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SECERIȘUL, CULTURILE DUBLE 
cele mai urgente sarcini în agricultură

Cerul s-a înseninat in majoritatea zonelor 
țării, iar meteorologii prognozează din nou 
zile frumoase de vară. Zile în care eforturile 
oamenilor muncii din agricultură, ale orga
nizațiilor de partid de la sate trebuie să se 
îndrepte în totalitate spre executarea în cel 
mai scurt timp a absolut tuturor lucrărilor 
din această campanie.

Intr-o zi, cel mult două, trebuie încheiat 
secerișul orzului pretutindeni acolo unde au 
mai rămas lanuri nerecoltate ; pină luni sea
ra au fost însămințate culturi duble pe a- 
proape 300 000 hectare, dar acestea repre
zintă abia 66 la sută din suprafața de pe 
care s-a recoltat orzul și doar 15 la sută din 
programul stabilit; prașila a treia mecanică 
la porumb mai trebuie efectuată pe 223 000 
hectare, iar cea manuală pe 423 000 hectare. 
In mai multe unități agricole din sudul țării 
au și început unele încărcări pentru a se trece 
la secerișul griului și este de așteptat ca a- 
ceastă importantă lucrare să fie declanșată

chiar în cursul zilei de azi peste tot acolo 
unde lanurile s-au copt ; la culturile furajere 
prima coasă la finețe este mult rămasă în 
urmă, iar recoltarea trifolienelor trebuie gră
bită spre a se asigura stocuri cît mai mari 
de furaje.

Eforturile pentru realizarea exemplară a 
tuturor acestor lucrări trebuie să aibă ca 
scop îndeplinirea integrală, riguroasă a sarț 
cinilor zilnice de către toate formațiile de 
muncă, de către toți locuitorii satelor. Toate 
lucrările sînt importante acum, dar cea mai 
stringentă este recoltarea grînelor. Pentru că 
nici un moment nu trebuie să se piardă din 
vedere că Ia seceriș ceea ce nu se face la 
timp nu mai poate fi recuperat decît cu prețul 
unor mari pierderi. Cu forța mecanică actua
lă secerișul griului se poate încheia în cel 
mult 6-10 zile de la data începerii lucrării în 
fiecare unitate. Problema cea mai importantă 
care trebuie avută în vedere este ca tractoa
rele, combinele, mijloacele de transport să

funcționeze la întreaga capacitate și fără în
trerupere. Ținînd seama de condițiile clima
tice din această vară, de o anumită întîrzie- 
re în vegetație o plantelor, cunoașterea cu 
exactitate a evoluției maturizării culturilor de 
grîu este esențială pentru a se declanșa re
coltarea acestora atunci cînd lanurile sînt în 
pîrg, cînd umiditatea boabelor a scăzut la 
limita care asigură buna conservare a pro
ducției. lată de ce deosebit de important 
este în momentul de față ca specialiștii din 
unitățile agricole să urmărească zi de zi, oră 
de oră stadiul coacerii spicelor pentru a 
dispune introducerea operativă a combinelor 
în lanuri. Numai procedîndu-se în acest fel, 
adică începînd recoltarea imediat ce lanurile 
permit, pot fi evitate pierderile de boabe, ce 
ar putea să apară spre sfîrșitul secerișului 
prin scuturarea spicelor. Cu stăruință trebuie 
urmărit ca in fiecare unitate agricolă seceri
șul să se desfășoare repede și bine, cu cea 
mai mare arijă pentru evitarea oricăror pier
deri de recoltă.

Ziua la recoltat și semănat, noaptea la pregătirea terenului — așa se lucrează in cele mai multe locuri, așa trebuie să se 
lucreze pretutindeni în aceste zile ale secerișului și însămînțării celei de-a doua culturi
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NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ
I RECONDITION  AREA 
■refolosirea

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE iMaterialele refolosibiledin gospodăriile populațieiintegral în circuitul productiv!

După cum se știe, recent, Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. precum și plenara comună 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Suprem 
Dezvoltării Economice și 
au dezbătut Programul 
intensificarea activității 
leetare șj valorificare a materialelor 
refolosibile și de recondiționare a 
pieselor și subansambleior. Cu acest 
prilej s-a subliniat că, în cadrul po
liticii partidului de dezvoltare eco
nomică intensivă, una din direcțiile 
fundamentale o constituie extinde
rea bazei proprii de materii prime, 
in acest context relevindu-se rolul 
deosebit al recuperării și valorifică
rii materialelor refolosibile. Concret, 
obiectivul ferm stabilit este ca pe 
această bază să se asigure cel puțin 
50 la sută și chiar peste 50 la sută 
din necesarul de materii prime și 
materiale al unor sectoare produc
tive.

După cum este cunoscut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția 
câ sarcinile cuprinse in pro
gram trebuie considerate ca minime, 
fiind necesar să se acționeze, in 
continuare, pentru creșterea gradu
lui de recuperare a materialelor. 
„După unele calcule — aprecia 
secretarul general al partidului — 
mai dispunem de rezerve foarte 
mari in toate sectoarele — in unele 
pentru a crește eu încă 20—30 la 
sută gradul de recuperare, in 
cu și mai mult". Tocmai in 
spirit, toate intreprinderile. 
unitățile economico-sociale. 
organismele democrației noastre so
cialiste — F.D.U.S.. sindicate, orga
nizații de femei, de tineret — au 
fost chemate să se angajeze cu m ii 
multă energie în activitățile de re
cuperare, colectare și stringere a 
tuturor materialelor refolosibile.

Intr-un recent editorial al ziaru
lui nostru (din 2 iulie) au fost abor
date unele probleme privind colec
tarea materialelor refolosibile din 
unitățile economice, ca și sarcinile 
oe revin pe această linie industriei

al
Sociale 
pentru 

de co-

reciclării. In cele ce urmează ne 
oprim asupra unor aspecte legate de 
colectarea materialelor refolosibile 
din gospodăriile populației, răspun
derile ce revin in acest domeniu or
ganelor de stat, consiliilor populare, 
organizațiilor de masă și obștești.

Este o sarcină de cea mai. mare 
însemnătate, pe de o parte pentru 
faptul că materialele colectate for
mează — și trebuie să formeze —■ 
într-o bună măsură sursa de apro
vizionare a unor importante ramuri 
sau sectoare economică și, totodată, 
datorită faptului că prin refolosirea 
materialelor recuperabile sau a pie
selor recondiționate se evită impor
tante cheltuieli, consumuri materia
le și bănești.

Acțiunea de colectare a mate
rialelor refolosibile a înregistrat 
in ultimii ani o extindere con
tinuă. ceea ce se cere acum fiind 
creșterea volumului și intensifica
rea ritmului acestor colectări. In si
nea lor. măsurile recent adoptate 
nu sint noi. Nou trebuie să fie spi
ritul de fermitate și disciplină 
care să se 
trebuie să 
implicați !

Se arăta 
de mari sînt rezervele existente pe 
această linie in unitățile economice.

rii 
aplice aceste măsuri, noi 
fie exigențele factorilor
în editorialul anterior cît
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul comerțului, planificării și dezvoltării din Pakistan

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a primit, marți, 
ne dr. Mahbubul Haq. ministrul co
merțului. planificării și dezvoltării al 
Republicii Islamice Pakistan, care 
face o vizită în tara noastră.

Exprimind vii mulțumiri pentru 
întrevederea acordată, ministrul pa
kistanez a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
din partea președintelui Republicii 
Islamice Pakistan, general .Moham
mad Zia-ul Haq.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit si a adresat, la rîndul său, 
președintelui Pakistanului salutul său 
si cele mai bune urări.

în timpul întrevederii au fost e- 
vocate bunele relații de prietenie din
tre România Si Pakistan, dintre pre
ședinții celor două țări și s-a ex
primat dorința de a se acționa în

continuare pentru dezvoltarea pe 
multiple planuri a colaborării ro- 
mâno-pakistaneze. în acest context, 
au fost evidențiate posibilitățile e- 
xistente pentru extinderea cooperării 
în domeniul economic, tehnico-știin- 
tific si in alte sfere de activitate de 
interes comun, pentru' construirea de 
noi obiective economice în Pakistan, 
care să permită acestei țări să valo
rifice in mod superior resurseie da 
care dispune.

Abordîndu-se unele probleme ale 
situației internaționale. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea unirii tuturor forțelor pen
tru oprirea cursei înarmărilor si tre
cerea la dezarmare. în primul rînd 
nucleară, pentru realizarea unor a- 
corduri oare să ducă la lichidarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune în 
Europa, la reducerea celorlalte tipuri 
de arme nucleare si conventionale, 
în același timp, președintele Româ

niei a arătat însemnătatea soluționă
rii pe cale pașnică, prin tratative, a 
tuturor stărilor de conflict existen
te in diferite zone ale lumii.

în timpul primirii a fost e- 
videntiată importanta întăririi con
lucrării dintre România și Pa
kistan în cadrul apropiatei conferin
țe U.N.C.T.A.D. VII. dintre toate ță
rile in curs de dezvoltare, pentru 
realizarea unor înțelegeri care să co
respundă intereselor de progres ale 
acestor tăiri. ale tuturor statelor, să 
contribuie la înlăturarea decalajelor 
existente, să ducă la instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

La primire a participat Ilie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice inter
naționale.

A fost de fată Ghulam Rabbani, 
ambasadorul Republicii Islamice Pa
kistan la București.

0 REALIZARE DEOSEBITĂ
A COOPERATORILOR DIN SCORNICEȘTI 

9865 kg. orz la hectar 
pe teren neirigat!

într-o telegramă adresată TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, oamenii muncii de pe ogoarele 
cooperativei agricole de producție Scornicești, ju
dețul Olt, au raportat cu legitimă mîndrie patrio
tică și satisfacție, la încheierea recoltării orzului, că 
au realizat, pe întreaga suprafață cultivată, o pro
ducție medie la hectar de 9 865 kg, pe teren neirigat.

In telegramă se subliniază că acest rezultat deo
sebit se datorește activității neobosite pe care 
comuniștii, membrii cooperatori au dcpus-o in 
vederea îndeplinirii obiectivelor formulate de secre
tarul general al partidului în ceea ce privește 
înfăptuirea noii revoluții agrare, a indicațiilor și 
orientărilor date la fața locului cu prilejul vizitelor 
de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, recolta 
obținută confirmind încă o dată că atunci cînd 
sînt aplicate cele mai noi cuceriri ale științei agro
tehnice, cind este bine valorificată baza materială, 
asemenea producții sînt pe deplin posibile. S-a 
raportat, totodată, că și recolta de grîu va fi 
bogată, producția in acest an fiind pe măsura 
încrederii și înaltelor titluri acordate cooperativei, 
că au fost încheiate pregătirile pentru secerișul 
griului, pentru ca nici un bob să nu se piardă. In 
telegramă se exprimă, de asemenea, hotărirea celor 
ce muncesc pe ogoarele C.A.P. Scornicești de a 
intimpina Conferința Națională a partidului și 
aniversarea Republicii cu rezultate cît mai bune și la 
culturile prășitoare și tehnice. în zootehnie, în acti
vitățile industriale, la exportul de legume și fructe.

în încheierea telegramei se spune : O dată cu 
cele mai alese sentimente de dragoste și recunoș
tință, cu cele mai vibrante și mai calde mulțumiri 
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți ca agricultura 
românească să cunoască, in sfertul de veac ce a 
trecut de Ia încheierea cooperativizării, semnifi
cative mutații calitative, cooperatorii din Scornicești 
vă aduc, și de această dată, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, profundul lor omagiu 
pentru faptul că sinteți permanent cu gindul și 
fapta in mijlocul oamenilor muncii, conducindu-le 
pașii pe drumul construcției societății socialiste și 
comuniste in patria noastră, spre noi culmi de 
progres și civilizație.

x.

Optimismul... critic — formulă a seriozității
față de muncă și angajament

Importante acțiuni 
de modernizare

Spirit de muncă 
revoluționar 

eficient
în activitatea

de partid

Colectivul întreprinderii de 
mașini grele din Capitală, uni
tate distinsă recent cu „Ordinul 
Muncii" clasa I, acordă cea mai 
mare atenție înfăptuirii progra
mului de modernizare â fluxu
rilor de fabricație.. Astfel, crea
rea unei noi linii de comuni
cație directă între secțiile C.T.C. 
— laboratoare și oțelăria elec
trică (prin intermediul căreia 
se transmit rapid cu ajutorul 
calculatorului rezultatele pro
belor de laborator) a . asigurat 
sporirea simțitoare a producti
vității muncii la oțelărie. De 
asemenea, a intrat'in funcțiune 
un nou sistem de televiziune cu 
circuit închis, cu patru camere 
de luat vederi in hala de tur
nare și pe platforma cuptoare
lor. care a permis o mai'atentă 
supraveghere, o mai eficientă 
organizare a activității în aceste 
sectoare-cheie ale producției. 
Asemenea măsuri, care s-au a- 
plicat și in secțiile turbine, me
canică II. mecanosudură și forjă 
grea, au contribuit esențial la’ 
asigurarea condițiilor pentru 
îndeplinirea la toți indicatorii 
a planului pe luna iunie. 
(Gheorghe Inniță).

In imagine : un aspect de 
muncă din secția turbine.

Foto : S. Cristian

ceselor. o smulgere a fiecăruia din
tre noi. de la simplul mulgător sau 
tractorist pină la ingineri și direc
tor. Din 1986 am început să dăm 
beneficii de peste un milion și ju
mătate. Principalul in această 
transformare rapidă, aș zice eu. ar 
consta in hotărirea noastră, a tu
turor, de a ne smulge, cum am mai 
spus, din inerție.

— Inerția este o l'ortă redutabilă, 
din păcate 1 — subliniază directo
rul. Ne-am confruntat cu ea și incă 
ne confruntăm, in unele privințe. 
Nu o depășești atît de lesne cit ai 
vrea.

— Adică inertia este in contra
dicție cu inițiativa. Sinteti de 
acord ?

— Nu se poate să nu fii de acord, 
așa stau lucrurile. Iar acolo unde 
contradicția nu este dezvăluită cu 
curaj nu apare ideea de acțiune, 
nu este luptă de regenerare. Cu 
doi ani în urmă, tn colectivul nos
tru s-a înțeles acest lucru, s-a pus

Dionisie ȘINCAN 
Tristan MIHVȚA 
corespondentul „Scînteii"

cu coada ochiului Ia director. Dar 
acesta se pare că ia lucrurile foar
te in serios, pentru că încearcă o 
reconsiderare a noțiunii de scep
ticism, o evaluare a ei intr-o vi
ziune foarte personală :

— Viața te intimpină zilnic cu

titudinea aceasta este o altă fațetă 
a optimismului, a acelui optimism 
care nu se lasă păcălit de apa
rențe.

— In ce mă privește, nu sint de 
acord cu afirmația dumneavoastră 
de la început că ne-am afla pe un

E foarte vie in memoria 
rea de fapt de pină acum 

ne mirăm cu glas tare, 
ar fi fost tot timpul să 
fie atenția concentrată 
ceea ce realizează acum. Ia ceea 

ce-și propun să realizeze miine.
— Pentru că — spunem noi — 

după cite ne-am dat seama, vă a- 
flați pe un drum al succeselor, aici, 
la I.A.S.-Nădlac. in cimpia Aradu
lui. Am vizitat fermele de creștere 
a vacilor. Aveți vite frumoase, dau 
producții bune de lapte — peste 3 
mii de litri și vă propuneți să de
pășiți 4 mii de litri, in anul aces
ta ; în sectorul vegetal lucrurile 
merg bine, după cît ni s-a demon
strat. și după recoltele pe care le 
promit lanurile dumneavoastră. 
Iată, ne-ati obligat să facem un fel 
de rezumat al activității pozitive 
a I.A.S.-ului. Si ne întrebăm : cum 
de vă declarați un sceptic, 'tova
rășe eontabil-șef Vasile Boroianu ? 
Și se pare că l-ați molipsit și pe 
directorul I.A.S.-ului, inginerul 
Ștefan Bogar, aici de față la dis
cuția noastră. Cum să înțelegem 
mărturisirea dumneavoastră ?

Interlocutorul nostru zimbește. 
Nu se grăbește cu răspunsul. Trage

Si 
că
Ie 
Ia

lor sta- 
doi ani. 
socotind 
uite, să 
exclusiv
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oameni revoluționari
tot felul de surprize — spune el 
ginditor — unele plăcute, cele mai 
multe, altele neplăcute — cînd nu 
ești, atent, cînd te lași pe tînjeală, 
cum se spune. Nu e râu să pui... 
răul înainte, nu în sensul de a te 
demobiliza, de a deveni un om că
ruia numai ii ninge și ii plouă, ci, 
dimpotrivă, un om care este gala 
oricind să găsească o soluție de re
zolvare. promptă, atunci cînd se 
ivește o dificultate. Dacă vreți, a-

drum al succeselor — intervine, 
fără să răspundă încă la întrebarea 
noastră inițială, contabilul-șef. Si
gur, drumul pe care ne allăm. un 
drum al rezultatelor pozitive în 
producție, ar putea fi denumit, in
tr-un fel, un drum al succeselor, 
la prima privire, prin comparație 
cu insuccesele din anii 1984 și 1985. 
„Obțineam" atunci pierderi de pină 
la 20 de milioane. A fost o smul
gere din această inerție a insuc- (Continuare în pag. a V-a)

LA ȘANTIERUL NAVAL DIN BRAILA Un nou remorcher 
de execuție
instalațiile cu care este echipată 
această navă reprezintă premiere 
tehnologice. Dintre ele pot fi men
ționate, pe lingă multe altele, so
luțiile originale în construirea 
vinciurilor de remorcare realizate 
după un proiect al ICEPRONAV — 
Galați.

Acest nou remorcher va efectua 
lucrări specifice' în portul Constan
ța. precum și în zonele platforme
lor de foraj marin. (Eugen Dichfi- 
seanu).

în faza finală
La Șantierul naval din Brăila se 

află în faza finală de execuție, la 
cheiul de armare. remorcherul 
..Hercules" de 6 600 C P. El face 
parte din categoria remorcherelor 
salvatoare și spărgătoare de ghea
tă. fiind cel mai puternic vas de 
acest tip construit la noi în tară.

..Hercules" este echipat cu el iei 
cu pas reglabil și propulsor prova, 
ceea ce-i asigură o deosebită ma
nevrabilitate în zonele de inter
venții. Multe din agregatele

••Meridianele poeriei, meridianele vieții
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altele 
acest 
toate 
toi te

(Continuare în pag. a Il-a) poe- 
scrie

Românul s-a născut 
poet, dar și mare iu
bitor de poezie.

Acest adevăr frumos ii 
simt, în primul rind, poe
ții, cînd scriu poezie sau 
cind se întilnesc cu citito
rii. Ceea ce e unul și ace
lași lucru : chiar actul de 
creație, atunci cind 
tul stă singur și-și
poezia, este, de fapt, tot o 
intilnire cu cititorii, .
tru că poetul adevărat 
scrie pentru publicul citi
tor si se vrea in asora. in 
for. Printr-o dialectică 
subtilă, cititorul, la rindul 
său, cind citește o poezie 
îi imprimă, in plus, valen
țele personalității sale, în
țelesurile care-i merg mai 
direct Ia inimă. Nu numai 
criticii interpretează fieca
re in felul său personal o 
poezie, ci și cititorii, felu
riți și ei ca opțiuni, ca 
gusturi și cultură. In acest 
fel relația dintre scriitor 
și public devine complexă 
și depășește cu mult actul 
simplu și direct al recep
tării. al consumului de li
teratură, cum s-ar spune. 

Toate acestea se consta
tă mai direct și mai plas
tic la șezătorile literare, 
cînd relația spontană, ur
mată apoi de conceptuali
zarea ei în întrebările și in 
dialogul familiar dintre 
poeți și publicul din sală, 
dovedește două lucruri 
fundamentale : audiența
pe care o are poezia la pu- 

^>licul larg de cititori din

pen-

România contemporană și, 
apoi, cultura și gustul 
pentru poezie ale publicu
lui nostru. Un sociolog ar 
putea înregistra deschide
rea acestui arc spiritual, 
pe vîrste, pe medii, pe 
profesiuni, cum, progra
matic, o înregistrăm și noi, 
scriitorii, care ne intîlnim 
frecvent, printr-un obicei 
devenit tradiție, cu citito

zie românească osmotic 
racordată tradiției. Deși 
liceu cu profil de - mate
matică și fizică, profesorii 
și elevii liceului au acea 
dragoste de. poezie de care 
vorbeam mai sus și care, 
în stările ei emoționalei 
este și ea o virtuală stare 
poetică.. Am văzut la ele
vii liceului o plăcere este
tică a citirii (s-a recitat),

ÎNSEMNĂRI

rii din vîrste și profesiuni 
diferite.

Astfel, deunăzi, am par
ticipat lingă colegii mei de 
liră la două întîlniri cu 
cititorii, intr-un interval 
de numai 48 de ore. Una, 
în Sala mică a Palatului 
Republicii, impreună cu 
poeți din unsprezece țări, 
sub deviza păcii și armo
niei între popoare, consti
tuia un recital-manifest, 
angajat sub deviza majoră 
a epocii: pacea ca temă fe
cundă și imperativ necesa
ră inspirației artistice ; a 
doua, la Liceul.,Mihai Vi
teazul", în prologul apro
piatului Congres al cultu
rii și educației socialiste, 
îi omagia, în iunie, pe 
Eminescu, pe Arghezi și 
Labiș, ca trei stele fixe, 
trei puncte de reper a trei 
generații istorice de poe-

a ascultării și gustării 
poeziei. O curiozitate de a 
cunoaște și a intra în tai
nele poeziei, prin întrebă
rile ce ne erau puse și că
rora, alături de ceilalți 
colegi, le-am răspuns, a- 
dăugînd, cu simțul măsurii 
și cu limbajul artei, cîteva 
precepte pedagogice, me
todologice cu privire la 
deschiderea pe care Con
gresul al IX-lea a consa
crat-o, în spiritul și litera 
culturii și artelor, în re
punerea pe circuit a valo
rilor spirituale naționale.

Intre curiozitatea și exal
tarea romantică a genera
ției proaspete 
cu numele lui 
zul și cel mai 
cultivat, mai 
ment din Sala 
Palatului există o trăsură 
de unire care derivă din

de la liceul 
Vodă Vitea- 
format, mai 
de rafina- 

mică a

politica noastră culturală, 
din dragostea și gravitatea 
cu care a fost și este 
privită poezia Ia români. 
Poezia este căutată pe toa
te cărările’care duc înspre 
ea. An de an, 
iubitori 
virstele 
sacră a 
asculte 
glasul omagial al urmași
lor săi intru cuvinte po
trivite și stau, înmărmu
riți intru ascultare, aiti 
sau lingă teiul eminescian, 
lingă căminul retras și sin
guratic, de proletar al li
rei, in care se zbatea și 
protesta Bacovia. Sau. prin 
țară, la festivalurile de-a- 
cum tradiționale, din spa
țiul de baștină al marilor 
poeți : Eminescu, Coșbuc, 
Blaga, Labiș și alții. Toa
te aceste reevaluări și 
festivaluri — derivate și 
ele tot din deschiderea 
săvîrșită de Congresul IX. 
Dacă am pune can la cap 
filmările " 
locului 
făcut...), 
oraș. în aer liber sau pe 
scenă, am vedea, pe viu. 
mozaicul impresionant și 
trepidant al sutelor de mii, 
al milioanelor de conce
tățeni de-ai noștri, de to
varăși de inimă și vis, 
care, parcă anume să jus
tifice și să urmeze testa-

primăvara, 
de poezie de toate 
vin în bătătura 
Mărțișorului să-l 
pe Arghezi prin

făcute la fața 
(atitea cite s-au 

la țară sau la

AI. ANDRITO1U
(Continuare în pag. a IV-a)
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SARCINILE ECONOMICO-SOCIALE
, Priorităților vieții — activi

tate politică prioritară. Atunci 
cînd spui Galați te gindești înainte 
de toate la siderurgie și construcții 
de nave. Bineînțeles că economia 
județului este mult mai diversifica
tă. Cele două ramuri dețin insă prio
ritatea. Este normal ca atenția în
tregii activități politioo-organizatori- 
ce și cultural-educative a organelor 
și organizațiilor de partid din județ 
să fie îndreptată spre acestea. Dar

1 viața ridică și ea prioritățile ei. Una 
dintre ele a apărut la începutul a- 
cestei veri : dacă în majoritatea zo
nelor țării precipitațiile au fost în
destulătoare pentru dezvoltarea nor
mală a culturilor, aici deficitul de 
apă devenise deosebit de acut. Mo
tiv de dezbatere operativă a acestei 
probleme într-o ședință de birou a 
comitetului județean de partid. S-a 

i pus în lumină dimensiunea reală a 
situației — în ultimele zece luni din 
anul agricol 1986—1987 precipitațiile 
au fost de aproape patru ori mai 
reduse decît media normală multi- 
anuală. Analiza din biroul comitetu
lui județean de partid a formulat 
și critici severe privind unele ne
ajunsuri in folosirea sistemelor de

i irigații.
De altfel, nu era prima dată cînd 

se analiza acest sector de activitate. 
O plenară a comitetului județean 
de partid a dezbătut anul trecut 
tocmai stadiul realizării și calitatea 
lucrărilor de irigații, de desecări și 
combatere a eroziunii solului. Re
centa analiză a fost impusă de în
săși realitatea din teren, de necesi
tățile de moment, care n-au fost 
preîntimpinate la timpul potrivit. 
Am „conspectat" hotărîrea adoptată 
de birou privind intensificarea iri
gării culturilor și, dacă ne-am în
gădui o comparație, am putea spune 
că ea seamănă cu un „ordin de 
stat-major“. Socotim că nu este lip
sit de interes să redăm cîteva pre
vederi ale sale : ..în punctele-cheie 
ale sistemelor de irigații sint repar
tizați activiști de partid, cadre cu 
munci de răspundere" ; „asigurarea 
forței de muncă la irigații, pentru 
C.U.A.S.C. Tulucești, cu încă 311 oa
meni" ; „se va săpa un canal pe sub 
șoseaua dintre Movileni și Furceni, 
pentru montarea unei conducte, care 
să irige și terenul de 11 hectare 
situat de cealaltă parte a șoselei" ; 
„se vor găsi rapid soluții pentru ex
tinderea suprafeței de irigat in 
C.U.A.S.C. Tîrgu Bujor".

Am stăruit asupra acestui episod 
din viața economico-socială a jude
țului tocmai pentru a pune în evi
dență adevărul că, in funcție de 
împrejurări, este nevoie să fie adop
tate mijloace de acțiune politico- 
organizatorice adecvate, un stil și 
metode corespunzătoare de muncă. 
Și aceasta pentru a găsi de fiecare 
dată „cheia" potrivită pentru stimu
larea energiilor, a inițiativelor oa
menilor, „formula" care să mobili
zeze întregul potențial tehnic și 
uman în rezolvarea sarcinilor.

Consecvență și rigoare în 
rezolvarea problemelor. Pre_ 
ocupările organelor și organizațiilor 
de partid, ale organelor de conducere 
colectivă privind acțiunea de perfec
ționare a organizării și modernizare 
a proceselor de producție au și pen
tru economia județului Galați o în
semnătate deosebită. Comitetul ju
dețean de partid, biroul și secreta
riatul său au inițiat, în această or
dine de idei, numeroase analize și 
controale ; la nivel județean au loc 
lunar dezbateri, pe bază de rapoarte, 
privind îndeplinirea programelor de 
modernizare, cu accent pe ridicarea 
calității produselor, sporirea pro
ductivității muncii, creșterea efi
cienței economice etc. Stadiul reali
zării măsurilor stabilite se analizea
ză Ia fața locului in majoritatea 
unităților economice. De exemplu, o 
recentă ședință a biroului comitetu
lui județean de partid constata că 
măsurile aplicate in prima etapă a 
acțiunii de modernizare au determi
nat rezultate bune in privința creș
terii producției-marfă și a producti
vității muncii, s-au concretizat în 
introducerea in fabricație a 123 pro
duse, in aplicarea a 43 de tehnolo
gii noi.

Analiza la care ne refeream sco
tea insă în evidență și faptul că, în 
nu puține locuri, organele și organi
zațiile de partid tratează cu super
ficialitate problemele organizării 
științifice și modernizării producției. 
Unități mari consumatoare de ener
gie, cum sint combinatul siderurgic, 
întreprinderea „Laminorul de tablă", 
întreprinderea mecanică navală, șan

tierul naval, acționează cu încetinea
lă pentru aplicarea tehnologiilor 
menite să ducă la rezultate cît mai 
bune în privința reducerii consumu
lui de energie. în același timp, se 
aprecia ca insuficientă colaborarea 
cu cadrele de la institutele de spe
cialitate gălățene și de la Univer
sitate, pentru găsirea și aplicarea 
soluțiilor de natură să determine 
economisirea mai accentuată a com
bustibililor și energiei. Este și mo
tivul pentru care s-au stabilit ter
mene precise de analizare a acestei 
probleme de către organele și orga
nizațiile de partid de pe tot cuprin
sul județului, astfel incit acestea să 
aibă permanent o „oglindă" a sta
diului de îndeplinire a propriilor 
obiective, să se implice mai mult 
în soluționarea problemelor curente 
și de perspectivă, a celor care de
pășesc cadrul de interes local sau 
departamental și au o mare însem
nătate pentru colaborarea cu unită
țile beneficiare din țară, pentru 
economia națională.

Rigoarea cu care se acționează în 
acest domeniu produce, cum e și fi
resc, o reacție „in lanț" și la orga
nele și organizațiile de partid aflate 
în subordinea comitetului județean 
de partid. La Comitetul municipal de 
partid Galați am constatat, in tim

pul documentării noastre, insistența 
cu care sint urmărite unele proble
me de interes major. Am notat, de 
exemplu, că a avut loc o dezbatere 
privind felul in care s-au desfășurat 
pregătirile pentru adunările generale 
de partid în unitățile de construcții 
și transporturi. Această dezbatere a 
urmat unei consfătuiri care avusese 
loc la nivelul municipiului, cu trei 
luni înainte, pe aceeași temă.

Etalonul eficienței activi
tății de partid — rezultatele 
economice. mult timp in
urmă — ne spunea la un moment 
dat tovarășul Constantin Lefter, 
secretar cu problemele muncii orga
nizatorice al comitetului de partid 
de' la combinatul siderurgic — un 
control de-al nostru a constatat că 
există neajunsuri serioase la uzina 
cocsochimică. Sigur, erau și cauze 
obiective. Destule deficiențe țineau 
insă de lipsa de organizare și de 
rigoare în urmărirea și conducerea 
proceselor tehnologice, de slaba im
plicare în viața de producție a unor 
membri ai comitetului de partid de 
aici. Una din măsurile întreprinse 
imediat a fost repartizarea pe pos
turi importante, pe baterii, a mem
brilor comitetului de partid de pe 
platformă și din cocserii.. In al doi
lea rind, s-au stabilit răspunderi 
precise priyind ducerea la îndepli
nire a măsurilor din propriile noas
tre programe. S-a acționat și pen
tru întărirea răspunderii comuniști
lor din echipele de cocsari. astfel ca 
aceștia să contribuie la întărirea cli
matului de ordine și disciplină. Re
zultatul ? Cit se poate de convin
gător : în primele șase luni din 
acest an, cocseriile și-au îndeplinit 
planul.

Realitățile întilnite ne oferă și un 
alt exemplu : lipsurile reieșite din- 
tr-un control al comitetului județean 
de partid în organizațiile de la 
furnale-aglomerare au determinat 
convocarea unei plenare cu activul, 
la fața locului. O remarcă : plenara 
cu activul de partid de la furnale, 
deci chiar acolo unde au fost scoase 
la iveală unele neajunsuri, .nu i-a 
făcut doar din dorința de a senimba 
o sală de ședințe cu alta. Ea a avut 
loc în vecinătatea furnalelor și, ca 
atare, in această acțiune au fost 
antrenați mulți comuniști de aici, 
cadre de răspundere și din activ, 
specialiști. Cu acest prilej s-a socotit 
că este necesară găsirea unei noi 
formule organizatorice in ce privește 
conducerea uzinei. S-a revăzut în
cadrarea schimburilor cu personal 
muncitor și s-a asigurat o asistență 
tehnică adecvată pe toate cele trei 
schimburi. în același timp, tot pe 
toate cele trei schimburi au- fost re
partizate cele mai bune și compe
tente forțe ale organizației de partid.

Știința de a preveni ne
ajunsurile D>n discuțiile cu acti
viști ai comitetului județean de 
partid, secretari ai organizațiilor de 
bază, cu numeroși comuniști a reie
șit preocuparea constantă pentru 
mutarea centrului de greutate al ac
tivității de partid la locul de muncă 
din uzine, de pe șantiere, in fer
mele și echipele de cooperatori, in 
grupele de studenți și instituțiile de 
artă profesioniste. O inițiativă în 
această direcție este așa-numita „zi 
a primarului". Despre ce este vorba? 
în fiecare zi de luni, secretariatul 
comitetului județean de partid, îm
preună cu cadrele care răspund de 
activitatea unui consiliu agroindus
trial — după un control operativ, 
inițiat anterior — poartă un dialog 
concret, la obiect, in legătură cu 
modul în care se îndeplinesc indica
torii de plan in C.U.A.S.C., cu ex
periența valoroasă acumulată, cu 
lipsurile constatate. Aceasta consti
tuie prima parte a acțiunii. A doua 
parte are în vedere revenirea — 
după două, trei luni — in unitățile 
consiliului agroindustrial analizat 
pentru a examina felul in care au 
fost transpuse în viață măsurile 
hotărite.

Cei cu care am purtat discuții 
ne-au relatat, în timpul documen
tării, și despre alte modalități care 
sint în măsură să determine anco
rarea mai puternică a activității de 
partid in problemele acute ale uni
tăților economice, ale locurilor de 
muncă. De exemplu, tovarășul Mișu 
Dobrotă, vicepreședinte al consiliului 
județean de control muncitoresc al 
activității economico-sociale. ne-a 
vorbit despre „ziua energeticianului" 
care urmează să se organizeze, în- 
cepind din acest trimestru, in unită
țile economice mai importante ale 
județului. în ce constă aceasta ? In- 
tr-o anume zi, in urma unui con
trol anterior, se analizează cu fac
torii din respectivele unități modul 
în care acestea asigură încadrarea
în consumurile normate de energie
și combustibil. Acțiunea se desfă
șoară sub conducerea unui secretar 
al comitetului județean de partid.

Nu de puține ori se are însă în 
vedere analiza retroactivă a cauze
lor unor neajunsuri, omițîndu-se 
examinarea căilor optime de soluțio
nare a problemelor avute în atenție 
în perspectivă. în această privință, 
comitetul județean de partid are 
destule lacune de acoperit : în pro
pria activitate, ca și in activitatea 
organismelor pe care le conduce și 
coordonează.

Control eficient, sistema
tic în desfășurarea activității unui 
comitet județean de partid este nor
mal să se adopte multe hotăriri și 
măsuri menite să cuprindă întreaga 
sferă de preocupări din județ. Pasul 
următor vizează în mod firesc or
ganizarea unui control sistematic 
pentru a asigura îndeplinirea obiec
tivelor stabilite. Din constatările 
noastre am putut să ne dăm seama 
că există o preocupare statornică 
pentru perfecționarea activității de 
control. Am remarcat acest lucru și 
la întreprinderea de navigație flu
vială „NAVROM". Aici, Comitetul 
municipal de partid Galați a efectuat 
un control complex în prima parte 
a anului trecut. Rezultatele acestuia 
au fost analizate intr-o ședință de 
secretariat care a avut loc la sfîrși- 
tul lunii iunie 1986. S-au stabilit 
atunci 23 de măsuri judicioase. După 
șase luni, tot în secretariat, comite
tul de partid și consiliul oamenilor 
muncii de la I.N.F. „NAVROM" au 
raportat asupra modului în care 
le-au aplicat. Cu acest prilej s-a 
analizat fiecare dintre cele 23 de 
măsuri. Evident, această modalitate 
de lucru, frecvent folosită de comi
tetul municipal de partid, își arată 
roadele. Tot aici am intîlnit însă și 
analize pe marginea îndeplinirii 
unor hotăriri care relevă perpetua
rea acelorași lipsuri. De ce ? Pentru 
că uneori însăși hotăririle care se 
iau abundă in generalități, nu vi
zează răspunderi concrete și, ca ata

re. rezultatele sint la fel de necon
sistente. Este cazul unui program 
privind educația copiilor și a tineri
lor în care sint „inventariate" mă
suri de ordin general, incit hotărîrea 
seamănă mai mult a... expunere.

Biroul și secretariatul comitetului 
județean de partid au apreciat in 
mai multe rinduri că nu se acțio
nează peste tot cu fermitatea nece
sară pentru ca deficiențele care se 
constată intr-o anumită etapă să fie 
înlăturate cu desăvîrșire, că nu se 
duc peste tot la îndeplinire măsurile 
inițiate in urma controalelor. Bună
oară, un control complex al comite
tului județean de partid la C.U.A.S.C. 
Ghidigeni a scos la iveală neajun
suri in activitatea de partid, care au 
mai fost criticate Este normal că 
într-o asemenea situație s-a inter
venit pentru corectarea acestor stări 
de lucruri. Iar pentru a avea ga
ranția că lipsurile constatate intr-o 
unitate sau alta vor fi lichidate, nu 
de puține ori se revine asupra acti
vității, se ține în centrul atenției 
rezolvarea pină la capăt a proble
melor.

Angajare fermă, revoluțio
nară. ° Pr’vire asupra modului în 
care se îndeplinesc hotăririle adop
tate relevă grija comitetului jude
țean de partid, a organelor și orga
nizațiilor din subordine pentru a 
pune în operă ideile valoroase. In 
acest sens, o analiză la Șantierul 
naval Galați scotea în evidență nu 
numai rigoarea eu care au fost in
ventariate propunerile comuniștilor, 
ale oamenilor muncii formulate la 
ultimele adunări generale, ci și im
plicarea, directă a comitetului de 
partid din întreprindere, a comite
tului municipal de partid și a orga
nului județean de partid în găsirea 
modalităților optime de traducere a 
lor în viață. Dintre multiplele exem
ple in această ordine de idei, ne 
oprim la o propunere concretă, for
mulată la ultima adunare generală 
a oamenilor muncii, propunere care 
viza îmbunătățirea raporturilor de 
cooperare dintre șantierul naval și 
furnizorii săi. Comitetul județean de 
partid a inițiat comandamente perio
dice pentru a garanta îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan ale șan
tierului, ale celorlalte unități gălă- 
țene din cadrul centralei de profil, 
ajutînd astfel la depășirea unor stări 
de lucruri, la întărirea răspunderii 
comuniștilor.

„Avem de făcut față unor dificul
tăți mari determinate de multe cau
ze obiective și subiective — preciza 
primul-secnetar al comitetului jude
țean de partid, tovarășul Carol 
Dina. înțelegem că privirile multor 
beneficiari din țară sint îndreptate 
spre Galați. în multe privințe Gala- 
țiul. mai bine zis pulsul Iui. poate 
fi măsurat nu numai acasă, ci și in 
întreaga țară. în spiritul hotăririlor 
adoptate de. conferințele de dare de 
seatnă și alegeri ale organizației de 
partid de la combinatul siderurgic, 
ale celor din municipiile Galați și 
Tecuci, orășenești și comunale — 
unde s-au relevat in mod critic și 
autocritic o seamă de neajunsuri — 
întregul activ de partid, organele 
nou alese acționează energic pentru 
eliminarea lipsurilor care s-au ma
nifestat în activitatea economică, 
pentru organizarea riguroasă a pro
ducției și a muncii. Dispunem de 
forța politică și organizatorică ne
cesară pentru a înlătura neajunsu
rile ce se mai fac simțite în munca 
noastră, pentru perfecționarea în
tregii activități, în scopul de a asi
gura mobilizarea tuturor energiilor 
activului de partid, cadrelor de con
ducere din toate sectoarele, colecti
velor de oameni ai muncii la înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan ce ne revin in acest al doilea 
an al actualului cincinal, astfel incit 
și județul nostru să întîmpine Con
ferința Națională a partidului cu re
zultate deosebite".

Puternica organizație de partid a 
județului Galați — care cuprinde 
peste 100 000 de comuniști — are ca
pacitatea politică și organizatorică 
de a stăpîni problemele, de a le re
zolva. Sarcinile de mare însemnătate 
economico-socială ce revin acestui 
județ cer din partea organelor și or
ganizațiilor de partid care acționea
ză aici o și mai puternică afirmare 
a forței lor de inriurire in toate do
meniile de activitate, un stil de 
muncă eficient, pătruns de spirit de 
răspundere revoluționar.

Ilie TANASACHE 
Ioana DABU 
Dan PLĂEȘU

Urbanistica modernă la Constanța Foto : Agerpres

MATERIALELE REFOLOSIBILE
(Urmare din pag. I)
Nu mai puțin adevărat este că și 
in privința gospodăriilor populației 
sursele de recuperare a materialelor 
refolosibile au fost in bună măsură 
subapreciate. Dacă in marile între
prinderi se pot colecta cantități mari 
de anumite materiale, la fel de a- 
devărat este că. la rindul lor. gos
podăriile populației compensează de
osebirile de dimensiune față de în
treprinderi prin numărul lor, prin fap
tul că ele sint de ordinul milioane
lor, aceste gospodării constituindu-se 
în tot atîtea surse de aprovizionare 
ca micile firișoare de pirîu ce se 
adună in afluenți ai unui fluviu de 
mari proporții.

Or, nu puține organe locale de 
stat, organizații de masă și obștești 
consideră recuperarea materialelor 
ca o preocupare periferică, privind 
sarcinile primite ca „digresiuni sîcii- 
toare" de la preocupările „majore". 
Este semnificativ în această privin
ță faptul că pină și experiențele îna
intate nu și-au găsit generalizarea 
necesară, că o serie de practici și 
acțiuni eficiente au avut doar ca
racter sporadic, străluciri ca de co
metă pasageră, urmate de îndelungi 
perioade de inactivitate, de imobi
lism. S-ar putea cita nu puține ca
zuri de organizații comunale, orășe
nești și județene care s-au mulțu
mit cu cîteva acțiuni cu caracter 
mai mult demonstrativ — o „zi-re- 
cord“ sau o „săptămină-record", 
după care se așternea uitarea. Nu
mai că, oricît de mari ar fi recor
durile, nu trebuie uitat că anul are 
365 de zile si că economia naționa
lă are nevoie nu de una sau cîteva 
performanțe izolate, ci de o activi
tate constantă și continuă cane să 
ducă la o aprovizionare fluentă, la 
un flux constant de materii prime, 
inclusiv de materiale refolosibile.

Mentalitățile eronate și-au găsit re
flectare și in activitatea unor unități 
comerciale. Cu unele excepții — din 
păcate extrem de puține — in foar
te multe asemenea unități sarcinile 
de colectare — fie că e vorba de 
cioburi de sticlă, borcane sau alte 
ambalaje — au fost și mai continuă 
să fie privite ca o „corvoadă", in
tr-un spirit obstructionist, circotaș. 
Pină cind ? — întreabă pe bună 
dreptate cetățenii.

îmbunătățirea de ansamblu a si
tuației colectării materialelor, li
chidarea cauzelor care au generat 
rămînerile în urmă de pină acum 
impun măsuri ferme și eficace, apli
carea riguroasă a sarcinilor cuprin
se în programul adoptat. Se are in 
vedere. înainte de toate, facilitarea 
accesului cetățenilor la rețeaua de 
colectare prin sporirea numărului 
centrelor de preluare a materialelor, 
prin extinderea rețelei de conteine- 
re pentru colectare (îndeosebi in 
locuri aglomerate — piețe, parcuri, 
gări, autogări etc.). De asemenea, se 
prevede să se doteze mașinile salu
brității cu saci și cutii de colectare, 
să se reglementeze primirea de că
tre oficiile P.T.T.R. a ziarelor, re
vistelor și altor publicații de la 
populație.

Dar lărgirea rețelei de colectare 
nu este decît o premisă : pentru că, 
o dată cu lărgirea bazei materiale de 
reoepționare. este necesară desfășu
rarea unor largi acțiuni de mobili
zare a cetățenilor, pe cartiere, străzi, 
sate, pentru depistarea și strîngerea 
materialelor refolosibile din curți, 
parcuri, spații verzi, locuri virane, 
de pe marginea șoselelor și căilor 
ferate, de pretutindeni unde se gă
sesc. în aoest scop, organizațiile de 
masă și obștești, consiliile populare 
sint chemate să organizeze echipe 
care să se deplaseze în circum
scripțiile electorale, în vederea in
ventarierii materialelor recuperabile 
ce pot fi colectate, după care să se 
stabilească modalitățile practice de 
colectare, cine să se ocupe de colec
tarea propriu-zisă.

în mod deosebit este de așteptat 
un anort mai mare din partea O-- 
ganizațiilor Democrației și Unității 

Socialiste — O.D.U.S. Colectarea ma
terialelor refolosibile este o activi
tate fără complicații, ușor de înde
plinit, în care pot fi antrenate toate 
categoriile de oameni : și tineri, și 
virstnici. și gospodine, și pensionari. 
Cu triplu folos : prin colectarea ma
terialelor refolosibile se asigură sa
tisfacerea unor cerințe importante 
ale economiei, se dezvoltă spiritul 
civic, se descongestionează propriile 
gospodării ale cetățenilor de obiecte 
inutile, descongestionare care este 
și avantajoasă material — știut fiind 
că achiziționarea materialelor recu
perabile de către întreprinderile de 
specialitate se face în schimbul unor 
contravalori bănești.

în legătură cu acest aspect trebuie 
subliniat că pentru a stimula și mai 
mult interesul cetățenilor este pre
văzută posibilitatea compensării 
cantităților de materiale colectate in 
zile-muncă prevăzute în cadrul Le
gii nr. 1/1985.

Un teren vast, pină in prezent 
foarte puțin investigat și solicitat 
este mediul rural — unde activita
tea de colectare a materialelor re
folosibile este, în general, cu mult 
chiar sub nivelul redus de la oraș, 
în curțile cetățenilor, in fiecare gos
podărie sătească se adună și rămin 
nefolosite destule bunuri uzate ce 
nu mai fac trebuință, ca și diverse 
resturi metalice, chimice, din hirtie, 
sticlă etc.

E adevărat, acțiunile deputaților, 
școlilor, asociațiilor de locatari, ale 
comitetelor de oetățeni — fie de la 
orașe, fie de la sate — se loveau nu 
rareori de neajunsurile din trans
portul materialelor colectate către 
depozitele specializate — neajun
suri datorate unor multiple cauze, 
intre care — nelipsite ! — deficiențe 
de organizare și spirit de indolentă. 
Desigur, economia națională nu-și 
poate permite să pună pe drumuri 
camioane sau basculante de zeci de 
tone pentru a căra din fața casei 
fiecărui cetățean sau de la fiecare 
școală cît.e o grămăjoară de hirtie 
sau citeva kilograme de fier vechi. 
Este de datoria întreprinderilor ju
dețene de specialitate ca, împreună 
cu primăriile, să organizeze — așa 
cum se prevede în programul de mă
suri — rute optime de colectare a 
materialelor adunate.

Este necesar, totodată, să se dea 
o mai mare atenție problemelor de 
informare a opiniei publice, inclusiv 
problemelor de publicitate și afișai 
pe această temă. Nu sint rare cazu
rile cind cetățeni dornici să partici
pe la acțiunile de colectare rămin 
„pe dinafară", pentru că nu au fost 
informați din timp de desfășurarea 
lor, deoarece nu s-a asigurat publi
citatea necesară acțiunilor organiza
te. Binevenită apare afișarea punc
telor unde se colectează diferitele 
materiale, astfel ca oamenii să nu 
mai „bijbîie" sau să le caute după 
auzite.

Intensificarea activității de colec
tare este direct proporțională cu 
întreprinderea unor eficiente acțiuni 
politico-organizatorice. Organele și 
organizațiile de partid au datoria să 
se implice mai mult decit pină acum 
în soluționarea acestei probleme, să 
desfășoare largi acțiuni de explicare 
in rindul oamenilor a importantei 
colectării materialelor, pentru a 
dezvolta simțul de responsabilitate 
patriotică și civică a fiecărui cetă
țean. Comitetele județene, munici
pale, orășenești și comunale de 
partid sint chemate să analizeze pe
riodic munca organelor și organiza
țiilor de masă și obștești, a consi
liilor populare, a celorlalți factori 
chemați să asigure buna desfășurare 
a recuperării și refolosirii materia
lelor. stabilind măsurile ce se impun 
pentru realizarea integrală a pro
gramului adoptat, urmărind ca fie
care cetățean, indiferent de virstă 
și profesie, indiferent de localitatea 
în care trăiește și muncește, să se 
considere mobilizat în această acțiu
ne de larg interes patriotic.

Mihai IONESCU

APICULTURA 

Șl ACELE 

NEGLIJENȚEI
Se știe că anul 1986 a fost un 

an greu, atit pentru albine, cît 
si pentru apicultori. Datorită 
poluării, a intoxicațiilor acci
dentale cu pesticide, a iernii 
lungi si capricioase, peste 13 500 
de familii de albine au pierit, 
iar alte aproape 200 000 familii 
au fost depopulate si scoase din 
producție. Pierderile cele mai 
mari s-au înregistrat în judete’e 
Ialomița. Teleorman. Mehedinți. 
Doli. Arad. Dîmbovița. Că
lărași. Araes. municipiul 
București s.a. Multi apicultori 
au pierdut toate familiile de 
albine. alții doar o parte, 
cu totii străduindu-se acum să 
„umnle" golul creat.

Despre cauzele situației amin
tite si despre măsurile ce se cer 
întreprinse ne-au scris mai mulți 
apicultori, din ale căror scri
sori citeva ne-au reținut aten
ția in mod deosebit. Ele prezin
tă un fel de sinteză a problema
ticilor care ar merita o atenție 
mai mare din partea forurilor 
de resort. Ce se semnalează 
in aceste scrisori ? Ecologul 
loan Dobrescu. din Cîmpulung- 
Arges. ne înfățișează cîteva as
pecte de nerespectare a Ordi
nului 76/1980 a M.A.I.A. privind 
înștiințarea din vreme a apicul
torilor despre aviotratamentele 
cu insecticide organo-fosforice. 
„Din această cauză — se spune 
în scrisoare — numai într-o 
singură zi (13 06 1986) peste 65 
la sută din familiile de albine 
existente în zona comunei Bîrla 
au dispărut. compromițind și 
polenizarea culturilor de floa- 
rea-soarelui. fără a mai vorbi 
de marea cantitate de miere 
pierdută".

Aspecte asemănătoare ne-au 
fost semnalate și in anii ante
riori de cărte alți cititori, nu 
numai din județul Argeș. Faptul 
Că se repetă asemenea neglijen
te denotă lipsa de fermitate în 
aplicarea unor sancțiuni severe 
împotriva celor care ignoră res
pectarea legilor, mergind pină 
la imputarea despăgubirilor 
față de cei prejudiciați.

Din cuprinsul unei alte scri
sori, semnată de Ana Maghe- 
rescu din Tg. Jiu, am mai re
ținut și un alt aspect : este 
vorba de grija pe care ar trebui 
să o manifeste asociațiile jude
țene ale crescătorilor de albine 
privind informarea periodică 
(in revista proprie și la sediul 
asociațiilor) in legătură cu su
prafețele de cultură cu poten
țial ridicat din județele limitro
fe, propice deplasărilor pasto
rale, indieîndu-se chiar și loca
litatea sau unitatea agricolă 
(C.A.P., I.A.S.). în felul acesta 
s-ar evita deplasările inutile 
dintr-un județ în altul și con
centrarea unui mare număr de 
familii de albine pe un perime
tru restrins de cultură, s-ar 
realiza o distribuire mai rațio
nală și la timp a stupilor pen
tru efectuarea polenizării. Prin- 
tr-o conlucrare mai strinsă 
între factorii de resort din Mi
nisterul agriculturii și Asociația 
crescătorilor de albine, dintre 
apicultori și unitățile agricole 
județene s-ar putea — și e ne
cesar — să se rezolve favorabil 
și la timp asemenea probleme 
(ca și altele, la care nu ne-am 
referit, intre care de o atenție 
deosebită ar trebui să beneficie
ze cea a transportului stupilor), 
pentru a se obține producții 
sporite de miere, pe măsura 
hărniciei albinelor și a pasiunii 
apicultorilor.

Dumitru MANOLE

Capacitatea de invenție a 
muncii este, se știe, inco
mensurabilă. De la roata 
olarului (și de mai înain
te) pină la fantastica pas
tilă de siliciu — miracolul 
uriașelor calculatoare ale 
acestui sfîrșit de mileniu 
— cutezanța umană, aflată 
necontenit în priza directă 
a muncii, a progresului, a 
născocit și născocește în 
flux continuu. Cu o con
stanță demnă de toată ad
mirația. Cu rară modestie, 
aproape cu plăcerea ano
nimatului.

V-ați gîndit însă, vreoda
tă, la puterea de invenție 
a... nemuncii ? Performan
țele atinse de aceasta, pa- 
re-se, nu-s de loc do ne
glijat. E adevărat că ele 
sint „afirmate" cu o bine 
dozată și studiată... gălă
gie. O trecere frauduloasă 
de la o calitate morală la o 
tară morală (și nu numai!) 
trebuie disimulată cumva, 
nu ? Optica în măsură să 
urce nemunca în fotoliul 
muncii cinstite, demne, 
făuritoare de valori are 
nevoie de zgomot. Tocmai 
pentru a nu se observa, pe 
cit posibil, transferul in
compatibil, substituirea fla
grantă. Nu-i un rol ușor 
de jucat, iar finalul de 
cortină e mereu același : 
minciuna e urcată în lu
mina zilei, impostura dez
văluită. ordinea e așezată 
în echilibrul ei firesc. Cu<________  

toate acestea, se mai întîl- 
nesc împrejurări cu ama
tori pentru cite o astfel de 
„partițură". cu șanse s'gu- 
re de lamentabil eșec, ori- 
cită speranță în reușită 
s-ar inulfl s’tu . n 
această ordine de idei citim 
intr-un dosar care s-a aflat 
pe rol la Judecătoria sec
torului I din Capitală :

„Sumele de bani desco
perite asupra mea. precum 
și obiectele de provenien
ță străină sint rezultatul 
unor economii efectuate in 
timp îndelungat, prin 
muncă și sacrificii de or
din personal și familial, 
prin abstinență mărită".

Ce s-ar putea spune des
pre cuvintele transcrise 
mai sus ? Că se vor argu
mente imbatabile. Că, in
tr-o anume măsură, sint 
menite să indu:oș?ze, chiar 
să înmoaie inimile m.ni as
pre, logica pragmatică. Și, 
eventual, să împingă spre 
un oarece compromis cu 
legea, la fel de... pragma
tică în astfel de cazuri. 
Toate acestea ar fi posibile 
de atins dacă „abstinen
tul" cu pricina — Alexan
dru Păsculescu. din Bucu
rești. fost economist in do
meniul finanțelor — nu ar 
fantaza peste măsură in 
marginile frazei consem
nate : despre micile sale 
economii „efectuate prin 
muncă...". Despre „sacrifi
ciile de ordin personal și 

familial...". Despre traiul 
lui de... ascet, mai ales.

Că asemenea tertipuri au 
intrat de mult in „recuzi
ta" inșilor aflați în dez
acord cu prevederile Legii 
18 nu mj e nici o nou:a- 
te. Nici măcar pentru mai 
marii ori mai micii „com
binatori" aflați in impas. 
Și ce nu face omul aflat 
într-o astfel de postură ?

„Corabia căpătuielii fără muncă“ 
este întotdeauna sortită naufragiului

Mai ales cînd in joc sint și 
micile lui... economii 1 
Despre cită „acoperire" in 
muncă au acestea la Al. P. 
vom afla ceva mai la vale. 
Acum, doar un singur lu
cru : cum se face că nu
mitul nu suflă nici măcar 
o vorbuliță despre o even
tuală mărime a... agonise'ii 
„descoperite asupra sa ?". 
Așa, să-și facă omul o 
idee, orișicit ! Sau, cumva, 
este vorba despre n scaiva 
mărunțiș de tramvai ori 
de o bere și omul se „je
nează", soeptind pe bună 
dreptate că nu-i cazul să 
intre in amănunte ?

Iată însă că ceea ce pu
dicul ascet se rușinează să 
aducă in discuție o spune 
pe șleau o sentință civilă 
a Tribunalului municipiu

lui București : „Păsculescu 
Alexandru nu justifică bu
nuri în valoare de 272 163 
lei". Și, mai departe : „mi
cile economii" — este vor
ba numai despre bani — 
descoperite la locul de 
muncă al lui Al. P. se ri
dicau la circa un sfert de 
milion de lei !...

De aici încolo parcă ar 
fi de înțeles... pudoarea 

economistului, „lapsusuri
le" sale. Cum însă nu-i 
cel mai simplu lucru de pe 
lume — într-o societate a 
muncii, ca a noastră — să 
convingi cum devine cazul 
cu această sumă pe care 
„economul" amintit ar fi 
fost în stare totuși să o 
pună grămadă nu doar cu.. 
sacrificii, ci, eventual. in 
6:—70 de ani de retribuții 
concrete, este pusă în miș
care „gălăgia nemuncii". 
Ca să dovedească ceea ce 
nu se poate dovedi : că al
bul e negru și negrul alb.

...O prietenă cunoscută 
la virsta tinereții și pier
dută pe cărările Europei 
apare ad-hoc pe post de 
binefăcătoare și sprijini
toare a prosperității eco
nomistului despre care 

este vorba. Cum să nu în
duioșeze mărinimia — ve
nită la timp ! — a persoa
nei de departe, pe care ața 
amintirii a tras-o spre ne
cazul omului ? Mărinimie 
care are un scop precis : 
să urce cota veniturilor 
rezultate prin muncă, do- 
bîndite cinstit și. evident, 
să scadă greutatea celor 
obținute prin nemuncă, pe 

căi ilicite. Despre epide
mia... donațiilor, mai ales 
în stările de ananghie ale 
iliciților s-a mai scris. 
Porcul sau apartamentul, 
lozul cîștigător sau auto
mobilul, lanțul de aur „de 
la bunica" ori combine 
muzicală ultimul răcnet, 
blănurile sau locul de veci 
etc. procopsesc peste noap
te pe cite unii, sporin- 
du-le incredibil și „curat" 
agoniseala pe care, cum 
s-o justifice altfel, că e 
prea cu ochi și cu sprince- 
ne ? Justiția însă desparte 
adevărul de minciună, cau
tă totdeauna să dea im
postura în vileag, aduce in 
lumină minciuna cu pi
cioare scurte, grăbită și 
gălăgioasă.

In încercările nu de pu-

ține ori disperate de a sal
va „corabia căpătuielii" 
sint invocate și faptele ca
ritabile ale celor care și-au 
dat de mult duhul. Cu vii' 
mai poți avea surprize in 
măsluirea lucrurilor. Cu 
morții — mergi la sigur. 
Zice la un moment dat 
Al. P.: „Din suma de 250 000 
lei, care a fost găsită în 
biroul meu..., 150 000 lei 

reprezentau banii nașului 
C.R... Sus-numitul dorea 
să-și cumpere un autotu
rism..."

Inventivul economist, ca 
totul să pară cît mai cre
dibil, mai țese și o po
veste privind relațiile de 
familie cam precare ale 
nașului. în felul acesta lo
gica nu are nimic de pier
dut, omul cu fantezie — 
numai de ciștigat. Din res
pect pentru logica adevă
rată, justiția a pus și ea 
întrebarea : .Bine, bine, 
suma respectivă, cu desti
nație precisă, de ce și-a 
schimbat stăpînul ? Cu 
acte în regulă ?“ Mai de
parte...

Mai departe, soția nașu
lui decedat se ridică indig
nată și respinge povestea 

cu relațiile deteriorate. 
„Cu soțul meu eu m-am 
împăcat foarte bine, nu 
am ascuns nimic unul față 
de altul". Mai mult: finul 
și nașul nu se aflau de loc 
în relații prea cordial.:, 
darmite pe picior de afa
ceri „discrete", pe picior 
mare. Dovada ? La înmor- 
mîntarea nașului, finul, 
deși știa, nu se duce. Nu 
numai atit : nici nu retur- 
nează banii primiți — și 
trecuți .pe numele său — 
și aduce vorba despre ei 
doar cind ajunge în fața 
comisiei pentru cercetarea 
averilor dobindite prin 
nemuncă, prin mijloace 
ilicite.

Nu-i singura împreju
rare cînd minciuna caută 
să se asocieze și cu... mor
ții, in speranța că va că
păta pașaport de „liberă 
trecere" spre adevăr. Inși 
fără scrupule nu se sfiesc. 
in atari împrejurări, să în
tineze pină și memoria ce
lor care nu mai sint. nu
mai și numai pentru a-și 
atinge scopurile lor mer
cantile. Vine insă o clipă 
a adevărului, cind măștile 
cad și protagoniștii unor 
astfel de impietăți apar in 
lumina zilei exact ceea ce 
sint : figuri jalnice da 
Harpagoni, de invîrtiți și 
câpătuiți pe căi dintre cele 
mai obscure, numai ale 
muncii cinstite nu. Și cu 
cît alte căi dețin întîieta- 
tea in detrimentul muncit 
demne, corecte, cu atit mai 
activă este „echipa de 
zgomote" pe tema agoni

selii din... economii, absti
nență etc. „Argumentează" 
la un moment dat, cu o 
cuceritoare candoare, so
ția economistului în nepu
tință să justifice bunuri in 
valoare de peste un sfert 
de milion de lei : „De la 
început soțul meu s-a ară
tat a fi un om foarte, foar
te econom. Nu mergeam la 
distracții — filme, teatru. 
Cind ne plimbam, pentru 
că asta a fost distracția cu 
soțpl meu, nici o bere nu 
se indura să-mi dea. Eu 
nu am cheltuit bani pen
tru coafor și pentru alte 
necesități ale unei femei 
intelectuale"...

Omenește este lesne de 
înțeles asemenea ginduri 
ale unei soții care, nimic 
de condamnat, își apără 
soțul și într-o asemenea 
situație. Am zis că aceas
tă pledoarie e de o cuce
ritoare candoare. Asta, 
pină ce e pusă în relație 
directă eu averea de nns‘e 
un sfert de milion, imposi
bil de probat că ar avea la 
temelie munca cinstită.

Ajunși aici, se pune fi
resc întrebarea : dacă nu
mai ascetismul și zgîrce- 
nia nu ajung să te procop
sești intr-atit — și, evi
dent, că nu ajung 1 — a- 
tunci cum a strîns econo
mistul in cauză atîtea bu
nuri. valori ? O spune, ne
gru pe alb, chiar Al. P. : 
„luare de mită". Motiv 
pentru care a fost judecat 
și condamnat la cîțiva ani 
de închisoare...

I. TUDOR

AVANTAJELE 
ECONOMISIRII 

PE OBLIGAȚIUNI 
C.E.C.

Economisirea organizată la C.E.C 
constituie o modalitate practică si 
eficientă de păstrare a economiilor 
bănești personale. Casa de Econo
mii și Consemnațiuni oferă perma
nent diferite instrumente de eco
nomisire destinate să satisfacă pre
ferințele tuturor cetățenilor adepți 
ai chibzuinței și spiritului de eco
nomie.

De o largă solicitare în rindurile 
populației se bucură, alături de ce
lelalte instrumente de economisire 
și obligațiunile C.E.C.

Obligațiunile C.E.C. se vînd și 
se cumpără de către unitățile C.E.C. 
proprii și de către unitățile poș
tale autorizate.

La depunerile pe obligațiuni 
C.E.C. care sint instrumente de 
economisire „la purtător", se acor
dă o dobîndă de 1.8 la sută pe an. 
sub formă de cîștiguri in numerar, 
prin trageri la sorți lunare.

Este important .de reținut că în 
primele zece zile ale fiecărei luni, 
obligațiunile C.E.C. se pot procura 
la valoarea lor nominală, fără di
ferență de preț.

Pe lîngă avantajele specifice, po
sesorii de obligațiuni C.E.C. bene
ficiază și de avantajele și dreptu
rile generale acordate de Casa do 
Economii și Consemnațiuni tuturor 
depunătorilor.
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cele mai urgente sarcini în agricultură
ARAD: SE ACȚIONEAZĂ HOTĂRlT PENTRU GIURGIU: DUPĂ PLOI, LUCRĂRILE

ÎNLĂTURAREA DECALAJELOR AU FOST RELUATE CU TOATE FORȚELE

Întreprinderi fără stocuri
In județul Arad secerișul 

orzului s-a efectuat. pină 
luni seara, pe 15 170 hectare, 
adică pe 75 la sută din su
prafața deținută de cultura 
respectivă. în multe unități 
această importantă lucrare a 
fost incheiată. ceea ce a 
făcut posibilă organizarea 
unor ample acțiuni de În
trajutorare intre unități in 
scopul încheierii grabnice a 
secerișului. Un asemenea 
exemplu am intilnit la 
C.A.P. Secusigiu. unde au 
venit in ajutor combine de 
la C.A.P. Sațu Mare și 
C.A.P. Felnac. Cu forțe spo
rite. cele 150 hectare cu orz 
au fost recoltate in două zile 
de lucru. în urma combine
lor, 4 prese de balotat ștrîn- 
geau paiele. Dar președinte
le unității, tovarășul Ștefan 
Ignat, a solicitat in ajutor 
și alte prese. De ce ? La 
numărul de prese existente 
în unitate strînsul paielor ar 
ține o săptămînă. Or, ne 
suprafața respectivă sînt 
planificate culturi duble de 
porumb boabe, legume si 
altele. Pentru a grăbi eli
berarea terenului, paiele se 
transportă imediat, cu 8 
atelaje. în sectorul zooteh
nic. dună care un tractor 
A-1 800 discuiește bine pă- 
mintul. iar apoi se seamănă. 
Sămința de porumb pentru 
cultura dublă era pusă deja 
sub brazdă pe 50 hectare, iar 
ne 3 hectare s-au cultivat 
legume:

La C.A.P. Sînpetru Ger
man secerișul a început mai 
tirziu. din pricina umidității 
ridicate a boabelor. S-a 
pornit lucrul cu 15 combine, 
din care 9 imprumutate de 
la secția de mecanizare din 
Munar si se asteota ajutor 
de la alte unități învecinate. 
De la ora 15. cind s-a putut 
intra la seceriș, si pînă la 
căderea întunericului recolta 
a fost strînsă de pe 50 hec
tare. F. dreot. recoltatul 
orzului abia incepuse. dar 
n-am văzut la lucru presele 
do balotat paie. „Adunăm 
ultimele cantități de fin, 
precizează presedinte’e coo
perativei. Mircu Milosav. 
'rot acolo avem și 10 atelaje 
la transportul băieților. De 
mîine dimineață aceste forte 
vor fi aici si in cel mult 
două zile terenul va fi și 
pregătit pentru semănat".

Drumul orzului din aceste 
unități se încheie la baza de 
recepție din Sinpetru Ger
man. Aici preluarea eĂte 
astfel organizată încît există 
11 puncte de recepționare. 
Suficiente ? „Da — răspun
de Teodor Popescu, șeful 
bazei. în cazul în care mași
nile încep să se aglomereze, 
orzul se adună pe platforme 
betonate, iar noaptea este 
introdus in magazii". Mai

Și în județul Giurgiu s-a 
făcut în această vară cea 
mai scurtă campanie de re
coltare a orzului de pînă 
acum și ea s-a soldat cu cea 
mai mare producție cunoscu
tă vreodată pe aceste me
leaguri. tn ultimele patru 
zile, in județ, a plouat din 
abundență, in unele zone 
cantitățile de apă ajungind 
la 100 litri pe metru pătrat. 
Toate acestea au creat con
diții deosebit de favorabile 
pentru semănatul culturilor 
duble și deci pentru obți
nerea unor producții mari. 
Pină in prezent au fost în- 
sămințate cu porumb, plan
te de nutreț și legume 
aproape 13 000 hectare. Și 
trebuie făcută precizarea că 
pentru însămînțarea acestor 
suprafețe nu au fost nece
sare mai mult de 48 de 
de la seceriș.

Sint realizări care 
monstrează capacitatea
ganizatorică a lucrătorilor 
de pe ogoare, faptul că for
ța mecanică și manuală pu
ternică de care dispune ju
dețul este bine folosită. Ion 
Dincă. șeful secției de me
canizare de la C.A.P. Fra- 
sinu, unde intr-o singură zi 
s-au insămințat cu porumb 
50 hectare, ne spunea că și in 
anul trecut aici s-au obținut 
producții bune din cea de-a 
doua cultură. „Graba noastră 
— spune el — este determi
nată de faptul că fiecare zi 
ciștigată acum la semănat 
echivalează cu multe tone 
de porumb în 
toamnă".

„Și cooperatorii 
zia cunosc foarte 
tajele economice
are cea de-a doua cultură — 
opina la rindul său Alexan
dru Ancu. președintele aces
tei unități. Tocmai de aceea, 
imediat ce am strîns orzul, 
cultură la care am obținut in 
medie 8 720 kg la hectar, am 
trecut la eliberarea terenu
lui. la pregătirea temeinică 
a patului germinativ, astfel

ore

de-
or-

reținem că Ja recepție se 
respectă prevederile legale 
privind umiditatea, că in 
magazii se urmărește in per
manență starea de păstrare 
a recoltei — baza fiind dota
tă cu 10 aeroventilatoare și 
cu numeroase canale de 
aerare activă.

Cum in județul Arad se
cerișul orzului este pe în
cheiate, eforturile trebuie 
dirijate de acum spre elibe
rarea urgentă a terenului și 
însămînțarea culturilor du
ble. Pînă luni seara era eli
berată 54 la sută din supra
fața de pe care s-a recoltat. 
Este nevoie însă ca în uni
tăți să fie cit mai judicios 
repartizate mijloacele de 
transport, să fie folosite cu 
un randament maxim pre
sele de balotat. „La indicația 
comitetului județean de 
partid, ne spune tovarășul 
loan P^șca. directorul cu 
producția vegetală la direcția 
județeană agricolă, am adop
tat o serie de măsuri menite 
ca in cel mult o săptămină 
să semănăm cu culturi duble 
întreaga suprafață planifica
tă. Acum avem doar 3 700 
hectare semănate și alte 
7 264 hectare pregătite pen
tru a primi sămînța. Folosim 
la adunatul paielor și forța

manuală de care dispun uni
tățile. La transportul baloți- 
lor acționăm cu peste 2 100 
atelaje, ceea ce permite ca 
tractoarele să lucreze la 
pregătit și semănat. Aproape 
peste tot terenul se pregă
tește doar prin discuire, fi
indcă pămîntul are umidita
te suficientă și se lucrează 
ușor. Cum și sămința se află 
toată în unități, avem con
dițiile necesare să respectăm 
acest termen".

în loc de alte concluzii, 
ridicăm o problemă care mai 
de mult trebuia rezolvată. 
Unitățile agricole, sint înzes
trate cu umidiorhetre. ceea 
ce e foarte bine. Dar ele 
n-au sonde de recoltare a 
probelor. fapt ce face ca 
testele de umiditate să nu 
fie întotdeauna elocvente. 
Urmarea ? Se ajunge la si
tuația ca orzul ajuns în ba
zele de recepție să fie 
respins pentru umiditate ri
dicată, iar mijloacele de 
transport să facă drumul 
degeaba, consumînd motori
na care putea fi folosită la 
alte lucrări. De ce nu se pot 
procura asemenea sonde de 
repoltare a probelor ?

Tristan MIHUȚA
corespondentul „Scînțeii"

plus la

din Slobo- 
bine avan- 
pe care le

că încă din prima zi după 
seceriș am semănat 50 hec
tare cu porumb. Apoi au 
venit ploile, care ne-au cam 
stingherit ritmul de lucru, 
dar care prind bine pentru 
producția de viitor". Intr-a
devăr. rezerva de apă acu
mulată in sol a creat condi
ții ca în întreg județul 
Giurgiu să se asigure o ră
sărire bună a culturilor în- 
sămîntate după orz. Pentru 
scurtarea timpului de semă
nat s-a stabilit ca De tere
nurile mai nisipoase să se 
facă numai o simplă lucra
re cu discul, procedeu care 
are și menirea de a menține 
umiditatea în sol. La nivelul 
județului sînt deja pregătite 
cu discul peste 1 600 hectare 
de miriște. Am mai aflat că 
tot pentru scurtărea timpu
lui de semănat si deci pen
tru a crea condiții ca și cea 
de-a doua cultură de porumb 
să poată ajunge Ia maturita
te se folosesc hibrizi extra- 
timpurii.

Desigur, ar fi fost un mare 
ciștig pentru județ dacă se 
acționa astfel încît înaintea 
sosirii frontului de ploi în
treaga suprafață recoltată 
să fie și însămințată. Dar nu’ 
peste tot s-a acționat cu 
operativitatea necesară la e- 
liberarea terenului și pregă
tirea patului germinativ. Este 
cazul unor cooperative a- 
gricole din consiliile agroin
dustriale Călugăreni. Ghim
pați și Bolintin. unde su
prafețele însămințate cu cea 
de-a doua cultură sînt încă 
mici fată de prevederile pla
nului. Trebuie trase conclu
ziile și învățămintele ce se 
desprind din activitatea des
fășurată pînă acum, pentru 
ca începînd de la secerișul 
griului să se lucreze con
comitent la însămînțarea 
porumbului, furajelor și le
gumelor în cultură dublă pe 
toate suprafețele planificate.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînțeii

de materiale
Există numeroase forme prin care 

bazele de aprovizionare tehnico-ma- 
terială pot să contribuie la efortul 
general de încadrare a unităților e- 
conomice in nivelurile normate de 
stocuri, problemă subliniată din nou 
la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
Dintre acestea, ne-am oprit astăzi 
asupra sistemului de aprovizionare 
integrală a întreprinderilor prin 
rețeaua de baze județene și depozite, 
care reprezintă nu numai formula 
cea mai avansată și completă de im
plicare a bazelor în procesul de a- 
provizionare a unităților economice, 
ci. mai ales, constituie 
rezolvare radicală și 
a problemei stocurilor 
prime și materiale.

AVANTAJE INCONTESTABILE, 
în ce constă această formulă ? Prac
tic. întreprinderea predă în întregi
me depozitele proprii de materii 
prime 
rent bazei 
nico-malerială. 
schimbul 
furnizeze 
producției 
prinderii.

O analiză detaliată permite 
rea unor avantaje deosebite, 
cerea unor interese atit ale între
prinderii și ale bazei, cit și ale eco
nomiei în ansamblu. Care sint a- 
cestea ?

Pentru întreprindere dispare, prac
tic. activitatea de aprovizionare teh- 
nico-materială, ea avind astfel po
sibilitatea să se concentreze asupra 
producției propriu-zise. pentru înde
plinirea planului la producția fizică, 
reducerea costurilor, creșterea pro
ductivității muncii. Totodată, trans
ferarea activității de aprovizionare 
din sarcina întreprinderii determină, 
implicit, eliminarea tuturor proble
melor care se pot ivi în legătură 
cu aceasta : constituirea unor stocuri 
cu mișcare lentă, aprovizionarea ne
ritmică. în partizi mai mari decit 
necesarul de producție, precum și 
lipsa unor componente care poate să 
blocheze, fie și numai temporar, 
procesul de producție.

Avantajul direct și imediat al 
bazei de aprovizionare este

IAȘI: RITM BUN, DIN PRIMA ZI

A început recoltarea orzu
lui și in județul Iași, acțiu
ne ce concentrează impor
tante mijloace mecanice și 
forte umane. Printr-o bună 
organizare a muncii si folo
sirea din plin a întregului 
parc de combine. încă din 
prima zi de lucru s-a reu
șit să se stringă recolta pe 
mai bine de 2 000 hectare. 
Cu cele mai bune rezultate 
s-au inscris cooperativele a-

gricole din Bivolari. Trifești. 
Plugari. Vlădeni. Ciurea și 
altele. De altfel, modul în 
care a debutat aici seceri
șul oferă garanția termină
rii recoltării orzului ne în
treaga suprafață planificată 
in cel mult trei zile. Para
lel. se acționează la elibe
rarea terenului, la pregătirea 
patului germinativ si insă- 
mintarea culturilor duble. Și 
in județul Iași există acum

create toate condițiile pentru 
a realiza, in acest an. pro
ducții bune si foarte bune 
pe toate suprafețele prevă
zute a fi cultivate cu po
rumb si alte culturi duble. 
Ceea ce se cere este ca pre
tutindeni să se asigure un 
asemenea flux tehnologic in
cit toț ceea ce se recoltea
ză intr-o zi. a doua zi să și 
fie insămințat. (Manole 
Corcaci).

o formă de 
de durată 
de materii

depozitele proprii de 
și transferă personalul afe- 

de aprovizionare teh- 
care se obligă, in 

comisionului încasat, să 
toate materialele necesare 
direct in secțiile intre-

releva- 
satisfa-

duble trebuie fructificate din plincreate pentru însămînțarea culturilor

ridicat și sta- 
ce îi permite 
planificate, să 
rațiunea de a 

avantaj.

asigură un portofoliu 
bil de comenzi, ceea 
să realizeze veniturile 
își justifice. în fond, 
fi. Dar. dincolo de acest
baza de aprovizionare are astfel po
sibilitatea să. acționeze și în interesul 
economiei in ansamblu, prin reali
zarea unei reduceri relative de per
sonal. prin exercitarea unui control 
permanent și sistematic asupra în
cadrării unităților in normele de 
consum, prin redistribuirea operati
vă a resurselor materiale disponibi
le. asigurînd astfel un circuit mai 
rapid al produselor de la producător 
la consumator. Merită subliniat 
faptul că aceste avantaje cresc ex
ponențial o dată cu numărul unită
ților deservite de aceeași bază, in 
primul rind pe seama accelerării vi
tezei de circulație a resurselor ma
teriale. antrenînd după sine satis-

0 formă operativă, eficien
tă de aprovizionare a uni
tăților economice practica
tă de mai bine de zece ani, 
dar care nu este extinsă la 
niveiul posibilităților și 

cerințelor actuale

care ar fi putut să apară dacă 
aveam relații directe cu furnizorii. 
Aceasta deoarece baza are posibili
tatea să redistribuie rapid stocurile 
existente in alte depozite ale sale 
și cunoaște exact situația disponibi
lităților din alte unități. Mai mult 
chiar, la noi apar, uneori, comenzi 
urgente, neprevăzute, pentru care 
nu dispunem de materialele adecva
te. Subliniez că. pe de o parte, spri
jinul bazei în asemenea situații este 
hotărîtor. în citeva zile xezolvin- 
du-se întreaga problemă, iar pe de 
altă parte nu se creează stocuri fără 
mișcare prin schimbarea programu
lui de fabricație.

Avantajele acestui sistem de apro
vizionare sînt. credem, destul de cla
re. Am pus totuși întrebarea : nu 
este aceasta o formulă de a „muta" 
stocul de la întreprindere la bază?

— Cîtuși de puțin, ne răspunde 
economistul Mihai Tănăsescu. șef de 
birou la B.J.A.T.M. Prahova. Baza 
județeană de aprovizionare serveș
te mai multe unități și poate gări 
cu ușurință alți beneficiari. Și apoi, 
intervine o problemă de concepție, 
de interese : dacă o întreprindere 
rămine cu un material in stoc, s-ar 

păstreze 
în timp 
de acti- 
în plus, 
nu sint

facerea in același interval de timp 
a mai multor trebuințe pe seama 
aceluiași efort material și financiar.

AVANTAJE PE CARE PRACTICA 
LE CONFIRMA. Cea mai bună 
dovadă în acest sens o constituie 
experiența întreprinderii de mecanică 
fină ■ Sinaia, care se aprovizionează, 
de mai bine de zece ani. direct prin 
depozitele B.J.A.T.M. Prahova. Dis
cutăm despre modul concret de des
fășurare a acțiunii cu economistul 
Marcel Gorănescu, director comercial 
al inlreprinderii :

— Baza a preluat trei depozite — 
două in Sinaia și 
la Breaza — prin 
marea majoritate 
noastre. Sistemul 
avantajos, deoarece
numeroase 
materiale.
mici. Astfel, numai la oțeluri fo
losim circa . 800 de tipuri, cu un con
sum lunar între 100 kg și 30—40 
tone. La o aprovizionare directă, 
crearea de stocuri ar fi fost inevi
tabilă. or. așa. noi nu știm ce în
seamnă stocuri supranormative ! A- 
cestea nici nu au cum să apară (cu 
excepția materialelor strict specifice, 
pe care le consumă numai întreprin
derea noastră și care sint aprovizio
nate direct de la furnizori. Dar aces
tea au. oricum, o pondere foarte 
scăzută). Practic, necesarul lunar este 
transmis bazei prin intermediul fi- 
șelor-limită de consum, pe repere și. 
acolo unde este cazul, pc zile. Ma
terialul eliberat din depozit intră 
direct în secțiile de fabricație, stocul 
de .materii prime fiind, astfel, nul.

— Totuși, se intimplă. citeodată. să 
apară lipsuri în aprovizionare ?

— Uneori se mai întimplă, dar a- 
semenea situații sînt foarte 
cu mult mai puține față de

unul la secția de 
care se derulează 
a aprovizionării 

este deosebit de 
noi consumăm 

sortotipodimensiuni de 
unele în cantități foarte 

numai la

rare, 
cele
degajă

putea simți tentată să-l 
pentru o utilizare viitoare, 
ce baza nu are alt obiectiv 
vitate decit desfacerea lui. 
problemele de redistribuire
create de stocurile nou constituite, 
ci de acelea rămase de ani și ani !

— Cum se asigură eficienta servi
ciilor prestate de bază ?

— Oricit ar părea de surprinzător, 
aceasta este mai ridicată decit pen
tru celelalte activități ale noastre, 
indicatorul specific — volum de des
facere pe un om al muncii — avind 
o valoare de peste două ori mai 
mare Ia depozitele din I.M.F. Sinaia, 
decit pe ansamblul bazei. Sigur, a- 
ceasta presupune eforturi mai mari, 
o mai serioasă implicare in proble
mele producției, dar. iată, și rezul
tatele sînt pe măsură. /

DE CE ESTE ATÎT DE LENTĂ 
EXTINDEREA SISTEMULUI ? în 
ciuda tuturor acestor avantaje, in 
prezent sistemul la care ne referim 
este aplicat in numai 30 de întreprin
deri din întreaga țară. Din discuția 
purtată cu tovarășul Horia Duru, 
director adjunct in Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
a rezultat că extinderea sistemului 
este atit de lentă din cauze dș or
din... subiectiv. Pe de o parte, in- 
treprinderile solicită uneori aprovi
zionări peste nivelul necesarului nor
mat (dar atunci care este rolul do 
control al bazei'?) 'sau nu realizează 
producția în conformitate cu planul, 
generind imobilizări de resurse. Pe 
de altă parte, anumite sortimente 
sint deficitare în economie, iar ba
zele nu-și asumă răspunderea de a 
le furniza unităților beneficiare Ia 
termenul și in cantitățile solicitate, 
în prezent însă. întreprinderile 
arată un interes din ce in ce mai 
ridicat pentru aplicarea acestei for
mule. iar Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe stimu
lează bazele teritoriale din subordine 
să incheie asemenea convenții, in 
măsura in care acestea iși dove
desc eficienta, pe baza fișelor întoc
mite in aoest scop.

O singură concluzie se 
deriloi- din depozitele bazelor este 
cesară si posibilă. Pot să apară și unele greutăți inerente oricărui în
ceput (deși începutul a fost făcut de mult), dar, in același timp, este 
mult mai eficient : pentru întreprinderi, pentru bazele de aprovizionare, 
pentru economia națională, să se extindă și să se generalizeze acest sis
tem de aprovizionare.

: aprovizionarea directă a intreprin- 
o formulă a cărei extindere este ne-

E. RADULESCU

Principala concluzie care s-a degajat din prima parte a anchetei pe 
tema calității utilajului minier („Scinteia" din 4 iulie a.c.) a fost aceea 
că se impune o colaborare continuă și sistematică pe filiera proiectare- 
execuție-exploatare. Cerință cu atit mai imperioasă cu cit utilajele sint 
mai complexe si trebuie să răspundă unor solicitări mai mari — așa cum 
este cazul combinei de înaintare CI-2 și complexelor mecanizate de aba
taj. la care ne vom referi in ancheta de astăzi.

INTEGRAREA FABRICAȚIEI ESTE 
MAXIMĂ : RĂSPUNDEREA NU ? 
Se poate intimplă ca. din diferite 
cauze, o întreprindere care are de 
asimilat un produs nou să nu-l rea
lizeze la nivelul tehnic și calitativ 
stabilit. Cu toate acestea, atunci cind 
se produce un asemenea fapt nedo
rit este normal să se tragă un sem
nal de alarmă, iar centrala, ministe
rul de resort să intervină prompt 
pentru remedierea deficientelor, 
pentru asigurarea tuturor condițiilor 
necesare fabricării unui produs co
respunzător. Așa este normal, dar 
iată că nu intotdeauna se proce
dează așa. Concret, patru din cele 
șase combine CI-2 fabricate integral 
cu componente din țară de între
prinderea mecanică Timișoara in 
anul 1986 și livrate Combinatului 
minier Valea Jiului au făcut... 
calea întoarsă - la producător pen
tru remedierea unor deficiențe de 
fabricație. Așadar. întreprinderea 
mecanică din Timișoara a fost
lăsată să producă nu unul, ci mai 
multe utilaje de valoare foarte
ridicată, deși era limpede încă
de la bun început că ele pre
zintă o serie de deficiențe care
le fac inapte utilizării in scopul 
pentru care au fost create. în locul 
unor măsuri hotărite. de fond, por
nind de la concepția constructivă și 
tehnologică a produsului și conti- 
nuindu-se cu condițiile de execuție, 
s-a recurs la adoptarea unor soluții 
de la caz la caz, prin care s-a ur
mărit punerea la punct, din aproape 
in aproape, meșteșugărește, a com
binei. Se pune deci din nou in dis
cuție stilul tie muncă al celor care, 
potrivit competențelor și răspunde
rilor care le revin, au obligația să se 
implice in fabricarea unor utilaje 
miniere de bună calitate.

Nu credem că exagerăm cu nimic 
dacă afirmăm că meseriașul care 
realizează o rindea trebuie să fie 
puțin și tîmplar, cu alte cuvinte să 
știe la ce și cum poate fi folosită 
unealta pe care o produce. Este deci 
normal ca și constructorii de uti
laje miniere să cunoască bine con

dițiile de exploatare din industria 
carboniferă, exigențele muncii in 
subteran. Și totuși, acest adevăr de 
domeniul bunului simț se pare că 
nu este intotdeauna ințeles așa cum 
trebuie.

„Pentru a proiecta și executa 
utilaje miniere nu trebuie să fii 
specialist în minerit, ci in construcții 
de mașini" — opinează categoric 
ing. Radu Bungescu, director tehnic 
al Centralei industriale de utilaj mi
nier și mașini de ridicat Timișoara, 
ca răspuns la întrebarea : Citi in
gineri tehnologi mineri există in 
institutul de proiectare ? Dincolo de 
răspunsul primit trebuie să remar
căm că deficiențele constatate. fie 
datorate unor erori de proiectare, 
fie neglijențelor in execuție, au fost 
depistate doar la examenul dur al 
funcționării utilajelor în mină. Așa 
incit nu putem să nu fim de acord 
cu Anton Duban, muncitor spe
cialist la întreprinderea minieră Lu- 
peni, care ne-a spus : „înainte de 
proiectarea combinei ar fi fost ne
cesară o discuție cu noi. cei care 
urma să o folosim. Iar proiectanții 
ar trebui să treacă mai des prin 
mină pentru a vedea direct cit de 
mari sînt solicitările cărora sînt che
mate să le facă fată mașinile pro
iectate de ei. Dacă în mină este 
mai intuneric. nu înseamnă că gre
șelile de proiectare și execuție pot 
fi trecute mai ușor cu vederea".

Muncitorul specialist Anton Duban 
nu arată cu degetul spre proiectant 
sau executant. Dimpotrivă, atit el. 
cit și alti mecanici, lăcătuși, electri
cieni. specialiști din unitățile mi
niere. cu care am discutat, se preo
cupă de perfecționarea utilajelor pe 
care le au în dotare, imaginează si 
realizează practic o serie de modifi
cări impuse de cerințele activității 
în abataje. Și în legătură cu corn- z 
bina CI-2 au fost propuse numeroa
se soluții de îmbunătățire, pe care, 
de altfel, producătorul le-a primit cu 
toată receptivitatea. în acest con
text. menționăm că. semestrial, au 
loc inrtlniri intre reprezentanți ai 
Combinatului minier Valea Jiului și 
ai întreprinderii mecanice Timi

șoara. prilej cu care se face o in
ventariere a problemelor nou apă
rute. se stabilesc direcții de acțiune. 
Avem astfel o explicație a faptului 
că ultimele trei combine realizate la 
Timișoara au fost recepționate de 
beneficiari cu mai puține observații.

Desigur, este posibil și necesar ca 
beneficiarul să se implice in conti
nuare. mai intens. în rezolvarea pro
blemelor ridicării calității combi
nelor. Astfel. legea prevede că uni
tățile beneficiare au obligația să 
facă recepția pe faze a utilajelor, 
la producător, lucru care pină acum 
nu s-a întîmplat. Or. departe de a 
scuti de răspundere pe producător.

Livrați minerilor numai utilaje de calitate!
Cum răspund și cum ar trebui să răspundă 

constructorii de mașini acestei mai vechi cerințe (ii)

recepția pe faze creează posibilitatea 
descoperirii operative a tuturor 
erorilor de concepție sau de execu
ție și poate fi un excelent cadru de 
discuții sistematice și aprofundate.

In această privință, să mai reți
nem un fapt. în prezent. între pro
ducător și beneficiar există o dis
pută legată de avizarea caietului de 
sarcini — important document pen
tru atestarea asimilării integrale in 
fabricație a combinei. Concret, be
neficiarul cere să se includă in acest 
document o clauză referitoare la 
obligația producătorului de a livra, 
o dată cu combina, și o serie de 
piese de schimb, care se eonsideră 
că nu au fiabilitate : la rindul său. 
producătorul susține că o asemenea 
clauză nu este conformă cu regle
mentările legale. N-ar fi oare mai 
bine ca. in locul unor divergente de 
procedură, să se treacă la îmbună
tățirea calității și fiabilității piese
lor de schimb în discuție ?

O PRACTICA BIZARA: MAI 
INTII SE PROIECTEAZĂ ȘI SE 
REALIZEAZĂ UTILAJELE ȘI APOI 
SE VEDE DACĂ POT FI FOLO
SITE. Cu greu, cu intîrzieri. pină la 
urmă fabricarea combinei CI-2 va 

intra totuși pe un făgaș normal, și 
aceasta în bună măsură pentru că 
practica, presiunea sarcinilor i-au 
determinat, am spune chiar că pe 
unii „i-au silit" să-și părăsească 
„turnurile de fildeș" și să treacă 
efectiv, prin eforturi conjugate, la 
rezolvarea problemelor. Din păcate, 
nu se poate spune același lucru 
despre unele tipuri de complexe me
canizate. unde s-a ajuns la un ade
vărat „punct mort". Și aceasta după 
ce s-au dat asigurări că totul va fi 
bine și s-au cheltuit și sume impor
tante.

Complexele mecanizate de abataj 
sint utilizate pentru susținerea tava

nului lucrării miniere și sprijinirea 
frontului de cărbune. Aceste uti
laje trebuie să reziste la presiuni 
foarte mari, să fie adaptate la con
dițiile de zăcămint. (înălțimea și în
clinația stratului de cărbune, struc
tura geologică etc.) și să asigure o 
deplină securitate minerului — ce
rințe care reclamă maximum de res
ponsabilitate și competentă profe
sională din partea proiectantului, 
executantului și utilizatorului.

Din păcate. în legătură cu unele 
complexe, problemele de fiabilitate și 
mai ales de realizare a acestora 
intr-o construcție adecvată la con
dițiile de zăcămint sint mult prea 
numeroase și dau naștere la justifi
cate întrebări. în bazinul Motrului. 
bunăoară, ar trebui să fie folosit 
complexul CMA-3. Ar trebui, dar nu 
este utilizat. De ce ? Pe baza unui 
model matematic de funcționare s-a 
demonstrat — abia în acest an. deși 
el se produce de mai' mult timp — că 
utilajul nu este adecvat condițiilor 
de zăcămint. în aceeași situație se 
găsește și alt tip de complex (CMA- 
PL) aflat, e adevărat, doar in stare de 

prototip : după ce a stat în curtea în
treprinderii miniere Motru timp de doi 
ani, proiectantul — filiala Petroșani 
a I.C.S.I.T.U.M.M.R.T.U. Timișoara 
— a constatat că... nu poate fi fo
losit. Și, după cum am aflat, nici 
complexul CMA—4 L, incercat in 
bazinul Horezu, nu a dat rezultate.

Desigur. în țară nu există încă o 
experiență prea bogată in privința 
fabricării complexelor mecanizate. 
Este firesc, este normal deci ca 
unele soluții tehnice și tehnologice 
să fie perfecționate „din mers". Dar 
de aici și pină la ratarea definitivă 
a unui proiect, care a mai și prins 

contur prin realizarea utilajelor res
pective, este un drum mult prea costi
sitor. Oare proiectarea complexelor 
mecanizate amintite nu s-a făcut 
pe baza cercetării atente a condiții
lor de exploatare ? Care au fost 
calitatea și temeinicia respectivei 
documentații ? Cine și eu ce răs
pundere a avizat-o ? în asemenea 
împrejurări, viața a dovedit că en
tuziasmul gratuit în fata unei idei 
tehnice insuficient fondate poate fi 
păgubitor. Iar pagubele, in situațiile 
la care ne referim, sint duble : 
pe de o parte, s-au cheltuit ore bune 
de proiectare și execuție, s-au con
sumat materiale pentru instalații 
care s-au dovedit a nu avea nici 
un rost și. pe de altă parte, exploa
tările miniere s-au văzut și se văd 
în continuare lipsite de utilajele de 
care au nevoie pentru creșterea pro
ducției de cărbune.

DISPUTELE STERILE NU SPO
RESC PRODUCȚIA DE CĂRBUNE. 
Aducem din nou în discuție proble
ma colaborării între factorii impli
cați în conceperea, realizarea și fo
losirea utilajelor, de data aceasta 
referindu-ne Ia complexele mecani

zate CMA-5 H — destinate să lu
creze în straturile înalte. Să re
ținem. in această privință, unele 
opinii exprimate de beneficiari :

Ing. Titus Costache, director ge
neral adjunct al combinatului minier 
Valea Jiului : „Deși fiabilitatea uti
lajului este foarte scăzută, produ
cătorul nu are un sistem organizat 
de urmărire a comportării in ex
ploatare a complexului. Interven
țiile sale sint pompieristice și se 
produc doar la solicitarea noastră, 
în cazul complexului CMA-5 H 
trebuie să spunem clar : dacă nu i se 
vor aduoe îmbunătățiri serioase vom 
renunța complet la noi comenzi".

Francisc Fazakas. șef de brigadă 
la întreprinderea minieră Paroșeni: 
„Mulți vin să constate care sînt 
deficientele, dar pină acum nu s-a 
făcut mai nimic. La un singur com
plex. pus în funcțiune de mai puțin 
de un an. s-au defectat : 13 late
rale de etanșare. 3 grinzi glisante, 
7 grinzi rabatabile pentru prins 
frontul".

Ing. Ștefan Toma, inginer-șef e- 
lectromecanic la întreprinderea mi
nieră Paroșeni : „Cel mai mult ne 
deranjează faptul că reprezentanții 
producătorului și proiectantului vin 
și pleacă, ne țin și pe noi din treabă 
pentru a se informa, dar noile com
plexe care ne sînt livrate au aceleași 
defecțiuni : rezistenta scăzută a prin- 
zătorului de front, cilindrii prinzăto- 
rului de front nu. rezistă solicitări
lor. iar piesa de legătură între 
secție și transportor este necorespun
zător dimensionată, se rupe la soli
citări. Pentru a lucra cu asemenea 
complexe și a da producția sconta
tă trebuie să facem uneori eforturi 
nefirești și. ceea ce este mai grav, 
mari cheltuieli".

în fața acestor observații, care 
este punctul de vedere al celor care 
au conceput și executat complexul?

Dr. ing. Nicolae Popescu, director 
tehnic al întreprinderii mecanice Ti
mișoara : „CMA-5 H nu are o fiabi
litate slabă, ci este inadecvat con
dițiilor de exploatare. Beneficiarul 
ar fi trebuit să știe ce să ceară de 
la proiectant".

Fără îndoială, unitățile miniere 
au obligațiile lor. Totuși, cei care 
exploatează complexul mecanizat nu 
sint proiectanți, ei pot cel mult 
preciza condițiile de exploatare și 
sugera o idee sau alta pentru per
fecționarea utilajului. Și la croitor, 

clientul poate solicita cel mult o 
croială anume, dar meșterul este cel 
care ia măsurile și confecționează, 
costumul, care trebuie să vină bine. 
Iar în minerit nu aspectul, nu de- 
signul utilajului contează, ci funcțio
nalitatea lui. Pe plan mondial, acor- 
dindu-se cea mai mare atenție im
plementării unor sisteme de asigu
rare a calității, capătă tot mai mult 
credit concepția potrivit căreia tema 
de proiectare dată de beneficiar re
prezintă numai un document infor
mativ, de inițiere a cooperării, pro
iectantul avind datoria să îl îmbu
nătățească, astfel încît să ofere ga
ranția definirii complete și corecte 
a capacității de utilizare a produsu
lui de către beneficiar. Potrivit a- 
cestui concept, atunci cind produsul 
nu are o calitate satisfăcătoare, pro
iectantul nu poate aduce drept scu
ză : „Așa a cerut beneficiarul !“

Dar să mai redăm o opinie. Ing. 
Vasile Antonovici, director al insti- 
tului de cercetări științifice și ingi
nerie tehnologică de resort din Ti
mișoara : „Modificări nu se pot face 
peste noapte. De altfel. în urmă cu 
cîțiva ani au fost aduse unele îm
bunătățiri proiectului inițial, de co
mun acord cu beneficiarul. Dar in 
prezent nu există nici o comandă de 
temă de proiectare din partea be
neficiarului. nici Ministerul Minelor 
nu a solicitat nimic în legătură cu 
perfecționarea complexului CMA-5 II 
sau cu realizarea unui alt tip de 
complex, mai bine adaptat lucrului 
în minele Văii Jiului".

Și iată că. din nou, se ajunge la 
aceeași dispută : Cine și ce anume 
trebuie să solicite proiectantului ? 
Cind și-a încheiat proiectantul mi
siunea ? Cine răspunde de omologa
rea unor produse insuficient verifi
cate ? întrebări cu atit mai justifi
cate cu cit produsele in cauză costă 
milioane și milioane de lei I între
bări care, de fapt, nici nu ar trebui 
să fie puse, pentru că legea e’clară 
și nimeni nu are voie s-o încalce 
fără a răspunde de aceasta. Terme
nele „strinse" pentru proiectare sint 
firești și nu trebuie să devină o 
scuză pentru superficialitate în gin- 
dire sau pentru adoptarea unor so
luții constructive pe care producă
torul nu este pregătit să le aplh 
la nivelul solicitat.

Comeliu CARLA, 
R. EUGEN
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Reactivarea unor concepții iraționaliste 
in societatea capitalistă contemporană c»

In prima parte a dezbaterii cu acest titlu (vezi „Sein- 
teia" din 1 iulie 1987) au fost relevate implicațiile so
ciale ale atitudinii de respingere irațională a valorilor 
cunoașterii și progresului în unele orientări de gîndire 
din societatea capitalistă contemporană. In toate epo
cile istorice in care s-au manifestat, concepțiile irațio
naliste și-au dovedit caracterul anacronic, iar tezele 
pe care le-au profesat au fost mereu in contradicție 
cu interesele fundamentale ale popoarelor, ale progre
sului culturii și civilizației umane.

Cea de-a doua parte a dezbaterii pune în lumină

noi domenii ale gindirii teoretice, ca și ale mentalită
ților de masă din capitalismul contemporan în care se 
extinde astăzi cultul iraționalului. Din perspectiva cri
tică, raționalistă a concepției revoluționare despre 
lume, este evidențiată asocierea perpetuă o concepți
ilor iraționaliste cu refuzul obstinat al schimbării so
ciale și al progresului. Participă prof. univ. dr. Ion 
FLOREA și conf. univ. dr Septimiu CHELCEA, de la 
Academia de partid pentru invățămint sociai-politic, 
prof. univ. dr. Alexandru BOBOC și prof. univ. dr. 
Gh. Al. CAZAN, de la Universitatea din București.

CREDINȚELE Șl PROFEȚIILE MESIANICE 
MODERNE — FORME DE ILUZIONARE A MASELOR
ION FLOREA : Iraționalismul, ca 

expresie ideologică a crizei societății 
capitaliste, apare nu numai ca viziu
ne filozofică care contestă cunoaște
rea în formele ei raționale, științi
fice. ci și în planul mentalităților 
de masă. Așa se explică faptul că 
intr-o epocă a dezvoltării impetuoa
se a științei și tehnicii, are loc 
reactivarea unor mituri și practici 
oculte, învestirea științei și tehnicii 
cu unele prerogative magice, și 
cu o aură religioasă ; credință in 
minuni și cultivarea unor pseu- 
doștiințe _ ca parapsihologia. astro
logia; răspîndirea profețiilor mi- 
lenariste și mesianice în legătură cu 
apropierea de începutul mileniului 
trei ș.a. Toate acestea se împletesc 
cu adîncirea unor fenomene de alie
nare umană.

SEPTIMIU CHELCEA : Omul mo
dern, cu o gîndire preponderent ști
ințifică, păstrează încă unele super
stiții, tabuuri, mituri camuflate, ri- 
tualisme degradate, care au toate — 
cum remarca Mircea Eliade — struc
turi și origini magico-religioase. în
crederea in puterea horoscopului de 
a releva structura psiho-morală a 
oamenilor și de a prevedea întim- 
plările faste și nefaste din viata in
divizilor și colectivităților umane re
prezintă o asemenea superstiție ar
haică. imbrăcată azi în haine elec
tronice. devenită, în lumea capitalu
lui. o afacere extrem de rentabilă.

Mulți specialiști occidentali recu
nosc c| succesul astrologiei consti
tuie o problemă socială, agravată de 
goana după profit. Fără nici un 
scrupul, se vînd neadevăruri, este 
speculată naivitatea și comercializată 
speranța. Ziare, reviste, cărți, calcu
latoare electronice, cursuri de iniție
re, de perfecționare, guru astral, aso
cierea cu matematica, informatica, 
psihiatria, cu scrierile sfinte și mis
terele orientului și. mai mult decit 
orice, reclama, reclama, reclama. Ea 
strecoară în mintea celor receptivi 
la credință că poziția planetelor la 
data, ora și locul nașterii ar de
termina aspectul fizic, tempera
mentul. caracterul și destinul in
divizilor.

In multe țări occidentale astrolo
gia a devenit in zilele noastre o afa
cere dintre cele mai rentabile. Astro- 
flash, Astral sau Orelia — denumiri 
siderale — acoperă programe și pro
iecte de trecere pe calculatorul elec
tronic a astrologiei, mai bine zis 
specularea financiară a credulității 
(inventatorul Astroflash-ului, de 
exemplu, a încheiat anul 1984 cu o 
cifră de afaceri de zece milioane 
franci). Totodată, astrologia s-a in
filtrat în cele mai diverse sectoare 
social-economice. Există un întreg 
s.stern de astrologii : predictivă, psi
hologică, relațională. sexologică, 
mondială, medicală. în restaurantele 
de lux se oferă meniuri asortate zo
diei clientului. Industria parfumuri- 
lor se subordonează mersului astre- 
lor. Se studiază cu febrilitate zodia 
Clinilor și pisicilor pentru a se pre
vedea compatibilitatea cu stăpinii 
lor. Astrologia hipică pretinde că 
prevede șansele cailor de curse după 
configurația planetelor in momentul 
nașterii mînzului. Mai nou se vor
bește cu insistență despre astroges- 
tiune. Mulți astrologi sint solicitați 
de patroni să calculeze tema astrală 
a întreprinderii, să participe la se
lecția personalului ș.a.m.d.

ION FLOREA : Luînd in seamă a- 
semenea mentalități și fenomene 
iraționale, in extindere in societatea 
capitalistă contemporană, gindito- 
rul belgian Gilbert Hottoi arăta in 
prefața la volumul „Aspects de 
l’irationalisme contemporaine” (Edi
tions de l’Universite de Bruxelles 
1984) că „tentația iraționalistă ame
nință din interior Occidentul'’. Criza 
de raționalitate a sistemului capita
list rezidă aici in proliferarea unor 
concepții potrivnice științei, a unor 
practici și mentalități oculte, in răs
turnarea rostului real al lucrurilor, 
care face loc sentimentului nonsen
sului existentei si iraționalității ei-

SEPTIMIU CHELCEA : De-a lun
gul timpului, împotriva astrologiei 
s-au pronunțat filozofi, savanți și 
oameni de litere iluștri. In zilele 
noastre, astronomi, psihologi, socio
logi. medici și filozofi de incontes
tabilă autoritate demască speculațiile 
zodiacale. Recent, fizicianul Shawn 
Carlson, profesor la Universitatea 
din California, a proiectat si condus 
un experiment deosebit de riguros, 
acceptat si de către astrologi, care 
Dină acum se opuneau cercetării ști
ințifice a capacității lor de predicție. 
In prima fază a experimentului se 
cerea ca subiecții (177 la număr) 
să-și recunoască propriul horoscop, 
Jin trei variante prezentate. In faza 
a doua, astrologii trebuiau să stabi- 
lească, din trei profiluri psihologice, 
corespondența cu horoscopul ante
lor primit. Cu alte cuvinte, ei ur

mau să determine, pe baza horo
scopului, căruia din subiecții de e'x- 
teriment ii aparține diagnosticul 
psihologic stabilit cu ajutorul teste- 
or de personalitate științifică vali- 
late. în ambele faze ale experimen- 
ului, corespondențele corecte nu au 
lepășit distribuția la intimplare, 
:onformă hazardului, fapt ce indrep- 
ățește concluzia că prezicerile horo
scopului sint false, că intre poziția 
ilanetelor în momentul nașterii indi
vizilor umani șl trăsăturile lor de 
iersonalitate nu există nici o legă- 
ură.

' Afirmația că astrologia nu are ni
mic de-a face cu astrele. cu poziția, 
traiectoria și intensitatea strălucirii 
l»r descalifică fără drept de apel di
vinația astrală. Doi reputați cercetă
tori științifici francezi, J. N. Kapfe-
* și R. Dubois, apreciind că oame- 

se încred in fantasmagoriile as- 
'gice pentru că nu-și reprezintă 
t spațiul interplanetar, au pro- 
armătoarea comparație : dacă 
:le ar fi de mărimea unei porto- 
Terra — păstrînd proporțiile — 

ar avea dimensiunea unui grăunte 
de nisip ce se rotește în jurul „por
tocalei” la o distanță de nouă metri. 
Steaua cea mai apropiată, de dimen
siuni apropiate unei mingi de copil, 
s-ar afla la... 3 500 km depărtare de 
acest grăunte de nisip. Cum ar pu
tea această stea, sau altele situate Ia 
distanțe mult mai mari, să-și exer
cite in mod individual influența asu
pra ființelor de pe „grăuntele de ni
sip" ? ? !

însăși imaginea științei contempo
rane despre mărimea constelațiilor 
și distanța dintre planete se schimbă 
o dată cu perfecționarea modalități
lor de măsurare. De curînd, înlocui
rea metodei de măsurare a distan
țelor in spațiul cosmic bazată pe cal
cularea diferențelor de luminozitate 
a corpurilor cerești a adus corecții 
importante : Calea Lactee, de exem
plu, este cu 25 la sută mai mică de
cit se știa pină acum ; Soarele și 
planetele sînt mai aproape de cen
trul galaxiei decit se credea. Astro
logia este insă incapabilă să încor
poreze noile cunoștințe astronomice 
despre galaxii, pulsari, găuri negre 
etc. Ea a rămas o dogmă cu preten
ția „adevărurilor” rostite o dată pen
tru totdeauna. Indiferent de distanța 
la care se află, măsurată cu mijloa
cele de acum 200 de ani sau cu cele 
de azi. Soarele ar influența în ace
lași fel destinul omului în ceea ce 
privește bogăția și gloria. Venus ar 
..dirija” afectivitatea individuală. 
Mercur artele și comerțul etc.

CARACTERUL CRITIC, RATIONALIST
AL CONCEPȚIEI REVOLUȚIONARE DESPRE LUME

ION FLOREA : Pe terenul practicii 
revoluționare și al progreselor ști
inței în secolul trecut, Marx și En
gels au elaborat filozofia materialist- 
dialectică și istorică, ca o conoep- 
ție raționalistă asupra lumii. Res
pingerea acestei conoepții rațio
naliste de pe poziții de clasă opuse 
a alimentat iraționalismul filozofic 
din epoca următoare, îndeosebi cel 
din secolul nostrtf. După experiența 
teoretică pe care a adus-o marxismul, 
concepțiile iraționaliste, cele din pe
rioada interbelică in primul rind, nu 
se mai pot explica doar ca o reacție 
față de rigiditățile raționalismului 
anterior, ci in primul rind, ca reflex 
ideologic al unor poziții de clasă 
reacționare.

La flexibilizarea rațiunii .și a ra
ționalismului contemporan au con
tribuit într-o mare măsură dinamis
mul științei secolului nostru, precum 
si o serie de filozofi ai științei si
tuați pe pozițiile raționaliste intrin
seci științei, îndeosebi reprezentanții 
neoraționalismului, precum F. Gon- 
seth, J. Piaget și G. Bachelard. Ra
ționalismul științei actuale este, 
după opinia lui Bachelard, un ra
ționalism deschis, supus devenirii și 
înnoirii, aprofundării continue a 
conceptelor și teoriilor sale, prin- 
tr-un contact permanent cu expe
riența. Un raționalism autentic, co
respunzător spiritului dinamic al 
științei și societății contemporane 
nu poate fi decit dialectic, antidog
matic și materialist.

Raționalismul filozofic românesc 
interbelic, reprezentat atît de stră
lucit intre alții de D.D. Roșea, a 
avut marele merit de a fi respins in 
termeni foarte exacți viziunea unei 
rațiuni și raționalități închistate, ne- 
dialectice, absolute, subliniind ideea 
de maturitate și deschidere a gindi
rii raționale, combătind „mitul ra
ționalității integrale”, atit cu pri
vire la realitate in ansamblul ei, cit 
și cu privire la om.

ALEXANDRU BOBOC : Pe fondul 
deschiderii, al orientării tot mai 
pronunțate către practica socială și 
creația tehnico-științilică și teore- 
tico-filozofică din lumea de azi, teo
ria marxistă participă efectiv la re
construcția modernă în filozofie, 
oferind nu pur și simplu o soluție 
printre altele, ci un temei de fun
damentare teoretică, de integrare 
și reașezare a valorilor, un criteriu 
de verificare a științificității. a via
bilității diferitelor proiecte și per
spective. în acest, sens, de pildă, pu
tem vorbi de afirmarea dialecticii 
marxiste. în remodelarea ei la ni
velul mai nou al științei și cunoaș
terii. ca formă de ințelegere și re- 
semnificare într-o unitate specifică 
a pluralismului metodologic contem
poran. Fără a lua calea unei moder
nizări prin analiză logică, fenome
nologie, structuralism, psihologie ge
netică. hermeneutică ș.a., gindirea 
marxistă oferă posibilitatea ințele- 
gerii valorii și limitelor de valabi
litate ale altor modele metodologice 
și complementaritatea lor in . per
spectiva dialecticii.

Atitudinea față de dialectică și 
față de reconstrucția modernă, dia
lectică a domeniilor teoretice (logică, 
metodologie, ontologie, filozofia va
lorilor și a culturii, filozofia acțiunii 
ș.a.) devine astfel un criteriu de va
lidare a demersurilor teoretice și a 
concepțiilor in care acestea se pro
pun. Măsura raționalității sau a 
opoziției față de valorile rațiunii in 
acestea din urmă o poate da insă 
nu numai atitudinea față de dialec
tică. ci și față de noua instituire va
lorică și de noua așezare a valorilor 
de tip clasic, in cultura și in civili
zația socialistă.

Cu această măsură a raționalității 
intrinsece marxismului este dată și 
premisa de bază a unei definiții și a 
unei critici a iraționalismului. Căci 
acesta din urmă, prin atitudinea sa 
față de instituirile valorice progre
siste, se particularizează azi prin 
solidarizarea cu antimarxismul și 
anticomunismul. Așa cum preciza 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvintarea la adunarea solemnă or
ganizată cu prilejul aniversării a 65 
de ani de la făurirea P.C.R. — „în 
ciuda unor greșeli comise de oameni 
care și-au asumat răspunderea de a 
realiza în viață principiile socialis-

Astronomul danez Tycho Brahe 
(1546—1601), cel care a netezit calea 
descoperirii legilor de mișcare a 
planetelor de către Johannes Kepler, 
elevul său, obișnuia să spună că „De
terminismul astral nu are influență 
decit asupra oamenilor fără voință”. 
Deci, nu planetele acționează, ci su
gestia și autosugestia. Lucrurile se in- 

timplă astfel : horoscopul prevede — 
să spunem — succes profesional. în
crezător in zodia sa, individul se 
comportă ca și cum succesul i-ar fi 
asigurat. Și acesta nu se lasă mult 
așteptat. Este vorba de efectul pre- 
dicției autointăritoare, studiat obiec
tiv de psihologi și sociologi. Nici un 
miracol 1 Oamenii puternici, cu țe
luri și proiecte de viață ferme, nu au 
nevoie insă de artificiul sugestiei și 
autosugestiei astrale.

Horoscopul exploatează dorințele 
mai muit sau mai puțin conștienti
zate ale oamenilor, visurile lor, preo
cuparea firească pentru asigurarea 
sănătății și a succesului profesional. 
Astrologii vînd azi mici trucuri, bune 
la toate, care lasă impresia că ii aju
tă pe cei in impas. In realitate, fie
care ințelege ce vrea și ce poate din 
prevestirile horoscopului. Ambigui
tatea cosmogramelor, caracterizărilor 
psihice și previziunilor lasă largi po
sibilități de interpretare subiectivă, 
astfel incit, cu largul concurs al nai
vității și al necunoașterii se menține 
incă acum, la sfirșit de secol XX, 
credința in valoarea indicativă a ho
roscopului. Ca intr-un bazar, fiecare 
alege din amalgamul zodiacal ceea 
ce i se pare că i se potrivește.

mului invingind o seric de greutăți, 
a faptului că nu au înțeles întot
deauna legitățile obiective și nu 
le-au aplicat in mod corespunzător 
— socialismul s-a afirmat și dezvol
tat continuu. Aceasta demonstrează 
nu că ideile sau principiile socialis
mului s-au diminuat sau iși pierd 
valabilitatea, ci, dimpotrivă, marea 
lor valabilitate și superioritate”.

Tocmai de aceea, in spiritul mili
tant, al combativității față de orice 
denigrare la adresa socialismului și 
a teoriei marxiste trebuie reanali- 
zate și supuse criticii atitudinile
opuse spiritului dialectic și raționa
lității, noii instituiri valorice (prin 
știință, cunoaștere și acțiune) pe
care o realizează la scara istoriei
contemporane socialismul. Pozițiile 
iraționaliste sint opuse in fond ori
cărei resemnificări umane pozitive 
sub specia rațiunii și a valorii. în
tre asemenea atitudini trebuie luate 
in atenție manifestările iraționaliste, 
chiar antifilozofice, de genul celei 
ilustrate la sfirșitul deceniului trecut 
de ..noua filozofie” și „noua 
dreaptă”, tentativele mai noi de 
„justificare” a unui „spirit alexan
drin”, al unui potențial Creativ scă
zut, ca și prezumția unui bilanț cu 
totul „sărac” al împlinirilor teore
tice veritabile in epoca con
temporană.

GH. AL. CAZAN : Teze ale irațio
nalismului sint preluate azi îndeosebi 
de doctrine antiumaniste și anti
comuniste. Modificările lor sint. in 
esență, nesemnificative sau oricum, 
ele nu probează decit faptul altoirii 
tezelor pe necesități politico-sociale 
conservatoare. Un purism teoretic 
iraționalist nu se va găsi in filozofia 
burgheză de azi. Există, în schimb, 
in proporții considerabile și în ex
presii dintre cele mai variate, mer- 
gind de la eseul jurnalistic pină la 
teorii elitiste. de la comentariul fap
telor social-economice pină la com
portări politice sau construcții teo
retice — poziții și manifestări ira
ționaliste.

Teza potrivit căreia istoria omeni
rii ar fi una a exercitării puterii, 
ideea unei ontologii umane ca onto
logie structurată de lupta pentru 
putere, ideea imposibilității depăși
rii în istorie a relației stăpîn-slugă. 
ca și cea a imposibilității democra
ției — teze și idei proprii în felul 
lor iraționalismului — sint larg pro
fesate, de pildă, de către reprezen
tanții „noii filozofii”.

Apologia forței este, de asemenea, 
mai mult decit transparentă in po
litica imperialistă de dominare și 
exploatare colonială cu toate for
mele și metodele schimbate ale aces
tei politici. Cultul iraționalului este 
și aici manifest, chiar dacă nu-și 
spune și nu i se spune astfel.

Tot atît de manifestă este, astăzi, 
în unele doctrine burgheze conser
vatoare, cu toate implicațiile ei so
ciale și politice, ideea inegalității 
naturale a oamenilor. generată de 
structuri organice. Deși se crede în
temeiat „științific” și „conceptual”, 
elitismul se întîlnește aici cu irațio
nalismul atit in premisele, cit și in 
finalitatea sa. Antiegalitarismul le 
definește unindu-le într-o aceeași 
mărturisire de credință, care iși aso
ciază ca date esențiale antimarxis
mul și anticomunismul.

Iraționalismul de azi. exprimînd 
criza societății burgheze, este in 
fond unul dintre atîtea alte instru
mente puse in slujba apărării statu- 
quo-ului capitalist, a menținerii for
melor contemporane ale exploatării. 
El promovează misticismul priu 
anularea funcției critice a conștiinței 
umane, și incearcă să demonstreze 
că omul ar fi etern sortit mizeriei 
suferinței, resemnării.

Iraționalismul cultivă paradoxul, 
este contradictoriu in afirmațiile lui 
esențiale, fiind unitar doar in citeva 
teze și mai ales în finalitățile lui 
teoretice și practice antiumaniste 
și antidemocratice. El a fost pe bună 
dreptate considerat un eșec al fi
lozofiei, atîta doar că este un eșec 
ce poate trăi și influența, poate fi 
prelungit și preluat și poate înde
plini scopuri antiumaniste.

Dezbatere realizată de 
Ioan STANESCU

Meridianele
poeziei, 

meridianele 
vieții

(Urmare din pag. I)
mentul Văcărescului, merg să 
asculte poemele celor ce cresc 
limba strămoșească și cinstirea 
patriei.

Radiografiată pe medii și pro
fesii sociale, adeziunea la ma
rea și buna poezie națională și 
universală se vădește aceeași. 
Am constatat-o pe ' vatra revo
luționară fierbinte de la clu
bul intreprinderii „Grivița ro
șie” intr-un recital care punea 
in simetrie, față-n față, ge
nerații foarte tinere și altele 
virstnice de poeți, față de ge
nerații foarte tinere și altele 
virstnice de ascultători, de iubi
tori de poezie, recitalul desfă- 
șurindu-se ca un ritual simfonic 
și măreț a) revoluției. Apoi la 
țară, intr-un sat bihorean, în 
satul in care s-a născut losif 
Vulcan, pe numele Iui Holod — 
unde țăranii nu numai că în
țeleg poezia modernă, dar sint 
ei inșiși reputați creatori ad-hoc 
de teatru vorbit, deci de un 
teatru în genul comediei 
delFarte, in care se improvizea
ză pe scenă dialoguri și con
flicte in jurul unei teme de 
strictă actualitate a satului, a 
țării.

în tunică militară, inima fier
binte a ostașului, de pe ierar
hia tuturor gradelor, primește, 
ospătează și creează poezie. La 
garnizoana și la Casa armatei 
din Oradea noastră am partici
pat la adevărate corale și sim
pozioane de poezie. O suită de 
poeți de primă mărime au por
nit. intr-un august recent, pe 
ruta luptelor din războiul anti
fascist. poposind și la Oradea, 
cu recitaluri in mediu civil si ■ 
militar, polarizind iubitori de 
poezie din toată cetatea sa ro
tundă. care și-a lichidat maha
lalele și si-a simetrizat perife
ria cu centrul.

Rămîn. firește, la nivelul de 
mai sus. recitalurile pe care, 
alături de celelalte manifestări 
de masă, și le înscriu în pal
maresul lor teatrele profesio
niste. cu actorii lor reputati. 
Poezia merge astfel la inima 
publicului, printr-o replăsmuire 
a actului de artă. La Oradea 
inimii mele am participat ca 
invitat sau oaspete la asemenea 
recitaluri pe scena Teatrului 
de stat, organizate de directo
rul teatrului, cu sprijinul con
stant si deschiderea spre cul
tură ale organelor locale de 
partid si de stat. Am nartmipat. 
de asemenea, la recitalurile 'si
milare organizate de Teatrul 
„Nottara”. Știu că asemenea re
citaluri se fac pe toate scenele 
țării. Particip la întilnirile or
ganizate de Muzeul de litera
tură. de Uniunea scriitorilor. 
Harta României este hașurată 
în plus, cu meridianele si pa
ralelele dense ale poeziei. Ale 
poeziei ca relație d’ntre poeți 
și cititori. Ale poeziei ca do
vadă că are enorm de mulți 
iubitori și admiratori. Ale poe
ziei angajate in istoria și geo
grafia neamului. în social si et
nografie. în estetică in primul 
rind. pentru că. lipsită de fru
mos, poezia nu mai e poezie, 
iar poezia românească, aidoma 
tuturor marilor poezii ale lumii, 
a fost o poezie angajată de la 
izvoare pină astăzi.

Dovadă deci, incă o dată, că 
românul nu s-a născut numai 
poet, ci și mare iubitor de poe
zie.

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Viata economică
20.30 Partidul, gînd și faptă româneas

că. Versuri și muzică
20,40 Congresul al IX-lea — Congresul 

marilor înnoiri • Dialectica nou
lui și strategia construcției socia
liste

21,00 Film serial (color). „Rivalitate”. 
Producție a Televiziunii din R.D. 
Germană. Episodul 3

21.30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Instructajul privind 
protecția muncii s-a 
încheiat, fiecare din 

cei prezenți — adică toii 
cei programați — și-au re
luat lucrul in cea mai desă- 
virșită ordine. Instantaneu 
obișnuit aici la această oră 
matinală. Au trecut doar 
citeva minute și toate cele 
60 de strunguri, frezele, 
mașinile de rectificat merg 
din plin. Aceeași atmosfe
ră de muncă responsabilă 
și in atelierele de lăcătu- 
șărie, sudură, in atelierul 
electric sau la forjă. O 
uzină in adevăratul sens al 
cuvintului. văzind ceea ce 
iese din miinile acestor 
„muncitori”. Unui neavizat 
i-ar veni foarte greu să 
creadă că flanșele. alte re
pere pentru armături in
dustriale din fontă si oțel, 
diferitele confecții metali
ce, organe de asamblare, 
tije, robineți au fost reali
zate de elevi in timpul o- 
relor de practică in pro
ducție. în curte, o mașină 
așteaptă să fie încărcată 
cu un nou lot de produse.

— Ce destinație au ? il 
întrebăm pe inginerul 
Gheorghe Chisvasi. specia
list coordonator cu pregă
tirea in meserie a elevilor 
de la Liceul industrial nr. 
1 din Zaldu.

— Produsele pe care le 
vedeți și care imediat vor 
fi incărcate in mașină sint 
destinate unor parteneri 
din S.U.A. și U.R.S.S.

— Ce mai trebuie făcut 
cu ele ?

— De la noi ajung la Tn-

în Editura politică 
a apărut volumul

Zilele acestea a apărut volumul 
„Cuvintări și articole” de Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Polone. Prin bogăția sa te
matică, prin multitudinea probleme
lor vieții politice și sociale pe care 
Ie analizează, volumul infățișează o 
amplă imagine a eforturilor și pre
ocupărilor P.M.U.P. in perioada 
1981—1986 în vederea dezvoltării tă
rii pe calea socialismului, prezintă 
liniile de acțiune elaborate de Con
gresul al X-lea. Rapoartele, declara
țiile. cuvintârile autorului prileju
iesc. de asemenea, reflecții asupra 
unor procese istorice din viața na
țiunii și a mișcării muncitorești po
loneze, asupra întregii perioade a 
construcției socialiste. înfățișează răs
punsurile date de partid acestor pro
bleme ip funcție de condițiile con
crete ale Poloniei, de specificul și 
particularitățile economice, social- 
politice și istorice ale țării.

Volumul pune in evidentă trans
formările revoluționare înfăptuite, 
sub conducerea P.M.U.P., în anii 
construcției socialiste, cind țara și 
societatea s-au schimbat fundamen
tal. au fost create mari valori ma

a crescut 
potențialul 
experiența

teriale și 
de mai 
economic.
P.M.U.P.,

spirituale, 
multe ori 
Sintetizind

autorul subliniază, ca o
concluzie majoră. însemnătatea co- 
virșitoare a aplicării creatoare, la 
condițiile concrete ele Poloniei, a 
principiilor generale ale socialismu
lui. Aceste principii „pot fi transpu
se eficace numai in urma unei ana
lize pertinente și a unei corecte con
siderări a condițiilor istoricește con
stituite și a realităților din tara res
pectivă” — arată W. Jaruzelski, care 
subliniază totodată .că aplicarea lor 
neadecvată a dus. la’ începutul aces
tui deceniu, la acumularea unui șir 
de contradicții.

Spații largi sînt consacrate pre
zentării eforturilor depuse pentru 
soluționarea contradicțiilor ce s-au 
manifestat in societatea poloneză, 
impunindu-se in acest scop, așa 
cum se arată, o activitate energi
că și consecventă, creșterea spiri
tului ofensiv al partidului și întă
rirea statului socialist.

Din volum răzbate atenția primor
dială acordată înlăturării fenome
nelor negative din viața economică, 
stabilizării și refacerii echilibrului 
economiei, asigurării progresului ei. 
Partidul a acționat potrivit con
vingerii că. în realizarea marilor 
sarcini ce s-au impus în acest 
domeniu prioritar, in ultimă in
stanță rolul hotăritor îl au oa
menii. conștiinciozitatea. inițiati
va. disciplina, voința lor de a depăși 
greutățile. Partidul s-a bizuit în pri
mul rind pe clasa muncitoare, pe 
spiritul ei de răspundere față de 
prezentul și viitorul Poloniei popu
lare. In prezentarea lor cronologică, 
cuvintârile și articolele ilustrează mă
surile întreprinse in direcția reorga
nizării mecanismului economic, im- 
binindu-se planificarea strategică 
pe termen lung cu autonomia cres- 
cîndă a întreprinderilor, cu folosirea 
tuturor capacităților existente. Mai 
buna gospodărire a resurselor de 
muncă, înlăturarea oricărei risipe și 
deplina folosire a potențialului 
productiv, accelerarea schimbărilor 
în structura producției, ținîndu-se 
seama de costul ei. de nevoile pe 
care le satisface, de calitatea ei au 
constituit și constituie o permanentă 
preocupare.

Ca un laitmotiv, în lucrare revi
ne ideea : „Vor decide faptele”.' Iar 
faptele prezentate demonstrează că 
munca plină de abnegație a mineri
lor. eforturile celorlalte detașamen
te ale clasei muncitoare, ale agri
cultorilor și intelectualilor, măsurile 
aplicate și stabilizarea socială au 
dat rezultate palpabile. „Economia

Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Sfintu Gheorghe Foto : S. Cristian

UZINA ȘCOLII
treprinderea de armături 
industriale din fontă *și 
otel Zalau. unitatea noas
tră patronatoare. Aici se 
pui) la probe, se vopsesc, 
se ambalează și pe urmă 
smt expediate peste hota
re. Toată producția trece 
prin C.T.C.-ul intreprin
derii.

— V-ați asumat, prin 
executarea unor produse 
atit de pretențioase, o sar
cina de mare răspundere.

— Avem de acum o ex
periență serioasă. Dacă nu 
le-am executa potrivit ce
lor mai exigente cerințe, 
n-am mai primi comenzi. 
Sub directa supraveghere 
a maiștrilor-instructori, a 
personalului de specialita
te, in atelierele de practi
că productivă am realizat 
și realizăm o serie de pro
duse care se includ în pla
nul de producție al intre
prinderii. Liceul este con
siderat o secție a unității 
patronatoare.

Principiile de orga
nizare a muncii fn uzina 

școlii sint aproximativ a- 
celeași ca intr-o întreprin
dere. Planul de producție 
este defalcat pe secții (cla
se), formații (grupe de 
elevi), pe muncitor(elev). 
Normele de producție sint 
foarte severe, termenele 
de execuție fiind categori
ce. Incepind din acest tri
mestru, uzina liceului si-a 
asumat și sarcina de a exe
cuta corpuri de robineți 
din oțel, repere extrem de 
pretențioase. De menționat 
că în afară de activitatea

propriu-zisă din atelier, 
toate cele 28 de clase li
ceale și 7 profesionale 
urmează și o altă formă de 
pregătire practică : in în
treprinderi, viitorii munci
tori sint familiarizați cu 
întreg fluxul tehnologic dr.i 
cele două mari unități in
dustriale (întreprinderea 
de armături industriale si 
întreprinderea de țevi), 
unde vor fi încadrați după

Instantanee din practi
ca productivă a elevilor

absolvirea școlii. O altă 
probă a seriozității in pre
gătirea pentru meserie la 
Școala amintită o reprezin
tă si faptul că. în acest mo
ment. mai bine de jumă
tate din efectivul de mun
citori (in jur de 7 100) <.e 
la întreprinderea patrona
toare il reprezintă absol
venții Liceului industria! 
nr. 1 din Zalău. I! incinte 
Ies, o bună parte din ca
drele pregătite aici le vom 
găsi și in alte întreprinderi 
din județ. Dar cea mai 
elocventă expresie a mo
dului responsabil în care 
se învață muncind in uzi
na școlii, o reprezintă ac
tivitatea desfășurată in 
atelierul-scoală. Față în 
față cu mașina și piesa 
aflată în lucru, elevul sim
te întreaga răspundere 
pentru ceea ce face. Cu atit

mai mult cu cit știe că 
munca lui are o finalitate 
precisă. Pe unul dintre ele
vii anului I B de la profe
sională. Dorin Ardelean, il 
întrebăm ce operații tre
buie executate pentru ca 
piesa aflată in lucru să 
ajungă in faza de probă. 
Răspunde scurt și precis : 
..strunjire cilindrică exte
rioară. strunjire frontală 
spate, găurire cu burghiul 
de 020. găurire cu bur
ghiul de 048. strunjire in 
lungime, strunjire cilindri
că interioară de degresare. 
strunjire cilindrică de fini
sare. teșire”. Are desenul 
în fată și precizează că nu 
trebuie altceva decit să-l 
respecte. Dar. firește, să se 
încadreze și in timp. Vasile 
Giurgiuman. tot din anul 
I B. ne face să înțelegem 
că este deosebit de impor
tantă prinderea corectă a 
piesei.

— Fiecare elev trece pe 
la toate operațiile, ne spu
ne maistrul-instructor Au
rel Haiduc. Noi pregătim 
prelucrători prin așchiere. 
deci ei se familiarizează cil 
toate mașinile pe care se 
execută astfel de operații.

— Bănuim că ceea ce fac 
ei in atelier și-au însușit, 
in prealabil. teoretic, 
la clasă.

— Evident, nici nu s-ar 
putea altfel. Aici aplică tot 
ce au învățat din manuale
le de specialitate, din ex
plicațiile cadrelor didac
tice. Este foarte adevărat 
că Ia început se manifestă 
unele stingăcii. dar ne

WOJCIECH JARUZELSKI:

„CUVlNT/iRI Șl ARTICOLE"
— constată prim-secretarul C.C. al 
P.M.U.P. cu prilejul Cengresului 
al X-lea al P.M.U.P. — intră 
pe făgașul dezvoltării”. Pornindu-se 
de la aceste premise. Congresul al 
X-lea a stabilit ca principal obiectiv 
național „intensificarea proceselor 
de dezvoltare, reciștigarea timpului 
pierdut, scurtarea distanțelor care ne 
separă de țările cele mai dezvolta
te. accelerarea progresului econo
mic și social constituind ideea fun
damentală a programului partidu
lui”.

Analizînd evoluția economiei na
ționale. autorul se referă, de a- 
semenea. la necesitatea creșterii 
capacităților de export și la moda
litățile de rezolvare a problemei da
toriei externe a țării. In acest con
text. W. Jaruzelski exprimă deza
probarea guvernului polonez față de 
măsurile de presiune sub forma 
restricțiilor ilegale, embargoului și 
altor . acțiuni discriminatorii, adop
tate de unele țări occidentale față de 
Polonia, practici care au adus mari 
daune poporului polonez.

In procesul amplu al înnoirii so
cialiste — se arată in lucrare — de 
o importanță hotăritoare a fost re
facerea și întărirea rolului conducă
tor al P.M.U.P., o premisă, esențială 
fiind unitatea ideologică, coeziunea 
organizatorică și puritatea morală a 
partidului, centralismul democratic 
al vieții lui interne. Cu cei 2 126 000 
de membri și candidați. P.M.U.P. 
râmine un partid de masă, care 
acționează in toate domeniile so- 
cioprofesionale de la orașe și 
sate. Un accent deosebit se pune 
în prezent pe creșterea ponde
rii membrilor de partid proveniți din 
rindurile clasei muncitoare, pe acti
vizarea întregului efectiv al comu
niștilor, pe creșterea contribuției lor 
la luarea deciziilor.

„Partidul e același, dar nu la fei“
— se subliniază în volum. E același
— adică strins legat de clasa mun
citoare, călăuzindu-se după teoria 
socialismului științific, după moște
nirea celor mai bune tradiții pa
triotice și revoluționare poloneze. 
Dat- in același timp nu e la fel — de
oarece trebuie să reacționeze prompt 
la cerințele timpului, să respingă tot 
ce este perimat și să elaboreze noi 
căi. să găsească noi mijloace de ac
țiune, avind mereu in vedere că ro
lul său conducător nu vine de la 
sine, ci trebuie permanent confirmat 
de programele și activitatea practi
că desfășurată in interesul poporu
lui. tn acest spirit, autorul reliefea
ză obligativitatea unui stil de mun
că democratic. îndreptat spre oa
meni, necesitatea intăririi organiza
țiilor de bază, a prezenței cadrelor 
de conducere in rindul maselor, a 
împletirii vorbei cu fapta. O sarci
nă permanentă a partidului este în
tărirea combativității sale in lupta 
ideologică, împotriva diverselor ten
dințe burghezo-reformiste. ca și a 
eventualelor recidivări a deformări
lor și metodelor compromise.

Cu deosebită putere este reliefată 
in lucrare munca stăruitoare a par
tidului pentru întărirea și îmbună
tățirea funcționării statului socialist, 
chemat să servească societatea, să 
apere și să amplifice realizările po
porului, să dezvolte și să apere de
mocrația socialistă. P.M.U.P. inspiră, 
îndeamnă, creează condiții pentru 
adîncirea democrației socialiste, por
nind de la considerentul că statul și 
cetățenii trebuie să simtă o respon
sabilitate comună. In același scop, 
au fost create centre specializate de 
sondaje, cercetări și analize, ale că
ror rezultate se iau in considerare 
la elaborarea hotăririlor. Autorul a- 
nalizează totodată reporturile dintre 
stat și biserică, reliefind participa
rea largă a maselor la construcția 
socialistă, indiferent de convingeri 
confesionale, analizează procesul de 
întărire a înțelegerii naționale. Su

portul acestei înțelegeri este Mișca
rea patriotică de renaștere naționa
lă, din care fac parte peste 160 de 
organizații obștești și asociații, și 
care este angajată în promovarea 
intereselor Poloniei populare.

In lucrare sint. de asemenea, pre
zentate preocupările P.M.U.P. pentru 
educarea tineretului in spiritul mun
cii. pentru creșterea rolului oamenilor 
de știință și cultură in dezvoltarea 
economico-socială. in făurirea unei 
conștiințe cetățenești înaintate, pen
tru perfecționarea invățămintului și 
soluționarea problemelor sociale 
stringente, numeroase alte laturi ale 
politicii partidului îndreptate spre 
asigurarea dezvoltării socialiste, 
spre făurirea unei Polonii prospere, 
stabile și puternice.

Un loc important în volum este 
consacrat politicii externe a Polo
niei. care are ca obiectiv funda
mental asigurarea independentei 
și suveranității țării, a integrită
ții ei teritoriale, a securității și 
păcii. Polonia — se subliniază in 
materialele publicate — acționează 
in direcția înlăturării pericolului 
unui război nuclear, pentru înceta
rea cursei înarmărilor și infăptuirea 
dezarmării. Pornindu-se de la con
cluzia că in zilele noastre nici o for
mațiune socială nu e capabilă să 
rezolve singură marile probleme ale 
contemporaneității, se subliniază ne
cesitatea coexistenței pașnice a sta
telor cu orinduire socială diferită, a 
colaborării dintre ele. In acest sens, 
Polonia acordă o mare însemnătate 
destinderii și colaborării in Europa, 
intăririi securității pe continentul 
nostru. Ea colaborează strins cu ță
rile membre ale Tratatului de la 
Varșovia in vederea angajării de ne
gocieri pentru reducerea confruntă
rii militare pe continent, pentru mă
suri de reducere a armamentelor și 
forțelor armate.

In volum se relevă că Polonia 
dezvoltă relațiile de conlucrare cu 
țările socialiste vecine, cu cele
lalte state socialiste din Europa, 
Asia și America Latină. întărind 
colaborarea cu țările nealiniate, 
cu țările in curs de dezvoltare. 
Polonia sprijină eforturile pentru 
făurirea noii ordini economioe inter
naționale. De asemenea, se sub
liniază faptul că P.M.U.P. se pronun
ță pentru lărgirea colaborării cu toa
te partidele comuniste și muncito
rești, acționind totodată pentru dez
voltarea dialogului cu partidele so
cialiste și social-democratice, cu par
tidele țărănești și democratice, cu 
toți cei animați de preocuparea unei 
dezvoltări pașnice și progresiste a 
omenirii.

Versiunea in limba română a vo
lumului „Cuvintări și articole” de 
tovarășul Wojciech Jaruzelski este 
primită cu interes de opinia publică 
din tara noastră și constituie o ex
presie a sentimentelor prietenești 
reciproce și o importantă con
tribuție la mai buna cunoaștere 
a preocupărilor și activității crea
toare desfășurate de comuniști, 
de poporul polonez in această 
importantă etapă a construcției so
cialiste. Apariția volumului în preaj
ma vizitei prietenești de lucru pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, o va 
face în R. P. Polonă, la invitația 
tovarășului Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Stat al R. P. Polone, 
constituie o nouă mărturie a bune
lor relații dintre cele două partide, 
țări și popoare, a voinței de a ex
tinde conlucrarea lor in opera de 
făurire a noii orinduiri in Româ
nia și Polon'a. in lupta pentru În
țelegere, securitate și pace in Eu
ropa și în întreaga lume.

AI. CAMPEANU

parcurs acestea dispar si 
elevii se simt tot mai 
stăpini pe meserie. Or. a- 
cest lucru este cel mai 
important, după părerea 
mea.

Intr-adevăr : este foarte 
important ca. la absolvire, 
un elev să aibă conștiința 
deplinei' sale capacități de 
a face un lucru bun. Și asta 
se formează in timp. la 
lecții, in orele de practica 
productivă cu deosebire, in 
focul producției. Uzina 
școlii — atelierele de prac
tică productivă. întreprin
derea — sînt cu adevărat 
locurile de formare ale 
viitoarelor detașamente de 
muncitori. Doar punindu-i 
să execute lucrări preten
țioase, învestindu-i cu răs
punderi serioase, elevii pot 
deveni muncitori de mare 
perspectivă. Ceea ce am 
văzut la . Liceul industrial 
nr. 1 din Zalău, rezultatele 
obținute de colectivul de 
elevi confirmă că in prac
tica productivă a elevilor 
nu există si nu trebuie 
să-și facă loc formalismul.

La ieșirea din școală, 
mașina care transportase 
produsele in cursul dimi
neții se reîntorsese. Urma 
să transporte un alt lot de 
produse destinat exportu
lui. Cu o aleasă grijă, un 
grup de elevi așezau in 
mașină piesă cu piesă. încă 
un argument al respectului 
fată de muncă. Fată de 
propria lor muncă.

Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteii



I

SCINTEIA — miercuri 8 iulie 1987 PAGINA 5

7

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ Cronica zilei

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

BOTOȘANI : Lucrări 
de gospodărire 
și înfrumusețare

Asemenea tuturor localităților pa
triei. municipiul Botoșani cunoaș
te profunde prefaceri înnoitoare ; 
aici se execută ample lucrări so- 
cial-edilitare. Despre cîteva dintre 
acestea ne-a vorbit tovarășul prim- 
vicepreședinte al consiliului popu
lar municipal, Ilie Bordeianu :

— în aceste zile încheiem lucră
rile la un nou ansamblu de locuin
țe. Să veni II. care însumează 1 200 
apartamente. Totodată, am început 
lucrările în ansamblul Miorița, care 
va avea în final 1 000 de aparta
mente. iar locuitorii noilor cartie
re participă la ample acțiuni de 
muncă patriotică. Intre altele, se 
modernizează a treia piață de pro
duse agricole — Piața Viilor, pre
văzută cu suprafață acoperită si 
alte unități, zorim încheierea lu
crărilor de amenajare a zonei de 
agrement ..Lebăda", sînt în curs de 
montare ceasuri publice si lampa
dare. am plantat 40 000 de pomi și 
arbuști ornamentali, zeci de mii de 
trandafiri. Toate acestea sint me
nite să facă orașul nostru mai fru
mos. mai bine gospodărit. (Eugen 
Hrușcă).

fost realizate de brigada nr. 2 a 
Antreprizei specializate de instala- 
ții-montaj Suceava și de Antrepri
za pentru construcții și montaje 
miniere Frasin. Puterea instalată a 
centralei de la Slatina este de 945 
kW, iar a celei de la Gura Haitii 
— de 1 489 kW. Conectarea noilor 
obiective la sistemul energetic na
țional face ca in centralele electri
ce de mică putere din județul Su
ceava să se producă în acest an 
peste 10 milioane kWh energie 
electrică. (Sava Bejinariu).

tele Semenic. o tabără de creație, 
la care au fost invitați artiști plas
tici din județele Caraș-Severin, Me
hedinți si Timiș. Timp de 10 zile, 
numeroșii turiști venițl la odihnă 
în renumita stațiune vor avea po
sibilitatea să vadă ..la lucru" 
citiva din maeștrii penelului 
nici să imortalizeze pe Pinză 
musetile de baladă ale acestui 
de tară.

— Lucrările Pe care le vom 
liza — ne spunea prof. Petre 
liș. președintele cenaclului —
fi reunite in cadrul unei expozi
ții de grup. în deschiderea stagiu
nii de toamnă la galeria de artă 
„Agora" din municipiul Reșița. Spe
răm că lucrările pe oare le vom 
realiza vor întruni sufragiile iu
bitorilor de frumos, ale exigentu
lui publjc ce trece pragul galeriei 
noastre. (Ion D. Cucu).

pe 
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TOPOLOVENI : 
înnoiri edilitare

î ri

TIMIȘOARA: Noi 
apartamente

în noua zonă de locuințe ..Bu
covina" din municipiul Timi
șoara, lucrătorii Trustului de an
trepriză generală construcții-mon- 
taj Timiș — unitate distinsă re
cent cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste" — au predat oa
menilor muncii 4 noi blocuri de 
locuințe. Edificii cochete, cu fațade 
finisate în poligon, beneficiind de 
confort termic îmbunătățit grație 
unei tehnologii de execuție a ter- 
moizolațiilor. pusă la punct de 
specialiști timișoreni in premieră, 
toate cele patru blocuri au întru
nit din partea comisiei de recepție 
calificativul maxim.

— De la începutul anului — ne 
( spune inginerul Aurel Zavolan, di

rectorul trustului — am construit 
și dat în folosință în municipiile 
Timișoara și Lugoj, in orașele Jim- 
bolia. Sinnicolau Mare și Deta 1 384 
apartamente, cu 86 mai mult decit 
prevederile de plan. Avem toate 
condițiile tehnico-materiale pentru 
a ne îndeplini și chiar depăși pla
nul de 4 000 apartamente pe acest 
an. în cei 22 ani care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidu
lui am înălțat blocuri cu aproape 
110 000 apartamente, in care s-au 
mutat tot atiția oameni ai muncii 
citi locuitori numără în prezent 
municipiul Timișoara. (Cezar Ioana).

în tinărul oraș Topoloveni, 
noirile edilitare sînt evidente la 
tot pasul. Aici s-au construit, _ în 
ultimii ani, blocuri de locuințe în- 
sumind 1 400 apartamente, prevă
zute la parter cu unități comercia
le și prestatoare de servicii. Ora
șul a intrat și în circuitul turistic, 
prin darea în folosință a unui co
chet hotel cu dotări moderne. în 
aceste zile, constructorii au cobo- 
rit schelele de pe alte noi blocuri 
de locuințe. Proaspeții locatari ai 
acestora sădesc flori și arbuști or
namentali. Concomitent, constructo
rii zoresc la ridicarea de noi 
blocuri cu 160 de apartamente și 
la o oentrală termică pe cărbune. 
(Gheorghe Cîrstea).

BACĂU : Oameni 
gospodari

Prin acțiuni susținute în unitățile 
economice și in localitățile din ju
dețul Bacău s-au 
an mari cantități 
folosibile. Astfel, 
duse in circuitul 
30 000 tone oțel. 5 100 tone

SUCEAVA : in funcțiune — 
noi centrale hidroelectrice

Constructorii care acționează 
pentru valorificarea potențialului 
hidroenergetic al județului Sucea
va au înscris un nou succes in cro
nica întrecerii socialiste. Ei au 
pus in funcțiune centralele hi
droelectrice de mică putere de la 
Slatina și Gura Haitii. Ele au

GHIMBAV : Eficiența 
unei inițiative

La Filatura de lină din Ghim- 
bav — Brașov, inițiativa muncito
rească „întregul spor de produc
ție din materii prime economisi
te" a găsit un larg cîmp de apli
care. O demonstrează si rezultate
le obținute în primele sase luni 
din acest an. cînd prin grija ma
nifestată de colectivul unității, de 
a gospodări cit mai eficient mate
ria primă s-a reușit să fie rein
trodusă în circuitul productiv o 
cantitate de 33 000 kg materiale re
cuperabile si refolosibile. Aceasta a 
permis ca planul la productia- 
marfă să poată fi depășit in pri
ma jumătate a anului cu 10 la sută. 
(Nicolae Mocanu).

colectat în acest 
de materiale re- 
au fost reintro- 
economic peste 

____ ___ L..2 fontă, 
350 tone textile și altele. în ace
lași timp, au fost recondiționate 
piese de schimb în valoare de 140 
milioane lei. La întreprinderile de 
postav din Buhuși și Bacău, bună
oară. au fost introduse in fiecare 
secție conteinere pentru colectarea 
resturilor de materii prime pe ca
tegorii, culori și proveniențe. La 
combinatele de prelucrare a lemnu
lui din Comănești și Bacău, peste 
80 la sută din materia primă pen
tru plăcile aglomerate o reprezintă 
materialele recuperate. Populația 
orașelor și satelor participă tot mai 
intens la acțiunile de recuperare a 
materialelor refolosibile. La blocu
rile noi. in cartiere și în comune, 
au fost instalate circa 1 500 contei
nere și recipient! pentru colectarea 
hirtiei, a cioburilor de sticlă și res
turilor textile. (Gheorghe Baltă).

Tovarășul Dimitrie Ancuța, vice- 
prim-ministru al guvernului, a pri
mit. marți, pe . dr. Mahbubul Haq, 
ministrul comerțului, planificării și 
dezvoltării al Pakistanului.

In timpul întrevederii au fost 
abordate aspecte ale relațiilor eco
nomice dintre România și Pakistan, 
relevîndu-se evoluția pozitivă a aces
tor raporturi, precum și noi posibi
lități pentru dezvoltarea în continua
re a colaborării și cooperării bilate
rale In domenii de interes comun, 
pentru lărgirea și diversificarea 
schimburilor comerciale.

La întrevedere a luat parte Ilie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

A fost de față Ghulam Rabbani, 
ambasadorul Republicii Islamice Pa
kistan la București.

La București au avut loc, In zilele 
de 6 și 7 iulie, convorbiri intre mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. Ilie 
Văduva, și ministrul comerțului, 
planificării și dezvoltării al Pakista
nului, dr. Mahbubul Haq.

La Încheierea convorbirilor cei do! 
miniștri au semnat un Aranjament 
privind schimburile reciproce de 
mărfuri Intre România șl Pakistan 
pe anii 1987—1988.

In timpul șederi! tn tara noastră,■ 
ministrul pakistanez a avut întreve
deri cu Ștefan Birlea, președintele 
Comitetului de Stat a! Planificării, 
precum și cu membri ai conducerii 
Ministerului Industriei de Utilaj 
Greu.

Marti a avut loc in Capitală o ma
nifestare prilejuită de implinirea a 
17 ani de la semnarea celui de-al 
doilea Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre Re
publica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică, organizată de Asocia
ția de prietenie româno-sovietică.

Despre semnificația evenimentu
lui au vorbit Ion Hobana, membru 
al Biroului Consiliului de conducere 
al Asociației de prietenie româno- 
sovietică, și V.G. Pozdniakov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București. Au 
fost prezentate filme documentare 
românești.

Au participat adjunct! de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe și ai Ministerului Apărării 
Naționale, activiști de partid și de 
stat, oameni de cultură, ofițeri su
periori, ziariști.

★
Cu prilejul celei de-a 66-a aniver

sări a victoriei Revoluției populare 
mongole — Ziua națională a R.P. 
Mongole — la ambasada acestei țări 
din București a avut loc, marți, o 
conferință de presă. A fost sublinia
tă importanța evenimentului sărbă
torit, care a deschis calea făuririi 
unei vieți noi pentru poporul mongol, 
relevîndu-se. totodată, succesele în
registrate de R.P. Mongolă in con
strucția noii orinduiri, în înfăptuirea 
liniilor directoare ale cincinalului 
1986—1990, elaborate de cel de-al 
XIX-lea Congres al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol.

(Agerpres)

DIN TARILE SOCIALISTE
R.P. CHINEZĂ:

Măsuri pe linia extinderii automatizării 
proceselor de producție

în R.P. Chineză se acordă o 
atenția sporită creării și producerii 
de roboți, activitatea in acest do
meniu incepind cu peste un dece
niu in urmă. Au fost realizați pină 
in prezent circa 200 de manipu
latori folosiți in industrie pentru 
montaj, foraje, sudură electrică, 
vopsitorie. încă in 1985, la Shenian 
a fost produs un robot subacvatic 
care lucrează cu foarte bune rezul
tate la aproape 200 m adîncime. 
Anul acesta, la Shanghai a început 
să funcționeze un robot-sudor, iar 
la Beijing s-a creat unul pentru 
vopsitul automobilelor. Deși ma
joritatea acestor roboți sînt la ni
velul produselor similare din prima 
generație — apreciază specialiștii

R.D. GERMANĂ:

— realizarea lor în institute și în
treprinderi chinezești și cu mijloa
ce proprii creează premise pentru 
dezvoltarea producției de roboti în 
viitor.

In tară au fost organizate peste 
30 de unități de cercetări și indus
triale pentru crearea și producerea 
roboților. Construirea la Shenian 
a unui centru integrat pentru rea
lizarea de roboti constituie unul 
din obiectivele principale ale ac
tualului cincinal. Toate lucrările în 
acest domeniu sînt astfel organi
zate incit, incepind din 1990, China 
să producă anual cel puțin 100 de 
roboți pentru diverse ramuri ale 
industriei.

Extinderea sistemelor de irigații
tn scopul ridicării continue a pro

ducției agricole. în R. D. Germană 
se extinde permanent suprafața 
terenurilor incluse în sistemele de 
irigații. După cum relatează agen
ția A.D.N.. de la începutul anului 
și pină in prezent au fost amena
jate sisteme de irigații pe 44 000 
hectare cu culturi agricole, ceea ce 
face ca. din totalul suprafeței de

R.R. MONGOLA :

care dispune agricultura, peste 1.2 
milioane hectare să fie asigurate 
cu apa necesară dezvoltării nor
male a plantelor. Potrivit progra
mului de dezvoltare economică a 
R.D.G., pînă în anul 1990 alte 
400 000 hectare de teren, pe care 
se află culturi sau pășuni, vor fi 
irigate.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 iulie (ora 20) — 11 iulie 
(ora 20). In țară : Vremea va fi pre
dominant frumoasă in regiunile din 
sudul și sud-estul tării si schimbătoa
re în celelalte zone. Cerul variabil, mai 
mult senin la început, va prezenta 
înnorărl mai accentuate în partea a 
doua a intervalului în Crisana, Mara
mureș. Transilvania și nordul Moldo
vei .unde, pe alocuri, vor cădea ploi

ce vor avea și caracter de aversă, în
soțite de descărcări electrice. Izolat, 
condiții de grindină. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele intensi
ficări in Cîmpia de Vest a tării. Tem
peratura aerului va continua să creas
că in prima parte a intervalului, mai 
ales în sud-estul tării. Minimele vor 
fi cuprinse între 12 și 20 de grade, mai 
coborîte în depresiuni, Iar maximele 
între 24 și 34 de grade. în București ; 
Vremea va fi predominant frumoasă, 
iar cerul variabil, mai mult senin la 
început. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperatura aerului va con
tinua să crească ușor. Minimele vor fi 
cuprinse între 17 si 20 de grade, ma
ximele între 29 si 32 de grade.

O ramură dinamică a industriei

MUREȘ : Unități 
de industrie mică

Noutăți vestimentare în sezonul estival

SLOBOZIA : Piață 
de legume și fructe

în municipiul Slobozia a fost 
inaugurată biata pentru desfacerea 
legumelor și fructelor. Noua con
strucție. realizată prin soluții ar
hitecturale atrăgătoare, are multiple 
funcționalități, contribuind la des
facerea si prezentarea produselor 
agricole. S-au creat, in acest fel, 
spații pentru produsele întreprin
derii comerciale de stat pentru le
gume si fructe si AGROCOOP. pre
cum si locuri de depozitare, pen
tru producătorii particulari. Noua 
si moderna piață se înscrie în ac
țiunile menite să contribuie la creș
terea zestrei edilitare a munici
piului Slobozia. (Mihai Vișoiu).

REȘIȚA : Tabără de creație
Din inițiativa cenaclului U.A.P. 

Reșița, a fost deschisă, pe mun-

Actionînd stăruitor pentru înde
plinirea exemplară a prevederilor 
programelor speciale de autocon- 
ducere. autogestiune economico-fi- 
nanciară și autofinanțare, consiliile 
populare comunale din județul Mu
reș au obținut rezultate deosebite 
în extinderea și diversificarea in
dustriei mici și a prestărilor de 
servicii. In majoritatea comunelor 
și localităților urbane au fost în
ființate unități economice, numărul 
secțiilor cu activități de producție 
și prestări servicii ajungind în pre
zent la 154. Numai în ultima pe
rioadă au fost organizate 73 gos
podării anexe, cu aproape 10 000 
oi. 17 brutării, 20 unități de pres
tări in construcții. 13 activități de 
transport hipo, precum și ateliere 
de lăcătușerie, cojocărie. de pre
lucrare a resturilor din materiale 
plastice, lemnărie și altele. (Gheor
ghe Giurgiu)

OPTIMISMUL... CRITIC
(Urmare din pag. I)
degetul pe rană — nu se mai pu
tea, nu mai aveam dreptul, ținînd 
seama de posibilitățile noastre, de 
exemplul altora cu posibilități mai 
reduse, care ne depășiseră prin re
zultatele din producție. Vă spuneam 
— nu a fost ușor. Cei care nu au 
înțeles că sosise un moment hotă- 
ritor — din plafonare, din incom
petență, din comoditate — au tre
buit să se dea la o parte. Și unii 
dintre aceștia, vă spun cu sinceri
tate, nu erau oameni proști. Vedeți 
dumneavoastră, este foarte ciudat 
să vezi cum inerția captează și in
teligențe. le și ascute, hotărindu-le 
să pledeze pentru ea. Observați ce 
interferențe se pot produce in a- 
ceastă stare de fapt. Ai spune că 
inteligenta este incompatibilă cu 
inerția, că o exclude de la sine. 
Dar nu totdeauna se petrec așa lu
crurile. Sint exemple pe care le pot 
da. Inteligențe de acest fel pot con
cepe planuri de organizare a mun
cii foarte bune, aparent, bine puse 
la punct, incit ai spune că de mîi- 
ne totul va arăta altfel, dar in 
fond toată organizarea nu este 
decit un sfirîiac. dacă nu e urmată 
de fapte.

— O organizare ca aceasta îți 
apare chiar revoluționară, numai că 
ea. dacă e gindită cu termenii iner
ției — să se schimbe ceva, pe ici 
pe colo, ca să nu se schimbe, in 
realitate, nimic 1 — maschează
niște angajamente care niciodată 
nu vor fi urmate de fapte. Ceea ce 
sAi și petrecut, o bună bucată de 
vreme. Nu poți spune, ascultindu-i 
pe protagoniștii unor astfel de pla
nuri fără eficientă, că nu dau do
vadă de ingeniozitate, de hărnicie 
chiar. Dar e o hărnicie care se con
sumă in gol. nu are perspectivă 
dacă nu corelează toți factorii tre
buitori pentru a atinge eficienta. 
Cum să vă spun eu ? Iată, sînt va
lori lăudabile ale atitudinii față 
de muncă : hărnicia, de care amin
team. conștiinciozitatea, disciplina, 
etc. — dar care, actionînd în 
absenta perspectivei și numai la 
nivel individual, satisfăcind doar 
calitatea omului de producător, și 
numai atit. nu ajung să dea roade. 
Poate că nu sint eu prea clar...

— Dacă ne-ați da niște amă
nunte...

— Dar e simplu ! Manifestîndu-se 
doar ca producător.și. nu și ca pro- 

l prietar al averii încredințate, omul

desfășoară muncă de rutină, in vir
tutea inerției. Iși face munca bine, 
conștiincios, dar nu se amestecă in 
ce fac sau nu fac cei din jurul său. 
nu are inițiativă, nu participă 
direct la bunul mers al muncii in 
ansamblu, nu se angajează perso
nal dincolo de activitatea lui. lă- 
sînd altora atribuții foarte impor
tante care sint si ale lui. ca pro
prietar și beneficiar in sistemul de
mocrației noastre socialiste.

— La ce atribuții vă referiți ? Ar 
fi interesant să le detaliati.

— în primul rind, să supună cri
ticii activitatea curentă a ctlor cu 
munci de răspundere, să dezvăluie 
lipsurile, carențele de organizare, 
să ..strice" cu folos liniștea si co
moditatea acestora. Pentru că. in 
fond, atribuțiile fiecăruia nu au 
granițe intangibile, interesul mun
cii este comun, cu toții sintem a- 
preciați după rezultatele generale, 
trecind prin aprecierea rezultatelor 
personale. Este singurul mod de 
gindire valabil pentru tot ce între
prinde omul și colectivul in care-și 
desfășoară el activitatea. Neproce- 
dînd așa. se lasă totul la discreția 
inerției, la voia intimplării. Des
prinderea din inerție, din orice 
stare vegetativă care blochează 
drumul spre marile performante, 
fie că este vorba de activitatea din 
agricultură, fie din industrie, este 
posibilă numai prin constituirea 
unui sistem complex de organizare 
in care perfecționarea profesională 
neîncetată, disciplina în producție 
si cea tehnologică, retribuția lega
tă strict de rezultatele muncii se 
îmbină armonios, firesc, cu apelul 
la conștiință. Pentru că — trebuie 
să fim realiști — nu se obțin per
formante. chiar si de la oameni 
care vor schimbarea stării de iner
ție. numai cu apeluri și îndemnuri 
fără crearea cadrului organizatoric 
suplu, rațional, cerut de înseși exi
gentele muncii respective.

— Tocmai in acest sens a acțio
nat organizația noastră de partid 
pentru a determina ieșirea din si
tuația de inerție in care ne aflam 
— ne explică și tovarășul Vasile 
Boroianu. Fiecare a’trebuit să-și 
reconsidere munca în funcție de 
acest mod de a-și gindi și rolul în 
ansamblul activității întreprinderii. 
Și au fost obligați să gindească așa 
pentru că. aplicindu-se strict acor
dul global, pornind de la posibili
tățile foarte mari ale întreprinderii, 
au apărut dintr-o dată o mulțime 
de probleme de rezolvat pentru

fiecare : ridicarea calificării, dis
ciplina și responsabilitatea irepro
șabile. Intr-un cuvint, fiecare lu
crător s-a simțit obligat să gin
dească economic la nivelul între
prinderii — ca un conducător ce 
se află, prin toate drepturile lui — 
și nu numai la nivel personal. Și 
fiecare si-a pus întrebarea : „Cum 
să procedez ca să dau producție, 
indiferent de sectorul în care lu
crez. peste pragul critic ?“ Poate 
că expresia sună academic, dar vă 
asigur că ea a fost. însușită temei
nic și bine înțeleasă de toată lu
mea : „Ca să fii rentabil trebuie 
să fii mereu peste pragul critic" ! 
Ceea ce înseamnă spulberarea iner
ției — de gîndire, de acțiune, de 
opțiune. E cam economic ce spun 
eu, dar are reflexe foarte concrete 
în planul atitudinilor față de acti
vitatea generală.

— Asa că astăzi putem spune cu 
toată convingerea, gindindu-ne la 
experiența noastră din ultimii doi 
ani. că pe oameni îi cunoști nu atit 
după angajamente (pe care în tre
cutul apropiat multi si le luau cu 
ușurință, fără să mai dea seama 
de ele), cit după fapte — trage con
cluzia inginerul Ștefan Bogar.

— Tovarășe contabil-șef, ne-ați 
rămas dator la întrebarea pe care 
am pus-o la începutul discuției 
noastre : de ce vă considerați un 
sceptic ?

— împărtășesc părerea tovarășu
lui Bogar — că e mai bine să fii 
mereu nemulțumit cu ceea ce rea
lizez! astăzi, actionînd să realizezi 
miine mai mult și mai bine. E un 
scepticism fructuos, practica ne de
monstrează mereu faptul acesta.

— Este o altă fațetă a optimis
mului...

— Ați mai afirmat lucrul acesta, 
tovarășe director.

— 11 repet cu plăcere. Am ajuns 
la acest optimism, să-i spunem... 
critic, printr-o experiență cîștigată 
cu efort, pe un drum pe care-1 
consider a fi nu al succeselor, cum 
ați afirmat și dumneavoastră la un 
moment dat, ci pe un drum de 
luptă pentru obținerea de rezul
tate mereu mai bone în producție. 
Visăm la rezultate constant mai 
bune, în viitor. Gindim așa pentru 
că sintem conștienți că mai avem 
multe inerții de învins. Nimic nu e 
roz pe lumea asta. Ne obligă 
timpul nostru revoluționar să ac
ționăm neîncetat în acest fel și nu 
altfel.

Omul se-mbracă după vreme — 
spune un proverb. Cu ce ne îm
brăcăm acum, in sezonul estival ? 
Cu ce mărfuri ne vin in intimpina- 
re raioanele specializate ale maga
zinelor comerțului de stat ? tn Ca
pitală, de pildă, marile magazine 
„Victoria", „Unirea", „Bucur- 
Obor". „Romarta", „Cocor" — ca 
să amintim doar cîteva — sînt pre
gătite să-și primească, așa cum se 
cuvine, cumpărătorii : cu mărfuri 
mai diverse, mai variate, in ton 
cu sezonul. întreprinderile produ
cătoare sint aceleași, dar de astă 
dată s-au întrecut în a lansa pe 
piață o serie de modele în pas cu 
moda internațională. Pentru femei, 
o varietate de rochii de vară din 
tercot, in. pinză topită, diverse 
eompleuri din bumbac în amestec, 
pantaloni din tercoturi subțiri, im
primate sau uni, bufanți, uni sau 
în carouri, fuste cu jocuri florale, 
bluze brodate, cu și fără minecă, 
bluze din bumbac, mătase sau ter
cot iși așteaptă cumpărătoarele. 
Există în toate magazinele comer
țului de stat din tară o gamă largă 
de confecții destinate vacanțelor : 
rochii gen bluzon pentru plajă, 
bluze decoltate cu bretele, fuste 
scurte, petrecute in talie, tricouri 
aerate și altele.

La confecții-bărbați constatăm, 
de asemenea, existența unui bogat 
sortiment de pantaloni din tercot, 
in și tergal, bufanți sau clasici. Se 
poartă sacourile din tercot „Romi- 
na“ și „Roma", costumul din ter
gal cu minecă scurtă sau din ter
cot cu minecă lungă ; sînt solici
tate bleizerele tinerești, cu diverse 
accesorii in iuniuri de curcubeu 
sau pepit, cămășile din pinză 
topită.

Nici copiii, cum era și firesc, 
n-au fost neglijați. Dimpotrivă, 
niciodată ca in acest an n-au 
existat sortimente atit de multe și 
frumoase pentru copii. Rochițele 
de vară pentru fetițe par un cîmp 
floral ; cu volănașe. cu broderii 
aplicate, gen tirolez ; o serie de 
eompleuri — fuste și bluze — pan
taloni și jachete, fuste și bolerouri 
completează gama diversă de țe
sături și croiuri. Pentru băieți 
abundă pantalonii sport, pantalo
nii din tercot și tergal, compleurile 
din diverse țesături, jachetele și 
pantalonul adecvat. Uniformele șco
lare sint pregătite din vreme pen
tru că, vorba ceea, vara se duce

Programele de dezvoltare eco
nomică și socială a Mongoliei au 
ridicat sarcini mari in fata indus
triei cimentului, care anul trecut a 
produs de două ori mai mult de
cit in 1985 și de patru ori mai 
mult decit in 1970. Tocmaî in 
acest domeniu s-au construit in 
ultimii ani cele mai mari capaci
tăți de producție. Prima unitate 
producătoare de ciment din Mon
golia datează de mal puțin de 
două decenii și a ajuns să pro
ducă 185 000 tone pe an. Un im
portant pas înainte l-a constituit 
construirea uzinei de la Khotol. c'J 
o capacitate anuală de o jumătate 
de milion de tone. Acum sînt in 
cura de înfăptuire măsuri pentru

dezvoltarea și mai puternică a in
dustriei cimentului.

Actualul cincinal prevede con
struirea de locuințe cu o suprafață 
de peste un milion metri pătrați. 
ceea oe reprezintă o creștere de 
peste 30 la sută fată de cincina
lul precedent. Se construiesc si se 
lărgesc mari întreprinderi indus
triale. se află in construcție dru
muri și căi ferate. Pentru a face 
față cerințelor, unitățile din in
dustria de ciment trebuie să-și spo
rească și mai mult producția. Prin 
reconstrucție și modernizare, uzina 
de la Khotol va realiza 1,5 mili
oane tone de ciment anual, de trei 
ori mai mult decit capacitatea sa 
inițială. v

R. P, UNGARĂ :

Program de dezvoltare a zonelor 
rămase în urmă

și ca mîine sună toamna din clo
poței.

Merită amintit că meșterii fabri
cilor de renume din toată tara s-au 
străduit ca magazinele comerțului 
de stat să fie bine aprovizionate cu 
mărfuri pentru sezonul estival. O 
dovedește și sectorul încălțăminte, 
unde există o bogată gamă sorti
mentală. Pentru femei se află la 
vinzare sandale din piele cu toc 
înalt sau cu toc mic. saboți din 
piele impletită. sandale din înlo
cuitori în diverse nuanțe coloris- 
tice, sandale din pinză, ușor de 
asortat vestimentației de vară. 
Bărbații beneficiază, la rîndu-le, 
de pantofi din diverse împle
tituri — mai rare sau mai dese 
— cu sau fără șiret, sandale din 
piele, pantofi textili din veluri și 
tercot. Pentru copii există o diver
sitate de săndălute din plastic sau 
pinză. comode, ușoare la purtat, 
ghetuțe decupate din piele sau pîn- 
ză. Fabrici ca „Victoria" și „Mo
dern" din Timișoara. „Clasic"- 
Oradea. „Flacăra Roșie“-Bucu- 
rești si altele sînt prezente în acest 
sezon cu încălțăminte modernă, 
flexibilă, elegantă.

Important e că toate mărfurile 
amintite se află Ia vinzare. că în
trunesc. în majoritatea lor. sufra
giile cumpărătorilor, că un perso
nal calificat și interesat să facă 
un comerț de calitate e gata să 
ofere și să recomande ultimele 
noutăți de sezon abia sosite în ra
ioanele specializate ale magazine
lor comerțului de stat.

în aprecierea specialiștilor din 
Ungaria, a zecea parte a tării con
tinuă să rămînă în urmă din punct 
de vedere al dezvoltării economice. 
Deși pe teritoriul respectiv trăiește 
doar 4 la sută din populație, gu
vernul a elaborat un program pri
vind dezvoltarea in aceste zone a 
industriei și infrastructurii.

Elaborat pe o perioadă de zece 
ani, programul prevede asigurarea 
progresului mai rapid a 23 de ra
ioane din 7 regiuni ale Ungariei. 
Potrivit statisticii, ponderea popu
lației ocupate în industrie din aces
te raioane este de 22 la sută, in 
comparație cu media pe ta-ră de 32

la sută. Patru cincimi din raioa
nele rămase în urmă sînt de fapt 
lipsite de industrie. In schimb, aici 
se înregistrează procentajul cel 
mai ridicat al populației care se 
îndreaptă, spre alte zone, mai dez
voltate.

Prima sarcină pentru realizarea 
programului constă in întărirea 
cooperativelor agricole. în extinde
rea bazei industriale. Totodată, in 
unele din zonele respective se vor 
construi filiale ale unor mari în
treprinderi. Programul guverna
mental prevede atragerea mijloa
celor financiare ale populației pen
tru crearea de noi locuri de muncă.

ACTUALITATEA SIPOHtTOVĂ
AZI SE DESCHIDE LA ZAGREB UNIVERSIADA '87

Mult succes reprezentanților 
studențimii noastre la Jocurile Mondiale 

Universitare!

Articole de sport-turism 
practice, utile, frumoase

Pentru paslonații drumețiilor, ai 
excursiilor la sfîrșit de săptămînă, 
pentru toți amatorii de sport, 
magazinele comerțului de stat pro
filate pe articole sport-turism au 
pus în vinzare o bogată gamă sor
timentală. O discuție cu Ileana 
Sarta, șefa magazinului „Olimpic" 
din Capitală, unul dintre marile 
magazine de specialitate, este edi
ficatoare privind multitudinea de 
produse puse la dispoziția comer
țului in ultimul timp. Departajat, 
ca și alte unități similare din țară, 
pe raioane — camping, încălțămin
te, turism, tricotaje, confecții și 
sport— magazinul amintit e bine 
aprovizionat cu tot ce și-ar dori un 
pasionat de sport sau drumeție. 
Rucsacuri, termosuri, pantofi din 
piele sau înlocuitori, teniși. Iată 
și un articol nou apărut și foarte 
solicitat : semibaschetul în diverse 
culori. De-aici și de la magazinele 
de profil din toată țara se pot 
procura, dincolo de articolele men
ționate, articole de plajă pentru 
bărbați, șorturi., costume de baie 
pentru femei, cît și veste și blugi. 
Atit vestele produse la Pașcani — 
cu fermoare, buzunare ample și

Încrețite, barete etc., cît și blugii 
produși la Iași se înscriu la capito
lul noutăți de „ultimă oră". Blugii 
sint detașabili și, firește, remon- 
tabili. Pot fi purtați ca pantaloni 
scurți, la munte sau la mare, dar 
și ca pantaloni în serile răcoroase.

Din gama de produse a acestor 
magazine nu lipsesc sandalele 
de plajă, colacii de salvare, saltelu- 
tele din buret pentru cort, 
corturile pentru două, trei sau 
patru persoane. Alături de trenin
gurile și puloverele in diverse nu
anțe, de bocancii de munte înlo- 
cuiti în ultimul timp cam prea 
mult cu pantoful de recreație, e 
drept mai ușor, mai comod la 
purtat, tot o noutate in atenția 
cumpărătorilor : trusa de voiaj- 
camping pentru două și patru per
soane, pină mai ieri cumpărată din 
import. O trusă funcțională, dotată 
yu termos de alimente, termos- 
'lichid, tacîmuri, veselă.

înainte de a pleca in excursii, un 
raid prin magazinele comerțului de 
stat profilate pe articole sport- 
turism e cît se poate de util.

Marta CUIBUȘ

Astăzi, la Zagreb, se deschide 
oficial cea de-a XIV-a ediție a 
Jocurilor Mondiale Universitare — 
competiție polisportivă de Drestlgiu. 
a doua ca amploare si imnortantă 
după Jocurile Olimpice. Vor lua 
parte peste 7 000 de concurenti din 
127 de țări.

Reunit! înainte de plecarea spre 
Zagreb, cei peste 50 de reprezentanți 
ai sportului studențesc din tara 
noastră s-au angajat să deoună e- 
forturi maxime, pe măsura talen
tului. ca si a condițiilor excelente de 
pregătire, pentru a confirma presti
giu] dobindit de sportul universitar 
din România de-a lungul anilor. Pe 
apele lacului Vidraru — declara Au
rel Maaarencu — toti cei 16 sportivi 
români care vor lua parte Ia prima 
regată de caiac-canoe a Universia
delor s-au pregătit cu voința de a 
ciștiga medalii la cele 13 probe în
scrise în program, la Zagreb. în a- 
celasi spirit vor aborda întrecerile 
de natatie Noemi Lung. Anca 
Pătrășcoiu. Enikd Palencsar, Toth 
Timeea si Flavius Vișan. Antreno
rul Gheorghe Dimeca ne spunea că 
înotătorii români sint la punct cu 
pregătirea, iar. dintre ei, Noemi Lung,

chiar dacă nu va doborî la Zagreb 
recordul mondial la 200 m mixt sau 
400 m mixt, oricum va obține timpi 
de valoare internațională la aceste 
cele mai complexe probe de nata
tie feminină.

Componentele echipei de gimnasti
că sint și ele gata de întrecere, bine 
pregătite, optimiste. Sint Ecaterina 
Szabo. Laura Cutina, Mădălina Tă- 
nase si Lenuța Rus. Conduse de an
trenorii Octavian Belu și Anastasia 
Albu. reprezentantele renumitei 
noastre gimnastici feminine vor avea 
drept principale contracandidate la 
Universiada ’87 pe sportivele din e- 
chipa U.R.S.S., probabil cu Bicerova 
și Olemiancik in formație.

Loturile de caiac-canoe. natație și 
gimnastică au Dlecat ieri ne calea 
aeruluj la Zagreb. In ziua de 12 iu
lie se vor deplasa spre orașul Uni
versiadei loturile noastre studențești 
de canotaj si atletism.

Tuturor reprezentanților studenți- 
mii noastre la Jocurile Mondiale 
Universitare le urăm mult succes !

Valeriu MIRONESCU

Juniorii români, printre cei mai buni boxeri 
care au evoluat pe ringul din Havana

în comentariul pe marginea Cam
pionatelor mondiale de box pentru 
juniori. încheiate recent la Havana, 
corespondentul sportiv al agenției 
Prensa Latina subliniază. Intre al
tele. performanța excepțională a 
sportivilor români, care, prezentînd 
în competiție numai trei concurenti. 
au cistigat două medalii de aur. prin 
Mihai Leu și Francisc Vaștag. și au 
ocunat in clasamentul pe națiuni, la 
medalii de aur. locul al III-lea. după 
selecționatele Cubei și U.R.S.S.. dar 
înaintea echipelor S.U.A.. R.D. 'Ger
mane. Bulgariei. Canadei. (N.r. — Re
marcăm că formații complete, cu cite 
12 boxeri, au aliniat Cuba. U.R.S.S., 
R.D. Germană si Bulgaria, iar Ca
nada si S.U.A. au prezentat cite zece 
Dugilisti).

„Români! — se arată in comen
tariu — au dat culoare galelor in 
care au boxat, crin stilul lor spec
taculos. bazat pe o excelentă pre

gătire tehnică și fizică. Mihai Leu 
a fost unul dintre cei mai buni bo
xeri care au evoluat pe ringul coli- 
seului cetății sportive din Havana. 
Acest tinăr talentat, de 18 ani. ta
xează cu multă inteligenta. El po
sedă arta eschivei, se apă’.’ă erme
tic. uneori e chiar nrudent. dar. in 
atacurile sale explozive, lovind 
foarte rapid cu ambele trate, se ex
primă cu vivacitatea unii tempera
ment latin.

Un ..welter" bine dotat sub toa
te aspectele tehnice si ale forței lo
viturilor este Francisc Vaștag, auten
tică speranță a boxului românesc. El 
Si-a demonstrat calitățile atit în fi
nala susținută cu italianul Marro. dar. 
mai ales. în meciul semifinal cu re
dutabilul boxer cubanez Cano".

„Oricum — se arată în finalul co
mentariului — mica delegație a 
României a fost marea surpriză a 
campionatelor de la Havana".

cinema
• Cucoana Chirița : B U Z E Ș T I
(50 43 58) — 15; 17; 19
O O zi Ia București : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Program special pentru copii și 

tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Răpirea fecioarelor : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
© Nea Mărin miliardar : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
O Liceenii : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19
• Pistruiatul (I—II) — 9; Andrei
Rubliov — 12; 15,30; 19 : UNION
(13 49 04)
© Haiducii lui Șaptecai : VOLGA

(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pistruiatul (III) : LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Gala filmului mongolez — Film 
documentar : STUDIO (59 53 15) — 19
• Gheața verde : GRADINA LIRA
— 21
© Pline, aur, nagan : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 
© Casa de lingă rîu : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19

• Șatra: MUNCA (21 50 97) — 15; 
17: 19
• Cuibul de viespi : SALA MICA A 
PALATULUI - 17.15: 19,30
© Adevăratul curaj : COSMOS 
(27 54 97) - 9; 11; 13; 15,15; 17,30
• Omagiu romanței — Ioana Radu : 
COSMOS — 19,45
• Medalion Alain Delon ; PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15

© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) - 9; 11,30; 14,15: 17; 
19,45
• Jandarmul șl jandarmerițele : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17,15: 19.30, 
ARTA (21 <31 86) - 9; 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20. Ia grădină - 21
• Adio, vară verde : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 18.30
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : O noapte furtunoasă 
- 19
• Teatrul satiric-muzic&l „C. Tăna-

se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste 
la prima vedere — 19; (grădina
Boema) : Artiștii și Boema — 19,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 19
• Ansamblul artistic „Rapsoo’a 
română" (13 13 00) : Pe sub ceiini la 
izvoare — 18
• Teatrul ,.Țăndărică" (15 23 77, 1j 
grădina de vară Salonul păpușii, Ca
lea Victoriei 107) : ;'ul buclucaș 
- 11



in favoarea soluționării pe cale politică

pentru încetarea cursei înarmărilor
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Apărarea păcii și înlăturarea pericolului grav de război ce planează 
asupra planetei reclamă eforturi neslăbite și măsuri concrete imediate 
in direcția încetării cursei aberante a înarmărilor, pe linia dezarmării 
generale. Aceasta este poziția ce se degajă din declarațiile tot mai 
multor oameni politici, din poziția exprimată de participanta la nu
meroasele demonstrații ale luptătorilor pentru pace din întreaga lume.

Pentru o lume fără arme nucleare
TOKIO. — Sub devizele „Pentru 
Japonie nenucleară" și „Pentru 
lume nenucleară", la Tokio

o 
o 
va desfășura, incepind de la 10 
lie, o conferință națională a 
prezentantilor municipalităților 
pone care s-au declarat „zone lip
site de arme nucleare". în această 
categorie se află șapte prefecturi 
și peste 1 000 de localități (inclu-

se 
iu- 
re- 
ni-

zind mari municipalități). în care 
trăiește mai mult de jumătate din 
populația țării.

Participant» la dezbateri vor 
analiza perspectivele extinderii 
acestei mișcări, coordonării efortu
rilor militanților pentru pace 
eliminării armelor de distrugere 
masă.

Seminar consacrat consecințelor nefaste 
ale conflictelor armate

NAIROBI. — In capitala Kenyei, 
Nairobi, au început dezbaterile in 
cadrul unui sgmindr international 
avind ca tenri „Copiii și conflic
tele armate", organizat sub auspi
ciile Fondului Națiunilor Unite 
pentru Copii (UNICEF).

Deschizind reuniunea, 
tele organismului 
UNICEF, Arabang 
sotho), a arătat că, 
de după cel de-al 
mondial, din cauza 
armate desfășurate in lumea a treia 
și-au pierdut viata peste 20 mili
oane ființe umane, in majoritate 
femei și copii. Numai in Africa, a 
spus el, peste patru milioane de 
copii au avut de suportat in ultimii 
ani consecințele grave ale actelor 
de violentă politică.

președin- 
executiv al 

Maruping (Le- 
in perioada 

doilea război 
conflictelor

și 
în

Pe de altă parte, vorbitorul 
afirmat că toate guvernele 
trebuie să acționeze pentru 
turarea diferendelor pe căi politi
ce, pentru a asigura pacea copiilor 
din țările lor. Nu se poate vorbi 
de copilărie atît timp cit se iro
sesc fonduri uriașe pentru arme, a 
spus el, adăugind că prețul unui 
singur submarin atomic reprezintă 
totalul bugetelor pentru educație a 
23 de state africane, cu un total de 
160 milioane copii de virstă șco
lară. Cu ceea ce se cheltuiește in 
numai o jumătate de zi pentru 
arme se poate asigura imunizarea 
tuturor copiilor lumii in fata tutu
ror bolilor infecțioase, a arătat 
Arabang Maruping.

a 
lumii 
inlă-
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a situației din
ALGER 7 (Agerpres) — La o con

ferință de presă desfășurată la Al
ger, vicepreședintele Republicii 
Nicaragua, Sergio Ramirez, a decla
rat că orice soluție în America Cen
trală trebuie să țină cont de iniția
tivele „Grupului de la Contadora", 
expresie a voinței latino-americane 
de rezolvare pe căi pașnice a situa
ției din regiune. El și-a exprimat 
speranța că dorința statelor din zonă 
și semnarea propunerilor de pace se 
vor impune in fața boicotului nord- 
american care urmărește eșuarea ne
gocierilor vizînd soluționarea con
flictului centroamerican. Sîntem dis
puși să discutăm planul de pace al 
președintelui costarican, dar numai 
ca parte a demersurilor „Grupului de 
la Contadora" — a subliniat vicepre
ședintele nicaraguan, citat de agen
ția Prensa Latina.

CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager
pres). — Guvernul guatemalez se 
pronunță pentru soluționarea pe căi 
politice, pașnice a situației din Ame
rica Centrală, a declarat ministrul 
de externe al acestei țări. Mario 
Quinones. în cursul unei întreve
deri pe care a avut-o la Ciudad de 
Mexico cu omologul său mexican, 
Bernardo Sepulveda, el a subliniat 
că in turneul pe care l-a întreprins 
în capitalele țărilor membre ale 
„Grupului de la Contadora" a consta
tat continuarea procesului de nego
cieri în vederea soluționării prin 
mijloace pașnice a situației din re
giune. Mario Quinones a examinat 
stadiul pregătirii reuniunii la nivel 
inalt a țărilor din zonă.

America Centrală
CARACAS 7 (Agerpres). — Aflat 

în vizită la Caracas, ministrul de 
externe Uruguayan, Enrique Iglesias, 
a conferit cu președintele Venezue
lan, Jaime Lusinchi, și cu omologul 
său, Simon Alberto Consalvi. Minis
trul Uruguayan a declarat că șeful 
statului venezuelean și-a exprimat 
dorința de a participa la o 'întîlnire 
la nivel înalt a „Grupului de la Con
tadora" (Mexic, Panama, Venezuela 
și Columbia) și „Grupului de spri
jin" (Peru, Uruguay, Argentina și 
Brazilia), care să aibă loc pînă la 
sfirșitul acestui an și care să adopte 
hotărîri cu privire la solutionarea 
prin mijloace pașnice a situației din 
America Centrală. Totodată, el a 
afirmat — după cum relevă agenția 
Prensa Latina — că dialogul și ne
gocierile politice rămîn singura cale 
de soluționare reală a stărilor con
flict uale.

★

MANAGUA 7 (Agerpres). — în 
cursul confruntărilor cu grupările 
contrarevoluționare antisandiniste, 
înregistrate în ultimele patru săptă- 
mîni in diferite regiuni ale Nicara- 
guei, forțele combinate ale Armatei 
Populare Sandiniste (A.P.S.) și Mi
nisterului de Interne au scos din 
luptă 625 de mercenari — a anunțat 
Ministerul nicaraguan al Apărării. 
Se precizează că elementele contra
revoluționare au comis mai multe 
acte teroriste soldate cu uciderea și 
rănirea a zeci de civili.

ORIENTUL
MIJLOCIU

BEIRUT 7 (Agerpres). — Luptăto
rii libanezi din rezistența împotriva 
ocupației din sudul Libanului au 
lansat luni puternice acțiuni împo
triva pozițiilor deținute de trupele 
israeliene și milițiile libaneze ma
rionetă aparținînd așa-zisei Armate 
a Sudului Libanului, creată și fi
nanțată de Israel. în regiunea 
Kafra-Yater, patriot» libanezi au 
fost angajați timp de mai multe ore 
în lupte împotriva trupelor israe
liene. O patrulă israeliană cu blin
date a fost atacată în. apropiere de 
satul Kantara din sectorul Marja- 
youn. Ciocnirile desfășurate in ulti
mele 24 de ore s-au soldat cu cel 
puțin opt morți și 10 răniți.

RIAD 7 (Agerpres). — O confe? 
rință internațională pentru Orientul 
Mijlociu constituie singura cale reală 
spre instaurarea unei păci juste și 
durabile în această zonă a lumii, spre 
soluționarea problemei palestiniene, 
a declarat președintele federal al 
Austriei. Kurt Waldheim. într-un 
interviu acordat ziarului saudit „Al- 
Jazirah", el a subliniat .că doar în 
cadrul unui asemenea forum s-ar 
putea găsi soluții de ieșire din ac
tuala situație de criză care afectează 
Orientul Mijlociu.

DAMASC 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad. l-a 
primit pe reprezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U., Vernon Walters, 
aflat în vizită la Damasc. Un purtă
tor de cuvint prezidențial sirian, ci
tat de agențiile Q.N.A. și China 
Nouă, a declarat că au fost discutate 
probleme privind relațiile bilaterale 
și ultimele evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu.

Intîlnirea consultativă de la Ulan Bator
a reprezentanților unor partide comuniste 

și revoluționar-democratice din Asia și zona Pacificului
ULAN BATOR 7 (Agerpres). — 

La Ulan Bator au început, marți, lu
crările unei întâlniri consultative a 
reprezentanților a 21 de partide co
muniste și revoluționar-democra
tice din Asia și zona Pacificului, sub 
deviza „Pentru pace, securitate șl 
cooperare în bună vecinătate în re
gi une".

In cuvîntul de salut adresat partl- 
cipanților, Jambîn Batmunh, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, și-a ex
primat încrederea că voința po

poarelor din regiunea Asiei și Paci
ficului de a trăi intr-o lume a p.,- ',ț. 
fără arme nucleare va învinge t '<• 
dințele agresive ale forțelor impe
rialiste. Căile pentru depășirea si
tuației explozive și asigurarea unei 
păci reale în această regiune — a 
subliniat vorbitorul — pot fi des
prinse din propunerile țărilor socia
liste și ale altor state iubitoare de 
pace. Aceste propuneri reflectă res
ponsabilitatea față de soarta între
gii omeniri, dorința pentru regle
mentarea problemelor globale, ți- 
nindu-se seama de asigurarea secu
rității regionale.

Știința și tehnologia în sprijinul țărilor 
în curs de dezvoltare

• Rezoluțiile Consiliului Economic și Social al O.N.U. 
• Conierința de la Arusha

A
* 
l

Demonstrație antinucleară a partizanilor păcii din Mareo Britanie

GENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

- . -------- ----------- ------- ----

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
• Todor Jivkov, secretar general 

al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria, l-a primit la Sofia pe secre
tarul general al Ligii Arabe, Chedli 
Klibi, care întreprinde o vizită ofi
cială de prietenie in Bulgaria. Au 
fost abordate unele probleme afe 
actualității internaționale. îndeosebi 
legate de situația din Orientul Mij
lociu • Jânos Kâdâr, secretar general 
al P.M.S.U., membru al Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare, a avut 
o întrevedere, la Budapesta, cu re
gele Juan Carlos I al Spaniei, care 
întreprinde o vizită in R. P. Ungară, 
în cadrul convorbirii au fost abor
date. in principal, 
relațiilor bilaterale 
tile dezvoltării lor

probleme ale 
și posibilită- 
în continuare.

• Președintele R. A. Egipt, Hosni 
Mubarak, a sosit fntr-o vizită
oficială la Belgrad unde va avea 
convorbiri cu conducătorii iugoslavi 
îndeosebi in probleme ale dezvoltă
rii relațiilor bilaterale. • La Mos
cova au avut loc convorbiri între
ministrul afacerilor ■ externe al 
U.R.S.S.. Eduard Șevardnadze. și 
ministrul de externe al R.F.G.,

Hans-Dietrich Genscher. Părțile au 
abordat probleme ale relațiilor bila
terale, iar din problematicii interna
țională îndeosebi chestiuni referi
toare la lichidarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune din 
Europa. ® Kim Ir Sen, președintele 
R. P. D. Coreene, l-a primit pe mi
nistrul de externe al Indoneziei, 
Mochtar Kusumaatmadja. aflat in 
vizită la Phenian. In timpul convor
birii au fost abordate aspecte ale 
relațiilor bilaterale și ale situației 
actuale din regiune. • Președintele
R. P. Angola, Jose Eduardo dos 
Santos, l-a primit pe ministrul por
tughez de externe. Pedro Pires de 
Miranda, aflat în vizită la Luanda. 
A fost examinat stadiul actual și de 
perspectivă al relațiilor de. coope
rare angolezo-portugheze. • La 
Washington s-au încheiat convorbi
rile dintre secretarul de stat al
S. U.A.. George Shultz, și vicepre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R. S. F. Iugoslavia. Miloș Mi- 
losavlevici. Au fost abordate, cu 
acest prilej, relațiile bilaterale, sub 
diversele lor aspecte — informează 
agenția Taniug.

APEL LA CONCILIERE NAȚIO
NALA. Președintele Republicii 
Panama. Eric Arturo del Valle, a 
lansat un apel la conciliere națio
nală pe baza dreptății, democrației 
și păcii, avertizind, în același timp, 
câ guvernul său nu va permite 
violarea legilor și constituției tării.

EXPERIENȚA NUCLEARA. 
Uniunea Sovietică a efectuat, la 
7 iulie, o experiență nucleară sub
terană, puterea exploziei fiind de 
pină la 20 kilotone, anunță agenția 
T.A.S.S. Experiența, desfășurată in 
Iakutia, a fost efectuată in intere
sul economiei naționale, adaugă 
agenția.

DEMERS. Ministrul afacerilor 
externe al Afganistanului. Abdul 
Wakil. a trimis mesaje miniștrilor 
de externe ai statelor membre ale 
Organizației Conferinței Islamice 
in cane, potrivit agenției T.A.S.S., 
a expus principiile de bază ale po
liticii de reconciliere națională 
promovată de statul afgan si mă
surile practice care se întreprind 
in vederea reconcilierii. Mesajele 
relevă că Afganistanul sprijină 
scopurile și principiile Organiza
ției Conferinței Islamice. De aceea, 
primirea sa ca membru egal în 
drepturi al organizației ar servi 
întăririi păcii generale, precum și 
soluționării problemelor stringente, 
pe calea dialogului politic..

PARLAMENTUL EGIPTEAN a 
aprobat cu majoritate absolută de 
voturi desemnarea președintelui 
țării, Hosni Mubarak, drept candi
dat pentru cel de-al doilea man
dat de șase ani la funcția supremă 
de stat, informează agenția M.E.N.

PRIMUL-MINISTRU AL INDIEI, 
Rajiv Gandhi, a declarat că tara sa

este hotărîtâ să tină pasul cu noua 
revoluție științifică prin care trece 
în prezent lumea. India dispune de 
infrastructura tehnologică si de ta
lentele științifice necesare, dar re
sursele sale financiare si materiale 
sînt limitate, a spus el. Cu toate a- 
cestea. India a demonstrat capaci
tatea de a absorbi si de a adapta 
tehnologia si de a o dezvolta mai 
departe, a relevat premierul indian.

COMITET. în Filipine a fost 
creat un Comitet senatorial pentru 
relații externe, care urmează să 
discute cu Guvernul S.U.A. proble
ma viitorului celor două baze mi
litare americane din Filipine. Pre
ședintele senatului a relevat câ ne
gocierile privind acordul asupra 
bazelor, care expiră în 1991, vor 
începe anul viitor.

O NOUA FORMAȚIUNE POLI
TICA. La Johannesburg a fost creat 
partidul Alianța Federală Indepen
dentă Democrată (F.I.D.A.). o nouă 
formațiune politică a populației 
africane care militează pentru 
abolirea politicii de apartheid. La 
congresul de constituire au luat 
parte aproximativ 4 000 delegați din 
întreaga tară. în cuvintarea rostită 
în cadrul congresului, John Go- 
gotya. președintele F.I.D.A., a 
subliniat necesitatea participării 
populației africane la conducerea 
statului, și in primul rind repre
zentarea ei în parlamentul țării.

CINCI LUNI ÎN COSMOS. 
Marți .s-au incheiat cinci luni de 
cînd cosmonaut» Iuri Romanenko 
și Aleksandr Laveikin se află pe o 
orbită circumterestră. Ei continuă 
executarea programului de expe
riențe și cercetări la bordul com- 
plexuluix orbital „MIR". Totodată,- 
în ultimele zile, cosmonaut» au 
completat rezervoarele complexu
lui cu carburanți aduși pe orbită

de nava de transport „Progress-30". 
Zborul se desfășoară normal. Cei i 
doi cosmonauți se simt bine, trans
mite agenția T.A.S.S.

CONFERINȚA. La Amherst, in I
statu! Massachusetts, se desfășoară
prima conferință națională a
Mișcării americane a ecologiștilor. 
Principala sarcină a conferinței o |
constituie unirea diverselor grupări 
ale ecologiștilor într-o mișcare na- , 
tională. La lucrări participă peste 
500 de militanți. reprezentînd largi 
cercuri ale opiniei publice nord- 
americane.

ACT TERORIST. Un grup de te
roriști au atacat luni un autobuz 
în statul Ptlnjab, din nordul Indiei. 
În urma atacului, produs la 25 ki
lometri sud de orașul Chandigarh, 
capitala comună a statelor Punjab 
și Haryana. 40 de pasageri au fost 
uciși și 30 au fost răniți grav, in
formează agenția P.T.I. Este cel I 
de-al treilea atac de acest fel de | 
la Începutul anului, peste 500 de 
persoane fiind ucise in timpul unor 
acțiuni de violentă declanșate de 
elemente extremiste separatiste. ■

ȘOMAJ. După cum s-a anunțat, 
numărul șomerilor înregistrați ofi- I 
cial in S.U.A. a fost la sfirșitul 
lunii iunie de 7,26 milioane, ceea | 
ce reprezintă 6.1 la sută din totalul | 
populației apte de muncă. Reluind 
aceste cifre, agenția EFE subli- i 
niază că circa un milion de ame
ricani și-au pierdut orice speranță 
de a găsi un loc de muncă, ceea ce . 
i-a determinat să nu se mai înre
gistreze la oficiile de plasare.

RAPORT. Ministerul britanic al j 
Sănătății a dat publicității un ra- I 
port asupra numărului persoanelor 
afectate de S.I.D.A. (Sindromul j 
imunodeficienței dobindite). Potrivit 
documentului, numărul bolnavilor . 
de S.I.D.A. a crescut in Marea Bri
tanie cu 50 la sută in ultimele trei I 
luni, ajungînd la 6 349. Pină la 
sfirșitul lunii iunie, numărul brita
nicilor care au decedat din cauza I 
S.I.D.A. a fost de 490. se arată in 
raport

GENEVA 7 (Agerpres). — Consi
liul Economic și Social (E.C.O.S.O.C.) 
al O.N.U. a adoptat o serie de rezolu
ții care vizează promovarea progresu
lui social și economic în țările în curs 
de dezvoltare. După cum relatează a- 
genția A.D.N., două astfel de docu
mente se referă la îmbunătățirea 
coordonării activităților Organizației 
Națiunilor Unite în domeniul științei 
și tehnologiei și, respectiv, la pre
gătirea de cadre de bază și de înal
tă calificare pentru diferitele sectoa
re economice ale țărilor lumii a 
treia.

O altă rezoluție se pronunță pen
tru intensificarea eforturilor și mă
surilor menite să contribuie la eli
minarea analfabetismului în lume. 
Documentul sugerează ca anul 1990 
să fie proclamat An internațional al 
alfabetizării.

DAR ES SALAAM 7 (Agerpres). — 
Luind cuvintul in cadrul celei de-a 
doua Conferințe a miniștrilor pen
tru problemele științei și tehnologiei

din Africa (Casafrica II). ce se 
desfășoară în localitatea tanzania- 
nă Arusha, directorul general al 
UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, 
a arătat că introducerea accelerată 
a progresului tehnic în țările de pe 
continent constituie o parte inte
grantă a luptei lor pentru o indepen
dență economică și politică deplină. 
Pentru ca statele Africii să-și poată 
realiza obiectivele sociale și econo
mice, este necesar ca pină în anul 
2000 ele să realizeze un adevărat 
salt in ce privește aplicarea tehno
logiilor moderne, ceea ce impune din 
partea lor elaborarea unor adevă
rate strategii și alocarea resurselor 
necesare, a arătat vorbitorul. Este 
la fel de important, a adăugat direc
torul general al UNESCO, ca țările 
africane să-și intensifice eforturile 
pentru pregătirea propriilor spe
cialiști. cercetători, ingineri și teh
nicieni și pentru a aplica programe 
de introducere sistematică a progre
sului tehnic în sectoarele cheie ale 
activității economice.

Probleme economice acute în dezbaterea 
parlamentului nipon

TOKIO 7 (Agerpres). — La To
kio au început dezbaterile din ca
drul sesiunii speciale a Dietei Ja
poniei. parlamentul, agenda de lucru 
fiind dominată, după cum aprecia
ză agențiile de presă, de probleme
le acute de ordin economic si finan
ciar ale tării. De asemenea, parla
mentarii niponi urmează să se pro
nunțe asupra proiectului de buget al 
guvernului, ce se ridică la peste 2 
trilioane de yeni, și in legătură cu 
o serie de initiative legislative.

în discursul inaugural, primul-mi
nistru. Yasuhiro Nakasone. a arătat, 
între altele, că perioada dificilă prin 
care trece economia japoneză s-a 
manifestat prin reducerea activității 
în sectoarele de prelucrare si înrău
tățirea situației in domeniul folosi
rii forței de muncă. „în aceste con
diții. un important obiectiv este rea
lizarea unei schimbări in structura 
economiei si aplicarea unei reforme 
fiscale radicale", a spus premierul.

în ce privește activitatea de po
litică externă, primul-ministru a re
afirmat opțiunile de bază ale tării, 
în legătură cu problematica dezarmă
rii. poziția Japoniei este în ansam
blu conformă cu declarația comună

adoptată în acest sens la recenta 
reuniune de la Veneția a principa ~ 
leîor șapte state occidentale indus-' 
trializate. adaugă T.A.S.S.

într-o corespondentă din Tokio, co
tidianul francez „Le Monde" subli
niază că. in 1986. pentru prima dată 
dună mai multi ani. producția de 
otel a Japoniei a scăzut sub 100 mi
lioane tone si se așteaptă ca anul 
acesta să fie de 95 milioane tone. Si
derurgia niponă se află • incontesta
bil in dificultate — relevă „Le 
Monde", adăugind că ea este lovi
tă de reevaluarea yenului și ame
nințată de concurentă pe piața in
ternațională. Japonia S-a lansat in
tr-un program de raționalizări de 
mari proporții, care cuprk.de supri
marea a peste 40 000 locuri de mun
că pină in 1990 (adică un sfert din 
forța de muncă din această impor
tantă ramură economică) si închide
rea mai multor furnale. în cursul a- 
nului trecut, producătorii de otel ja
ponezi au înregistrat pierderi de 2 
miliarde dolari. In prezent, oțelări 
le japoneze lucrează cu 60 la suta 
din capacitatea lor de producție șt 
numai 38 dintre cele 54 de furnale 
sint in funcțiune.

CIOCOLATĂ AMARĂ...

========= (din âctuâuțațeă InjlitîcAj ===== 
ZIMBABWE; Un nou pas spre lichidarea 

vestigiilor colonialismului
Republica Zimbabwe, care se nu

mără printre cele mai tinete state 
ale Africii, este in aceste zile mar
tora unui eveniment politic de o im
portantă deosebită pentru adincirea 
și consolidarea proceselor inndltoare 
petrecute în perioada de timp ce a 
urmat istoricului act al proclamării 
independentei din aprilie 1980. in 
capitala tării, Harare, s-au deschis 
lucrările celor două camere ale fo
rului legislativ, care au aprobat 
amendamentele la constituție menite 
să pună capăt sistemului anacronic 
de desemnare a deputaților existent 
încă din perioada premergătoare do- 
bindirii independentei, sistem care 
perpetua regimul privilegiat rezer
vat populației albe. într-adevăr. po
trivit Acordului cu privire la regle
mentarea problemei rhodesiene din 
decembrie 1979, albii, ce reprezintă 
doar 1,5 la sută din populația țării, 
dețin 20 din cele 100 locuri ale Adu
nării și o pătrime din cele 40 de 
locuri ale Senatului. „Actuala sesiune 
a parlamentului — precizează agenția 
zimbabweană de știri ZIANA — este 
ultima in cadrul căreia locurile de
putaților sînt repartizate pe princi
pii rasiale". Prin amendamentele 
adoptate, guvernul intenționează să-i 
integreze pe deplin pe cetățenii de 
culoare „in sistemul politic și parla
mentar național". punînd capăt 
discriminărilor moștenite din vremea 
dominației coloniale și consolidînd 
edificiul tinărului stat.

Dorința autorităților zimbabweene 
de a accelera transformărUe demo
cratice a fost afirmată, de altfel, 
nu o dată in cursul ultimilor ani. gă- 
sindu-și o largă reflectare in docu
mentele celui de-al doilea Congres 
al Partidului Uniunea Națională 
Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.) — 
Frontul Patriotic, din 1985. Progra
mul de acțiune, adoptat atunci, pune 
un accent deosebit pe imperativul 
întăririi rolului conducător al parti
dului. pe participarea tuturor cetă
țenilor tării, indiferent de culoarea 
Pielii, la făurirea unui stat puternic 
și înfloritor.

„tntrucît de la începutul luptei re
voluționare și apoi de la cucerirea 
independenței — se spune in pro
gram — interesele, aspirațiile și 
obiectivele partidului și poporului 
Zimbabwean coincid in tot mai mare 
măsură, este necesar pentru ordinea, 
pacea și prosperitatea țării să se 
afirme tot mai puternic rolul condu
cător al Z.A.N.U., iar politica parti
dului să fie realizată in viitor de 
toți cetățenii, fără excepție. Este 
voința fermă și neclintită a poporu
lui și a partidului său de a intro
duce, la timpul potrivit. în confor
mitate cu legea și constituția, siste
mul partidului unic". Documentul 
subliniază, de asemenea, că scopul 
Z.A.N.U. este „edificarea unui stat 
socialist în Zimbabwe, bazat pe prin
cipiile marxist-leniniste", în cadrul 
căruia vor fi lichidate orice privi
legii. Aceste principii programatice 
au fost recent reafirmate de primul- 
ministru Robert Mugabe, care a re
levat necesitatea de a se aduce mo
dificări constituției și a se trece la 
reforme profunde, potrivit opțiunilor, 
pentru construirea unei societăți noi, 
socialiste. „Trebuie să ne debarasăm 
de trăsăturile vetuste ale constitu
ției moștenite si să acordăm drepturi 
egale tuturor, fără deosebire de rasă, 
culoare, religie" — a spus el. Apre
cieri determinate de faptul că im
portantele succese pe plan politic, 
economic și social obținute in peri
oada scurtă care a trecut de la pro
clamarea independentei au scos și 
mai mult in evidentă caracterul pe
rimat al sistemului electoral, care 
acționa ca o frină în calea adîncirii 
proceselor înnoitoare.

într-adevăr, drumul străbătut de 
Zimbabwe in această perioadă este 
cit se poate de incurajator. Circa 
1 250 000 de refugiati. din perioada 
luptei de eliberare, au revenit la ve
trele lor ; țăranii s-au reunit in 
cooperative ; în întreprinderile in
dustriale au fost formate comitete 
muncitorești. S-a trecut la construi
rea unor importante obiective econo
mice menite să faciliteze prelucrarea

pe plan intern a bogățiilor naturale, 
să lichideze orice formă de depen
dență față de R.S.A. A început rea
lizarea sarcinilor primului plan 
cincinal care, așa cum arăta primul- 
ministru. Robert Mugabe, are ca 
principală prevedere „așezarea eco
nomiei pe baze socialiste". Tot in 
acest răstimp au continuat convorbi
rile dintre Z.A.N.U. — formațiune 
de guvernămint — și Frontul Demo
cratic (fost Uniunea Poporului Afri
can din Zimbabwe — Z.A.P.U.) pen
tru crearea partidului unic. Pe plan 
extern, Zimbabwe și-a cîștigat un 
loc respectat printre țările lumii. 
Așa cum se știe, Robert Mugabe este 
președintele mișcării de nealiniere, 
ceea ce arată prețuirea de care se 
bucură tinărul stat datorită poziției 
sale ferme în apărarea drepturilor 
suverane ale popoarelor.

Firește, acest proces complex, 
inaugurat o dată cu ultimul congres 
al Z.A.N.U., nu se desfășoară de la 
sine, fără a intîmpina unele piedici și 
greutăți. Elementele ostile liniei po
litice a partidului de guvernămint în
cearcă să mențină o stare de animo
zitate in diferite regiuni ale tării, să 
denigreze măsurile luate de autorită
țile de la Harare.

Printre acești opozanți se numără 
și reprezentanții grupării extremiste 
din rîndul populației albe, in frunte 
cu fostul șef al regimului minoritar 
rasist rhodesian. de tristă notorie
tate, Ian Smith, in prezent lider al 
Alianței conservatoare. La începutul 
lunii aprilie, acesta a fost suspendat 
din parlament pe o perioadă de un 
an. Decizia a fost luată de forul le
gislativ ca urmare a declarațiilor 
făcute de Ian Smith in favoarea re
gimului rasist de la Pretoria și îm
potriva sancțiunilor hotărite de nu
meroase state ale lumii, intre care 
Zimbabwe și celelalte țări din „pri
ma linie", împotriva autorităților 
sud-africane. Poziția fostului lider 
rhodesian este dezaprobată nu numai 
de majoritatea parlamentară, ci și de 
membrii propriului său partid. Tot 
mai multi albi, în special oameni de

afaceri, critică declarațiile sale 
antiguvernamentale și se desolidari
zează de ele. Anul trecut, din grupul 
parlamentar al albilor s-au desprins 
cinci deputați, care s-au declarat 
independenți, iar un al șaselea, Char
les Duke, s-a alăturat grupului par
lamentar al Z.A.N.U.

Pe fondul acestor tendințe noi, 
realiste, din sinul populației albe, 
dezbaterile din . forul legislativ au 
scos și mai mult in evidentă hotă- 
rîrea autorităților de a merge înainte 
pe linia trasată de cel de-al 11-lea 
Congres al Z.A.N.U. întărirea suve
ranității și unității naționale în fața 
permanentelor intrigi ale reacțiun» 
internaționale, realizarea structurilor 
economice pentru a crea bazele tre
cerii la socialism — acestea sînt 
principalele sarcini ale Republicii 
Zimbabwe, așa cum au fost prezen
tate la deschiderea sesiunii Parla
mentului de președintele republicii, 
Canaan Sodindo Banana. In acest spi
rit, guvernul depune 'eforturi susți
nute pentru îndeplinirea cu succes a 
obiectivelor primului plan cincinal 
de dezvoltare economică și socială 
(1986—1990) și respinge orice încer
cări ale R.S.A. de a se amesteca in 
treburile interne ale statelor vecine, 
de a submina activitatea consacrată 
consolidării independenței. Condam- 
nînd ferm politica de teroare și agre
siune urmată de regimul rasist de la 
Pretoria, Zimbabwe se declară pen
tru impunerea da sancțiuni drastice 
împotriva R.S.A., pentru intensifi
carea eforturilor internaționale 
avînd drept scop eliminarea politicii 
de apartheid și acordarea indepen
denței Namibiei.

Desigur, aceste luări de poziție ca
pătă o semnificație cu totul deose
bită, știut fiind că Republica Zim
babwe se numără printre țările din 
„prima linie", care in ultima vreme 
au fost ținta unor atacuri agresive 
din partea rasiștilor sud-africani. Ele 
vin să sublinieze, o dată in plus, jus
tețea măsurilor luate pentru conso
lidarea frontului intern.

Nicolae N. LUPU

CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT 
A STATELOR VEST-AFRICANE
LAGOS 7 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Federale Nigeria, 
Ibrahim Babangida. a deschis la 
Abuja lucrările celei de-a X-a Con
ferințe la nivel înalt a țărilor mem
bre ale Comunității Economice a 
Stațelor Vest-Africane (ECOW’AS). 
Potrivit agenției PANA. șefi de 
stat și de guvern din cele 16 țări 
membre urmează să analizeze pro
bleme aflate pe ordinea ,de zi a reu
niunii. intre care figurează stadiul 
și perspectivele cooperării dintre ță
rile regiunii și aspecte legate de ma
terializarea celor 136 proiecte de 
dezvoltare în domeniile agriculturii, 
transporturilor. telecomunicațiilor, 
prelucrării materiilor prime. Vor fi 
analizate, de asemenea, perspectivele 
liberalizării comerțului in cadrul 
ECOWAS și creării unui sistem va
lutar unic.

★
LAGOS 7 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat ziarului „The Re
porter", care apare la Lagos, pre
ședintele Nigeriei, Ibrahim Baban
gida, a arătat că statele occidenta
le industrializate trebuie să adopte 
măsuri imediate pentru a înlătura 
povara datoriei externe ce apasă 
asupra tarilor in curs de dezvoltare, 
relatează agenția China Nouă. Șe
ful statului nigerian a arătat că a- 
ceasta reprezintă o obligație morală, 
deoarece statele occidentale sint vi
novate de deteriorarea raporturilor 
de schimb pe piețele internaționale 
și majorarea dobinzilor bancare, fe
nomene ce au generat uriașa datorie 
externă a lumii a" treia, estimată, 
numai pentru Africa, la aproape 200 
miliarde dolari.

0 declarație 

a președintelui Ciprului
NICOSIA 7 (Agerpres). — In ca

drul unei convorbiri pe care a avut-o 
la Nicosia cu un grup de membri 
ai Congresului S.U.A.. președintele 
Ciprului, Spyros Kyprianou. a ară
tat că guvernul de la Nicosia doreș
te „găsirea unei soluții juste, rezo
nabile și viabile la problema ciprio
tă. care să prevadă restabilirea uni
tății poporului si a tării și să garan
teze progresul. în condiții de pace 
și securitate".

Nu puțini au fost comentatorii de 
presă care și-au pus întrebarea 
dacă, printre darurile făcute par- 
licipanților la recenta reuniune la 
nivel malt a tarilor Pieței comune 
(29—30 iunie) de către guvernul 
belgian, in calitate de gazda, bom
boanele de ciocolată extrafină. fru
mos ambalate intr-o cutie de lux, 
au sau nu o semnificație anume. 
Nu cumva au intenționat gazdeie 
pe această cule sa mai ..îndulceas
că" at moșiera ce nu se anunța prea 
propice realizării unui acord in 
prooleinele aflate pe ordinea de zi, 
să mveieasca intr-o pojgiuțâ mai 
apetisantă „pilula", care, cel puțin 
pentru unii din cei prezenți, pă
rea că are un gust cam amar ?

„Pilula", dacă se poate spune așa, 
era Actul unit (vest) european ur
mărind o mai strinsă integrare a 
celor 12 țări membre ale Comuni
tății Economice Europene (C.E.E.) 
prin schimbarea mecanismului de 
vot, principiul unanimității urmind 
a fi înlocuit prin acela al „majori
tății calificate" (ceea ce este de 
natura sa dezavantajeze tarile mai 
mici, creind. totodată, pericolul 
sporirii atribuțiilor supranationale 
in detrimentul celor naționale), 
prin deschiderea unor noi domenii 
ale colaborării, ca si prin sporirea 
bugetului comunitar. Stopul reu
niunii la nivel înalt de la Bruxelles 
era tocmai acela de a se cădea de 
acord asupra unei strategii comune 
in vederea aplicării prevederilor 
acestui document, care, potrivit în
țelegerii prealabile, a și intrat in 
vigoare la 1 iulie.

Or, în ciuda eforturilor depuse, 
acordul dorit nu s-a putut realiza. 
Cu alte cuvinte, s-a ajuns la si
tuația paradoxală ca, formal. Actul 
final, al doilea „act de naștere" al 
Pieței comune, după cum a fost 
denumit, să intre in vigoare, dar 
in realitate lucrurile să nu se 
schimbe prea mult față de ceea ce 
era înainte. Și de data aceasta, in
teresele divergente ale diferiților 
parteneri s-au dovedit 1 obstacole 
greu de trecut. Iar motivele diver
gențelor au rămas aceleași : poli
tica agrară și politica financiară a 
C.E.E.

în ce privește politica agrară, 
propunerile de aplicare a Actului 
final (așa-numitul „pachet Delors", 
după numele președintelui Comi
siei executive a C.E.E.) prevede, 
intre altele, renunțarea la sistemul 
mijloacelor financiare compensato
rii. menite să pună la adăpost pe 
agricultorii din Piața comună față 
de eventualele fluctuații ale cursu
rilor de schimb. Această perspecti
vă a stlrn.it obiecții și rezerve se
rioase din partea unor țări ca 
R.F.G., Italia, Irlanda și mai ales 
Grecia. Pînă la urmă, prin reali
zarea unui acord franco-vest-ger-

man, s-a deschis calea unei de
blocări a situației. dar incepind 
abia cu anul agricol 1989—1990.

In schimb, nu s-a înaintat măcar 
un. pas in legătură cu problemele 
financiare, respectiv cu sporirea 
bugetului comunitar. Propuneri in 
acest sens cuprinse in ..pachetul 
Delors", inclusiv noul mod de cal
culare a contribuțiilor țărilor mem
bre pe baza produsului sociaLbrut, 
ca și majorarea investițiilor comu
ne in domeniul cercetărilor, s-au 
izbit de refuzul categoric al pre
mierului britanic Margaret Tha
tcher, care, denunțînd „starea fali
mentară" a finanțelor C.E.E., s-a 
pronunțat nu pentru sporirea, ci 
pentru reducerea bugetului comu
nitar, ca și pentru aplicarea unor 
măsuri drastice de disciplină bu
getară. Poziția reprezentantei Ma
rii Britanii, care a blocat astfel 
orice încercare de reformă finan
ciară a Pieței comune, a stirnit 
iritarea celorlalți parteneri, repre
zentantul Franței nepregetind să 
vorbească, printr-o derogare de la 
tradiționala politețe galică, ' de 
..duritatea și intransigenta" celei 
ce a fost supranumită „Doamna de 
fier".

Cu alte cuvinte. Piața comună, in 
noua ei formulă „revizuită si adău
gită", nu dispune încă de două in
strumente indispensabile pentru 
a-i asigura buna funcționare : o 
politică agrară și una financiară 
comune. Mai mult, la toate aces
tea s-a adăugat și un contencios 
suplimentar in legătură cu măsurile 
preconizate de liberalizare a trans
portului aerian intercomunitar. In- 
vocind motive de „interes național 
vital", Spania a declarat că se o- 
pune in modul cel mai energic ca 
asemenea măsuri să se aplice și in 
cazul aeroportului din zona Gibral
tar, teritoriu care formează, cum 
se știe, obiectivul unei dispute his- 
pano-britanice.

In ajunul reuniunii la nivel inalt 
de la Bruxelles, președintele mai 
sus-amintitei Comisii executive a 
C.E.E., Jacques Delors, compara 
Piața comună cu un avion cu două 
motoare insuficient sincronizate — 
unul politic, celălalt economic — 
care trebuie să-și continue, totuși, 
zborul, comparație sugestivă, care 
vine, parcă, să explice și rostul 
bomboanelor de ciocolată. Probabil 
că ele au fost oferite celor 12 „pa
sageri" tocmai pentru a da mai pu
țină atenție zdruncinăturilor ine
vitabile ale „avionului" in agita
tul său zbor. Numai că, așa 
cum se prezintă lucrurile, cio
colata, oricît de fină și de frumos 
ambalată ar fi fost, s-a dovedit 
pînă la urmă destul de amară pen
tru gustul unora din cei in cauză...
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