
de curînd. să fie preluată de către roboti.
Cum se realizează acest control 7 Cu aju
torul unui fascicul laser, fiecare din robo
ții montați la extremitatea liniilor tehno
logice de vopsire avînd cîte un cap laser
în dotare. Operațiunea de inspecție a caro, seriei unui automobil durează mai puțin
de un minut, răstimp în care se detectea
ză orice defect de vopsitorie cu dimensiu
nea pină la 0,3 mm, cit și neuniformitățile in luciul suprafețelor. Robotii se adap
tează automat la modelul de caroserie al
diferitelor tipuri de automobile care se fa
brică aici, informațiile culese de aceștia
fiind dirijate către un calculator care controlează instalațiile de vopsit.

• „TERAPIA

CU

LUMINĂ".

împotriva așa-numitei „depresiuni nervoase invernale" care, in sezonul rece, blochează energia, lndemnînd la

hibernare, este pe cale de a se impune un
nou tratament, „terapia cu lumină". Ini
țial desconsiderată de specialiști, noua te
rapie s-a impus de mai bine de cinci ani,
în S.U.A., unde renumițl neurologi îi con
sacră conferințe și articole. De fapt, ea va
figura chiar în programa viitoarelor cursuri
de perfecționare a neurologilor. Noua te
rapie este cît se poate de simplă. Ea constă
in expunerea pacientului la o lumină in
tensă, timp de o oră. sau chiar mai mult,
începind de la cinci dimineața, iar seara,
imediat după ce s-a lăsat întunericul. Si
echipamentul tehnic necesar este simplu,
mal precis o lampă ca aceea folosită pen
tru bronzat, dar prevăzută cu un ecran
translucid pentru oprirea razelor ultravio
lete. Pacientul, complet îmbrăcat, se ex
pune deci în lumina respectivei lămpi, care
creează o ambianță călduță și reconfortan
tă. asemănătoare celei din zilele lungi de
primăvară și vară. „După numai 3—4 zile
de tratament și fără a fi necesare nici un
fel de medicamente, se și manifestă pri
mele semne de vindecare, fenomen ce se
poate constata. în continuare, la peste 80

la sută din pacienți". declară unul dintre
promotorii noii terapii, de la Universitatea
din Oregon.

• CROIT CU... JET DE APĂ.
O nouă tehnică este pe cale de a se impu
ne pentru efectuarea operațiunilor de croi
re a pieilor, a materialelor sintetice și a
cauciucului : decuparea cu jet de apă. Cea
dintîi beneficiară a noii tehnici este indus
tria de încălțăminte și marochinărie. Ast
fel, in Franța, bunăoară, a început să se
folosească, in acest scop, o mașină cuplată
cu un sistem electronic de recunoaștere a
formelor. Noua mașină prezintă drept
„sculă" pentru decuparea materialelor un
jet de apă cu presiune reglabilă, între 2 000
și 4 500 de bari. Cum se efectuează decu
parea 7 Mai intii. tiparele sint aplicate, cu
ajutorul unui plasator automat, pe mate
rialul supus prelucrării. în așa fel incit
acesta să poată fi valorificat cu pierderi
minime. O cameră de luat vederi înregis
trează poziția tiparelor pe material, după
care acestea sint îndepărtate și se trece la
decuparea propriu-zisă.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

*

*

încheierea intilnirii prietenești dintre reprezentanți

U.R.S.S. acordă o importanță deosebită
încetării experiențelor nucleare
Declarațiile secretarului general al C.C. al P.C.U.S.

și ai tineretului din R. P. D. Coreeană
PHENIAN 15 (Agerpres). — La
Phenian s-au încheiat manifestările
din cadrul intilnirii prietenești dintre
reprezentanți ai tineretului român
și ai tineretului coreean, care s-au
desfășurat in țara prietenă în perioa
da 8—15 iulie a.c.
Un moment cu ample și profunde
semnificații in ansamblul intilnirii
l-a constituit prezentarea mesajelor
adresate
participanților * de
către
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și de către tovarășul
Kim Ir Sen, secretar general al C.C.
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare *Demo- .
erate Coreene, elocvente mărturii ale
atenției și grijii deosebite pe care
partidele din țările noastre le acordă
tinerei generații.
Programul manifestărilor, extrem
de bogat, a cuprins întilniri și dis
cuții cu reprezentanți ai conducerii
organizațiilor de tineret, studenți și
copii din țara socialistă prietenă, cu

>

*

tineri din Phenian și din alte loca
lități, un seminar bilateral, expu
neri ale unor lectori ai U.T.C., vizite
la obiective economice, social-cUlturale și de învățămint," organizarea
unei expoziții de fotografii, spectaco
le ale grupurilor artistice român și
coreean etc.
întîlnirea prietenească a avut un
pronunțat caracter de lucru, în ca
drul ei efectuindu-se un amplu și
rodnic schimb de informații, opinii
și experiență privind preocupările și
realizările în domeniul vieții și acti
vității tineretului, precum și modali- •
tățile specifice de acțiune ale organi
zațiilor de tineret vizînd educarea
comunistă, revoluționară a
tinerei
generații, sporirea participării tinere
tului la edificarea socialismului în
cele două țări.
întîlnirea prietenească s-a înscris,
prin 'rezultatele sale, ca o nouă și
semnificativă contribuție la amplifi
carea raporturilor de prietenie și
colaborare dintre organizațiile de ti
neret din cele două țări.
it

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE

* PENTRU STĂVILIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

î

în sprijinul proclamării Oceanului Indian zonă a păcii
JAKARTA 15 (Agerpres). —
Luind cuvintul în cadrul unui se
minar consacrat problemelor uni
tății naționale și politicii externe,
ministrul de externe al Indoneziei,
Mochtar Kusumaatmadja. a arătat
că politica externă a țării sale se
bazează pe principiile anticolonia
lismului și luptei pentru pace in
lumea întreagă, relatează agenția
T.A.S.S. Aducîndu-și aportul la
cauza păcii, Indonezia sprijină ini
țiativa unor țări din sudul Oceanu
lui Indian cu privire la crearea
unei zone fără arme nucleare in
această regiune. Indonezia — a

i
*
*

arătat el — lucrează la elaborarea
unui proiect de tratat cu privire la
crearea unei zone fără arme nu
cleare în Asia de sud-est.
Pe de altă parte, la sediul din
New York al Națiunilor Unite s-a
deschis sesiunea Comitetului spe
cial O.N.U. pentru Oceanul Indian.
Comitetul urmează să rezolve pro
blemele practice legate de convocarea unei conferințe internaționale pentru traducerea în viată a
Declarației O.N.U. cu privire la
proclamarea Oceanului Indian zonă
a păcii, relatează agenția T.A.S.S.

i

Olanda își rezervă dreptul
de a reveni asupra angajamentului privind

amplasarea de rachete pe teritoriul său
HAGA 15 (Agerpres). — După
depunerea jurămîntuiui de către
membrii noului
guvern olandez,
premierul Ruud Lubbers a declarat,
intr-un interviu acordat agenției
France Presse, că țara sa speră în
continuare ca desfășurarea rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune ale N.A.T.O. în Europa occi
dentală să fie, dacă nu evitată, cel

*

*
*
l.

.puțin redusă prin realizarea unui
acord Ia negocierile pentru dezar
mare de la Geneva.
în context, premierul Lubbers a
relevat că Olanda va respecta an
gajamentul de a amplasa 48 de
rachete pe teritoriul său, dar iși
rezervă dreptul de a reveni asupra
ac.estui angajament in cazul ajun
gerii la un acord la negocierile
amintite.

*

Seminar pe tema educării
în spiritul coexistenței pașnice
MADRID 15 (Agerpres). — La
Barcelona s-au încheiat lucrările
unui simpozion consacrat proble
melor educației în era cosmică și
nucleară, organizat sub auspiciile
O.N.U. și UNESCO, în cadrul Anu
lui International al Păcii.
în documentul adoptat de participanți se relevă necesitatea educă
rii oamenilor în spiritul luptei îm
potriva cursei înarmărilor și a mi
litarizării Cosmosului, pentru înce-

tarea experiențelor nucleare, pen
tru curmarea acțiunilor forțelor im
perialismului, neocolonialismului și
agresiunii.
Noua generație, se arată în do
cument, trebuie să-și orienteze
eforturile în direcția lichidării ar
melor nucleare pină în anul 2000,
a creării condițiilor pentru apăra
rea civilizației, menținerea co
existenței pașnice între state, insti
tuirea înțelegerii și a unor relații
de prietenie între popoare.

Lucrările Conferinței de dezarmare de la Geneva
GENEVA 15 (Agerpres). — Marea
Britanie a prezentat, in cadrul Con
ferinței de dezarmare de la Geneva,
unele propuneri privind mijloacele
de verificare a respectării obliga
țiilor ce vor fi asumate de state în
eventualitatea încheierii unei con
venții de interzicere a armelor chi
mice. Reprezentantul britanic a ară
tat că în concepția guvernului său
ar fi necesare două forme de veri

ficare — inspecții internaționale la
fața locului, pentru a asigura dis
trugerea stocurilor existente și a
instalațiilor de producție, și inspec
ții secundare „riguroase", la cerere,
care ar constitui, în abordarea bri
tanică, o garanție suplimentară în
cazurile In care va exista suspi
ciunea că una din părțile la tratat
ar recurge la o producție clandes
tină.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., a avut o întrevedere cu un
grup de' oameni de știință sovietici
și străini care au participat, la Mos
cova, la lucrările unui forum inter
național al oamenilor de știință pen
tru încetarea experiențelor nucleare,

informează agenția T.A.S.S. Secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S. a
reafirmat, -cu acest prilej, propune
rile făcute de Uniunea Sovietică in
domeniul dezarmării și importanța pe
care o acordă U.R.S.S. moratoriului
asupra interzicerii experiențelor nu
cleare.

Convorbiri sovieto-britanice
LONDRA 15 (Agerpres). — La
Londra s-au încheiat
convorbirile
dintre ministrul de externe al Marii
Britanii, Geoffrey Howe, și ministrul
sovietic de externe, Eduard Șevardnadze. Potrivit agenției T.A.S.S.,
în cursul convorbirilor au fost anali
zate o serie de probleme privind
securitatea europeană, actualul sta
diu al lucrărilor Conferinței de la

Stockholm, al negocierilor de la Viena privind reducerea forțelor armate
și armamentelor și măsuri adiacen
te m Europa Centrală. S-a relevat,
totodată, importanța realizării unei
înțelegeri privind diminuarea con
fruntării militare de pe continentul
european.
Au fost semnate mai multe docu
mente care privesc relațiile bila
terale.

Crește mișcarea de împotrivire față de politica
regimului rasist sud-african
PRETORIA 15 (Agerpres). — La
chemarea sindicatului muncitorilor
de culoare^ din Republica Sud-Africană („Cosatu"), luni s-a desfășurat
în nenumărate regiuni sud-africane
O „zi de acțiune" in semn de pro
test față de impunerea stării de
urgență Ia 12 iunie a.c., și întem
nițarea a mii de sindicaliști. După
cum informează agenția France
Presse, „Cosatu" a lansat consem
nul ca fiecare sindicat in parte să
procedeze in funcție de condițiile
specifice. A fost adoptată o aseme
nea modalitate deoarece numai sim
pla chemare la acțiuni greviste,
chiar parțiale, cădea sub interdicția
stării de urgență. O deosebită am
ploare a cunoscut greva muncitori
lor din regiunea Port Elizabeth, cel
mai mare centru al industriei au
tomobilelor și textilelor din R.S.A.
De asemenea, zeci de mii de mun
citori din diverse ramuri nu s-au
prezentat la lucru în zonele in
exclusivitate rezervate populației de
culoare, intre care Soweto, Pretoria.
In școlile pentru copiii negri s-a
semnalat un nivel ridicat de absen
teism, ca urmare a noilor măsuri
polițienești menite să împiedice
orice manifestări și proteste ale
părinților și elevilor Împotriva po
liticii discriminatorii' din instituțiile
de învățămint, ca și în viața socială
din Africa de Sud.
Politica și metodele inumane ale
regimului de apartheid nu ocolesc
nici minorii. Astfel, un judecător
din Durban a fost nevoit să ceară
poliției să nu mai recurgă la vio

lențe fizice împotriva unei fete de
15 ani, întemnițată de aproape
o lună în virtutea prevederilor
stării de urgență numai pentru fap
tul că purta pe tricou o inscripție
in semn de comemorare a victime
lor de acum 10 ani de la Soweto.

NAIROBI 15 (Agerpres). — La
Nairobi s-au încheiat lucrările con
ferinței șefilor de stat și de guverne
din șapte țări din estul și centrul
Africii — Kenya, Tanzania, Uganda,
Ruanda, Burundi, Sudan și Zair.
Documentul condamnă actele agre
sive ale regimului rasist de la
Pretoria împotriva țărilor africa
ne „din prima linie” și sprijinul
acordat de S.U.A. și statele occiden
tale acestui regim. Pacea in sudul
Africii poate fi instaurată doar in
condițiile lichidării totale a odiosu
lui sistem de apartheid, subliniază
documentul, care face apel, totodată,
la instituirea unor sancțiuni eficien
te împotriva regimului rasist de la
Pretoria.
Asociația ziariștilor străini din
R.S.A. a dat publicității o declarație
de protest împotriva restricțiilor im
puse de regimul de la Pretoria re
prezentanților presei. După institui
rea stării de urgență, arată declara
ția, materialele de presă destinate
străinătății sînt supuse unei cenzuri
stricte, iar accesul reporterilor este
interzis în localitățile africane unde
au loc tulburări rasiale. Cițiva co
respondenți străini au fost izgoniți
din țară, iar alții au fost atacați de
bande de bătăuși, arată declarația.

Apel la intensificarea luptei pentru independența
Namibiei
DAKAR 15 (Agerpres). — Sam
Nujoma,
președintele Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), și-a încheiat vizita la
Dakar, unde a avut convorbiri cu
șeful statului
senegalez,
Abdou
Diouf, președintele în exercițiu al
Organizației Unității Africane. Po
trivit
surselor din Dakar, liderul
S.W.A.P.O. a abordat cu președin
tele țării-gazdă ultimele evoluții ale
problemei namibiene.
Cu prilejul unei conferințe de
presă, Sam Nujoma a lansat un
apel către toate statele occidentale

de a accepta să aplice sancțiunile
hotărite de Națiunile Unite împo
triva regimului de la Pretoria, care
iși exercită dominația atit in R.S.A.,
cit și în Namibia, ocupată ilegal.
După cum relatează agenția France
Presse, el a opinat că prin poziția
sa de a refuza să aplice sancțiuni
economice împotriva Pretoriei, în
momentul de față Marea Britanie se
găsește izolată în rindul Commonwealthului. Așa se explică și poziția
unor țări africane de a nu participa
la apropiatele Jocuri ale Commonwealthului de la Edinburg (Scoția).

Contenciosul comercial nipono-american
TOKIO 15 (Agerpres). — La Tokio
continuă cea de-a 23-a rundă a ne
gocierilor comerciale nipono-americane, care își propune să contribuie
la aplanarea divergențelor existente
pe plan comercial intre cele două
țări. Principala problemă o constituie
excedentul enorm înregistrat de Ja
ponia in ultimii ani in schimburile
comerciale cu S.U.A., care în 1985 s-a
ridicat la circa 50 miliarde de dolari.
Reprezentanții guvernamentali și
ai cercurilor de afaceri japoneze au
făcut apeluri la continuarea efortu
rilor pentru rezolvarea prin nego
cieri a problemelor divergente
și
și-au exprimat speranța că unele

măsuri întreprinse de partea niponă,
între care revalorizarea yenului,
vor avea ca efect diminuarea defi
citului balanței comerciale.
Reprezentanții cercurilor de afa
ceri americane au dat expresie ne
mulțumirii S.U.A. in legătură cu
menținerea unui dezechilibru ridicat
între exporturile și importurile ja
poneze. Copreședintele american al
reuniunii, Lee Morgan, a subliniat că
„deficitul în schimburile comerciale
bilaterale se cere redus". El a aver
tizat că S.U.A. vor da „un răspuns
retaliatoriu" dacă nu se vor înregis
tra progrese mai rapide în rezolva
rea problemei deficitului comercial.

• Nou raid de aviație israelian în zona Beirutului • De
clarația suveranului Iordaniei

situația țărilor in curs de dezvoltare
Problema datoriilor externe —
care continuă să domine scena eco
nomică mondială, cu repercusiuni
din cele mai ascuțite îndeosebi asu
pra țărilor rămase in urmă, se ma
nifestă acut și sub forma impasuri
lor financiare. La aproape patru ani
de la ..semnalul de alarmă" din au
gust 1982, cînd Mexicul s-a aflat in
imposibilitate de a face față plăților
scadente, această țară (care, cu
o datorie de circa 100 miliarde de
dolari, esțe al doilea debitor din lu
mea a treia) se găsește astăzi intr-o
situație asemănătoare. „Nu este ex
clusă posibilitatea suspendării regle
mentării datoriei noastre", declara,
nu de mult, ministrul mexican al
finanțelor, la scurt timp de la între
ruperea negocierilor dintre țâra sa
și creditorii particulari străini.
Mexicul nu este însă un caz izo
lat. Tot mai multe țari debitoare
întimpină dificultăți in rambursarea
datoriei lor și nimic nu lasă să se
întrevadă o ameliorare a situației
într-un viitor previzibil. Dimpotrivă,
actualele procese de pe piețele fi
nanciare internaționale evoluează
într-un sens invers. Astfel, potrivit
statisticilor Băncii Mondiale, anul
trecut, pentru prima dată după „cri
za plăților" din 1982, datoria externă
a țărilor în curs de dezvoltare și-a
accelerat creșterea, in pofida faptu
lui că statele debitoare rambursează
în contul vechilor împrumuturi mai
mult decît primesc sub formă de noi
credite. Ritmul mediu ahual de
creștere a datoriei, care era de circa
20 la sută între 1978—1981, s-a redus
la 11 la sută in 1982, apoi la 7,7 Ia
sută în 1983 și 4,2 la sută in 1984,
pentru a se ridica la 4,6 la sută in
1985 și, probabil, la 6,3 la sută în

1986, cind se apreciază că obligațiile
financiare externe ale țărilor în
curs de dezvoltare vor atinge 1110
miliarde de dolari, ceea ce ar în
semna jumătate din valoarea pro
ducției lor globale.
Desigur, la crearea unei asemenea
situații financiare au contribuit mai
mulți factori, dar, așa cum rezultă
și din analizele Băncii Mondiale,
între cei mai nocivi s-au dovedit a
fi costul ridicat al creditului și protecționismul comercial.
Scumpirea
excesivă a creditului de către țările
capitaliste dezvoltate a dus la înrău
tățirea rapidă a condițiilor de ram
bursare a datoriei, astfel îneît in
prezent țările debitoare din lumea a
treia plătesc mai mult în contul dobinzilor decît în cel al ratelor sca
dente la datoria propriu-zisă. Dacă
în 1978 ponderea dobînzilor în servi
ciul datoriei era, după statisticile
F.M.I., de 37,6 la sută, în 1985 pro
centul s-a ridicat la 54,7 la sută. In
ultimii cinci ani, numai plățile pen
tru dobînzl au totalizat 235 miliarde
de dolari, adică dublu față de suma
acordată, în aceeași perioadă, sub
formă de ajutor oficial pentru dez
voltare.
în ciuda slăbirii. In ultima vreme,
a presiunilor asupra dobînzilor, ni
velul lor real (adică acela rezultat
în urma scăderii din dobinda nomi
nală a ratei inflației) rămine neobiș
nuit de ridicat. Din această cauză,
dobinzile au absorbit anul trecut 36
la sută din veniturile din exporturi
ale principalelor țări debitoare. Dar,
în timp ce plățile în contul dobinzilor cresc, veniturile din exporturi
ale statelor lumii a treia scad, în
deosebi din pricina escaladării mă
surilor protecționiste de către țările

capitaliste dezvoltate, care au elimi
nat astfel de pe piețele lor . multe
produse ale statelor . subdezvoltate,
în acest sens, este semnificativ fap
tul că veniturile din exporturile de
mărfuri ale țărilor în curs de dez
voltare. care, după statisticile F.M.I.,
se ridicau la 618,6 miliarde de dolari
în 1980, au scăzut la 526,8 miliarde
in 1985 și se estimează că se vor re
duce la 504,3 miliarde în 1986. Se
cretariatul U.N.C.T.A.D.. în „Rapor
tul asupra comerțului și dezvoltării,
1985", apreciază că mal bine de o
treime din exporturile țărilor in
curs de dezvoltare se lovesc, pe pie
țele statelor capitaliste dezvoltate,
de unul sau mai multe obstacole co
merciale.
Cit de discriminatorii sînt aseme
nea măsuri protecționiste se poate
lesne constata și din următorul
exemplu oferit de același studiu t
peste 80 la sută din actualele re
stricții impuse de Piața comună
textilelor, confecțiilor și încălțămin
tei nu afectează decît importurile
din țările în curs de dezvoltare ! în
alte sectoare dinamice, în care ță
rile lumii a treia și-au creat impor
tante capacități de producție și de
export, există mecanisme de protec
ție asemănătoare : în domeniul si
derurgic, de exemplu, mai bine de
90 la sută din restricțiile aplicate de
S.U.A. la importuri sînt, după apre
cierile U.N.C.T.A.D., de natură dis
criminatorie.
O problemă deosebit de acută
constă în aceea că drepturile de
vamă aplicate de țările capitaliste
dezvoltate mărfurilor provenite din
statele in curs de dezvoltare cresc
progresiv cu gradul lor de prelu
crare. Țările vest-europene importă

dintr-o serie de state in curs de dez
voltare orez fără taxe vamale ;
dacă însă orezul este prelucrat, i se
aplică o taxă de 13 la sută. La uleiul
de palmier în formă brută se per
cepe o taxă de 4 la sută, la cel
semirafinat taxa este triplă. In ge
neral, arată specialiștii G.A.T.T., ță
rile capitaliste dezvoltate impun
produsele prelucrate provenite din
statele in curs de dezvoltare la taxe
vamale de 3 ori măi mari decît cela
aplicate articolelor similare expor
tate de alte țări din aceeași cate
gorie. Asemenea practici restrictive
împiedică diversificarea economiei
țărilor rămase în urmă, îndeosebi
dezvoltarea lor industrială, care
le-ar permite o mai bună valorifi
care a resurselor locale. De aceea,
se apreciază
că țările in curs de
dezvoltare se lovesc de diferite ti
puri de obstacole comerciale in mă
sura în care ele își intensifică efor
turile pentru a-și spori veniturile
din exporturi și a depăși, cu ajuto
rul propriilor resurse, problemele
legate de echilibrarea balanței de
plăți șl achitarea datoriei externe.
Or, din pricina reducerii venituri
lor din exporturi și a sporirii plă
ților în contul serviciului datoriei
externe, în special in cel al dobinzilor, țările lumii a treia au fost ne
voite să adopte programe riguroase
de austeritate, care au dus la scăde
rea producției și la deteriorarea con
dițiilor — și așa precare — pe plan
social. în America Latină, unul din
patru locuitori este șomer total sau
parțial. Specialiștii Băncii Mondiale
apreciază că dacă nu se vor lua mă
suri capabile să stopeze agravarea si
tuației economice, in 1995, circa 80 la
sută din africani vor trăi sub nivelul
sărăciei ‘absolute.
Firește, nimic nu poate înlocui
politicile naționale de dezvoltare.
Totuși, așa cum rezultă și din ana
liza efectuată de Secretariatul O.N.U.
asupra unui eșantion de 15 țări sub
dezvoltate de o mare diversitate de
condiții, pentru reluarea procesului
dezvoltării se Impune cu prioritate

a țărilor nealiniate
HARARE 15 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Zimbabwe s-au în
cheiat lucrările Biroului de coordo
nare al țărilor nealiniate, consacrate
elaborării declarației politice pentru
reuniunea la nivel înalt a acestor
state.
în document, locul principal este
ocupat de problemele păcii, dezarmă
rii și încetării cursei înarmărilor —

HAITI:

Consultări politice
In vederea formării
noului guvern

• Secretarul general al Or
ganizației
Națiunilor
Unite,
Javier Perez de Cuellar, a so
sit la Rabat într-o vizita in
cursul căreia va conferi cu oficialitățile marocane in legă
tură cu aspecte ale situației in
ternaționale actuale. • Premie
rul Consiliului de Stat al R.P.
Chineze, Zhao Ziyang, care în
treprinde o vizită la Madrid,
a avut o primă rundă de con
vorbiri cu premierul spaniol Fe
lipe Gonzalez, cu acest prilej
efectuindu-se un schimb de opinii privind noile evoluții ale
situației internaționale, precum
și stadiul și perspectivele rela
țiilor bilaterale. • Salvador
Laurel, vicepreședintele Filipinelor, a
avut, la Bruxelles,
convorbiri cu primul ministru
belgian, Wilfried Martens, în
centrul acestora situindu-se po
sibilitățile și modalitățile de lăr
gire a relațiilor bilaterale.
(Agerpres)

ameliorarea
climatului
economic
internațional, refacerea cadrului co
laborării multilaterale. In cazul ță
rilor amintite, arată specialiștii
O.N.U., Circa trei pătrimi din defici
tul balanței de plăți se datorește nu
unor factori interni, ci externi — și
in primul rind dobînzilor înalte și
escaladării măsurilor protecționiste.
Sînt date și fapte care con
firmă pe deplin realismul apre
cierilor . României, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu potrivit cărora
starea negativă de lucruri din eco
nomia mondială și cu deosebire gra
vitatea situației economico-sociale a
țărilor rămase în urmă impune mai
mult decît oricind ca țările in curs
de dezvoltare să-și întărească soli
daritatea și colaborarea, să acțio
neze împreună pentru a determina
desfășurarea unor tratative reale, în
cadrul O.N.U., intre țările bogate și
cele sărace, în vederea soluționării
globale a problemelor subdezvoltării,
a înfăptuirii noii ordini economice
mondiale.
în acest sens, țara noastră consi
deră că aceste tratative trebuie să
aibă în vedere, în primul rind, înlă
turarea poverii datoriilor externe
ale țărilor în curs de dezvoltare și
sporirea considerabilă a fondurilor
pentru facilitarea progresului lor,
convenirea de măsuri practice pen
tru reducerea și stabilizarea dobinzilor la niveluri rezonabile și pentru
lărgirea accesului țărilor rămase în
urmă Ia credite internaționale in
condiții avantajoase, eliminarea ba
rierelor protecționiste și a măsuri
lor discriminatorii, pentru practi
carea unui comerț liber, care să fa
vorizeze dezvoltarea tuturor statelor.
Fără îndoială, cu cît vor fi solu
ționate mai repede aceste probleme,
cu atît se vor crea condițiile nece
sare depășirii
crizei
economice
mondiale, dezvoltării echilibrate a
■fiecărei economii naționale, ridicării
generale a nivelului de trai al po
poarelor.

Gh. CERCELESCU

obiective fundamentale ale contem
poraneității. Totodată, el exprimă
poziția țărilor nealiniate față de evo
luțiile situației din Africa de Sud,
America Centrală și Orientul Mijlo
ciu.. Un capitol semnificativ este re
zervat aspectelor economice, relevindu-se poziția țărilor nealiniate pri
vind necesitatea instaurării unei noi
ordini economice mondiale.

Chemare la negocieri în vederea accelerării
procesului de democratizare

WASHINGTON 15 (Agerpres). —
într-o declarație făcută presei ame
ricane, liderul Partidului DemocratCreștin din Haiti, Silvio Claude, a
criticat ritmul lent care caracteri
zează procesul de democratizare din
țara sa, subliniind că marea majo
ritate a haitienilor se pronunță in
favoarea unor schimbări rapide și
substanțiale în viața politică și so-

italia:

Agenda
diplomatica

de poporul vietnamez în anii grei a!
luptei pentru salvare și apărare na
țională, pentru unitatea patriei și,
apoi, în opera vastă a construcției
socialiste.
Noi — a declarat în încheiere vor
bitorul — vom întări și pe viitor
coeziunea și' unitatea de monolit a
întregului partid, a întregului popor
și a armatei în jurul Comitetului
Central al Partidului Comunist din
Vietnam, vom traduce cu consecvență
în viață cele două sarcini strategice
— construirea cu succes a socialis
mului și apărarea fermă a patriei
vietnameze socialiste, ducînd cauza
glorioasă, a revoluției pină la victoria
finală !
După încheierea adunării de doliu,
în acordurile Internaționalei, sicriul
cu corpul neînsuflețit al lui Le Duan
a fost așezat pe un afet de tun. Cor
tegiul funerar a parcurs străzile ca
pitalei,
cu steagurile coborîte în
berna pină la cimitirul Mai Dich.
Zeci de mii de oameni ai muncii
și-au luat un ultim rămas bun de la
fostul conducător al Partidului Co
munist din Vietnam.

Pregătiri pentru reuniunea la nivel înalt

AMMAN 15 (Agerpres). — Spriji
nirea luptei locuitorilor din terito
riile arabe ocupate rămine o orien
tare de bază a politicii iordaniene. a
subliniat regele Hussein al Iordaniei
într-o alocuțiune rostită la Amman,
în colaborare cu celelalte țări arabe.
Iordania va continua eforturile în
direcția restabilirii solidarității ara
be. a adăugat el, menționind că
obiectivul principal al Iordaniei este
lupta, alături de poporul palestinian,
pentru menținerea identității arabe
în teritoriile ocupate — relatează agenția M.E.N.

ROMA 15 (Agerpres). — Premierul
desemnat al Italiei, Giuljo Andreotti,
a continuat consultările politice cu
reprezentanții principalelor partide
politice in vederea constituirii unui
nou guvern, in locul cabinetului de
coaliție pentapartit, condus de Bettino Craxi, demisionat la 27 iunie.
Marți, Giulio Andreotti s-a întîlnit
cu reprezentanții Partidului Repu
blican, ai stingii independente și ai
Partidului Social-Democrat.
După întrevederile cu delegațiile
partidelor politice, Andreotti se va
întîlni și cu reprezentanții sindicate
lor și ai patronatului.

Funeraliile lui Le Duan

HANOI 15 (Agerpres). — Agenția
V.N.A. informează că, la Hanoi, au
avut loc, marți, funeraliile lui Le
Duan.
în aceeași zi, în Sala Congreselor
din piața istorică Ba Dinh, a capitalei
R. S. Vietnam, în cadrul funeraliilor
naționale a avut loc o adunare de
doliu, la care a luat cuvintul tova
rășul Truong Chinh, secretar general
al C.C. al Partidului Comunist din
Vietnam, președintele Consiliului de
Stat al R. S. Vietnam.
Evocind personalitatea celui dis
părut, Truong Chinh a relevat că
Le Duan, tovarăș de luptă apropiat
al președintelui Ho Și Min, și-a con
sacrat întreaga viață cauzei eliberării
naționale și a reunificării
patriei,
luptei pentru libertatea și fericirea
poporului, împlinirii idealurilor co
munismului. Vorbitorul a subliniat
rolul important al lui Le Duan in
elaborarea strategiei și tacticii revo
luționare vietnameze, in noua etapă
de trecere la socialism, a evocat con
tribuția importantă adusă de dispă
rut la cauza revoluționară a parti
dului comunist, la victoriile obținute

BEIRUT 15 (Agerpres). — Avioane
israeliene au survolat, marți, din
nou, Beirutul și zona muntoasă în
vecinată, după ce în ajun au între
prins un raid asupra a trei localități
din regiunea Aley. Acțiunea a fost
condamnată in termeni fermi de
personalități politice libaneze. Astfel,
premierul Rashid Karame a declarat
că raidul a fost îndreptat împotriva
planului de securitate din Beirutul
de vest. De asemenea, ministrul edu
cației, Salim Hoss, a declarat că ata
cul israelian a avut loc intr-un mo
ment în care opinia publică interna
țională și-a intensificat cererile pen
tru retragerea forțelor militare is
raeliene din sudul" Libanului.
Pe plan politic, agențiile interna
ționale de presă relatează că pre
ședintele Amin Gemayel a avut con
sultări cu ambasadorii țărilor mem
bre permanente în Consiliul de
Securitate în legătură cu prelun
girea mandatului Forței interimare a
O.N.U. din Liban, care expiră la
19 iulie. Pe de altă parte, marți a
avut loc o reuniune a unui comitet
ministerial, prezidată de primul mi
nistru Rashid Karame, în legătură cu
planul de securitate din vestul Bei
rutului, precum și cu privire la po
sibilitățile de extindere a unui ase
menea plan și la alte regiuni ale Li
banului.

.... (DZV ACTUALITATEA ECONOMICĂ)
Dobinzile înalte și protecționismul agravează

hanoi ,

ORIENTUL MIJLOCIU

cial-economică internă. El l-a che
mat pe președintele Consiliului Na
țional de guvernămînt, general Henry
Namphy, să se așeze la masa nego
cierilor cu forțele de opoziție pentru
a analiza împreună maniera de a
duce la îndeplinire în bune condiții
procesul de tranziție la democrație
în Haiti — relevă agenția Prensa La
tina.

E DE PRESA

scurt
IN CADRUL FESTIVALULUI
ARTISTIC INTERNATIONAL AL
1 TINERETULUI $1 PĂCII, desfășu. rat recent in orașul marocan
Marrakech, țara noastră a particiI pat cu o expoziție de grafică con
temporană, care s-a bucurat de o
Ibună apreciere din partea numero
șilor vizitatori, De asemenea, a fost
urmărit cu interes programul roImănesc de filme documentare și
de muzică, prezentate in timpul
festivalului.
I

POZIȚIE. Un purtător de cuvînt
| al Ministerului Forțelor Armate
Populare al R.P.D. Coreene a conI damnat respingerea de către State
le Unite și Coreea de Sud a pro
punerii R.P.D. Coreene privind or
ganizarea de convorbiri tripartite
I între autoritățile militare, în scopul
I rezolvării problemelor urgente și
presante din Peninsula Coreea. IniIțiativa părții noastre, a spus pur
tătorul de cuvînt, are ca scop eli
minarea pericolului unui război și
I crearea cît mai curînd posibil a
climatului favorabil dialogului. El
a cerut celor două părți să accepte
convorbirile
tripartite,
aceasta
I fiind calea de înlăturare a perico
lului de război, de instaurare a
păcii.

'
PREȘEDINTELE R.P. BANGLAj DESH. Hussain Muhammad Ershad, a anunțat că, in prima jumăItate a lunii octombrie, anul aces
ta, in țară vor avea loc alegeri
prezidențiale. într-un interviu aIcordat agenției naționale B.S.S., el
a relevat hotărîrea de a acționa
pentru desăvîrșirea procesului conIstituțional în vederea instaurării
unui guvern ales.

ACORD. Argentina și Japonia au
I semnat un acord de cooperare în
domeniul perfecționării tehnicilor
de pescuit aplicate de vasele argentiniene în zona Atlanticului de
Isud. Este vorba despre introduce
rea unor detectoare moderne pen
tru depistarea bancurilor de pește,
I metodă folosită cu bune rezultate
de vasele japoneze în Oceanul Pa
cific și Atlanticul de nord.

j
ATENTATUL DE LA MADRID.
| Potrivit unui nou bilanț al aten
tatului terorist, comis luni dimiI neața în centrul Madridului, nu
mărul morților se ridică la nouă.
Victimele erau membri ai Gărzii
I civile din Spania. Poliția susține
că atentatul a fost comis de un
comando al ramurii militare a or
ganizației separatiste basce —
I ETA.

1
UN PROTOCOL DE COOPERAI RE ÎN DOMENIUL ECONOMIEI
Șl COMERȚULUI a fost semnat de
I reprezentanți ai Jamahiriei Arabe
Libiene și R.P.D. Coreene. Documeritul prevede extinderea relații
lor bilaterale în folosul ambelor
părți.

I

EVOLUȚIA
COMPLEXULUI
SPATIAL SOVIETIC. Se apropie
Ide sfirșit evoluția lui Leonid Kizim
și Vladimir Soloviov la bordul
complexului spațial „Mir“ — „Soiuz
IT-15". In afara ultimelor expe
riențe prevăzute de program, ei
transportă la bordul modulului de
Icoborire al navei cosmice docu
mentația și casetele cu filme, pre
cum și alte materiale cu date priIvind lucrările executate. Cosmonauții au trecut, de asemenea, la
dezafectarea unor sisteme ale laI boratorului spațial.

ALEGERE. La Madrid s-au înitrunit în prima ședință plenară
Congresul Deputaților și Senatul,
cele două camere ale Cortesurilor
| (parlamentul) rezultate din alege

rile parlamentare din Spania de
la 22 iunie anul acesta. Au fost
alese organele de conducere ale
parlamentului. Președinte al Con
gresului Deputaților a fost aies
Felix Pons, iar președinte al. Se
natului — Jose Federico de Car
vajal, ambii reprezentanți ai Parti
dului Socialist Muncitoresc Spa
niol, care dispune de majoritate in
cele două camere ale parlamentului.

VIOLENȚA ÎN ULSTER. în di
ferite localități din provincia bri
tanică Irlanda de Nord continuă
pentru a patra zi consecutiv actele
de violență provocate de elemen
tele extremiste din rindul comuni
tăților catolică și protestantă. La
Belfast și în alte orașe și așezări
rurale s-au înregistrat ciocniri in
tre catolici și protestanți, precum
și numeroase incendieri de clădiri
și autovehicule de către extremiști,
în cadrul acestor incidente au fost
răniți cel puțin 18 polițiști și trei
civili, înregistrîndu-se pagube ma
teriale importante.

ÎN FAVOAREA SCĂDERII DO
BÎNZILOR. într-o declarație făcută
la Tokio, unde întreprinde o vizită
oficială, președintele
Argentinei,
Raul Alfonsin, a cerut Japoniei și
altor state puternic industrializate
să reducă dobinzile la împrumuturi
și să-și sporească investițiile direc
te in economia națională argentiniană. Argentina datorează bănci
lor nipone peste cinci miliarde
dolari.

CONGRES SINDICAL. Marți, la
Tokio, s-au deschis lucrările con
gresului Consiliului General al
Sindicatelor din Japonia (SOHYO),
care urmează să adopte programul
de activitate pentru perioada ur
mătoare, inclusiv strategia luptei
oamenilor muncii " niponi pentru
pace și dezarmare. Sînt dezbătute,
de asemenea, probleme ale reorga
nizării activității sindicale în lumi
na rezultatelor recentelor alegeri
parlamentare.
REUNIUNE LATINO-AMERlCANA. In capitala Columbiei s-au în
cheiat lucrările reuniunii miniștri
lor învățămintului din țările sem
natare ale convenției culturale
„Arțdres Bello", la care au parti
cipat reprezentanți din Bolivia,
Chile, Columbia, Spania, Panama
și Venezuela. Au fost examinate
aspecte legate de cooperarea in do
meniile educației, științei și cultu
rii între țările respective.
LUPTELE DIN SALVADOR. In
cursul ciocnirilor înregistrate în
ultimele zile între detașamentele
Frontului Farabundo Marti pentru
Eliberare Națională (F.M.L.N.) și
trupele salvadoriene trimise împo
triva lor, forțele insurgente au scos
din luptă 34 de militari ,— a anun
țat postul de radio „Venceremos"
al F.M.L.N. Cele mai intense con
fruntări au avut loc în departa
mentele Chalatenango și Morazan.

TAIFUNUL „PEGGY", care a lo
vit vinerea trecută zonele estice ale
provinciei
meridionale
chineze
Guangdong, s-a soldat cu 172 de
victime omenești și rănirea a 1 250
de persoane. Ploile torențiale, care
au însoțit taifunul, au provocat
inundații pe o suprafață agricolă de
540 000 ha, distrugerea a 264 000 case
și a sute de poduri. Pagubele sînt
estimate la 1,4 miliarde yuani.
Autoritățile provinciale au mobili
zat importante forțe umane pentru
a veni in ajutorul populației sinis
trate și a contribui la reluarea acti
vității productive și la normalizarea
vieții in zonele respective.
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