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1N SPIRITUL ORIENTĂRILOR Șl SARCINILOR

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Mohammed Naziur Rahman, 

ministru de stat din R. P. Bangladesh
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, miercuri, pe Mohammed 
Naziur Rahman, ministru de stat la 
Ministerul pentru Administrația Lo
cală. Dezvoltare Rurală și Coopera
ție din Republica Populară Bangla
desh, care efectuează o vizită in 
tara noastră.

Mulțumind pentru întrevederea 
acordată, oaspetele a inminat to
varășului Nicolae Ceaușescu un me
saj al președintelui Republicii Popu
lare Bangladesh. Hussain Mohammad 
Ershad, și a adresat din partea aces
tuia un salut călduros, precum și 
urări de progres și prosperitate pen- 
ru poporul român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a rugat 
să se transmită președintelui Repu
blicii Populare Bangladesh cele mai 
bune urări de sănătate și succes in 
întreaga sa activitate, iar poporului 
prieten din Bangladesh urări de 
bunăstare și pace.

în timpul Întrevederii au fost re
levate relațiile de prietenie și cola
borare dintre România și Bangla
desh. care cunosc o continuă dez
voltare. in spiritul Înțelegerilor con
venite la cel mai inalt nivel. S-a 
subliniat că potențialul economic al 
țărilor noastre, acordurile încheiate 
oferă largi, posibilități pentru ampli
ficarea și diversificarea, in conti

nuare. a cooperării economice, teh- 
nico-știintifice. în acest cadru au 
fost, evidențiate noi modalități de 
extindere a colaborării bilaterale, în
deosebi in construcția de mașini, in 
chimie, transporturi, in aice sectoa
re de interes reciproc. S-a apreciat 
că dezvoltarea conlucrării, pe mul
tiple planuri, dintre România și Ban
gladesh este in folosul și spre binele 
ambelor țări și popoare.

La primire a participat Ilie Vădu
va. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

A fost de față Anwar Hashim, am
basadorul R.P. Bangladesh la Bucu
rești.

SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

MUNCA SUSȚINUTA, ORDINE Șl DISCIPLINĂ 

PENTRU REALIZAREA PLANULUI

O concepție larg cuprinzătoare, 
riguros științifică privind 

revoluția română de la 1848
Contractele 
economice 
- încheiate
la timp!

Tn spiritul ideilor și sarci
nilor subliniate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în expune
rile la ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 
aprilie a.c. și la ședința comună a 
Consiliului National al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Național al 
Agriculturii, planul și contractul sint 
două instrumente de bază ale meca
nismului economiei, menite să asi
gure concentrarea și îmbinarea ar
monioasă a eforturilor colectivelor 
muncitorești spre obiectivele dezvol
tării economico-sociale, in condițiile 
economisirii muncii sociale, ale va
lorificării cu eficiență maximă a po
tențialului tehnic, material, financiar' 
și uman.

în cadrul preocupărilor conducerii 
partidului și statului pentru perfec
ționarea continuă a mecanismului 
conducerii planificării și organizării 
economiei, in primăvara acestui^ an 
a fost adoptată Legea privind 'în
cheierea șl executarea contractelor 
economice, important act normativ 
menit să contribuie la asigurarea 
ordinii și disciplinei in desfășurarea 
relațiilor economice dintre unitățile 
socialiste și, in context, să creeze 
cadrul pentru îndeplinirea planului 
hațional unic de dezvoltare econo- 
mico-soCială,' pentru perfecționarea 
corespunzătoare a autoconducerii 
muncitorești, autogestiuhii și auto
finanțării fiecărei întreprinderi. în 
vederea aplicării in cit mai bune 
condiții a noilor prevederi normati
ve, recent, printr-o hotărire a Con
siliului de Miniștri au fost reglemen
tate etapele și modalitățile de con
tractare și de soluționare a eventua
lelor obiecțiuni sau neînțelegeri la 
încheierea contractelor economice. 
In ciclul de articole consacrate pre
zentării noilor reglementări legale in 
domeniul relațiilor contractuale din
tre întreprinderi („Scinteia" din 3 
aprilie, 5, 7 și 10 mai, 7 iunie a.c.), 
ne oprim astăzi asupra citorva pre
vederi principale conținute in acest 
recent act normativ.

Pornindu-se de Ia principiul că, pe 
baza prevederilor de plan, contrac
tele economice se încheie, potrivit 
legii, prin acordul părților in hotări- 
rea amintită se precizează că acestea 
sint obligate să stabilească toate 
clauzele care reglementează raportu
rile dintre ele. Așa cum practica a 
dovedit, etapa premergătoare perfec
tării contractelor economice are o 
importanță cu totul, deosebită,, intru- 
cit de modul in care sint fundamen
tate obligațiile pe care și le asumă 
părțile, de clarificările ce se aduc 
tuturor problemelor referitoare la 
clauzele contractuale depind hotări- 
tor transpunerea în viață a obiectu
lui contractului, respectarea fermă a 
disciplinei de plan și contractuale.

O primă cerință care se pune: in 
această etapă este aceea legată de 
scurtarea la maximum a, perioadei 
de perfectare a contractului, de limi
tare în timp a duratei de soluționare 
a neînțelegerilor precontractuale. O 
reglementare precisă in această pri
vință este cu atit mai necesară ' cu 
cit,, așa cum se intilnea. din păcate, 
destul de frecvent, in practică, pină 
acum unitățile prelungeau nepermis 
de mult tratativele, ajungindu-se 
chiar ca acestea să nu lie finalizate 
nici in perioada de execuție prdpriu- 
zisă a sarcinilor de plan. Uneori 
apăreau asemenea situații și datorită 
faptului că organele cu atribuții de 
planificare transmiteau cu intirziere 
sarcinile ce urmau să formeze 
obiectul contractului, iar forurile de 
resort ale părților contractante pre
lungeau nepermis de mult adoptarea 
unor .soluții la problemele asupra 
cărora nu s-a căzut de acord prin 
tratative directe.

Prin noile reglementări (H.C.M. 
nr. 77/1988) sint stabilite limite 
maxime de timp in care trebuie so
luționate toate aspectele legate de 
perfectarea contractelor. De exemplu, 
în maximum 15 zile de la aproba
rea balanței, coordonatorii emit re
partiția care va cuprinde unitățile 
contractante, perioadele de livrare, 
caracteristicile tehnico-economice de 
identificare a produselor, cantitățile 
și, după caz, clasa de calitate a aces
tora. în cazul acestor produse, pri
mind repartiția, unitatea furnizoare 
este obligată ca in termen de cel 
mult 15 zile să emită proiectul de 
contract și să-l trimită unității 
beneficiare.

Acest termen se aplică și pentru 
produsele la care nu se elaborează 
balanțe materiale. luindu-se drept 
bază data primirii indicatorilor de 
plan. Desigur, in acest caz inițiativa 
aparține unității beneficiare. care 
trebuie să emită comanda, furnizo-

Corneliu CARLAN
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NIVELUL ACUMULĂRII,
AMPLOAREA INVESTIȚIILOR

«

- feciori decisivi pentru dezvoltarea proprietății socialiste
în urmă cu patru decenii, la 11 iunie 1948. a fost in

staurată proprietatea socialistă asupra principalelor 
mijloace de producție, eveniment memorabil, de 
covîrsitbare importantă, istorică, moment care a mar
cat —- asa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta ședință comună a ^Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agri
culturii — Începutul făuririi societății socialiste in 
România. O dată cu înfăptuirea acestui act revoluțio
nar. prin crearea unui puternic sector socialist in eco
nomia națională, munca a dobindit rangul de criteriu 
unic in repartiția produsului social intre membrii so
cietății. care au devenit deopotrivă proprietari socia
liști uniți ai mijloacelor de producție, producători și 
beneficiari ai rezultatelor obținute.

Politica rațională de acumulare, investițiile înfăp
tuite In anii construcției socialiste. în special după 
Congresul al IX-lea. au demonstrat și demonstrează 
cu putere, la scara istoriei, că numai in felul acesta 
s-a putut, asigura dezvoltarea puternică a” bazei teh- 
nico-materiale. a forțelor de producție, a nivelului 
general de civilizație in patria noastră. Totodată, s-a 
dovedit că numai un popor . deplin stăpin pe desti
nele sale, avînd drept stegar și conducător un partid 
revoluționar, puternic și unit, poate să-și pună in 
valoare înaltele sale virtuți politice și organizatorice, 
să asigure prin munca sa rodnică , progresul eco
nomic și. social al tării. înfăptuirea plenară a aspira
țiilor de dreptate și echitate socială.

11 iunie 1948—11 iunie 1988. O perioadă fertilă pen
tru destinele larii și ale poporufui -său muncitor, o 
perioadă in care au fost străbătute cu pas de uriaș 
mai multe etape istorice de dezvoltare. România ri- 
dicindu-se de la stadiul de țară cu o industrie slab 
dezvoltată si o agricultură inapoiată la cel de. tară 
industrial-agrară. cu o industrie puternică, modernă 
si dinamică, dotată in cea mai mare parte cu o bază 
tehnico-materială de inalt randament, și cu o agricul
tură socialistă in plin progres.

Procesul de industrializare socialistă, ale cărui ori
zonturi au fost larg deschise de actul istoric al na
ționalizării. programele de investiții cutezătoare, de o 
mare amploare și ridicată complexitate — realizate cu 
precădere in perioada inaugurată de Congresul al

IX-lea al partidului — se oglindesc in moderne plat
forme industriale. înălțate in toate județele tării, in 
impunătoare, citadele industriale, in remodelarea ora
șelor țării, întinerite și înnobilate cu mari ansambluri 
de locuințe, cu edificii de aleasă arhitectură, in alte 
grandioase construcții. care au schimbat structural 
geografia economico-socială a patriei. Și un amănunt 
semnificativ pentru ritmul și capacitatea de progres 
neîntrerupt a economiei românești : peste 90 la șută 
din fondurile fixe aflate in prezent in funcțiune au 
fost realizate după anul 1965. pe baza unei judicioase 
politici de acumulare și a repartizării armonioase a 
forțelor de producție in toate zonele țării — opțiune 
realistă și fermă a partidului nostru, a secretarului 
său general, tovarășul-Nicolae Ceaușescu.

Există, desigur, cifre, statistici, mărturii fotografice 
menite să ilustreze, peste timp, toate ace.te mărețe si 
durabile înfăptuiri. Dincolo de ele se află insă rea'i- 
tatea clocotitoare a unei epoci profund înnoitoare 
corporind in ea pasiune și hărnicie, competentă și 
creativitate.

Parcurgem un cincinal — al optulea din evul socia-, 
list al tării — situat sub deviza calității si eficienței, 
a-dezvoltării pe coordonate intensive a tuturor dome
niilor si sectoarelor de activitate. La capătul lui. 
România va păși int.r-0 nouă etapă din existența sa. 
intrind in rindul țărilor socialiste cu dezvoltare eco
nomică medie. Este vorba de un obiectiv strategic de 
mare anvergură, care solicită din plin forțele crea
toare ale Întregului nostru popor. Un obiectiv a cărui 
Înfăptuire presupune, «șa cum a subliniat lovaițăv.it* 
Nicolae Ceaușescu. dezvoltarea si întărirea proprie
tății socialiste, aplicarea cu fermitate a principiilor 
noului mecanism economico-financiar. a autoconduce
rii muncitorești și'autogestiunii. perfect'onarea forme
lor si metodelor de organizare, conducere și plani
ficare.

Acum, la patru' decenii de la naționalizarea mij
loacelor de producție, unitatea strictă dintre dezvol
tarea continuă a proprietății socialiste, creșterea pu
teri' economice a patriei și ridicarea gradului de civi
lizație materială și spirituală al întregului popor este 
o realitate fundamentală a societății noastre socia
liste, căreia i-am dedicat PAGINA A III-A.

PENTRU CREȘTEREA PUTERNICĂ A ZOOTEHNIEI

Furaje cît mai multe, de bună calitate!
Dezbaterea organizată în 
unități agricole în jude
țul Călărași pune în evi
dență preocupări con
crete, dar și neajunsuri 
în organizarea activității 
de producere a nutrețu
rilor, precum și în core
larea unor indicatori de 
cea mai mare importanță 

pentru zootehnie

REZERVE MARI, INSUFICIENT FOLOSITE
Dezbaterea privind asigurarea fu

rajelor care să corespundă atit can
titativ. cit și calitativ, a conturat 
trei probleme, trei întrebări esen
țiale :

1. De ce este necorespunză
toare producția de furaje la 
hectar și ce ar trebui făcut pen
tru ca aceasta să crească sub
stanțial ?

2. In condițiile realizării unor 
producții maxime la toate ca
tegoriile de nutrețuri, actuala 
suprafață destinată producerii

Județul Călărași deține o pondere importantă in a- 
gricultura țării noastre. Faptul oă unitățile agricole 
din această zonă dispun de terenuri cu un ridicat grad 
de fertilitate, de amenajări pentru irigații, care in 
acest an ocupă 86 la sută din suprafața agricolă. în
dreptățește cerința formulată in repetate rinduri de se
cretarul general al partidului, cu prilejul numeroase
lor vizite de lucru, ca in județul Călărași să se obțină 
produetii vegetale și zootehnice la nivelul obiective
lor noii revoluții agrare, care să-l situeze in fruntea 
agriculturii noastre. Dar. din motive diverse, deși in 
ultimii ani producțiile s-au situat pe o curbă ascen
dentă. dovadă că in anul 1987 zece unități — 9 I.A.S.- 
uri și un C.A.P. — au fost distinse cu inaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare", rezultatele de ansam
blu nu se situează incă Ia nivelul posibilităților mari 
de care dispune intreaga agricultură a județului.

Este o situație care subliniază și mai mult justețea 
cerinței imperioase formulate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in Expunerea

rostită la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 29 aprilie, privind necesitatea Îmbună
tățirii radicale a intregii activități din unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, a ridicării spiritului de 
răspundere, al întăririi ordinii și disciplinei in folo
sirea judicioasă a pămintului. utilizarea eu randament 
maxim a bazei tehnico-materiale, promovarea fermă a 
tehnologiilor moderne de producție. Toate acestea con
stituie. in ultimă instanță, elemente determinante pen
tru obținerea de recolte mari și stabile.

Am ales pentru o largă dezbatere, organizată de re
dacția ziarului nostru cu cadre de conducere si spe
cialiști din agricultura județului, două probleme cu 
largi implicații in realizarea producțiilor prevăzute in 
sectorul vegeta! și in sectorul zootehnic. Este vorba 
despre posibilitățile existente privind asigurarea bazei 
furajere corespunzător normelor științifice de hrănire 
a efectivelor ntari de animale din acest județ si. apoi, 
de' exploatarea eficientă, cu maxim randament a te
renurilor amenajate pentru irigații.

furajelor in ogor propriu asigu
ră intreg necesarul, cantitativ și 
calitativ, pentru a se obține, așa 
cum este normal, așa cum pre
văd documentele de partid, pro
ducții maxime in sectorul zoo
tehnic ?

3. Ce trebuie intreprins pen
tru a asigura cea mai economi
că și rațională condiție de hră
nire a animalelor — să pășune- 
ze minimum 200 de zile pe an ?

în județ există unități agricole 
care probează prin rezultate concre

te că actualul nivel la producția de 
furaje poate să crească substanțial. 
O experiență valoroasă in acest sens 
prezintă C.A.P. din comuna Stefan 
Vodă. Aici producerea furajelor con
stituie o preocupare majoră, tratată 
cu toată răspunderea. Președintele 
cooperativei, tovarășul Constantin 
Ivan, ne explică principiile care stau 
la baza activității de producere a fu
rajelor : „Pentru fiecare animal, a- 
sigurăm 1 200 kg fin de lucerna. 50 
tone de suculente și furaje grosiere 
la discreție. Cantitățile pe care le 
producem sint astfel calculate ca să 
ajungă pentru șapte luni de stabu- 
lație, cu o rezervă pentru încă două

în vasta operă teoretică a secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. problematica 
istoriei naționale ocupă un loc de 
seamă, expresie grăitoare a profun
dei cinstiri acordate de partid si po
por luptei înaintașilor pentru împli
nirea unor drepte și legitime idea
luri sociale si naționale ; demersul 
istoric intreprins de secretarul gene
ral al partidului are. totodată, ca 
tintă primordială luminarea unor 
mari momente și evenimente ale tre
cutului și. deopotrivă. descifrarea 
unor lecții si învățăminte menite să 
pună la indemina generațiilor de 
astăzi și de miine valoroase conclu
zii pentru marea lucrare constructi
vă in care sint angajate in etapa 
actuală puterile și energiile crea
toare ale poporului. Acum, la' împli
nirea a 140 de ani de la revoluția 
pașoptistă, reliefarea coordonatelor 
esențiale ale strălucitei analize în
treprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu asupra acestui 
moment fundamental al istoriei na
ționale are darul dc a contribui la 
cunoașterea aprofundată a unui pro
ces revoluționar. care a inriurit 
profund si durabil cursul vieții po
porului român.

Revoluția română de la 1848, fe
nomen social-politic cu adinei ră
dăcini în istoria națională, a repre
zentat o cerință legică p.entru asi
gurarea progresului social-economic 
Si national al poporului român. 
Revoluția devenise, așa cum arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ..o ne
cesitate obiectivă pentru descătu
șarea energiilor creatoare ale națiu
nii, pentru inscrierea ei pe orbita ci
vilizației moderne, pentru împli
nirea visului secular — unirea in 
granițele unei singure țări".

împrejurările istorice relevă. in
tr-adevăr. că la mijlocul veacului 
trecut relațiile feudale, lipsa liber
tăților democratice, acut resimțite de 
imensa majoritate a poporului, re
prezentau obstacole hotăritoare in 
calea progresului material și spiri
tual ai societății românești. Vechea 
bază economico-socială inăbușea 
energiile creatoare ale poporului, 
condamnind la stagnare țările româ
ne. ceea ce făcea imperios necesară 
lichidarea rindulelilor feudale. Aceas- 

luni". Asemenea cantități de furaje 
se produc in urniățoarele condiții : 
pentru baza furajeră a fost reparti
zată o suprafață corespunzătoare din 
cel mai bun pămint. ingrășămintele 
chimice și organice se administrea
ză cu prioritate pe aceste terenuri, 
in cantități optime, iar irigațiile se 
aplică fără nici o abațere de la pro
gramul stabilit. „Avem in baza fura
jeră și 50 hectare de pășune cultiva
tă, care este totuși insuficientă pen-

Aurel PAPADIUC 
Petre CRISTEA

(Continuare in pag. a V-a) 

tă situație. subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. era agravată de 
faptul că Muntenia și Moldova se 
aflau sub suzeranitatea Poftii oto
mane. iar Transilvania și Bucovina 
sub dominația habsburgică ; stăpi- 
nirea străină reprezenta reazemul 
cel mai puternic al reacțiunii inter
ne. impotrivindu-se cu cerbicie în
făptuirii oricăror pași pe calea pro
gresului. preocupată fiind cu precă
dere de jefuirea bogățiilor pămintu
lui românesc. Ridicind piedici in 
eforturile naționale pentru asigu
rarea dezvoltării social-economice a 
țărilor române, opumndu-se cu în
verșunare realizării aspirațiilor de 
libertate și unitate națională, asu
prirea străină punea in pericol însăși 
ființa națională, primejduia grav 
viitorul acesteia. Aceste condiții eco
nomice. politice și sociale si-au pus 
cu putere amprenta asupra anului 
1848 la români, indreptind șuvoiul 
energiilor populare înspre răstur
narea vechii orinduiri feudale și, 
mai ales. înspre înlăturarea domi
nației străine și făurirea unității 
naționale. Tocmai complexitatea 
acestor sarcini si obiective aflate in 

’acel moment in fața poporului ro
mân — sarcini și obiective ce au 
imprimat revoluției române un ca
racter deosebit in ansamblul mișcă
rilor revoluționare europene — a fă
cut ca lupta pentru înfăptuirea 
acestor teluri să antreneze cele mai 
largi mase populare, ceea ce a con
ferit . revoluției române o bază so
cială de o amplitudine și cuprin
dere fără precedent și. prin aceasta, 
a dat idealurilor inscrise pe flamu
rile revoluționare forță de neinvins.

Cu deosebită tărie, întemeiat pe o 
aprofundată analiză a desfășurării 
anului revoluționar 1848. secretarul 
general al partidului a subliniat -fap
tul că, plămădită in condiții asemă
nătoare. desfășurîndu-se in aceeași 
perioadă, proclamînd țeluri comune, 
revoluția română pașoptistă a avut 
un caracter unitar, a fost crea
ția unică a aceluiași popor, re
simțind aceleași nevoi, nutrind 
aceleași aspirații, năzuind la același 
viitor mai bun și mai drept. Faptul 
că revoluția s-a declanșat și s-a des
fășurat in numele acelorași idealuri 
supreme — desființarea servitutilor

Obiective realiste, mobilizatoare 
in strategia progresului economic 

al tarii
Conceptul de țară mediu dezvol

tată se înscrie in viziunea de an
samblu a P.C.R., a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la stadiile dezvoltării eco- 
nomioo-sociale a poporului român. 
Potrivit acestei viziuni, care isi în
temeiază caracterul său științific pe 
generalizarea atit a experienței is
torice a poporului nostru, cit si a 
evoluției altor țări si popoare, sta
diul dezvoltării medii este treapta 
firească și necesară de ascensiune a 
țării după ce a depășit starea de 
subdezvoltare și a lăsat în urmă di
versele atribute ale unei țări in curs 
de dezvoltare. Este adevărat că sta
diul calitativ de dezvoltare «medie 
reprezintă in actuala etapă istorică 
nivelul, cel mai apropiat accesibil 
capacităților prezente ale economiei 
noastre naționale, dar el nu consti
tuie un sfirșit de drum, ci o etapă 
necesară pentru a ne ridica mai de
parte pe piscurile pe care se află 
țările dezvoltate.

Dialectica dezvoltării, a raporturi
lor dintre teorie și practică arată că, 
pe măsură ce țara noastră acumu
lează experiență si se apropie de 
realizarea obiectivului strategic de 
a deveni mediu dezvoltată din punct 
de vedere economic. însăși concepția 
partidului nostru despre această ca
tegorie de țâri s-a concretizat mai 
mult, a dobindit noi accente. Este fi
resc să fie așa. deoarece. înaintind 
spre un nou stadiu al dezvoltării 
sale, ponorul nostru străbate un 
drum nepătătorit. de care clasicii 
teoriei revoluționare nu s-au ocupat 
și nu puteau să. se ocupe si care so
licită soluții originale, aplicarea 
creatoare, la condițiile concrete ale 
României, a adevărurilor si legilor 
generale ale socialismului științific. 
Un viu exemplu de abordare crea
toare, pătrunzătoare si de largă .cu
prindere a problemelor înaintării si 
trecerii României in noul stadiu de 
țară socialistă mediu dezvolta
tă este Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire ia une
le probleme ale conducerii activită
ții economico-sociale, ale muncii 
ideologice și politico-educative, pre
cum și a situației internaționale, 
rostită la ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 
aprilie a.c.

în cadrul procesului inițiat de 
partidul nostru, cercetarea științifi
că economică din țara noastră si-a 
mobilizat forțele imediat după defi
nirea de către Congresul al XII-lea 
al P.C.R. ' a obiectivului de trecere 
a României la stadiul dezvoltării 
medii și și-a adus contribuția la a- 
profundarea unei serii de aspecte 
esențiale ale acestei probleme, iar 
apoi in continuare și-a îmbogățit pa

feudale, emanciparea țărănimii, in
stituirea unui regim de largi liber
tăți democratice. înlăturarea domina
ției străine. înfăptuirea unității și 
independenței naționale — reprezintă 
cea mai elocventă ilustrare a comu
nității de Interese și idealuri ce-i 
unea intr-o unică și mare familie 
pe toți românii, in ciuda hotarelor 
anacronice, artificiale care încă mai 
brăzdau trupul neamului românesc. 
„Revoluția de la 1818 a exprimat 
programul unitar al întregului po
por — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — în centrul că
ruia obiectivul cel mai imperios era 
unirea tuturor românilor in grani
țele aceluiași stat național, democra
tic, modern și independent. Tocmai 
aceasta explică faptul că, in tot 
cursul desfășurării revoluției, mîli- 
tanții pașoptiști din cele trei țări ro
mânești au avut contacte strinse, au 
colaborat și s-au intrajutorat în
deaproape**.

Analizind desfășurarea revoluției 
române, secretarul general al parti
dului a subliniat că aceasta a pus 
în relief uriașul potențial revoluțio
nar al poporului român, înaltul ero
ism, combativitatea și consecvența 
revoluționară a maselor populare, a 
căror expresii le-au constituit par
ticiparea unor imense mulțimi la ma
rile adunări ce au jalonat mersul 
revoluției române (Iași, Blaj, Lugoj, 
Islaz, București etc), prezența lor cu 
arma in mînă în taberele revoluțio
nare. în lupta pentru apărarea revo
luției. S-a demonstrat, astfel, ata
șamentul profund al poporului — al 
țăranilor, muncitorilor, meseriașilor, 
intelectualilor, soldaților — la idea
lurile revoluției, faptul că acestea 
erau rupte din însăși inima poporu
lui, că ele se înstăpîniseră în mili
oane și milioane de conștiințe și 
fiind astfel nimeni și nimic nu mai 
putea opri mersul lor spre împlinire. 
Secretarul general al partidului dă, 
totodată, o înaltă prețuire tezauru
lui de idei pașoptist, relevînd că a- 
cesta reprezintă o moștenire de mare 
preț a gindirii social-politice din țara 
noastră. Militanții pașoptiști' au ar-

Silviu ACH1M
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trimoniul cu noi realizări rezultate 
din investigațiile intreprinse in anii 
’80. Avind in vedere aceste cercetări 
și rezultatele lor, în cele ce urmează 
mă voi referi pe-scurt, intr-o manie
ră sintetică, la numai cîteva pro
bleme care pot completa sau apro
funda cadrul existent.

O primă problemă este aceea a 
criteriilor după care România și, 
respectiv, alte țări pot fi incluse in 
categoria celor mediu, dezvoltate. în 
această privință, așa cum reiese si 
din procesul elaborării celei de-a 
doua cărți a volumului al doilea al 
Tratatului de economie contempo
rană, gruparea economiilor, naționa
le după nivelul lor de dezvoltare nu 
se poate limita la un singur criteriu 
de apreciere, deoarece acest nivel 
este, rezultatul evoluției diverșilor 
factori interni ai fiecărei economii 
naționale și al interacțiunii ei cu 
mediul economic internațional.

Aici se cuvine a menționa că în
suși conceptului de nivel de dezvol
tare economică i se pot atribui și i 
se atribuie in literatura de speciali
tate diferite sensuri. In sensul larg, 
el semnifică o treaptă la care a 
ajuns intreaga activitate economică, 
inclusiv relațiile de producție, a li
nei țări, situația in care se află 
aceasta intr-o anumită etapă istori- 
că. într-un sens mai restrins, con
ceptul de nivel de dezvoltare eco
nomică a unei țări se referă numai 
la forțele de producție ale acesteia, 
la starea componentelor lor si capa
citatea de valorificare a resurselor.

în oricare din sensuri am utiliza 
termenul, este limpede că el rămine 
un concept sintetic și complex. De 
asemenea, in oricare din cele două 
cazuri trebuie avute in vedere două 
aspecte esențiale : a) trecerea de la 
un nivel de dezvoltare la altul, 
succesiunea acestora este, înainte de 
toate, rezultatul acțiunii factorilor și 
legilor interne ale economiei națio
nale respective ; b) un nivel de dez
voltare este considerat calitativ di
ferit față de altul prin raportarea 
lui. pe de o parte, la nivelurile care 
l-au precedat în tara respectivă și, 
pe de altă parte, la nivelurile de 
dezvoltare economică la care se gă
sesc alte țări sau pe care acestea 
le-au avut in trecut.

întrucit configurația, performante
le și alte trăsături ale forțelor de 
producție constituie elemente de 
comparabilitate comune tuturor eco
nomiilor naționale, fără deosebire 
de orinduirea lor socială, opinez, ca

Prof. univ. dr.
Gheorcjhe BADRVS
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RETRIBUȚII MAI MARI, PE BAZA CREȘTERII 
MAI RAPIDE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Creșterea puternică a eficienței 
economice a producției materiale 
constituie o problemă esențială căreia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a 
consacrat o atenție deosebită in 
expunerea rostită ia ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., desfășurată la sfîrșitul lunii 
aprilie ac., problemă reluată pe larg, 
recent, in cuvintarea Ia ședința co
mună a Consiliului 
Oamenilor Muncii 
liulul Național al 
acest larg context, 
măsurile stabilite 
partidului pentru 
la sută a retribuției 
muncitor, la aplicarea cărora se 
trece in acest 
Nicolae Ceaușescu sublinia 
trebui să se acționeze cu 
fermitatea pentru mai buna organi
zare a intregii activități, pentru asi
gurarea înfăptuirii neabătute a pro
gramelor de creștere a productivității 
muncii și de reducere a cheltuielilor 
materiale, a celorlalte acțiuni privind 
sporirea accentuată a eficienței eco
nomice. Așa cum pr.eciza secretarul 
general al partidului, aceasta consti
tuie o necesitate vitală pentru ca 
noua majorare a retribuției să se re
flecte puternic in ridicarea nivelului 
de traț, material și spiritual, al po
porului.

Așadair, între factorii și raporturile 
economice care definesc sporirea e- 
ficienței producției materiale, core
lația dintre creșterea productivității 
muncii și a retribuției este esențială. * 

în condițiile revoluției științifice și 
tehnice actuale, cînd are loc o ac
centuare fără precedent a influenței 
factorilor calitativi și o intensificare 
a mutațiilor de ordin intensiv în e- 
conomie, creșterea productivității 
muncii reprezintă una din condițiile 
de bază ale dezvoltării tării. Menți
nerea unei creșteri economice dina
mice este de neconceput fără antre
narea puternică și valorificarea pe 
scară largă a tuturor factorilor de 
producție. în cadrul acestora, pro
ductivitatea 
tre factorii 
progresului.

Creșterea 
este sinonimă 
timpului, care constituie prima re
sursă, prima dimensiune economică 
a oricărei activități productive. Ea 
permite reducerea valorii individuale 
pe unitatea de produs tocmai ca ur
mare a sporirii cantității de valori 
de întrebuințare obținute în unitatea 
de timp, cu același efort fizic.

Iată de ce partidul nostru a acor
dat o atenție maximă problemelor 
legâte de creșterea productivității 
muncii, privindu-le drept criterii de 
bază ale programelor de dezvoltare 
a țării. „Fără a realiza o productivi
tate a muncii la nivelul țărilor 
dezvoltate — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nu vom putea 
spune că am depășit stadiul de țară 
in curs de dezvoltare. Productivita
tea muncii nu este o problemă dc 
cursuri, de economie politică gene
rală predată la catedră, ci o proble
mă de viață — aș spune —. o cerință 
vitală a insăși afirmării superiorită
ții socialismului".

Elaborat din inițiativa și cu 
aportul decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Programul pri
vind creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii și perfecționarea 
organizării și normării muncii în pe
rioadă 1983—1985 și pină in 1990 de
finește, intr-o concepție unitară, di
recțiile de acțiune pentru atingerea 
unor ritmuri susținute de creștere a 
productivității, pe 
muri ale economiei 
în conformitate cu 
tat. Legea planului 
dezvoltare economico-socială pe pe
rioada 1986—1990 pentru indicatorii 
produs social si venit național pre
vede ritmuri medii anuale diferen
țiate de 6,4—7,1 la sută și, respectiv, 
9.9—10,6 la sută. car.e sint puse in 
directă corespondentă cu sporirea e- 
ficientel economice. Drept urmare. în 
aceeași perioadă, in industria repu
blicană ritmul mediu anual de creș
tere a productivității (calculată pe

Național al 
și 'a Consi- 

Agriculturii. In 
referindu-se la 
de conducerea 
majorarea cu 10 

personalului 
va 

an. tovarășul 
că va 

toată

muncii se înscrie prin- 
hotăritori. decisivi ai

productivității muncii 
cu economisirea

principalele ra- 
nationale. Astfel, 
programul adop- 
național unic de

baza productiei-marfă) trebuie să se 
ridice la 11,2 ia sută. Corelarea rit
murilor de creștere a venitului na- 

• țional cu cele ale productivității 
muncii constituie, așadar, o necesi
tate economică obiectivă.

în același timp, ritmurile prevă
zute pentru indicatorii de mai sus se 
bazează pe o serie intreagă de alte 
proporții și corelații de o importan
tă majoră în realizarea echilibrului 
economic general. Una dintre aces
tea, așa cum arătam mal .înainte, 
este tocmai corelația dintre crește
rea productivității muncii și a retri
buției nominale nete la nivel micro
economic, respectiv retribuția reală 
la scară macroeconomică. In esen
ță, această corelație constă in nece
sitatea creșterii în ritmuri mai înalte 
a productivității muncii comparativ 
cu ritmurile înregistrate de retribu
ție. Privită din acest punct de vede
re, corelația productivitate-retribuție 
se înscrie ca una din cele mai im
portante legități ale reproducției 
lărgite.

După cum se știe, în țara noastră 
veniturile personalului muncitor au 
sporit continuu în strînsă legătură 
cu îndeplinirea planului, cu ridicarea 
calității producției, cu realizarea in
dicatorilor privind producția fizică,

neficia de o bază tehnico-materială 
modernă, de o economie puternică 
în stare să satisfacă cerințele mate
riale și spirituale, din ce in ce mai 
mari, ale celor ce muncesc.

Caracterul complex al corelației 
dintre creșterea productivității mun
cii și retribuție se manifestă in 
faptul că ea îmbracă forme concrete 
la flecare nivel organizatoric, res
pectiv întreprindere, ramură, eco
nomie națională. La nivelul între
prinderii, respectarea acestei corela
ții asigură, înainte de toate, redu
cerea costului pe unitate de produs. 
Acest lucru este posibil ca urmare 
a diminuării cheltuielilor cu munca 
vie și munca materializată datorită 
sporirii forței productive a muncii. 
Drept consecință, reducerea costuri
lor va avea ca efect imediat creș
terea volumului beneficiilor și a 
rentabilității unităților economice. 
La nivelul întregii economii națio
nale, creșterea mai rapidă a produc
tivității muncii decit a Retribuției 
declanșează o serie de efecte poziti
ve, printre care amintim : o mai 
mare stabilitate a circulației mărfu
rilor, asigurarea echilibrului dintre 
cerere și ofertă, dintre veniturile 
populației și fondul de marfă de pe 
piață, o mai mare stabilitate a pre

CORELAȚII ESENȚIALE ALE UNEI ECONOMII 
DINAMICE, EFICIENTE (VIII)

netă și marfă. Ținînd seama de sta
diu! actual de dezvoltare al forțelor 
de producție, de cerințele mecanis
mului economico-financiar. de întă
rire a autoconducerii muncitorești, 
partidul și statul nostru au adoptat 
în ultimii ani noi măsuri menite să 
contribuie la perfecționarea siste
mului de retribuire a muncii si de 
repartizare a veniturilor, astfel în- 
cît acestea să fie nemijlocit legate 
de munca depusă și de rezultatele 
efective obținute. In aceste condiții, 
la baza manifestării corelației opti
me dintre felul activității desfășura
te, rezultatele obținute și condițiile 
de retribuire a fost așezat un sistem 
de retribuire radical imbunătățit, în 
cadrul căruia acordul global s-a ge
neralizat la scara întregii economii, 
devenind forma principală de trans
punere în viață a principiului socia
list de retribuire după cantitatea, ca
litatea și importanta socială a 
muncii.

DE CE TREBUIE SĂ CREASCĂ 
MAI RAPID PRODUCTIVITATEA 
MUNCII DECÎT RETRIBUȚIA ? In- 
cercînd să răspundem la această în
trebare trebuie să observăm mai în- 
tîi faptul că respectarea acestei co
relații prezintă o importanță practi
că deosebită. In substanța ei ea de
rivă dintr-o altă proporție cu mult 

' mai mare, și anume cea dintre pro
ducție și consum. Un calcul deosebit 
de simplu, la îndemîna oricui, ne 
demonstrează că nu se poate consu
ma mai mult decit s-a produs. Por
nind de la acest adevăr elementar 
rezultă că, întotdeauna, pentru a se 
asigura resursele suplimentare ne
cesare reluării pe scară lărgită a 
procesului de reproducție, producti
vitatea trebuie să devanseze, ca 
ritm, creșterea retribuției. în felul 
acesta, prin intermediul respectării 
acestei corelații, se realizează împăr
țirea optimă a valorii nou create în 
produs 
cietate, 
tea iși 
pentru 
perirea 
din anumite cauze, retribuția ar cu
noaște, timp mai îndelungat, ritmuri 
mai înalte de creștere decit produc
tivitatea muncii, 
treptat, din venitul 
parte din ce în ce 
însușită sub forma 
dividual, răminind din ce in ce mai 
puțin pentru acumulare, deci pen
tru reproducția lărgită. Or. este un 
fapt deja cunoscut .că fondul de con
sum nu poate să crească fără a be-

necesar și produs pentru so- 
de unde, mai apoi, societa- 
formează fondurile necesare 
acumulare sau pentru aco- 
altor nevoi generale. Dacă,

atunci, in mod 
national creat o 
mai mare ar fi 
consumului in-

țurilor și creșterea puterii de cum
părare a banilor. De aceea, nu în- 
timplător, 
relații la nivel macroeconomic 
mai semnificativă din punct de ve
dere teoretic si practic este evoluția 
productivității intregii munci socia
le și. a retribuției reale.

Așadar, pentru a avea o economie 
echilibrată și sănătoasă, una din ce
rințele fundamentale care trebuie cu 
strictețe respectate presupune ca 
oricărui spor de. retribuție să-i co
respundă un spor cu mult mai mare 
de productivitate. Cu alte cuvinte, 
sporirea productivității muncii so
ciale trebuie să reprezinte unica sur
să de creștere a retribuției. In caz 
contrar, creșterea retribuției nomi
nale nete în absența unei creșteri 
substanțiale a productivității ar 
mări în mod nejustificat cantitatea 
de bani aflată în circulație, fără ca 
aceștia să aibă o acoperire Corespun
zătoare în mărfuri.

MARILE RĂSPUNDERI ALE FIE
CĂRUI COLECTIV DE MUNCĂ. Ce 
trebuie făcut pentru ca. atît la ni
vel micro cît și macroeconomic, co
relația dintre creșterea productivită
ții muncii și cea a retribuției să fie 
strict respectată ? Desigur, sub as
pect teoretic și practic, problema 
care trebuie rezolvată constă nu nu
mai în a demonstra necesitatea creș
terii mai rapide a productivității 
față de retribuție, ci mai degrabă 
determinarea unui asemenea raport 
de devansare a retribuției de către 
productivitate care să satisfacă în 
cel mai înalt grad atît interesele so
cietății pentru acumulare, cit și in
teresele consumului individual, care 
asigură- reproducția normală a forței 
de muncă și stimularea materială a 
producătorilor.

Corespunzător multiplelor și im
portantelor funcții pe care este che
mată să le îndeplinească această co
relație, precum și cerințelor trecerii 
țării noastre la un nou tip de dez
voltare. preponderent intensiv,' au 
făcut ca mecanismul economico-fi
nanciar să includă principii și mo
dalități noi de perfecționare a ra- 

■ portului productivitate — retribuție. 
Perfecționările aduse pînă acum pot 
fi urmărite pe două planuri și anu- 

1 me : pe de o parte, unele măsuri au 
vizat relația cantitativă dintre retri
buție și' productivitate, respectiv asi
gurarea unor condiții favorabile 
pentru creșterea mai puternică a 

i productivității muncii, pe de altă 
parte, alte măsuri au urmărit mări
rea funcționalității legăturii dintre

în urmărirea acestei co
cea

retribuție și productivitate, în sensul 
stimulării, cu ajutorul retribuției, a 
creșterii eficienței muncii sociale. 
Aplicarea fermă a principiilor auto
conducerii și autogestiunii econo- 
mico-financiare, astfel incit la nici 
un nivel să nu se poată consuma 
mai mult decit s-a produs, s-a im
pus prin : introducerea producției 
fizice ca indicator de bază al core
lației productivitate-retribuție ; pu
nerea retribuției in strinsă legătură 
cu îndeplinirea unor indicatori pre
cum calitatea producției, consumu
rile normate de materii prime, com
bustibil și energie, producția netă și 
marfă, producția pentru export ș.a.; 
perfecționarea sistemului de norma
re a muncii și îmbunătățirea struc
turii retribuției prin creșterea rolu
lui părții variabile împreună cu pro
movarea principiului neplafonării 
veniturilor. Aplicarea în practică 
a acestor măsuri a avut o mare 
importanță în promovarea și valori
ficarea celor mai eficiente soluții de 
întărire a funcționalității 
productivitate-retribuție, 
în ultimii ani ritmuri 
primului parametru față

După cum se știe, potrivit hotări- 
rilor adoptate de Conferința Națio
nală din decembrie, anul acesta va 
începe majorarea retribuției tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii eu 
circa 10 la sută. Această sporire a 
retribuției urmează să se întemeieze 
în exclusivitate pe creșterea produc
tivității, a eficienței muncii sociale 
în general. în concepția partidului 
nostru, corelația dintre muncă, re
zultate și retribuire, intr-un cuvînt 
garantarea venitului in funcție de 
muncă, are în vedere calitatea oa
menilor muncii de proprietari, pro- 

1 ducători și beneficiari direcți. In 
consecință, formarea resurselor ne
cesare majorării retribuției prevăzu
te a începe încă din acest an pre
supune acțiuni ferme de moderni
zare a producției, de organizare ști
ințifică a oricărei activități, de creș
tere a calității, competitivității și va
lorii produselor realizate, de preve
nire și limitare a risipei resurselor 
materiale și de muncă. Aceasta în
seamnă ca fiecare participant la 
opera de administrare responsabilă 
și eficientă a părții din avuția na
țională ce i s-a încredințat să gă- 
seașcă cele mai adecvate soluții de 
utilizare integrală a timpului de 
muncă și a fondurilor fixe la nive
lul parametrilor tehnico-economici 
stabiliți prin plan.

Datorită faptului că normarea 
muncii este un element esențial pen
tru aplicarea principiului cointere
sării materiale a oamenilor muncii 
și a retribuirii, jn raport cu . rezul
tatele obținute, o atenție deosebită 
vă trebui acordată stabilirii, în con
tinuare, in mod judicios a normelor 
de producție in concordanță cu do
tarea tehnică, formele de organizare 
a muncii și cu sarcinile de creștere 
a productivității. Pentru aceasta nor
mele trebuie să asigure volumul 
producției planificat, productivitatea 
muncii programată ia nivelul fiecă
rui loc de muncă. Dacă normele de 
muncă sînt bine fundamentate se 
realizează atit o creștere a produc
tivității muncii, cît și posibilitatea 
ca întreprinderile să se încadreze în 
volumul de forță de muncă disponi
bil. în caz contrar. pierderile de 
productivitate sint atit de mari in
cit blochează pînă la urmă posibili
tatea corelării acesteia cu retribu
țiile, ivindu-se. astfel, numeroase 
dezechilibre care cu greu mai pot 
fi remediate. Iată de ce. oricit de 
bine ar fi planificată activitatea, 
este necesar ca la nivelul fiecărui 
loc de muncă să se instituie un sis
tem riguros de autocontrol prin in
termediul căruia să se regleze și să 
se coordoneze, zi de zi. raportul din
tre eforturi și efecte. Tendința de a 
primi venituri mai mari fără ca a- 
cestea să aibă acoperire deplină în 
creșterea productivității muncii con
duce la dereglarea gravă a acestei 
corelații cu implicații majore, prac
tic asupra tuturor 
nomice.

Conf. dr.
Gheorcjhe
Unive rsitatea

corelației 
asigurînd 

superioare 
de ultimul.

proporțiilor eco-

POSTELNICU
din Cluj-Napoca

Asemenea întregului nostru partid, 
comuniștii, colectivul de muncă al 
întreprinderii „Autobuzul" din Ca
pitală au primit cu vie satisfacție și 
profundă mîndrie patriotică expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 29 apri
lie — magistral document programa
tic privind racordarea actului de 
conducere la cerințele dezvoltării ac
tuale a societății românești — și au 
dat o înaltă apreciere conceptelor, 
orientărilor și indicațiilor de o ex
cepțională valoare teoretică și prac
tică, menite să conducă la perfecțio
narea continuă și rapidă a activității 
de conducere, în toate domeniile vie
ții economico-sociale în concordan
ță cu hotăririle Congresului al XIII- 
lea și ale Confe
rinței Naționale 
ale partidului.

Am înțeles ca 
toți comuniștii, ca 
întregul nostru 
popor, că dezba
terea acestui do
cument progra
matic nu înseam
nă numai a-i re
leva importanța, 
a-i pune în evi
dență excepționa
lele teze și orien
tări de ordin ge
neral, privind atit 
stadiul actual al 
dezvoltării econo
mico-sociale a 
României, cît și cauzele care au ge
nerat și anumite deficiențe cu impli
cații directe asupra înregistrării u- 
nui bilanț și mai pozitiv, ci, in egală 
măsură, a ne examina propria acti
vitate in spiritul acestuia, a 
concluzii concrete și 
activitatea viitoare.

Sub conducerea 
partid, comuniștii, 
de la „Autobuzul"

portului și Ia productivitatea mun
cii, să ne încadrăm in costurile de 
producție — ceea ce reprezintă în 
esență principalii indicatori de efi
cientă — relevă, și în cazul nostru, 
justețea aprecierilor critice din ex
punere. Intr-adevăr, și în activitatea 
noastră s-au manifestat și se ma
nifestă deficiențe in stilul și meto
dele de conducere atit ale consiliu
lui oamenilor muncii, cit și ale comi
tetului dc partid.

Apreciem in mod autocritic, în lu
mina tezelor din expunere, că nu am 
rezolvat in totalitate unele proble
me legate de mai buna organizare a 
muncii și a producției, de utilizarea 
rațională a capacităților de produc
ție, de asigurarea tuturor condițiilor 
tehnice necesare realizării ritmice și

depind nemijlocit de calitatea
metodelor de conducere

tragc
profunde pentru

lor care au generat neimpliniri în- 
munca noastră, pentru o evaluare 
exactă a propriei activități, astfel 
incit, prin măsurile ce le adoptăm, 
să situăm întreaga noastră activitate 
la un nivel superior de calitate și 
eficientă.

Avînd în vedere rolul activității 
politico-organizatorice, ideologice și 
cultural-educative în dezvoltarea so- 
cial-economică, teză subliniată în 
mod deosebit în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu din 29 
aprilie a.c., vom urmări intensifica
rea și perfecționarea muncii poli- 
tico-ideologicc, a vieții interne de 
partid, a creșterii și promovării ca
drelor. a ridicării permanente a con
științei revoluționare ale întregului 
nostru colectiv, astfel incit îndepli

nirea rolului de 
forță politică con
ducătoare ă tu
turor organelor 
și organizațiilor 
de partid să se 
manifeste 
puternic și mâi 
eficient la 
locurile de 
că din 
prinderea 
tră. Numai 
tr-o mai 
organizare 
tregii activități 
de producție, a 
muncii politico- 
organiza
torice, ideo

logice și cultural-educative, așa' cum 
ne cere secretarul general al parti
dului, vom putea transpune in fapte 
de muncă hotăririle Congresului al 
XIII-lea și ale Conferinței Naționa
le, tezele și orientările desprinse din 
recenta expunere a tovarășului 
Nicolae' Ceaușescu. Aceasta, pentru 
noi, cei de la întreprinderea 
buzul", 
realizarea 
rea unui 
autobuze, 
parametri 
riori și în condiții de eficiență eco
nomică sporită pentru piața externă, 
obiective pe care ne angajăm în fața 
partidului să le transpunem nemij
locit în viață.

Obținînd asemenea rezultate, vom 
exprima prin fapte adeziunea în
tregului nostru colectiv față de 
neobosita și pilduitoarea activitate 
a secretarului nostru general, pusă 
în slujba 
popor, și 
cu această 
mulțumiri 
prețuit pe 
îndrumările 
referitoare la activitatea colectivului 
nostru, pentru tot ce a făcut și face 
ca națiunea noastră socialistă să se 
înalțe continuu pe noi culmi de ci
vilizație și progres.

mai

toate 
mun- 
între- 
noas- 
prin- 
bună 

a in-

integrale a sarcinilor de plan. De 
asemenea, nu am luat măsuri exi
gente pentru respectarea intocmai a 
disciplinei tehnologice și de pro
ducție.

Faptul că problemele de conducere 
și organizare se situează in rindul 
cauzelor importante care au generat 
și generează neimpliniri se află în- 
tr-o strînsă corelație și cu metodele 
noastre de conducere 
Așa cum subliniază 
Nicolae Ceaușescu, sistemul 
ducere colectivă este viabil 
cient numai în măsura in 
bazează în mod organic pe 
derea personală a fiecăruia din com
ponența săi, a tuturor cadrelor de 
conducere. Consiliul oamenilor mun
cii n-a reușit să promoveze mai con
secvent creșterea răspunderii perso
nale la fiecare loc de muncă, nu a 
imprimat factorilor de răspundere 
din subordine un stil de muncă an- 
gajant, revoluționar în conducerea 
și planificarea muncii, prin aplicarea 
hotărîtă a principiilor bazate pe 
autoconducerea muncitorească și 
autogestiunea economico-financiară, 
în spiritul sarcinilor șl exigen
telor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Toate aceste deficiente constituie 
pentru noi, cadrele cu răspunderi 
din organizația de partid, din consi
liul oamenilor muncii, din organiza
țiile de masă și obștești, tot atitea 
subiecte și teme de dezbatere cu toți

comitetului de 
oamenii muncii 
inregistrează — 

în momentul dezbaterii acestui im
portant document programatic — un 
bilanț pe 
primele 4 
realizat o 
zice cu 64 
ARO față 
nului trecut. Am realizat, de ase
menea, o creștere cu 48 milioane lei 
la producția de export, cu 41 mili
oane lei la producția netă și 105 mi
lioane lei la producția-marfă vindută 
și încasată.

Dar expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ne cere nu doar 
să punem în evidență rezultatele po
zitive — care sînt firești atunci cind 
eforturile comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii sînt bine conduse 
și organizate —, ci să ne evaluăm 
activitatea in raport cu potențialul 
tehnico-material de care dispunem, 
cu experiența pe care am acumulat-o 
și, mai ales, cu cerințele etapei dez
voltării intensiv calitative pe care o 
străbate in prezent economia româ
nească. Or. faptul că nu am reușit 
să realizăm. prevederile de plan la. comuniștii, cu toți oamenii muncii, 
producția marfă, cea destinată ex- în spirit critic'șl autocritic, a cauze-

ansamblu bun. Astfel, pe 
luni ale acestui an am 
creștere a producției fi- 
autobuze, 134 autoturisme 
de aceeași perioadă a a-

politică, 
tovarășul 

de con- 
și efi

cace se 
răspun-

„Auto- 
înseamnă, in primul rind, 

producției fizice, fabrica- 
număr cit mai mare de 
troleibuze, autoutilitare. Ia 

tehnico-calitativi supe-

prosperității întregului 
căruia ** *J— 

ocazie 
pentru 

care
și analizele profunde

îi adresăm și 
cele mai vii 
sprijinul ne- 

1-a dat prin

ion NENCIU
secretar al comitetului de partid 
de la Întreprinderea 
„Autobuzul" - București

gjr.

Obiective realiste, mobilizatoare
in strategia progresului economic al țării

(Urmare din pag. I)
și alti cercetători români, pentru 
utilizarea conceptului de nivel de 
dezvoltare economică in cel de-al 
doilea sens din cele menționate mai 
înainte.

Mergind mai departe cu analiza 
noastră, trebuie spus- că însuși con
ținutul conceptului de nivel de dez
voltare poate fi exprimat prin pris
ma unor criterii economice diferite, 
a căror cuantificare presupune gru
puri de indicatori ce se deosebesc 
între ei. Asemenea criterii — care 
semnifică, de fapt, unghiuri de ve
dere diferite asupra aceluiași obiect 
— apar a fi: caracteristicile elemen
telor componente ale forțelor 
producție și ale combinării 
structura economiei naționale;
ciența utilizării forțelor de produc
ție ; tipul reproducției sociale, care 
oglindește intr-un mod complex îm
binarea diferiților factori ai crește-

de 
lor; 
efi-Permanența spiritului de răspundere comunistă

Aflate pe masa de lucru a între
gului partid, tezele cuprinse in expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in pregătirea plenarei C.C. al P.C.R., 
suscită interesul major al făuritori
lor de bunuri materiale și spirituale. 
Ele stimulează preocuparea pentru 
perfecționarea activității in toate 
domeniile, hotărirea de a încununa 
munca cu rezultate și mai bune. 
Este spiritul angajant pe care l-am 
desprins și din opiniile cîtorva con
structori <ie pe marile șantiere ale 
Capitalei. Oameni care, prin efortul, 
dăruirea, abnegația și cutezanța lor, 
conferă o nouă tinerețe Bucureștiu- 
lui. orașul care se pregătește pentru 
intilnirea cu mileniul III in veșminte 
de strălucitoare frumusețe. Dar să 
consemnăm aici ideile exprimate de 
constructori.

Dumitru Alexoaie, secretarul orga
nizației de bază nr. 6, șef de forma
ție mozaicari, brigada 4. Antrepriza 
de construcții montaj nr. 3 : Noi. 
constructorii din Capitală, am dez
bătut pe larg expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, desprinzînd din 
ea multe concluzii de ordin practic. 
Una dintre acestea se referă la creș
terea răspunderii in îndeplinirea 
sarcinilor de producție, in munca de 
zi cu zi. E adeyăra.t că în urma 
noastră au rămas cartiere, străzi, un 
oraș nou din temelii. Dar, punind 
toate acestea față in față cu exigen
țele subliniate in expunere, vedem 
că puteam realiza mai mult. Am în- 
timpinat și întîmpinăm încă greu
tăți privind asigurarea cu utilaje de 
săpat, aprovizionarea cu betoane etc. 
Sigur că acestora trebuie să le gă
sim soluții. Biroul organizației noas
tre de bază a arătat insă, în același 
timp, comuniștilor, tuturor construc
torilor de la punctele de lucru în
credințate nouă că nu se mai pot 
perpetua lipsa de răspundere in or
ganizarea muncii, faptul că unii

tovarăși din conducerea brigăzii, 
cit și maiștri dovedesc super
ficialitate, nu programează cu ri
goarea cuvenită lucrările de pe o zi 
pe alta. Să ne mai mirăm atunci că 
această lipsă de răspundere se răz
bună in privința indicelui de folo
sire a timpului de lucru, a produc
tivității muncii ?

Față în față cu aceste neajun
suri. relevate și cu prilejul dez
baterii expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, biroul organiza
ției de bază, împreună cu conducerea 
brigăzii au trecut la acțiuni decise, 
întărirea continuă a disciplinei mun
cii și tehnologice, prin creșterea răs
punderii personale, a fiecăruia, este 
una din direcțiile de activitate poli
tică și organizatorică pe care o des
fășurăm in prezent și nutrim certi
tudinea că astfel vom obține și re
zultate mai bune, la nivelul poten
țialului uman și tehnic de care dis
punem.

Ing. Dan Săvulescu, directorul An
treprizei de construcții-montaj nr. 6, 
București : M-aș opri ,1a una din a- 
precierile din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și anume la aceea 
potrivit căreia în diferite sectoare 
de activitate realizările nu sint pe 
măsura potențialului tehnico-mate- 
rial de care țara noastră dispune. 
Și nici a eforturilor pe care poporul 
nostru le face. Sint adevăruri pe 
care le regăsim și in antrepriza 
noastră. Căutînd să vedem ce le ge
nerează. am ajuns la stilul de mun
că și conducere defectuos. Ia lipsa 
angajării cu răspunderea necesarăangajării cu răspunderea 
în îndeplinirea obligațiilor profesio
nale. a îndatoririlor de
Eliminarea unor neritmicități in o- 
norarea comenzilor de betoane ori 
a soluțiilor facile la stări de lucruri 
care nu se înlătură de la sine 
presupun, așa cum s-a ajuns la 
concluzia din dezbaterea din co-

comunist.

mitetul nostrii de partid, creșterea 
răspunderii personale și colective, 
de sus și pină jos. la formația dc 
lucru. întărirea responsabilității la 
toate nivelurile este cu atit mai ne
cesară cu cit ea condiționează 
activitatea curentă de producție, de 
modernizare și perfecționare conti
nuă. domenii in care rezultatele sint 
departe să ne satisfacă.

In ridicarea calității muncii de 
conducere în ansamblu noi am por
nit cu mai multă hotărîre, așa cum 
a indicat secr.etarul general al parti
dului, de la îmbunătățirea activității 
consiliului oamenilor muncii. Sub 
conducerea comitetului de partid, 
acesta trebuie să înrădăcineze la fie
care formație de lucru un climat de 
înaltă responsabilitate, asigurîndu-se 
folosirea cu randament superior a for
ței de muncă, a utilajelor, a timpului 
de producție. Dezbaterile din colectivul 
nostru ale ideilor cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au conturat și o altă concluzie de 
ordin practic : funcțiile cu care am 
fost învestiți — de Ia director la șef 
de echipă — e limpede că nu confe
ră autoritate în mod automat. Res
ponsabilități, da. Responsabilitate 
înaltă de a ne face pe deplin dato
ria, în a asigura întocmai îndeplini
rea sarcinilor de plan. Responsabili
tate in perfecționarea continuă a 
stilului și metodelor de muncă. în 
punerea in valoare a uriașei forțe 
de muncă și creație a constructori
lor.

Aurora Dobrescu. secretara comi
tetului de partid, de la Baza de a- 
provizionare-cons’trucții București : 
Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ne invită pe toți 
la o evaluare lucidă a propriei 
■munci. Noi, de pildă, la o primă 
privire, ne-am putea declara mulțu
miți că planul valoric de desfacere, 
„la zi", este. îndeplinit. Analizînd

însă activitatea de pe poziție comu
nistă — și nu o putem face decit 
astfel — vedem limpede că rezulta
tele nu mulțumesc. Că se cerea mai 
multă receptivitate și responsabilita
te in livrarea sortimentală a mate
rialelor, in folosirea mai rațională 
a resurselor de care dispunem. Sint 
lucruri care depindeau de noi ; noi 
sintem aceia care sîntem chemați să 
facem ordine, să ne asumăm răs
punderea în realizarea ritmică a 
tuturor contractelor, operativitatea 
recepțiilor și livrarea, de asemenea, 
cu promptitudine a unor materiale 
cerute de șantiere ; prevenirea unor 
defecțiuni la mijloacele de cintărire 
C.F. și rutiere, la macarale, motosti- 
vuitoare etc. ; înlăturarea definitivă 
a neglijenței 
materiale.

înlăturarea 
preocupă cu 
După cum și 
de perfecționare a activității, a re
lațiilor noastre cu beneficiarii. De 
exemplu : nu înțelegem de ce tre
buie să recurgem la. credite — pen
tru care numai în ultima vreme am 
plătit peste un milion de lei dobînzi 
— deoarece unii dintre beneficiari 
nu onorează lă timp facturile, blo- 
cind capacitatea noastră de pla
tă ? Răspunderea se cere întărită la 
toate nivelurile, perfecționarea să 
cuprindă toate domeniile. Este spiri
tul tezelor . cuprinse in expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Ștefan Horvat. secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
de utilaj de transport : Expunerea 
secretarului general al partidului a 
determinat și in organizațiile de 
partid din întreprinderea noastră vii 
dezbateri, evaluarea rezultatelor, po
ziție intransigentă, partinică față de 
neajunsuri. Socotesc și eu că unul 
din motivele pentru care nu peste 
tot se obțin rezultate pe măsură

în depozitarea unor

acestor neajunsuri ne 
deosebire in prezent, 
căutarea modalităților

este lipsa de angajare cu toată răs
punderea. Altfel cum se poate ex
plica faptul că mai sint oameni ai 
muncii, comuniști, chiar și cadre de 
conducere care săvirșesc abateri de 
la disciplina de producție Și de par
tid ? Adică nu-și onorează exemplar 
îndatoririle de serviciu, tolerează ri
sipa de materiale și carburanți, nu 
iau măsurile cuvenite care să asi
gure exploatarea rațională a parcu
lui de mașini și utilaje, nu trag la 
răspundere pe cei care săvirșesc a- 
baterl. Dezbaterea expunerii secre
tarului general al partidului ne-a 
mobilizat la acțiuni politice mai de
cise pentru promovarea unui stil de 
muncă de partid pătruns de spirit 
revoluționar. Aceasta o avem în ve
dere de la pregătirea materialelor 
pentru adunările generale de partid 
și pînă la raportul comunist asupra 
sarcinilor încredințate. Tocmai pen
tru că unele adunări nu dezbat cu 
exigență problemele înscrise la or
dinea de zi. tocmai pentru că une
ori raportul comunist se face for
mal. mai mult chiar, cadrele de con
ducere care raportează nu sint în
totdeauna trase la răspundere pe li
nie de partid pentru lipsurile con
statate în exercitarea atribuțiilor pe 
care le au.

Am înmănuncheat aici doar cîteva 
opinii. Ale unor oameni care zidesc 
cu răspundere capitala de azi și de 
mîine a patriei noastre. Oameni care 
au aflat in conținutul, in spiritul te
zelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
teze ce vor fi supuse dezbaterii vi
itoarei plenare a C.C. al P.C.R,. un 
izvor nesecat de 
naliză critică și 
gii activități, un 
țiuni ferme de
nare.

invățăminte. de a- 
autocritică a între- 
indemn pentru ac- 
continuă perfecțio-

Iile TĂNASACHE

rii- economice, dinamica si eficiența 
ei. Fapt este că dacă potențialul e- 
conomic în sine nu este definitoriu 
pentru nivelul dezvoltării economice, 
in schimb utilizarea lui este semni
ficativă într-un grad înalt în acest 
sens.

Cele enunțate sint in deplină con
sonanță cu analiza multicriterială 
întreprinsă de partidul nostru. Re
zultatele unei asemenea analize ști
ințifice referitoare la drumul par
curs de tara noastră in perioadă 
postbelică si la 
a ajuns ea au 
mod sintetic de 
ral al partidului
Nicolae Ceaușescu, in Raportul pre
zentat Ia Conferința Națională a 
P.C.R. din decembrie 1987. in care a 
arătat : „în deceniile care au trecut 
de la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și de la proclamarea 
Republicii, țara noastră a parcurs 
mai multe etape istorice... România 
a depășit înapoierea in care.se afla 
datorită politicii claselor exploata
toare și dominației imperialiste, de
venind o țară industrial-agrarâ, eu 
o industrie modernă, puternică, orga
nizată pe baza celor mai noi cuceriri 
ale tehnicii și științei contemporane, 
cu o agricultură socialistă in plin 
progres, eu o puternică dezvoltare a 
științei. invățămintului, culturii, a 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor".

în definirea caracteristicilor pro
prii țărilor cu nivel mediu de dez
voltare economică o mare importan
ță metodologică au aprecierile to
varășului Nicolae Ceaușescu făcute 
la plenara lărgită a C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie 1982. Pe bună drep
tate, secretarul general al partidului 
nostru a subliniat că pentru a carac
teriza nivelul de dezvoltare al unei 
țări nu ne putem limita . la un sin
gur indicator, de exemplu, venitul 
național (sau produsul intern brut) 
pe locuitor, oricit de important ar fi 
acesta. „Trebuie — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu — să avem in 
vedere dezvoltarea generală, echili
brată, a economiei naționale, a dife
ritelor ramuri și sectoare — indus
tria, agricultura, transporturile —, 
precum și dezvoltarea științei. învă- 
țămintului, culturii, factori deosebit 
de importanți in aprecierea nivelu
lui de dezvoltare al unei țări".

. Evidențierea caracteristicilor tipo
logice ale țărilor cu nivel mediu de 
dezvoltare nu se poate realiza prin-, 
tr-o delimitare numai cifrică, prin 
simpla decupare a țărilor care ocupă 
locurile de mijloc in seriile statisti
ce. Pentru o 
acestui grup 
să se îmbine 
cuantificările
considerație un complex de criterii 
calitative și de indicatori, procedind 
la delimitarea de genurile proxime, 
adică de țările in cura de. dezvol
tare, pe de o parte, si de țările dez
voltate, pe de altă parte, rezultă că 
economiile țărilor cu nivel mediu de 
dezvoltare se disting prin următoa
rele trăsături proprii : structura, de 
regulă industrial-agrarâ, capabilă să

stadiul la care 
fost expuse in 
secretarul gene- 

nostru, tovarășul

calificare științifică a 
Si a altora este nevoie 
aprecierile calitative cu 

cantitative. Luind in

asigure valorificarea multilaterală si 
eficientă a resurselor naturale, uma
ne șl financiare ; reproducția socială 
este fie mixtă, adică intensiv-exten- 
sivă, fie preponderent intensivă ; 
cea mai mare parte a venitului na
țional șe produce în industrie ; indi
catorii calitativi (venitul național 
sau PIB pe locuitor, fondurile fixe 
pe locuitor, producții de materii pri
me și materiale, precum si de ener
gie și de alte produse pe locuitor, 
nivelul productivității muncii socia
le, consumurile productive, materia
le și energetice pe unitate de pro
dus sau de venit național, consumu
rile de bunuri pe locuitor ș.a.), se si
tuează, de regulă, intre indicatorii 
cei mai buni ai grupei superioare a 
țărilor in curs de dezvoltare si cei 
mai slabi ai grupei inferioare a ță
rilor dezvoltate ; un grad înalt de 
mecanizare a proceselor de produc
ție. însoțit de introducerea automa
tizării, robotizării, cibernetizării lor; 
existența unui complex științifico- 
tehnic propriu capabil să valorifice 
potențialul material și de cadre 
pentru a asigura inovația științifică 
și tehnică ; capacitatea de a asigura 
un grad superior de calificare și o 
structură socioprofesională a forței 
de muncă în concordanță cu nivelul 
tehnic al economiei si cu dezvoltarea 
acesteia; rata acumulării se situează 
la un nivel considerat necesar pen
tru a susține dinamismul echilibrat 
a) producției și consumului, al tutu
ror sferelor reproducției ; asigurarea 
unui nivel de trai material si cultu
ral al locuitorilor țării superior celui 
din țările in curs de dezvoltare, dar 
sub cel din țările dezvoltate.

Structura diversificată si potenția
lul economic permit si. totodată, im
pun țărilor cu nivel mediu de dez
voltare să participe activ la schim
burile economice internaționale, a- 

,ceasta reflectindu-se in locurile mai 
avantajoase ce le ocupă în diviziu
nea internațională a muncii, ponde
rea destul de ridicată în unele cazuri 
a exportului in venitul național, 
structura pe mărfuri a exportului si 
importului ș.a. Cu toate că aceste 
țări valorifică mai bine resursele lor 
naturale și munca națională decit 
țările in curs de dezvoltare, totuși 
economiile naționale ale multora din 
ele suferă pierderi de pe urma unor 
schimburi neechivalente cu țările 
dezvoltate, ceea ce se . reflectă în 
evoluția nefavorabilă lor a raportu
lui de schimb, sint împovărate de 
datorii externe considerabile, sînt 
destul de sensibile la diverse schim
bări și șocuri, care au Ioc in diferite 
părți componente si zone ale econo
miei mondiale.

Decalajele care separă țările me
diu dezvoltate de cele dezvoltate sint 
mai mici decit cele, dintre țările 
sărace și țările bogate și ele re
prezintă un factor definitoriu pentru 
situația lor, împreună cu dezavanta
jele ce le suferă de. pe urma politi
cilor restrictive, protection, is te si, a 
concurenței impuse de țările dezvol
tate, a dominației de tip, neocolonia
list a capitalului financiar-bancar 
internațional, a luptei imperialiste 
pentru acapararea și reîmpărțirea 
sferelor de influență.

II

care.se
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- factori decisivi pentru dezvoltarea proprietății socialiste
„Viata, realitățile au confirmat cu puterea faptelor că numai pe baza proprietății comune 

a oamenilor muncii, a proprietății de stat și cooperatiste se poate asigura dezvoltarea puternică 
a forțelor de producție, ridicarea gradului de civilizație, de bunăstare a poporului, înaintarea 
pe calea socialismului, spre comunism".

. NICOLAE CEAUȘESCU

REPARTIZAREA ARMONIOASĂ A FORJELOR 
DE PRODUCȚIE PE ANSAMBLUL ȚĂRII

RAMURA CEA MAI DINAMICĂ 
-INDUSTRIA CHIMICĂ

PLATFORMA INDUSTRIALĂ. Termen nou. 
impus de noile realități economice și sociale ale 
(ării. Odinioară — așezări modeste sau localități 
neînsemnate, astăzi — orașe moderne, aflate in 
plină dezvoltare, racordate la pulsul unei acti
vități industriale dinamice. Iată, pe scurt defi
nit, destinul socialist al orașelor Bistrița. Za
lău, Giurgiu, Tulcea, Vaslui, Botoșani sau Tirgu 
Secuiesc, al multor altor localități, care și-au 
schimbat structural destinul și înfățișarea. Suma 
lor întregește o operă constructivă de proporții 
vaste, indiscutabil edificiul economic cel mai 
impunător : CREAREA INDUSTRIEI NOI. MO
DERNE ȘI PUTERNICE.

CERINȚE MEREU SPORITE ÎN FAȚA 
ENERGETICII

METALURGIA PE COORDONATELE
CREȘTERII INTENSIVE

arte integrantă din vastul program inițiat de 
etarul general al partidului pentru dezvol
ți prioritară a bazei energetice a țării, hidro- 
•ala „Porțile de Fier", pe care o prezen- 
în fotografie, este unul din obiectivele de 
proporții, realizat integral după proiecte 

nești, cu utilaje de concepție și fabricație 
alitate românească.

Rezultat nemijlocit al politicii susținute și 
consecvente de repartizare rațională și dezvol
tare armonioasă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, promovată de partid, de se
cretarul său general, ÎN PERIOADA CARE A 
TRECUT DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AU 
FOST ÎNĂLȚATE 180 DE PLATFORME IN
DUSTRIALE COMPLEXE ȘI MODERNE, cu 
unități reprezentative, avînd un rol hotăritor in 
promovarea progresului tehnic, au fost create 
sute de mii de noi locuri de muncă, au fost con
struite apartamente confortabile in cadrul unor 
impunătoare ansambluri urbanistice.

Amplu prin dimensiuni, complex prin cute
zătoarele sale prevederi, programul de investiții 
energetice, marile hidrocentrale și termocentrale 
puse in funcțiune in cadrul lui oferă un bilanț 
semnificativ pentru cuprinzătoarea strategie a 
dezvoltării vertiginoase a intregii economii na
ționale.

Industria chimică și petrochimică româ
nească reprezintă astăzi unul din factorii 
cei mai dinamici ai creșterii producției in
dustriale, ai introducerii pe scară largă a 
progresului tehnic și dezvoltării intensive 
a economiei naționale. Este meritul incon
testabil al tovarășului Nicolac Ceaușescu 
de a fi inițiat o serie de acțiuni pentru 
dezvoltarea accelerată și modernizarea 
continuă a acestei ramuri de bază a in
dustriei. Practic. ÎN ANII CONSTRUC
ȚIEI SOCIALISTE. CHIMIA ȘI PETRO
CHIMIA AU CUNOSCUT CELE MAI

Pe moderna platformă in
dustrială a marelui Combinat 
siderurgic de la Galați, furna
lul nr. 6, cel mai mare din 
țară și una dintre cele mai 
complexe construcții de acest 
gen pe plan mondial, funcțio
nează la parametrii prevăzuți.

Puterea de azi a economiei 
românești are ca suport și pu
ternica dezvoltare a industriei 
metalurgice. Noile vetre de 
metal ale țării, înălțate și mo
dernizate la Călărași, Reșița, 
Hunedoara, Călan, Galați au 
asigurat baza materială atît 
de necesară dezvoltării celor
lalte ramuri industriale. CIN
CINALUL ACTUAL ESTE 
DOMINAT DE SARCINI MO
BILIZATOARE PENTRU 
DEZVOLTAREA ÎN RITM 
SUSȚINUT A METALUR
GIEI. PENTRU RIDICAREA 
PE UN PLAN SUPERIOR A 
PROCESULUI DE MODER
NIZARE ȘI DEZVOLTARE 
INTENSIVA DIN ACEASTA 
IMPORTANTA RAMURĂ A 
ECONOMIEI NAȚIONALE, 
proces care a creat cadrul fer
til de generalizare a celor mai 
valoroase inițiative muncito
rești și a celor mai noi pro
duse și tehnologii elaborate de 
cercetarea științifică româ
nească. Ca urmare a crescut 
considerabil coeficientul de 
scoatere a metalului, gama 
mărcilor de oțel aliate și inalt 
aliate, a celorlalte produse si
derurgice — tot mai competi
tive și solicitate pe plan mon
dial.

ÎNALTE RITMURI DE DEZVOLTARE 
DIN ECONOMIA NAȚIONALA.

Marile progrese înregistrate in dezvol
tarea și modernizarea industriei chimice 
și petrochimice sint totodată organic le
gate de activitatea științifică remarcabilă 
a tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. savant de largă recu
noaștere și prețuire internațională, care a 
îndrumat nemijlocit elaborarea unor pro
cese tehnologice de înaltă tehnicitate și 
competitivitate pe pian mondial.

CONSTRUCȚIA DE
MAȘINI: CALITATE,

MODERNIZARE

Ca, de altfel, toate marile unități ale in
dustriei construcțiilor de mașini, Întreprin
derea de mașini grele din București este an
gajată cu întregul său potențial uman și teh
nic in înfăptuirea programelor speciale și 
prioritare din economia națională, inițiate și 
elaborate sub îndrumarea nemijlocită a se
cretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ramură de bază a eco
nomiei naționale, construcția de mașini este, 
practic, prezentă astăzi prin unități reprezen
tative, înzestrate cu utilaje și instalații mo
derne, de inaltă tehnicitate, in toate județele 
țării, sporind forța economică a acestora și 
impulsionind, prin tehnologiile, produsele și 
echipamentele furnizate, amplul proces de 
modernizare care a cuprins întreaga economie națională.

Pagină realizată de 
Cristian ANTONESCU
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O concepție larg cuprinzătoare,
riguros științifică privind

revoluția română de la 1848
(Urmare din pag. I)
gumentat astfel necesitatea desfiin
țării marii proprietăți funciare, li
chidării servitutilor feudale, emanci
pării țărănimii — cea mai numeroa
să șl mai importantă clasă a socie
tății românești a vremii —, realiză
rii unui nou mod de guvernare poli
tică a țării, întăririi armatei națio
nale astfel incit aceasta să repre
zinte garanția apărării și promovării 
drepturilor suverane ale poporului 
•român. Revoluționarii pașoptiști au 
subliniat însemnătatea dezvoltării 
activităților industriale, comerciale, 
bancare pentru asigurarea viitorului 
țării. Revoluția pașoptistă a repre
zentat, totodată, un moment de afir
mare cu o tărie și o amplitudine 
fără precedent a idealurilor unității 
și independenței naționale, a cerin
ței de emancipare de sub dominația 
străină, de afirmare de sine stătă
toare a națiunii, de desființare a gra
nițelor artificiale dintre cele trei 
țări române și realizare a statu
lui național unitar și indepen
dent ; anul 1848 reprezentind. așa 
cum subliniază secretarul general 
al partidului, una dintre paginile 
cele mai mișcătoare ale marii epopei 
pe care o alcătuiește lupta po
porului român pentru libertate și 
unitate statală. Prin marea însem
nătate a ideilor și principiilor pe 
care revoluția pașoptistă le-a impus 
în opinia publică, in conștiința țării, 
prin legăturile dintre revoluționarii 
români pe care le-a consolidat pe 
deasupra fruntariilor existente, prin 
cristalizarea direcțiilor de acțiune 
viitoare, revoluția pașoptistă a re
prezentat o etapă hotăritoare in 
întărirea conștiinței de sine a po
porului, in înțelegerea mai profun
dă a misiunii sale istorice in aceste 
părți ale bătrinului continent. In acest 
sens, .tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta ' că revoluția pașoptistă a 
aprins flacăra spiritului revoluționar, 
a dezvoltat și mai puternic conștiin
ța de sine a poporului român, con
vingerea asupra necesității unității 
naționale in cadrul frontierelor ace
luiași stat.

Larg cuprinzătoarea și aprofunda
ta analiză asupra revoluției române 
de la 1848 relevă faptul că poporul 
român, luptind cu abnegație și 
eroism mai presus de orice laudă 
pentru libertatea și unitatea sa na
țională, a fost animat de spiritul 
prieteniei și înțelegerii cu alte po
poare. al frăției și solidarității cu 
naționalitățile conlocuitoare. Astfel, 
in Transilvania, cei mai. înaintați re
voluționari au militat pentru unirea 
tuturor locuitorilor acestui străvechi 
pămînt românesc în lupta pentru 
scuturarea jugului asupririi sociale 
și naționale. Sint relevate astfel pre
țioasele ginduri și opinii ale celor 
mai însemnați conducători ai revo
luției române în Transilvania (Si- 
mion Bărnuțiu, Avram Iancu, Aron 
Pumnul), care documentau că, voind 
a se organiza pe baze naționale, po
trivit spiritului epocii, românii tran
silvăneni nu aveau țeluri dușmănoa
se față de cei de un alt neam și lim
bă, pe care vremurile îi așezaseră 
aici, alături de români, ci voiau 
drepturi egale pentru toți, relații în
temeiate pe respect și dreptate.

Relevind împrejurările infringerii 
revoluției pașoptiste, secretarul ge

Elevul, un „univers“ deschis cunoașterii

Un sistem de invățămint. se spu
ne Pe bună dreptate, este o- 
glinda viitorului. De calitatea 

procesului de instrucție și educație 
depinde intr-o măsură covirșitoare 
asigurarea calității vieții — sub toa
te aspectele ei : economică, socială, 
ideologică, morală, culturală etc. 
Școala devine astfel — a fost întot
deauna — o instituție cu caracter 
anticipativ. Dar, mai mult ca ori- 
cind, astăzi instrucția nu poate fi 
separată de educație în școala ro
mânească.' Tinerii care se pregătesc 
acum intr-o meserie (și trebuie să o 
facă pentru felul in care va arăta 
această profesiune in viitor) nu 
pot fi doar executanți „docili", 
care- aplică mecanic cunoștințe și 
deprinderi, ci oameni cu o conștiin
ță înaintată, revoluționară, cu soli
de convingeri patriotice, cu orizont 
larg de cunoaștere. Pentru aceasta 
insă, se cuvine ca intre laturile pro
cesului formativ, de'care vorbeam, 
legătura să fie una de substanță, fi
rească și indestructibilă.

Un rol hotăritor în armonizarea 
componentelor procesului didactic 
și in orientarea sa cit mai eficientă, 
in funcție de condițiile proprii fie
cărei unități de invățămint. de ce
rințele imediate ale producției, de 
mediul social specific unei localități 
sau unei zone, revine factorilor de 
conducere, in mod deosebit organi
zației de partid din școală. Ca nece
sitate de prim ordin se impune insă 
viziunea unitară asupra planurilor 
de activitate pe perioada unui an 
școlar, evitarea paralelismelor. In
tr-o discuție purtată la Inspectora
tul Școlar al județului Sibiu, prof. 
Ana Nicolau, inspector școlar gene
ral. ne spunea că una dintre preo
cupările de prim ordin în școlilq si- 
biene este tocmai evitarea parale
lismelor intre tematicile .adunărilor 
de partid, ale adunărilor' oamenilor 
muncii și ale consiliilor profesorale. 
„Fără o concepție unitară asupra con
ducerii procesului instructiv-educa- 
tiv din fiecare unitate de invăță
mint. și fără punerea în practică a 
acesteia, nu se poate asigura clima
tul stimulativ absolut necesar des
fășurării in cit mai bune condiții a 
activității didactice în toată com
plexitatea ei. de la multiplele fațete 
ale educației patriotice la instruirea 
tehnologică" — adăuga interlocu
toarea noastră. Și o primă concre
tizare o constituie chiar sălile in
spectoratului : într-una dintre ele, 
sint expuse pe larg „funcțiile acti
vității de conducere", detaliind as
pecte psihopedagogice. de metodică 
a muncii didactice în cadrul comi
siilor și catedrelor sau factorii de
terminant! ai reușitei școlare. O ex
celentă impresie fade laboratorul de 
orientare școlară și profesională, 
două încăperi utilate corespunzător 
cu aparate pentru testarea aptitu

neral al partidului a subliniat că fac
torul principal l-a constituit inter
venția brutală a forțelor reacționare 
externe, a marilor imperii vecine 
profund ostile efnancipării sociale și 
naționale a poporului român. înfrin- 
gerea revoluției a aminat cursul eve
nimentelor, dar nu a putut împiedi
ca poporul român in infăptuirca 
idealurilor sale de progres și liber
tate, de unitate și independență na
țională. „Se poate spune eă revolu
ția începută in 1848 — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a continuat să 
se desfășoare sub diferite forme, gâ- 
sindu-.și expresie in realizarea unirii 
principatelor, in infăptuirca refor
melor sociale ulterioare, în toate 
transformările și mișcările revoluțio
nare care au avut loc in țările ro
mânești, apoi in România, pină.Ia 
revoluția socialistă. Deci, revoluția 
din 1848 a continuat să fie, intr-o 
formă sau alta, trează. Poporul a ți
nut sus steagul libertății și indepen
denței naționale pină la înfăptuirea 
revoluției socialiste, care a adus ade
vărata libertate națională și socială 
pe pămintul României".

Marea valoare principială a acestei 
aprecieri a secretarului general al 
partidului rezidă in faptul că ea con
feră revoluției pașoptiste o amplă 
perspectivă istorică ca temelie a tu
turor marilor înfăptuiri obținute in 
cei 140 de ani care au trecut de 
atunci pe calea făuririi statului na
țional’unitar, a realizării unei socie
tăți a dreptății și egalității sociale, a 
libertății și demnității poporului. 
Din desfășurările revoluționare ale 
lui 1848, oamenii politici patrioți au 
tras prețioase concluzii pentru lupta 
viitoare, pentru asigurarea victoriei 
in această necurmată bătălie. Una 
dintre acestea, pregnant evidențiată 
in opera secretarului general al 
partidului, o constituie stabilirea unui 
program clar, realist de acțiune, ca
pabil să asigure antrenarea tuturor 
forțelor vii ale •neamului in eforturi
le pentru făurirea lui, punerea in va
loare a marelui potențial de energie 
și dăruire revoluționară al poporului, 
ilustrat cu atita pregnanță in anul 
eroic 1848. Procedind astfel, rezemin- 
du-se pe largul concurs al întregii 
națiuni, aceeași bravă generație pa
șoptistă a reușit să asigure făurirea 
statului național român modern, prin 
unirea țărilor-surori. Muntenia și 
Moldova, iar apoi realizarea unor 
ample reforme care au așezat pe 
temelii trainice opera de moderni
zare și- dezvoltare economico-socială 
a statului. Pe aceeași cale și pe bază 
aceluiași larg consens popular a fost 
proclamată independența deplină a

BÎRLAD : Manifestări
Tn organizarea consiliului de 

educație politică și cultură socialis
tă, in municipiul făuritorilor de 
rulmenți si de produse electroteh
nice se desfășoară un amplu si 
complex ciclu de manifestări po
litico-educative si artistice, reuni
te sub genericul „Zilele culturale 
ale Birladului". Au avut si au loc 
simpozioane si dezbateri pe , teme 
politice si profesionale, o expozi
ție republicană de numismatică, in-

dinilor elevilor, fișe de examen psi
hologic. mape necesare investigații
lor etc., in vederea evitării, reorien- 
tării la înscrierea in treapta intii de 
liceu. Testele se fac individual sau 
in colectiv, fiecare liceu din județ 
este reprezentat prin micromonogra
fii ale profesiilor respective, ca și 
prin vitrine de prezentare a produ
selor realizate, cărți de vizită atră
gătoare.

Dar dovada cea mai bună a asi
gurării frontului comun de acțiune 
in educarea elevilor o reprezintă 
activitatea organizațiilor de partid 
din citeva licee sibiene. Ne-am oprit 
mai intii la o școală de mare tra
diție —‘ tradiție pe care o onorează 
prin rezultatele de astăzi : Liceul de 
matematică-fizică „Gh. Lazăr". Per
sonalități de seamă ale culturii româ

DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
DIN LICEE SIBIENE

nești iși leagă numele de acest pres
tigios liceu : Gh. Lazăr, Octavian 
Goga. Aurel Vlaicu. Onisifor Ghibu, 
D.D. Roșea etc. Baza sa materială 
reprezintă un cadru eficient pentru 
un invățămint, formativ : cabinete, 
laboratoare moderne (de fizică, chi
mie. biologie, un cabinet fonic cu 
dotare deosebită), o bibliotecă cu 
peste 45 000 de volume (dintre care 
unele, unicate). Cei peste 1 300 de 
elevi care învață acum in liceul si- 
bian se bucură de o asistență didac
tică de ținută, competentă și exi
gentă.

Ancheta noastră s-a oprit în pri
mul rind la aspecte legate de efi
ciența cadrului organizatoric pe care 
conducerea școlii ii promovează. 
Astfel, referitor la stilul de muncă, 
arăta prof. Ioan Igna, directorul li
ceului. la începutul fiecărei săptă- 
mîni. membrii biroului organizației 
de bază discută — împreună cu con
ducerea școlii — despre îndeplinirea 
sarcinilor in săptămîna precedentă, 
modul de rezolvare a problemelor 
curente, evidențiind minusurile și 
luînd măsuri concrete pentru opti
mizarea activității educative. în sis
temul de muncă al organizației de 
partid au intrat deja in obișnuință 
analizele periodice ale înfăptuirii o- 
biectivelor din planul de lucru al 
catedrelor și mai ales a efectului in 
instruirea și educarea elevilor, de la 
tratarea diferențiată a acestora la 
pregătirea suplimentară a celor cu 
aptitudini deosebite, in vederea ob
ținerii performanțelor școlare. Nu e 
întimplător faptul că 60 la sută din 
absolvenții de anul trecut au fost 
admiși în învățămîntul superior. 
Pentru realizarea unui control con

României, pecetluită cu grele jertfe 
de singe pe timpurile de acțiune in 
războiul din 1877—1878. La șapte de
cenii de la revoluția pașoptistă, in 
decembrie 1918, s-a desăvirșit proce
sul de făurire a statului național uni
tar. realizîndu-se astfel ..visarea iu
bită" a atitor generații, intre care 
generația pașoptistă ocupă un loc 
fundamental.

„Ceea ce a caracterizat întreaga 
perioadă de după 1848 — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — a fost 
mersul ascendent al poporului nos
tru. întărirea forțelor progresiste, re
voluționare, care au luat un nou 
avint o dată cu dezvoltarea clasei 
muncitoare, cu înființarea Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor din 
România și, apoi, o dată cu înfiin
țarea Partidului Comunist Român, în 
1921, care a ridicat pe o treaptă su
perioară întreaga luptă de clasă pen
tru progres social și libertate națio
nală a întregului popor". '

Este pusă, astfel,, in evidență con
tinuitatea de idealuri dintre, cei mai 
înaintați luptători ai generației pa
șoptiste și mișcarea muncitoreasca, 
revoluționară, ai cărei militanți s-au 
considerat și s-au declarat, legatari 
ai aspirațiilor înscrise pe flamurile 
revoluției, apreciind că „viitorul ’48“ 
va fi al clasei muncitoare. Si. in
tr-adevăr, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, poporul a ■ Înlătu
rat vechile rînduielii întemeiate pe 
asuprire și inegalitate socială, edi- 
ficind cu succes noua orinduire, so
cialistă. „Așa s-a putut, subliniază 
secretarul general al' partidului, că. 
alături de tricolor, care a fost creat 
in 1848. să apară, după un secol, 
steagul roșu ; înfrățite, ele constituie 
simbolut unității și botăririi poporu
lui nostru de a lupta pentru inde
pendență, libertate, pentru, socialism 
și comunism".

Acum, la aniversarea revoluției 
pașoptiste, poporul român se înfăți
șează lumii ca un popor strins unit 
in jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : ca un popor 
liber, singur stâpin pe soarta sa, fău- 
rindu-și de sine stătător prezentul și 
viitorul ; ca un popor care privește 
cu îndreptățită încredere la anii ce 
vin. adine convins că noi și mărețe 
înfăptuiri se vor adăuga celor de 
pină acum. înscriind epoca pe care 
o străbatem drept cea mai rodnică 
perioadă din istoria patriei, epoca 
în care se împlinește inaripatul vis 
al generației care a pregătit și în
făptuit revoluția pașoptistă : ..viitor 
de aur țara noastră are / și privesc 
prin secoii a ei înălțare". 1

politico-educative
tilniri cu scriitori, concursul inter- 
judetean de creație literară a ele
vilor „Revista Ciresarilor". expo
ziții ale artiștilor plastici bîrlă- 
deni. mese rotunde și consfătuiri 
pe probleme ale introducerii pro
gresului tehnic si modernizării pro
ducției. > recitaluri de muzică si 
poezie, spectacole artistice dedica
te colectivelor fruntașe din între
prinderi. (Petru Nccula).

cret și pentru înlesnirea cunoașterii 
trăsăturilor specifice fiecărui colec
tiv de elevi, fiecare membfu al or
ganizației de bază răspunde de o a- 
numită clasă, indeosebi in privința 
muncii educative ; lunar, el infor
mează biroul de partid asupra even
tualelor neajunsuri din viața clasei 
respective, realizind astfel o „dia
gramă educațională" privind stabili
tatea manifestărilor comportamenta
le. progresele în planul pregătirii 
politice, morale, civice a elevilor, 
gradul de însușire și aprofundare a 
cunoștințelor, conținutul diferitelor 
măsuri educative. Pornind de la a- 
semenea constatări, pentru a realiza 
cunoașterea reciprocă, pentru a-i 
sensibiliza pe elevi, pentru a învin
ge timiditatea unor copii proveniți 
din alte localități, profesoara Nata

lia Potolea a organizat la o clasă a 
IX-a un concurs intitulat „Leagănul 
natal" : elevii au fost invitați să 
vorbească despre un aspect, ce li se 
pare definitoriu, referitor la locul 
lor de baștină. S-a creat astfel nu 
numai emulație, dar și calea de fa
miliarizare, de apropiere intre mem
brii ’aceluiași colectiv, pină atunci 
destul de izolați unul față de celă
lalt. Totodată, o formă de evaluare 
a sensibilității și a nivelului de cul
tură generală al acestor elevi. Dis
cutarea in cadrul adunării comuniș
tilor a acestei inițiative a permis 
valorificarea rezultatelor in sensul 
îmbunătățirii influenței educative 
exercitate de profesorii diriginți ai 
claselor a IX-a și a X-a.

Un stil de muncă dinamic al or
ganizației de partid, promotoare a 
spiritului revoluționar in pregătirea 
politico-ideologică și tehnico-profe- 
sională a elevilor poate fi constatat 
și la liceele industriale „Indepen
dența" și „7 Noiembrie". Sibiul este 
un centru important al industriei 
constructoare de mașini și al indus
triei textile. Cele două unități șco
lare pregătesc forța de muncă in 
aceste două ramuri ; concretizarea 
activității comuniștilor constă, așa
dar, in primul rind in rezultatele 
obținute in pregătirea practică, pen
tru meserie, a elevilor. „Atelierul e 
sufletul școlii", ținea să precizeze 
prof. Florența Velica. membru al bi
roului organizației de bază de la li
ceul „7 Noiembrie". Specializarea in 
cadrul celor cinci secții, dotate cu 
mașini similare celor din întreprin
derile de confecții și tricotaje din 
municipiu, se îmbină organic cu po
licalificarea. Fiecare atelier are plan

0 NECESITAU DE MULT SUBLINIATĂ Șl ÎNCĂ MULT SUBAPRECIATĂ:

valorificate!Sursele locale de energie
Gospodărirea judicioasă a resurselor materiale si energetice de care 

dispune fiecare iudet constituie un obiectiv de primă importanță m ca
drul autoconducerii si autogestiunii teritoriale, un examen exigent in ce 
privește înțelegerea îndatoririlor ce revin consiliilor populare in înde
plinirea programelor de dezvoltare economico-socială in profil teritorial. 
Necesitatea valorificării superioare a acestor resurse a fost din nou subli
niată de tovarășul Nicolae. Ceaușescu la ședința Comitetului . Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c. Intre aceste resurse, un loc 
de seamă il ocupă energia, indispensabilă producției, dezvoltării și mo
dernizării fiecărei localități. în acest sens, consiliilor populare le revin 
sarcini importante, indeosebi pe linia descoperirii și punerii in valoare 
a resurselor energetice neconvenționale.

Este, adevărat, astăzi nu mai miră 
pe nimeni panourile solare instalate 
p.e acoperișurile unor blocuri de lo
cuit. căldura izvoarelor calde este, 
in multe locuri, pusă la lucru, fla
căra obținută din biogaz concurează, 
cu succes, pe aceea a gazului metan ; 
pe multe mici pîrîuri repezi oame
nii au așezat cite o „morișcă" ce 
produce lumina electrică, iar pale
tele eoliene nu mai stirnesc mirare, 
căci nici vintul nu trebuie să bată 
in zadar.

— Si totuși, apreciază tovarășul 
Horia Iacob Teiușanu. director in 
Comitetul pentru Problemele Consi
liilor Populare, pe baza unor analize, 
lucrurile nu au progresat in raport cu 
necesitățile, eu programele adoptate 
in fiecare județ. Se. manifestă încă 
multă inerție in realizarea instala
țiilor planificate ; inițiativele, destul 
de numeroase ale cetățenilor stirnesc 
mult interes, dar nu și la. unele con
silii populare in vederea’generaliză
rii lor. Așa se explică faptul că, în 
primii doi ani ai actualului cincinal, 
in multe .județe sarcinile de plan pri
vind valorificarea acestor resurse nu 
au fost îndeplinite in întregime.

SOARELE ESTE MULT MAI GE
NEROS. Nu shitem în posesia unor 
date amănunțite care să prezinte de 
cite zile însorite pe an. in medie 
desigur, beneficiază fiecare județ in 
parte. Fapt este că printre’ județele 
care și-au realizat planul pe primii 
doi ani ai cincinalului în ceea ce 
privește valorificarea energiei sola
re, alături de zone însorite cum sint 
Constanța, Galați, municipiul Bucu
rești se află și județul Harghita, 
cunoscut, nu numai de meteorologi, 
ca unul dintre județele in care se în
registrează temperaturile cele mai 
scăzute din țară. De unde se poa
te trage lesne concluzia că în acest 
județ razele soarelui, chiar mai 

propriu de producție și este organi
zat pe principiul autoconducerii. La 
inițiativa- biroului de partid, elevii 
îndeplinesc prin rotație rolul de a- 
jutor de șef de secție, controlor de 
calitate, responsabil cu intreținerea 
utilajelor, pentru a se familiariza 
astfel și cu aspectele complexe ale 
muncii lor. Produsele cu „marca a- 
telierului" se bucură de multă apre
ciere. la fel cum apreciat este și e- 
fortul de a crea modele noi. în ca
drul adunărilor de partid din acest 
liceu, un accent deosebit s-a 'pus pe 
controlul riguros al realizării predă
rii interdisciplinare si al dozării cu
noștințelor, Concluziile au dus la în
tocmirea unui plan unitar, cu res
ponsabilități concrete, tot așa cum 
o dezbatere privind principiile de 
evaluare științifică a cunoștințelor 
și aptitudinilor a reliefat citeva for
me moderne de apreciere cu efect 
stimulativ.

Printre preocupările de primă în
semnătate ale comuniștilor din li
ceul „Independența”, care pregătește 
muncitori pentru întreprinderea cu 
același nume, se află, arăta prof. Ro- 
dica Taus. secretar al biroului orga
nizației- de bază, perfecționarea ac
tivității practice a elevilor, desfă
șurată in cadru) uzinei. Fiecărui 
membru de partid i-a fost reparti
zat un anumit colectiv, cu obiecti
ve clare, desprinse din particulari
tățile (de virstă. mediu, rezultate la 
învățătură, frecvență, disciplină) ale 
acestuia. S-a creat in acest fel acea 
viziune unitară absolut necesară și 
un mai sistematic control al desfă
șurării practicii productive. Periodic 
— lunar, uneori bilunar — se pre
zintă o situație amănunțită, pe clase 
și elevi, responsabilului cu practica 
productivă pe liceu și conducerii a- 
cestuia. De asemenea, periodic au loc 
intilniri cu reprezentanți ai condu
cerii intreprinderii, iar analizele din 
acest cadru vizează deopotrivă exi
gențele puse in fața elevilor și felul 
in care muncitorii pe lingă care sint 
repartizați elevii răspund la solici
tările lor. Nimic nu e mai dăunător, 
spuneau gazdele noastre, decit să 
privim cu pasivitate unele deficien
te. la adăpostul dictonului „Meseria 
se fură, nu se invață !“ Astăzi, tind 
cerințele tot mai înalte ale produc
ției impun o pregătire temeinică, o- 
rizont larg de cunoștințe, conștiință 
înaintată, eforturile cadrelor didac
tice trebuie intensificate in direcția 
unei pregătiri tehnologice cit mai 
adecvate, prin care viitorul absol
vent să depășească firesc, cu ușu
rință. pragul instrucției școlare, să 
se integreze rapid in procesul pro
ductiv.

Costin TUCHII.Ă 
Ion Onuc NEMES 
corespondentul „Scînteii" 

zgîrtite, sînt captate cu grijă și puse 
in slujba nevoilor obștii. In schimb, 
există multe județe în care dogoarea 
soarelui se irosește fără nici un fo
los, în timp ce specialiștii și facto
rii responsabili din consiliile popu
lare caută umbra birourilor. Numai 
așa se explică realizările cu totul 
nesatisfăcătoare ale unor județe, 
comparativ cu prevederile planului 
pe anul 1987. in privința valorificării 
energiei solare, ca de pildă Dîmbo
vița — 7.6 la sută, Giurgiu — 2.5 la 
sută. Ialomița — 5,6 la sută, ca să 
nu mai vorbim de Călărași unde pro
centul este zero ! Prevederile de 
plan nu au fost îndeplinite din cau
za slabei preocupări a consiliilor 
populare în cauză pentru punerea în 
funcțiune a unui mare număr de in
stalații prevăzute. In unele locuri 
însă nici instalațiile existente nu au 
funcționat la nivelul prevăzut in 
proiecte. De ce ? Pur și simplu din 
neglijență. Unii factori din consi
liile populare, din unele unități eco
nomice și asociații de locatari își 
închipuie că, o dată montate, aces
te instalații vor funcționa veșnic, 
neîntrerupt. Așa se face că revizui
rea. înlocuirea elementelor deterio
rate, reparațiile curente nu s-au fă
cut, ceea ce. cum era de așteptat, a 
dus la scăderea randamentului in
stalațiilor solare.

In acest an se prevede, prin plan, 
realizarea in județe a unei producții 
de energie electrică prin folosirea 
captatorilor solari echivalentă cu a- 
proape 38 000 tone combustibil con
vențional. Aceasta ilustrează nu 
numai marile rezerve ale valorifică
rii acestei resurse, cit si marile răs
punderi ce revin consiliilor populare 
in această privință.

INERȚII NEJUSTIFICATE ÎN FO
LOSIREA INSTALAȚIILOR DE 
BIOGAZ. Avantajele biogazului sint

Aspect din laboratorul de biologie al Liceului industrial „Unirea" din Tirgu 
Mures

Foto : S. Cristian

cinema
• în fiecare zi mi-e dor de tine :
SCALA (11 03 72) — 9; 11: 13; 15:
17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20
• Flăcări pe comori : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19.30
• Miss Iugoslavia — 9; ll; 13: 15, 
Iacob — 17; 19,15 ; UNION (13 49 04)
• Duminica în familie : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 15: 17: 19. LIRA 
(31 71 71) — 9: 11: 13: 15: 17; 19
• Niște băieți grozavi : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Trenul de aur : MUNCA (21 50 97) 
— 15; 19
• Operație riscantă : L U IVI I N A 
(14 74 16) - 9; 11: 13,15; 15,30; 17.45: 20
• Desene animate — 11; 13. Indră- 
gostitii si cîinele 9: 15, Rezervă la 
start — 17: 19: DOINA (16 35 38).
• Munți in flăcări : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45: 20
• Egreta de fildeș : VIITORUL 
(10 67 40) — 14,30 

bine cunoscute. Unii s-au convins de 
ele folosindu-1 in unitatea unde lu
crează sau chiar in • gospodăria pro
prie. S-au făcut — la nivel de țară 
sau de județ — multe schimburi de 
experiență, in care datele teoretice 
au fost insoțite de exemple practice. 
Sigur, un anume progres s-a înre
gistrat. Dar el este departe de posi
bilități, de prevederile din plan.

Cum se explică aceste mari nerea- 
lizări ale prevederilor pe care con
siliile populare județene înseși și 
le-au stabilit ? Ce motive pot furniza 
oare consiliile populare ale județelor 
Argeș, Botoșani. Brăila, Buzău, 
Caraș-Severin, Constanța. Covasna, 
Dîmbovița sau Gorj pentru faptul 
că nu au pus în funcțiune nici una 
din instalațiile de biogaz prevăzute 
in plan ? Aceste motive se numesc, 
de fapt, lipsă de preocupare pentru 
realizarea acestor capacități, socotite 
minore, tărăgănarea unor lucrări 
bine stabilite. Așa se explică faptul 
că există instalații începute de ani de 
zile și neterminate nici pină azi, 
spre exemplu la Tirgu Jiu și Borșa 
(Maramureș). Pe de altă parte, nu in 
toate stațiile de epurare orășenești 
— surse ideale pentru furnizarea 
materiei prime necesare producției 
de biogaz — există și instalații de 
convertire a acesteia în biogaz. așa 
cum s-a stabilit. Din cele 189 de 
stații, în numai 55 se produce biogaz.

Realizări ipai mult. decit modeste 
se inregistrează și in domeniul pu
nerii in funcțiune a unor asemenea 
instalații pentru consumul micilor 
colectivități — școli, dispensare, gră
dinițe, cantine, cămine culturale — 
cit și în gospodăriile individuale de 
la sate. Față de sarcina stabilită 
consiliilor populare ca in fiecare co
mună să funcționeze cel puțin 100 de 
instalații de biogaz in gospodăriile 
cetățenilor, s-a ajuns, in trei ani. 
abia. la țeva ... peste 4 000, in toată 
țara: Sint judbțte — Bistrița-Năsăud, 
Buzău. Călărași, Cluj. Constanța, 
Dîmbovița, Dolj, Hunedoara, Mara
mureș — in care există o slabă pre
ocupare a consiliilor populare pen
tru punerea în funcțiune a unor a- 
semenea instalații.

SURSE PREȚIOASE LA ÎNDE- 
MÎNA TUTUROR. Ar fi multe de 
spus despre folosirea. în scopuri 
energetice, a vintului. Dâr. practic, 
analiza ar fi lipsită de... subiect. Se 
pare că atit inițiativa, cit și răspun

• Temerarii de la scara doi — 9:
11,15: 13.30: Cronica adolescentei — 
15.45: 18: 20: GRI VIȚA (17 08 58) .
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Nu e ușor cu bărbații : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : A douăsprezecea noapte — 
18: (sala Amfiteatru) : Un anotimp 
fără nume —• 18: (sala Atelier) : Pe 
la ceasul cinci spre seară... — 18
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
pian Eva Aved — 17,30; (Ateneul Ro
mân) : Concert simfonic. Dirijor : 
Constantin Bugeanu. Solistă : Ilinca 
Dumitrescu — 19
• Opera Română (13 18 57) : Seară de 
balet modern — 18
• Teatrul de operetă 1 (13 63 48) : 
Silvia — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Butandra" 

derile unor factori din consiliile 
populare pentru realizarea unor in
stalații care să pună în valoare 
această sursă de energie s-au dus... 
pe aripile vintului.

O altă sursă de energie neconven- 
țională pe care natura ne-o oferă 
de-a gata sint apele geotermale. In 
multe părți ale țării izvoarele țîșnesc 
fierbinți din adincurile pămintului, 
așteptind ca omul să se bucure de 
căldura lor. Ceea ce se și face, cu 
bune rezultate, in multe stațiuni bal
neare. Dar apa geotermală este ca
pabilă de mult mai mult. După studii 
și cercetări de specialitate, s-a con
turat un program, din aplicarea că
ruia. la nivelul anului 1990, va trebui 
să rezulte o producție de energie 
echivalind cu circa 200 000 de tone 
combustibil convențional. Cit pri
vește realizările, constatăm o situație 
cel puțin paradoxală : in locuri unde 
nimeni nu s-ar fi așteptat să le des- ' 
copere, apele calde au fost găsite, 
captate și utilizate : în zona hotelu
lui „Flora" din București, în comuna 
Otopeni din Sectorul agricol Ilfov, 
unde sint utilizate la asigurarea apei 
calde in blocurile de locuințe nou 
construite. La antipod, acolo unde 
aceste izvoare sînt de multă vreme 
cunoscute, in cimpia de vest a țării, 
din județul Timiș și pină in județul 
Satu Mare, atitudinea gospodarilor 
localităților respective față de utili
zarea acestor izvoare fierbinți este 
mai mult decit... rece.

O atenție mult mai mare trebuie 
să se acorde, de asemenea, valorifi
cării energetice ’ a reziduurilor me
najere. La București, Iași și Con
stanța funcționează, cu bune rezul
tate. stații de incinerare, căldura de
gajată fiind folosită la încălzirea 
unor blocuri și cartiere de locuințe. 
In alte părți, însă, construcția unor 
asemenea stații trenează nepermis de 
mult : Galați, Timișoara, Craiova. In 
același timp, la Brăila, Ofadea, Arad, 
Giurgiu, Baia Mare, Cluj-Napoca și 
Tirgu Mureș nici măcar nu s-a în
ceput execuția lor ; proiectarea și 
avizarea bat pasul pe loc.

Pentru recuperarea energiei rezul
tate din procesele industriale, in 
acest an s-a pornit mai hotărit la 
fapte. Au fost identificate resurse de 
energie recuperabile in 60 de locali
tăți din țară, însumînd un potențial 
de peste șase milioane tone combus
tibil convențional pe an. Acțiunea 
este abia la inceput. Dar ea deschide 
largi perspective, evident, cu condiția 
ca toți cei implicați — ministere, în
treprinderi, consilii populare — să 
acționeze convergent și eficient pen
tru valorificarea acestor surse de
energie recuperabile în folosul cetă
țenilor localităților respective.

Se cere consiliilor populare, orga
nismelor lor de specialitate să de
pășească faza de „teoretizare" și 
așteptare, transpunînd concret și în 
cel mai scurt timp prevederile din 
planuri și programe în realități 
palpabile. Pentru că. așa cum arăta 
secretarul general al partidului la 
Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare, există numeroa
se posibilități pentru ca fiecare loca
litate să dispună de surse proprii de 
producere a energiei, să fie nu numai 
un consumator, ci și un producător 
de energie.

Rodlca ȘERBAN
*

tv
20,00 Telejurnal
20,25 In dezbatere : Expunerea tovară

șului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la unele probleme ale con
ducerii activității economico-so- 
ciale, ale muncii ideologice și po
litico-educative. precum și ale si
tuației internaționale 0 Proprieta
tea socialistă, baza creșterii bună
stării generale, competență și res
ponsabilitate in gospodărirea avu
ției naționale

20,45 Memoria documentelor (color). 
Cimpiile libertății românești

21,05 Roman-foileton (color). „Prietenii 
nu se aleg". Ecranizare a roma
nului omonim al scriitorului Boris 
Pavlenko. Producție a Televiziunii 
sovietice. Premieră pe țară. Cu : 
Vladimir Ivașov. Andrei Tolubeev, 
Alexandr Mihailicenko, Alexandr 
Arjilovski, Victor Tarasov. Regia : 
Boris Sadurski. Episodul 4

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : „Respirări" 
cu Nichita Stănescu ; recital extraor
dinar Leopoldina Bălănuță — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Anonimul Venetian — 19
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapino — 18; (sala Stu
dio) : Dansul morții — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 18
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78. grădina Boema) ; O sea
ră la Boema — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cfntă, ciociriie 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
David Copperfield — 9; Cenușăreasa 
— 18
• Circul București (10 41 95): „Stelele 
Circului din Moscova" — 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Bu Aii — 10; 15; (sala
Cosmonauților, 11 12 04): Aventurile 
lui Micki Sam (prezintă Teatrul de 
păpuși din Subotița (R.S.F. Iugosla
via) — 10; 12; 15
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Nu sînt Turnul Eiffel — 
18,30
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DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR ȚĂRII .
- încheiate la timp!

(Urmare din pag. I)

cariera PiNOASA: Un nou perimetru 
al hărniciei minerilor

începutul lunii iu
nie. începutul unei 
noi zile de muncă, al 
unei etape noi. decisi
ve. in deschiderea ce
lui mai tîriăr perime
tru minier din bazinul 
Rovinarilor — cariera 
Pinoasa. Este momen
tul in care primul 
excavator cu rotor, 
urcat la cota 270 metri, 
a extras si depus pe 
bandă cele dinții cupe 
de masă minieră smul
se din coama dealului 
Pinoasa I.

— Acest fapt — ne 
spune inginerul Ale
xandru Ciungulescu, 
directorul întreprinde
rii miniere din zonă 
— are o semnificație 
deosebită, pentru că el 
deschide etapa exploa
tării intensive, cu mij
loace de înaltă pro
ductivitate. într-o zonă 
minieră de mare per
spectivă. Linia tehno
logică pusă în func
țiune astăzi cuprinde 
în flux un excavator 
românesc tip 470. un 
circuit transportor de 
5 km și o mașină de 
haldat. In curind, va 
fi conectat la acest 
circuit si cel de-al doi
lea excavator cu rotor 
aflat in prezent în 
probe tehnologice. Do
resc să menționez că. 
în perimetrul carierei, 
se află cinci dealuri, 
care, practic, trebuie 
mutate. Pentru a cîs- 
tiga timp si a asigura 
continuitate în extrac
ția cărbunelui, am în
ceput excavațiile cu 
așa-zisele ..mijloace 
clasice". deschizind 
puncte de lucru pe 
toate cele cinci coli
ne. Printr-o activitate 
bine organizată, reu
șim să ne îndeplinim 
si să depășim ritmic

sarcinile prevăzute Ia 
producția de cărbune. 
Problema prioritară 
pentru noi a fost și 
rămîne derularea co
respunzătoare a lucră
rilor de investiții si 
crearea liniilor de 
front pentru primele 
excavatoare cu rotor. 
Această cerință solici
tă competentă, iniția
tivă, o mobilizare deo
sebită a întregului co
lectiv. Eforturile de 
pină acum s-au con
cretizat în realizarea 
în bune condiții a pri
mei capacități de pro
ducție. reușind să de
vansăm punerea ei în 
funcțiune cu aproape 
doi ani de zile.

Cum au cistigat mi
nerii de la Pinoasa a- 
ceasță prețioasă bătă
lie cu timpul ? Mai 
întîi. s-a acționat ho
tărât pentru asigurarea 
utilajelor din fluxul 
tehnologic si montarea 
într-un timp record a 
utilajului conducător. 
Dar a apărut o pro
blemă : cum să urci a- 
cest gigant de aproa
pe 2 000 tone pe un 
teren instabil si acci
dentat. pină în vîrful 
dealului ? Tehnologia 
obișnuită prevedea 
realizarea traseului de 
deplasare pe o lungi
me de peste 2 kilo
metri si cu o înclina
ție de 3 la sută, prin 
excavații si terasări. 
pină la cota 270 metri 
— lucrare la car.e ar 
fi fost antrenate zeci 
de excavatoare mici, 
buldozere si peste 100 
de autobasculante. A- 
ceasta ar fi însemnat 
mari cheltuieli si. mai 
ales. timp. Specia
liștii din cadrul în
treprinderii miniere

Pinoasa au ajuns însă 
la o soluție pe cit 
de simplă, pe atît 
de originală : după a- 
nalize minuțioase, ei 
au decis ca excavato
rul să fie pus la treabă 
pentru a urca singur 
dealul. Elaborindu-se 
o nouă tehnologie, s-a 
stabilit ca utilajul să 
lucreze pas cu pas. să 
.excaveze din treaptă 
în treaptă, astfel ca o 
parte din excavații să 
fie deversată în spate 
Si folosită la amenaja
rea treptelor si conso
lidarea taluzelor. în 
acest fel. excavatorul 
Si-a croit singur dru
mul spre frontul de lu
cru. realizîndu-se cîș- 
tigul de timp amintit 
si o economie la in
vestiții de peste 6 mi
lioane lei.

Așadar, noul perime
tru minier de la Pinoa
sa a intrat în circuitul 
exploatării cu mijloa
ce moderne, de inalt 
randament productiv. 
Un prim efect al aces
tei valoroase reali
zări : dublarea volu
mului zilnic de exca- 
vațji. sporirea produc
ției de cărbune si 
crearea condițiilor ca, 
pină la sfîrsitul anu
lui. cariera să fie des
chisă la o capacitate 
de peste un milion 
tone lignit energetic. 
Conform programelor 
stabilite. întreprinde
rea minieră constitui
tă in această zonă isi 
va aduce o contribuție 
însemnată Ia asigura
rea dinamicii produc
ției de cărbune a Com
binatului minier Rovi
na ri in anii următori.

Dumitru PRUNA 
corespondentul 
„Scînteii"

BRAȘOV : In funcțiune,
Pe rîul Tărlung a fost dată în 

exploatare cea de-a doua micro- 
hidrocențrală. Ea are 3 grupuri cu 
o putere de 0,8 MW fiecare. Tot pe 
Tărlung se mai află in lucru alte 
două microhidrocentrale cu o pu
tere de 1,2 MW fiecare. Prima din 
ele urmează să fie pusă în func-

BOTOȘANI : Documentar
Un grup de botoșăneni a început 

o expediție de documentare inti
tulată „Pe urmele lui Mihai Emi- 
nescu". Traseul expediției se des
fășoară pe itinerarele urmate de 
Eminescu în- peregrinările sale pe 
plaiurile românești. Pornită de la 
Botoșani, expediția a poposit în 
localitățile Suceava, Rădăuți, Put- 
na, Vatra Dornei, Bistrița, Cluj- 
Napoca, Tîrgu Mureș, Sibiu, Blaj, 
41ba Iulia, Oradea, Arad, LipOva, 
Lugoj, Timișoara, Buziaș, Oravița,

nouă microhidrocentrală
țiune încă în acest an. în execuție 
se mai află alte 3 microhidrocen
trale pe rîul Turcu, în zona comu
nei Bran, cu o putere de 2,7 MW. 
Toate trei urmează să fie conecta
te la sistemul național în cursul 
acestui an. (Nicolae Mocanu).

„Pe urmele lui Eminescu"
Drobeta-Turnu Severin, Florești, 
Giurgiu, București, Ploiești, Pre
deal. Brașov, Cernavoda, Constan
ța. Brăila, Galați, Vaslui, Iași, Paș
cani, Roman. Timp de trei săptă- 
mini, membrii acestui grup, din 
care fac parte tineri muncitori, ac
tiviști culturali, muzeografi, tineri 
scriitori, un fotoreporter și un o- 
perator cinematografic, vor sur
prinde imagini și vor face consem
nări pentru un jurnal de călătorie. 
(Eugen Hrușcă),

BUZĂU : Cabinet județean de orientare școlară 
și profesională

Din inițiativa sec
ției de propagandă a 
comitetului județean 
de partid și a inspec
toratului școlar jude
țean, la liceul pedago
gic „Spiru C. Haret" 
din municipiul Buzău 
a fost înființat un ca
binet județean de o- 
rientare școlară și 
profesională a elevilor. 
Dispunînd de un spa
țiu adecvat și de un 
bogat material infor
mativ (cărți, reviste, 
chestionare pe cicluri

școlare, bibliografii 
pentru orele de diri- 
genție și lectoratele cu 
părinții, monografii și 
ghiduri profesionale, 
diapozitive, diagrame 
privind integrarea ab
solvenților), cabinetul 
se bucură de un larg 
interes din partea ele
vilor și părinților, con
stituind în același 
timp o verigă impor
tantă între comisia ju
dețeană de orientare 
școlară și profesională 
și comisiile din școli

și licee. Pe baza unei 
programări judicios 
întocmite în cadrul ca
binetului, profesori și 
specialiști din unități
le economice buzoiene, 
care patronează licee 
și școli profesionale, 
acordă consultații în 
grup și individuale, a- 
sigurînd o bună orien
tare a elevilor în ra
port de nivelul lor de 
pregătire, de aptitu
dini, preferințe și in 
consens cu cerințele 
economiei județului. 
(Stelian Chiper).

MUREȘ : Alte 1 500 de apartamente 
pentru oamenii muncii

Lucrătorii Trustului antrepriză 
generală de construcții-montaj Mu
reș — unitate care, in cincinalul 
precedent, a înălțat și dat în folo
sință in orășele și satele județului 
nu mai puțin de 15 000 apartamente 
— raportează un nou fapt de mun
că. Datorită organizării judicioase 
a muncii pe fiecare șantier, utili- 

I zării pe scară largă a unor mate

riale de construcții locale și folo
sirii raționale a energiei și com
bustibilului, ei au ridicat la 400 nu
mărul apartamentelor construite și 
date in folosință in acest an. în 
prezent, se depun eforturi susținute 
pentru finalizarea înainte de ter
men a altor 1 500 de apartamente, 
majoritatea fiind în stadii avansate 
de execuție. (Gheorghe Giurgiu).

rului revenindu-i obligația ca în 10 
zile să o confirme sau, dacă are pro
puneri diferite, să emită proiectul de 
contract și să-l trimită partenerului. 
In oricare situație, beneficiarul are 
datoria ca în cel mult 5 zile de la 
primirea proiectului de contract să-l 
semneze și să-l restituie.

Ce se intîmplă insă în situația in 
care beneficiarul are unele obiecțiuni 
la clauzele propuse de furnizor ? 
Noua reglementare prevede obligația 
acestuia de a-și justifica punctul de 
vedere sub aspect tehnic, economic 
și legal și să comunice aceasta uni
tății furnizoare o dată cu retrimite
rea contractului. Unitatea furnizoa
re. la rindul său, după ce ia cunoș
tință de punctul de vedere al uni
tății beneficiare, il poate accepta sau 
poate propune concilierea, care tre
buie efectuată în cel mult 5 zile, 
dacă sint in aceeași localitate și de 
10 zile dacă sint din localități diferi
te, de către persoane anume împu
ternicite de către cele două părți,. la 
sediul furnizorului șl la convocarea 
acestuia.

Firește, obiecțiunile rămase ne
conciliate sint analizate și soluționate 
ierarhic de torurile de resort : cen
trala care are in subordine sau in 
Componență părțile contractante; mi
nisterul sau alt organ central care are 
in subordine directă una din părțile 
contractante, precum și în cazul in 
care părțile contractante aparțin de 
centrale diferite, subordonate acelu
iași minister sau organ central ; 
ministerele, alte organe centrale și 
locale in cazul in Care părțile sint in 
subordinea unor organe diferite. Im
portant este că, avindu-se in vedere 
cerința prioritară a realizării sarcini
lor la export, la soluționarea neîn
țelegerilor ivite la contractele econo
mice interne pentru realizarea ope
rațiilor de comerț exterior participă 
și Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

In fine, ultimul organ la care se 
apelează in cazul in care neînțelege
rile nu se pot rezolva la nivelurile 
arătate, este Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe. Pen
tru asemenea concilieri la diferite 
niveluri ierarhice, H.C.M. nr. 77/1988 
stabilește termene foarte strînse. Im
portant. este că hotărirea dată in 
rezolvarea neînțelegerilor ivite cu 
prilejul încheierii contractului face 
parte din contract de la data cind 
acesta a fost încheiat, iar in cazul 
în care și in aceste condiții se re
fuză contractarea, hotărirea respec
tivă ține loc de contract pină la per
fectarea acestuia de către părți.

Actul normativ care face obiectul 
prezentării dc față reiterează prin
cipiul obligativității repartiției, pre- 
cizind că părțile nu pot face obiecții 
la contract referitor la elementele 
prevăzute în repartiție și deci acestea 
nu pot face obiectul soluționării ne
înțelegerilor precontractuale. în a- 
ceastă privință, orice probleme le-> 
gate de elementele prevăzute in re
partiție vor fi soluționate de către 
coordonatorii de balanță împreună 
cu centralele titulare ele plan și, 
după . caz, cu organul care are in 
subordine partea ce solicită rezol
varea. Ceea ce se cuvine reținut este 
că nici coordonatorul de balanță nu 
are drepturi nelimitate, acestuia re
venindu-i obligația de a nu modifica 
specificația sortimentală intocmită 
la fundamentarea necesarului de că
tre beneficiar decit cu acordul prea
labil al acestuia.

Subliniind faptul că prevederile 
acestei hotărîri se aplică, in mod 
corespunzător, și pentru adaptarea, 
actualizarea și modificarea contrac
tului prin acordul părților, trebuie 
arătat că neîncheierea contractelor 
economice la termenul și in condi
țiile prevăzute de dispozițiile legale 
în vigoare atrage răspunderea uni
tății in culpă pentru pagubele aduse 
astfel celeilalte unități ; după cum 
încălcarea .dispozițiilor legale pri
vind activitatea de încheiere a con
tractelor economice și de soluționare 
a neînțelegerilor la contracte sau a 
problemelor legate de elemente din 
repartiții atrage răspunderea disci
plinară, contravențională, materială, 
civilă și penală a persoanelor vino
vate, potrivit legii.

Fără a intra in alte detalii și pre
vederi, în concluzie se poate aprecia 
că in ansamblu prin Hotărirea Con
siliului de Miniștri nr. 77/1988 se 
creează premisele normative ale in
troducerii unei discipline ferme in 
legătură cu perfectarea contractelor 
economice, fiind clar precizate atri
buțiile și răspunderile — legate de 
această activitate — ce revin atit 
unităților, cît și forurilor de resort. 
Stabilirea unor termene-limită pen
tru etapele de soluționare a neînțe
legerilor precontractuale reprezintă 
desigur un factor important, fiind 
necesară respectarea lor cu stricte
țe : dar aceasta nu înseamnă că va 
fi admisă soluționarea formală a 
problemelor care se ridică, atit păr
țile contractante, cît și forurile de 
resort avind obligația de a da rezol
vări temeinice, de esență, pină la 
capăt, astfel incit clauzele contrac
tuale perfectate să fie limpezi, să 
aibă condiții reale pentru a fi res
pectate și aplicate.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, miercuri a avut Ioc 
in Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea și Asociația de prietenie Româ
nia—Marea Britanie. in cadrul căreia 
au fost prezentate impresii de călă
torie din această țară și a fost 
vizionat un film documentar.

A fost prezent Hugh J. Arbuthnott, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie si hidro* 

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 iunie, ora 20 — 12 iunie, 
ora 20. tn țară : Vremea va fi calda, 
cu cerul variabil, mai mult noros in 
cursul după-amiezelor. Vor cădea ploi 
locale, mai ales sub formă de aversă, 
însoțite și de descărcări electrice in 
majoritatea regiunilor, mai frecvent in 
zonele de deal și de munte. Cantitățile 
de apă vor depăși, izolat, 15 litri pe 
metru pătrat în 24 de ore. Izolat, va 
cădea grindină. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me, nocturne, vor fi cuprinse intre 10 
și 20 de grade, iar cele maxime, diur
ne. între 22 și 32 de grade. In Bucu
rești : Vremea va fi caldă. Cerul va
riabil, cu înnorări mai accentuate 
după-amiaza, cind. trecător, condițiile 
atmosferice vor favoriza ploi de scurtă 
durată. Vîntul slab pină la moderat. 
Temperaturi minime, nocturne, 17 la 
19 grade, iar cele maxime, diurne, în
tre 28 și 32 de grade.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
La sfirșitul săptăminii, dumini

că. 12 iunie. Administrația de Stat 
Loto-Pronosport organizează o 
nouă TRAGERE EXCEPȚIONALA 
LOTO. Se reamintește că, la acest 
gen de tragere, se extrag 66 de nu
mere in cadrul a 7 extrageri, cu
prinse în două faze. Extragerile 
sint grupate cite două sau cite trei, 
ceea ce înseamnă că se poate câș
tiga și cu 3 numere din 18 sau, 
respectiv. 24 extrase. Se atribuie 
și de data aceasta numeroase ciș- 
tiguri. tonstind in autoturisme 
„Dacia 1300". excursii peste hotare 
și însemnate sume de bani, de va
lori fixe și variabile. ULTIMA ZI 
pină cind șe pot procura bilete cu 
numerele favorite este SÎMBATA. 
11 IUNIE.

Furaje cit mai multe/ de bună calitate!
Ieri, in etapa a XXXI-a la fotbal

Rezultate normale, clasamentul rămîne neschimbat

(Urmare din pag. I)

tru cele 900 de taurine și 3 500 de oi 
pe care le avem — precizează pre
ședintele C.A.P. Pentru a asigura 
masă-verde pină in iarnă și a nu 
consuma furajele din stoc, punem in 
cultură dublă cite 150—200 hectare 
de porumb pe care animalele il pă- 
șunează pină toamna tirziu. Vreau 
să precizez că tot sistemul nostru de 
producere a furajelor se bazează pe 
folosirea eficientă a irigațiilor. Fără 
apa pe care o administrăm in can
titățile cerute după fiecare coasă nu 
ar fi posibil să realizăm nici jumă
tate din producțiile de furaje pe care 
Ie obținem in mod constant".

Pentru condițiile unităților din in
cintele îndiguite sint de real folos 
experiența, preocupările și . opiniile 
aflate la I.A.S Pietroiu „Deținem 
5 000 de taurine la îngrășat și 15 000 
d* oi, pentru care avem repartizate 
doar 500 ha, prea puțin pentru a a- 
sigura de pe această suprafață nece
sarul de furaje pentru intregul efec
tiv de animale — ne relatează ing. 
Ștefan Poienaru, directorul între
prinderii. De aceea ne-am pus pro
blema intensivizării producției de 
furaje, adică să găsim acea combi
nație de plante de nutret cultivate 
in succesiune care dă maximum de 
unități nutritive la unitatea de su
prafață. Bunăoară, combinația orz 
recoltat pentru fulgi sau plantă în
treagă. după care urmează porumb 
siloz asigură la hectar peste 15 mii 
de unități nutritive. La culturile pe
rene pentru furaje insă, cum este 
lucerna.' care deține ponderea din 
suprafața destinată bazei furajere 
(peste 60 la sută), nu poți să faci a- 
semenea combinații și maximum de 
unități nutritive rămîne la circa 10—11 
mii la hectar. De aceea, pentru noi 
este esențial să sporim substanțial 
producția la plantele anuale de nu
treț pentru a compensa deficitul de 
unități nutritive pe care-1 înregis
trăm".

Faptul că în această întreprindere 
terenurile destinate bazei furajere 
sint fertilizate eu prioritate cu in- 
grășăminte organice, cite 80 de tone 
la hectar, că și aici terenurile cele 
mai bune sint repartizate producerii 
furajelor, iar udările se fac de cile 
ori este nevoie a dus la obținerea 
unor producții bune și constante : îh 
medie la hectar. 150 tone sfeclă fu
rajeră, 50—60 tone de lucernă masă- 
verde și 60 tone masă-verde la. pă
șunea cultivată. Trebuie să facem 
insă o precizare : aceste producții 
obținute la plantele de nutret culti
vate in ogor propriu, ia care se a- 
daugă culturile duble și furajele 
grosiere, chiar dacă asigură necesa
rul de furaje sub aspect cantitativ, 
ele nu răspund cerințelor de calitate 
privind furajarea științifică, furaja
re care impune să se asigure un a- 
nume număr de unități nutritive in 
rația zilnică a fiecărui animal, pen
tru a se obține cel puțin producțiile 
planificate. Dar asupra acestei ches
tiuni vom reveni.

In județul Călărași există insă 
multe unități care intră an de an in 
iarnă cu mari deficite de nutrețuri. 
Dna dintre aceste unități este și 
C.A.P. din comuna Vlad Țepeș. Anul 
trecut, la intrarea in iarnă, in parcul 
de furaje erau mai puțin, decit stric
tul necesar. 164 tone lin. 1 200 tone 
suculente și 450 tone furaje grosie
re. ceea ce a creat mari dificultăți 
pentru întreținerea animalelor oină 
la noua recoltă de masă-verde. Dacă 
vom arăta producțiile realizate anul 
trecut, ia plantele de nutreț — in 
medie la hectar. 33 tone lucernă 
masă-verde, 15 tone iarbă de Sudan. 
30 tone porumb masă-verde. 15 tone 

borceag și 30 tone ( ! '! !) sfeclă fu
rajeră — avem și explicația defici
tului mare de furaje din această u- 
nitate. Producțiile la plantele de nu
treț nu sint nici măcar la jumătatea 
celor planificate și aceasta deoarece 
aici se mai repartizează terenuri cu 
fertilitate scăzută pentru produce
rea furajelor, anul trecut nu s-a ad
ministrat nici un kilogram de îngră
șăminte chimice sau organice pe te
renurile destinate bazei furajere, 
s-au aplicat doar două udări la lu
cernă in loc de 4—S, iar restul plan
telor de nutreț, din cauza lipsei de 
motorină și de energie, nu au fost 
udate niciodată. La aceste cauze tre
buie adăugată d^ fapt principala : 
lipsa de răspundere a consiliului de 
conducere in general și a cadrelor 
cărora le revenea sarcina exp'resă a 
producerii furajelor, in special.

Cu mici diferențieri in ce privește 
amploarea lor. aceste cauze se regă
sesc in toate unitățile care înregis
trează an de an producții scăzute de 
furaje, care le ajung, cum se spune, 
să trăiască de azi pe miine. Toate 
acestea evidențiază existența unor 
serioase neajunsuri in modul de or
ganizare a activității de producere a 
furajelor și in ce privește respecta
rea tehnologiilor la culturile fura
jere. Este tocmai ceea ce explică ni
velul scăzut de unități nutritive re
alizate la hectar, care a oscilat de 
la 4 697 U.N. in anul 1982 la 5 463 
U.N. in anul trecut. în medie pe ju
deț. Iată de ce această stare de lu
cruri necorespunzătoare a constituit 
obiectul Unei analize ample, respon
sabile. efectuată de Comitetul jude
țean de partid, care a Întreprins mă
suri concrete ca în acest an să aibă 
loc o îmbunătățire radicală in acti
vitatea de producere a furajelor. No
tăm in acest sens măsurile luate 
pentru îmbunătățirea structurii plan
telor de nutreț cultivate, produce
rea semințelor de plante furajere pe 
plan local; aplicarea fermă a tehno
logiilor . recomandate de specialiști, 
producerea, intr-o măsură mal mare, 
a finului vitaminos de lucernă. ex
tinderea culturilor de rădăcinoase 
care asigură producții mari la hec
tar și a meiului in cultură dublă 
pentru producerea unor cantități su
plimentare de fin. Toate aceste mă
suri insă, de ordin tehnic și organi
zatoric, nu pot conduce la creșterea 
imediată a producției decit pe fon
dul creșterii răspunderii și a schim
bării radicale a concepției privind 
organizarea producerii furajelor.

Materializarea acestui program de 
măsuri se află in plină desfășurare. 
Tocmai pentru a se ajunge la re
zultatele scontate privind creșterea 
substanțială a producției de furaje, 
considerăm util să aducem in dis
cuție și unele aspecte care constituie 
in momentul de față o frină in rea
lizarea acestui obiectiv major. Chiar 
prin planul de producție se prevede 
ca sursă principală pentru realizarea 
furajelor suculente — silozul — po
rumbul insămințat in cultura a doua. 
Calculul hirtiei este corect. Porum
bul in cultură dublă poate constitui 
sursa pentru un siloz de cea mai 
bună calitate. Cu condiția ca întrea
ga suprafață să fie semănată cit mai 
repede după premergătoarele tim
purii, să se aplice udări după nece
sitate. ca de altfel și îngrășăminte 
organice și chimice, tot după nece
sitate, toate acestea condiționind a- 
jungerea. plantelor in faza de for
mare a știuleților de lapte ceară. 
Acesta este, cum spuneam, calculul 
hirtiei. In realitate, datorită mai 
multor cauze de natură subiectivă, 
dar și obiectivă, lucrurile se prezintă 
eu totul altfel. Ce cultură are prio
ritate la semănat : porumbul in cul

tură dublă pentru boabe sau cel pen
tru siloz ? „Din păcate — ne spune 
medicul veterinar Gheorghe Mihai, 
director cu producția zootehnică la 
direcția agricolă județeană — nu este 
așa cum doresc zootehniștii, cum de 
altfel prevede și legea planului de 
producție. Primele suprafețe d‘in 
culturile duble, după premergătoare 
timpurii, sint semănate cu porumb 
boabe, legume și mai recent și cu 
fasole, soia și tloarea-soarelui. Nu
mai la porumb boabe și legume pla
nul de culturi duble este de 56 mii 
de hectare, iar noi avem premergă
toare timpurii doar 35 000 hectare 
cite sint cultivate cu orz. Automat, 
porumbul pentru siloz în cultură du
blă este semănat, în aceste condiții, 
după data de 10 iulie, pe terenurile 
eliberate de grîu. Evident, rămîne 
prea puțin timp ca plantele să a- 
jungă la maturitatea pentru însilo- 
zare. Ca atare, producția este mică, 
iar dacă lași lanurile pină toamna 
tirziu pentru a forța creștdrea „in 
greutate" riști să le prindă bruma și 
să pierzi toată recolta. An de an a- 
ceastă experiență se repetă cu o 
unică consecință : în loc să se facă 
un siloz de calitate, sursa principală 
pentru „siloz" devin cocenii uscați, 
care, preparați cu apă și sare, au o

CHIAR LA NIVELURI MAXIME DE PRODUCȚIE 
-CONDIȚII MINIME DE FURAJARE?

S-a conturat deci limpede ideea 
subliniată intr-un fel sau altul de toți 
interlocutorii, care corespunde intru 
totul realității, că nivelul producției 
de furaje la toate categoriile, reali
zat in momentul de față, este cu 
mult sub posibilități și cu foarte 
mult sub nivelul cerințelor. Să cal
culăm insă la ce nivel de producție 
de furaje se poate ajunge pe un sol 
dintre cele mai fertile, de factura 
celui mai bun din județul Călărași, 
practicind și o agrotehnică corespun
zătoare. Ajungem la concluzia că 
nivelul maxim posibil — cu tehnolo
giile cunoscute și celelalte condiții 
asigurate la nivel optim — este de 
exemplu 70—75 tone masă-verde de 
lucernă, 200 tone sfeclă furajeră, 
65—70 tone de porumb siloz și 60—70 
tone de masă-verde pe pășunile cul
tivate. Experiența, practica, calculul 
teoretic demonstrează că aceste pro
ducții pot fi socotite de un nivel 
foarte bun. Realizarea lor echiva
lează cu obținerea la hectar a maxi
mului posibil — 10 500—11 000 — 
de unități nutritive. Problema este : 
asigură aceste producții maxime fu
rajarea rațională a întregului efec
tiv existent de taurine și ovine, pen
tru realizarea unor producții de lap
te, carne și lină la nivelul maxim 
al fiecărei specii și rase, la poten
țialul lor biologic ? Iată la ce con
cluzie au ajuns specialiștii Trustului 
I.A.S. Călărași, punînd in balanță 
efectivele existente, suprafața desti
nată prin plan producerii furajelor 
in ogor propriu și producțiile plani
ficate de lapte, carne și lină.

Cele 20 de întreprinderi ale Trus
tului I.A.S. Călărași vor deține la 
sfirșitul anului 58 000 de taurine și 
190 000 de ovine. Pentru producerea 
furajelor in ogor propriu au fost 
repartizate prin plan 8 500 hectare, 
la care se adaugă plantele de nutreț 
ce se vor insămința in cultură du
blă după cerealele păioase și fura
jele din producția secundară — paie, 
coceni, vreji etc. Calcuțul este sim
plu. Pe un hectar destinat producerii 
furajelor in ogor propriu trebuie să 
fie crescute 7 U.V.M., sau altfel 

valoare nutritivă foarte mică. Ca să 
hrănești un animal cu asemenea si
loz și să-i asiguri cele 8—10 unități 
nutritive, care constituie minimum 
pentru rația zilnică, _ înseamnă ca 
animalul respectiv să consume pe zi 
300—400 kg din asemenea siloz, mai 
mult uneori decit greutatea proprie. 
Rezultă deci, ca o cerință impusă de 
practica de pină acum, necesitatea 
corelării indicatorilor de plan pri
vind cultura dublă de porumb boabe, 
legume și alte plante, cu suprafața 
ce trebuie s-o punem cu porumb 
pentru siloz în. cultură dublă, cu atit 
mai mult cu cit prin plan aceasta 
este singura sursă de a realiza o 
categorie foarte importantă de fu
raje — suculentele — nu din coceni, 
care au un aport foarte mic la creș
terea producției zootehnice, ci din 
porumb plantă întreagă cu știuleți 
în faza de lapte ceară".

Nu mai puțin importante sint și 
alte cauze, o pondere însemnată re
venind lipsei apei pentru irigații și 
neadministrării unor cantități mai 
mari de îngrășăminte organice la 
plantele de nutreț, cauze care duc, 
de asemenea, la rezultate slabe in 
ceea ce privește producția de fura
je atit in ogor propriu, cit și din 
culturi duble.

spus, pentru o taurină adultă revine 
0,14 hectare de teren. Să mergem 
mai departe, pentru a vedea cit tre
buie să producă acest hectar, incit 
să se asigure necesarul de furaje co
respunzător încărcăturii de animale 
și, ce-i mai important, pentru reali
zarea producțiilor planificate, care în 
acest an sint de 3 700 litri de lapte 
pe o vacă furajată. 600 grame spor 
niediu de creștere în greutate pe zi 
pentru taurinele la ingrășat și 6,1 kg 
lină, in medie, de la fiecare oaie. 
Ltiind in considerație o valoare mo
derată a rației zilnice, de numai 10 
unități nutritive, rezultă că, pe an. o 
unitate vită mare are nevoie de mi
nimum 3 600 de unități nutritive. A- 
ceasta înseamnă că la încărcătura 
de V U.V.M.. pe un hectar trebuie 
să se obțină peste 25 000 de unități nu
tritive, pentru a se asigura hrana a- 
cestor animale corespunzător reali
zării unor producții moderate. Or, 
chiar in condițiile realizării unor 
producții de furaje Ia nivelul maxim 
posibil cu tehnologiile actuale — pe 
un hectar cultivat cu plante de nu
treț in ogor propriu se pot obține 
cel mult 11 000 de unități nutritive. 
La acestea, dacă adăugăm aportul în 
unități nutritive pe seama furajelor 
din cultura dublă și din producția 
secundară, calculat la 7 000 U.N. la 
hectar — de asemenea la un nivel 
maxim de producție — se ajunge la 
un total de 18 000 U.N. ce se pot ob
ține pe un hectar. Rămin deci 7 000 
de unități, nutritive pentru care nu 
există nici o sursă de acoperire.

Aceasta deci in condițiile in care 
s-ar realiza producțiile amintite la 
plantele de nutreț. Dar. după cum 
am văzut, asemenea producții mari 
datorită unor cauze subiective, dar 
și obiective, nu se realizează decit 
pe alocuri și pe suprafețe foarte 
mici.

Intr-un articol viitor vom prezenta 
opinii ale unor specialiști și cadre 
de conducere din agricultura jude
țului in legătură cu aceste asoecte. 
dar și cu alte probleme de care de
pinde asigurarea întregului necesar 
de furaje.

In ediția nr. 70 a campionatului 
național de fotbal, divizionarele ,.A“ 
au parcurs 31 de etape ; au mai ră
mas deci incă trei și. la 22 iunie, 
vom cunoaște toate răspunsurile pe 
care publicul le așteaptă cu un inte
res tot mai mare de citva timp în
coace. Etapa de ieri (dominată de 
derbiul derbiurilor : Steaua — Dina
mo) a fost deosebit de agitată, dar 
scorurile finale au fost normale, 
adică cele presupuse dinainte de 
multi iubitori ai fotbalului. Dar iată 
rezultatele...

Steaua — Dinamo 3—3 (1—1). Me
ciul pentru -titlul de campioană in- 
cheindu-se nedecis. Steaua se află in 
continuare in avantaj, făcînd astfel 
incă un pas spre o nouă cunună de 
lauri. Tot nedecis (0—0) se încheiase 
și partida din tur. dar de data aceas
ta jocul a fost evident superior celui 
de atunci, jucătorii steliști si cei di- 
namovisti intrecindu-se în a crea 
faze rapide și spectaculoase, in a în
scrie goluri care de care mai aplau
date. Marcatori au fost Hagi (de 
două ori. o dată din penalti). Lăcă
tuș. Vaișcovici (de asemenea, două 
goluri, din care unul din penalti) și 
Cămătaru. dar merite pentru specta
colul de ținută și valoare tehnică 
oferit revin deopotrivă jucătorilor 
ambelor echipe. Rezultatul de egali
tate este fidel meciului, și prin ur
mare echitabil ; Steaua păstrează 
avansul de un punct și golaverajul 
mai bun față de urmăritoarea sa.

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

„U. S. News and World Report"

„Agenții regeneratori" 
vor revoluționa medicina ?

Agenții regeneratori, folosiți re
cent in vindecarea rănilor deschi
se, in „reproducerea." unor porțiuni 
de piele umană in condiții de labo
rator și in furnizarea -de globule 
albe organismului uman, constitui? 
domeniul cel mai promițător al 
medicinii — scrie revista america
nă „U.S. NEWS AND WORLD 
REPO KJ".

Datorită tehnicii moderne de pia- 
nipulare a geneticii bacteriilor este 
posibilă In prezent fabricarea de 
„copii" ale acestor agenți regene
ratori (growth factors) in cantități 
importante, pe cind, cu puțini ani 
in urmă, se puteau obține, cu mari 
eforturi, doar mici cantități de la 
unele animale aflate în faza em
brionară.

Acești noi agenți permit literal
mente confecționarea de noi celule 
capabile să le înlocuiască pe cele 
bolnave, a explicat hematologul a- 
merican Malcolm Moore, de la cen
trul de tratamente împotriva can
cerului „Memorial Sloan-Ketter- 
ing“.

De cind au fost descoperiți pen
tru prima oară in timpul celui 
de-al doilea război mondial șl pină 
in prezent, au fost identificați .30 
de astfel de agenți, care accele
rează reproducția celulară la nive
lul pielii, al sistemelor nervos și 
osos. Experții sint convinși că se 
Vor descoperi noi substanțe ce vor 
putea fi folosite, treptat, la nivelul 
întregului organism uman. Pentru 
moment, agenții regeneratori și-au 
găsit mediul cel mai propice. în he
matologie, domeniu in care s-a 
reușit utilizarea lor pentru obține
rea de singe artificial, datorită ca

Dintre celelalte partide, numai 
una a mai interesat partea superi
oară a clasamentului ;

Oțelul Galați — Universitatea 
Craiova 4—2 (2—0). Craiovenii se 
apropiaseră la un moment dat la
1— 2, dar recunoscuta forță pe teren 
propriu a oțelarilor și-a spus pină 
la urmă cuvîntul.

în rest, toate celelalte șase partide 
care s-au jucat ieri (una. Corvinul 
— C.S.M. Suceava a fost amînată, 
hunedorenii jucind la Tirana in 
Cupa balcanică) au interesat „zona 
neliniștită" a clasamentului, cite una 
sau chiar ambele competitoare aflin- 
du-se in plin și prelungit efort pen
tru evitarea retrogradării :

Sportul studențesc — F.-C. Argeș
2— 1 (1—1). Intilnirea dintre veci
nele de clasament și „prietenele" de 
suferință a dat ciștig de cauză stu
denților, dar numai după ce Eduard 
a deschis scorul pentru piteșteni, care 
au menținut egalitatea (consemnată 
de Coraș) pină in minutul 36 ; in 
acest minut Sorin Răducanu a în
scris golul care poate însemna ră- 
minerea in „A" pentru echipa sa. 
Suporterii studenților au fost însă 
puși la grea încercare în ultimele 
secunde cind portarul Cristian a 
scos (nici el nu maî știe cum) o 
minge pe care toată lumea o văzuse 
in plasă.

Rapid — „U" Cluj-Napoca 2—0 
(0—0). Nici in Giulești, ca și în 

pacității deosebite pe care o au a- 
ceste substanțe in reproducerea de 
globule albe și roșii.

Pe lingă folosirea lor in comba
terea anemiei, aceste substanțe sint 
utilizate și in tratamentul măduvet 
osoase (care produce in organismul 
uman leucocitele), afectată de ra
diații, așa cum se intîmplă in ca
zul accidentelor nucleare sau in 
urma unui tratament anticanceros.

Unii specialiști sint convinși că 
s-ar putea găsi un agent regenera
tor capabil să oprească și să com
penseze pierderile grave de leuco- 
cite produse de virusul sindromu
lui imunodeficitar dobindit (SIDA).

In domeniile dermatologiei și of
talmologiei, noile substanțe au con
dus la obținerea unor, rezultate 
importante in vindecarea rănilor, 
arsurilor și ulcerațiilor de orice fel.

David Knighton, medic chirurg 
la universitatea din Minnesota, a 
conceput un nou tratament bazat 
pe astfel de agenți pe care il apli
că pentru vindecarea rănilor pa- 
cienților săi, într-o succesiune bine 
determinată, asemănătoare celei 
care se observă in natură. Astfel 
a obțin tlt vindecarea a 85 la sulă 
dintr-un* lot de 800 de pacienți, 
mulți dintre aceștia prezentind răm 
deschise care in mod normal ar ii 
necesitat amputarea.

Robert Elnberg, biolog In Massa- 
chussetts, a atras atenția că incă 
mai sint multe de făcut pină se 
vor putea valorifica integral posi
bilitățile pe care le oferă agenții 
regeneratori, dar are convingerea 
ca intr-o zi va fi posibilă repro
ducerea de organe întregi, capabi
le să le înlocuiască pe cele bolnave. 

Regie, gazdele nu mal pot ceda 
puncte, căci pentru ele punctele în
seamnă acum viață în... „A".

Petrolul — A.S.A. Tg. Mureș 1—0 
(0—0). Și astfel ploieștenii mai 
speră...

Politehnica Timișoara — Flacăra 
Moreni 3—1 (1—0). Timișorenii con
tinuă să joace cu „sabia lui Damo
cles" deasupra capului (mai ales că 
în ultima etapă așteaptă vizita 

■ Stelei !).
F.C.M. Brașov — Victoria Bucu

rești 3—2 (0—0). F.C. Olt — S.C. 
Bacău 2—0 (1—0). Două partide in 
care s-a jucat mai liniștit, gazdele 
atingindu-și obiectivul de a nu-și 
periclita o situație deocamdată li
niștită.

Gazdele învingind (cu excepția 
derbiului), clasamentul nu a suferit 
modificări structurale. Cele opt 
echipe amenințate (mai mult sau 
mai puțin) cu retrogradarea conti
nuă să aibă emoții. Rapid, „U“, S.C. 
Bacău, Sportul studențesc, F.C. Ar
geș. Poli Timișoara. Petrolul și 
C.S.M. Suceava mai au încă de su
ferit. Poate etapa următoare, a 32-a, 
să mai limpezească ceva apele. Vom 
vedea la 12 iunie... ■

Glieorqhe MITROI

ATLETISM. Proba feminină de 
800 m .din cadrul concursului inter
național de atletism de la Paris a 
fost ciștigată de sportiva româncă 
Mitica Junghiatu-Constantin, cu 
timpul de 2’02”23/100. Alte două vic
torii pentru culorile sportive româ
nești au fost obținute de Mariana 
lonescu la aruncarea discului cu 
66,46 m și Margareta Keszeg la 3 000 
m cu timpul de 8’59”77/100. In pro
ba de săritură în înălțime, Galina 
Astafei (România) a ocupat locul 
trei, cu 1,90 m • In concursul inter* 
național de atletism de Ia Ostrava, 
proba de aruncare a suliței a re
venit sportivului român Constantin 
Miclea, cu rezultatul de 75,98 m. Pro
ba feminină de 100 m plat a fost 
ciștigată de poloneza Jana Smolarek 
— U”55/100, urmată de românea Ma- 
rieta Ilcu — lD’72/100.

BOX. Palatul sporturilor din Le
ningrad găzduiește în această săptă- 
mină un mare turneu internațional 
de box la care participă, peste 100 
de sportivi din 15 țări. în gala inau
gurală. în limitele categoriei muscă, 
pugilistul român Nicolae Aiiuță l-a 
întrecut la puncte, cu o decizie de 
4—1, pe Cji Nin (R.P.D. Coreeană).

NATAȚIE. In ultima zi a con
cursului internațional de natație de 
la Tașkent. sportiva Corina Dumitru 
(România) s-a clasat pe primul Ioc 
în proba de 200 m fluture. înregis
trată cu timpul de 2’16”59/I00. De 
asemenea, echipele României au ter
minat victorioase in probele de șta
fetă 4X200 m liber — 8’28”28/ioo și 
4X100 m mixt in 4T9"85 100.

HANDBAL. Intr-un meci amical 
feminin de handbal disputat la Su- 
botica. echipa Iugoslaviei a întrecut 
la Emită, eu 26—25 (13—13) selec
ționata României.

FOTBAL. Vineri, ia Dusseldorf va 
începe turneul final al Campiona
tului european de fotbal, partida 
inaugurală disputindu-se între for
mațiile R.F. Germania și Italiei.



Stingerea focarelor locale de conflict 
-o cerință stringentă a consolidării 

păcii mondiale
Document de excepțională însem

nătate teoretică și practică. Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. de la sfîrșitul 
lunii aprilie demonstrează cu preg
nantă consecvența demersurilor per
severente ale secretarului general al 
partidului pentru înfăptuirea idealu
rilor de pace și progres, ale po
porului român, ale întregii ome
niri, in cadrul cărora un loc principal 
îl ocupă lupta pentru abolirea defi
nitivă a politicii de forță și de 
amenințare cu forța, pentru înce
tarea tuturor conflictelor militare 
din diferite regiuni ale lumii. In 
modul realist, științific și, totodată, 
cutezător, in care sînt abordate pe 
larg problemele păcii și progresului 
omenirii iși găsește expresie inalta 
responsabilitate manifestată de to
varășul Nicolae Ceaușescu față de 
destinele poporului nostru, ale tutu
ror popoarelor lumii.

Este meritul istoric al secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii, de a fi pus în lumină cu 
toată claritatea necesitatea inlocuirii 
vechii teze a inevitabilității războiu
lui cu o teză nouă, aceea a inadmi- 
sibilitățil — in actualele condiții ale 
dezvoltării armamentelor si armelor 
nucleare — a unui nou război mon
dial. Existenta armelor nucleare, cu 
uriașa lor putere de distrugere, ca
pabilă să provoace nimicirea a înseși 
condițiilor de menținere a vieții pe 
Pămint. impune o gindire si a abor
dare nouă a problemelor războiului 
Si păcii, care să pornească de la fap
tul că, in condițiile actuale, un nou 
război mondial este de neconceput.

Conflictele locale, un 
„substitut acceptabil" ? Dar 
din acest sens istoric al evo
luției vieții internaționale, adepți ai 
vechiului mod de gindire politică 
trag o concluzie paradoxală : res
pectiv. încearcă să acrediteze ideea 
că, in situația actuală, dacă războiul 
mondial se autoexclude. omenirea 
poate să accepte sau trebuie să se 
„resemneze" cu existenta conflic
telor locale, să le considere nu numai 
posibile, ci chiar admisibile. Dacă 
..locul cu focul" la scară mondială 
trebuie exclus, deoarece ar însemna 
o sinucidere generală, atunci se cau
tă — de către adepții încordării, de 
către cercurile militariste — ..refu
giu" în conflictele locale. Ele oferă 
prilejul pentru intervenții in diferite 
moduri, inclusiv prin forțe militare 
expediționare. sub pretextul apărării 
unor interese „vitale" sau spriji
nirii unor ..protejați", constituie po
ligoane de testare a noi categorii 
de arme și armamente, surse fabu
loase de tranzacții cu tehnică de 
luptă.

Acestea nu sînt speculații abstrac
te. ci fapte concrete, realități — tra
gice realități ! — ale vieții interna
ționale. cu consecințe dintre cele 
mai funeste. Niciodată. într-o peri
oadă așa-zisă de pace, nu au existat 
atitea conflicte locale regionale ca 
în cele peste patru decenii care au 
trecut de la ultima conflagrație 
mondială. Din 1945 și pină in pre
zent s-au înregistrat aproximativ 150 
de războaie locale, care au făcut 20 
de milioane de victime, un măcel 
depășind cu mult in proporții primul 
război mondial — care s-a încheiat 
cu tragicul bilanț a „doar" 10 mili
oane morți. La finele anului 1986 
erau active — adică se desfășurau 
din plin operații militare — 36 con
flicte regionale. Despre . amploarea 
acestora vorbește elocvent faptul că, 
de pildă, numai războiul dintre iran 
și Irak a făcut pină acum peste un 
milion de victime. în Nicaragua, in 
opt ani de crincene ciocniri, s-au 
produs peste 50 000 de victime și 
pierderi materiale evaluate la trei 
miliarde de dolari.

naționale a infirmat cu prisosință 
concluziile potrivit cărora războaiele 
locale ar apărea ca o fatalitate in 
viata popoarelor, că. fiind „margina- 
lizate". ele nu ar reprezenta un pe
ricol pentru pacea generală. Zi de 
zi. desfășurarea ostilităților. agra
varea lor au demonstrat cu priso
sință ce sursă potențială de pericole 
imense pentru pacea mondială re
prezintă aceste conflicte ; ele sînt, 
de fapt, războaie care. Prin angre
najul conexiunilor lor. al sisteme
lor de alianțe, al intereselor geostra- 
tegice, al implicațiilor politice, na
ționale. economice, strategice, anga
jează, intr-o formă sau alta, directă 
sau indirectă, numeroase alte state, 
inclusiv mari puteri. Experiența 
practică a arătat că înmulțirea fo
carelor de încordare, de conflicte 
militare a amplificat automat facto-, 
rii de risc ai extinderii lor. a gene
rat primejdia imprimării unor pro
porții mondiale. Dar chiar in ’ condi
țiile menținerii acestor conflicte in 
anumite limite, ele constituie factori 
permanenți de inveninare a raportu
rilor dintre state, de tensiune și în
cordare, au consecințe profund noci
ve asupra climatului politic mondial.

Căile sigure ale aplană
ri; Analizînd cu principialitate, cu 
profund realism conflictele existen
te în prezent în diferite regiuni 
ale lumii, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu evidențiază cu 
claritate căile sigure ale stingerii 
acestora : toate conflictele, toate li
tigiile. fără excepție, indiferent de 
natura sau forma de manifestare, de 
cauza, locul sau zona unde s-au 
produs, iși pot găsi rezolvarea prin 
mijloace pașnice, prin tratative in
tre părțile direct interesate. Evi
dent. datorită complexității unor 
probleme, tratativele nu pot aduce 
„pește noapte" soluțiile așteptate, 
deseori apar obstacole neprevăzute, a 
căror depășire necesită eforturi su
plimentare. Important este, potrivit 
noului mod de gindire preconizat de 
șeful statului român, ca părțile să 
acționeze cu răbdare și perseveren
tă. să contribuie la netezirea drumu
lui spre realizarea de înțelegeri. 
Chiar dacă tratativele se prelungesc 
în timp, față de pierderile umane, 
fată de imensele pierderi materiale, 
negocierile reprezintă calea incom
parabil preferabilă.

în acest spirit a acționat și acțio
nează tara noastră prin amplele de
mersuri pe arena internațională, 
care conturează pregnant o serie d.e 
linii-forță, cum sint : condamnarea 
și dezaprobarea hotărîtă a oricăror 
acte agresive, a intervențiilor mili
tare. a folosirii forței în general ; 
apeluri insistente pentru oprirea 
imediată a luptelor, sistarea oricărui 
amestpc din afară ; chemări la 
reconcilierea tuturor forțelor politice 
și sociale naționale, la înlăturarea 
divergențelor dintre .ele : inițierea de 
negocieri pentru rezolvarea proble
melor existente.

Cerința esențială : nonin- 
gerințele Esențial este, cum pe 
bună dreptate se arată în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. să se 
pună capăt cu desăvirșire amestecului 
in treburile interne ale altor state, 
intervențiilor militare, fățișe sau 
indirecte, de a se respecta dreptul 
popoarelor de a-si. hotărî dezvol
tarea in mod independent. Solutio
narea politică, pe calea tratativelor, 
a conflictelor și a diferendelor tre
buie să se facă pornindu-se de la 
respectarea libertății și independen
tei fiecărui popor, a dreptului 
imprescriptibil de a se dezvolta li
ber. de sine stătător, cu excluderea 
oricăror imixtiuni sau ingerințe din 
afară.

Așa cum se arată cu deplin temei 
în expunere, una din cauzele con

flictelor locale rezidă în ignorarea 
tezei marxiste care se pronunță îm
potriva exportului de contrarevolu
ție. cit . și im potriva exportului de 
revoluție, teză a cărei justete a fost 
demonstrată cu prisosință de întrea
ga desfășurare a evenimentelor 
contemporane.
' După cum se știe, sub pretextul 
că oriunde se dezvoltă mișcări de 
eliberare. în procesul firesc al luptei 
popoarelor pentru libertate și pro
gres. acestea ar fi „dirijate din afa
ră". ar constitui rodul unor „conspi
rații" externe, cercurile imperialiste 
au încercat și încearcă să-și justi
fice intervențiile militare directe 
sau prin intermediul unor grupări 
mercenare — intervenții menite a 
aduce sau reinscăuna la putere re
gimurile docile. Din păcate. în 
întreaga perioadă postbelică. încer
cările de a exporta contrarevoluția 
au creat de mult.e ori stări acute de 
încordare, cum s-a întîmplat în 
timpul aventurii anticubaneze din 
aprilie 1961, de la Playa Giron : in 
octombrie 1983. cind trupele ameri
cane au invadat Grenada pentru a 
elimina „pericolul marxist" sau în 
ultimii ani in Nicaragua — practici 
la care, sub alte forme sau pretexte, 
au fost supuse și alte țări, precum 
Panama. Evident, nu „conspirațiile 
externe" constituie sursa frămintă- 
rilor și evenimentelor din unele țări 
latino-amerieane. nu oriunde apare 
un conflict cauzele trebuie căutate 
în afară ; factorii care generează 
mișcările insurecționale sînt exploa
tarea la care au fost supuse masele 
populare de companiile străine, le
zarea demnității naționale, știrbirea 
suveranității, amestecul brutal în 
treburile interne. Pe bună dreptate 
se subliniază în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. că inter
vențiile militare in alte țări, forțele 
contrarevoluționare nu pot înăbuși 
lupta popoarelor pentru indepen
dentă.

Experiența, realitățile lumii de
monstrează. in același timp, adevă
rul. reafirmat in expunere, po
trivit căruia solidaritatea, sprijinul 
politic, diplomatic și material nu pot 
fi înlocuite cu trimiterea unor forțe 
expediționare. intervenția militară 
dovedindu-se de natură a crea noi 
probleme, situații deosebit de grele. 
Nimic, și sub nici un pretext, nu 
poate substitui acțiunea conștientă a 
poporului respectiv, intervenția din 
afară ducînd în mod automat la 
complicarea și ingreunarea procesu
lui revoluționar.

Viața, desfășurarea evenimentelor 
confirmă pe deplin just.etea pozi
țiilor si demersurilor României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind necesitatea renunțării la for
ță în soluționarea problemelor in
ternaționale. Numai prin respectarea 
principiilor de bază ale raporturilor 
interstatale, numai pe cale politică, 
prin tratative se poate asigura gă
sirea unor soluții realiste. reali
zarea unor rezolvări trainice proble
melor litigioase, conflictelor si dife
rendelor dintre state, corespunzător 
aspirațiilor de pace și progres ale 
popoarelor. In concepția secretarului 
general al partidului nostru, nu 
există problemă care să nu poată 
fi rezolvată pe cale pașnică. prin 
tratative, dacă se pornește de la 
dreptul fiecărui popor de a se dez
volta liber, de a se bucura de o reală 
independentă. de egalitate în 
drepturi, de respectul intereselor sale 
legitime.'

Respectarea strictă de către toate 
statele a acestor principii. întro
narea lor trainică și generalizarea 
lor în întreaga viată internațională 
vor duce la inlăturarea surselor de 
conflicte și războaie, asigurind po
poarelor posibilitatea de a-și afirma 
multilateral forțele creatoare, in
tr-un- climat de pace, prietenie Și co
laborare.

Petre STANCESCUîntreaga evoluție a situației inter

ILE DE PRESA
e scurt

Sesiunea Adunării Generale a O.N.ll. 
consacrată dezarmării

Larg consens de opinii asupra cerinței de a se acționa 
pentru înlăturarea pericolului nuclear

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite continuă lucrările ce
lei de-a treia sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării. Reprezentanții diferite
lor țări membre ale organizației 
mondiale — șefi de stat sau de gu
vern, miniștri de externe și amba
sadori — prezintă în plenul adunării 
sugestii și propuneri cu privire la 
diferitele aspecte ale problematicii 
dezarmării, chestiunea cea mai ur
gentă cu care se confruntă ome
nirea.

Președintele Braziliei, Jose Sarney, 
a subliniat necesitatea înlăturării ob
stacolelor din calea înfăptuirii de
zideratului vital al lumii contempo
rane — pacea. El a adăugat că a- 
ceasta nu poate fi menținută prin te
roare și forță sau prin investirea 
unor. resurse uriașe pentru extinde
rea producției de arme, în timp ce 
doar o cantitate infimă de mijloace 
este destinată eradicării sărăciei. 
Stă în puterea omenirii, a spus pre
ședintele Sarney, să preîntîmpine iz
bucnirea'unui cataclism nuclear.

La rindul său, președintele Afga
nistanului, Najibullah, a atras aten
ția asupra urgenței cu care trebuie 
întreprinse noi măsuri de dezarma-' 
re, apreciind că soluționarea altor 
probleme ale contemporaneității de
pinde de progresele realizate în acest 
domeniu. în același timp, el a expri
mat speranța că actuala sesiune va 
reprezenta o contribuție semnificati
vă la crearea — pină la sfîrșitul a- 
cestui secol — unei lumi fără arme 
nucleare, a păcii și colaborării.

Ministrul de externe al Marii Bri
tanii, Geoffrey Howe, a declarat că 
țara sa se pronunță pentru intensi
ficarea eforturilor în direcția inter
zicerii armelor chimice. El a subli
niat necesitatea ca toate statele, care 
nu au făcut încă acest lucru, să ra
tifice Protocolul de la Geneva din 
1925 care interzice folosirea armelor 
chimice, bacteriologice și a altora si
milare, evidențiind că, potrivit nor
melor dreptului internațional, toate 
statele trebuie să se abțină de la 
utilizarea armelor chimice.

Ministrul de externe al Republicii 
Panama. Jorge Ritter, analizind si
tuația din America Centrală, a de
clarat că tara sa respinge hotărît 
presiunile și actele de intimidare ale 
S.U.A. Guvernul panamez, a spus el, 
se pronunță pentru respectarea pre
vederilor acordurilor încheiate cu 
Statele Unite, care stipulează tre

cerea Canalului Panama sub suve
ranitatea părții panameze pină în 
anul 1999. El s-a pronunțat pentru 
respectarea dreptului la dezvoltare 
de sine stătătoare al popoarelor din 
regiune și pentru rezolvarea prin 
mijloace pașnice a tuturor diferende
lor existente în zonă.

Omenirea trebuie să accepte ideea 
instaurării securității prin dezar
mare ca o cerință majoră a contem
poraneității — a declarat ministrul 
de externe cehoslovac, Bohuslav 
Chnoupek. El a spus că. în era nu- 
clearo-cosmică. toate diferendele, 
inclusiv contradicția dintre sisteme 
diferite, trebuie reglementate exclu
siv prin mijloace pașnice. Vorbitorul 
a atras atenția că un conflict nu
clear ar echivala cu sinuciderea 
omenirii, fără să poată reprezenta un 
mijloc de atingere a unor obiective 
politice, economice sau ideologicei 
El a reafirmat sprijinul țării sale 
pentru elaborarea cit mai grabnică 
a unei convenții internaționale vi- 
zînd interzicerea armelor chimice. 
Tot ca o măsură în cadrul procesu
lui dezarmării, este imperios necesar 
să se treacă imediat la interzicerea 
generală și totală a experiențelor cu 
arme nucleare, a încheiat vorbitorul.

Ministrul de externe al Italiei, 
Giulio Andreotti, a declarat că, în 
prezent, în multe regiuni ale lumii 
dominanta politică o constituie forța 
și războiul. Acum, mai mult ca ori- 
cind, s-a dovedit că tratativele con
stituie singurul mijloc de a se pune 
capăt situațiilor conflictuale. In în
cheiere, vorbitorul a subliniat nece
sitatea eliminării armelor chimice și 
a apreciat ?ă nici un considerent de 
ordin politic sau economic nu trebuie 
să influențeze negativ eforturile des
fășurate în direcția interzicerii cit 
mai urgente a acestor arme de dis
trugere în masă.

Delegatul Qatarului la Națiunile 
Unite a pledat în favoarea continuă
rii eforturilor internaționale, între
prinse prin intermediul și în cadrul 
organizației mondiale, pentru elimi
narea de pe glob a mijloacelor de 
distrugere, atît nucleare, cit și con
venționale. Necesitatea făuririi unei 
lumi fără arme și fără războaie este 
confirmată încă o dată de efectele 
nefaste ale războaielor regionale, ale 
ingerinței în afacerile interne ale al
tor state și ale nerecunoașterii drep
tului la autodeterminare al popoare
lor, a spus în încheiere delegatul 
Qatarului.

Propunere vizînd crearea unui sistem 
de verificare a dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
Cele șase țări participante la „Ini
țiativa de pace a celor cinci conti
nente" au prezentat oficial in cadrul 
sesiunii speciale a Adunării Gene
rale propunerea cu privire la crea
rea, în cadrul O.N.U.. a unui sistem 
de verificare a dezarmării. Propu
nerea , a fost înaintată de reprezen

tantul Suediei, țară care a găzduit, 
in ianuarie trecut, ultima reuniune 
la nivel inalt a cplor șase țări. Sis
temul de verificare a dezarmării 
este conceput ca parte a unei rețele 
multilaterale integrate, necesară șă 
garanteze pacea și securitatea în 
cursul unui proces de dezarmare și 
pentru făurirea unei lumi fără arme 
nucleare.

R S A ■■ Grevă generală de protest împotriva 
practicilor apartheidului

PRETORIA 8 (Agerpres). — In 
Republica Sud-Africană continuă 
greva generală de protest împotriva, 
tentativelor regimului minoritar ra
sist de a restrînge tot mai mult ac
tivitatea și drepturile organizațiilor 
sindicale, pentru abolirea măsurilor 
represive adoptate recent împotriva 
a 18 organizații democratice de lup
tă împotriva apartheidului și prac
ticilor rasiste. La acțiunile greviste 
iau parte aproape trei milioane de 
persoane. în mare măsură activita
tea economică și socială, sistemul do 
învățămînt și rețeaua comercială sint 
paralizate.

Intr-o declarație dată publicității. 
Congresul Național African cheamă

organizațiile politice, sociale și de 
tineret, pe reprezentanții tuturor 
păturilor sociale din R.S.A. să se 
alăture luptei pentru anularea de 
către regimul sud-african a interdic
țiilor dictate împotriva organizații
lor democratice și uniunilor sindica
le. pentru lichidarea sistemului de 
apartheid.

Poliția regimului rasist a deschis 
focul in orașe locuite de populația 
de culoare, unde se desfășoară ac
țiunea grevistă. După cum informea
ză agenția A.P.S.. șapte persoane au 
fost ucise, iar altele 20 rănite.

La greva generală organizată de 
conducerea sindicatului COSATU 
participă trei milioane de oameni.

Conferința arabă extraordinară la nivel 
inalt

ALGER 8 (Agerpres). — La Alger 
au început lucrările Conferinței a- 
rabe extraordinare la nivel inalt, la 
care iau parte 17 șefi de stat, trei 
delegații guvernamentale și pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat. Participă, de 
asemenea, Moussa Traore, șeful sta
tului malian, in calitate de președin
te în exercițiu al Organizației Uni
tății Africane.

Principala temă care se află în 
dezbaterea întîlnirii o reprezintă si
tuația din Orientul Mijlociu, în con
textul puternicelor revolte ale popu
lației palestiniene din teritoriile o- 
cupate de Israel, care continuă de 
șase luni fără întrerupere.

în alocuțiunea sa, președintele Al
geriei. Chadli Bendjedid, a subliniat, 
potrivit agenției M.A.P., necesitatea 
găsirii unei soluții politice problemei 
palestiniene, de a se pune capăt răz
boiului din Golf și de a se acționa 
pentru o reconciliere națională liba

neză, în vederea întăririi unității a- 
rabe. Referindu-se la problema pa
lestiniană, șeful statului algerian a 
apreciat că revolta poporului pales
tinian a accelerat maturizarea ideii 
unei conferințe internaționale cu 
privire la Orientul Mijlociu, sub e- 
gida O.N;U., cu participarea statelor 
membre permanente ale Consiliului 
de Securitate și a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei egală in 
drepturi cu toate părțile interesate, 
în calitate de unic reprezentant le
gitim al poporului palestinian.

Ideea convocării unei conferințe 
internaționale - de pace consacrate O- 
rientului Mijlociu a fost nota comu
nă a intervențiilor regelui Hussein 
al Iordaniei, a președintelui Comite
tului Executiv al O.E.P., Yasser A- 
rafat, a secretarului general al Ligii 
Arabe, Chedli Klibi, care au reafir
mat dreptul poporului palestinian de 
a avea un stat propriu și au evi
dențiat necesitatea sporirii ajutoru
lui acordat1 palestinienilor din terito
riile ocupate.

în sprijinul drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian

NAȚIUNILE. UNITE 8 (Agerpres). 
— într-o scrisoare adresată secreta
rului general al Națiunilor Unite, 
Javier Perez de Cuellar, președintele 
Comitetului O.N.U. pentru exercita
rea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian, Massamba Sarre, 
atrage atenția asupra continuării ac
telor represive ale autorităților 
israeliene in teritoriile arabe ocupa
te. în document se arată că forțele 
armate ale Israelului recurg la acte 
de violență împotriva populației ci
vile, aplică diferite forme de pedep

se colective. în scrisoare se sublinia
ză că aceste practici contravin con
vențiilor de la Geneva, rezoluțiilor 
O.N.U. și normelor general recunos
cute ale dreptului internațional.

In încheiere, se relevă necesitatea 
intensificării eforturilor pentru con
vocarea unei conferințe internațio
nale de pace în Orientul Mijlociu, 
.care să conducă la soluționarea pe 
cale politică a tuturor problemelor 
din regiune, inclusiv a problemei 
palestiniene, prin crearea unui sfat 
palestinian independent.

Alegerile preliminare din S.U.A.
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

Rezultatele provizorii ale ultimelor 
alegeri preliminare americane din 
statele California, New Jersey, Mon
tana și New Mexico — desfășurate 
marți — arată că Michael Dukakis 
a întrunit pină acum în total 2154 
de voturi — depășind majoritatea de 
2 081 delegați necesară pentru obți
nerea învestiturii Partidului Demo
crat pentru alegerile prezidențiale 
din luna noiembrie. Observatorii de 
la Washington remarcă in. același 
timp că, deși nu a putut obține în-

★
Referindu-se la: campania electo

rală din S.U.A., ziarul francez „LE 
FIGARO" scrie : „Orice campanie 
prezidențială in Statele Unite se îm
parte in trei etape : la început, lun
ga bătălie a alegerilor preliminare 
și a adunărilor electorale, in cadrul 
cărora pretendenții la candidatură 
se înfruntă pentru a obține învesti
tura partidului lor. Apoi urmează 
convențiile naționale unde democra
ții și republicanii iși desemnează ofi
cial candidatul și colistierul său: In 
sfirșit, va urma duelul final.

Cu alegerile din California, Neta 
Jersey, New Mexico și Montana,

vestitura democrată, principalul con
tracandidat al guvernatorului DukaJ 
kis, militantul de culoare Jesse 
Jackson, s-a bucurat de o largă 
popularitate în rindul electoratului, 
reușind să totalizeze 1 066 de delegați 
la convenție, din care 124 ciștigați in 
scrutinul de marți.

La republicani, George Bush, care 
nu are contracandidat. dispune în 
prezent' de 1 682 de delegați la con
venția națională, cu mult peste ma
joritatea necesară pentru a fi inves
tit, care este de 1139 voturi.

★
care s-au desfășurat la 7 mai, t-a 
încheiat prima parte a campaniei — 
cea mai imprevizibilă. Din Iowa in 
statul New York, trecind prin New 
Hampshire și celelalte state federa
le, ea n-a fost lipsită de lovituri de 
teatru. Dar cei mai apreciați din 
șirul candidaților posibili au fost 
Bush, la republicani, și Dukakis, la 
democrați.

Campania prezidențială se va an
gaja deci pe un teren nou : pentru 
Bush și Dukakis acum se pune pro
blema de a obține cel , mai mare nu
măr de voturi din partea electoratu
lui american".

Platforma electorală a forțelor 
de stingă mexicane

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — Partidul Mexican Socialist 
și formațiunea politică mexicană 
Curentul Democratic au hotărit să 
participe cu liste de candidați unice 
in alegerile prezidențiale din țară, 
de la 6 iulie — s-a anunțat la Ciu
dad de Mexico. Acordul semnat pre
vede sprijinirea candidaturii . la 
funcția supremă in stat a lui Cuauh
temoc Cardenas, prezentata de Cu

rentul Democratic și alte formațiuni 
politice mexicane grupate în Fron
tul Democratic Național. Programul 
electoral comun stipulează neadera- 
rea Mexicului la alianțe militare 
străine, inacceptabilitatea prezenței 
militare străine și a tranzitului de 
arme nucleare și chimice pe teri
toriul național și in apele teritoriale 
mexicane, impulsionarea luptei pen
tru demilitarizarea Americii Latine Și 
a zonei carâibiene.

PRIMIRE. Președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
Andrei Gromiko. a primit la Mos
cova o delegație parlamentară din 
Peru, condusă de președintele Con
gresului Național. Jorge Posada 
Stamburi, transmite agenția T.A.S.S. 
In cursul întrevederii au fost abor
date diverse aspecte ale situației 
internaționale actuale.

SESIUNE. La Beijing s-au în
cheiat miercuri lucrările sesiunii 
Comisiei chino-sovietice de coope
rare economică, comercială, științi
fică și tehnologică, informează a- 
gențiile T.A.S.S. și China Nouă. In 
cursul intilnirii și convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej intre Yap 
Yilin, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, și Iuri Mas- 
liukov, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. sra 
evidențiat că sesiunea a contribuit 
la dezvoltarea schimburilor econo
mice și comerciale dintre cele două 
țări.

CONVORBIRE. Secretarul gene
ral al P.M.S.U.. președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Ungare, 
Kăroly Grosz, a avut o Întrevedere 
cu președintele Finlandei. Mauno 
Koivisto. care întreprinde o vizită 
oficială in R.P. Ungară, relatează 
agenția M.T.I, Convorbirea s-a re
ferit la unele probleme ale relații
lor bilaterale și ale actualității in
ternaționale.

INVITAȚIE. La invitația secreta
rului general al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane. Erich Honecker, 
cancelarul federal al Republicii 
Austria. Franz Vranițzky. va efec
tua o vizită in R.D. Germană, in 
perioada 14—16 iunie 1988, infor
mează agenția A.D.N.

ALOCUȚIUNE. Intr-o alocuțiune 
rostită la New York, in fața mem
brilor Consiliului american pentru

relații externe, președintele Cipru
lui, Ghiorghios Vassiliou, și-a ma
nifestat satisfacția față de amelio
rarea din ultima perioadă a rela
țiilor dintre Grecia și Turcia, sub
liniind că acest proces este în con
formitate cu principiul reglemen
tării pe cale pașnică a disputelor — 
relatează agenția cipriotă de presă. 
O soluționare grabnică a problemei 
Ciprului este necesară spre binele 
celor două comunități din insulă, al 
popoarelor grec și turc, in intere
sul păcii și securității in Meditera- 
na. a spus in context președintele.

VIZITA. Președintele Repu
blicii Zimbabwe. Robert Muga
be. președinte în exercițiu al miș
cării de nealiniere, și-a încheiat 
vizita oficială in Spania, unde a 
fost primit de regele Juan Carlos 
și a avut convorbiri cu premierul 
Felipe Gonzalez. în cursul Între
vederilor au fost examinate rela
țiile bilaterale, aspecte ale situa
ției din cadrul mișcării de neali
niere si alte probleme de interes 
comun.

ÎNTREVEDERE. La Bonn a avut 
loc o întrevedere intre cancelarul 
federal. Helmut Kohl, și primul 
ministru al Indiei. Rajiv Gandhi, 
aflat intr-o vizită in R.F.G. Au fost 
examinate aspecte ale relațiilor 
bilaterale, in special in domeniul 
cooperării economice, ca și unele 
probleme ale actualității interna
ționale.

COMPONENTA NOULUI GU
VERN AFGAN. Primul-ministru 
al Afganistanului. Muhammed 
Hassan Sharq, a anuntat. in cadrul 
sesiunii comune a celor două ca
mere ale parlamentului. compo
nenta noului guvern, care are 18 
membri. Din cabinet — mențio
nează agenția Taniug — fac parte 
atit reprezentanți ai Partidului De
mocratic al Poporului din Afga
nistan. cit si personalități fără

partid. Postul de ministru de ex
terne este reținut, in continuare, 
de Abdul Wakil.

DECLARAȚIE. Intr-o declarație 
a Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene (guvernul) difuza
tă la Phenian se arată că R.P.D. 
Coreeană va asigura toate condi
țiile pentru ca preconizatele con
vorbiri de la Panmunjon dintre 
studenții din Nordul și Sudul 
Coreei să poată incepe la 10 iunie, 
în conformitate cu înțelegerile 
realizate anterior intre părțile par
ticipante. în cazul in care aceste 
convorbiri nu vor putea să se des
fășoare. responsabilitatea va cădea 
in exclusivitate asupra părții sud- 
coreene. 'specifică declarația.

PROTEST. Cercurile clericale din 
Italia s-au alăturat amplei campa
nii de protest împotriva intenției 
guvernului de a accepta hotărirea 
N.A.T.O. privind transferarea pe 
teritoriul italian a celor 72 de 
avioane de luptă americane de 
tipul „F-16", in prezent staționate 
la baza de la Torrejon (Spania). 
După cum informează agenția 
A.N.S.A.. un protest în acest sens 
a fost adresat de cercurile clericale 
guvernului de la Roma.

OFENSIVA. In provincia Ma- 
lange din nordul Angolei, forțele 
armate populare angoleze au scos 
din luptă 70 de elemente contra
revoluționare, ale căror acțiuni de 
destabilizare pe teritoriul țării sint 
susținute și finanțate de autorită
țile de la Pretoria. In cursul ofen - 
sivei a fost capturată o însemnată 
cantitate de armament și muniție 
de proveniență sud-africană și oc
cidentală și au fost eliberați peste 
300 de locuitori reținuți de ban
dele de contrarevoluționari, a â- 
nunțat postul de radio Luanda.

RECONCILIERE. în Uganda con
tinuă procesul de reconciliere na
țională, autoritățile guvernamen
tale anunțind că pină la sfirșitul 
anului va fi format un Consiliu in
terimar, organism de decizie legis
lativă pină la constituirea unui 
parlament al țării. Un moment im
portant in viața politică a Ugandei 
a fost decizia președintelui Yoweri 
Museveni de a acorda amnistie ge
nerală, urmată de acordul inter

rebelă — U.P.D.A.

venit între conducerea Armatei de 
Rezistență Națională (N.R.A.), de 
guvernămînt, și o mișcare armată

APEL. Președintele Nigeriei, 
Ibrahim Babangida, a adresat lin 
apel întregii populații a țării de a 
sprijini prin toate forțele progra
mele de redresare economică. El a 
subliniat că îmbunătățirea stării e- 
conomice a țării reclamă o serie de 
sacrificii, de care nigerienii trebuie 
să fie conștienți. Prin eforturi co
mune se pot realiza o adevărată 
independență, o împlinire econo
mică, democrația și dreptatea — a 
afirmat Ibrahim Babangida.

UN NOU PARTID ÎN TURCIA. 
In Turcia a fost anunțată crearea 
unui Partid ecologist. Noua forma
țiune politică, care va ralia în rin- 
durile ei militanți in favoarea apă
rării mediului natural, se adaugă 
celorlalte opt partide politice tur
cești, dintre care trei sint repre
zentate in parlament.

O PUTERNICA DEMONSTRA
ȚIE a studenților a avut loc la 
Seul. în urma intervenției forțelor 
de poliție s-au produs ciocniri 
violente. După cum relatează agen
țiile de presă, manifestanții au co
memorat moartea unui coleg, luptă
tor pentru instaurarea demo
crației.

ACCIDENT. Un avion militar 
american de tip „S-3 Viking" s-a 
prăbușit in Oceanul Pacific, la o 
distantă de aproximativ 320 km de 
Hpngkong. la scurt timp după de
colarea de la o baza americană din 
regiune — a anunțat un purtător 
de cuvint al forțelor aeriene ale 
S.U.A. Doi membri ai echipajului 
si-au pierdut viata, unul a fost 
rănit, iar un militar este dispărut.

VALUL DE FRIG și zăpezile 
care s-au abătut, in ultimele zile, 
asupra unor regiuni din zona de 
sud a Braziliei au afectat culturi
le agricole — transmite agenția 
I.P.S., citind un comunicat oficial 
dat publicității la Brasilia. Au fost 
compromise culturile, mai ales in 
statele Rio Grande do Șui. Santa 
Catarina. Parana și Sao Paulo. Zi
lele trecute s& înregistrat „cea 
mai grea iarnă* din ultimii zece 
ani din Brazilia".

Sint necesare eforturi 
conjugate in vederea 

apărării mediului ambiant 
Concluziile unui raport 

științific
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

La Washington a fost prezentat un 
raport al oamenilor de știință ce stu
diază, sub egida Organizației Mon
diale de Meteorologie și a Progra
mului O.N.U. pentru ocrotirea me
diului Înconjurător, schimbările în
registrate in clima de pe • Terra ca 
urmare a „efectului de seră", provo
cat de cantitățile mari de bioxid de 
carbon și de alte gaze degajate în 
atmosferă. Oamenii de știință apre
ciază că accentuarea efectului .și 
deci, implicit, creșterea temperaturii 
medii pot duce la topirea unei 
părți a ghețurilor planetare, ceea ce 
va provoca la rindul ei mari inun
dații. „Efectul de seră" va duce, de 
asemenea, la înaintarea deșerturilor 
și semideșerturilor, ca și la alte con
secințe nefaste. Pentru a combate a- 
ceste tendințe, specifică raportul, 
sink necesare eforturi conjugate in 
vederea prevenirii degajării in at
mosferă a gazelor arse, pentru. folo
sirea mai rațională a surselor de 
energie, pentru păstrarea pădurilor.

L_

Conferință consacrată 
ocrotirii Mării Baltice
STOCKHOLM’ 8 (Agerpres). — în 

localitatea Karlskrona din sudul 
Suediei au început lucrările celei 
de-a pațra Conferințe internaționale 
privind ocrotirea Mării Baltice. Par
ticipă cjrca 160 de delegați, repre- 
zentind țările riverane, ca și Norve
gia, Olahda și Marea Britanic. în ca
drul lucrărilor urmează să fie exa
minate o serie de măsuri și mijloace 
tehnologice în vederea eliminării 
surselor majore de poluare a mării 
și asigurării, astfel, a echilibrului 
biologic in zonă.

„Marea, omul și pacea"
Prin hublourile laterale: se poate 

vedea o uriașă caracatiță pierzin- 
du-se in direcția unei „pădurici" 
de corali ; prevăzută cu un panou 
transparent, partea inferioară a 
submarinului oferă privitorilor o 
altă imagine — un banc de pești 
multicolori în căutare de planc
ton ; ferigi marine de un verde 
crud unduiesc in bătaia valurilor ; 
un calcan enorm pare a clipi mirat 
din ochi... O scenă dintr-unul din 
documentarele care au făcut faimă 
comandantului Jacques Cousteau ? 
Nu, o mostră a surprizelor pe care 
le poate oferi cea mai nouă ramu
ră a industriei turistice : turismul 
submarin.

Visul de a explora adîneurile 
mărilor i-a însoțit, dintotdeauna pe 
pămînteni. Legenda spune că A- 
lexandru cel Mare s-a cufundat in 
valuri intr-un clopot de sticlă ; in 
carnetele sale, Leonardo da Vinci 
a schițat o navă submersibilă cu 
secole înainte ca mintea fertilă a 
lui Jules Verne să. fi închipuit, cu 
al său Nautilus prototipul. subma
rinelor de azi. lata, că acum, teh
nica modernă a permis construirea 
unor submarine destinate si des
chidă unui număr cit mai i,nare de 
oameni ferestrele spre o lume fas
cinantă, aducindu-le in fața ochilor 
splendorile „continentului albas
tru". în largul Caraibilor, in apele 
care înconjoară Australia și Thai
landa, in golfurile Floridei, in di
ferite zone ale Mediteranei s-au și 
înființat sau sint pe punctul de a 
se înființa primele centre de tu
rism subacvatic.

...Marea sugerează însă spiritelor , 
îndrăznețe și alte proiecte. Un 
grup de navigatori peruani și spa
nioli s-a avintat, de exemplu, la 
sfirșitul lunii trecute, in imensita
tea Pacificului cu o ambarcațiune 
construită din trestie pentru a de
monstra, de-a lungul unei călătorii 
prevăzute să dureze o jumătate de 
an, pe o rută însumind 12 000 kilo
metri, fundamentul teoriilor care 
susțin că, în trecutul îndepărtat, 
populațiile polineziene au migrat, 
folosind ambarcațiuni similare, spre 
America de Sud. Intr-un port me
xican sint în curs de construcție 
replicile a două din cele trei cara-

vele cu care Columb a descoperit 
America ; „Nina“ și „Pinta". Ele 
urmează'a se alătitfa replicii, deja 
coiistruite, a celei de a treia cara
bele „Santa Maria" (rebotezată 
„Marigalante") și a reface, in sens 
invers, drumul parcurs de Columb ; 
călătoria ■ este prevăzută pentru 
1992. cind se împlinesc 500 de ani 
de la descoperirea Lumii noi. Des
tinat să glorifice cutezanța înainta
șilor care au știut să braveze ad
versitățile naturii pentru a lărgi 
orizonturile cunoașterii, acest din 
urmă proiect a fost inițiat de o a- 
sociație mexicană denumită simbo
lic „Marea, omul și pacea".

Sugestivă asociere, menită, neîn
doios, să readucă în atenție vocația 
esențialmente pașnică -a întinderi
lor nesfirșite ale 'mărilor și ocea
nelor, ca punți. în cel mai autentic 
sens al cuvintulul. intre oameni și 
continente. Adevăr care nu strică 
să. fie reamintit intr-un moment 
cind; din' păcate, aceste întinderi 
sint brăzdate de nave de suprafață 
sau submarine pe care sint ampla
sate o treime din arsenalele nu
cleare mondiale, cind flotele mili
tare sporesc cu noi și noi unități, 
cind zilnic se anunță manevre ale 
bastimentelor de război. In nume
le acestui adevăr, in numeroase 
porturi vest-europene s-a desfășu
rat foarte recent, sub lozinca sem
nificativă „Dezarmați marea", o 
săptămână de protest împotriva ac
cesului in aceste porturi a navelor 
cu arme nucleare la bord ; in nu
mele aceluiași adevăr, organizația 
ecologică „Greenpeace" a lansat 
campania cu nume tot atît de sem
nificativ „Mările — libere de arma 
nucleară".

In fond, toate asemenea fapte — 
de la turismul submarin și expedi
țiile pentru verificarea unor ipote
ze științifice pină la acțiunile miș
cărilor .pacifiste — urmăresc unul 
și același scop : ca marea, leagănul 
primordial al vieții, să-și redobân
dească menirea dintotdeauna, ast
fel ' ca alăturarea cu omul și pacea 
să devină nu numai întru totul fi- . 
rească, ci și de nedesfăcut.

R. CAPEESCU
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