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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, a
avut loc, vineri, 17 iunie, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.
In cadrul ședinței a fost prezentat un RAPORT
PRIVIND STADIUL LUCRĂRILOR DE RECOLTARE
A CULTURILOR AGRICOLE DE VARĂ.
Pornind de la situația prezentată, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat că avem o recoltă
bună de orz, că, în general, și culturile de griu
se prezintă bine. Evaluările la cartofi și legume
arată că și în acest sector există condiții pentru
a se obține producții ridicate. Esențial este acum
- a subliniat secretarul general al partidului —
să se ia toate măsurile ce se impun pentru strîngerea, la timp și fără nici un fel de pierderi, a
întregii recolte de vară, preluarea și predarea
cantităților stabilite la fondul de stat, pentru a
se asigura astfel o bună aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare, precum și sa
tisfacerea altor cerințe ale economiei naționale.
In continuare, Comitetul Politic Executiv a exa
minat RAPORTUL PRIVIND MODUL CUM S-A
ACȚIONAT PENTRU EXECUTAREA $1 ÎNTREȚINE
REA SISTEMELOR DE IRIGAȚII iN PRIMELE CINCI
LUNI ALE ANULUI 1988. Din datele cuprinse în
raport reiese că, pe lîngă rezultatele bune obți
nute in unele județe, în înfăptuirea programului
de irigații au continuat să se manifeste o serie
de deficiențe care au determinat nerealizarea și nepunerea în funcțiune a tuturor capa
cităților de irigații prevăzute in plan, precum
și neexecutarea integrală a lucrărilor de între
ținere și reparare a sistemelor de irigații.
Pentru lichidarea neintirziatâ a acestei stări
de lucruri, secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a cerut Ministerului
Agriculturii, organelor agricole, consiliilor popu
lare să ia toate măsurile in vederea îmbunătăți
rii radicale a muncii în acest domeniu, pentru
recuperarea răminerilor in urmă și încadrarea
riguroasă in prevederile de plan. Va trebui să se
acționeze in așa fel incit, pină in luna noiembrie
a.c., suprafața totală amenajată pentru irigații
să depășească 4 milioane de hectare. In reali
zarea lucrărilor de irigații stabilite s-a indi
cat să se țină seama de relief, de cursurile de
apă, de organizarea teritoriului, asigurindu-se o
mai bună valorificare a acestora, utilizarea ra
țională a terenurilor agricole.
Paralel cu executarea noilor lucrări, cu pre
ocuparea pentru punerea la termen in funcțiune
a capacităților prevăzute, va trebui să se acor
de, în continuare, o atenție deosebită bunei în
trețineri și reparări a sistemelor de irigații, gos
podăririi cu eficiență maximă a apei, energiei
electrice, carburanților și a celorlalte materiale,

astfel ca plantele să primească la timp și in
cantitate suficientă apa necesară.
in strinsâ legătură cu toate aceste probleme,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie re
văzut și actualizat intregu! program național de
irigații și îmbunătățiri funciare, acordindu-se, in
acest cadru, o atenție sporită lucrărilor de scărificare și de eliminare a băltirilor, astfel incit în
treaga suprafață agricolă a țării să fie pe deplin
folosită, să se obțină producții agricole tot mai
mari, la nivelul prevederilor de plan, al cerințe
lor și obiectivelor noii revoluții agrare.
In continuare, in cadrul ședinței a fost prezen
tat un RAPORT AL MINISTERULUI DE INTERNE
Șl PROCURATURII GENERALE A REPUBLICII SO
CIALISTE ROMÂNIA CU PRIVIRE LA ÎNCHEIEREA
ILEGALĂ A UNUI CONTRACT CU FIRMA KIMIKALIECHTENSTEIN PRIVIND DEPOZITAREA IN POR
TUL LIBER SULINA A UNOR MARI CANTITĂTI DE
REZIDUURI CHIMICE Șl PETROCHIMICE INDUS
TRIALE.
Cu prilejul cercetărilor efectuate, s-a constatat
că — abuzind de statutul special al portului Sulina
ca port liber și incălcind prevederile legilor
românești care interzic aducerea și depozitarea
pe teritoriul țârii a oricăror reziduuri ce prezintă
pericol pentru securitatea si sănătatea populației
- administrația portului a încheiat, incă din anul
1986, un contract cu firma Kimika - Liechtenstein,
prin care ii dădea dreptul să depoziteze reziduuri
chimice și petrochimice in portul liber Sulina, iar
in 1987 întreprinderea de comerț exterior „Chi
mica" - București a încheiat, tot în condiții abu
zive și ilegale, un, contract cu aceeași firmă străi
nă pentru valorificarea acestor produse in tară.
Din cercetări a rezultat că firma străină a as
cuns conținutul produselor depozitate și, încâlcind
legile țării noastre, precum și legile internațio
nale, a început depozitarea reziduurilor chimice
și petrochimițe in portul liber Sulina.
In timpul controlului s-au luat măsuri pentru
oprirea aducerii și depozitării de noi substanțe
chimice pe teritoriul României și pentru rezilierea
contractelor ilegal încheiate.
Față de aceste grave incălcări ale ieqalitâții,
s-a luat măsura destituirii directorului Administra
ției portului liber Sulina, a directorului întreprin
derii „Chimica" - București, □ altor cadre cu
funcții de răspundere din conducerea acestor uni
tăți, urmind să fie trase la răspundere de orga
nele judiciare, potrivit legilor țării.
De asemenea, s-au luat măsuri în conformitate
cu legile țării și legile internaționale pentru
acționarea in judecată și tragerea la răspundere
a firmei străine.
In același timp, s-a hotârit destituirea direc
torului Direcției generale a vămilor și au fost

sancționate și alte cadre din acest sector de ac
tivitate, care nu au exercitat, potrivit atribuțiilor
ce le reveneau, controlul asupra provenienței și
conținutului produselor ce intră in țară.
De asemenea, s-a hotârit destituirea tovarășului
Constantin Stanca, ministru secretar de stat la
Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, care a aprobat încheierea
acestor contracte și a dezinformat in legătură cu
clauzele și conținutul acestora.
Totodată, pentru încălcarea gravă a legilor
țării și abuz de putere, pentru superficialitatea și
lipsa de răspundere cu care au aprobat înche
ierea contractelor, s-a hotârit eliberarea tovară
șului llie Văduva din funcția de ministru al co
merțului exterior și cooperării economice inter
naționale, și a tovarășului Ștefan Bîrlea din
funcția de președinte al Comitetului de Stat al
Planificării, precum și scoaterea sa din rindul
membrilor supleanți ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a hotârit să sancțio
neze cu vot de blam pe tovarășii Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului,
Ștefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului, și
Ion M. Nicolae, ministrul industriei chimice și
petrochimice, care, încă din anul 1987, primind
sarcina să verifice situația acestor contracte, nu
au clarificat pină la capăt lucrurile și nu au luat
măsurile ce se impuneau.
De asemenea, s-a atras atenția tovarășului
Tudor Postelnicu, ministru de interne, care, deși
a informat guvernul in legătură cu aceste con
tracte ilegale, nu a urmărit să se ia de urgență
măsurile necesare pentru înlăturarea efectelor
acestor fapte deosebit de grave. S-a atras, tot
odată atenția tovarășilor Neculai Ibânescu, vice
prim-ministru al guvernului, Gheorghe Paraschiv,
ministrul finanțelor, pentru că nu au exercitat un
control corespunzător asupra activității direcției
vamale din subordinea acestui minister.
Comitetul Politic Executiv a atenționat pe tova
rășul Constantin Dâscălescu, prim-ministru al gu
vernului, care nu a asigurat luarea urgentă a
măsurilor ce se impuneau pentru încetarea depo
zitării de reziduuri chimice in portul liber Sulina.
Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului,
celorlalte organe de stat să introducă un înalt
spirit de răspundere in aplicarea și respectarea
cu fermitate a legilor statului, să vegheze cu cea
mai mare hotărîre ca în toate împrejurările inte
resele poporului, ale tării să nu fie cu nimic și
de nimeni prejudiciate.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid
și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele
Republicii
Socialiste
România, a primit, vineri, delegația
parlamentară din Republica Cen
trafricană, condusă de Maurice Methot, președintele Adunării Naționale,
care efectuează o vizită in, țara noas
tră la invitația Marii Adunări Na
ționale.
Conducătorul delegației a înmînat
președintelui Nicolae Ceaușescu un
mesaj de prietenie și i-a adresat
urări de sănătate și fericire persona
lă din partea președintelui Republi
cii Centrafricane, Andre Kolingba.
Oaspetele a ținut să sublinieze im
presia deosebită produsă de cunoaș
terea marilor realizări ale poporului
român, sub conducerea tovarășului

Nicolae Ceaușescu, în
dezvoltarea
economico-socială a țării.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmis președintelui
Andre Kolingba un salut călduros și
cele mai bune urări de succes in
activitatea sa, de pace și progres po
porului centrafrican.
în cursul întrevederii au fost re
levate posibilitățile existente pentru
dezvoltarea colaborării dintre Româ
nia și Republica Centrafricană pe
plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte domenii de
activitate, fiind reliefat, in acest
context, rolul important ce revine
parlamentelor din cele două țări in
întărirea conlucrării româno-centrafricane, atit pe tărîm bilateral,
cit și pe arena internațională.
Au fost abordate, in același timp,

o serie de aspecte ale actualității
mondiale, subliniindu-se necesitatea
acțiunii unite a popoarelor, a forțe
lor progresiste, democratice .de pre
tutindeni pentru oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, in
primul rind a dezarmării nucleare,
pentru reglementarea pe cale paș
nică, prin tratative, a stărilor de
încordare și conflict existente în di
ferite zone ale lumii.
A fost reliefată însemnătatea so
luționării globale a problemelor
subdezvoltării, e'dificării unei
noi
ordini
economice
internaționale,
menite să contribuie la progresul
mai rapid al tuturor țărilor, și in
primul rind al celor rămase in urmă.
La primire a participat Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale.

Ambasadorul Republicii Populare Mozambic,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, vi
neri, pe Goncalves Rafael Guiliche

Sengo, care și-a prezentat scrisorile
de acreditare in calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar

al Republicii Populare Mozambic în
țara noastră. (Continuare în pag.
a V-a).

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
— PROGRAM DE MUNCĂ PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

• DEZBATERI • EXPERIENȚE • INIȚIATIVE • OPINII •
• Consumul cumulat de resurse primare pe produs - indicator de
maximă sinteză a eficienței

© în activitatea consiliilor populare. Autofinanțarea înseamnă nu
doar diminuarea cheltuielilor, ci și sporirea necontenită a surse
lor de venituri

© Educarea în spirit revoluționar a noilor membri de partid
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PRINTR-0 PUTERNICĂ MOBILIZARE A FORȚELOR, TOATE LUCRĂRILE
AGRICOLE DE VARĂ - DESFĂȘURATE EXEMPLAR!
® Cu fiecare zi, pe măsura coacerii lanurilor de
orz, aria secerișului trebuie extinsă în toate zonele țării,

® Pe fiecare solă, stadiul coacerii lanurilor de orz
— urmărit permanent, pentru a se trece operativ la re
coltare.
• Pe suprafețele de pe care s-a strins recolta, să
se treacă neîntîrziat la însămînțarea culturilor succesi
ve, asigurîndu-se desfășurarea în flux continuu a lu
crărilor.
• în vederea obținerii unor recolte mari, lucrările
de întreținere a culturilor trebuie intensificate, spre a se
folosi din plin condițiile favorabile de dezvoltare a plan
telor create în urma ploilor.

® Maximă răspundere pentru strîngerea și depo
zitarea unor cantități sporite de furaje.
® Atenție deosebită bunei întrețineri a sisteme
lor de irigații, gospodăririi cu eficiență maximă a apei,
energiei electrice, astfel ca plantele să primească la
timp și în cantitate suficientă apa necesară.
® Legumele de sezon — recoltate și transportate
neîntîrziat la piețe și fabricile de conserve pentru a se
asigura astfel o bună aprovizionare a populației cu
produse agroalimentare.
• Esențial este acum să se ia toate măsurile ce
se impun pentru strîngerea la timp și fără nici un fel
de pierderi a întregii recolte de vară.

IN PAGINA A ll-A : Relatări din județele Buzău, Mehedinți, Dolj

Cu 8 m pe secundă co
boară „colivia", cutia metalică-lift care zornăie de
lanțuri și grilaje. E întune
ric. Doar ochiurile de ac
ces ale galeriilor, la dife
rite
orizonturi,
aruncă
flash-uri de o clipă. Ieșise
schimbul I. Inginerul Sorin
Filote lucrase cu formația
lui la trei fronturi de pre
gătire, la două fronturi de
cercetare, la alte două de
construcții și încă două de
producție. La ora 13,15 tre
cuse prin sala de apel de
lingă puțul central, schim
bul II ; își luaseră oamenii,
de la „lămpărie", nu nu
mai lămpile, dar, obligato
riu, și măștile de salvare...
Se afundă iute, sub pămint
„colivia". Brusc se oprește
la orizontul 600. Culmea,
galeria de acces e văruită
și iluminată, colorată chiar,
de semnalele codificate ale
fiecărui orizont, de „sire
na" ascuțită-brici a telefo
nului, de... Larg e drumul
spre abatajul 600, Lentila
1 ! Pe o porțiune mică,
însă. Deodată se strîmtează, începe să șerpuiască și
linia vagoneților. E din ce
în ce mai întuneric, e
umezeală. Ne strecurăm pe
suitor, vreo 20 de metri —
scară abruptă, aproape ver

ticală, trepte strimte, lune
coase. Se „pușcase" la ter
minarea schimbului I, acum se face controlul aba
tajului, să fie aerajul co
respunzător,
susținerea
bună. „E totul în regulă —
consideră șeful de schimb
Petre Finaru, aprobă și Ion
Pașcalău. Mergem mai de-

iar se încarcă, de data aceasta în vagoneți, și se
transportă la rampa puțu
lui. Colivia bietajată îi va
prelua, îi va duce la supra
față, la gura minei... Fie
care cameră, fiecare abataj
este o noutate. Roca poate
apărea cind mai dură, cind
mai slabă — de la 10 la 15

una dintre stațiile de pom
pare a apei acide (încren
gătură de țevi antiacide și
antiabrazive) și forfota-i
mai mare pentru că vagoneții gata incărcați iși aș
teaptă rindul la rampă...
„Colivia" nu ne ia. Trece
virtej în sus, în jos, are
alte probleme. Spre gura

cel mai bogat conținut în
cupru din țară, care dă
viață unei așezări de peste
1 000 de oameni, aflată
exact în inima Dobrogei,
printre dealuri domoale,
puțin cocoșate, printre la
nuri de griu stropite, tivite
cu maci.
— Este clar, mina dă

Secvențe din bătălia pentru materii prime
ALTÎN TEPE, ORIZONTUL 650
parte". Merg mai departe
pentru că așa este proce
dura ; fiecare schimb, in
principiu, trebuie să împli
nească un ciclu de verifi
care, împușcare, evacuare,
armare — indiferent de la
ce punct al operației se în
cepe. Cupa înghite rocile și
încarcă-virf silozul mașinii
care este dirijată spre
„rostogol" (verticală care
leagă orizontul de bază cu
abatajul) ; se tumbează
minereul către orizontul
650, deci, de unde aflăm că

pe „scara durității". Ex
tracția insă trebuie să fie,
oricum, in condiții de sigu
ranță. Nimic nu se tace
haotic, fără control, fără
verificări. O pilugă înfip
tă in vatra abatajului e
bine gindită, bine judecată.
Pentru că vatra, pereții și
cerimea (adică tavanul),
înseamnă lumea pe care
minerul o domină, adîncul
pămîntului pe care minerul
îl stăpinește, il supune...
Iar coborîm. De la orizon
tul 600, la 650. Este aici și

minei trebuie să urce întii
și-ntii minereul. E normal.
Suim tirziu. Grilajele, lan
țurile se închid, se deschid,
luminile altor orizonturi apar și dispar in secunde.
Afară, lingă puțul central,
cei de la suprafață urmă
resc încordați, atenți fieca
re mișcare, fiecare semnal
primit de jos, din adîncuri,
din abataje ; dintre pereți,
vatră și cerime, acolo unde
unitatea de măsură a ore
lor este tona de minereu.
Altîn-Tepe — mina cu

viață așezării. Este sufletul
coloniei
minerești.
Toți
oamenii se cunosc, se salu
tă. se intreabă de sănătate.
Ce înseamnă exact, tova
rășe director, viața unei
mine ?
— Simplu : noi orizon
turi. La ora actuală, mina
Altin-Tepe, după cercetă
rile noastre, are rezerve asigurate pentru vreo cîteva
generații — ne spune ing.
miner loan Nicoară. Pen
tru că suprafața și înclina
rea zăcămîntului e mică.

Forța de nebiruit a idealurilor de dreptate
socială, de independență și unitate
ale poporului român
„ȚINTA NOASTRĂ — UNITATEA
NAȚIONALA A ROMANILOR". In
dependența și unitatea statală au re
prezentat, de-a lungul secolelor,
idealuri fundamentale ale poporului
nostru, afirmindu-se cu o vigoare
sporită o dată cu destrămarea orînduiri! feudale cu apariția relațiilor
de producție capitaliste, cu formarea
și manifestarea plenară a națiunii
române.
încă in pragul epocii moderne, in
ritmul transformărilor înnoitoare din
viața societății românești, a avut loc
și un proces de clarificare ideologi
că și politică ce transforma, treptat,
conștiința de neam în conștiință na
țională tot mai activă. Manifestările

s-au creat doar două sec
toare de extracție, mine
reul fiind abatat prin me
tode de exploatare în subetaje și metode de exploa
tare în felii orizontale des
cendente cu surpare. In
fine, nu explicarea meto
delor este importantă. Faza
în care ne aflăm insă este
decisivă. Se preconizează
un nou puț de extracție de
la suprafață, de 750 m, și
dat fiind că debitele apelor
cresc o dată cu adîncimea
— se va proceda la siste
matizarea rețelelor de eva
cuare a apelor de mină,
prin 3 stații de pompare
(in loc de 7). dar cu înăl
țimi mult mai mari. Un
nou puț înseamnă și noi
lucrări ce vor lega abata
jele de puțul de extracție,
noi lucrări de aeraj — ga
lerii și suitori.
— Să înțelegem că ex
tracția se va concentra atunci pe un singur puț ?
— Bineînțeles. Celelalte
vor căpăta alte utilizări, iar
capacitatea de extracție va
crește cu circa 35 la sută.
Aceasta este în esență via
ța minei : noi orizonturi.

Smaranda OTEANU
(Continuare în pag. a V-a)

ei sint evidente la conducătorii răs
coalei din 1784, la cărturarii ardeleni,
autori ai memoriului din 1791 — in
titulat „Supplex Libellus Valachorum" —, la Tudor Vladimirescu, care
îndemna pe boierii din Muntenia să
conlucreze cu cei din Moldova, ca
unii ce sint „de un neam și de o
Iepe", pentru ca împreună să poată

140 DE ANI DE LA
REVOLUȚIA DIN 1848
cîștiga „dreptățile acestor principaturi“, ajutîndu-se „unit pe alții".
După 1821, ideile și dorințele de
independență și unitate politică au
îmbrăcat tot mai mult un caracter
de mișcare națională menită să ducă
la formarea unui stat liber, in care
toți românii să poată contribui, cu
talentul și capacitatea lor creatoare,
la tezaurul civilizației. Luptătorii
patrioți au acționat cu stăruință —
pe multiple planuri — pentru a reda
„o patrie slobodă și independentă"
întregii națiuni române, cum preco
nizase în 1838 partida națională con
dusă de colonelul I. Cîmpineanu.
Culturii i-a revenit un rol de sea
mă in cimentarea legăturilor dintre
țările române, in formarea ideologiei
naționale, în mobilizarea maselor la
lupta pentru făurirea statului națio
nal de sine stătător. Intelectualii lu
minați ai vremii, popularizind aces
te idei și tendințe, nu făceau decit
să exprime aspirațiile poporului
român spre unitate și independență
națională. Presa, literatura și revis
tele din deceniul premergător revo
luției pașoptiste, prin conținutul lor
și chiar prin titulatura lor simboli
că — „România", „Dacia literară",
„Magazin istoric pentru Dacia" —
învederau, de asemenea, că scopul
mișcării naționale era refacerea
vechii Dacii, adică unirea poporului
român într-un stat național, inde
pendent.
Toate aceste acțiuni și mărturii
reprezintă dovezi peremptorii că, în
preajma revoluției de la 1848. uni
tatea națională devenise „cheia de
boltă" a edificiului național, că ideea
de „făurire a Daco-României" stăpinea inimile și cugetele românești.

Necesitatea unității naționale a fost
exprimată limpede de N. Bălcescu
într-o cuvîntare-program. ținută, in
noaptea anului nou 1847, în fața stu
denților români de la Paris : „Ținta
noastră — spunea Bălcescu — soco
tesc că nu poate Ți alta decit uni
tatea națională a românilor. Unitate
mai intii in idei și simțiminte, care să
aducă apoi cu vremea unitatea poli
tică, care să facă din munteni, din
moldoveni, din (...) bucovineni, din
transilvăneni, din bănățeni... un trup
politic, o nație românească, un stat
de șapte milioane de români. La
crearea acestei naționalități, la o re
formare socială a românilor, bazată
pe sfintele principii ale dreptății și
ale egalității, trebuie să țintească
toate silințele noastre".
PROGRAMUL UNITAR AL ÎN
TREGULUI POPOR. Revoluția de la
1848 a constituit un moment de pu
ternică afirmare a idealurilor de
independentă și unitate națională ale
poporului nostru, reprezentînd un
eveniment fundamental al luptei
pentru făurirea României moderne.
Scopul
principal
al
revoluției
era scuturarea dominației străine și
unirea celor trei țări române într-un
stat național, independent și mo
dern, căci, așa cum arăta același
revoluționar, deși „împrejurările po
litice" nu-i iertară pe revolu
ționari „a pune din început in
programa lor chestia unității na
ționale", ei „n-au pierdut un minut
din vedere solidaritatea ce ii leagă
cu toate ramurile nației române".
Revoluționarii munteni declarau,
astfel, că „sint o nație mai mult de
8 milioane suflete" și vor ști să-și
apere vetrele „la orice invazie străi
nă" și au înscris in Proclamația de
la Islaz „independența administrati
vă și legislativă" a tării ; in petițiunea națională aprobată la 3 mai 1848
pe Cîmpia Libertății de la Blaj, se
revendica, de la primul punct, pen
tru națiunea română, „independența
sa națională" și reprezentanți în
dietă, administrație, justiție și ar
mată ..în proportiune cu numărul
său". Cei 40 000 de țărani români
adunați pe cîmpia de la Blaj, prin
acel strigăt entuziast „Vrem să ne
unim cu Țara" — care reprezintă o
splendidă afirmare a conștiinței na-

Dr. N. ADANILOAIE
(Continuare în pag. a IV-a)
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EXTINDEREA MECANIZĂRII ÎN CONSTRUCȚII
-cerință esențială pentru creșterea eficienței
și calității lucrărilor pe șantierele de investiții
„Raportat la nivelul general de
mecanizare atins pe șantierele noas
tre, considerăm că actualul grad de
mică mecanizare a lucrărilor este
corespunzător". Acesta a fost, inva
riabil, răspunsul primit in cadrul unui sondaj efectuat cu ajutorul co
respondenților ziarului nostru
în
pase mari unități de construcții In
dustriale, și anume: trusturile din
Oradea. Craiova, Constanța, orașul
Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Iași si
Cluj-Napoca.
Intr-adevăr, in ultimii ani. preo
cupările pentru creșterea si diversi
ficarea micii mecanizări in sectorul
de construcții-montaj au sporit in
intensitate, iar rezultatele obținute
confirmă această realitate. Sub în
drumarea
conducerii Ministerului
Construcțiilor Industriale, a direcții
lor. sale de specialitate a fost pusă
la punct și repartizată unităților din
subordine o gamă relativ largă de
unelte, scule și dispozitive noi. cu
performante tehnice si funcționale
superioare. Pe șantiere sint înțelese
și respectate acum mai bine rigori
le producției moderne. Ca si faptul
că. amplificîndu-se în volum, activi
tatea productivă desfășurată de con
structori
crește
permanent si în
complexitate. Lucru absolut firesc,
de altfel, dacă avem in vedere că
parametrii de care depinde realiza
rea în condiții de eficientă a lucrări
lor sint mult mai numeroși și di
versificați, iar optimizarea lor nu
mai poate fi făcută în mod empiric
sau simplist. Astfel, calitatea irepro
șabilă a lucrărilor este condițională
tot mai strins de precizia tehnologi
că. deci de utilizarea în procesul de
muncă a unor
unelte si echipa
mente de execuție adecvate, in timp
ce aplicarea unor soluții constructi
ve și folosirea unor materiale noi
necesită, de asemenea, anumite mij
loace tehnice de punere in operă. în
sfîrșit. a ciștigat tot niai mult teren
ideea că in competiția pentru dubla
rea productivității muncii pe șantie
re și, implicit, pentru scurtarea du
ratelor de execuție a lucrărilor, me
canizarea — mare sau mică — joacă
un rol cheie, exercită o influentă
determinantă.
Analizind insă mal îndeaproape
stadiul micii mecanizări pe șantiere,
nici unul dintre specialiștii abordați
In cadrul sondajului nostru nu s-a
arătat pe deplin mulțumit de nive
lul său actual. „Este adevărat că
diversele meserii au la dispoziție
truse de scule, dar gama acestora
este departe de a fi completă", ne-a
spus lng. Liviu Porumb, director teh
nic al trustului din Oradea. „Deși ne
sint strict necesare, ducem lipsă ds
truse de scule pentru tinichigii si

pistoale de sudat mase plastice",
ne-a spus la rindul său ing.
Constantin
Popovici. • directorul
trustului din Cluj-Napoca. Mult
mai explicit a fost punctul de
vedere exprimat de ing. Constantin
Balcan, directorul unității din Con
stanța: „Nu dispunem de truse com
plete pentru meseriile de zidar, tencuitor, zugrav-vopsitor, fierar-betonist, montator de prefabricate, timplar, montator de construcții meta
lice, dulgher și geamgiu".
Ne oprim în acest punct cu rela
tarea opiniilor exprimate de specia
liști, menționind încă o dată traiec
toria ascendentă pe care s-au în
scris eforturile consacrate înzestrării

altele. Cererile constructorilor n-au
primit însă răspuns, iar motivul il
constituie, asa cum arătam, absenta
unor producători specializați. De
fapt, termenul este oarecum preten
țios, deoarece, de pildă, pentru pro
ducerea dreptarelor in discuție nu
se pune cîtuși de puțin problema
adoptării vreunei tehnologii sofisti
cate de fabricație.
Doar în aparență diferitele „hiatusuri" manifestate pe traseul micii
mecanizări nu au nici o legătură in
tre ele. In realitate, ele sint rezulta
tul unei evidente lipse de receptivi
tate din partea furnizorilor. Așa că,
nu rareori, apar discrepanțe eviden
te între ceea ce ar dori să aibă in

• Ce relevă un sondaj efectuat în 6 mari unități de con
strucții • Ce scule și unelte sînt necesare pe șantiere ? —
o întrebare la care trebuie să răspundă mai intii construc
torii ® Studiul muncii și ingineria metodelor reintroduse
în drepturi • Revitalizarea activității compartimentelor de
mecanizare
tehnice a muncii desfășurate de lu
crători pe șantiere. Dar si faptul că
dotarea actuală nu răspunde inte
gral exigentelor în creștere legate d»
atingerea unor ritmuri de lucru ra
pide si de realizarea, pretutindeni,
a unor lucrări de nivel calitativ su
perior.
Există, din păcate, situații In care
fondurile alocate micii mecanizări
sint insuficiente în raport cu nevoi
le reale ale constructorilor. Alteori,
utilaje sau scule strict necesare pe
șantiere sint repartizate in cantități
mai tnici decît solicitările făcute. In
sfîrșit. sint situații în care construc
torii fac demersuri pentru a obține un
anumit utilaj sau' mecanism de exe
cuție, dar nu îl primesc, pentru că
furnizorul lor este, pur si simplu,
inexistent. Trustul de construcții in
dustriale
din
orașul
Gheorghe
Gheorghiu-Dej, de pildă, și-a mani
festat. in citeva rînduri, intenția de
a achiziționa. o serie de dispozitive
pentru întreținerea sl repararea cofrajelor SECOM. Alte unități duc
lipsa dispozitivelor pentru montat
elemente prefabricate din beton ar
mat, convertizorilor de sudură, vi
bratoarelor electrice cu motor înglo
bat, polizoarelor electrice da colt
monofazate, dreptarelor din profil
de aluminiu pentru zidari sl multe

dotare constructorii sl ceea ce oferă
efectiv furnizorii. Iar aceasta pen
tru că intre ei nu a fost permanen
tizată o relație firească de colabora
re. o strategie comună de lucru. Participanții la sondajul nostru au recu
noscut, într-o formă sau alta, că cir
cuitul cercetare-proiectare-productie
a mijloacelor de mică mecanizare
„suferă" de serioase sincope.
N-am fi insistat asupra aceste!
chestiuni dacă ea n-ar pune în lu
mină unul din obstacolele majore in
calea micii mecanizări. Este vorba
de minimalizarea modului concret în
care se muncește pe șantiere, de lip
sa de interes fată de metodele sau
procedeele de lucru aplicate de unul
sau altul dintre constructori în ac
tivitatea lor cotidiană. Context in
care reconsiderarea studiului muncii
și reintroducerea lui „in drepturi"

devin o etapă imperios necesară.
Mai ales că. în ultimul timp, o ase
menea preocupare a intrat intr-un
pronunțat con de umbră. Or. ade
seori, se poate observa chiar și pe
același șantier că lucrări
identice
sint executate prin metode diferi
te. Uneori cu randament mai mare,
alteori mai mic. Pe numeroa
se șantiere
este evidentă din
partea cadrelor tehnico-inginerești,
a maiștrilor și șefilor de echi
pă o anumită detașare fată de ele
mentele de detaliu ale proceselor de
muncă. Se menține părerea că. în această privință, sint imposibile re
glementări riguroase, folosirea unor
soluții tip, a unor metode de mun
că clar definite. Pe de altă parte,
ocuparea excesivă a personalului
tehnic productiv
cu soluționarea
operativă a problemelor legate de
asigurarea resurselor necesare exe
cutării lucrărilor de construcții a lă
sat la latitudinea dulgherului sau
fierar-betonistului alegerea concre
tă a metodei de muncă practicate.
Nu întimplător, in cadrul unui stu
diu inițiat de specialiști din Centrul
de organizare si cibernetică in con
strucții. aceștia au avut surpriza să
constate, la executarea unei plăci din
beton armat, lipsa unei atit de ne
cesare metode de muncă. Care mai
este, în asemenea condiții, efectul
unificator al tehnologiei adoptate și
al utilajului folosit 7
Pregătirea muncitorilor pentru în
sușirea unui nou procedeu de lucru
și întrebuințarea corespunzătoare a
mijloacelor de mică mecanizare, pre
vederea acestora în fișele tehnolo
gice de execuție a lucrărilor și de
fapt, lucrul cel mai Important, su
pravegherea modului în care este
respectată tehnologia prevăzută lșl
revendică cu insistență locul în ca
drul criteriilor si aparatului științi
fic folosit.
De la analiza critică a acestor
stări de lucruri trebuie pornit în ac
țiunea de echipare cu scule si unel
te a muncitorilor pe șantiere, iar
participant^ la sondajul nostru sint
unanim de acord in această privință.

în concluzie, finalitatea șl eficiența superioară a acțiunii de înzestra

re cu mijloace de mică mecanizare nu pot fi desprinse, in primul rînd,

de preocupările constructorilor de a stabili, pe baza analizei detaliate a
proceselor de execuție, tipurile de unelte și scule de care au nevoie. Preo
cupări urmate apoi de un dialog permanent si fructuoa cu furnizorii acestor utilaje.
Cum decurge acest dialog, ce ar trebui făcut pentru revitalizarea lui
vom relata in următoarea parte a anchetei noastre sondaj.

Cristian ANTONESCU
cu sprijinul corespondenților „Scînteii*

c

. Chipul nou, modern al orașului Baia Mare

Foto : S. Cristian

Perfecționarea pregătirii profesionale nu depinde
numai de numărul cursurilor, ci în primul rînd de conținutul lor
Mașinile și utilajele pentru indus
tria ușoară, piesele de schimb au fost
în ultimii ani, dar sint și in prezent
produsele de bază din nomenclato
rul de fabricație al întreprinderii
„IMATEX" din Tirgu Mureș. In
ultima vreme. unitatea a asimilat
totuși in fabricație și alte utilaje,
a fost dotată cu un mare număr de
mașini eu comandă numerică, iar in
perspectivă se are in vedere intro
ducerea proiectării tehnologiilor asistate de calculator. în aceste con
diții, se pun in mod firesc citeva în
trebări : ce s-a întreprins pentru ca
pregătirea profesională a personalu
lui muncitor să fie la nivelul exi
gențelor impuse de progresul tehnic
tot mai accentuat ? Ce măsuri tre
buia luate pentru perfecționarea acestui proces ?
O primă constatare : în general. în
întreprindere interesul pentru studiu
și autoperfecționare este destul de
pronunțat. Pledează în acest sens
faptul că, numai in acest an, cursu
rile serale ale institutului de subingineri sînt urmate de 15 lucrători ;
alți 20 frecventează cursurile serale
ale școlii tehnice de maiștri, in
timp
ce 175 de muncitori sînt
înscriși la liceul seral. Am reținut,
de asemenea, că, întrucit anul trecut
s-au produs o serie de schimbări ca
litative in structura parcului de
mașini din dotare și a fost asimilată
în fabricație familia mașinilor de
cusut surfilat CS-3 (in 27 de subcla
se), de o înaltă tehnicitate, 21 de
muncitori calificați au fost cuprinși
în programe speciale de „adaptare"
pentru fabricația acestor mașini, 17
muncitori și specialiști au urmat un
curs de specializare la întreprinde
rea „înfrățirea" din Oradea, iar 25
de lucrători se specializează, in pre
zent. la întreprinderea „Metalotehnica" din Tirgu Mureș.
Făcînd aceste precizări, care dau
mai mult o imagine cantitativă asu
pra problemei la care ne referim,
trebuie arătat totodată că In între
prindere mai sint Încă multe lucruri

de făcut pentru ca perfecționarea
pregătirii profesionale a oamenilor
muncii să se situeze la nivelul cerin
țelor actuale. Aceasta deoarece, ani
la rind, s-a acționat cu „încetinito
rul" pentru înnoirea și modernizarea
produselor (in special a războaielor
de țesut), iar la aceasta a contribuit
și imobilismul — a cărui consecință
se simte azi mai mult ca oricînd —
manifestat, la un moment dat, chiar
in stimularea creației tehnice în
rindul lucrătorilor.
Totul pe fon
dul unor neajunsuri evidente in des
fășurarea procesului de perfecționa

Nemeș, responsabila cu probleme de
învățămînt, aflăm
că aceste „in
struiri", organizate săptăminal (la
recomandarea centralei de resort),
rămîn practic — în lipsa unor spații
adecvate instruirii organizate a unui
număr atît de mare de muncitori —
la aprecierea exclusivă a maistrului,
care, dacă e conștiincios, ține instrui
rea, dacă nu, nu ! Ce probleme teh
nice au fost dezbătute (ori soluțio
nate) in cadrul
acestor instruiri 7
întrebarea a rămas fără răspuns și
aceasta deoarece, în lipsa unui con
trol riguros și a unei tematici clare

La întreprinderea „IMATEX“ din Tîrgu Mureș
re a pregătirii profesionale a oame
nilor muncii. Dar să argumentăm.
Experiența de pină acum a nu
meroase unități economice mureșe
ne arată că una din cele mai efi
ciente, mai viabile forme de ridicare
a nivelului de cunoștințe profesiona
le — cu efecte imediate asupra îm
bunătățirii calitative a procesului de
producție — o reprezintă programele
personale de perfecționare. Cu o
condiție însă : ca temele de studiu
pentru maiștri, ingineri sau proiec
tant! să fie stabilite în raport cu
cerințele reale ale producției. Or,
pină acum, această formă de studiu
— organizată cu personalul TESA
(circa 130 persoane) — a avut drept
scop... evaluarea cunoștințelor teore
tice printr-o lucrare (notată de șeful
de compartiment) al cărei conținut,
pur teoretic, nu a servit practic
nimănui.
Eficiența acțiunilor întreprinse a
fost cu atit mai scăzută în cazul in
struirii la locul de muncă a muncito
rilor — formă organizată, pînă acum,
în secțiile uzinaj, turnătorie, meca
nică, întreținere, atelierul de acce
sorii și C.T.C. (aproape 1 300 de lu
crători).
De ce 7
De la Letiția

a cursurilor de instruire, acestea se
desfășoară la... intimplare. In schimb,
nu întimplător, consemnăm un alt
fapt : în întreprindere, cel puțin 140
de lucrători nu-și îndeplinesc pe
riodic normele stabilite.
Neajunsuri există și In privința
modului de organizare a perfecțio
nării cadrelor eu pregătire tehnică
și superioară. Să ne referim, bună
oară, la activitatea filialei universi
tății cultural-științifice. întrebarea
este : ce și-a propus aceasta să le
ofere celor 140 de cursanți — mun
citori, maiștri, ingineri, subingineri
sau tehnicieni 7 De la directorul fi
lialei, inginerul Teodor Nicușan,
aflăm că, exceptînd tema nr. 6 — in
titulată „Electronica în industria
textilă" — celelalte cinci tenie pro
gramate sînt nu numai foarte gene
rale. ci și inadecvate preocupărilor
de bază ale cursanților și scopului
urmărit. Practic, programa nu inclu
de nici o „lecție" pentru maiștri (al
căror număr se ridică la 75 pe an
samblul întreprinderii). Iată, în acest
sens, și cîteva opinii.
„Sint maistru de aproape 10 ani
— ne spune Șomodi loan. Adevărul
este că ceea ce se face azi pe linia

instruirii șl perfecționării maiștrilor
este departe de a răspunde exigent
țelor actuale din domeniul tehnicii.
Iată numai un exemplu. La atelierul
de strunguri automate — pe care-1
coordonez
—
am fost .dotați cu
mașini cu comandă numerică. Dar
întreb : cum pot eu, ca maistru, să-i
controlez pe muncitorii de pe aceste
mașini dacă nu am, practic, instrui
rea necesară, dacă nu cunosc modul
de funcționare al mașinilor in cauză 7
Părerea mea este că, în atelierul
nostru, tehnica a cam luat-o înain
tea oamenilor. Spun aceasta, intrucît,
deocamdată, din 37 lucrători, doar
unul este policalificat". „Și noi —
aprecia
Vasile Teban, maistrucoordonator la atelierul de accesorii
— intîmpinăm greutăți în exploata
rea rațională a mașinilor de înaltă
tehnicitate cu care am fost dotați.
Cauza 7 Una singură : numărul restrins al muncitorilor policalificați —
doar 3 din 260 de lucrători. Personal,
nu am înțeles de ce cursul de per
fecționare (unicul de pină acum in
cadrul filialei universității culturalștiințifice) organizat anul trecut
pentru maiștri a fost, pe parcurs,
abandonat. Aș propune ca, în
Viitor, orice formă de perfec
ționare s-ar organiza, să pună accen
tul pe noutățile tehnice și demon
strațiile practice. Discuțiile generale,
de principiu nu ne pot fi de nici un
ajutor. Cred că centrala de resort —
care nu a făcut mai nimic in acest
sens — trebuie să se implice mal
mult !n activitatea de perfecționare
a maiștrilor. Și nu numai a maiștri
lor".
Concluzia 7 Una singură. Trebuie
făcut mai mult pentru perfecționarea
activității de pregătire profesională
a oamenilor la fiecare loc de mun
că. Fără oameni bine pregătiți pro
fesional nu se pot asimila în fabrica
ție produse noi, competitive, sarcină
prioritară a întreprinderii
în pe
rioada actuală.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul

„Scînteii"

Printr-o puternică mobilizare a forțelor,
toate lucrările agricole de vară
- desfășurate exemplar!
„Lanuri curate,
fără buruieni!"

buzău :

nu este numai cuvintul de ordine,
ci o realitate prin munca a mii de oameni
Spre finele săptămîni!
trecute, cerul șiLa deschis
din nou „baierele”, ploile
abundente cuprinzînd în
tregul județ. Mai mult decit în anii trecuți, în pe
rioada care a trecut din
1988 lucrările complexe hidroameliorative executate
și-au dovedit din plin efi
ciența, doar pe mici supra
fețe înregistrîndu-se băl
tiri, fapt ce a permis lu
crătorilor ogoarelor buzoiene ca In „ferestrele"
dintre ploi să acționeze cu
toate forțele la întreținerea
culturilor. La sfecla de za
hăr și floarea-soarelui, pri
mele două prașile manuale
și mecanice au fost aplica
te în perioadele optime,
acum aflîndu-se în plină
desfășurare cea de-a treia.
La porumb se finalizează
prașila a doua. „Cuvîntul
de ordine în toate cele 97
C.A.P.-uri și 5 I.A.S.-uri —
ne precizează
inginerul
Sandu Lambru, directorul
general al direcției agrico
le județene — este „lanuri
curate, fără buruieni !“.
Așa cum s-a stabilit în co
mandamentul județean, la
toate culturile prăsitoare
se vor aplica cit mai multe
luorări de întreținere pentțu a distruge buruienile și
crusta și, mal ales, pentru
a se păstra apa in sol. ceea
ce contribuie la creșterea
producțiilor".
Că ploile sînt bune clnd
sint
urmate de
prașilă
ne-am convins traversînd
județul de la Mihăileștl
pină la Balta Albă. Acest
adevăr, știut de orice ță
ran, este reargumentat fap
tic în aceste zile de mi! de
oameni, care sînt prezenți
la întreținerea culturilor.
Prin specificul ei. actuala
campanie agricolă implică
măsuri deosebite, eforturi
suplimentare, dar nici un
efort nu este acum prea
mare cînd este vorba de
soarta viitoarelor recolte,
cu atit mai mult cu cit in
1988 in județul Buzău exis
tă condiții deosebit de fa
vorabile
obținerii
unor
producții mari, mult supe
rioare celor din anii trecuți.
In unitățile din consi
liul agroindustrial Mihăilești, peste 3 000 de coo
peratori și 300 de oa
meni ai muncii din alte
sectoare se aflau în cîmp,
la întreținerea culturilor. O
bună organizare a activi
tății întilnim la C.A.P. Florica, unde toți cei 680 de
cooperatori se aflau la pra
șilă și la strîngerea fura
jelor, asigurînd încadrarea
în
perioadele optime a
acestor importante lucrări.
O experiență bună, demnă
de a fi generalizată, cu
consecințe deosebit de fa
vorabile în ce privește eco
nomisirea motorinei și exe
cutarea rapidă a lucrărilor
de întreținere, constă în fo
losirea prăsitoarelor trase
de cai. Avînd în vedere că
acestea sînt confecționate
în atelierul propriu de fie
rărie, că 12 astfel de pră
sitoare execută zilnic în
condiții de bună calitate
lucrări de întreținere cit
un tractor, se înțelege de
la sine ce avantaje aduce
unității folosirea celor pes

te 80 de cal de care dis
pune în prezent.
Și la vecinii de la C.A.P.
Glodeanu-Siliștea, angaja
rea în acord global a celor
650 de cooperatori își de
monstrează eficiența. Deși
miercuri o aversă de 16 li
tri pe mp întrerupsese
executarea lucrărilor de
întreținere, joi dimineața
cele 16 echipe, dintre care
una formată din 40 de
pensionari, se aflau in
cîmp. „în 1987, deși ne-am
confruntat cu seceta pre
lungită — ne spune ing.
Tănase Stoica, președin
tele unității — valoarea
unei norme fizice a fost
de 42 lei. în acest an
ne-am propus 52 lei. dar
așa după cum se prezintă
culturile, bine dezvoltate,
fără buruieni, avem con
diții să depășim 60 lei și
fiecare cooperator să pri
mească suplimentar impor
tante cantități de produse".
La C.A.P. Glodeanu-Sărat, cei circa 1 400 de co
operatori finalizau prașila
a doua la porumb, iar pre
ședintele, inginerul Nicolae
Oncel, era bucuros că, de
la începutul lunii iunie și
pină în prezent, in coopera
tivă au mai venit încă 30 de
oameni care pînă acum au
lucrat pe șantiere și în în
treprinderi din Urziceni,
Mizil, Ploiești și Buzău.
„Ca și la ceilalți coopera
tori, le-am repartizat, la
fiecare cîte 80 ari de po
rumb, 60 ari de floareasoarelui, 70 ari de soia, 60
ari de fasole, 60 ari de le
gume și, după cum vedeți
și dumneavoastră, culturile
sînt bine întreținute".
Și in consiliile agroindus
triale Măgura, Stîlpu, Poș
ta Cîlnău, Ziduri și Topliceni, prin care am trecut,
întreaga forță de muncă a
satelor se afla în cîmp, asi
gurînd dezvoltarea norma
lă a plantelor. Găzduiți în
cabane pe cîmp bine ame
najate, cei peste 1 800 de
cooperatori din consiliul
agroindustrial Măgura, deși
se află la peste 100 de ki
lometri distantă de casă,
acționează intens la între
ținerea culturilor, fiind hotăriți să valorifice din plin
condițiile climatice deose
bit de favorabile din acest
an și să obțină producții
mari. Pe cele 995 hectare
de floarea-soarelui și 300
hectare cu sfeclă de zahăr
Începuse prașila a treia
manuală, iar pe cele 2 529
hectare de porumb se fina
liza cea de-a doua.
Cu gîndul și mai ales cu
faptele la viitoarele recol
te. la prosperitatea unită
ților agricole și, implicit, a
lor. lucrătorii ogoarelor buzoiene acționează printr-o
exemplară mobilizare a
forțelor la întreținerea cul
turilor și strîngerea fura
jelor, urmărind, în același
timp, stadiul de coacere a
lanurilor de orz șl griu In
vederea declanșării la mo
mentul optim a celui mai
exigent examen al compe
tenței și responsabilității —
secerișul.

Florea CEAUSESCU
Stelian CHIPER
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Ritm-record—dar
și calitate ireproșabilă —
la seceris si semănat

MEHEDINȚI:

f

în zona de cîmpie a ju
dețului, lanurile de orz au
ajuns în faza de recoltare.
Prin concentrarea forțelor
în unitățile din această
zonă lucrările se vor în
cheia în numai două zile
bune de lucru în cimp. Și
chiar din prima zi ne-am
convins că termenul este
realist. Mecanizatorii și
cooperatorii
din
Gruia
și-au propus să stabilească
un adevărat record : pror
ducția de orz de pe cele
150 hectare înmagazinată
doar lntr-o zi și jumătate.
Cum
anume 7
Printr-o
ireproșabilă organizare a
muncii. Volumul de lucrări
— la recoltat, eliberat te
renul, arat și lnsămînțat
culturi succesive — a fost
judicios repartizat pe oa
meni și mașini, se urmă
rește randamentul muncii
pe tot parcursul zilei. Pe
sola unde ne aflăm, cele 22
de combine grupate in 5
module pe porțiuni bine

delimitate
lucrează
din
plin încă de la ora 7.
Inginerul-șef al unității.
Călin Pantelie, și cei doi
șefi de fermă au în răspun
dere lucrarea de recoltat.
Lanurile sînt înalte și au
o bună densitate, grijă deo
sebită se acordă vitezei de
înaintare a combinelor. în
urmă se verifică perma
nent dacă nu rămîn cumva
spice nebătute. în acele
vetre unde
lanurile sînt
căzute șl masa combinelor
nu poate prinde în totali
tate spicele se acționează
cu secerile și coasele. Des
cărcarea combinelor se face
din mers. Cei 120 coopera
tori, cu 42 de atelaje, gră
besc în același ritm strîn
gerea, transportul șl depo
zitarea paielor în baza fu
rajeră. Cele 14 tractoare și
8 discuri asigură front de
lucru celor 4 semănători pe
solele unde, după cultura
orzului, se însămînțează
porumb pentru boabe, pen

tru care s-au repartizat
100 hectare. în porțiunea
deja eliberată și pregătită
au fost aduse răsadurile și
cooperatorii plantează le
gumele. Se aplică încă de
la această lucrare și o
udare corespunzătoare.
„La noi — ne spune ing.
Ștefan Ciurel, președinte
le cooperativei agricole din
Izvoarele
—
recoltarea
orzului de pe cele 100 hec
tare a durat numai o zi.
Am început ieri pe la ora
prînzului și astăzi în jurul
orei 14 am transportat
ultimele cantități din pro
ducția obținută". Alături de
noi se află tractorul de la
volanul căruia
a coborit
președintele unității. Dum
nealui, ca și alte cadre de
conducere, muncește ală
turi de mecanizatori. Cit
este ziua de mare. Pentru
că acum, aici, la Izvoarele,
forțele s-au concentrat la
eliberarea manuală de paie
a terenului și pregătirea
patului germinativ pentru
cultura de porumb. Pe
45 hectare sămînța a și fost
încorporată in sol. Recol
tarea orzului pe cele 140
hectare ce aparțin coopera
tivei agricole din Pristol
se face din mai multe di
recții. Fiecare grup de
combine are precis delimi
tat perimetrul de lucru.
Pentru că și aici, după cum
ne mărturisește inginerulșef
al unității.
Maria
Cirlig — și ne convingem
și noi — o oră de muncă

trebuie să se concretizeze
într-un volum de lucrări
riguros calculat. Adică : în
treaga producție de orz
strînsă în mai puțin de
două zile ;
însămînțarea
porumbului pentru boabe
pe toată suprafața de teren
ce este ocupată cu orz, în
trei zile și jumătate de Ia
începerea recoltatului. Și
argumentul
convingător :
în prima zi s-au recoltat
85 hectare, a fost elibera
tă de paie întreaga această
suprafață ; s-au arat 62
hectare și sămința a fost
pusă sub brazdă pe 52
hectare.
„în toate unitățile — ne
precizează ing. Schickerle
Imnel Mihaiî, directorul
S.M.A. Gruia — am orga
nizat schimburi de noapte
la arat. în felul acesta,
în cursul zilei putem lu
cra cu randament sporit la
pregătirea terenului și se
mănat". Care este avan
tajul organizării
celor 7
tabere de cimp pentru me
canizatori 1 Tot dumnealui
ne dă și explicația cuveni
tă. Combinele intră în la
nuri la primele ore ale di
mineții. Se înlătură în to
talitate deplasările în gol
care, după calculele făcute,
echivalează numai într-o
zi
cu economisirea unei
cantități de carburanți cu
care se pot recolta 23 hec
tare.

VirqiHu TATARU
corespondentul

„Scînteii"

pom Organizare și tehnologii
care grăbesc semănatul
celei de-a doua culturi
Cu deplin temei se poate
aprecia că în județul Dolj
Însămînțarea și plantarea
culturilor duble constituie
o adevărată campanie... în
campanie, ridicată aproape
la cotele celei din primă
vară. Este o apreciere ilus
trată de faptul că progra
mul întocmit in acest sens
cuprinde aproape 100 000
hectare, din care 39 480 hec
tare ocupate cu porumb,
10 530 hectare cu legume
de cîmp, 5 810 hectare cu
soia, 4 200 hectare cu faso
le, 32 790 hectare cu plante
de nutreț și altele.
— Pentru a realiza pro
gramul in structura prevă
zută, ne-am organizat acti
vitatea astfel Incit, ime
diat după seceriș șl strîn
gerea altor culturi, să in
trăm la pregătirea terenu
lui și punerea sub brazdă
a celei de-a doua culturi,
a ținut să precizeze ing.
Mihail Păduraru, directo
rul trustului județean de
mecanizare.
In
vederea
realizării vitezelor zilnice
planificate pentru fiecare
din cele 26 consilii agroin
dustriale — avînd în ve
dere și condițiile prielnice
ale acestui an — culturile
duble le tnsămînțăm aproape exclusiv, fără ară
tură, într-un pat germina
tiv bine pregătit prin două
discuiri direct în miriște.
Am reglat combinele cu
masa de tăiere cit mai jos
și scurtăm la maximum
distanța dintre combine și
semănători.
Un sondaj făcut pe tere
nurile mai multor unități
agricole din sudul județu
lui — acolo unde orzul a ajuns la deplină maturitate
și s-a generalizat recolta
rea — este ilustrativ pen
tru modul concret în care
se desfășoară și insămînțarea celei de-a doua culturi.
O primă concluzie : cu
mici excepții, pretutindeni
se acționează în deplină
ordine și disciplină, cu răs
pundere și angajare, renunțindu-se Ia practica pă
gubitoare din ultimii ani,
cînd înființarea culturilor
duble
era
considerată,
chiar și de cadrele de con
ducere ale unor unități agricole, o chestiune bene
volă, o acțiune lăsată la
periferia preocupărilor. Acum, secerișul și însămîn
țarea culturilor duble sint
privite ca un tot unitar și
se acționează în consecin
ță. Argumente 7 Deși în
consiliul agroindustrial Șegarcea orzul a fost strins
de pe o suprafață restrînsă (nu peste tot a ajuns
la maturitate) nu se în
registrează decalaje _ în
tre suprafața eliberată și
cea însămînțată cu cul
turi
duble.
Explicația :
„Intrucît noi avem pre
văzute 7 000 hectare cul
turi duble, situîndu-ne pe
locul I pe județ din acest punct de vedere, do
rim să fim cei dinții și la
realizarea acestui program,
a ținut să precizeze Iulian
Marcu, președintele consi
liului agroindustrial. Am
«tabilit program pentru eli

berarea terenului, pregă
tirea și Însămînțarea cultu
rilor duble nu numai pe
unități agricole, ci și pe
fiecare agregat și mașină
agricolă in parte, program
pe care il analizăm in fie
care seară în prezența ca
drelor învestite cu răspun
deri în acest sens".
Cum e și firesc, buna or
ganizare a muncii este de
cisivă. Decisiv este însă și
spiritul de inițiativă. Ne aflăm pe solele C.A.P. Va
lea Stanciului pe care doar
cu o zi în urmă încă era
orz. Acum, în urma agre
gatelor de eliberat, se pre
gătea terenul direct prin
discuit. Efectul ? „Realizăm
viteze mai mari la pregătit,
cu consumuri mai mici de
combustibil și ulei", este de
părere Tudor Raicea, ingi
nerul-șef al consiliului agroindusțrial Segarcea, ce
a primit în răspundere
directă coordonarea lucră
rilor de eliberare și pregă
tire a terenului.
Consiliul
agroindustrial
Dăbuleni este fruntaș pe
județ în ceea ce privește
recoltarea orzului. Numai
că în prezent e o diferență
cam mare intre suprafața
recoltată, eliberată și însă
mînțată cu culturi duble.
Justificările — unele in
tr-adevăr reale — ale or
ganizatorului
de partid,
Vergică Șovăilă — care
printre altele, fie spus,
ne-a prezentat o suprafață
însămînțată mai mare decît cea existentă în opera
tiva direcției agricole —
nu sînt de natură să aco
pere răminerile în urmă la
unele unități — unde eli
berarea terenului a fost lă
sată la voia întîmplării.
Dovada : deși la punctul
numit „Posodari" al C.A.P.
Dăbuleni lucrau din plin
toate presele, baloții nu
erau așezați la capătul tar
lalei, ci mai degrabă împrăștiați de jur Împrejurul
acesteia, discurile neputînd
efectua pregătirea terenu
lui pînă ce nu se eliberează
din nou terenul... de către
cei care l-au eliberat. Aici,
nimeni
din
conducerea
C.A.P.-ului. Singurul om
care „supraveghea" elibe
rarea terenului era Marin
Cîrticioiu, maistru de în
treținere la stațiunea de
mecanizare din localitate.
„De ce nu ați făcut acele
dispozitive simple fixate pe
săniile preselor cu ajutorul
cărora baloții sînt descărcați în stive, fără a-i îm
prăștia?" — vine întrebarea
directorului trustului ju
dețean de mecanizare. „Âm
pierdut din vedere, dar
imediat le încropesc dintr-o sîrmă și o bucată de
lemn" — răspunde mais
trul. Dacă el a pierdut din
vedere să facă ceea ce i s-a
indicat, de ce factorii res
ponsabili de la nivelul coo
perativei agricole au pier
dut din vedere să contro
leze felul în care se face
eliberarea terenului 7

Nicolae BABAIĂU
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Consumi cumulat
de resurse primare
pe produs - indicator de
maximă sinteză a eficientei
în condițiile exigențelor actuale,
ale accentuării
laturilor calitative
ale dezvoltării economiei românești,
creșterea eficienței utilizării resur
selor materiale și de muncă ale țării
capătă o semnificație deosebită, re
prezentind un obiectiv extrem de
important al politicii economice a
partidului și statului nostru. In
aceste condiții este necesară promo
varea largă a celor mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii, prin aplicarea
unor măsuri concrete, potrivit con
dițiilor și cerințelor specifice fiecă
rei unități economice. Totodată, se
impune și necesitatea efectuării unor
analize critice, a unor îmbunătățiri
in domeniul conceptelor
utilizate,
elaborarea și adoptarea celor mai
adecvate metodologii de determi
nare a eficienței folosirii resurselor.
Toate acestea pun in fața cercetării
economice sarcini de mare comple
xitate și răspundere, fiind necesară
implicarea sa mai activă in întreaga
dezvoltare economico-socială a tării,
cerință
]puternic
subliniată
de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, in
expunerea prezentată la ședința
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. de la sfîrșitul lunii apri
lie a.c.
Pentru a răspunde unor astlel de
sarcini, in cadrul Institutului de
economie industrială au fost sau
sînt in curs de desfășurare cercetări
în mai multe direcții. în cadrul unei
astfel de cercetări s-a urmărit elabo
rarea unor elemente metodologice
care să fie utile determinării con
sumului cumulat de resurse primare
materiale și de muncă pe unitatea
de produs, prin care se înțelege
întregul consum de resurse realizat
nu numai îintr-o anumită fază de
prelucrare a materiei prime, ci in
toate fazele fluxului tehnologic ce
resurselor
asigură
transformarea
materiale primare in produse cu
destinație finală.
Necesitatea unei astfel de preocupâri a apărut intr-un context, mai
larg, avîndu-se in
vedere următoa
rele :
• creșterea com
plexității econo
miei naționale, a
întregii vieți social-economice a
țării, care face
ca tratarea izolată a fenomenelor și
proceselor economice, aflate, în
realitate, intr-o interdependență tot
mai pronunțată, să devină nu numai
insuficientă, dar chiar
dăunătoare
prin efectele sale ;
• necesitatea asigurării unei juste
corelații intre obiectivele economice
de dezvoltare și resursele de care
țara noastră dispune în mod efectiv;
• instabilitatea și caracterul im
previzibil al evoluției in perspectivă,
pe piața externă, a prețurilor mate
riilor prime și resurselor energetice,
în condițiile în care țara noastră nu
este bogată în astfel de resurse,
trebuind. în bună măsură, să le
importe ;
• limitele actualului sistem de
indicatori economici in ce privește
reflectarea
unor aspecte esențiale
ale fenomenelor șl proceselor econo
mice, care să permită aprecierea cit
mai corectă a eforturilor implicate
de obținerea rezultatelor economice
preconizate ;
• progresele realizate în cunoaș
terea consumurilor materiale și de
muncă pe produs la nivelul fiecărei
întreprinderi, precum și in domeniul
aplicării metodelor matematice și a
tehnicii electronice de calcul in eco
nomie, care fac posibilă folosirea
unor noi indicatori, cu un conținut
complex, chiar dacă, pentru determinarea lor este necesar un volum
important de calcule.
Asemenea considerente se au in
vedere și atunci cmd se elaborează
balanța legăturilor dintre ramuri,
care reprezintă un instrument deo
sebit de prețios in analiza modifi
cărilor structurale din economie.
Oricit de detaliat ar fi insă nomen
clatorul ramurilor, această balanță
cuprinde, totuși, informații cu un
inalt grad de agregare și. de regulă,
în expresie valorică, in timp ce
soluțiile la problema in discuție tre
buie să ajungă la nivelul unităților
economice de bază, ceea ce implică
referirea la produse și grupe de
produse, folosind de preferință indi
catori ai producției in expresie
fizică. Tocmai în acest scop a fost
conceput și determinat indicatorul
„consumurilor cumulate de resurse
primare materiale și de muncă pe
unitatea de produs".
Din cercetarea efectuată
rezultă
că principalele probleme de factură
metodologică ce trebuie avute in ve
dere, in scopul creării condițiilor
care să permită determinarea con
sumului cumulat de resurse primare
pe produs, constau in :
• elaborarea unui nomenclator de
resurse primare, care să cuprindă in
special pe cele deficitare, precum
și a unui nomenclator de produse
finale, in care să figureze produse
selectate in faport cu importanța
lor in consumul final al societății
și cu ponderea lor in producția
totală a ramurii din care fac parte ;
• întocmirea schemelor tehnolo
gice care reflectă ciclul integral de
fabricație al produselor selectate și
care permit conectarea produselor
finale, prin produsele intermediare,
cu resursele primare ce intră in
componența lor ;
• identificarea
întreprinderilor
producătoare ale produselor interme
diare și finale din nomenclatorul
complet de produse ;
® stabilirea structurii necesarului
de informații, care, in linii mari,
este asemănătoare cu structura stan
dard a prețului de producție, conținind însă și unele elemente noi :
• stabilirea algoritmului de calcul
și a programului pentru calculator
în vederea determinării consumului
cumulat de resurse primare pe
^produs ;

• reconsiderarea conținutului unor
indicatori economici, prin luarea în
considerare a consumului
cumulat
de resurse primare și stabilirea mo
dului de determinare a lor ;
• precizarea domeniului și a po
sibilităților de folosire a acestor in
dicatori in analiza economică și la
adoptarea unor decizii privind ori
entarea structurii producției.
în legătură cu complexitatea pro
blemelor care apar în faza de asi
gurare cu date
statistice necesare
determinării
consumului
cumulat
de resurse pe produs se impune a
fi făcută precizarea că există o mare
varietate de surse de informații,
generate de modul specific de organizare a producției și a muncii,
de lansare în fabricație și de urmă
rire a producției industriale, care la
rîndul lor au influență asupra formelor de evidențiere și de repartizare a consumurilor și cheltuielilor
pe unitatea de produs.
Pe baza unor determinări efectua
te in cadrul unui experiment limitat,
pentru circa 300 de produse, s-au
putut trage o serie de concluzii cu
caracter preliminar, și anume la
proausele finale complexe, consu
mul cel mai important de energie
se realizează, de regulă, in fazele
primare ale ciclului integral de fa
bricație a acestor produse, iar pon
derea cea mai mare a consumului
de muncă revine fazelor, finale ; pe
măsură ce se Înaintează spre faze
superioare de prelucrare a materiei
prime, raportul dintre valoarea pro
dusului. exprimată prin costul de
producție, și consumul cumulat de
resurse
materiale
primare și de
energie este, de regulă, in creștere,
iar raportul dintre valoarea produ
selor și consumul cumulat de mun
că tinde să se reducă.
Consumul cumulat de resurse pri
mare pe produse poate ocupa, de
asemenea, un loc important în
calculele de eficiență economică a
exportului,
permițind
aprecierea
gradului în care are loc recupe
rarea, din venitul
valutar incasat, a
cheltuielilor
cu
resursele prima
re încorporate in
produsele expor
tate, precum și
venitul
valutar
realizat ce revine la o unitate de muncă națională exportată prin intermediul
produselor respective. Din calculele
efectuate la produsele luate in con
siderare a rezultat că, în general,
acești indicatori apar cu atît mai
favorabili cu cit gradul de prelu
crare a materiei prime este mai
ridicat, aceasta reprezentând. de alt
fel. o condiție necesară, deși nu și
suficientă, a valorificării superioare
a resurselor.
Determinarea consumului cumulat
de resurse primare pe produs per
mite evidențierea importanței, res
pectiv a ponderii diferitelor verigi,
in consumul cumulat de resurse pri
mare, ceea ce poate ajuta la selec
tarea locurilor unde, prin dimensiu
nea efectelor
realizabile, se justi
fică concentrarea prioritară a efor
turilor orientate spre reducerea con
sumurilor specifice de materii pri
me și energie. Demn de luat în con
siderare este și faptul că. in cadrul
fiecărei verigi
(unități economice),
gradul de incorporare a materiei
prime în produsul finit și, în gene
ral, consumul specific de factori de
producție
depind de specificitatea
transformării ce se produce în ve
riga respectivă, iar efortul necesar
reducerii
consumurilor de» resurse
materiale și de muncă poartă, de
asemenea.
pecetea condițiilor tennico-organizatorice specifice fiecărei
unități economice.
Pe lingă posibilitatea
realizării
undi analize amănunțite la nivel de
produs.
determinarea
consumului
cumulat de resurse primare. în ca
zul folosirii pe scară largă a acestei
metode, poate ajuta la desprinderea
unor concluzii mai generale, referi
toare la contribuția diferențiată pe
care o pot avea ramurile și subramurile
respective la formarea (și
implicit reducerea) consumului total
de resurse primare pe unitatea de
produs final. în acest fel se poate
ajunge la formularea unor criterii
mai riguroase de apreciere a posi
bilităților unităților economice aparținind diferitelor ramuri (ministere,
centrale industriale) de a obține, la
aceeași unitate de efort, performan
țe economice diferite sau de a rea
liza aceleași performanțe economice,
însă cu eforturi mult diferite.
Elaborarea metodologiei de calcul
a consumului cumulat de resurse
primare pe produs — sarcină pe
care, în linii generale, cercetarea
economică a îndeplinit-o — reprezintă o etapă necesară. dar nu și
transformarea
suficientă
pentru
acestui indicator intr-un instrument
cu adevărat activ, pus in slujba
fundamentării, la diverse niveluri, a
deciziilor de dezvoltare economicosocială. de introducere a progresului
tehnico-științific, de alegere a ace
lor variante de promovare a unor
produse și grupe de produse care
asigură o inaltă eficiență economică,
de raționalizare a activităților spe
cifice diverselor verigi ale produc
ției. în continuare este necesară
trecerea la calculul și urmărirea în
mod curent a consumului cumulat
de resurse primare pe produs, ceea
ce presupune
acordarea, de către
practicieni, a unei atenții sporite
acestui indicator. Printr-un schimb
permanent de idei între cercetarea
economică și producție, prin testa
rea șl confruntarea acestui indicator
cu realitatea
vor fi posibile atît
perfecționarea metodologiei de cal
cul. cit și extinderea ariei lui de
utilizare și de relevanță.

Și in județul Botoșani, ca de alt
fel in toate județele țării, în ulti
mii ani s-a acționat, pe baza măsu
rilor stabilite de conducerea parti
dului și statului, pentru perfecțio
narea activității consiliilor populare
în conducerea întregii vieți economi
ce și sociale, pentru buna gospodă
rire și folosire a mijloacelor mate
riale și financiare ce le sint Încre
dințate și sporirea continuă a veni
turilor proprii prin dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, a prestărilor de
servicii, a activităților de gospodărie
comunală, social-culturale și ă altor
activități producătoare de venituri,
precum și prin participarea cetățe
nilor la realizarea unor obiective de
interes obștesc.
Trecerea la autofinanțarea inte
grală a unităților administrativ-teritoriale, ca urmare a aplicării orien
tărilor și sarcinilor formulate de se
cretarul general al partidului la
Congresul al III-lea al, consiliilor
populare, a determinat instituirea la
nivelul județului, municipiului, ora
șelor și comunelor, ca principal in
strument de conducere, bugetul pro
priu de venituri și cheltuieli care
cuprinde toate laturile activității
economice și financiare, precum și
modul de asigurare a resurselor ne
cesare unei bune funcționări. Desi
gur, in spiritul acestor măsuri, comi
tetul executiv al consiliului popu
lar județean a acordat un ajutor
permanent consiliilor populare din
subordine pentru a-și desfășura ac
tivitatea economică în condițiile re
ducerii continue a cheltuielilor și
creșterii veniturilor proprii, din
care să se asigure nu numai aco
perirea cheltuielilor proprii prevă
zute în bugetele locale, ci și con
tribuții sporite la constituirea fon
dului de dezvoltare generală a în
tregii societăți. Totuși, trebuie să
recunoaștem, finind seama de ob
servațiile formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușeseu in expunerea pre
zentată Ia ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. ai P.C.R. din
29 aprilie a.c., că, deși toate consi
liile populare se autofinanțează,
contribuția județului la fondul ge
neral de dezvoltare a întregii socie
tăți poate și trebuie să fie- mult
mai mare. Iar aceasta se poate asi
gura in primul rind prin intensifi
carea preocupărilor consiliilor popu

lare pentru valorificarea tuturor
surselor de creștere a veniturilor
fiecărei unități teritorial-administrative.
Desigur, și pînă acum, In asigura
rea autofinanțării s-au constituit
ca preocupări majore ale activității
consiliilor populare din județ probleme_ cum ar fi : creșterea producti
vității muncii în toate unitățile eco
nomice, reducerea costurilor de pro
ducție și îndeosebi a consumurilor
materiale și energetice, diminuarea
cheltuielilor de circulație, îmbu
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nomice și edilitar-gospodărești. prin
contribuția bănească și în muncă,
care numai în anul .1987 au însumat
161 milioane lei. Acțiunile obștești
întreprinse, precum și preocuparea
susținută pentru dimensionarea mai
riguroasă a cheltuielilor
bugetare,
întărirea disciplinei financiare și eli
minarea oricărei forme de risipă in
cheltuirea banului public ne-au per
mis ca numai în acest an să dimi
nuăm cheltuielile la bugetele locale
cu peste 62 milioane lei.
Dar autofinanțarea unităților admi-

Chiar șl un singur aspect — și
anume dezvoltarea industriei mici
— este deosebit de concludent in
acest sens. în programul județean
de dezvoltare a industriei mici și
prestărilor de servicii pentru 1988,
în comparație cu anul precedent, au
fost prevăzute acțiuni care să asi
gure creșterea cu 17 la sută a volu
mului producției-marfă, precum si
creșterea prestărilor de servicii că
tre populație cu 10 la sută. Prin
acțiunile prevăzute asigurăm la sfîr
șitul anului, pe locuitor, o produc-

IN ACTIVITATEA CONSILIILOR POPULARE

Autofinanțarea înseamnă nu doar
diminuarea cheltuielilor, ci și sporirea
necontenită a surselor de venituri
nătățirea continuă a calității pro
duselor, serviciilor și lucrărilor de
construcții, reparații și întreținere.
De
asemenea, in
perioada care
s-a scurs de la trecerea la auto
finanțare, consiliul popular jude
țean a asigurat punerea în funcțiune,
peste prevederile de plan, a unui
volum de investiții economice și so
ciale de peste 104 milioane lei. în
același timp o atenție deosebită am
acordat creșterii eficienței econo
mice in toate sectoarele de activitate,
pentru așezarea întregii activități
economice pe baza principiului ren
tabilității și sporirea beneficiilor.
Drept urmare, in anii 1986, 1987. pre
cum și in cele cinci luni din acest
an. numai Unitățile consiliului popu
lar județean au realizat peste pre
vederi un volum de circa 23 milioane
lei beneficii. De asemenea, la înfăp
tuirea programului de autofinanțare
o contribuție de seamă și-au adus ce
tățenii prin participarea la realizarea
unor obiective social-culturale. eco

nistrativ-teritoriale nu înseamnă nu
mai reducerea cheltuielilor, așa cum.
din păcate, mai înțeleg cadrele de
conducere și activiștii din unele con
silii populare comunale și orășenești.
Autofinanțarea înseamnă in același
timp, sau poate in primul rind. cău
tarea permanentă de soluții pentru
sporirea veniturilor avînd la bază, in
mod deosebit, activitățile economice
productive, valorificarea resurselor
locale. în acest sens, consiliul popu
lar județean, cu sprijinul organelor
și organizațiilor de partid, a combă
tut practica unor consilii populare
comunale si orășenești de a se mul
țumi doar cu preocuparea pentru
acoperirea cheltuielilor bugetare pre
văzute, din diverse surse proprii,
fără insă a intreprinde, a iniția ac
țiuni permanente, continue pentru
valorificarea resurselor locale în ve
derea sporirii surselor de creștere a
veniturilor. Or, în această privință,
toate consiliile populare dispun încă
de numeroase posibilități.

ție-marfă industrială de 5 200 lei
și 2170 lei prestări servicii către
populație, ceea ce garantează reali
zarea și depășirea sarcinilor stabilite
de Congresul al III-lea al consiliilor
populare pentru sfirșitul acestui
cincinal, de 8 000 lei*pe locuitor la
producția-marfă și 3 000 lei la pres
tări servicii. în acest context, o atenție deosebită a fost acordată în
ființării unor noi unități, precum și
bunei organizări a muncii in uni
tățile de industrie mică aflate in
subordinea directă a consiliilor popu
lare. Au fost puse în funcțiune 20
noi secții și activități cu profile de
valorificare a resurselor de piatră,
balast și nisip, confecții metalice și
din lemn, tricotaje, răchitării și al
tele, care au pus în valoare în mai
mare măsură
resursele locale, și,
totodată, au contribuit la depășirea
planului de livrări la fondul pieței
cu 12 la sută.
în acțiunea de valorificare a resur
selor locale, o importantă deosebită

OPINII PE TEME
ECONOMICE

Alexandru MIHAILESCU
Institutul de economie industrială

In aceste zile, colectivul întreprinderii de rulmenți din Alexandria este
puternic mobilizat in apiicarea unor importante masuri ce vizează amplul
program de modernizare și organizare a proceselor de producție. Astfel,
a fost modernizată tehnologia de fabricație a coliviilor rulmenților rad ia li-ax ia li cu role conice, prin prelucrarea unor repere de serie cu aju
torul presei automate de transfer PTRZ-ST-210, un utilaj cu o mare pro

— Tovarășe
Constantin
Banu, mai bine sarcinile ce le revin. Pe
secretar al Comitetului
municipal primele 5 luni din acest an, de
de partid, care este — la nivelul pildă, unitățile economice din muni
unui oraș de mărimea TîrgoViștei cipiul Tirgoviște și-au îndeplinit pe
— ritmul mediu anual de primire ansamblu sarcinile de plan.
— Activitatea de conducere a pri
in partid și ce semnifică el 7
— Nu este prea mare — vreo 550 mirii in partid trebuie să aibă, in
de oameni ai muncii — și nici nu condițiile unei înalte calități, un
ne preocupă în mod deosebit mări caracter deosebit de complex pentru
mea. Pentru că, așa cum bine se a se evita orice eroare posibilă.
— Nici nu poate fi altfel. întrea
știe,
accentul se pune in spiritul
hotărîrilor de partid, al indicațiilor ga activitate de primire în partid se
tovarășului
Nicolae Ceaușeseu, în desfășoară pe baza unei metodologii
primul rind pe calitate. Dar și in care, aplicată in spiritul și litera ei,
aceste condiții, organizația munici asigură acestui proces o bază știin
pală de partid Tîrgoviște și-a dublat, țifică, prin care se elimină orice
subiectivism.
in ultimii 15 ani, numărul comuniș improvizație și orice
acest
lucru
este
posibil,
tilor. Avem, astăzi, apreciem noi, o Dar
repet,
datorită
metodologiei
științiorganizație de partid puternică,
tinără, care reflectă dezvoltarea
economico-socială ascendentă pe care
a cunoscut-o orașul in același in
terval de timp. Chiar în zilele urmă
toare vom înmîna carnetul roșu ce
lui de-al 24 000-lea membru de
partid din municipiul nostru.
— Ce înseamnă, la scara unei or
ganizații municipale de partid pu
ternice, să se asigure primirea in
partid a celor mai buni dintre cei
mai buni oameni ai muncii ?
— înseamnă, in primul
rind, o
muncă politico-organizatorică siste
matică,
complexă,
orientată spre
citeva direcții esențiale. Pe de o
parte, spre atenta prospectare și fice — și nu folosesc întîmplător
cunoaștere a celor care ar putea să termenul — pe baza căreia se acțio
constituie eșantionul „celor mai buni nează pentru pregătirea acestui act
dintre cei mai buni". Pe de altă unic în viața omului. în primul rînd,
parte, spre formarea și educarea comitetul nostru municipal conduce
acestora in spiritul normelor statu activitatea de primire în partid pe
tare, al normelor muncii și vieții baza unui studiu orientativ, elaborat
comuniștilor. Dacă trecem în revistă în urma analizării structurii și for
structura socio-profesională a celor ței numerice și calitative ‘a fiecărei
primiți in partid în anul trecut și organizații de partid, a structurii și
în trimestrul I din acest an — virstei personalului muncitor din
respectiv 612 muncitori. 76 ingineri, toate
unitățile
economico-sociale
subingineri și 76 alți intelectuali aflate pe teritoriul orașului. Aceste
— avem o imagine vie a rezul date reprezintă „stilpii de rezisten
tatului îmbinării celor două ce ță" — ca să mă exprim așa — ai
rințe. Iar dacă vom spune că 72 strategiei pe care o adoptăm, intr-un
la sută din cei
primiți in partid moment sau altul,
in
orientarea
provin din rîndul organizației U.T.C. activității în acest domeniu. în al
și 32 la sută din rindul femeilor (pro doilea rind. pregătirea marii majo
cent pe care-1 considerăm nesatisfă rități a celor pe care îi primim in
cător și vom acționa pe viitor pen partid are din start, datorită faptu
tru imbunătățirea lui), am contu
ra cea de-a treia cerință esen lui că ei provin în cea mai mare
țială care stă la baza activității parte din rindurile membrilor orga
noastre in această direcție, și anume nizației U.T.C., o bază de certitudine.
orientarea prioritară spre aceste im
— Este, in aceste condiții, activi
portante categorii de oameni ai tatea efectivă desfășurată de orga
muncii. Orientare prezentă și în nele și organizațiile de partid, pen
primele 5 luni și care are în vedere tru pregătirea și formarea celor ce
atît asigurarea tinereții partidului,
a spiritului său revoluționar, cît și solicită să devină comuniști, mai
o prezență echilibrată a femeilor in ușoară ?
rindurile partidului. Pe măsura pon
— Nici vorbă de așa ceva ! Ea
derii pe care acestea o au in viața este de două ori mai grea decit
economico-socială a țării, a contri altădată. Pentru că accentul care se
buției substanțiale pe care o aduc
pune pe calitate ne determină să
la edificarea noii societăți.
avem în vedere, și să pregătim in
întărirea rîndurilor organizațiilor
de partid cu forțe tinere, provenite acest sens, întregul potențial uman
din rîndul celor mai buni oameni ai aflat în studiu. Anual, primim în
muncii, se reflectă și în creșterea partid abia 30 la sută — uneori și
capacității acestora de a îndeplini mai puțin — din numărul celor

ductivitate și precizii superioare in execuție. Eforturile oamenilor muncii
de aici sint îndreptate și spre finalizarea unei noi capacități de pro
ducție care va permite creșterea substanțială a numărului de rulmenți
fabricați intr-o structură sortimentală mult diversificată și cu niveluri supe
rioare de precizie. In imagine, aspect de muncă din noua secție de rec
tificat inele pentru rulmenți. (Eugen Dichiseanu).

aflați in studiul orientativ de pri
mire in partid. Ceea ce Înseamnă că
procesul de pregătire este relativ de
durată și efectele muncii educative,
de formare a viitorilor comuniști
se consolidează corespunzător. In
acest fel acționează — și desfășoară
o bună activitate in domeniul pri
mirii in partid — organele și orga
nizațiile de partid de la întreprin
derea de utilaj petrolier. Combinatul
de oteluri speciale, „Romlux". în
treprinderea de strunguri ,.SARO“
ș.a.. care asigură
pregătirii un
conținut bogat, îi conferă prin mul
tiplele forme folosite — de la re
partizarea tinerilor pe lîngă comu
niști cu bogată experiență și vo
cație educativă pină la organizarea

tatea secretarului comitetului de
partid și să ia măsurile ce se impun.
Nu au o situație bună in această
privință nici organizațiile de partid
din construcții — Antrepriza de con
strucții industriale Tîrgoviște, între
prinderea
de
construcții-montaj
Dimbovița, Stația de utilaj greu și
transport construcții și altele. Aici
s-a invocat și se invocă existența
fenomenului de fluctuație, de mu
tare permanentă a oamenilor, de
mișcare a forței de muncă. Există,
cunoaștem, asemenea greutăți, dar
tot la fel de adevărat este că nici
organizațiile de partid, nici comi
tetul municipal n-au făcut efor
tul de a adapta mai bine, rpai
operativ munca de primire in partid

Educarea în spirit revoluționar
a noilor membri de partid
Convorbire la Comitetul
municipal de partid
Tîrgoviște
unor întâlniri periodice pentru a-i
racorda la imperativele sarcinilor cu
care se confruntă — caracterul unei
adevărate școli de educație comu
nistă.
— O analiză recentă efectuată de
comitetul municipal de partid arată
că, totuși, in anumite unități — de
importanță pentru economia munici
piului — nu s-a acordat și nu se
acordă atenția cuvenită primirii în
partid.
— Această situație se explică prin
citeva cauze pe care le-am analizat
și le analizăm cu toată seriozitatea,
în cazul minei Șotinga e vorba de
slaba preocupare a organizațiilor de
bază și a secretarului comitetului de
partid, care așteaptă ca problemele
primirii în partid să se rezolve de
la sine, fără a investi efort educa
țional și organizatoric în conducerea
acestei importante activități. Deși
aici există o organizație U.T.C. pu
ternică, care numără peste 250 de
tineri, nu s-a primit in partid in
primele 4 luni
din acest an. în
condițiile în care forța numerică a
organizației este și redusă, și relativ
cu o medie ridicată de virstă, nici
un tânăr. Comitetul municipal de
partid a hotărît să analizeze activi-

din aceste unități la specificul lor.
Iată de ce s-a stabilit ca, in acest
trimestru, comisia organizatorică și
secretarul de resort al comitetului
municipal de partid să analizeze
stilul de muncă al organelor și or
ganizațiilor de
partid din aceste
sectoare și să stabilească măsuri
politico-organizatorice
menite
să
asigure desfășurarea unei activități
sistematice și eficiente in domeniul
primirii in partid.
— Ce alte concluzii ați desprins,
mai ales in lumina expunerii to
varășului Nicolae Ceaușeseu la șe
dința Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., din 29 aprilie anul
acesta, pentru ca tinerii comuniști
să se integreze cît mai repede in
viața de organizație, să se afirme ca
buni revoluționari ?
— Sarcina principală care revine
organelor și organizațiilor de partid
este de a-i ajuta pe toți comuniștii,
prin formele muncii politico-orga
nizatorice — dezbaterile din adună
rile de partid, învățămîntul poli
tico-ideologic, alte modalități educa
tive — să-și însușească în profun
zime ideile, tezele și orientările ex
punerii, să le transforme în convin
geri proprii de muncă și viață, pen
tru a acționa și a gîndi în înfăp
tuirea politicii partidului în spiritul
lor. Am cerut organizațiilor de bază
să aibă în vedere in mod deosebit
faptul ca la dezbaterile ce au avut loc
pe marginea expunerii să fie antre
nați și cei primiți în partid în ulti

prezintă inițiativa cetățenilor. Spre
exemplu, ca urmare a propunerilor
cetățenilor, pe lingă toate consiliile
populare din județ au fost organizate
microferme de creștere și îngrășare
a animalelor, micromaternități de
scroafe, incubatoare pentru produce
rea puilor de o zi, pepiniere proprii
si solarii pentru producerea răsadu
rilor de legume și altele. De aseme
nea, menționez faptul că în județ a
fost înfăptuită practic una dintre
sarcinile prevăzute in Rezoluția
Conferinței pe țară a președinților
consiliilor populare, și anume, aceea
privind organizarea pe lingă fiecare
consiliu popular, încă în pirimul se
mestru al acestui an, a unor activi
tăți de industrie mică și prestări
servicii.
Cu toate acestea, trebuie să arăt că
pentru comitetul executiv al consi
liului popular județean continuă
să rămină o problemă deschisă
sprijinirea consiliilor populare comu
nale în vederea organizării unor di
verse acțiuni de dezvoltare a micii
industrii și serviciilor, pe baza , mai
bunei valorificări a experienței acu
mulate. a tradițiilor și propunerilor
oamenilor muncii. Considerăm că
sint încă numeroase rezerve pentru
înființarea unor asemenea unități in
cadrul cooperativelor agricole de
producție și a cooperativelor de pro
ducție. achiziții și desfacere a mărfu
rilor. Cum, tot așa, mai multă iniția
tivă trebuie să dovedească și uniu
nea județeană a cooperativelor meș
teșugărești în inființarea unor uni
tăți, cu precădere în viitoare centre
agroindustriale prevăzute prin pro
gramele de sistematizare și dezvol
tare a localităților din teritoriul ju
dețului nostru. Avem, de asemenea,
in vedere, dezvoltarea și diversifica
rea unităților de industrie mică și de
prestări de servicii din subordinea
consiliilor populare, mai ales in le
gătură cu valorificarea subproduselor
agricole, conservarea unor produse
horticole, efectuarea unor lucrări de
construcții și altele, unități care să
asigure activități rentabile, să va
lorifice cit mai larg și divers resur
sele locale și refolosibile și care să
constituie nucleele în jurul cărora
urmează a se realiza microplatformele industriale ale comunelor. Asemenea unități sint prevăzute a se
înființa mai ales în comunele Albești,
Brăești, Curtești, Cristești, Cordăreni și Frumușica, unde volumul
serviciilor este deocamdată sub sar
cinile stabilite.
Desigur. în afara dezvoltării midi
industrii și serviciilor. ne preocupă
stimularea si promovarea cu îndrăz
neală a oricărei inițiative locale pen
tru creșterea bazei proprii de veni
turi a consiliilor populare. Mențio
năm, totodată, că în programul jude
țean de autofinanțare sint prevăzute
măsuri si acțiuni menite să contri
buie la întărirea ordinii și discipli
nei financiare, la folosirea judicioasă
a bazei materiale și asigurarea unei
bune gospodăriri și administrări a
fiecărui oraș și fiecărei comune, rea
lizarea unor lucrări și obiective edflitar-gospodărești prin munca cetă
țenilor, ca și multe altele. Sint mă
suri și acțiuni care, în ansamblu, se
subscriu obiectivului sporirii venitu
rilor fiecărui consiliu popular și asi
gurării creșterii contribuției județu
lui nostru la constituirea fondului
general de dezvoltare a întregii so
cietăți.

Stefan PANAITIU
prim-vicepreședinte al Comitetului
executiv al Consiliului popular
județean Botoșani

mul timp, spre a folosi acest prilej
ca un moment de educare a lor in
spiritul profundei gindiri revoluțio
nare a partidului. Unui asemenea
scop ii vor răspunde și întâlnirile
semestriale pe care am stabilit să le
inițieze organizațiile de partid cu
noii purtători ai carnetului roșu.
Aceste întâlniri sin.t concepute in
maniera de dialoguri de la comunist
la comunist. Mai exact, comuniști
cu o bogată experiență profesională
și politică vorbesc tinerilor despre
cele mai importante sarcini ale uni
tăților din care fac parte, despre
stadiul înfăptuirii acestora, despre
aportul tinerilor la îndeplinirea lor,
iar tinerii sînt solicitați să spună cu
ce probleme se confruntă, ce sarcini
au primit și cum le îndeplinesc, ce
preocupări au și dacă sînt sau nu
ajutați de organizațiile de partid
pentru realizarea lor. E adevărat că
experiență in inițierea unor aseme
nea dialoguri au acumulat pină
acum numai citeva organizații de
partid, cum sînt cele de la întreprin
derea de utilaj petrolier, Combinatul
de oțeluri speciale și întreprinderea
de strunguri
,.SARO“. Dar ne-am
propus ca, la sfîrșitul semestrului I,
să inițiem o asemenea întâlnire la
una din cele trei unități, la care să
participe, alături de tinerii primiți
in partid din respectiva unitate, și
secretari de birouri și comitete de
partid din întregul municipiu, toc
mai spre a se supune analizei și
generalizării o asemenea modalitate
de lucru. Am constatat, pe baza con
troalelor efectuate în organizațiile
de bază. că. pe de o parte, tinerii
comuniști sînt prea puțin solicitați
să prezinte rapoarte de activitate.
Iar pe de altă parte, cînd sînt soli
citați, prezintă rapoarte prea liniare,
prea sumare, fără a reprezenta un
examen autentic, critic și autocritic,
de orientare clară spre îndeplinirea
unor sarcini politice și profesionale
mai angajante, pe măsura capacității
și puterii lor de muncă. Avînd in
vedere acest lucru, am organizat
recent, la nivelul municipiului, o
întâlnire cu peste 400 dintre tinerii
primiți în partid în anul trecut și in
prima parte a acestui an. Pri
lej cu care, pe lingă alte acțiuni
educative, unii dintre el au prezentat
rapoarte de activitate, care au fost
discutate de cei prezenți. Această
acțiune ne-a permis să realizăm
și un schimb de experiență între
organizațiile de partid privind modul
în care se ocupă de a repartiza
sarcini de partid tinerilor comuniști,
de a-i ajuta să le îndeplinească, să
se integreze in viața de organizație.
Vom pune deci întreaga activitate
de educare în spirit revoluționar a
celor nou primiți în partid sub
deviza unei munci de calitate, — așa
cum ne cere secretarul general al
partidului — sub deviza unei munci
pentru formarea revoluționară a ce
lor mai tineri comuniști.

Constantin PRIESCU
y
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’ERFECȚIONAREA PROPRIEI ACTIVITĂȚI
ÎN CENTRUL DEZBATERILOR
)IN ÎN VĂȚĂMÎM I I POLITICO - IDEOLOGIC
După cum se cunoaște. In momen1 de față, în întregul sistem al înițămlntului politico-ideologic de
artid și al organizațiilor de masă și
iștești. în universitățile politice și
• conducere, in cadrul dezbateri■r ideologice și al propagandei prin
>nferințe se aprofundează tezele,
tnceptele și orientările de inestiabilă valoare teoretică și practiă cuprinse în Expunerea tovarășului
iicolae Ceaușescu, prezentată Ia șeința Comitetului Politic Executiv
in 29 aprilie a.c., în strînsă legătură
u sarcinile ce revin organelor și oranizațiilor de partid, de masă și ob,ești, cu problemele curente ale
ctivității practice din fiecare unita> și loc de muncă, stabilindu-se
ii și modalități de acțiune in ve
stea înfăptuirii sarcinilor concrete
; revin fiecărui colectiv.
Firește, o asemenea dezbatere nu
oate fi considerată încheiată o dată
u convorbirile recapitulative ; dimotrivă, se poate spune că "bogăția
e idei a acestor teze care vor fi aoptate la următoarea plenară a C.C.
1 P.C.R., alte evenimente ce urmeaă să aibă loc solicită o intensificare
vieții politico-ideologice, desfășuarea ei neintreruptă pe tot parursul verii.
In cele ce urmează vom prezenta
lteva aspecte legate de convorbirile
ecapitulative care încheie anul proriu-zis de învățămînt politico-ideoogic din municipiul Galați.
Am urmărit recent — prin prezeni la cîteva cursuri ale invățămînului de partid din întreprinderi
ndustriale
ale municipiului —
um se desfășoară dezbaterile pe
una amintită. O primă constatare :
aracteristica dominantă a acestora
constituie răspunderea cu care
ursanții tratează și
aplică Ideile
cestui excepțional document. Am
onstatat o cunoaștere aprofundată
. sa, atît de către propagandiști, cit
i de către cursanți, alături de creaea legăturii firești intre tezele,
onceptele și orientările din expuere și latura concretă a activității
e producție. Să exemplificăm.
La cursul condus de propagandista
ilena Micu, de la întreprinderea
necanică de echipamente hidraulie, s-a vorbit despre ..patriotismul la
scul de muncă", ilustrat prin exem>le luate din perimetrul imediat al
luncii desfășurate de cursanți. Prolovarea noului, ridicarea calității
iroduselor, adoptarea de tehnologii
vansate, creșterea productivității
ouncii au fost puse In relație directă
u producția de S.D.V.-uri a atelieulul. Maistrul Mihai
Gheorghiță,
eilalți oameni ai muncii care au
larticipat la dezbateri (Măricel Pooboc, Gh. Bfrzu. Gh. Buhoci, Ion
-’rețu ș.a.) au pus în evidentă atțt
ezultatele bune înregistrate, aportdl
nembrilor colectivului la bunul mers
il activității din întreprindere, cit
;i unele minusuri existente — direc
te în care se acționează energic,
■■ursanții s-au referit în mod critic
ti autocritic la unele deficiente prizind ordinea, disciplina tehnologică.

respectarea calității, propunînd so
luții concrete de eliminare a nea
junsurilor.
Ilie Priboi, secretar adjunct cu
probleme de propagandă al comite
tului de partid de la întreprinderea
Laminorul de tablă Galați, avea cu
vinte de apreciere la adresa modu
lui in care se realizează dezbaterile
la cursurile de învățămînt politicoideologic din unitate. De pildă, la
atelierul
recoacere
(propagandist
Margareta Stanciu) s-a vorbit despre
căile de creștere in continuare a pro
ductivității muncii, cu aportul colec
tivului de oameni ai muncii de aici,
iar la secția profile (cursul condus
de propagandistul Vasile Vîrtosu). la
alte cursuri din întreprindere au fost
tratate aprofundat ideile documen
tului ; căile și măsurile propuse de
cursanți s-au adăugat celor stabili
te deja în această întreprindere, con-

INSEMNARI
DIN MUNICIPIUL
GALAȚI
stant fruntașă în întrecerea socia
listă pe ramură. în scopul îmbună
tățirii continue a activității.
Și in cadrul dezbaterilor din
cursurile învățămîntului de partid —
desfășurate la întreprinderea meca
nică navală Galați — s-a pus în evidență legătura necesară dintre la
tura teoretică a documentului si cea
practică din uzină. La secția meca
nică, de exemplu, in cadrul cursului
condus de propagandistul Dumitru
Lefter s-au evidențiat — alături de
realizările obținute — și unele defi
ciențe : „Nu stăm întotdeauna bine
cu disciplina la locul de muncă. Se
mai intîrzie de la program. Acordul
individual este uneori privit ingust,
egoist ; se dorește realizarea unui
număr cit mai mare de piese, dar nu
toate corespund calitativ. Ne revine
ca sarcină să muncim mai mult cu
cei care ne fac greutăți, cu conducă
torii locurilor de muncă pentru eli
minarea acestor aspecte, chiar dacă
ele nu caracterizează activitatea de
ansamblu desfășurată de noi. Răs
punderea colectivă trebuie să impli
ce mai mult răspunderea personală",
(maistrul Paraschiv Chirică). De asemenea, un alt cursant, maistrul
Pavel Lupoaia. preciza : „Să avem
mai mult in atenție calitatea produ
selor noastre, să căutăm cauzele care
mai determină uneori o calitate ne
corespunzătoare și să le eliminăm.
F.ste datoria tuturor, a comuniștilor,
In primul rind, de a face aceasta,
contribuind la ridicarea continuă a
nivelului de conștiință, de educație
al membrilor organizației noastre,
al tuturor oamenilor muncii din sec
ție".
Din păcate, dezbaterile s-au limi
tat la intervențiile celor doi. De asemenea, prezența necorespunzătoa

re a cursanților a pus în evidență o
anumită carență de educație. Au lip
sit circa 40 la sută dintre cursanți.
Alături de motivul — să-l numim
serios, al concediului de o'dihnă — au
existat și altele, precum : învoire,
participarea la „cercul calității", la
examene pentru policalificare și
altele. Ca să nu mai amintim că
dezbaterea a reunit comuniști din
două cursuri ale invățămintului de
partid, pentru că la. unul dintre ele
a lipsit... propagandistul. De aceea
— apreciind poziția matură, respon
sabilă a celor doi maiștri în cadrul
dezbaterilor — credem că o aseme
nea atitudine trebuie să se regă
sească în practica activității curente,
prin rezultate mereu mai convingă
toare. apte să evidențieze o cerință
imperioasă a documentului : ridica
rea nivelului de educație a comuniș
tilor, a oamenilor muncii.
Facem precizarea că aspecte neco
respunzătoare, precum cel relatat
mai sus. nu constituie a’ecit o nedo
rită excepție. De altfel, tovarășa Mia
Bararu. secretar cu probleme de pro
pagandă al Comitetului municipal
Galați al P.C.R., sublinia preocupa
rea constantă pentru ca in toate cele
peste 1 400 de cursuri ale invățămîntului politico-ideologic de partid
de pe raza municipiului să aibă loc
dezbateri temeinice, legate de pro
blemele producției, ale activității
curente de la fiecare loC de muncă.
Alături de aprecierile noastre pozi
tive. ne este evidențiată buna des
fășurare a învățămîntului politicoideologic în cursurile de la Șantierul
naval, întreprinderea „Textila". în
treprinderea „11 Iunie". întreprin
derea județeană de transport local
ș.a. Dezbaterile sînt sprijinite de ac
tivitatea desfășurată la punctele de
documentare politico-ideologică. în
deosebi prin punerea în valoare a
unor informații, sarcini și obiective
la zi din viața unităților economicosociale. De asemenea, organul muni
cipal de partid este informat opera
tiv în legătură cu modul în care se
desfășoară dezbaterile in marea ma
joritate a cursurilor învățămîntului
politico-ideologic, putînd lua astfel
măsuri operative ori de cite ori si
tuația o impune.
Așa cum ne spunea interlocutorul
nostru, direcțiile de acțiune din zi
lele viitoare vizează o mai strînsă
abordare a problemelor teoretice în
relație cu practica locului de muncă,
propagandiștii, activiștii organului
municipal de partid care controlea
ză și îndrumă învățămintul politicoideologic fiind instruiți să acorde o
atenție sporită acestei cerințe, să
facă corecțiile necesare ori de cite
ori dezbaterile intirzie să fie anco
rate. în realitate. astfel încît acgstea..
fără excepție, să devină fructuoase,
cu evidente. ciștiguri pentru activi
tatea curentă, -pentru munca, de
partid, de educație a oamenilor
muncii.

Dan PLAE$U

corespondentul „Sclnteli”

Monumentul omagial de pe Cîmpia Libertății de la Blaj

Forța de nebiruit a idealurilor de dreptate socială
(Urmare din pag. I)
ționale — și-au exprimat cu vigoare
dorința lor de a se uni cu frații lor
de peste Carpați. Totodată, la Blaj
se manifestase și ideea întemeierii
unei Dacii independente care să cu
prindă cele trei țări române, căci,
așa cum se. sublinia In epocă, „in
fundul inimii fiecărui român" era
scrisă deviza „Mlntuirea de orice
dominare străină prin unitatea na
ționala". Ziarul „Allgemeine Zeitung"
din Augsburg și alte mărturii ale
vremii au reliefat că revoluționarii
români făceau o „propagandă fățișă"
pentru înlăturarea stăpinirii străi
ne și pentru „reînființarea Da
ciei". ;în atmosfera de lumină
și entuziasm a Blajului, V. Alecsandri avea să scrie și să pu
blice, la Brașov, la 24 mai 1848, poe
ziile patriotice : „Hora Ardealului"
și „Către român!", în care îndemna
poporul român la luptă pentru li
bertate și unitatea națională. în luna
următoare, Andrei Mureșanu a pu
blicat mobilizatoarea poezie „Deșteaptă-te române", care avea să de
vină imnul românilor transilvăneni
pînă lă eliberarea lor de sub asu
prirea străină.
„PENTRU VIITORUL FERICIT
AL ROMÂNIEI ÎNTREGI". Revolu
ționarii din Moldova, care participa
seră la adunarea de la Blaj, s-au în
trunit apoi la Brașov împreună cu
alți compatrioți exilați și au redac
tat, la 12 mai, un nou program de
luptă intitulat „Prințipiile noastre
pentru reformarea patriei". Acest
program, semnat de Costache Negri,
Alecu Russo, Vasile și Iancu Alecsandri, Gh. Sion, Zaharia Moldovanu, N. Ionestu, M.C. Epureanu ș.a.
— pe lîngă o serie de reforme ra
dicale, preconiza „Unirea Moldovei
și a Valahiei" lntr-un singur stat
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PE BAZA CUNOAȘTERII^ CERINȚELOR POPULAȚIEI

Preocupare constantă pentru
diversificarea producției micii
industrii și a prestărilor de servicii
Inestimabilul fond de idei și orien
tări cuprinse in Expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu din 29 aprilie
a.c. constituie și pentru cei ce mun
cesc in domeniul micii industrii și
al serviciilor un prețios program de
acțiune pentru reconsiderarea și per
fecționarea stilului de muncă, pen
tru întărirea răspunderii țață de în
deplinirea sarcinilor, pentru mobili
zarea mai susținută a priceperii și
energiei creatoare in scopul satisfa
cerii in cit mai bune condiții a di
feritelor
cerințe
ale
populației.
Dispunem de un bun cadru organi
zatoric și de largi posibilități pentru
depistarea și folosirea cit mai de
plină a resurselor locale de materii
prime și forță de muncă, pentru di
versificarea și extinderea prestați
ilor atît in mediul urban, cit și in
cel rural. întreprinderea județeană
de prestări servicii și producție in
dustrială din subordinea consiliului
popular județean și-a triplat rezul
tatele la toți indicatorii față de anul
1982, iar producția destinată expor
tului a crescut de aproape 10 ori.
La baza acestor creșteri a stat
aplicarea consecventă in viață a pro
gramelor adoptate de consiliile popu
lare ale județului și localităților, in
condițiile respectării cu strictețe a
prevederilor legale. Se cuvine re
marcat, totodată, că intreprinderea
își îndeplinește sarcinile de plan cu
aproximativ aceeași dotare de care
dispune de la constituirea unităților,
dar îmbunătățită și modernizată prin
efort propriu, ceea ce a dus la du
blarea productivității muncii și înca
drarea strictă in cheltuielile totale și
materiale de producție.
In vederea depistării tuturor re
surselor existente in județ, intreprin
derea noastră a extins colaborarea
cu consiliile populare, unitățile eco
nomice și populația. O importanță
deosebită am acordat-o cunoașterii
cerințelor și preferințelor oamenilor
muncii. In acest sens, o metodă efi
cientă pe care am folosit-o constă in
difuzarea unor chestionare-test. Răs
punsurile primite de la numeroși ce
tățeni — beneficiari ai produselor ps
care le realizăm — sugestiile și pro
punerile acestora ne-au fost de un
real folos. Concret, acest sistem de
sondare a preferințelor populației
s-a soldat cu rezultate deosebite pe
linia diversificării producției pe baza
unor resurse locale și a materialelor
recuperabile și refolosibile și in asi
milarea unor noi produse. Astfel,
numărul sortimentelor din nomen
clatorul întreprinderii a crescut de
la 235 în 1982 la peste 800 în 1987.
în urma studierii chestionarelor
primite de la populație, gama pro
duselor destinate fondului pieței a
crescut simțitor, inclusiv prin asimi
larea în fabricație a unor produse
care se aduceau în județ de la mari
distanțe cu cheltuieli ridicate : stupi

și accesoriile necesare programului
apicol, panouri diferite pentru depo
zitarea produselor agricole, tonete
pentru comerțul stradal etc. Gama
uneltelor și articolelor de gospodărie
șl grădinărit s-a extins cu noi pro
duse : stropitori, lopeți, furci ' din
lemn și roabe. Seria articolelor pen
tru mobilat și decorat locuințele a
fost extinsă cu articole confecționa
te la comandă, pe dimensiunile so
licitate de cetățean, și s-a diversificat
prin oferirea de noi articole : cor
puri suspendate pentru diferite uti
lizări, măști pentru chiuvete, baghete
și pervazuri de diferite dimensiuni,
rafturi, etajere, jaluzele. Totodată,
sînt executate și reparații de mo
bilă și mobilier, inclusiv la domici
liul cetățeanului. Au apărut sorti
mente noi în gama articolelor de
menaj, de preparare și servire a ali

fii județul Ialomița
mentelor, întreținere și curățenie, a
altor articole de uz casnic și gospo
dăresc : aparate de capsat borcane,
hote și grătare pentru aragaz, căru
cioare pliabile, cu folosire multiplă,
suporți diferiți din metal și lemn,
pîlnii, cazane, scaune de voiaj, scări
de interior și multe alte produse noi.
Desigur, s-ar putea pune întreba
rea : cu ce materiale realizăm o
gamă atît de largă de produse ? Este
locul să menționez preocuparea tot
mai sistematică, pătrunsă de un
sporit spirit gospodăresc pentru eco
nomisirea resurselor. Răspunderea
pentru ■ reducerea consumurilor ma
teriale a reprezentat și reprezintă
una din coordonatele perfecționării
muncii noastre pe linia sporirii efi
cienței economice. Toate produsele
noi au fost asimilate în condițiile
îmbunătățirii și centralizării croirii
tuturor materiilor prime și materia
lelor plate, fie ele din metal, lemn,
țesături etc., obținîndu-se creșterea
substanțială a coeficientului de scoa
tere pe aceeași unitate de suprafață
de materie primă, precum și pe sea
ma folosirii cu precădere a materia
lelor recuperabile și refolosibile de
orice fel.
Din dialogul nostru cu populația a
reieșit și necesitatea urgentării elaborării tehnologiilor de acoperire a
unor produse prin zincare, nichelare, cromare, vopsire — inclusiv în
cimp electrostatic — pentru ca as
pectul să fie plăcut, produsul să-și
„facă reclamă singur". Este și aceas
ta o cale prin care s-a asigurat o di
versificare a producției, prin care
s-au pus în valoare soluții ingenioa
se de reintroducere în circuitul gos
podăresc a unor bunuri.
Concomitent, s-au dezvoltat pres

tările de servicii și au apărut altele
noi, cum sînt : decorarea interioară
a întregii game de magazine din ora
șele județului, reparații diverse la
mijloace de transport, inclusiv cele
cu tracțiune animală, la uneltele agricole ; ajutor în efectuarea curățe
niei în locuințe, amenajarea și deco
rarea interioarelor. încărcări-descărcări, zugrăveli și lipire de tapete,
lambrisaje etc.
în cadrul programelor de moder
nizare a producției sintem preocupați
de ’ finalizarea acțiunii de folosire a
vintului in producerea de energie
electrică, în irigarea spațiilor mici —
grădini, livezi, islazuri și pășuni —
prin scoaterea apei de la adincimi de
60—90 m, pentru folosirea acesteia
în complexele zootehnice. Pentru aceasta, a fost asimilată și experi
mentată cu succes turbina de tip
„SAVONIUS" de 10 și 100 kW. Prin
utilizarea ei, gospodăriile populației
și programul de dezvoltare a zooteh
niei vor avea numai de cîștigat. Este
un mijloc lesnicios și ieftin pentru
prepararea hranei animalelor, pentru
asigurarea apei necesare pășunilor
și izlazurilor comunale, inclusiv in
lunile cu călduri excesive, pentru
menținerea unui microclimat propice
dezvoltării plantelor prin irigarea cu
ajutorul apei scoase din adine.
Din inițiativa consiliului popular
județean, la Slobozia s-a deschis un
magazin-expoziție cu vinzare pentru
produsele noi asimilate ca urmare a
dialogului direct cu populația. în el
se desfac nu numai produsele uni
tăților de industrie mică din subor
dinea directă a consiliului popular,
ci și cele ale cooperației meșteșugă
rești și cooperației de producție,
achiziție și desfacere a mărfurilor.
Date fiind bunele rezultate obținute
pe aceeași linie, a testării cerințelor
populației, s-a hotărît ca un aseme
nea magazin să-și deschidă și unită
țile cooperației agricole de producție.
Sint cîteva exemple și aspecte des
pre modul in care oamenii muncii
din unitățile întreprinderii noastre
înțeleg să răspundă sarcinilor trasate
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru
dezvoltarea puternică a micii indus
trii, a artizanatului, a serviciilor, prin
folosirea bazei de materiale locale
și a celor recuperabile și refolosibile.
Puternic mobilizați de îndemnurile
și exigențele formulate de secretarul
general al partidului, oamenii muncii
din unitățile întreprinderii noastre
sint ferm hotăriți să amplifice re
zultatele de pînă acum, spre a satis
face în condiții și mai bune cerin
țele populației din județ.

Euqeniu APOSTOIU

directorul întreprinderii județene
de prestări servicii și producție
industrials Ialomița

Foto : Vasile Moldovan
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Telex
La sfîrșit de săptâmlnă (color)
Săptămîna politică
închiderea programului
Telejurnal
Teleenciclopedia (color)
Baladă pentru acest pămînt (co
lor). Muzică ușoară rdmânească
Film artistic (color) : „Conspira
ția “
Telejurnal
Seară de romanțe (color)
închiderea programului

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare): Nu se știe niciodată — 10;
(sala Amfiteatru): Drumul singurătă
ții — 18; (sala Atelier): Faleza — 18
O
Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, sala
Studio):
„Literatura
chitarei". Constantin Andrei, Aureli
an Andrei — 17,30; (Ateneul Român):
„Comori camerale". Trio „BAROC"
(Nicolae Maxim — flaut, Adrian Pe
trescu — oboi, Mihai Tănăsilă — fa
got) — 19
a Teatrul de operetă (13 63 48): Lo
godnicul din Lună — 18
• Teatrul Mie (14 70 81): Amurgul
burghez — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Joc
ciudat după scăpătat — 19
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru): Micul infern — 18
a Teatrul Giulești
(sala Majestic,
14 72 34): Regele Lear — 18;
(sala
Giulești, 18 04 85); Așteptam pe al.ci
ne va — 18
a Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tănase“ (15 56 78, grădina Boema): O sea
ră la Boema — 19;
(sala Savoy):
Dragoste la prima vedere — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, la
sala Teatrului de comedie): Cum se
cuceresc femeile — 18
9 Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55):
David Copperfield — 9
o Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Vitejii cetății
Bade-Bade
— 15
a Circul București (10 41 95): „Stele
le Circului din Moscova" — 15.30; 19
®
Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59, la sala Schitu Măgureanu a
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra");
Nu sint Turnul Eiffel — 18,30

cinema
• Biciul fermecat : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13,15: 15.30; 17.45: 20
• Iacob : BUZEȘTI (50 43 58) — 15;
17,15; 19.30
3 Duminică în familie : DACIA
(50 35 94)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15;
13,30;
15,45: 18; 20
G Rezervă ia start : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
Niște băieți grozavi : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
$ Flăcări pe comori : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13; 15: 17: 19
> Trenul
de
aur :
VIITORUL
(10 67 40) — 15: 18
@ Temerarii de la scara doi : DOINA
(16 35 38) —9: 11; 13; 15
® Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor — 15; 17, Sclava iubirii — 19 :
COTROCENI (49 48 48)
© In fiecare zi ml-e dor de tine :
SCALA (11 03 72)
- 9; 11; 13; 15;
17,15; 19.30, CULTURAL (83 50 13) —
9: 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20. FEROVIAR
(50 51 40) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, la
grădină — 20,30
• Moromeții : STUDIO (59 53 15) —
.10; 12.45; 16: 18,45
0 Atacul decisiv : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
Nu e ușor cu bărbații : PACEA
(71 30 85) — 9: 11 ; 13; 15; 17,15; 19,30,
GRADINA PARC HOTEL (17 08 58) —
20,30
• Cronica adolescenței : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Operație
riscantă ;
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19

Independent românesc. De la Brașov din București. Astfel, „Pruncul ro pentru unirea Principatelor — care
unii dintre aceștia au plecat la Lugoj mân" — ziar condus de C.A. Rosetti părea mai ușor de realizat — s-a
unde au participat, la 15 iunie, la — după ce in mai multe numere din acționat la 1848 nu numai în presă,
adunarea revoluționarilor bănățeni, luna iunie a făcut apeluri înflăcă corespondență, memorii, ci și pe cale
prezidată de Eftimie Murgu, iar alții rate pentru unirea Moldovei și Mun diplomatică Ia Constantinopol, Paris
s-au dus in Bucovina și, întîlnindu-se teniei, spre a forma „o singură și Frankfurt, unde reprezentantul gu
acolo cu alți refugiați (izgoniți din Românie", la 13 iulie a prezentat vernului revoluționar de la Bucu
Moldova după înăbușirea, mișcării), problema unirii Principatelor ca o rești a pledat chiar pentru consti
a
eliberării tuirea unui regat român ce urma să
au format un comitet revoluționar condiție ' esențială
străină. cuprindă întreaga Dacie.
menit să colaboreze cu ceilalți re lor de sub stăpînirea
După cum se știe, revoluția a fost
Ziarul
scria
că
e
necesară
unirea
voluționari români, in vederea unor
acțiuni comune. La 18 iulie, co- „ca România să fie liberă cu înăbușită prin intervenția forțelor
mitetul revoluționar de aici scria desăvirșire, să fie mare și pu reacționare externe. Fruntașii revolu
deoarece „muntenii
și ției au continuat însă lupta pentru
ieșenilor că, întrucit și „frații de ternică",
peste Milcov" au început lupta, iar moldovenii nu fac decit o singură unitate și independență națională, atit
declarat că vor nație... un singur corp...
România prin revistele editate de ei — „Româ
transilvănenii au
ajuta Principatele, sînt necesare ac toată, această mare familie de frați... nia viitoare" (1850), „Junimea româ
țiuni energice „pentru viitorul feri nu poate fi tare și puternică decit nă" (1851) și „Republica română"
cit al României întregi". Comitetul numai prin unire", prin alcătuirea (1851), cit și prin alte acțiuni, con
propunea, totodată, organizarea în unui „stat mare", liber, care să nu vinși că, așa cum N. Bălcescu scria
munți a unui centru militar cu forțe se teamă de „nici o putere străină". Ia 4 martie 1850 lui A.C. Golescu,
revoluționare adunate din Moldova, La 19 iunie, in primul număr din mai erau de făcut „alte două revo
Muntenia, Transilvania și Banat, „Poporul suveran" se arată că acest luții" : una „pentru unitatea națio
căci numai de la curajul și patrio ziar (condus de D. Bolintineanu) va nală" și alta, „mai tirziu, pentru
tismul revoluționar „atârnă acum avea drept țintă „unirea provinciilor independența națională, ca în felul
independența Piomâniei". Din însăr române și tot ce va putea duce acesta națiunea să reintre in posesia
cinarea aceluiași comitet revolu România la fericire și mărire". Zia deplină a drepturilor sale naturale".
ționar, M. Kogălniceanu a elabo rul „Konstituționalul" pleda, de ase Viitorul avea să confirme previziu
rat și publicat, în august 1848, menea, pentru unitatea națională. nile marelui revoluționar în anii
noul program al mișcării, intitulat De pildă, într-un articol din 8 iulie memorabili 1859. 1877 și 1918.
Astăzi, în noile condiții istorice,
„Dorințele partidei naționale in Mol se afirma : „Toate țările locuite de
dova", în care, pe lîngă „neatârna români trebuie să se numească în poporul român sărbătorește împli
rea administrativă și legislativă" și deobște România și să formeze un nirea a 140 de ani de la declanșarea
o serie de reforme structurale, se stat pentru că toate sunt patria ro revoluției pașoptiste, ridicînd pe o
propunea „Unirea Moldovei cu Țara mânilor și pentru că toți patrioții treaptă superioară tradițiile de luptă
indepen
Românească",
considerată
drept români locuitori pe dinsele formea pentru libertate, unitate,
„cheia bolții, fără care s-ar prăbuși ză nația română, care cere să fie una dență și suveranitate națională ; el
aduce un cald omagiu memoriei
tot edificiul național". Această unire și nedespărțită".
— accentua Kogălniceanu — „este
Răspunzînd apelurilor de unire înaintașilor ce s-au jertfit pentru
dictată atît de vederat prin aceeași lansate de presa pașoptistă din triumful acestor mărețe idealuri,
origine, limbă, obiceiuri și interese" București, revoluționarii
din Mol muncind cu hărnicie pentru dezvol
și ea a fost „dorită de veacuri de dova refugiați în Bucovina, prin tarea generală a patriei,
pentru
toți românii".
pana lui V. Alecsandri, scriau la 25 creșterea forței economice și a avu
O puternică afirmare a idealuri iulie lui
N. Bălcescu și celorlalți ției naționale, întărind , necontenit
lor de independentă și unitate na „frați din Țara Românească" preci- unitatea de voință și acțiune a tu
țională se observă și la revoluțio zind că „dorul cel mai înfocat" al
narii din Muntenia. Aceste idealuri lor „este unirea Moldovei cu Valahia turor fiilor țării — temelia trainică
au fost manifestate public prin nu sub un singur guvern și sub aceiași a independenței șl suveranității na
meroase articole apărute în presa constituție". Este de menționat că ționale.

Primii pași ai învățătorului
și exigențele primilor ani de școală
îndemnul secretarului general al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, formulat în nenu
mărate rînduri : „Invățați, invă
țați și tar invățați !“, se adresează
nu numai tinerilor aflați în băntile
școlilor, ci tuturor categoriilor de
oameni, și în special celor chemați
să conducă activitatea de instrucție
și educație.
învățătorul, se spune, pe bună
dreptate, este omul cel mai im
portant în desfășurarea procesu
lui
de învățămînt.
Nu
numai
pentru că e cel dintîi profesor al
fiecăruia dintre noi, cel care îl în
vață pe copil să mînuiascâ unealta
•„fermecată" a scrisului și îl iniția
ză in alfabetul gîndirii. El este, timp
de patru ani, un educator complet
prin specificul activității instructiv-educative la clasele primare,
învățătorul trebuie
să însume
ze calități pedagogice aparte și,
deopotrivă, să fie un dascăl cu
o cultură generală temeinică, pre
gătit substanțial la disciplinele fun
damentale, receptiv la nou și. mai
ales, cu o gîndire didactică, metodi
că modernă (pe care să o și aplice
în practica școlară cotidiană), cu o
mobilitate în comportamentul peda
gogic care să-i ofere posibilitatea adaptării rapide în orice situație „pro
blematică". Nu mai putem vorbi
astăzi, arăta un cadru didactic, de
un învățător care să știe doar o ba
nală1 aritmetică și o caligrafie...
O recentă și foarte utilă consfă
tuire națională pe probleme ale li
ceelor pedagogice, desfășurată la
Liceul pedagogic din Caransebeș, o
școală în toate privințele excelentă,
de la dotare la nivelul profesio
nal al coleotivului didactic, a
scos în evidență citeva aspecte prio
ritare ale formării celor mai tinere
cadre didactice. La virsta de 19 am,
absolventul unei astfel de forme de
învățămînt ajunge la catedră, în
fața unei clase de copii de 6 ani,
dacă se respectă un principiu subîn
țeles, acela al continuității
(este
complet neindicat ca unui stagiar sâ
i se repartizeze clasa altui învățător,
cum neindicată este, în general,
schimbarea învățătorului). Statistic,
liceele pedagogice pregătesc aproxi
mativ o treime din cadrele didactice
dint.r-un județ. La aceasta se adaugă
sarcinile de perfecționare, reciclare,
acțiunile metodice organizate perio
dic cu învățătorii și educatoarele. Li
ceul pedagogic reprezintă așadar un
nucleu al activității didactice dintr-un centru, respectiv județ. Este
principalul motiv pentru care o ase
menea unitate de învățămînt, se
arăta în cadrul consfătuirii, trebuie
să fie încadrată cu cei mai buni pro
fesori la toate obiectele de învățâmint. Nu întotdeauna se întîmplâ,
însă. așa. Inspectoratele școlare ju
dețene nu pot. în destule situații —
sau o fac cu multă greutate, într-un
timp îndelungat — să-i adune pe
cei mai buni dintre cei buni la li
ceul pedagogic. De aceea se ajunge
uneori la dezechilibru, la
catedre
1 inegale valoric.
în acest sens, mal mulți participanți la consfătuirea de la Caran
sebeș (la care au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Educației și
învățâmîntului, profesori
universi
tari. inspectori școlari, directori și
profesori din toate liceele pedago
gice din țară) au relevat necesitatea
cursurilor de perfecționare a pro
fesorilor de liceu pedagogic, la nivel
central. Fără îndoială că o asemenea
acțiune ar fi bine venită, ea ar putea
constitui, periodic, și un prilej pen
tru fructuoase schimburi de expe
riență. Dar poate că prioritară este
în această perioadă elaborarea unor
metodici diferențiate, pe discipline

de învățămînt (toate acelea pe care
le vor preda învățătorii), care să se
transforme în instrumente de lucru
ale viitorului absolvent. Practica pe
dagogică, exemplificările unuia sau
altuia dintre profesori nu pot su
plini absența textelor de specialita
te. „în elaborarea acestora,
arăta
prof. Sabina Constantin, de la ca
tedra de pedagogie a Universității
din Cluj-Napoca, trebuie să se aibă
în vedere conlucrarea eficientă in
tre metodist, care selectează conți
nutul pedagogic, psiholog și pedago
gul care gîndește instrumentele de
lucru accesibile pentru clasele res
pective. Căci rolul esențial al în
vățătorului este de a-1 deprinde pe
elev, prin fiecare obiect de studiu,
cu «alfabetul învățării» în ciclul pri
mar". „Se face prea puțin apoi,
menționa prof. Vasile Bolog, in
spector școlar general al jude
țului Timiș, pentru formarea unor învățători capabili să răspun-

Pe marginea unei
coynsfătuiri ia nive!
național privind locul
și rolul liceului pedagogic
în pregătirea viitoarelor
cadre didactice
dă cerințelor unui învățămînt dife
rențiat, care ar trebui să fie și mai
accentuat la clasele primare. Aici,
cadrul didactic nu poate fi conside
rat cu adevărat bun dacă, nu dove
dește elasticitate și nu deține o lar
gă paletă de mijloace pedagogice,
pentru copii cu capacități de asimi
lare și cu evoluții diferite. A-i trata
ca pe un întreg nediferențiat, a nu
lua în seamă particularități, inerții,
micile griji, timiditatea, emotivita
tea puternică a unora și consecințe
le acestora e cit se poate de dău
nător mai ales la clasele mici. Altă
dată, învățătorul răminea cîteva ore
în plus cu copiii care necesitau acest
ajutor. Bunul obicei s-a cam pier
dut pentru mulți...". Și unde dacă nu
în liceul pedagogic trebuie formate
aceste cunoștințe și deprinderi de
muncă diferențiată la clasă ?
în consfătuirea de la Caransebeș
au revenit mai multe aspecte le
gate de îmbunătățirea activității
în școlile pedagogice. S-a formu
lat chiar propunerea de mărire a
duratei invățămintului pedagogic la
cinci ani (cum, de altfel, a mai fost),
ceea ce ar oferi un timp suplimen
tar pentru pregătirea psihopedagogică și metodică, ca și pentru prac
tica la catedră. O altă problemă lua
tă în discuție a fost orientarea șco
lară și profesională a elevilor can
didați la acest profil. Evident, in
forma actuală se testează anumite
aptitudini, prin probele eliminatorii
de la concursul pentru treapta întîi
(muzică, desen, caligrafie, dicție,
educație fizică). Dar oare întotdea
una orientarea ține cont și de exis
tența unor înclinații speciale, a „mo
tivației lăuntrice", cum se exprima
un participant, pentru profesiunea
de învățător ? Aceasta cade, în pri
mul rind, în grija — cît mai respon
sabilă — a profesorilor de gimna
ziu, a diriginților și directorilor de
școli, care, se știe, dau recomandă
rile pentru liceul pedagogic. Impor
tanța unei adecvate orientări școlare
sporește dacă ne gindim că un elev
fără aptitudini pentru această mese
rie, o dată admis în liceul pedagogic,
e aproape imposibil să fie reorientat.
S-a ridicat desigur și problema con

ținutului examenului de treapta a
doua la liceul pedagogic, examen la
care, spuneau cei prezenți, ar fi bi
ne venită o probă de specialitate pe
dagogică. Dar, legat de aceste exa
mene, se constată un fenomen de
loc liniștitor. Statisticile relevă o si
tuație neplăcută : destule note sub
5 și 6 Ia lucrarea scrisă de mate
matică, apoi note mari (8—10) la pro
ba orală de la aceeași disciplină.
Efectul pedagogic al examenului e
nul dacă un elev cu 3,50 la scris pri
mește 9 sau 10 la oral ! Chiar atit
de mare este diferența între exi
gențele și haremurile subiectelor de
la lucrarea scrisă și cele de la oral ?
Parțial, e adevărat — cum arătau
mai mulți vorbitori — că subiectele
la matematică sînt foarte dificile
(uneori exagerat de dificile), că li
ceul pedagogic nu trebuie confun
dat cu cel de matematică-fizică, acesta din urmă vizind performanța
la obiectul respectiv ; dar tot atît de
adevărat e faptul că pregătirea ele
vilor lasă de dorit, că unii profe
sori nu găsesc răgazul muncii aten
te, diferențiate, al ajutorului sub
stanțial și la timp, că suficienți
elevi aleg „comoda" ipostază a me
diocrității. Ar trebui chiar — s-a
spus — reorientați elevii care nu în
deplinesc condițiile liceului pedago
gic, in cursul treptei întii, așa cum
se procedează la liceele de coregrafie.
O atenție sporită s-a acordat, in
a doua parte a consfătuirii de la
Caransebeș, perfecționării învățăto
rilor și educatoarelor în cadrul li
ceelor pedagogice, stilului de muncă
al factorilor de conducere ai acestei
activități. Observația secretarului ge
neral al partidului, făcută în expu
nerea din 29 aprilie a.c., cu referire
la îmbunătățirea conducerii, creșterea
răspunderii, întărirea ordinii și dis
ciplinei în muncă, este desigur va
labilă și pentru toate cadrele răs
punzătoare de perfecționarea edu
catorilor. „E foarte frecventă, arăta
conf. Ion T. Radu, inspector ge
neral în M.E.Î., dorința cursanților
ca în cadrul acestei activități să
se insiste pe demonstrații practice.
De aceea. în desfășurarea cursurilor
de perfecționare, se impune o mai
pronunțată deplasare a accentului de
la expunerea unor materiale, teme
etc. pe activități practice, care valo
rifică deplin experiența muncii la
catedră. Utilă este, astfel, experiența
unor licee pedagogice care, separat
de activitățile din vacanțe, cînd nu
e posibil să faci demonstrații cu
elevii, organizează astfel de acțiuni
în timpul anului școlar. Benefi
ciul e incomparabil mai mare".
Mai mult interes ar trebui, de
asemenea.
acordat
în sprijini
rea studiului individual al
învă
țătorilor,
prin organizarea
unor
puncte documentare, reorganizarea
bibliotecilor din licee pedagogice
(mai ales că unele au moștenit fon
dul de cărți al fostelor case ale per
sonalului didactic). Lucrările meto
dice pentru obținerea de grade di
dactice nu sint nici ele valorificate
corespunzător, adesea rămînînd in
arhive. Or, se știe, multe dintre acestea cuprind experiențe valoroa
se. Fiecare colectiv de catedră ar
putea întreprinde anual un studiu
sistematic al acestor lucrări, cu sco
pul de a populariza și aplica aspecte
și concluzii desprinse din ele.
In general, se poate spune că ma
nifestarea de Ia Caransebeș a pri
lejuit un fructuos schimb de expe
riență, ale cărui rezultate trebuie să
prindă viață, mai repede, în activi
tatea concretă din liceele care-i pre
gătesc pe cei în mîinile cărora se
află primii ani de școală ai copiilor
țării.

Cost’n TUCHIL.4
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Populare Mozambic,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)
Inminînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul Goncalves Rafael Guiliche Sengo a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu, Partidului Co
munist Român, poporului român,
guvernului, un cald salut din partea
tovarășului Joaquim Alberto Chissano, președintele Partidului FRELIMO>
președintele
Republicii
Populare
Mozambic.
în cuvîntarea prezentată de am
basador sînt evidențiate legăturile
de prietenie, solidaritate și colabo
rare existente între popoarele român
șl mozambican, unite în lupta pen
tru apărarea păcii, pentru libertate,
independență și progres, subliniindu-se încrederea că aceste relații
vor cunoaște o dezvoltare continuă,

pe măsura posibilităților și resurse
lor de care dispun cele două țări.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a transmis președintelui Joaquim
Alberto Chissano un cald salut to
vărășesc, impreună cu cele mai bune
urări de sănătate și fericire , perso
nală, de pace, progres și prosperi
tate poporului mozambican prieten.
în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se re
levă că între țările, partidele și po
poarele noastre există relații bune,
de prietenie, solidaritate și coo
perare. statornicite încă din anii
luptei de eliberare națională a po
porului mozambican, reliefîndu-se
rolul important al întîlnirilor și con
vorbirilor la nivel înalt în dezvolta
rea acestor raporturi. Pornind de la

convingerea că există multiple posi
bilități pentru intensificarea relați
ilor dintre România și Mozambic, în
deosebi pe plan, economic, s-a sub
liniat necesitatea întăririi conlucrării
lor pe arena internațională, pentru
creșterea contribuției la soluționarea
justă, echitabilă a problemelor com
plexe ale lumii de azi.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
urat
ambasadorului
mozambican
succes în misiunea sa și l-a asigurat
de sprijinul Consiliului de Stat, al
guvernului și al său personal.
La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convorbi
rea care a avut loc cu acest prilej
au luat parte loan Totu, ministrul
afacerilor
externe,
și
Dumitru
Apostoiu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat,

Manifestări consacrate împlinirii a 140 de ani
de la revoluția din 1848
La Muzeul de artă al Republicii

Socialiste România a fost deschisă,
vineri, expoziția de artă plastică cu
tema „Lupta revoluționară a poporu
lui român pentru dreptate socială,
unitate și independență națională,
pentru edificarea socialismului și co
munismului în România. Marile cti
torii ale -Epocii Nicolae Ceaușescu»-".
Expoziția, organizată de Copsiliul
Culturii și Educației Socialiste și
Uniunea artiștilor plastici, se în
scrie în seria manifestărilor ce mar
chează împlinirea a 140 de ani de
la revoluția burghezo-democratică
de la 1848 in țările române. Lucrări
de pictură, sculptură și grafică, sem
nate de artiști plastici contemporani,
precum și ale unor creatori clasici,
sînt dedicate acestui eveniment ce
se constituie lntr-o etapă importantă
în procesul de dezvoltare a poporu
lui român, expresie a idealurilor de
unitate și independență ale națiunii
noastre. Sînt surprinse, de asemenea,
cu mijloacele artelor plastice, marile
momente ale istoriei românești, ex
poziția evidențiind că idealurile ge
nerației de la 1848 și-au găsit împli
nirea în anii revoluției și construc
ției
socialiste, in perioada de
profunde și structurale prefaceri
înnoitoare, deschisă de Congresul al
IX-lea al P.C.R. La loc central sînt
expuse lucrările de artă plastică ce
înfățișează marile ctitorii ale acestei
epoci de glorie și măreție a Româ
niei.
La vernisaj au luat parte membri
ai conducerii Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, ai Uniunii ar
tiștilor plastici, oameni de artă și
cultură, un numeros public.

★

„Revoluția de la 1848 — moment
de seamă în lupta seculară a po
porului român pentru dreptate so
cială și libertate națională" este ge
nericul sub care s-a desfășurat, in
Capitală, dezbaterea organizată de
Direcția generală a Arhivelor Sta
tului. Comunicările prezentate au
subliniat însemnătatea istorică a
evenimentului de acum 140 de
ani, relevîhd concepția secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind caracte
rul unitar al revoluției române de
la 1848. Au fost înfățișate, de ase
menea, aspecte privind ideea unității
naționale în programul revoluției,
rolul țărănimii în desfășurarea eve
nimentelor. formulîndu-se totodată
ample considerații referitoare la
mișcarea muncitorească din țara
noastră — care a continuat pe o
treaptă superioară idealurile revolu
ționarilor de la 1848 — la locul aces

tui moment de seamă din istoria
României in context european. Dez
baterea s-a încheiat cu un montaj
literar dedicat evenimentului.

★

La Biblioteca județeană Argeș din
Pitești s-a deschis o expoziție de
fotografii, documente și cărți, intitu
lată „Revoluția română de la 1848—
1849".
în cadrul Complexului muzeal
Golești din localitatea cu același
nume au fost amenajate o expoziție
fotodocumentară, care evocă parti
ciparea maselor populare din județul
Argeș la revoluția de la 1848, și o
expoziție de carte istorică și socialpolitică. în unități economice, insti
tuții, așezăminte culturale și școli din
orașele și comunele argeșene au fost
programate dezbateri
și expuneri
consacrate anului revoluționar 1848
și recitaluri literar-muzicale.

★

împlinirea a 140 de ani de la
revoluția burghezo-democratică da
la 1848 a fost marcată în ju
dețul Olt prin expuneri, expoziții
documentare și de carte, recitaluri
literar-muzicale. Astfel, în unități
economice din municipiul Slatina au
avut loc dezbateri cu tema „Partici
parea activă a maselor populare din
județul Olt la pregătirea și des
fășurarea revoluției de la 1848",
iar
la
Muzeul
județean
din
localitate s-a deschis expoziția „Ac
tul revoluționar de la 1848 oglindit
în documentele vremii".
în organizarea Muzeului orășenesc
din Corabia s-a desfășurat dezbate
rea „Participanți din județul Olt la
revoluția română de la 1848", în timp
ce la Muzeul de istorie din comuna
Scornicești a avut loc dezbaterea
„Anul 1848 în conștiința poporului
român" și s-a deschis expoziția de
carte avind ca temă „Revoluția de
la 1848 reflectată în literatura ro
mână".

★

La Biblioteca județeană „Gh.
Asachi" din Iași s-a deschis expo
ziția de carte „140 de ani de la re
voluția de la 1848 din țările române".
La loc de cinste sint prezentate vo
lume din vasta operă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, lucrări de o ex
cepțională valoare teoretică, ce pun
în evidență concepția științifică și
gindirea novatoare a secretarului ge
neral al partidului cu privire la is
toria patriei și dialectica dezvoltării
societății umane. Sînt expuse, de asemenea, documente referitoare la
anul revoluționar 1848 în Principa
tele române, la lupta maselor popu
lare din țara noastră pentru o viață
liberă și demnă, pentru dreptate so

cială și independență națională, tra
tate de istorie, lucrări din literatura
beletristică, facsimile și fotografii
care oglindesc evenimentele revolu
ționare ale anului 1848 din Moldova,
Muntenia și Transilvania.

★

La Cluj-Napoca a avut loc dezba
terea cu tema .'.Revoluția de la 1848
— prilej de manifestare a unității
poporului român". Comunicările au
reliefat caracterul unitar al revolu
ției române, ilustrat de punctele pro
gramatice sociale, economice, națio
nale înscrise in actele revoluționare
adoptate in adunările reprezentati
ve, ce au avut loc la Iași. Blaj și Is
laz în primăvara și vara anului 1848,
de conlucrarea strinsă a conducăto
rilor revoluției în toate cele trei pro
vincii românești. A fost subliniat, de
asemenea, specificul actului revolu
ționar din țările române în contex
tul revoluției europene. Lucrările
simpozionului au fost întregite de o
expoziție de documente și publicații
din epocă, ilustrative pentru am
ploarea revoluției — moment ce a
marcat o nouă etapă în drumul spre
făurirea și consolidarea statului na
țional unitar român.

★

în cadrul manifestărilor dedicate
împlinirii a 140 de ani de la revolu
ția din 1848, Biblioteca județeană
Mehedinți a găzduit dezbaterea „Ideile democratice ale revoluționari
lor pașoptiști" și un medalion literar-muzical.
La casa de cultură a tineretului,
liceul „Traian". clubul întreprinderii
de anvelope din Drobeta-Turnu Se
verin, la casele de cultură din Strehaia. Baia de Aramă și Vînju Mare
au fost prezentate expuneri care au
relevat semnificația revoluției de la
1848 ca moment de seamă în istoria
poporului român.

★

Sub genericul „Revoluția de la
1848 — moment de seamă al luptei
pentru dreptate socială și libertate
națională în țara noastră", la clubu
rile întreprinderilor „Electroputere",
de tractoare și mașini agricole. Com
plexul C.F.R., la casa tineretului și
în licee din Craiova au avut loc ex
puneri privind semnificația actului
istoric de acum 140 de ani. Cu ace
lași prilej. în unități economice și
de invățămint din Băilești. Calafat,
Poiana Mare. Dăbuleni și Filiași
s-au desfășurat dezbateri și expu
neri despre locul revoluției din 1848
în istoria poporului român in lupta
sa pentru dreptate socială și liber
tate națională.
(Agerpres)

ALTÎN-TEPE, ORIZONTUL 650
(Urmare din pag. I)
Și, nu-i întîmplător că anual, 50 de specialiști —
ingineri geologi, ingineri
mineri, topografi, sondori,
mineri — execută pentru
cercetările geologice 1500
de metri galerii, 3 000 metri
de foraje în zona superi
oară de impregnațle și în
adincime. Un orizont ciștigat înseamnă alți 50 de
metri în adine, alte abata
je, alte galerii...
— Poate răsfoim cîteva
file de istorie... Ce oferea
mina cu ani în urmă ?
— în primul rind, ex
ploatarea zăcămîntului viza
numai valorificarea sulfu
lui, la Uzina de acid sul
furic și superfosfați Năvo
dari, iar cuprul — era ele
ment secundar, fiind valo
rificat la Valea Călugă
rească din cenușile rezul
tate la Năvodari. De abia
după 1970 s-a avut in ve
dere complexitatea zăcămintului (realizindu-se in
stalația de la Baia), iar în
1987 s-au făcut analize de
fond de către organele su
perioare din care au rezul
tat programe, măsuri con

crete pentru valorificarea
și mai eficientă. în ce pri
vește tehnologiile actuale
— acestea sint orientate
pentru recuperarea inte
grală și concomitentă a re
zervelor — așa cum preve
de Programul național de
valorificare a resurselor
naturale.
Vagoneții au ajuns la
gura minei. 18 km are de
străbătut roca pină la
Baia, pină la Uzina de pre
parare, unde va. fi concasată, măcinată in mori cu
bile, flotată. Unde va de
veni concentrate de cupru,
de pirită, de fier, pe care
le așteaptă întreprinderea
de metale neferoase din
Zlatna, Combinatul side
rurgic Galați... Ing. șef
mecanic Jenică Popa ne
explică pe-ndelete : 95 la
sută din cantitate trebuie
să aibă finețea sub 74 mi
croni, care este rolul reac
tivilor în celulele de flotare, că doar 28 de minute
este circuitul piritei, 36 de
minute cel al cuprului, fie
rul separindu-se mult mai
repede. Dacă fluxul tehno
logic este modern ? Prin
procedeul modernizat de

flotare selectivă — aplicat
de la începutul lui ’88 —
randamentul de extracție a
crescut cu circa 40 Ia sută,
iar cînd se vor realiza cir
cuitele pentru tehnologie
de flotare colectivă — se
vor . reduce și o parte din
reactivi.
— Pină acum Mina aș
tepta Uzina — recunoaște
înveselit de rezonanța vor
belor loan Nicoară. De
cîteva luni însă, Uzina
face concurență, pur și
simplu, Minei.
— Vedeți — adaugă ing.
Coriolan Gornoviceanu, de
la întreprinderea minieră
Dobrogea — la Altîn-Tepe
se face adevăratul minerit,
în subteran, nu la supra
față ca în carierele de la
Mahmudia, Cerna, Medgi
dia, Adamclisi... E cea mai
adîncă, cea mai reprezen
tativă mină dobrogeană. Se
caută și se descoperă me
reu noi orizonturi, cuprul
se recuperează și din apele
acide evacuate din mină,
care sînt trecute prin sta
ția de decuprare. Uzina de
preparare in ultima vreme
a propus noi tehnologii de
flotare, iar cînd se va in-

X

troduce măcinarea auto
genă și uzina își va dubla
capacitatea de prelucrare.
Vorbeați de viața minei ?
Aceasta este ; adică : cer
cetări, descoperiri, moder
nizări. Și, minerii, cei
care lucrează în adîncuri,
sînt primii care impun acest flux continuu, acest
ritm.
între Altîn-Tepe și Baia,
între Mină și Uzina de
preparare, printre dealuri
le domoale și acele lanuri
de grîu pictate de maci,
minereul străbate 18 km
pentru ca fiecare micron
să-și capete identitatea.
Minerul l-a scos însă la
lumină, din adîncuri. Din
pereți, din cerime, din va
tră. Minerul, care iubește
lumina ca nimeni altul,
care, în fine, și-a numit în
această primăvară străzile
din Altîn-Tepe după co
pacii pe care i-a „forat" :
Aleea Teilor, Aleea Vișini
lor, Aleea Caișilor... Mine
rul, pentru care „Dealul de
aur" — domol, blînd, puțin
cocoșat, cu adîncimile lui
nebănuite — înseamnă ros
tul lui de fiecare zi, în
seamnă viața minei.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Azi și mîine in Capitală

dimineață (ora 9) și după-amiază (de
la ora 17).

Atleți și atlete din 12 țări
la campionatele internaționale
ale României

• în cadrul concursului interna
țional de atletism de la Praga,
sportiva româncă Lenuța Bîrzu a
cîștigat proba de 100 m garduri, cu
timpul de 13”74/100, fiind urmată de
Sabine Seitl (Austria) — 13”77/100 și
Vanda Novakova (Cehoslovacia) —
13”88/100.

Competiție cu vechi tradiții, în
cadrul căreia s-au întrecut de-a
lungul anilor atleți de faimă din
numeroase țări ale lumii, campiona
tele internaționale ale României se
află acum la cea de-a 33-a ediție.
De această dată, „Internaționalele"
noastre de atletism reunesc — și-i
vom putea urmări azi și mîine pe
stadionul „23 August" din Capitală
— sportivi și sportive din 12 țări :
Bulgaria, Cehoslovacia, Cipru, Cuba,
Grecia, Israel, Iugoslavia, Polonia,
Portugalia, Ungaria, Uniunea Sovie
tică și, firește, România. Concomitent
va avea loc și meciul dintre echipele
feminine ale României și R.S.F.S.
Ruse.
Campionatele internaționale de
atletism ale României vor începe
astăzi de dimineață (de la ora 10)
și după-amiază (de la ora 17) și vor
continua mîine, de asemenea de

• „Cupa mondială" la șah. Parti
dele din runda a doua a Turneului
de șah de la Belfort, contînd pentru
„Cupa mondială", s-au încheiat cu
următoarele rezultate : Kasparov —
Nogueiras 1—0 ; Liubojevici — Spas
ski remiză ; Karpov — Hjartarson
1—0 ; Andersson — Speelman remi
ză : Sokolov — Iusupov remiză. în
clasament conduce campionul mon
dial Gari Kasparov (U.R.S.S.) cu
2 puncte.
• Noi recorduri mondiale la
haltere. în cadrul campionatelor de
haltere ale Asiei, ce se desfășoară la
Shilong, în limitele categoriei 52 kg,
He Zhuoqiang
(R.P. Chineză)
a

stabilit un nou record mondial la
stilul smuls cu performanța de 119 kg.
Vechiul record (118,500 kg) aparținea
bulgarului Sevdalin Marinov. La
categoria 56 kg, He Yingqiang (R.P.
Chineză) a realizat, de asemenea, un
nou record mondial la stilul smuls
cu rezultatul de 134 kg.
• „Cupa Balkanturist" la tenis. în
Turneul internațional de tenis pen
tru „Cupa Balkanturist", de la Sofia,
jucătorul nostru Florin Segărceanu
l-a întrecut cu 6—4, 0—6, 7—5 pe
bulgarul Rainov. Alte rezultate :
Bulant (Cehoslovacia). — Stamatov
(Bulgaria) 6—4, 6—4 ; Carnevale
(Italia) — Adrian Marcu (România)
6—2, 6—2 ; Strelba — Suk (ambii
Cehoslovacia) 4—6, 6—3, 6—4.
• S.U.A. — U.R.S.S. 3—1 la volei
masculin.
în cadrul turneului pe
care-1 întreprinde în S.U.A., echipa
masculină de volei a U.R.S.S. a întilnit la Portland selecționata țăriigazdă. Voleibaliștii americani au
cîștigat cu scorul de 3—1 (15—11,
12—15, 15—12, 15—5).

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na
ționale, Nicolae Giosan, s-a întîlnit,
vineri, cu delegația parlamentară din
Republica Centrafricană, condusă de
Maurice Methot, președintele Adu
nării Naționale.
Cu acest prilej, au fost relevate
bunele relații de prietenie și co
laborare dintre România și Repu
blica Centrafricană, eviâențiindu-se
contribuția pe care o pot aduce cele
două foruri legislative la dezvol
tarea. în continuare, a raporturilor
bilaterale, la diversificarea cooperă
rii in domenii de interes comun. Au
fost subliniate, de asemenea, rolul
și aportul parlamentelor și parla
mentarilor din cele două țări Ia efor
tul general al popoarelor pentru in
staurarea unui climat de pace și
securitate în lume.
*

Cu ocazia celei de-a V-a aniversări
a Tratatului de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă
România și Republica Populară
Mongolă,
ambasadorul
Togoociin
Ghenden a organizat, vineri, o întîlnire prietenească la sediul Ambasa
dei R.P. Mongole la București.
în alocuțiunile rostite au fost evo
cate bunele relații dintre cele două
țări și popoare și s-a evidențiat im
portanța deosebită a înțelegerilor
convenite cu prilejul vizitei oficiale
de prietenie efectuate în Mongolia
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
pentru dezvoltarea colaborării bila
terale pe plan economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de
activitate.
Au luat parte miniștri, adjuncți de
șefi de secție la C.C. al P.C.R., mem
bri ai conducerii unor ministere și
instituții centrale, reprezentanți ai

BOTOȘANI : „Zilele
Mihai Eminescu”
în județul Botoșani s-a desfășu
rat cea de-a 16-a ediție a „Zilelor
Mihai Eminescu". în cluburi mun
citorești, in instituții, așezăminte
culturale, licee și școli au avut loc
colocvii și dezbateri, încheiate cu
spectacole literar-muzicale. La Casa
de cultură a sindicatelor Botoșani
s-a desfășurat colocviul-dezbatere
„Pe urmele lui Eminescu",
cu
participarea unor cercetători din
București, Iași, Blaj, Constanța,
Craiova, Giurgiu, Piatra Neamț,
Sibiu, Suceava. Casa tineretului
pentru știință și tehnică din mu
nicipiul Botoșani a găzduit con
cursul de interpretare „Eminescia
na". în continuarea vernisajului
expoziției „Ediții ale operei emi
nesciene", de la biblioteca județea
nă, reprezentanți ai editurii „Ju
nimea" din Iași au prezentat co
lecția „Eminesciana". La Teatrul
de stat „Mihai Eminescu" s-a orga
nizat șezătoarea literar-muzicală
„Tot mai citesc măiastra-ți carte",
realizată de teatrul botoșănean și
orchestra simfonică. Au fost înmînate premiile laureaților concursu
lui de creație poetică și critică li
terară „Porni Luceafărul". în mai
multe întreprinderi industriale și
în licee au avut loc șezători li
terare sub genericul „Dor de
Luceafăr", iar la Casa memorlală
din Ipotești — un recital de poezie
susținut de scriitori, actori și Mu
reați ai concursului „Eminesciana".
(Eugen Hrușcă).

TlRNĂVENI : Construcții
social-edilitare
în ultimii ani, orașul Tîrnăveni a
cunoscut o puternică dezvoltare
urbanistică. între realizările de
seamă ale constructorilor din acest
vechi oraș transilvan de pe Tirnava
Mică se numără noile cartiere „1
Decembrie 1918", „23 August" și
„Enescu", însumînd peste 2100 de
apartamente. Totodată, prin darea
în folosință, în aceste zile, a unor
noi apartamente din planul pe acest
an, în zona întreprinderii de gea
muri a prins contur un alt mare
ansamblu de locuințe care va nu
măra, în final, peste 2 000 de apar
tamente, spații comerciale și de
prestări servicii către populație. De
remarcat că, în perioada care a
trecut de la reorganizarea administrativ-teritorială a țării și pînă în
prezent, numărul apartamentelor
construite aici se ridică la 4 200,
iar suprafața totală a spațiilor co
merciale însumează 17 500 mp.
(Gheorghe Giurgiu).

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

organizațiilor de masă șl obștești,
oameni de știință și cultură.

★

La Timișoara s-au încheiat lucră
rile celei de-a XH-a ediții a Confe
rinței internaționale de teoria ope
ratorilor, manifestare organizată de
secția de matematică a Institutului
Național pentru Creație Științifică și
Tehnică — INCREST. Timp de mai
multe zile, cercetători și cadre di
dactice din 15 țări au prezentat lu
crări asupra unor aspecte noi din
acest domeniu de virf al cercetării
științifice cu largi aplicații în elec
trotehnică, fizica cuantică, geofizică
și alte domenii. Dialogul rodnic al
participanților s-a desfășurat sub
semnul colaborării pentru progresul
continuu al științei și tehnicii, al cu
noașterii umane in general.
(Agerpres)

Doresc să vă exprim mulțumirile mele cele mai sincere pentru amabilele
felicitări pe care le-am primit cu prilejul Zilei naționale a Suediei.

CARL XVI GUSTAF

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul prubabll pentru
intervalul 18 iunie, ora 20 — 21 iunie,
ora 20, In țară : Vremea se va încălzi
ușor șl treptat. Cerul va fi variabil,
cu înnorări mal pronunțate la începu
tul intervalului, în regiunile din nordul
și estul țării, unde, local, va ploua. In
rest — averse de ploaie izolate. Vlntul

va prezenta unele Intensificări la în
ceputul intervalului în nord-estul ță
rii, din sector nordic. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 8 și 18
grade, iar cele maxime între 20 șl 30
de grade, Izolat mal ridicate în sudul
țării în ultima zi. In București : Vre
mea se va încălzi ușor șl treptat. Ce
rul va fi variabil, favorabil ploii de
scurtă durată la începutul intervalului.
Vîntul va sufla slab pină la moderat.
Temperaturile minime vor oscila in
tre 14 și 17 grade, iar cele , maxime in
tre 27 și 30 de grade.

Din țările socialiste
R. P. POLONĂ
l

Reorientări în strategia dezvoltării economice
în țara cărbunelui șl a sulfului,
anul care a trecut nu a soluționat
dificultățile din economie. Este
adevărat că industria materiilor
prime a obținut rezultate foarte
bune (194 milioane tone de lignit,
390 000 tone de cupru, 5 milioane
tone de sulf, 146 miliarde kWh energie electrică), dar acestea nu au
compensat pierderile înregistrate,
mai ales în agricultură. Faptul că
livezi întinse de pomi fructiferi au
degerat a dus la diminuarea cu
cîteva procente a rezultatelor de
ansamblu ale producției agricole.
Drept urmare, și ritmul de crește
re a venitului național a scăzut cu
2 la sută. Au fost afectate echili
brul financiar și echilibrul pieței.
Concomitent, a continuat să creas
că datoria față de creditorii occi
dentali, ajungînd pînă la 39,5 mi
liarde dolari.
Cauzele obiective și subiective ale
acestei situații au constituit tema
unor analize profunde, efectuate de
către partid și guvern. S-a apreciat
că perioada primilor cinci ani de
luptă pentru reforma economică a
adus schimbări importante, estimîndu-se că cel puțin jumătate din
realizările acestei perioade sint un
rezultat al acțiunii noilor meca
nisme economice. Dacă în numai
trei ani, de la situația grea în care
se afla economia în 1981. am reu
șit să recuperăm pierderile, în anii
care au urmat nu s-a mai reușit
menținerea unui ritm atît de înalt
de creștere a producției. Aceasta
atît din cauza greutăților în apro
vizionare, cit și a restricțiilor im
puse Poloniei de către țările oc
cidentale.
Pornind de la experiența acumu
lată, Partidul Muncitoresc Unit
Polonez a propus continuarea pro
cesului de reforme în economia
națională. Scopul celei de-a doua
etape a reformei, care a început
anul acesta, îl constituie transfor
marea de o asemenea manieră a
economiei, incit aceasta să facili
teze obținerea unei eficiente supe
rioare și Îmbunătățirea condițiilor
de trai ale populației. Realizat cu
consecvență, acest program ar tre
bui să conducă, în următorii 3—4
ani. la înlăturarea actualelor greu
tăți economice și a dificultăților
cotidiene, determinate de lipsurile
de pe piață, de inflație și defecțiu
nile de funcționare a unor servicii
publice. Aceste deziderate ale so
cietății poloneze și-au găsit expre
sie în rezultatele referendumului
de la 29 noiembrie 1987.
Procesul de transformări inițiat
la sfirșitul anului trecut a inclus
modificarea structurilor organiza
torice ale administrației centrale.
Numărul ministerelor s-a redus.
S-a dat „frîu liber" dezvoltării spi
ritului de inițiativă in diferitele
sectoare ale economiei naționale.
Conform planurilor adoptate, anul
acesta urmează să se realizeze un
mare pas înainte în direcția re
stabilirii
echilibrului
economiei
țării. Se preconizează o creștere cu
3,4 la sută a venitului național și
cu 3,7 la sută a ratei acumulărilor.

paralel cu asigurarea unui exce
dent la export de 10 la sută față
de import.
Programul in două etape al re
formei economice pune accentul
principal pe accelerarea creșterii
rentabilității ofertei pentru piață.
Nu se are în vedere orice creștere
a producției, ci doar o creștere care
să se conjuge cu dezvoltarea eco
nomică și cu înlăturarea risipei,
cu angajarea rațională a forței de
muncă, cu economisirea de com
bustibili și materiale.
Asigurarea unei asemenea dez
voltări reclamă încurajarea crește
rii spiritului de inițiativă al colec
tivelor de oameni ai muncii și a
mișcării de inovații din întreaga
economie. Se stimulează atragerea
capitalului
străin;
cîteva firme
cu capital mixt încep deja să func
ționeze. îmbunătățirea eficienței
este condiționată, de asemenea, de
modificări în structura întregii
economii. De aceea, ca urmare a
revizuirii planului cincinal, mijloa
cele materiale au fost dirijate spre
creșterea mai rapidă a industriei
construcțiilor de mașini, ceea ce va
duce la o creștere cu 8—11 la sută
a producției din acest sector.
De aceste realizări ne legăm mari
speranțe în domeniul exportului
și al îmbunătățirii aprovizionării
pieței. Se urmărește cu hotărîre în
lăturarea surselor de risipă, inclu
siv prin eliminarea întreprinderi
lor puțin eficiente. Anul trecut au
fost lichidate mai multe întreprin
deri, iar o serie de alte întreprin
deri au fost transferate unor uni
tăți economice mai puternice. Cî
teva zeci de întreprinderi trec
printr-o „cură de însănătoșire".
O asemenea exigență și răspun
dere sporită pentru rezultatele economice ale întreprinderilor va
duce la schimbarea treptată a ati
tudinii colectivelor de oameni ai
muncit Consiliile oamenilor mun
cii și direcțiile întreprinderilor
devin astfel tot mai interesate in
îmbunătățirea calității și creșterea
producției. în cazuri justificate se
recurge la schimbarea profilului
producției, în funcție de cerințele
pieței. Astfel de schimbări s-au
înregistrat deja în cazul a aproape
200 de întreprinderi. Uneori, ele
sint determinate de necesitatea
transferării forței de muncă
—
subiect de preocupare pentru poli
tica socială a statului. Pentru că
acest proces nu poate impieta în
nici un fel asupra legii cu privire
la dreptul la muncă.
Un mare accent se pune pe eco
nomisirea de materiale și combus
tibili. Chiar dacă în ultimul timp
nu s-au realizat economiile pre
văzute in plan, trebuie subliniat că
progresul tehnico-științific își ara
tă rezultatele.
Se au in vedere și alte măsuri
pentru creșterea eficienței : în sco
pul consolidării
întreprinderilor
sînt generalizate formele de or
ganizare pe brigăzi a muncii.
Aceste brigăzi s;nt denumite „gru
pe de parteneri", avind un speci

fic tipic polonez. Ele ființează deja
în circa 460 de întreprinderi, cu un
efectiv de aproape o jumătate de
milion de salariați.
în ajutorul întreprinderilor acțio
nează, de asemenea, schimbarea
tehnologiilor și perfecționarea or
ganizării muncii ; s-au efectuat
„inspecții ale locurilor de muncă",
iar folosirea rațională a rezer
velor de forță de muncă ast
fel identificate a ridicat efi
ciența producției.
Consiliul pentru promovarea pro
gresului tehnico-științific, consti
tuit în urmă cu doi ani, sprijină
prin mijloace corespunzătoare ino
vațiile care dau speranța unor re
zultate rapide. în ultimul timp, pe
lingă întreprinderi iau ființă uni
tăți de promovare a inovațiilor,
avind menirea să scurteze drumul
„de la idee la fantă". Cîteva zeci
de asemenea unități au și început
să funcționeze, iar alte cîteva sute
se află in stadiu de organizare.
Aceste unități, care se constituie
din inițiativa unor grupuri de oa
meni ai muncii și funcționează in
condiții financiare convenabile, tși
asumă sarcina promovării unor
tehnologii moderne, necunoscute în
Polonia și care, deseori, sînt unice
chiar pe scară mondială.
Totodată, se afirmă tot mal preg
nant tendința de dezvoltare a așanumitelor industrii ale tehnicii de
vîrf ; ponderea lor în producția
globală este însă de 2 la sută, în
timp ce in țările dezvoltate această
pondere este de 15—20 la sută. în
anii '90. Polonia intenționează să
ridice acest Indicator la 8—9 la
sută. Totodată, ponderea industri
ilor considerate moderne va tre
bui să ajungă la 25—30 la sută din
întreaga producție actuală, fată de
9 la sută cît reprezintă în prezent.
Evident că. o dată cu dezvoltarea
Industriei, se vor dezvolta și un
puternic sector al micii producții șl
serviciilor, precum șl o agricultură
modernă. Aceasta intrucit se are în
vedere realizarea unei autonomii
alimentare depline a țării, precum
și posibilitatea exportării unor sur
plusuri de produse.
Prin soluțiile adoptate, prin schim
bările în sistemul de conducere și
gospodăr-e in economie, Polonia
anilor u îători își va reduce dis
tanța fa,a de cele mai dezvoltate
țări. Și chiar dacă în primul tri
mestru din acest an au continuat
să se mențină unele tendințe ne
favorabile (fenomene ale pieței
sau nerealizarea integrală a anga
jamentelor de export), unele schim
bări în bine au început să devină
vizibile. A crescut interesul între
prinderilor față de creșterea pro
ducției, față de îmbunătățirea ni
velului acesteia și de realizare a ex
portului. După părerea experților
polonezi, anul curent va trebui să
aducă o înviorare a economiei, să
marcheze un început al dezvoltării
rapide a acesteia.

Mieczyscaw WODZICKI
(redactor la ziarul „Trybuna Ludu")
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DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR ȚÂRII

Noi zone sistematizate
ale Capitalei
Se știe că pînă in 1990 se va
Încheia procesul de sistematizare
a municipiului București. Subordo
nat acestui imperativ, se configu
rează noi ansambluri de locuințe
în cele patru puncte cardinale ale
orașului. De astă dată, vom pre
zenta zona de vest a Capitalei.
Arhitectul Mihai Niculescu, șeful
secției II de la Institutul Proiect
București, coordonatorul întregii
munci de concepție a acestei zone,
ne punctează cîteva detalii esen
țiale. Nu înainte de a face apel
la amintirile de dată recentă ale
cititorului : străzile înguste, întor
tocheate, casele scunde, majorita
tea din chirpici, înghesuite una
într-alta, lipsa de confort, aspectul
sărăcăcios al multor porțiuni din
zona amintită.
Iată dar o primă acțiune din pla
nul de sistematizare a zonei de
vest : realizarea unui ansamblu de
locuințe care să modeleze frontul
către autostrada București-Pitești.
Șef de proiect : arh. Simona Zanciu și colaboratorii ei arhitecții
Virgil Braciu și Victor Ionescu.
Care sînt de fapt problemele cu
care s-au confruntat proiectanții
acestei zone ? îndeosebi, două, ni
se spune. în primul rind, fiind
vorba de poarta de intrare în Ca
pitală dinspre vest, au trebuit să
aibă în vedere construirea unor
blocuri unicat. Practic, deși s-a
apelat la secțiuni cu grad înalt de
industrializare,
proiectanții
au
abordat o plastică arhitecturală
modernă, cu multă personalitate, la
nivelul impus de poziția specială
a acestei intrări. în al doilea rind,

s-au confruntat cu un regim de
înălțime impus, de pildă, de edi
ficiile Institutului de motoare ter
mice sau a Institutului de meca
nica fluidelor și construcții aerospațiale, cit și de bogăția de plan
tații care plachează autostrada.
Concret, au trebuit să creeze un
regim variat de înălțimi care să
dea armonie întregului ansamblu.
La ora cînd vorbim despre fron
tul care mobilează autostrada Bucu
rești—Pitești, o parte din cele 672
apartamente prevăzute în blocuri
unicat s-au și dat în folosință. Un
detaliu important. Apartamentele
acestora acoperă întreaga gamă de
structură de la 1 la 5 camere. La
parterele blocurilor s-au realizat
spații comerciale cu profil de ali
mentație și prestări servicii. începu
te în 1986, executant fiind un con
structor redutabil — ACM 7 (Cen
trala de construcții montaj), lucră
rile se află intr-un stadiu avansat
de execuție.
Tot în vest, in cartierul Armata
Poporului, ca o întregire a siste
matizării acestei importante zone,
se prefigurează două ansambluri
de locuințe, primul Uverturii—
Dreptății, situat între străzile omo
nime, și al doilea pe artera nou
creată Virtuții—Fabricii, o impor
tantă dotare edilitară care face le
gătura între zonele de locuințe
Crîngași, Armata Poporului și Car
tierul Drumul Taberei, trecînd prin
pasajul Lujerului, dat nu demult
în folosință. Acest prim ansamblu,
în curs de execuție și finalizare
pe anul în curs, totalizează circa

4 500 de apartamente, frontul din
spre Lacul Dîmbovița urmînd să
fie realizat pină la finele anului
viitor. Care este de fapt caracte
ristica de bază a acestui ansamblu?
Iată ce ne spune
interlocutorul
nostru, arh. Mihai Niculescu : „Un
înalt grad de industrializare, pon
derea fiind de proiecte tip, cu un
regim de înălțime de la patru la
șapte și opt etaje . Apartamentele
sînt conformate de la una la cinci
camere, cu confort sporit, deosebindu-se de cele de
pină acum
printr-un mai generos amplasa
ment al spațiilor.
Mai mult, pe
fondul acestei tipizări, proiectanții
au realizat o regrupare a spațiilor
în ideea creării unei atmosfere
de intimitate, de familiaritate, de
sociabil armonios : e. de fapt, un
prim gest, o încercare,
accentul
punîndu-se și pe parterele locui
bile. și pe distanțele dintre case, și
pe spațiile verzi de protecție, și pe
dotările cu parcaje, dar și pe reali
zarea unui modern cinematograf".
Din acest ansamblu, prin rezol
varea fronturilor stradale la noua
arteră Virtuții—Fabricii, s-a con
stituit un altul, purtînd numele
arterei amintite. Este vorba mai
degrabă de o placare, pe cele două
laturi, a acestei artere de legătură.

Dat fiind specificul traficului ru
tier, proiectanții, arhitecții Liviu
Stelian. Victor Ionescu și Florin
Ionescu au avut în vedere o dis
tanță corectă între fronturi, un re
gim de înălțime corespunzător —
șapte etaje —, o plastică arhitec
turală în consonanță cu fronturile
stradale.
Pe
această
placare
(dreapta, stingă) s-au realizat 1 601
apartamente cu confort 1 A, una
dintre
preocupările majore ale
proiectanților fiind șl ținuta plas
tică a caselor. Deci, proiecte unicat,
cu spații comerciale la parterele,
blocurilor, care întregesc rețeaiia
din zonă, iar pentru completarea
rețelei culturale, un cinematograf
cu 600 de locuri. Ca o noutate
demnă de reținut : s-au promovat
In premieră secțiuni de panouri
mari cu fațade îmbunătățite. Pe
traseul acestei artere, dincolo de
bulevardul Armata Poporului, că
tre cartierul Drumul Taberei se
creionează un obiectiv important :
Piața Lujerului, la nivelul noii do
tări a Pieței Unirii. Despre aceasta
și despre alte zone care se prefigu
rează in municipiul nostru vom
vorbi intr-unui din numerele vii
toare ale ziarului.

Marta CUIBUȘ
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DEMILITARIZAREA SPAȚIULUI COSMIC
-un imperativ al păcii și securității internaționale
Ca și cum suprafața terestră și
adincul mărilor și oceanelor, tot mai
împînzite cu mijloace de distrugere
de tot felul, nu ar mai ajunge, cursa
înarmărilor tinde să dobindească, in
măsură mereu sporită, și o dimen
siune cosmică. Spațiul cosmic este pe
punctul să devină un teren pentru
înfruntări armate, în orice caz slu
jind, încă de pe acum, in proporții
deloc neglijabile, unor scopuri mi
litare.
Aceasta creează o situație nouă ce
comportă multiple aspecte profund
dăunătoare. în primul rînd, milita
rizarea Cosmosului creează primej
dii sporite la adresa păcii, dă o nouă
dimensiune riscurilor de conflict. In
al doilea rînd, transferarea cursei
înarmărilor în spațiul cosmic necesi
tă tehnologii la un nivel deosebit de
înalt, ceea ce înseamnă sustragerea
de la cercetările în scopuri civile a
unor importante resurse materiale
și forțe științifice, în detrimentul țe
lurilor dezvoltării pașnice. în fine,
prin costurile uriașe pe care le im
plică acest curs, spirala cheltuielilor
militare devine și mai vertiginoasă.
Este, de aceea, întru totul fi
resc ca
în ansamblul
conside
rentelor și propunerilor cuprinză
toare ale României socialiste, ale
președintelui Nicolae Ceaușescu, la
actuala sesiune specială a Adunării
Generale a O.N.U. consacrată dezar
mării. demilitarizarea spațiului cos
mic să ocupe un loc distinct, nici un
program realist de dezarmare neputind face abstracție de această nouă
și de nedorit realitate.
Cosmosul nu este proprietatea nici
unui stat, ci constituie un bun co
mun al tuturor statelor și națiunilor.
Interesele națiunilor impun, de
aceea, nu măsuri de folosire a sa în
scopuri militare, ci acțiuni care_ să
aibă în vedere extinderea cercetări
lor menite a descifra tainele Univer
sului. Iată de ce propunerile româ
nești prevăd încheierea unui tratat
internațional pentru folosirea spațiu
lui extraterestru in scopuri exclusiv
pașnice, spre binele întregii omeniri
și renunțarea la utilizarea sa în
scopuri militare.
Primul zbor al omului în spațiul
extraatmosferic a fost salutat la vre
mea respectivă ca un eveniment
epocal, menit să deschidă umanității
o fereastră largă spre zările de
necuprins ale Universului. Și, într-adevăr, în cele aproape trei dece
nii care au trecut de atunci, numă
rul sateliților plasați pe orbită a
crescut la cîteva mii, iar func
țiile pe care le pot îndeplini
s-au diversificat necontenit ; au fost
trimise sonde spre alți aștri ; omul
a pus pentru prima dată piciorul pe
Lună ; s-au creat complexe orbitale
cu echipaje umane.
Din păcate însă, paralel cu aseme
nea utilizări pașnice, cu asemenea
ciștiguri remarcabile in diferite do
menii ale cunoașterii, s-a înregistrat
și o tot mai primejdioasă evoluție in

direcții care nu au nimic de-a face
cu interesele reale ale oamenilor,
ale popoarelor.
întinderile
spa
țiului cosmic sînt tot mai popu
late de „ochi" și „urechi" ca
pabile să „vadă" și să „asculte"
tot ce se petrece pe Pămînt. Din
miile de obiecte cosmice care se ro
tesc în prezent deasupra globului
pămîntesc, un număr apreciabil (nu
mai puțin de 70 la sută !) îl repre
zintă sateliții care au ca misiune ob
ținerea de informații asupra ampla
sării și dimensiunii mijloacelor de
apărare ale altor state, tipurilor și
cantităților de armament de care
acestea dispun (dispozitivele mo
derne ultrasensibile permițînd, de
pildă, realizarea din spațiul extra
atmosferic, inclusiv prin straturi
groase de nori ori în timpul nopții,
a unor imagini pe care se pot desluși
pină și numerele de Înmatriculare a
vehiculelor de luptă), interceptarea
comunicațiilor cu caracter secret ori
înregistrarea altor date confidențiale,
de natură să confere avantaje de
ordin militar unei părți sau alteia.
Pe lingă „sateliții-spion", al căror
număr este in creștere constantă,
s-au experimentat cu succes așa-numiții „sateliți-ucigași", capabili să se
plaseze pe aceeași orbită, să urmă
rească și să distrugă prin forța im
pactului un alt satelit ; au fost crea
te sisteme de rachete (ASAT) me
nite să intercepteze și să facă să ex
plodeze sateliții părții adverse ; sînt
în curs de elaborare diverse proiec
te de creare a unor stații orbitale
permanente cu destinații militare.
S-a vorbit, la un moment dat, și de
posibilitatea „satelizării" unor bom
be nucleare uriașe, care, la o co
mandă de pe sol, să se poată des
prinde de pe orbită șj îndrepta cu
precizie spre o țintă prestabilită ;
această posibilitate a fost înlăturată
ca urmare a tratatului asupra spa
țiului extraatmosferic, încheiat in
1967, care interzice plasarea pe or
bită și staționarea de arme nucleare
în Cosmos. El nu interzice însă
„tranzitul" unor asemenea arme,
știut fiind că o bună parte din tra
iectoriile rachetelor balistice inter
continentale cu bază la sol (I.C.M.B.)
sau pe submarine (S.L.B.M.) — ca
pabile să transporte .pină la 14 focoa
se nucleare, dirijate independent spre
tot atîteă obiective — se desfășoară
în spațiul cosmic. într-un cuvint. se
poate spune că acest spațiu, în tre
cut sursă de reverie pentru poeți
și îndrăgostiți, este pe punctul de a
deveni un veritabil și nelimitat de
pozit de armamente.
Dar poate proiectul cel mai cunos
cut de militarizare a spațiului cosmic
este așa-numita Inițiativă de apăra
re strategică (S.D.I.) sau „războiul
stelelor", lansat cu cinci ani în urmă
de către S.U.A. și care urmărește
distrugerea printr-un sistem in trei
trepte — potrivit celor trei faze ale
traiectoriei unui proiectil balistic (as
censiune, zbor în spațiul extraat

mosferic, revenirea în atmosferă) —
a rachetelor intercontinentale purtă
toare de încărcături nucleare. Reali
tatea a demonstrat și demonstrea
ză însă că nu poate exista nici o
apărare antinucleară eficace, nici pe
Pămint și nici in Cosmos. Mai mult,
prezentat ca avînd scopuri exclusiv
defensive, acest sistem extrem de
complex, incluzînd crearea unei re
țele de rachete antibalistice și pla
sarea pe orbită a unor arme cu la
ser, „tunuri" electromagnetice, ac
celeratoare de particule elementare,
totul sub comanda
unui
sistem
global
computerizat, poate avea,
potrivit părerii unor experți avizați,
inclusiv din S.U.A., și un rol clar
ofensiv, prin aceea că oferă tenta
ția unei prime lovituri nucleare, in
condițiile în care teritoriul propriu
ar putea fi considerat invulnerabil
în fața unei riposte. în plus, reali
zarea sa contravine prevederilor tra
tatului privind mijloacele de apă
rare antirachetă (ABM), din 1972,
insistențele de a-1 duce la capăt pu
țind, ca atare, compromite încheie
rea acordului de reducere cu 50 la
sută a armelor nucleare strategice,
atît de dorit de popoare.
Nu se poate să nu se releve, avind
în vedere toate aceste aspecte, ab
surditatea unul asemenea proiect :
pe de o parte, sînt lichidate rachetele
cu rază medie și mai scurtă de ac
țiune, se negociază reducerea cu 50
la sută a armelor nucleare strategice
și se tinde spre lichidarea totală a
armamentului atomic, iar, pe de alta,
se construiește un sistem de „apă
rare" împotriva acestor arme. Dile
ma e clară : ori se merge spre eli
minarea armamentelor nucleare — și
atunci proiectul S.D.I. devine Inutil,
ori se merge spre amplasarea în
spațiu a unui „scut antinuclear" —
și atunci devine inevitabilă o accen
tuare și mai puternică a cursei-înar
mărilor și a spectrului unei confla
grații atomice.
Folosirea Cosmosului în scopuri
militare reprezintă o gravă amenința
re nu numai pentru existența omeni
rii, ci și pentru echilibrul . ecologic,
fiind necesar să se pună capăt neîntirziat unor asemenea utilizări abu
zive. Tocmai această necesitate o
are în vedere România propunind ca
lansările de sateliți și de alte obiec
te in spațiul cosmic să fie supuse
unei stricte reglementări legale.
Integrîndu-se unui ansamblu ar
monios, coerent, propunerile româ
nești privind demilitarizarea spațiu
lui cosmic urmăresc, laolaltă cu cele
lalte măsuri propuse de țara noastră,
crearea" acelei lumi fără arme și
războaie spre care au năzuit dintotdeauna popoarele. Este țelul generos
pentru a cărui înfăptuire România
a înțeles și înțelege să-și aducă,
alături de forțele iubitoare de pace
de pretutindeni; întreaga contribuție.

Romulus CAPLESCU

„RĂZBOIUL STELELOR" - 0 STRATEGIE CU GRAVE CONSECINȚE PENTRU UMANITATE
• „Programul creării de arme cosmice îm
piedică negocierile de dezarmare și contu
rează perspectiva aruncării omenirii pe fă
gașul unei escaladări și mai periculoase a
înarmărilor" (Howard Ris, director executiv al orga
nizației americane „Oamenii de știință îngrijorați").

© Realizarea proiectului S.D.I. presupune
costuri estimate între 800 și 1 000 miliarde
dolari și folosirea a 130 000—180 000 oameni
de știință și ingineri; pe de altă parte, dato
rită caracterului strict secret al proiectului, nu
este posibil, decit în foarte mică măsură,
transferul de tehnologie în domeniul civil

© „Inițiativa de apărare strategică nu are
nimic comun cu apărarea. Este o tentativă
evidentă de obținere a superiorității militare
prin crearea unei noi arme ofensive, camu
flată în armă defensivă. Ea va antrena contramăsuri. Componentele sale pot fi anihilate
de o serie de rachete ofensive și din acest
motiv cursa înarmărilor va primi un nou
impuls" (Dr. Robert Bowman, președintele Institutu
lui pentru studii
New York).

asupra

spațiului

și

securității,

• „A sosit timpul ca armele spațiale să fie
scoase în afara legii. Este ceasul al 12-lea,
după care am intra într-un proces ireversibil.
Atunci am putea face să explodeze nu numai
planeta, ci și cerul și stelele sale..." (Carl Sa

® „Războiul stelelor" este un proiect clă
dit pe nisipuri mișcătoare, care se îndreaptă
spre un dezastru financiar. Prima sa fază nu
va putea fi gata înainte de 1998, cînd sistemele
instalate vor fi fost deja depășite. Eficacitatea
va fi, în orice caz, redusă, sistemele res
pective fiind în măsură să intercepteze cel
mult 16 la sută din rachetele adverse. Mult
mai eficace ar fi reducerea cu 50 la sută a
armelor nucleare strategice. (Dintr-un studiu al

gan, savant de reputație mondială).

Senatului american, dat publicității în aceste zile).

(Dintr-un raport al „Consiliului pentru priorități eco
nomice" din S.U.A.).

------- —...... ..... ......... =——— (din
R F G.: Congresul U.C.D. a trecut,
problemele au rămas
Pregătit cu minuțiozitate și aștep
tat cu interes in unele cercuri poli
tice vest-germane, Congresul de la
Wiesbaden al Uniunii creștin-democrate — principala componentă a ca
binetului de coaliție de la Bonn — a
lăsat în continuare fără răspunsuri
clare multe din întrebările generate
de orientările economice și sociale,
promovate de această formațiune po
litică.
Potrivit aprecierii observatorilor,
U.C.D. străbate în prezent o perioa
dă dificilă. Starea de spirit în rindurile sale nu este roză. Opinia pu
blică vest-germană este martora unor
vii dispute între lideri influenți ai
partiduLui asupra unor probleme im
portante, cu largi implicații econo
mice, sociale, militare și de politică
externă. Divergențe s-au ivit și în
tre partenerii de coaliție, mai ales
între Uniunea creștin-socială (ramu
ra bavareză) și Partidul liberal-democraț. Toate acestea au avut ca re
zultat reducerea audienței electorale
a U.C.D., ceea ce s-a reflectat in
consultările cu caracter local.
Congresul U.C.D. nu a reușit să
risipească nemulțumirile și îndoielile
cu privire la perspectivele partidu
lui, avind î,n vedere că in 1990 vor
avea loc alegeri parlamentare și. in
tre timp, o serie de consultări regio
nale importante. Ignorind sau ocolind
criticile delegaților. liderii
U.C.D.
s-au mulțumit să lanseze apeluri in
sistente la solidaritate și unitate.
„Dacă R.F.G. vrea să-și mențină po
ziția economică avansată — a spus
cancelarul H. Kohl, președintele

U.C.D. — ea trebuie să fie dispusă
să facă sacrificii". Dar tocmai „mo
dul de distribuire a sacrificiilor" este
ceea ce au reproșat guvernului de
legații. Reforma fiscală considerată
de ministrul de finanțe G. Stolten
berg drept „un mijloc a-toate-tămăduitor" avantajează patronatul, creînd in schimb mari dificultăți buge
telor landurilor și comunelor. Și re
forma sistemului social de asigurări
— notează presa vest-germană — a
provocat mai multe critici decit aprobări și a devenit o temă genera
toare de vii dispute în cadrul U.C.D.
Problema atît de stringentă a com
baterii șomajului de masă, inclusă
de coaliția de la Bonn printre obiec
tivele ei prioritare, rămîne și după
Congresul U.C.D. lipsită de perspec
tiva unei soluționări. Ce-i drept, la
Wiesbaden s-a recunoscut că „nu s-a
făcut suficient" pentru ușurarea si
tuației celor peste două milioane de
cetățeni rămași fără slujbe. Spre a
diminua
impactul acestei situații
dramatice, un grup de experți ai
U.C.D. a elaborat, in preajma con
gresului. un document în care se
propunea „o statistică îmbunătățită
a șomerilor", care, in esență. însem
na scoaterea din evidența oficiilor
de muncă a 700 000 pină la 1 200 000
de oameni rămași fără slujbe. Cu
alte cuvinte, o reducere pe... hîrtie.
Inițiativa a stîrnit, firește, o furtună
de proteste.
Agenda congresului de la Wiesba
den a inclus și aspecte ale orientării
U.C.D. în domeniul politicii externe,
domeniu încredințat în guvernul de

SPRIJIN CONVOCĂRII UNEI CONFERINȚE
INTERNAȚIONALE DE PACE IN ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 17 (Agerpres). — Egiptul și
Venezuela
subliniază
necesitatea
convocării unei conferințe interna
ționale de pace în Orientul Mijlociu,
sub egida O.N.U., cu participarea tu
turor părților implicate, inclusiv a
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, ca un cadru adecvat de rea
lizare a unei păci juste și globale in
regiune. în comunicatul comun dat
publicității la încheierea vizitei in
Egipt a președintelui Venezuelei,
Jaime Lusinchi, este relevată urgen
ța încetării războiului dintre Iran și
Irak pe baza Rezoluției 598 a Con
siliului de Securitate al O.N.U.

japonia :

După alegerile legislative anticipate
Declarația Biroului Politic al P.C. Francez
PARIS 17 (Agerpres). — într-o de
clarație a Biroului Politic al P.C.
Francez, citată de agențiile T.A.S.S.
și Taniug, se arată că după recen
tele alegeri anticipate pentru Adu
narea Națională există posibilitatea
unirii forțelor de stingă pentru o po
litică a progresului. Socialiștii pre
feră însă formarea unui guvern ce
se bazează în parlament pe o majo-

ritate relativă, care poate fi spriji
nită prin voturile centriștilor. P.C.F.
nu intenționează să participe la
această majoritate, subliniază de
clarația. Comuniștii sînt gata să spri
jine orice inițiative progresiste,
luptînd însă împotriva măsurilor
care contravin intereselor oamenilor
muncii.

In preajma reuniunii la nivel inalt
a „celor 7"
• Poziția Pieței comune • O nouă rundă de neqocieri între
S.U.A. și Japonia încheiată iără rezultate concrete • Țările
latino-americane sînt interesate ca problema datoriei lor
externe să fie dezbătută la întîlnirea de la Toronto
BRUXELLES 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Comisiei C.E.E., Jacques
Delors, a declarat că nu este de aș
teptat ca perspectivele conjuncturii
economice să se îmbunătățească in
viitorul apropiat, avind în vedere
efectele negative ale crahului burse
lor occidentale, din octombrie anul
trecut. Prezentînd poziția Pieței co
mune in preajma reuniunii la nivel
înalt a principalelor șapte state occi
dentale industrializate, care va avea
loc la Toronto in perioada 19—21
iunie, Delors a afirmat că țările
C.E.E. trebuie să solicite reciprocitate
în ce privește deschiderea piețelor —
făcind astfel o aluzie la politica co
mercială protecționistă practicată
atît de S.U.Ă., cît și de Japonia.
De asemenea, președintele Comisiei
C.E.E. a exprimat dorința ca guver
nul american să depună eforturi pen
tru a evita oscilațiile excesive ale
cursului dolarului, ceea ce ar con
tribui la însănătoșirea relațiilor co
merciale internaționale.

CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager
pres). — Intr-un comunicat oficial
dat publicității. la Ciudad de Mexico
se arată că ministrul mexican al fi
nanțelor, Gustavo Petricioli, a efec
tuat o vizită în S.U.A., unde a co-

municat omologului său nord-amerlcan, James Baker, preocuparea și în
grijorarea țărilor din America Latină
în legătură cu problema datoriei lor
externe — transmite agenția EFE.
Ministrul mexican a exprimat, tot
odată. interesul guvernului său de a
fi dezbătută problema in cauză in
cadrul reuniunii de săptămîna vii
toare de la Toronto a principalelor
șapte "state industrializate.
TOKIO 17 (Agerpres). — La Tokio
s-a încheiat, fără rezultate concrete,
o nouă rundă de negocieri intre
S.U.A. și Japonia, consacrată aplană
rii diferendului economic și comer
cial dintre cele două țări. Timp de
două zile, delegații celor două țări
nu au reușit să cadă de acord asupra
unor măsuri practice menite să dimi
nueze uriașul deficit comercial înre
gistrat de S.U.A. în schimburile cu
Japonia.
Aceste negocieri au fost organizate
înaintea reuniunii la nivel înalt de
la Toronto a principalelor șapte state
industrializate occidentale.

Preocupări pentru depășirea
dificultăților
social - economice
MANAGUA 17 (Agerpres). — La o
intilnire cu muncitorii de la un
obiectiv economic din capitala țării,
președintele Nicaraguei, Daniel Or
tega Saavedra, a subliniat că opoziția
de dreapta din țară refuză să coope
reze pentru depășirea dificultăților
social-economice generate de agre
siunea economică externă, intreprinzînd acțiuni de sabotaj, ceea ce va
face necesară adoptarea unor măsuri
ferme împotriva acestor forțe. „Pro
cesul național de transformări nu
este o dovadă de slăbiciune, ci ex
presia unei atitudini raționale și
flexibile a autorităților față de pro
blemele cu care este confruntată în
prezent țara" — a spus Daniel Ortega
Saavedra.
Președintele Nicaraguei a făcut,
totodată, un apel la creșterea efi
cienței economice și productivității
muncii în economia națională.

Cu doi ani Înaintea alegerilor par
lamentare, U.C.D. revendică, in pei
sajul politic din R.F.G., rolul
de
„partid populist de centru", străduindu-se să-și definească un profil dis
tinct. Cei mai mulți comentatori ai
presei vest-germane consideră însă
că la Wiesbaden nu s-a reușit „să se
dea semnalul pentru un salt spre
viitor". „Mulți delegați și probabil
numeroși alegători — conchide zia
rul „Siidkurier" — au sperat că con
gresul U.C.D. de la Wiesbaden va
schița noi căi pe care să se înainteze
spre rezolvarea multiplelor probleme
aminate. în loc de aceasta, s-a lan
sat apelul să se meargă pe calea
de pină acum".

Petre STANCESCU

mament nuclear în porturi nipone
(incălcindu-se astfel unul din cele
trei principii nenucleare înscrise în
Constituție).
Desigur, luindu-se în considerare
numai aceste aspecte ale politicii
cabinetului de la Tokio, răspunsul la
întrebarea ziarului nu poate fi decit
afirmativ. O serie de observatori
consideră însă aceste compromisuri
doar ca „cedări tactice", apreciind că
in realitate programul noii adminis
trații este structurat pe baza unor
priorități care iau în considerare
interesele pe termen lung ale Japo
niei.
Definirea priorităților — politice
și economice — din programul gu
vernamental a fost rezultatul unor
aprinse confruntări. Se știe că o se
rie de politicieni și militari se pro
nunță pentru un ritm sporit de mi-

„Apartheidul nu poate fi reformat,
el trebuie abolit"
— declarația secretarului general al O.N.U., cu prilejul marcării
Zilei internaționale de solidaritate cu popoarele
din Africa australă
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
Comitetul O.N.U. împotriva apart
heidului a marcat, printr-o ședință
specială, Ziua internațională de soli
daritate cu lupta popoarelor din
Africa australă.
în cuvintul său, secretarul general
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
a declarat că apartheidul reprezintă
un sistem care nu poate fi reformat,
ci trebuie abolit în întregime. El s-a
pronunțat pentru eliberarea imediată
și necondiționată a lui Nelson Man
dela și a tuturor celorlalți deținuți
politici sud-africani.
Președintele Adunării Generale,
Peter Florin, a condamnat politica

LA VARȘOVIA S-AU DESFĂ
ȘURAT LUCRĂRILE
ȘEDINȚEI
SEIMULUI R.P. POLONE. Orga
nul legislativ suprem polonez a
dezbătut și aprobat o serie de pro
iecte de lege în domenii ale activi
tății economice și sociale. Marian
Orzechowski a fost eliberat din pos
tul de ministru al afacerilor exter
ne, în acest post fiind numit Ta
deusz Olechowski.
VIZITA.
Cancelarul
Austriei,
Franz Vranitzky. și-a încheiat vi
zita oficială în R. D. Germană. în
cursul convorbirilor cu Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului
de Stat al R.D.G., au fost exami
nate relațiile bilaterale, precum și
aspecte ale situației internaționale,
ale păcii și dezarmării.
CONVORBIRI ITALIANO-FILIPINEZE. La Roma au avut loc
convorbiri între președintele Filipinelor, Corazon Aquino, aflată în
vizită oficială, și șeful statului italian, Francesco Cossiga. Au fost

L

Reuniunea ministerială de la Oslo s-a pronunțat pentru anu
larea sentinței de condamnare la moarte a celor sase patriotl
sud-africani
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— într-o scrisoare adresată președin
telui în exercițiu, pe luna iunie, al
Consiliului de Securitate, guvernul
Zambiei a cerut întrunirea în cadrul
procedurii de urgență a acestui or
ganism pentru examinarea situației
din Republica Sud-Africană. în do★

OSLO 17 (Agerpres). — La Oslo s-a
desfășurat o reuniune a miniștrilor
de externe din șapte țări (Norvegia,
Danemarca. Finlanda. Islanda, Sue
dia, Australia și Noua Zeelandă),
consacrată examinării situației poli
tice și sociale din Africa de Sud.
După cum informează agenția A.D.N.,
miniștrii au constatat că situația în
R.S.A. s-a degradat continuu, accentuindu-se mai ales după evenimen
tele de la Soweto (iunie 1976) și

cument se precizează că reuniunea
de urgență a fost cerută în legătură
cu refuzul regimului sud-african de
a comuta pedeapsa cu moartea de
cretată în mod abuziv împotriva celor
șase militanți ai populației de cu
loare, aflați în închisoare.
★

după instituirea stării de urgență în
1985.
Participanțil au cerut autorităților
de la Pretoria să ridice starea de ur
gență și să anuleze sentința de con
damnare la moarte pronunțată împo
triva celor șase militanți de culoare
de la Sharpeville. De asemenea, s-a
cerut autorităților de la Pretoria să.
înceteze politica de apartheid și să
acorde drepturi egale tuturor cetă
țenilor sud-africani, indiferent de
culoare.

Stockholm ,Intilnire intre lideri ai S.W.A.P.O.

și reprezentanți ai minorității albe
consacrată problemelor legate de independența Namibiei
STOCKHOLM 17 (Agerpres). — In
perioada 19—21 iunie, la Stockholm
va avea loc o intilnire intre lideri ai
Organizației Poporului din Africa de
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și proeminen
te personalități ale minorității albe
din Namibia, informează agenția
A.D.N. Potrivit declarației șefului
reprezentanței S.W.A.P.O. din țările
nordice, participanțil la intilnire vor
examina in principal probleme lega
te de proclamarea independenței Na
mibiei. El a subliniat, in context, că

discutate, in principal,
cooperării economice
Totodată, s-a efectuat
de opinii asupra unor
situației internaționale

aspecte ale
bilaterale,
un schimb
aspecte ale
actuale.

UN AVION DE LUPTA. APARȚINlND FORȚELOR AERIENE
PORTUGHEZE, S-A PRĂBUȘIT
intr-o zonă rezidențială a orașului

un număr tot mai mare de membri
ai comunității minoritare albe namibiene recunosc necesitatea eradicării
sistemului de apartheid și trecerii la
edificarea unei societăți nerasiale.
Delegația S.W.A.P.O. la întîlnirea
de la Stockholm va fi condusă de
Sam Nujoma, iar cea a minorității
albe — alcătuită din reprezentanți ai
fermierilor, oamenilor de afaceri,
juriști și academicieni —, de juristul
Brian O’Linn.
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Montijo, în timp ce efectua un
zbor de antrenament. Cei doi mem
bri ai echipajului și-au pierdut
viața.

BILANȚ NEDORIT LA C.E. DE
FOTBAL, Autoritățile vest-germane din Diisseldorf au publicat
bilanțul confruntărilor dintre spec
tatori vest-germani, englezi și
olandezi la meciul de fotbal Olanda
— Anglia din cadrul fazei finale
a campionatului european. In to
tal, 2 300 polițiști au intervenit în
tre suporterii de fotbal care au
recurs la violență, în urma inci
dentelor fiind reținute 501 persoane.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI ORBITAL „MIR"
Trei cosmonauți au revenit pe Terra
La 17 iunie, după
încheierea activități
lor comune la bordul
complexului științific
orbital „Mir", echipa
jul format din cosmo
nauții sovietici Anatoli
Soloviov, Viktor Savinih și cercetătorul
bulgar Aleksandr Ale
ksandrov s-a reîntors
pe Pămînt. Aparatul
de coborire al navei
„TM-4“ a aterizat lin

la 202 kilometri sudest de orașul Djezkazgan. Cei trei cosmo
nauți reveniți pe Terra
se simt bine.
Timp de opt zile,
cit a durat zborul or
bital comun, la bordul
complexului „Mir" au
fost efectuate cercetă
rile și experimentele
planificate. Vn loc im
portant in cadrul pro
gramului a fost acor-

dat
experimentelor
medicale,
urmârindu-se capacitatea de
adaptare a organismu
lui uman la activitatea
în stare de imponde
rabilitate.
Cosmonauții Vladi
mir Titov și Musa
Manarov își continuă
misiunea la bordul
complexului științific
orbital „Mir".

BONN:

■
litarizare a țării,
într-o asemenea
evoluție fiind interesate și unele
cercuri de afaceri din Japonia, care
speră să obțină profituri tot mai
mari prin angrenarea lor în fabri
carea de armament.
Opinia predominantă în cadrul
acestor dezbateri este insă aceea că
tocmai menținerea cheltuielilor mili
tare la un nivel scăzut a constituit
unul din factorii esențiali care au
favorizat dezvoltarea industrială a
țării. Iar faptul că de mai mulți ani
S.U.A. resimt tot mai puternic concu
rența japoneză este explicat și prin
aceea că, în timp ce economia ame
ricană are motoarele „gripate" de
uriașul buget militar, economia
niponă este, practic, degrevată de
asemenea
piedici, cheltuielile sale
pentru înarmare reprezentînd doar
1,01 la sută din P.N.B.
In aceste condiții, acumulînd an
de an imense excedente comerciale,
Tokio a devenit cel mai mare centru
financiar al lumii capitaliste, iar
monopolurile și băncile nipone —
cele mai mari deținătoare de capita
luri in străinătate. Tot mai multe
firme japoneze sint in măsură să-și
plaseze o bună parte a afacerilor in
diverse țări, să achiziționeze bănci
și companii puternice din S.U.A. și
din alte țări vest-euronene. Numai
anul trecut, de exemplu, investițiile
tie capital japonez in străinătate s-au
ridicat la 33,364 miliarde dolari, ceea
ce reprezintă o creștere substanțială
(de 49,5 la sută) față de anul prece
dent. Cu un umor amar, revista ame
ricană „Newsweek" scria recent, referindu-se la această evoluție : „Ce
ar gîndi un japonez de astăzi dacă
s-ar pune problema declanșării, ca
in 1941, a unui atac pentru cucerirea
Pearl Harbor-ului ? El ar replica :
de ce să-l atacăm, cind putem să-l
cumpărăm

regimului rasist de la Pretoria șl a
relevat că marea majoritate a state
lor lumii se pronunță pentru insti
tuirea de sancțiuni obligatorii împo
triva guvernanților rasiști pentru a-i
determina să renunțe la apartheid și
la alte practici de discriminare ra
sială.
Secretarul general al O.N.U. șl
președintele Adunării Generale au
cerut din nou autorităților de la Pre
toria să nu treacă la executarea pe
depsei capitale împotriva militanților
de culoare antiapartheid, cunoscuți
sub numele de „cei șase de la Sharpeville" și să îi grațieze.

Zambia a cerut convocarea Consiliului de Securitate
al O.N.U. pentru examinarea situației din R.S.fl.

Agențiile de presa

NICARAGUA

„Acțiunea furusato"

„Oare guvernul nu cedează prea
adesea și prea mult la cererile și
presiunile S.U.A. 7“ O asemenea în
trebare a fost formulată de ziarul
,.Asahi Shimbun"
in comentariul
său pe marginea turneului întreprins
în S.U.A. și in cițeva țări vest-europene de premierul nipon Noboru
Takeshita. Ziarul are in vedere o se
rie de hotăriri recente ale cabinetu
lui japonez — intre care o nouă
majorare a bugetului militar, asuma
rea unei „poveri sporite" in asigu
rarea „securității colective", ca și a
obligației de a finanța personalul
japonez care lucrează la bazele mi
litare americane de pe teritoriul
țării ; deschiderea, în mai mare mă
sură, a pieței japoneze în fața pro
duselor S.U.A. și ale țărilor Pieței
cotnune : permiterea accesului nave
lor militare americane dotate cu ar-

BEIRUT 17 (Agerpres). — într-un
comunicat publicat în ziarul „An
Nida", P.C. Libanez își afirmă spri
jinul pentru convocarea unei confe
rințe internaționale de pace in
Orientul Mijlociu și solidaritatea cu
lupta populației palestiniene din te
ritoriile arabe ocupate.

FRANȚA

actualitatea politică}

coaliție de la Bonn unui reprezen
tant al P.L.D. Cancelarul H. Kohl a
exprimat interesul R.F.G. pentru
evoluțiile pozitive in domeniul dezar
mării, dar a respins eventualitatea
denuclearizării Europei. Evitind un
angajament clar în disputa ivită in
R.F.G. între partizanii și adversarii
unei a treia „opțiuni zero", adică li
chidarea rachetelor nucleare cu rază
scurtă de acțiune, H. Kohl a decla
rat că o hotărîre asupra moderniză
rii armamentelor existente sau a do
tării cu noi arme va depinde de mo
dul cum va fi elaborat „conceptul
general al N.A.T.O.". Presa vest-ger
mană a reținut, totodată, din decla
rațiile cancelarului interesul mani
festat pentru dezvoltarea relațiilor
cu țările socialiste.

Părțile au exprimat, pe de altă
parte, îngrijorarea față de agravarea
situației economice a țărilor în curs
de dezvoltare, subliniind importanța
cooperării intre acestea și necesita
tea' soluționării problemei datoriei
lor externe.

NAȚIUNILE UNITE

Acesta este contextul în care Ja
ponia își definește dezvoltarea în
perspectivă, problemă ce constituie
pentru actualul guvern „prioritateapriorităților". Pe ce cale se va
acționa ?
Principalul efort pare a fi destinat
„acțiunii furusato", care are în vede
re înființarea, în diferite regiuni ale
țării, a 26 de „orașe-pilot" (furusato),
ce vor deveni puternice centre de
cercetare-dezvoltare in domeniile teh
nicii de virf. Aceste uriașe complexe
vor constitui „sursa noului dinamism
al economiei nipone", după cum de
clara premierul Takeshita, care a de
finit concepția sa in acest domeniu,
într-un volum recent, intitulat „Crea
rea noilor orașe-pilot". Se are în ve
dere ca centrele respective — care
vor dispune fiecare de mai multe
institute de cercetări pe un anumit
profil, numeroase întreprinderi ex
perimentale și de producție, obiec
tive anexe de „service" și facilități
de aprovizionare cu tot ce este ne
cesar — să folosească mai bine mina
de lucru potrivit specializării regio
nale, aceasta contribuind nu numai
la renașterea economică și socială,
dar și la ridicarea culturală a tutu
ror zonelor țării.
De la aceste „furusato" — arată
presa niponă — se așteaptă să vină
impulsurile ce vor transforma Japo
nia intr-o și mai
puternică forță
științifico-tehnică și industrială, eli
berată de uriașul tribut pe care-1
plătea și continuă să-l plătească
S.U.A. pentru patente. Dacă se spu
nea că ingeniozitatea specialiștilor
niponi s-ar fi limitat, în trecut, la a
da valențe superioare patentelor
americane, „acțiunea furusato" ur
mărește inversarea situației ori, cel
puțin, cîștigarea unei poziții egale.

Nicolae PEOPEANU

Conferința
Partidului ecologist
BONN 17 (Agerpres). — La Bonn
s-a deschis Conferința Partidului
ecologist, la lucrările căreia parti
cipă peste 800 de delegați, reprezentind organizațiile partidului din în
treaga țară, în grupuri de lucru, vor
fi discutate probleme legate de ati
tudinea partidului față de politica de
pace și dezarmare, de protecția me
diului. Conferința constituie un for
intermediar in perioada pină la con
gresul partidului, programat pen
tru anul 1989, care va stabili strate
gia și tactica luptei ecologiștilor în
cadrul campaniei pentru alegerile in
Bundestag din anul 1990.

Negocieri
intre principalii producători
și consumatori de cupru
u.N.c.T A.D.:

GENEVA 17 (Agerpres). — în ca
drul Conferinței O.N.U. pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) se
desfășoară negocieri între principalii
producători și consumatori de cupru
cu privire la posibilitățile de Înfiin
țare a unei agenții internaționale
care să reglementeze producția și
prețurile la această materie primă.
Noul organism ar urma să funcțio
neze ca agenție specializată a
U.N.C.T.A.D. și va elabora meca
nisme de informare în legătură cu
problemele amintite.
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