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pentru evitarea pierderilor de producție!
Recoltarea griului constituie în
timp pentru Încadrarea lucrării Jn
această perioadă o lucrare priori
perioada stabilită. Or, o asemenea
tară, care trebuie să concentreze ' practică este de natură să mascheze
principalele forțe din unitățile
unele carențe în desfășurarea sece
agricole, astfel îneît intreaga pro
rișului, să ducă la prelungirea în
fond a perioadei de seceriș, cu
ducție să fie strînsă și pusă la adă
post într-un timp cit mai scurt și
toate consecințele ce decurg din
fără pierderi.
aceasta asupra nivelului producției.
Pînă în seara zilei *de 14 iulie
Al doilea aspect ce se impune
griul a fost strins de pe 914 500 hec
atenției se referă la diferențele mari
tare, ceea ce reprezintă 38 la sută
existente între județele unde recol
din suprafața
cultivată. Două
tarea griului este în plină desfășu
aspecte se impun cu deosebire aten
rare. Astfel, dacă in unele județe
ției. în primul rînd, secerișul se
din zona intîi — Dolj, Olt. Brăila,
Constanța, Giurgiu și Călărași .—
desfășoară doar în 23 de județe și
in sectorul agricol Ilfov, în timp ce
stadiul avansat al secerișului per
în județele din centrul și nordul
mite aprecierea că această lucrare
țării această lucrare nu a început
poate fi încheiată în cîteva zile, în
incă. Or, condițiile climatice din
alte județe Insă — Galați, Tulcea,
ultima perioadă — temperaturi ca
Prahova, Arad, Satu Mare și Bihor
— ritmul recoltării este incă ane
niculare înregistrate înainte și după
scurtul interval cu ploi — au forțat
voios, realizările situîndu-se cu
coacerea griului pe întinse supra
mult sub posibilități. Este o situa
fețe și în aceste zone. Aceasta im
ție necorespunzătoare, ce impune
pune să se treacă de îndată, fără
măsuri energice pentru accelerarea
intirziere, la recoltarea griului in
ritmului de lucru la nivelul maxim
toate județele unde această lucrare
al posibilităților, astfe? incit rămiîncă nu a început. Sau, am spune, a
nerile în urmă să fie recuperate
început, dar unele unități și organe
grabnic.
agricole nu se decid încă să declare
Așadar, problema cardinală pen
că secerișul a fost declanșat. Este o
tru intensificarea puternică a sece
precizare care se bazează pe obser- - rișului, atit în județele unde aceas
vațiile din teren ale redactorilor și
tă lucrare este in plină desfășurare,
reporterilor ziarului, ca și pe sem
cit și în județele unde este in sta
nalările corespondenților noștri ju
diul de început, o constituie reali
dețeni, din care reiese că există
zarea unor viteze de lucru superi
oare celor actuale, cel puțin la ni
practica, adesea Intîlnită în unele
județe, de a declara doar după cîte
velul vitezelor planificate. In acest
scop sint necesare măsuri hotărîte
va zile începerea secerișului, toc
mai pentru a se crea o rezervă de
pentru organizarea temeinică a ac-

tivității. Pretutindeni trebuie să se
asigure folosirea deplină a timpu
lui de lucru, de la prima oră cînd
se ridică rouă și piuă seam tîrziu,
cind se lasă roita. De mare impor
tanță pentru eliminarea „timpilor
morți“ în funcționarea combinelor
este corelarea strictă a capacității
de recoltare cu cea a mijloacelor de
transport al producției, de care de
pinde ca întreaga recoltă strînsă
într-o zi să fie livrată și depozitată
în aceeași zi. Intre măsurile preco
nizate, nu mai puțin importante
sînt cele ce vizează înlăturarea
grabnică a defecțiunilor inerente ce
mși apar la combine și celelalte
utilaje. In acest scop, este necesar
ca să se lucreze grupat cu toate
mijloacele mecanice, pentru fiecare
formație trebuind să se asigure ate
liere mobile de intervenție dotate
cu toate piesele de schimb nece
sare. Evident, pe măsură ce sece
rișul avansează și se apropie de
final, cadrele de conducere din uni
tăți și de la consiliile agroindus
triale au datoria să organizeze re
distribuirea operativă a forțelor în
unitățile care mai au suprafețe
mari de recoltat. Întrucît tempera
turile continuă să se mențină și în
aceste zile la un nivel ridicat, cu
deosebire la fiecare loc de muncă
la seceriș, trebuie să se întreprindă
măsurile recomandate pentru pre
venirea izbucnirii incendiilor și evi
tarea oricăror pierderi de recolta
din această cauză.
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Lucrările
consfătuirii
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — La
Varșovia a început vineri, 15 iu
lie, Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al «Satelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia,
La consfătuire participă delega
țiile Republicii Populare Bulgaria,
condusă de tovarășul Todor Jivkov, secretar general al C.C. al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al
Republicii Populare Bulgaria ; Re
publicii Socialiste Cehoslovace,
condusă de tovarășul Miloș Jakes,
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia ;
Republicii
Democrate Germane,
condusă de tovarășul Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de
Stat al Republicii Democrate Ger
mane ; Republicii Populare Po
lone, condusă de tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al
C.C. al Partidului Muncitoresc
Unit Polonez, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Polone ; Republicii Socialiste
România, condusă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste
România;
Republicii
Populare Ungare, condusă de to
varășul Karoly Grosz, secretar
general al Partidului Muncitoresc
Socialist Ungar, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii
Populare Ungare ; Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, con
dusă de tovarășul M. S. Gorbaciov,
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice.
La lucrările consfătuirii partici
pă, de asemenea, mareșalul Uniu
nii Sovietice, V. G. Kulikov, comandant-șef al Forțelor Armate
Unite ale statelor participante la
Tratatul de la Varșovia.
Deschizînd lucrările, tovarășul
Wojciech Jaruzelski a salutat în
mod călduros prezența conducăto
rilor de partid și de stat ai sta
telor participante la consfătuire,
ca și pe ceilalți membri care fac
parte din delegații.
în timpul ședințelor, desfășura
te în cursul dimineții și dupăemiezei, au luat cuvîntul condu
cătorii delegațiilor participante la
Consfătuirea Comitetului Politic
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Lucrării*

consfătuirii continuă.

ineu oficial
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — To
varășul Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez,
președintele
Consiliului de Stat al R.P. Polone,
a oferit, vineri seara, un dineu
oficial in onoarea delegațiilor parti. cipante la Consfătuirea Comitetului
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.
împreună cu ceilalți conducători
al delegațiilor prezente, la dineu
au luat parte tovarășul
- Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, precum și membrii delegației
române.

La Începutul dineului, tovarășul

Wojciech Jaruzelski a salutat cor
dial delegațiile participante la con
sfătuire, apreciind că ea a confir
mat importanța dialogului ca mijloc
de, soluționare a problemelor inter
naționale actuale. Vorbitorul a apre
ciat că transformările pozitive înre
gistrate pe plan mondîălj continuă
să- se afle sub semnul a numeroase
amenințări, ceea ce impune ca toate
țările să-și unească eforturile in ve
derea consolidării încrederii și cola
borării. Wojciech Jaruzelski a subli
niat necesitatea ca fiecare țară, in
diferent de mărime șl orînduire so
cială, să-și aducă contribuția la gă
sirea soluțiilor prin care să se ga
ranteze securitatea popoarelor. „Eu

ropa — a spus primul-secretar *1
C.C. al P.M.U.P. — trebuie să se
elibereze de povara înarmărilor".
Subliniind importanța Consfătuir’l
Comitetului Politic Consultativ al
statelor participante la Tratatul de
Ia Varșovia, Wojciech Jaruzelski a
toastat pentru întărirea unității, co
laborării și prieteniei intre parțidele,
țările și popoarele noastre.. pentru
pace In Europa și in întreaga lume.
In numele delegațiilor participan
te la consfătuire, toastul de răs
puns a fost rostit de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii Socialista
România.

TOASTUL ROSTIT DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
In numele delegațiilor partici
pante la ședința Comitetului Po
litic Consultativ al țărilor membre
ale Tratatului de la Varșovia,
doresc să adresez Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit
Polonez, Guvernului Republicii
Populare Polone și tovarășului
Wojciech Jaruzelski personal cal
de mulțumiri pentru salutul pe
care ni l-a adresat, precum și
pentru primirea ospitalieră și con
dițiile create în vederea bunei des
fășurări a lucrărilor acestei reu
niuni.
Adresăm, totodată, Întregului
popor ai Poloniei prietene salutul
nostru călduros și cele mai bune
urări de progres și prosperitate,
de noi și însemnate realizări în
construcția socialistă.
în cadrul consfătuirii am reali
zat un larg schimb de păreri în
probleme de cea mai mare însem
nătate pentru întărirea colaborării
țărilor noastre în realizarea obiec
tivelor privind dezvoltarea lor economico-socială într-un climat de
largă conlucrare internațională, de
dezarmare, securitate și pace.
S-a ajuns la concluzia comună
că situația internațională actuală
se menține incă deosebit de con
tradictorie, gravă și eomplexă.
Deși s-au obținut anumiți pași in
direcția dezarmării, prin încheie
rea acordului dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Ame
ricii, se poate spune că nu s-a pro
dus, totuși, o schimbare radicală
a cursului periculos al evenimen
telor. spre destindere, colaborare
și pace. Continuă cursa înarmări
lor, se acumulează noi stocuri de
arme nucleare și de alte arme de
distrugere în masă, ceea ce spo
rește pericolul unui nou război
mondial, care s-ar transforma ine
vitabil intr-un război nuclear dis
trugător.
Pornind de la aceasta, am căzut

de acord că este necesar să intensificăm eforturile in direcția
realizării dezarmării, și în primul
rind a dezarmării nucleare, in
acest sens, țările noastre consideră
că ar avea o importanță deosebită
încheierea Tratatului privind re
ducerea cu 50 la sută a armamen
telor strategice ofensive ale Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite ale
Americii, interzicerea totală și
complexă a experiențelor cu arma
nucleară, renunțarea la așa-zisul
„război al stelelor", la orice ac
țiuni de militarizare a Cosmosu
lui. In același timp, am apreciat
că trebuie să se treacă în cel mai
scurt timp la tratative privind eli
minarea completă de pe continen
tul european a tuturor armelor
nucleare cu rază mai mică de ac
țiune, precum și la negocieri con
crete între statele celor două pac
te militare — cu participarea tu
turor țărilor europene — pentru
reducerea forțelor armate și a ar
mamentelor convenționale. Am
convenit împreună și asupra altor
măsuri deosebit de importante
pentru Întărirea încrederii și secu
rității pe continent, pentru dezvol
tarea colaborării general-europene.
In ce privește situația econo
mică mondială — care se agra
vează continuu, afectind în mod
deosebit statele in curs de dezvol
tare —, țările noastre au subliniat
necesitatea intensificării eforturi
lor în vederea depășirii acestei si
tuații, a lichidării subdezvoltării
și instaurării noii ordini economi
ce mondiale, bazată pe relații de
deplină egalitate și echitate.
Avînd în vedere complexitatea
deosebită a acestor
;
probleme,
faptul că elei nu se pot rezolva doar de cîteva state, se
impune, ca o necesitate, par
ticiparea egală ia soluționarea
lor, a tuturor țărilor, indiferent
de mărime și orînduire socială.
In general, ne-am pronunțat ferm

pentru rezolvarea tuturor proble
melor litigioase pe calea tratativelor, pentru dezvoltarea relațiilor
dintre state pe principii de deplină egalitate, respect al independenței și suveranității naționaie,
neamestec in treburile interne și
avantaj reciproc.
in analizarea situației internațio
nale actuale am pornit de la nece
sitatea unei noi gindiri și unei noi
abordări a problemelor păcii și
războiului, a tuturor problemelor,
deosebit de complexe, ce confruntă
epoca noastră.
Se poate spune că hotărîrile
adoptate dau noi perspective întă
ririi colaborării noastre atit în do
meniul construcției noii orinduiri, .
al înfăptuirii cu succes a progra
melor de dezvoltare socialistă, cit
și în lupta pentru dezarmare,
securitate și pace în Europa și în
lume.
Consfătuirea a afirmat cu pu
tere voința și hotărirea partidelor
și popoarelor noastre de a face to
tul pentru a se trece în mod ferm
la dezarmare, in primul rind la
dezarmare nucleară, pentru înțele
gere și colaborare, pentru unirea
tuturor forțelor în lupta pentru
făurirea unei lumi mai bune și
mai drepte, fără arme și fără
războaie, o lume a păcii și conlu
crării pașnice intre națiuni.
Avînd convingerea că dezbate
rile și înțelegerile la care am ajuns
în cadrul consfătuirii vor răspun
de pe deplin cerințelor și aștep
tărilor popoarelor noastre, ale for
țelor progresului și păcii din în
treaga lume, doresc să toastez:
— Pentru întărirea prieteniei și
colaborării dintre partidele, țările
și popoarele noastre, dintre toate
popoarele lumii, în lupta pentru
dezarmare, pentru libertate și
independență,
pentru
progres,
securitate și pace !
— In sănătatea dumneavoastră,
a tuturor ! (Vii aplauze).

In aceste zile, pe adresa redacției continuă să
sosească din toate colțurile țării, de la oameni de
diferite profesii, tineri și vîrstnici, scrisori prin
care se exprimă profunda satisfacție și adînța
ica
recunoștință a semnatarilor, a colectivelor In caiife
muncesc, față de măsurile inițiate de secretarul ge\
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind majorarea retribuțiilor și pensiilor. In corespon
dențele lor, cititorii țin să aprecieze în mod deosebit
că noile măsuri de creștere a retribuțiilor și pensiilor
au un caracter profund social și umanitar, oglindind
justețea politicii partidului nostru, a României socia
liste, care pune în centrul activității sale omul, bu
năstarea și fericirea Iui.
Importanța economică șl socială a noilor majorări
ale retribuțiilor și pensiilor este cu atit mai semnifica
tivă dacă avem în vedere că ele se aplică în condițiile în care pe plan mondial se accentuează fenomenele de criză si instabilitate economică si socială,

cînd într-o serie de țări capitaliste, inclusiv In cele
dezvoltate din punct de vedere economic, nivelul de
trai al populației este afectat de creșterea masivă a
șomajului,
de inflație,
>, de reducerea fondurilor so..............................
ciale ori de anularea pur și simplu a unoF programe
sociale...............................................,
Noile majorări ale retribuțiilor și pensiilor se conȘtituie intr-un puternic îndemn pentru toți oamenii
muncii, pentru toți cetățenii țării, strîhs uniți în jurul
partidului, al secretarului său general, tovarășul
NicolaeQeaușescu, de a acționa cu cea mai înaltă
răspunderb.cuprofund devotament și nemărginită
dăruire patriotică~~pentru_mealizarea exemplară a sar
cinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal,
pentru creșterea mai puternică a avuției sociale și
a venitului național, creindu-se astfell condițiile trainice pentru înflorirea necontenită și multilaterală a
patriei, pentru inaintarea ei fermă spre cele mai
înalte culmi de progres și civilizație socialistă.
i

In spiritul grijii profunde față de om
întreprinderea noastră se numă
ră printre unitățile bihorene cu
cea mai puternică dezvoltare in
ultimele două decenii, „Electrocentrale" Oradea fiind, în fapt,
una dintre
ctitoriile
„Epocii
Nicolae Ceaușescu" pe meleagurile
bihorene. Numai în ultimii cinci
ani, investițiile alocate dezvoltării
și modernizării Întreprinderii au
însumat aproape 5 miliarde lei. Ca
urmare a acestor eforturi, au fost
puse în funcțiune cazanul nr. 6,
de 350 tone abur pe oră. precum
y^și primele capacități la noua cen-

trală termoelectrică Oradea-Est, In

fapt cea mal mare lucrare de In
vestiții din județul Bihor In actua
lul cincinal. Dispunem deci de o
zestre tehnică bogată, In continuă
dezvoltare și modernizare. In mod
firesc, ceea ce ni se cere acum cu
justificată îndreptățire și nouă, energeticienilor, este folosirea judi
cioasă a acestei baze, exploatarea
ei la nivelul disponibilităților pla
nificate. Cu mîndrie muncitorească
putem spune că harnicul nosțru
colectiv a înțeles întocmai aceste
cerințe. Stau mărturie rezultatele,
faptul că ne situăm constant în

rlndul fruntașilor tn întrecerea so
cialistă pe țară.
Este un adevăr de necontestat
că faptele dau
măsura reală a
răspunderii noastre. Și acest lucru
își găsește un nou stimulent în
noile măsuri privind majorarea
retribuției personalului muncitor.
*Iă număr printre cei peste 400 de
oameni ai muncii din întreprinde
re care vor beneficia chiar de la
începutul lunii viitoare de veni
turi superioare. Sint unul dintre

(Continuare în pag. a Il-a)

Harghita cu noul său destin, cu faptele
acestui timp, cu gîndurile sale de viitor
In cronica de acum două decenii
a Harghitei, in august 1968 se con
semnează cu mîndrie si adincă re
cunoștință vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu in nou
constituitul județ. „Trebuie să știm
— spunea cu acel prilej secretarul
general al partidului la marea adunare populară din Odorheiu
Secuiesc — că nici un fel de ega
litate in drepturi nu se poate rea
liza fără dezvoltarea unei indus
trii puternice, unei baze materiale
trainice, unui invățămint înflori
tor, unei științe înaintate care să
creeze posibilitatea ca intr-adevăr
oamenii să se bucure de bineface
rile socialismului. De aceea, noi
punem in centrul politicii noastre
industrializarea tuturor regiunilor
țării, ridicarea la un înalt nivel de
civilizație a tuturor județelor pa
triei noastre".
Au trecut de atunci două dece
nii. împlinirile socialiste ale între
gii țări în acest răstimp sînt prin
dimensiunile si densitatea lor fără
egal în întreaga existentă istorică
a României. îndeosebi realitatea
lor de intensă strălucire în jude
țele amintite face cu adevărat im
posibilă orice comparație cu tre
cutul. Creșterile economice din ul
timii 23 de ani în aceste zone sint
de ordinul zecilor de ori — dez
voltarea multilaterală impetuoasă
a județului Harghita, de pildă, ca

DOAR 10 ANI SINT

INTRE CELE DOUĂ

IMAGINI I
Aceeași stradă, a „Florilor",
din Miercurea Ciuc, așa cum
arată azi
(fotografia din stin
gă) și cum arăta acum un de
ceniu (fotografia din dreapta)
- ■

și a atîtor altor județe, de altfel,
este un exemplu profund semnifi
cativ. Cîteva date care conturează
pregnant dezvoltarea economică

CAT LA PESTE 32 MILIARDE
LEI. Datorită muncii unite, pline
de dăruire a comuniștilor, a tutu
ror locuitorilor săi. meleagul harghitean s-a îmbogățit cu noi și mo
derne unități economice. într-o
1965 - 1988
succintă trecere în revistă amin
tim cîteva 'din cele mai de seamă :
la Miercurea-Ciuc — întreprinde
rea de tractoare. întreprinderea fi
latură de lină ' pieptănată, între
prinderea de tricotaje : la Odorheiu Secuiesc : întreprinderea de
matrițe și piese din fontă și în
treprinderea
„Tehnoutilaj" ;
Ia
Gheorgheni : întreprinderea meca
nică și întreprinderea de piese de
schimb ; la Toplița : Combinatul
de exploatare a lemnului. între
prinderea de tricotaje si Fabrica de
încălțăminte ; la Cristuru Secu
DE ANI
iesc : întreprinderea, de oteluri
speciale forjate și atîtea altele, pe
DE LA
care spațiul tipografic nu ne per
mite să le amintim. Valoarea fon
CONGRESUL AL IX-LEA
durilor fixe reprezintă peste 27
lei. fonduri fixe reparti.AL PARTIDULUI ) . miliarde
zate armonios in teritoriu și pe
ramuri. Aceasta a determinat ca
PRODUCȚIA INDUSTRIALA A
spectaculoasă a județului, Înfăptui
JUDEȚULUI HARGHITA ATIT
tă prin crearea unei industrii mo
DE TlNAlt — LA 20 DE ANI
derne. judicios structurate pe ra
VIRSTA — SA FIE ASTAZI DE
muri în funcție de resursele uma
PESTE 50 DE ORI MAI MARE
ne si materiale ale acestei zone. în
FAȚA DE CEA REALIZATA IN
primul rind. FONDURILE DE IN
1950 ÎN ACELAȘI SPAȚIU TERI
VESTIȚII ALOCATE S-AU KIDITORIAL, ajungînd la sfîrsitul li
nului 1987 la valoarea de peste 16
miliarde lei. fată de numai 2,1 mi
liarde lei în 1965. în prezent —
sugestiv fapt — ÎNTREAGA PRO
DUCȚIE A ANULUI CONSTITUI
RII JUDEȚULUI SE REALIZEA
ZĂ ÎN MAI PUȚIN DE DOUA
LUNI, iar cea a anului 1945 in 4
zile.
Meleagul acesta, care era în tre
cutul apropiat cu tristă faimă prin
înapoierea lui industrială asigură
în acest an 15,3 la sută din pro
ducția de cupru a țării, 13 la sută
din cea de oherestea răsinoase. 9,5
la sută din cea de placaj. 9.1 la
sută din cea de tricoțaie. peste 5,1
la sută din producția de tractoare
cu șenile etc.
încă un fapt semnificativ care
demonstrează ieșirea impetuoasă
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O POLITICA A DEZVOLTĂRII PUTERNICI ARMONIOASE, IN SPIRITUL DEPLINEI ECHITAII A TUTUROR ZONELOR TARII

23 DE ANI
DE LA
CONGRESUL AL IX-LEA
k AL PARTIDULUI J
(Urmare din pag. I)
din anonimat a acestui colt de tară
In Epoca Nicolae Ceaușescu : pon
derea produselor de nivel tehnic
calitativ mondial la sfirșitul anului
1987 era de 67 la sută ; la sfirsitul acestui an harghitenii sint. hotărîti să atingă in acest domeniu
procentul de 82 la sută. Harghita,
prin tractorul său cu senile, de
exemplu, a ajuns să fie cunoscută
pe plan international, produsele
sale obținind două medalii de aur
la tirguri internaționale de prestigin in anii 1984 și 1987.
Toate acestea sint fapte, dovezi
de impresionantă concretele ale
justeței politicii partidului de re
partizare echilibrată a forțelor de
producție pe întreg teritoriul tării,
operă de vastă complexitate economico-socială. de strălucită răs
pundere împlinită fată de destinul
unor regiuni altădată dormitind
sub aripa prăfuită a provincialis
mului atit de expresiv caracterizat
prin sintagma : ..locul în care nu
se înțimpla nimic". Revoluția so
cialistă in anii de mărețe înfăp
tuiri ai Epocii Nicolae Ceaușescu
a spulberat imaginea amintită, de
tristă rezonantă în istoria atîtor
colturi de tară — ca și aici in
Harghita — chemînd la puternică
afirmare toate energiile umane
ale locului. oferindu-Ie nelimitate
posibilități de înflorire si împlini
re în spațiul generos al progresu
lui pe toate tărîmurile vieții ma
teriale și spirituale. Aici. în Har
ghita. ca peste tot în tara asta, an
gajarea fermă a oamenilor muncii
pe magistrala dezvoltării sOclal-economice moderne demonstrează
că aceasta este, prin forța de con
vingere a «faptelor, piatra de teme
lie a egalității depline in drepturi
a tuturor cetățenilor patriei. Mun
ca dăruită a harghitenilor. Îndeo
sebi în sectorul industrial. în Cel
forestier și agricol, a imprimat dez
voltării meleagului acestuia un
ritm mediu anual de 11 la sută,
superior celui pe tară. Acest pro
cent. dincolo de implicațiile eco
nomice. cercetat Îndeaproape dez
văluie un amplu proces de ordin
social, o concentrare și o implicare
fprmn a tuturor encrsiilor umane
în propria lor devenire. în propria
lor transformare constructivă.
Recurgem din nou la cifre pen
tru că. in limbajul lor sintetic, se

HARGHITA cu noul sau destin, cu faptele
acestui timp, cu gîndurile sale de viitor
pot retine mai ușor proporțiile
reale ale procesului amintit. DE
LA CONSTITUIREA .JUDEȚULUI
S-AU
CREAT
PESTE
51000
I.OCURI DE MUNCA. DIN CARE
PESTE 39 000 NUMAI ÎN INDUS
TRIE. Dincolo de aceste cifre sint
oamenii care s-au antrenat con
știent. cu indîrjire și pasiune, intr-o intensă muncă de învățare, de
recreare a propriilor orizonturi de
opțiuni și împlinire. Acești oameni
și-au dorit, pe măsura noului lor
statut social si profesional, alt mod
de trai. — și l-au cucerit — alt mod
de locuire, de folosire a timpului
lor destirțat instruirii si odihnei.
Și cu mîinile lor și-au reclădit din
temelii orașele și satele. în aceas
tă atmosferă trepidantă a muncii
în uzine și pe ogoare, harghitenii
și-au propus si au înfăptuit in
mare parte un impresionant pro
gram de urbanizare și de sistema
tizare a teritoriului, parte inte
grantă din grandiosul program la
scară națională. Astfel, in locali
tățile harghitene în anii de după
Congresul al IX-lea S-AU CON
STRUIT DIN FONDURILE STA
TULUI, ALE ORGANIZAȚIILOR
COOPERATISTE ȘI OBȘTEȘTI,
PRECUM ȘI DIN FONDURILE
PROPRII ALE POPULAȚIEI PES
TE 48 000 DE APARTAMENTE ;
PESTE 150 000 LOCUITORI S-AU
MUTAT IN LOCUINȚE NOI; As
tăzi, peisajul urban și rural al ju
dețului este total diferit fată de
cel de acum două decenii, de ne
comparat. Ne spunea, de pildă,
primarul municipiului MiercureaCiuc. tovarășul Fabian Andrei: „Cu
siguranță, municipiul MiercureaCiuc sintetizează prin datele dez
voltării sale procesul evolutiv re
simțit la scara întregului județ.
Grija partidului și statului nostru,
a secretarului general, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, manifestată
prin importante fonduri de inves
tiții, prin orientări prețioase și în
drumate permanentă șe exprimă
printr-o puternică dezvoltare in
dustrială dată de cele 17 mari în
treprinderi ale municipiului. Aceas
tă forță industrială realizează as
tăzi doar in 15 zile producția în
tregului an 1965. S-au construit
peste 12 000 apartamente, o mo
dernă șl Spațioasă casă de cultură,
■ spital cuplat cu policlinică, com
plexe comerciale și turistice. Iar
dacă astăzi Miercurea-Ciuc a de
venit, așa cum s-a exprimat to
varășul Nicolae Ceaușescu la marea
adunare populară din municipiu,
in mai amil acesta, cu
prilejul
vizitei de lucru pe care a făcut-o
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu in județul Harghita :
.... un oraș modern, nou. cu locu-

Zona industrială da

inte care-1 așază nu numai in rtndul celor mai frumoase orașe din
România, dar și in rindul multor
asemenea orașe din întreaga lume",
aceasta înseamnă grijă pentru om
și bunăstarea lui. înseamnă con
secventă preocupare pentru asigu
rarea condițiilor depline și egale
pentru toți, oamenii muncii din pa
tria noastră".
Pe calea dezvoltării impetuoase
edilitar-gospodărești. urmind ce
rințele sistematizării ca necesitate
a dezvoltării socialiste a țării, lo
calitățile
rurale, comunele
au
pășit și ele ferm pe drumul ridi
cării nivelului de civilizație și
confort. într-o altă parte a județu
lui, din comuna Sărmaș,' situată în
zonă de munte, primarul acesteia,
tovarășul Vasile Țăran, îșl prezin
tă așezarea în datele sale princi
pale., de altfel specifice fiecărei
așezări administrativ-teritoriale ru
rale și din Harghita. „Am construit
în comuna noastră căipin cultural;
școală și sală de gimnastică, com
plex comercial, un dispensar uman.
Pentru specialiștii comunei, pentru
personalul muncitor de la unită
țile industriale de pe raza comunei
s-au înălțat din fondurile statului
118 apartamente, alte 32 urmind a
fi date in folosință încă in acest
an. Toate aceste realizări destinate
omului și cerințelor sale au schim
bat radical peisajul rustic al așe
zării. Este Insă tot atit de adevă-

Casa de cultură a sindicatelor din Gheorghenl - unul dintre numeroasele spații ridicate în acești ani, penx
tru afirmarea spirituală a celor ce muncesc

o municipiului Miercurea-Ciuc „adună” întreprinderi cu

bine cunoscut nume In țară si peste hotare

I
s

întreprinderea de oțeluri speciale forjate din Cristuru Secuiesc — argu
ment al armonioasei dezvoltări economice, punct cardinal in viața lo
cuitorilor ei, făcind dovada că pot fi și oțelari de primă mină
rat că și oamenii s-au schimbat,
devenind în virtutea iargului de
mocratism al societății, partici
pant! activi la viața economică și
obștească". Ne mărturisea tovarășul
Fabian Stefan, directorul
Între
prinderii de matrite și piese din
fontă din Odorheiu Secuiesc : „Răminem profund recunoscători parti
dului nostru pentru șansa dată de
a dovedi că oamenii din această
zonă sint. in măsură să-și depă-.
șească condiția. Iată, de pildă, o
dată cu punerea în funcțiune a
primelor capacități ale întreprin
derii noastre in 1977, s-a afirmat
în muncă prin tot mai bune rezul
tate întregul nostru personal mun
citor — oameni pare intr-un răs
timp scurt au devenit din agricul
tori sau meșteșugari lucrători in
tr-o întreprindere de vîrf a indus
triei noastre chimice". La rîndul
lui, arhitectul Albert Marton, de la
atelierul de proiectare al. consiliu
lui popular județean, iși exprima
părerea : „Miercurea-Ciuc poate
sta la loc de frunte in ierarhia rea
lizărilor arhitecturale ale acestor
ani din țara noastră. Dar acestei
localități i se alătură tot mai strins,
pe zi cd trece, municipiul Odor
heiu Secuiesc,
orașele
Toplita,
Ciheorgheni sau Cristuru Secuiesc,
o serie de localități rurale care in
acești ani ce stau sub raza de lu
mină a Congresului al IX-lea și-au
schimbat radical înfățișarea. Legat

de aceasta vreau să subliniez două
aspecte pe care noi, oamenii mun
cii, le cunoaștem și le ințelegem cu
deplină claritate pentru că ele
decurg din însăși esența politicii
partidului nostru, grija fată de om.
Mai intii, că această amplă trans
formare n-ar fi fost posibilă fără
alocarea unor mari fonduri de in
vestiții în măsură să armonizeze
dezvoltarea fiecărei zone, fiecărui
județ. Ceea ce înseamnă a oferi
condiții și șanse egale
afirmării
prin muncă fiecărui om, In al doilea rind, depinde numai de om ca
individ dacă știe să se folosească
de aceste condiții ce I s-au asigu
rat. Să vrea să învețe, să fie pa
sionat de munca lui. să vadă uti
litatea activității sale și să acțio
neze astfel. Am vrut să devin ar
hitect și iată sint zece ani de cind
contribui, alături de tovarășii mei,
la înălțarea noilor localități harghitene. Este rostul și
mîndria
mea de a fi și de a acționa in
acești ani cind avem mai mult ca
oricind șansa de a făuri
conștienți viitorul".
Șansa omului muncitor din
România socialistă de a-și făuri
viitorul așa cum vrea el, așa cum
și-l gindește el. Vorbim despre ea
aici, la Harghita, urmărind gîndul
și fapta harghitenilor. admirîndu-le realizările în toate domeniile
de activitate. Prin toate acestea,

Pe malurile Mureșului dintotdeauna — o renăscută Topliță, în nouă struc
tură aihitecturală

V î;î' iifT

Noi edificii spitalicești, din grijă pentru om șî sănătatea lui. In imagine,
spitalul județean și policlinica din Miercurea-Ciuc
județul Harghita s-a Înscris defi
nitiv în rîndul județelor puternic
industrializate ale tării, cu o agri
cultură in care se regăsesc
din
plin caracteristicile noii revoluții
agrare, cu minunate condiții pen
tru dezvoltarea vieții spirituale și
afirmarea personalității umane, cu
un nivel de trai din ce in ce mai
ridicat, mai prosper, Sint realități

care dovedesc cu I puterea faptelor
că partidul nostru a asigurat te
meiurile materiale și spirituale ale
exercitării reale a drepturilor
egale asigurate tuturor cetățenilor
tării.

Nicolae SANDRU
Foto : Al. V. SZAKACS
Zoltan P. NAGY

MAJORĂRILE DE RETRIBUȚII SI PENSII
*

w

- o nouă și elocventă expresie a politicii profund umaniste a partidului de ridicare necontenită a nivelului de trai
în spiritul grijii profunde
fată de om
(Urmare din pag. I)
tinerii formați la școala mun
cii de la „Electrocentrale" Ora
dea. Înțeleg pe deplin că această
nouă sporire a retribuției se datorește dezvoltării neîntrerupte a eco
nomiei naționale, hărniciei poporului
nostru și muncii sale mereu mai
competente. Faptul că primii care
vor beneficia de majorarea retribu
ției sint tinerii demonstrează inalta
grijă și încredere ce ne-o acor
dă
partidul.
personal
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. lată de ce și eu,
ca de altfel toti tinerii muncitori din
Întreprinderea noastră, care vom be
neficia de aceste majorări, sîntem
hotărîți să acționăm în continuare
pentru ridicarea nivelului de pregă
tire profesională, în așa fel ca, ală
turi de ceilalți oameni ai muncii din
unitate, să răspundem prin fapte acestei încrederi.

Cum am gindit noi, cei de la reparații-cazane, unde muncesc, să
răspundem acestei cerințe ? în pri
mul rind, acordind prioritate calită
ții reparațiilor și scurtării dtiratei
acestora. Cazanul se poate spune că
este inima termocentralei și de buna
lui funcționare depind nemijlocit
nivelul producției realizate, eficienta
acesteia. La toate acestea se vor adăuga o seamă de modernizări la
cazanele 1, 2 și 4, în vederea redu
cerii consumurilor specifice. Sporirea
producției de energie, în condiții de
eficiență ridicată, reprezintă, prin
urmare, răspunsul nostru ferm la
noile măsuri de creștere a venituri
lor și bunăstării noastre.

Adrian OLARU
lăcătuș, secția reparații cazane,
întreprinderea „Electrocentrale”
Oradea

La temelia bunăstării
- producții tot mai mari
Lucrez în una dintre unitățile mo
derne ale industriei ușoare — între
prinderea de confecții Focșani. al
cărui colectiv de muncă, prin rezul
tatele bune obținute, s-a situat an
de an printre fruntașii întrecerii so

cialiste pe țară. Dotarea tehnică și
mai ales continua perfecționare pro
fesională a întregului nostru colec
tiv de muncă au condus la afirma
rea „mărcii fabricii", produsele rea
lizate aici fiind solicitate în măsură

din ce în ce mai mare de beneficia
rii din țară și de peste hotare. în
prezent, aproape 90 la sută din pro
ducția întreprinderii este destinată
pieței externe, cu alte cuvinte am
devenit o unitate specializată in
producție
pentru export.
Munca
noastră a fost și este răsplătită după
roadele ei. Ni s-au creat condiții
bune de lucru. Marea
majoritate
dintre noi am primit
locuințe în
blocuri noi, construite in municipiul
Focșani. Pentru copiii noștri avem
la dispoziție creșe, grădinițe, școli.
In întreprindere avem cantină, ca
binete pentru asistență medicală.
Beneficiem de locuri în stațiunile de
tratament și odihnă din țară, de ta
bere de odihnă pentru copii pe tim
pul vacanțelor.
Sint doar citeva lucruri pe care
am vrut să le menționez pentru a
arăta că, in permanentă.
ne-am
bucurat de roadele politicii partidu
lui și statului nostru îndreptate spre
asigurarea unor condiții din ce in
ce mai bune de muncă și viată pen

tru făuritorii bunurilor materiale din
patria noastră. O ilustrare a acestei
politici este și recenta lege privitoa
re la creșterea retribuției oamenilor
muncii, prevederile ei fiind primite
cu bucurie și satisfacție de întregul
nostru colectiv de muncă. Noua lege
a întărit și mai mult hotărîrea co
lectivului întreprinderii de a ne face
datoria așa cum ni se cere în etapa
actuală de construcție a socialismu
lui în patria noastră. Fiecare la locul
nostru de muncă vom lucra in așa
fel incit să realizăm produse de • cea
mai înaltă calitate, să gospodărim
cu grijă materiile prime, materiale
le, conștienți fiind că roadele mun
cii noastre stau Ia temelia creșterii
nivelului de trai al poporului, la în
florirea continuă a României socia
liste.

Dochlta HARABAGIU
confecționer-mașinist
la întreprinderea de confecții
Focșani, județul Vrancea

Puternic stimulent pentru
activitatea viitoare
Cu deosebită bucurie am luat, cu
noștință de prevederile Legii privind
majorarea retribuțiilor personalului
muncitor, dovadă a grijii partidului
nostru,
personal
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru continua
creștere a nivelului de trai material
și spiritual al întregului popor. Se
confirmă încă o dată, prin puterea
faptelor, vigoarea economiei noastre

naționale, baza asigurării egalității
depline în drepturi a tuturor fiilor
patriei, a dezvoltării și afirmării
multilaterale a personalității umane.
Așa cum o dovedește realitatea noas
tră, numai pe această bază a fost
posibil ca partidul nostru să ia aceste
noi măsuri privind creșterea continuă
a bunăstării materiale a poporului.
Măsuri cu atit mai semnificative cu

cit ele au fost adoptate în condițiile
unei conjuncturi economice interna
ționale nefavorabile, cind multe țări
se confruntă cu greutăți în materia
lizarea problemelor din domeniul
social.
îmi desfășor activitatea tn cadrul
întreprinderii pentru imbunătățirea
și exploatarea pajiștilor naturale din
județul Covasna, unitate economică
ce are in îngrijire și întreținere o
suprafață de peste 93 000 hectare da
pajiști naturale, o adevărată bogăție
pentru dezvoltarea, în continuare, a
sectorului zootehnic în județul nos
tru. Prin lucrările de îmbunătățire
și întreținere a finețelor și pășuni
lor, prin mobilizarea tuturor forțelor
de care dispune întreprinderea noas
tră, în acest an, volumul de furaja

conservate sub diferite forme va
asigura o creștere a producției
animaliere.
Noile măsuri de majorare a re
tribuțiilor, pentru care imi exprim
Întreaga
recunoștință
conducerii
partidului,
personal
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, înseamnă pu
ternice stimulente pentru îmbunătă
țirea continuă a activității noastre
ce are ca scop final obținerea unor
produse agroalimentare suplimentare
și creșterea contribuției noastre la
buna aprovizionare a populației.

FEJES loan
buldozerist, întreprinderea
pentru îmbunătățirea și exploatarea
pajiștilor naturale,
județul Covasna

Răspuns prin fapte
Am luat cunoștință cu vie satis
facție și profundă recunoștință de
legile adoptate de Marea Adunare
Națională privind majorarea retri
buției
personalului muncitor și a
pensiilor, acțiune de mare importan
tă. ce dovedește, incă o dată, realis
mul și justețea politicii partidului
nostru, care ne conduce cu înțelep
ciune destinele pentru făurirea unei
industrii puternice și a unei agricul
turi moderne, infloritoare. izvor tot
mai bogat al creșterii nivelului de
trai material și spiritual al poporu
lui. al nostru, al tuturor.
Sint unul dintre cei 150 de meca
nizatori ai întreprinderii agricole de
stat Studina. Eu și tovarășii mei de
muncă vedem în noile măsuri de

majorare a retribuțiilor și pensiilor
grija
permanentă
pe
care
o
poartă partidul șl statul, mult
iubitul nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. clasei muncitoa
re, tuturor făuritorilor de bunuri
materiale. Folosesc acest prilej pen
tru a exprimă recunoștința, mulțu
mirile noastre si a asigura că vom
munci mai mult și mai bine, că vom
face tot ce ne stă în putință pentru
a ne menține pe un loc de frunte
în întrecerea socialistă. Spun aceasta,
gindindu-mă Ia momentele emoțio
nante trăite zilele trecute, cind co
lectivului unității noastre i-au fost
tnminate „Steagul Roșu" și Diploma
de onoare ale Consiliului Central al
U.G.S.R.. pentru ocuparea primului

loc în Întrecerea socialistă în anul
1987.
Și în acest an au fost obținute re
zultate bune pină acum. La orz. de
exemplu, de pe toate cele 300 hecta
re cultivate pentru sămînță. produc
ția medie a fost de 8 683 kg la hec
tar. superioară celei de anul trecut.
La griu. de asemenea, se seceră ulti
mele suprafețe și. după cite știu, și
aici se prevede o recoltă bună. Și
lanurile de floarea-soarelui. soia,
porumb arată bine. Dacă vom asi
gura la timp și de calitate lucrările
de întreținere care mai sînt de exe
cutat. — și șîntem hotăriti să nu
precupețim nici un efort — recoltele
vor fi, și la aceste culturi, mai mari
decît anul trecut.
Noi toți știm că de munca noastră
depind rezultatele obținute, produc
țiile. Noile majorări ale retribuțiilor
sint un stimulent, în a munci și mai
bine decît pină acum, pentru toti
lucrătorii unității noastre, fiecare
urmind să beneficieze de venituri
mai mari. In ce privește familia
mea. eu și soția, car-e lucrează tot
aici, la o fermă de industrializare,
vom primi suplimentar sume impor
tante. la care se adaugă alocația
de stat pe care o primim pentru cei
trei copii, toti de vîrstă școlară.
Și eu. și tovarășii mei de muncă
vom acționa cu dăruire și abnegație,
Inzecindu-ne eforturile pentru reali
zarea unor producții mari la toate
culturile, pentru a obține. în conti
nuare. titlul de frunte în întrecerea
socialistă.

Dumitru MUNTEANU
mecanizator,
județul Olt

I.A.S. Studina,

»
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SARCINILE ECONOMICE — REALIZATE EXEMPLAR!
în sectorul energetic:

SECERIȘUL

GRIULUI

ACTIVITATE BINE ORGANIZATĂ,
in timp cît mai scurt, cu maximă răspundere

PRODUCȚIE LA NIVELUL PLANULUI!
Calitatea lucrărilor-un examen
manent seama de necesitatea efec
tuării unor lucrări cuprinse în pla
nul de modernizări.
Mă refer, in
primul rind, la reproiectarea și mo
dificarea camerei de comandă, afe
rentă instalațiilor auxiliare ale ca
zanului de 1 035 tone abur/oră,
în vederea creșterii fiabilității în
exploatare a acestuia. în
paralel
sint executate toate lucrările pregă-

La întreprinderea
electrocentrale Brăila
tltoara pentru racordarea acestui
grup la calculatorul de proces, des
tinat să asigure o conducere opera
tivă și 0 exploatare sigură și econo
mică a instalației energetice.
...Ne oprim în punctul el cel
mai «fierbinte» : la turbină, echi
pament la care lucrările se află, ne
informează specialiștii, pe „drumul
critic". Aici, formațiile de lăcătuși
conduse de maistrul principal Stoica
Panțîru și Ștefan Pușcoi, alături de
maiștrii Nicolae Ghergeli, Mihai Șuhane și alții, sub coordonarea ing.
Alexandru Mihalache, șeful secției
de reparații, efectuau ultimele ope
rații înaintea închiderii definitive a
corpului de medie presiune a tur
binei. în alt loc, la cota 35 a ca
zanului, formația condusă de mais

călărași

Prin mobilizarea puternică

a forțelor — viteze de lucru sporite

al competenței profesionale
La ora actuală, la întreprinderea
electrocentrale Brăila se află în
plină desfășurare lucrările de repa
rații capitale la grupul
energetic
nr. 4 de 330 MW.
— Este o lucrare de mare anver
gură, în premieră pentru unitatea
noastră, ne spune inginerul Viorel
Cotigă,
directorul
întreprinderii.
Pentru aceasta ne-am pregătit încă
din anul trecut, acordind prioritate
asigurării bazei
tehnico-materiale.
elaborării documentației de execuție
a lucrărilor. După stadiul fizic exis
tent la această dată rezultă că ne
încadrăm în graficele de execuție pe
fiecare agregat de bază — cazan,
turbină, generator etc. Respectarea
riguroasă a acestor grafice este ur
mărită zilnic atît de executanțl, cît
și de beneficiar.
Consemnăm, la rîndul nostru, fap
tul că, pentru aducerea echipamen
telor energetice la performanțele
inițiale, acestea au fost demontate
în părți componente pentru control
și verificări, recondiționarea piese
lor uzate și ajustarea unor toleranțe.
Este vorba, după cum se vede, de
lucrări de mare complexitate, la
realizarea cărora benefițiarul a coo
perat strîns cu întreprinderea de
mașini grele București, întreprinde
rea de utilaj greu „Progresul" Brăi
la, Uzina mecanică din cadrul Com
binatului de fibre chimice și hîrtie
Brăila, Întreprinderea „Energoreparații" București șl altele.
— De asemenea — adaugă inter
locutorul nostru — am ținut per

pentru evitarea pierderilor de producție!

trul Iordache Ciobanu tăia conduc
tele de abur viu în vederea intro
ducerii unor râcitori pentru spăla
rea de săruri a turbinei in exploa
tare. Este vorba de o măsură din
planul de modernizări al unității,
care va elimina curățirea manuală
a paleților turbinei. In apropiere,
formația condusă de maistrul Con
stantin Ungureanu lucra intens la
refacerea cutiilor de etanșare a co
lectorilor de aburi ai cazanului.
în concluzie, activitatea de repa
rații capitale a grupului energetic
nr. 4 este bine organizată, desfășurîndu-se după o planificare riguros
gindltă, zilnic purtîndu-se discuții
operative pentru soluționarea pro
blemelor care se mai ivesc, „La toa
te lucrările, comuniștii sînt’ un
exemplu de urmat și ne încadrăm
cu strictețe în grafice, ne-a
spus
tovarășul Mihai Buzatu, secretarul
comitetului de partid pe întreprin
dere. Lucrările de reparații și mo
dernizări ne dau garanția că grupul
energetic va funcționa la capacita
te, cu fiabilitatea necesară". Mai re
ținem că acest grup de 330 MW ur
mează să fie cel mai economic grup
energetic din țară, cu consumurile
specifice cele mai mici, și că. alături
de celelalte existente, va situa în
treprinderea electrocentrale Brăila
printre cele mai sigure și economice
centrale din sistemul energetic na
țional.

In unitățile agricole din județul
Călărași, recoltarea griului, ca și exe
cutarea celorlalte lucrări de sezon
concentrează in aceste zile practic
toate forțele disponibile. Stadiul
avansat al secerișului — pină in
seara zilei de 14 iulie griul era strîns
de pe .62 100 hectare, 64 la sută
din suprafața cultivată — indică rea
lizarea unor viteze de lucru superi
oare, cu deosebire in perioada de
după ploi. Este tocmai ceea ce relie
fează, dintre multe alte unități agri
cole, activitatea și rezultatele între
prinderii agricole de stat din Fun’deni.
O zi printre lucrătorii de la I.A.S.
FUNDENI ne-a dat posibilitatea să
consemnăm multe fapte de muncă ce
fac dovada răspunderii și exigenței
cu care se acționează pentru sțrîngerea grabnică a r.ecoltei de grîu, dar
și pentru efectuarea celorlalte lucrări
care sint la fel de presante. Tova
rășul Lucian Ghețu, directorul între
prinderii, ne relata la începutul do
cumentării : „Sintem angajați cu
toate forțele atît la secerișul griului,
cit și la recoltarea fructelor și iriga
rea culturilor. Prin buna organizare
a activității, am reușit să cuprindem
și să realizăm vitezele stabilite pen
tru fiecare lucrare in parte". Să con
cretizăm
Ferma 2, Progresul. Aici au fost
concentrate toate cele 26 de combine
ale unității. „Este o măsură a noas

tră
ne explică
Cristian Gagel,
șeful fermei — de a lucra grupat cu
toate mijloacele mecanice, ceea ce
asigură o eficiență și un randament
sporite. Putem face operativ, fără ri
sipă de timp, reparațiile unor defec
țiuni și alimentarea cu carburanți.
La fel, și mijloacele de transport
sint mai bine folosite. Astfel, zilnic
stringem griul de pe circa 125 hec
tare. Cind încheiem noi recoltarea,
toată formația se mută la altă fer
mă". Important este că în această
unitate s-au luat măsuri pentru a se
crea condiții cit mai bune de lucru
pentru mecanizatori. Masa caldă se
servește în cimp, iar la un punct
special amenajat mecanizatorii găsesc
băuturi răcoritoare și apă minerală.
Toate acestea explică rezultatele
bune la seceriș. Din cele 1 100 hec
tare cultivate cu grîu in unitate, pro
ducția a fost strinsă de pe 700 hec
tare, ceea ce înseamnă că in 3—4 zile
recoltarea se va incheia.
în ritm la fel de inalt. se lucrează
și la ferma pomicolă. Șefa fermei,
tovarășa Stana Marcu, are motive să
fie niutțumită : „Cantitățile de fruc
te culese pină acum — cireșe, caise
și piersici — confirmă producția eva
luată, care se anunță a fi foarte
bună.. Aceasta este urmarea lucră
rilor — de tăiere, întreținere și iri
gare — făcute la timp și de bună
calitate". Zilnic, în cele 150 hectare

Candlano PRICEPUTU
corespondentul „Scinteii"

Mai multă fermitate in aplicarea
măsurilor stabilite
Cum se acționează la întreprin
derea electrocentrale Giurgiu pentru
înfăptuirea programului de reparații
șl modernizări 7
— Conform programului, lucrări
le de reparații capitale șl moder
nizare a cazanului nr. 3 de 420
tone abur pe oră ar urma să fie
Încheiate pînă la 29 august a.c., ne
spune ing. Alexandru Firimiță, di
rectorul unității. Baza materială ne
cesară realizării in termen și de ca
litate a acestor lucrări este asigu
rată in proporție de circa 90 la sută.
Practic, unele echipe de specialitate
au început să acționeze pentru des
facerea și recuperarea tablelor de
protecție, pentru demolarea izolații
lor termice, iar o parte din forma
țiile de la „Energomontaj" lucrează
la remedierea ventilatoarelor de gaze
Si aer. precum și la verificarea in
stalației de alimentare cu energie.
La rîndul nostru. în calitate de be
neficiar. ne-am asumat răspunderea
demontării și verificării aparaturii
de măsură, a efectuării controlului
fiabilității pe poziție a tuturor mo
toarelor electrice. în legătură cu
modernizarea cazanului nr. 3 trebuie
■ă spun că, deocamdată,
au fost
Începute numai acele lucrări care
privesc ridicarea cotei de amplasare
a instalației de evacuare a zgurii și
cenușii, ceea ce va duce 1* modifi
carea pantei de scurgere.
Facem precizarea că aceste detalii
le-am primit în ziua cînd. potrivit
graficului transmis de ministerul de
resort, urma să aibă loc o ședință de
comandament, cu participarea repre
zentanților tuturor unităților care au
obligații si termene precise cu pri
vire la execuția lucrărilor de repa
rații capitale și modernizare a aces
tui obiectiv.
Din păcate, ședința de comanda
ment nu s-a putut ține, deoarece...
au lipsit cei ce trebuiau să partici
pe. Au fost prezențf numai maiștrii
principali Stelică Delea. de la „E-

nergoconstrucția". șl George Pena,
de la „Energomontaj". în vreme ce
alți șase reprezentanți din partea
tot atîtor unități au uitat să mai
vină de la București, deși era zi pli
nă de lucru. Așa că. în lipsa celor
lalți. am asistat la un schimb re-'
ciproc de acuzații din partea celor
doi maiștri. De fapt, maistrul Geor
ge Pena nici nu cunoștea exact citi
oameni are pe șantier și in ce punc
te de lucru se află. Ce au oare de
spus forurile de resort despre un asemenea stil de muncă al celor care

La întreprinderea
electrocentrale Giurgiu
/
poartă marea răspundere a repară
rii și punerii in funcțiune a acestui
obiectiv energetic ?
In ce privește asigurarea bazei
materiale, lucrurile sînt ceva mai
complicate decît le-a prezentat di
rectorul întreprinderii. Astfel, un
supraincălzitor S-2 și două rotoare
pentru morile de cărbune nu au fost
aduse nici pînă acum pe șantier de
la întreprinderea „Vulcan". De ase
menea. in locul celor 6 benzi pentru
alimentarea morilor cu cărbune pe
care trebuie să le execute întreprin
derea de utilaj tehnologic Bistrița,
deși au avut termen de sosire la
Giurgiu data de 20 iunie, conducerea
unității producătoare a trimis aici...
un act adițional prin care solicită
amînarea termenului de livrare pen
tru 30 septembrie 1938. deci cu
o lună după ce expiră chiar și
termenul de repunere în func
țiune a cazanului nr. 3. Pe de
altă parte, așa după cum rezultă din
cele consemnate într-o ședință de
comandament ținută în preajma în
ceperii efective a lucrărilor de re

parații capitale, la data respectivă
nici nu se știa cine va executa con
densatorul. preîncălzitoarele. pompe
le de condens și circulație, instala
ția de răcire a generatorului, utilaje
fără de care nu se poate îndeplini
programul de reparații capitale și de
modernizare a cazanului nr. 3 și a
turbinei nr. 1. Și încă o problemă :
In 2 iunie, cînd lucrările trebuiau să
fie începute, abia au fost luate în
discuție posibilitățile de execuție a
proiectelor pentru înlocuirea buncărelor metalice.
iată numai ctteva probleme care
dovedesc că pregătirile pentru repa
rația capitală și modernizarea caza
nului nr. 3 și a turbinei nr. 1 de la
întreprinderea electrocentrale din
Giurgiu nu s-au făcut in mod cores»
punzător. De altfel. în telexul 248,
transmis beneficiarului de către
I.A.C.M.R.U.E. (Intreprinderea-antreprizăi de construcții-montaj și repa
rații utilaje energetice) — București,
se menționează : „Vă atragem atenția
că nici pină la această dată nu ati
asigurat documentația tehnico-economică, documentație care trebuie
pusă la dispoziția celor ce execută
lucrările cu 6 luni înainte de înce
perea acestora".
Și alți factori care participă la aceste lucrări de reparații au făcut și
verbal, și în scris o serie de sesi
zări privind necorelările între di
verse activități. Mai mult, nici pină
la data documentării noastre, deși
au fost solicitați, specialiști din
I.C.S.I.T.E.E.—București, proiectantul
cazanului, nu au sosit pe șantier.
Sint fapte care dovedesc că pe Șan
tier persistă multe Incertitudini.
Pentru înlăturarea lor este necesar
ca toți factorii implicați să dea do
vadă de mai multă răspundere și
să-și îndeplinească obligațiile carele
revin.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii*

„Acțiunea 1600“ - un exemplu
de angajare muncitorească
întreprinderea „Tracto
rul" din Brașov a primit
sarcina să realizeze pînă la
declanșarea campaniei de
recoltare a porumbului un
număr de 1 600 combine
C 6 P, cu oare să fie dotate
unitățile agricole din țară.
„Acțiunea 1 600", cum este
ea denumită de constructo
rii de tractoare, a demarat
practic în luna martie a.c„
o dată cu începerea pregă
tirii fabricației celor 500 de
repere repartizate uzinei
din Brașov și organizării
capacităților de montaj.
— Dat fiind timpul foarte
scurt în care trebuie reali
zate cele 1 600 combine —
ne-a spus inginerul Mihai
Mălăcea, directorul tehnic
al uzinei — cadrele de con
ducere și specialiștii între
prinderii noastre au căutat
și au găsit soluții — unele
chiar ingenioase — care să
ne permită onorarea aces
tei sarcini la timp, fără a
produce perturbații fabri
cației produsului nostru
de bază — tractoarele.
Concret :
am
amenajat
pentru montajul combine
lor o platformă betonată
pe spațiul dintre două sec
ții (sub cerul liber), precum
și o copertină unde să se
poată executa unele opera
ții pe timp ploios. Cele 500
repere au fost repartizate
pentru execuție tuturor
secțiilor uzinei. Inclusiv
mecanicului-șef și sculăriei.
Bineînțeles,
în

raport de natura fiecărui
reper și specificul de fa
bricație al secțiilor.
Ju
dicios au fost repartizate și
operațiile de montaj care
se execută pe tacte, respec
tiv subansamble.
Sistemul de organizare
ales și pus la punct oferă
avantaje multiple și nu
deranjează cu nimic orga
nizarea fabricației pro-

căruia 1 s-a încredințat
sarcina coordonării acestei
activități, noi am început
lucrările de montaj cu 14
oameni: e adevărat, aleși
dintre cei mai buni din
secții. Cu ei am început
pregătirile, demontînd și
montînd o combină împru
mutată de la o unitate
agricolă. Această combină
a avut pentru noi rolul de

La Întreprinderea „Tractorul** Brașov
dusului de bază. In plus, el model
se caracterizează printr-o
rrfare mobilitate, în sensul
că aici, la montaj combi
ne, se lucrează non-stop.
atunci cînd sînt asigurate
toate
subansamblele
și
reperele de la colaboratori.
In asemenea condiții. în
ajutorul celor repartizați
să execute montajul com
binelor vin și alte formații
de lucru din secții. Atîtea
cite sînt necesare.
Și
invers : formațiile se re
trag în secțiile de bază
cînd nu sînt asigurate în
totalitate materialele, pie
sele și subansamblele ne
cesare.
Ingenios a fost gîndlt si
sistemul de pregătire a
oamenilor.
— Practic, ne spune in
ginerul Alexandru Albu.

funcțional (1 iată

cum oameni care n-au
văzut
în viața
lor de
aproape o combină au
reușit ca numai în cîteva
săptămîni să-i cunoască
toate secretele, să devină
adevărați
specialiști
în
montarea ei. De altfel,
acești oameni au devenit
ulterior șefii formațiilor de
montaj pe care le-au in
struit.
Și în cazul combinei, ca
și al tractoarelor, accentul
este pus nu numai pe res
pectarea termenului
de
execuție, ci și pe calitatea
lucrărilor. Ambiția munci
torilor și specialiștilor de
la „Tractorul" este ca toate
combinele montate la Bra
șov să se situeze cu „o
linie" deasupra celor pro
duse la „Semănătoarea" —

București. Frumoasă ambi
ție ! De altfel, printre pri
mele și cele mai importan
te măsuri inițiate în acest
scop aici se numără și con
struirea unui stand de în
cercare și rodaj al subansamblelor sosite de la co
laboratori — o adevărată
barieră în calea pătrunde
rii la montaj a oricărui
subansamblu care nu răs
punde integral parametri
lor tehnico-calitativi prevăzuți. Hotărîrea, ambiția
și competenta constructoriirilor de tractoare de a-și
onora în cele mai bune
condiții angajamentul asu
mat in fața conducerii de
partid, de a realiza cele
1 600 combine pînă la 20
septembrie, își găsesc re
flectarea în faptul că pînă
in ziua de 12 iulie ei au
reușit să monteze 175
combine, iar pe fluxul teh
nologic se mai află încă
500—600 seturi de combine,
in diferite stadii de montaj.
Constructorii de tractoare
fac însă apel la colectivele
de muncă ale I.U.A. Alba
Iulia, I.M.A. Tecuci, I.M.I.
Alexandria și I. A. Brașov
să livreze ritmic suban
samblele pe care le pro
duc, pentru a nu mai fi
nevoiți să întrerupă sau să
reducă ritmul activității
de montaj.

Nicolae MOCANU
corespondentul

„Scinteii"

In unitățile agricole din județul Călărași, secerișul griului avansează rapid.
Aspect de muncă surprins la I.A.S. Fundeni

de livadă lucrează la culesul fructe
lor 150 de muncitori ai întreprinderii,
100 de elevi din comunele Fundeni și
Plătinești și 50 de studenți de la In
stitutul agronomic . din București.
Buna organizare a activității asigură
realizarea și depășirea graficelor de
recoltare atit pentru fondul pieței,,
cit și pentru export. Și un amănunt,
dar esențial. Unde fructele au fost
strinse, se efectueăză urgent lucrările
de întreținere și se aplică o udare
cu 400 mc de apă la hectar. „Scopul
nostru este să menținem pomii in ve
getație cît mai mult, pină toamna
tirziu — ne explică șefa fermei.

vIlcea

Aceasta este o condiție esențială
pentru a avea o fructificare bogată
și în anul viitor".
încheiem aceste succinte însemnări’
cu un semnal pe adresa sistemului
de irigații din Gălbinași. Irigarea
culturilor este in plină actualitate.
Dar, pe 200 hectare insămînțate cu
porumb în cultură dublă, plantele nu
pot fi udate corespunzător deoarece
la două din antenele pentru aducțiunea apei trebuie făcute de urgență
remedieri, care să permită transpor
tul întregii cantități de apă necesare.

Aurel PAPADIUC

Operativitate și exigență

pe tot fluxul recoltării
Dispunind de 360 combine, sec
țiile de mecanizare care Servesc
unitățile agricole de producție din
județul Vilcea se dovedesc în mă
sură să asigure stringerea grabnică
și fără pierderi a cerealelor păioase.
Cind facem această precizare avem
in vedere faptul că orzul a fost
strîns in mai puțin de trei zile de
pe cele 3 000 hectare, iar la grîu s-au
realizat, pînă în seara zilei de 14
iulie ă.c., aproape 8 000 hectare, ceea
ce reprezintă, practic, jumătate din
suprafața ocupată cu această cultu
ră. Raportind această cifră la zilele
care au trecut de la declanșarea
campaniei de recoltare, se poate
spune că viteza atinsă încă de la
începutul acestei importante lucrări
corespunde, iar în multe cazuri chiar
depășește ritmul planificat.
Evident, activitatea mecanizatori
lor. a membrilor cooperatori n-ar fi
fost atit de spornică fără o temei
nică organizare a muncii, fără o în
drumare competentă și permanentă
din partea tuturor factorilor care au
primit din partea comandamentului
județean răspunderi și sarcini con
crete. De acest lucru aveam să ne
convingem urmărind îndeaproape,
timp de două zile, modul în care se
desfășoară secerișul griului în coo
perativele agricole din consiliile
Berbești. și Lădești.
Spre deosebire de alte unități agricole. C.A.P. Alunu se află la nu
mai cițiva kilometri de zona mon
tană a județului. Cu toate acestea,
vremea deosebit de călduroasă a gră
bit și aici coacerea griului, fapt ce
a impus introducerea neîntârziată a
celor trei combine în lanuri. îndeo
sebi pe suprafețele din așa-zisa
luncă a Oltețului. „Cu cinci zile în
urmă — ne spune tovarășul Gheorghe Romcescu. primarul comunei —

umiditatea griului era de 25 la sută.
Am urmărit fiecare lan în parte de
două și chiar de mai multe ori pe
zi. Și. zic eu, bine am făcut, deoa
rece. după numai două zile, uniiditatea a coborit Sub 20 la sută, mo
ment propice pentru a acționa cu
toate forțele". Că lucrurile au stat
astfel o relevă și viteza atinsă : în
cele trei zile s-a recoltat peste 50
la sută din suprafața cultivată cu
grîu.
Cu aceeași răspundere și grijă ac
ționează și mecanizatorii din comu
na Grădiștea, sprijiniți îndeaproape
de zeci și sute de membri coopera
tori. care, fiind repartizați cite 3—5
după fiecare combină, string în saci
toate spicele scăpate de cuțitele ce
lor cinci combine. Aici, ca și în coo
perativele agricole Copăceni. Lă
dești, Măciuca și in celelalte unități
cuprinse în raidul nostru, ni s-a vor
bit cu satisfacție despre obținerea
celor mai mari producții din istoria
acestor locuri.
Stăruind ceva mal mult, la C.A.P.
Lăpușata am avut prilejul să obser
văm mai bine modul în care a fost
organizat secerișul la nivelul Între
gului consiliu agroindustrial Lădești.
Deoarece lanurile de grîu ale coope
rativei agricole Roești n-au atins
încă faza de coacere, cele trei com
bine de aici au fost transferate pen
tru cîteva zile la Lăpușata. Această
redistribuire a permis ca într-o sin
gură zi să se încheie recoltatul
griului într-o fermă — la Berești,
iar în aceeași zi. in cele trei ore
care mai rămăseseră pînă laț însera
re. a mai fost recoltat și un lan din
ferma nr. 1 a aceleiași unitățiY

Ion STANC1U
corespondentul „Scînteilx.

„Buruieni" încă nesmulse din practica producerii
și valorificării legumelor
O investigație tn mai multe zone
legumicole — mari unități speciali
zate sau ferme legumicole din coo
perativele agricole — a pus in evi
dență multe lucruri bune atît in ce
privește organizarea activității în
acest domeniu, rezultatele obținute,
precum și unele dificultăți care țin
fie de modul in care își indeplineșc
obligațiile unitățile respective și
cei care le conduc, fie de nefuncționarea corespunzătoare a mecanismu
lui de conlucrare intre producători
și beneficiarii producției de legume.
Aceste neajunsuri sînt- evidente toc
mai acum, cind se derulează activi
tatea de producție și desfacere a acesteia. și tocmai de aceea investi
gația a fost făcută acum, și nu după
încheierea ciclului de producție. Să
ne oprim la cîteva aspecte pe care
le socotim cele mai importante.
Nivelul recoltei de legume, modul
In care este organizată activitatea
de producție. După cum au pornit
grădinile și după starea lor actuală
de producție, se vede că. in general,
atît în toamnă, cît și in primăvară,
ele au fost pregătite corespunzător,
că s-a lucrat bine, un efort cu totul
deosebit depunîndu-se la
produ
cerea și plantarea răsadului. Și
ceea ce se cuvine remarcat este
că, in destule locuri, activitatea le
gată mai ales de întreținerea cultu
rilor a continuat să se desfășoare in
cele mai bune condiții, fapt atestat
de starea actuală de producție a
grădinilor respective. Din rîndul acestor unități face parte și ferma
legumicolă a cooperativei agricole
din Drăgănești-Vlașca, județul Te
leorman. Pentru a pune in evidență
aportul pe care și-1 aduce ferma le
gumicolă de aici la realizarea pro
ducției globale a cooperativei, ar fi
suficient să arătăm că numai din
valorificarea producției de verdețuri
și varză timpurie unitatea a reali
zat pînă la această dată un venit
total de peste 2,5 milioane lei. Dar
marea parte a producției de legume
realizate în acest an de fermă ur
mează să se valorifice de acum în
colo. Cu importante cantități de le
gume livrate peste graficele stabili
te se situează și fermele cooperati
velor agricole din Maia, Fierbinți și
Brazi, din județul Ialomița, unități
care, și în acest an, ca și în anii trecuți, reprezintă adevărate modele în
ceea ce privește practicarea unei legumiculturi de tip superintensiv.
Din investigația noastră rezultă că.
în acest an. o problemă deosebită ce
se impune atenției este neîngrijirea
corespunzătoare a grădinilor. Poten
țialul de producție al grădinilor așa
cum au pornit ele în vegetație a fost
în multe locuri foarte serios dimi
nuat de lipsa de îngrijire a culturi
lor. de starea lor actuală de imburuienare. de aplicarea necorespun
zătoare a udărilor, de neefectuarea
altor lucrări. Se știe doar că pînă în
acest an fermele întreprinderii pen
tru producerea legumelor Urzicenl
constituiau un adevărat exemplu de
înaltă profesionalitate, de spirit gos
podăresc. Iată însă că. tn acest an. la
una din fermele de aici culturile au
ajuns intr-un asemenea grad de îmburuienare îneît a fost necesară in
tervenția directă a biroului co
mitetului județean de partid pen
tru înlăturarea acestei stări anor
male de lucruri. Tot ca ur

mare a dezinteresului, din partea
celor care se află la conducerea coo
perativelor agricole din Căzănești și
Cosimbești, județul Ialomița, s-a
ajuns tn situația de a se înregistra
pierderi încă de pe acum, cînd ne
aflăm abia la începutul perioadei de
fructificare a legumelor. O impre
sie neplăcută lasă, nu numai la pri
ma vedere, și ferma legumicolă a
cooperatorilor din Brînceni. județul
Teleorman. Am văzut aici culturi
Imburuienate, datorită neefectuării
la timp a lucrărilor de întreținere,
ori aplicării cu întîrziere a diferite
lor tratamepte. Cert este că aici
randamentul la hectar este foarte
scăzut. îndeosebi la cartofi și toma
te. Ce-i drept, -starea necorespunză
toare de vegetație a culturilor a fost
influențată și de nefuncționarea sta
ției de pompare, care ar trebui să
asigure apă pentru irigarea plante
lor în zona respectivă.
La Asociația legumicolă economică
de stat și intercooperatistă Popești

Popești Leordeni, și la această Între
prindere, cu peste 1 000 hectare de
grădină și cu obligații mari în apro
vizionarea Capitalei, în plin vîrf de
campanie de lucru, cum a fost cel
din săptămina 26 iunie — 2 iulie, s-a
acționat doar cu 350—370 de oameni,
față de un necesar minim de
1 100—1 200 brațe de muncă.
Se pare că pină la urmă la între
prinderea din Urziceni s-a intervenit
pentru acoperirea parțială a defici
tului de forță de muncă, In sensul
că factorii cu răspunderi Ia nivelul
comunelor învecinate fermelor legu
micole s-au angajat să sprijine uni
tatea. Ar fi însă cel puțin nerealist
să se creadă că aceste angajamente
sint și de natură să soluționeze prac
tic problema asigurării forței de
muncă. Aceasta este o problemă
mult mai complexă și ea nu poate
fi rezolvată acum. în plin sezon de
lucru, cind practic nu există uni
tate care să nu aibă nevoie de cit
mai mulți oameni. Ea este o proble

Pornind de la constatările unui raid
în unități de specialitate
Leordenl. In ferme, cum este cazul
celor de la fermele nr. 5 și 9. cei
care le conduc continuă să se con
frunte cu
probleme deosebit de
grele. Și cînd spunem acest lucru
ne referim atît la cantitățile mici
de legume care s-au livrat de aici
pină acum, cit și la starea de Între
ținere necorespunzătoare în care se
află unele culturi. La ferma nr. 9,
de exemplu, pe o fîșie de teren,
greu, foarte greu ne-a fost să des
lușim vrejii de castraveți de sub
pădurea de costrei care i-a înăbușit
complet. Imburuienate peste măsură
sînt insă și celelalte culturi, mai ales
tomatele și varza de vară sau de
toamnă.
Și aici, la asociația din Popești
Leordeni, și la întreprinderea din Urziceni. ca de altfel în multe dintre
marile unități specializate în pro
ducerea legumelor, se impune In acelașl timp faptul că. in afară de
unele neglijențe in organizarea mun
cii, în respectarea normelor agro
tehnice, neajunsuri ce se datorează
celor aflați la conducerea unităților
respective, problema cea mai impor
tantă rămine totuși asigurarea forței
de muncă. Pentru că, oricite repro
șuri i s-ar aduce, de exemplu, șefei
de fermă nr. 9 de la asociația din
Popești Leordeni, este totuși greu de
crezut că altcineva in locul ei ar fi
reușit să poată face toate lucrările
ce se cer intr-o fermă, care cultivă
133 hectare cu tomate, ardei, vinete,
varză, castraveți și mazăre, cu nu
mai 70 de oameni, adică cu o forță
de trei ori mai mică decît ar fi nor
mal. Și nu este vorba numai de fer
ma in cauză, ci de toate fermele
asociației, care nu dispun practic de
forță de muncă nici măcar atît cit
să poată lucra jumătate din supra
fețele cultivate.
Deși la I.P.L. Urzicenl starea de
întreținere a culturilor este. In gene
ral, mai bună decît la asociația din

mă care ar trebui să facă obiectul
unei analize foarte serioase, realiste,
urmărind ca pe baza ei să se pro
pună soluții și să se adopte măsuri
de ordin organizatoric și economic
care să garanteze permanentizarea
strictului necesar de forță de muncă
In aceste bazine legumicole. Adică
să Se asigure grădinari adevărați, nu
oameni care nu au nici măcar cu
noștințe elementare despre legumi
cultura, cum sînt cei pe care i-am
văzut noi, de pildă, în fermele aso
ciației din Popești Leordeni. Pentru
că, repetăm, este o situație absolut
anormală ca. după ce ai făcut chel
tuieli atît de mari cu producerea ră
sadului și înființarea culturilor, să
nu mai fii în măsură să poți recu
pera aceste cheltuieli intrucît nu
este cu cine să se lucreze culturile,
nu sînt oamenii care să poată pune
în valoare potențialul productiv al
grădinilor.
O altă problemă se referă la multdiscutatele dereglări ce au Ioc în me
canismul de conlucrare dintre pro
ducător și cei ce se ocupă de valo
rificarea legumelor. Chiar dacă s-au
adus unele îmbunătățiri de organi
zare, acestea se pare că vizează mai
ales aspectele ce țin de calitatea
producției. Pentru că realitatea din
teren dovedește prin fapte de necon
testat că aceste îmbunătățiri întâr
zie să se concretizeze pe planul con
lucrării practice. Ce altă dovadă mai
trebuie adusă decît faptul că intr-un
an cu o abundență de producție de
mazăre, cum a fost anul acesta, acest belșug nu s-a regăsit și In ma
gazine sau pe piață ? Este oare nor
mal ca dintr-o unitate specializată
pe aprovizionarea populației cu le
gume in stare proaspătă, cum este
asociația din Popești Leordeni, dlntr-o producție realizată de 3 700 tone
mazăre să se livreze pentru consum
In stare proaspătă doar 120 tone ?
Cel care au curiozitatea — și unii ar
trebui obligați să o aibă — să de

pisteze cauzele unei asemenea ano
malii, le vor găsi fără nici o greu
tate mergind la fața locului. Și tot
acolo vor vedea cu ochii lor cum. da
torită interesului îngust al unor be
neficiari, in fermele asociației au ră
mas nerecoltate 50 hectare de ma
zăre produsă pentru a fi vîndută tot
populației.
Continuă apoi, și în acest an. In
terminabilele discuții legate de res
pectarea graficelor de livrare. Dintr-un plan de 750 tone de varză
timpurie, asociația din Popești Leor
deni livrase la fondul de stat, pină
la sfîrșitul săptămînii trecute, doar
cu ceva peste 200 tone, deși termenul
de scadență al livrărilor a expirat de
mult, iar asociația era în măsură să
livreze acest produs încă la sfîrșitul
lunii mai. Dar nu numai varza și
dovleceii (la care s-a înregistrat
totuși o supraproducție) pare să nu-i
intereseze pe diverși beneficiari, cl
și castraveții, ceapa, cartofii și. in
unele cazuri, chiar și roșiile. Două
camioane, trimise săptămina trecută
de I.L.F.
din
Bacău și Neamț
și care trebuiau să preia din județul
Ialomița castraveți, ceapă și dovle
cei, s-au reîntors acasă numai cu
piersici. Tot săptămina trecută, și
tot de la Ialomița, I.L.F. din Pra
hova nu a preluat 25 tone de tomate,
8 tone de castraveți, 100 tone ceapă
și 25 tone dovlecei.
•
Pe de altă parte, sint destule si
tuații în care producătorii de legume
propun grafice de livrare I.L.F..
pe care apoi nu le mai respectă. Așa
de exemplu, în ziua de 4 iulie, la
I.P.L.
Zimnicea
sosește șoferul
Gheorghe Preoteasa, cu delegație de
la I.L.F. — Militari, pentru a prelua
diferite legume. Aici el este dirijat
la ferma nr. 1, dar. în loc să-i pre
dea legume, șeful de fermă îi scrie
pe ordinul de deplasare că nu are
posibilitatea. Trei zile la rind a tre
buit să stea șoferul de la I.L.F. —.
Militari prin Zimnicea pînă cind să
se găsească soluția de a fi încărcat
cu cartofi și trimis la București. Se
pare însă că șoferii trimiși de I.L.F.
Teleorman la cooperativele agricole
din Brînceni și „23 August" — Or
bească, ambele din județul Teleor
man, nu au avut răbdarea colegului
lor din București, de vreme ce s-au
reîntors cu autocamioanele goale,
întrucit cei în cauză nu au găsit de
cuviință să recolteze cantitățile de
legume promise. Or, într-un sistem
de organizare a producției cum este
cel de producere a legumelor, orice
dereglare in mecanismul de conlu
crare între furnizori și beneficiari
este încă o sursă mare și foarte se
rioasă de pierdere de producție. Așa
se face că. de la semănat și pină la
cules, pină ce se face valorificarea
legumelor, intervin factori de dimi
nuare a producției, dereglînd deci
balanța de aprovizionare a piețelor
și fabricilor de conserve. Degeaba
spune producătorul că grădina lui a
produs 40 tone legume la hectar
dacă, practic, el n-a valorificat decît
jumătate din ce a realizat.
Acestea ar fi doar primele obser
vații ale unei investigații de durată,
pe care ne propunem să o continuăm
în acest sector cu un rol atit de mare
în buna aprovizionare a populației.

Iosif POP
Stan STEFAN
Mihai V1SO1U
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Profunzimea analizelor-premisa
îmbunătățim activității
Acționînd în spiritul sarcinilor pe
care secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a
pus în fata colectivelor de oameni
ai muncii, a organelor și organiza
țiilor de partid, a cadrelor cu muncă
de răspundere, în cele două expu
neri consacrate perfecționării activi
tății de conducere și muncii organi
zatorice și politico-ideologice, am
urmărit și urmărim
îmbunătățirea
permanentă a stilului și metodelor
noastre de muncă, și, pe această
bază, organizarea științifică a pro
ducției, ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al produselor; întărirea or
dinii și disciplinei in toate compar
timentele de producție și funcțio
nale, afirmarea efectivă a principii
lor sistemului economico-financiar.
Sarcinile de plan ale combinatului
nostru in acest an prevăd creșteri
substanțiale față de 1987 — cu 23,3
la sută la producția-marfă, 27,7 la
sută la productivitatea muncii, 51.7
la sută la producția netă și cu 10—40
la sută lâ diferite componente ale
producției fizice.
tn abordarea modului de îndepli
nire a acestora s-au prevăzut o serie
de măsuri tehnico-organizatorice și
politice, pe care adunarea generală
a oamenilor muncii, comitetul de
partid, organul de conducere colec
tivă s-au străduit să le fundamen
teze cit mai bine, și in prezent ac
ționează pentru îndeplinirea lor ca
programe speciale pe domenii de
activitate. Urmărirea permanentă a
aplicării acestora de către toți fac
torii implicați, întărirea răspunderii
pentru înfăptuirea lor, analizarea
periodică, la nivelul comitetului de
partid’ și consiliului oamenilor mun
cii, a stadiului realizării lor au dus
la înregistrarea unor rezultate su
perioare față de perioada anterioară,
in activitatea noastră. Comparativ
cu aceeași perioadă a anului trecut,
producția realizată este mult mai
mare la oțel, laminate mijlocii și
ușoare, tablă și bandă electrotehni
că. Am acordat și acordăm o aten
ție sporită reducerii continue a con
sumurilor materiale și reintroducerii
in circuitul productiv a materialelor
refolosibile.
Trebuie să recunoaștem în mod
autocritic că în lipsurile și deficien
țele evidențiate de secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român
în cele două importante expuneri
din aprilie și iunie se regăsesc și
cele înregistrate în activitatea comi
tetului nostru de partid, a consiliu
lui oamenilor muncii, a cadrelor de
conducere din unitatea noastră. Analizîndu-ne activitatea în spiritul exi
gențelor formulate de secretarul ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a orienta în
treaga muncă politico-organizatorică spre educarea la toți comu
niștii, la toți oamenii muncii a spi
ritului de autodepășire, de eco
nomisire și gospodărire a re
surselor de care dispunem — ca
una din condițiile esențiale ale stra
tegiei adoptate pentru îndeplinirea
planului in fiecare unitate — trebuie
să Recunoaștem că rezultatele2 obți
nute nu sint pe măsura cerințelor
actuale, ale posibilităților și condi
țiilor create. Faptul că avem
restante atît la unii indicatori
fizici cît și valorici v evidențiază
realitatea că în activitatea comite
tului de partid, a consiliului oame
nilor muncii s-au manifestat defi
ciențe privind coordonarea îndepli
nirii planului, mobilizarea
efor
turilor Întregului colectiv pentru

Recent, s-a primit la redacție o
scrisoare în care se semnala urmă
toarea situație : o bună parte din
elevii Liceului agroindustrial din
Huși n-au făcut instruirea practică
în conformitate cu normele și pro
gramele stabilite de Ministerul Agri
culturii și Ministerul Educației și
învățămîntului. Din fel de fel de
motive — la unele din ele ne vom
referi în cele ce urmează — nu s-au
parcurs în totalitate temele prevă
zute să fie însușite de elevi in atelie
rele școlii sau ale unității patronatoare, pe terenurile acesteia din
urmă la lucrările agricole.
Tovarășa Aneta Slivneanu, secre
tar al Comitetului județean de partid
Vaslui, a delegat pentru a participa
la verificarea
celor semnalate în
scrisoare pe tovarășa Elena Alexandrescu, activist cu probleme de înVățămint la comitetul județean de
partid.
Liceul agroindustrial Huși are trei
profiluri în treapta I
(industrialagricol, industrie alimentară și eco
nomic) și cinci meserii în treapta a
II-a (mecanic agricol, horticultormecanizâtor, agronom-mecanizator —
care dețin ponderea —, preparator de
conserve și economist). O subliniere
se impune de la început:
elevii
dispun de condiții bune, ba am putea
spune chiar foarte bune, pentru in
struirea practică in cadrul școlii,
care poate fi luată ca model din
acest punct de vedere : laboratoare,
o fermă complexă didactică și de
producție de 53,5 hectare, cuprinzînd
plantații de vie și pomi, culturi legu
micole și cerealiere, amplasate pe un
teren pus Ia dispoziție de I.A.S.
Huși. Aflăm că valoarea integrală a
producției obținute în această fermă
prin munca elevilor, depășind un
milion lei anual, revine școlii pen
tru diferite cheltuieli. Mai notăm șl
cîteva din utilajele cu care aceeași
I.A.S. Huși a dotat liceul în ultimii
ani — o adevărată secție de meca
nizare : 11 tractoare
de diferite
tipuri, mașini de plantat cartofi și
ceapă, mașini de stropit via și pomii,
pluguri, utilaje de pregătit terenul
și
insămînțat, remorci, aripi de
ploaie, instalații de vinificație etc.,
toate în bună stare de funcționare.
La acestea ar mai fi de adăugat un
atelier dotat corespunzător, unde se
pot repara simultan mai multe trac
toare și mașini, a cărui construcție
a costat I.A.S.-ul două milioane lei.
In sfirșit. există condiții foarte bune
pentru desfășurarea practicii în ate
lierele I.A.S. și S.M.A., precum și
pe cimpurile unităților învecinate.
Notind toate acestea, ne punem cu
surprindere întrebarea : de ce nu se
respectă programul de instruire prac
tică la Liceul agroindustrial din
Huși 7 Să încercăm să descifrăm
adevărul din (aptele, nu o dată con
tradictorii, pe care ni le prezintă
interlocutorii noștri.
Stăm de vorbă cu lng. Ion Neamțu,

utilizarea la maximum a capacități
lor de producție,
asigurarea bazei
tehnico-materiale și în special a
feroaliajelor și semifabricatelor.
Enumerarea acestor neajunsuri ar
putea să lase impresia că ele își au
originea numai in ceea ce numim,
de regulă, asigurarea condițiilor teh
nico-materiale ale realizării planului.
Ne confruntăm, desigur, și cu aceas
tă situație. Dar, dacă ne-am opri nu
mai la ea, ar însemna că n-am

Din preocupările
organizației de partid
de Ia Combinatul
de oțeluri speciale
din Tîrgoviște
privind orientarea
activității
politico-organizatorice
spre îndeplinirea
sarcinilor de plan
descifrat nici pe departe tezele,
expunerile secretarului general al
partidului, care subliniază atît de
clar interdependența care există în
tre eficiența
conducerii
politicoorganizatorice, economice și rezul
tatele concrete obținute în producție.
Or, realitatea arată limpede că nu am
reușit să imprimăm tuturor tovară
șilor din activul de partid, cadrelor
de conducere de la nivelul uzinelor,
secțiilor, atelierelor și compartimen
telor funcționale răspunderea depli
nă pentru întronarea ordinii și dis
ciplinei la fiecare loc de muncă,
conducerea eficientă a activității de
producție, pentru realizarea produc
ției Ia nivelul cantitativ cerut, pen
tru respectarea strictă a programe
lor de fabricație, încadrarea in con
sumurile normate de materii prime
și materiale. Au fost situații cind in

unele plenare ale
comitetului de
partid și ședințe ale consiliului oame
nilor muncii
s-a
analizat sumar
activitatea în unele domenii, ceea ce
n-a determinat cele mai eficiente
măsuri care să contribuie la elimi
narea cauzelor care au generat
nerealizările, iar atunci cînd s-au
adoptat măsuri bune, ele au fost
pierdute din vedere și nu au fost
finalizate la timp.
Neajunsurile manifestate în acti
vitatea noastră și greutățile întîmpinate au condus la înregistrarea unor
importante restanțe la producția
fizică și netă, la investiții și în alte
domenii. Neimplinirile calitative și
cantitative din domeniul
economic
demonstrează, așadar, serioase defi
ciențe și în activitatea organi
zatorică, politico-ideologică și cultural-educativă, de ridicare a con
științei și spiritului de respon
sabilitate a tuturor comuniștilor,
a tuturor oamenilor muncii, ceea ce
impune ca în viitor să ne îndreptăm
mai serios atenția spre aceste laturi
esențiale ale activității noastre, prin
a valorifica mai eficient toate căile,
formele și mijloacele activității poli
tico-organizatorice, asigurînd finali
tate și eficiență tuturor acțiunilor
pe care le întreprindem.
Militind permanent pentru reali
zarea
sarcinilor
ce
ne
revin
din orientările secretarului gene
ral. al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, comitetul de
partid, organele și organizațiile de
partid din combinat sint hotărî-,
te să
acționeze cu' mai mare
răspundere
pentru
ridicarea la
un nivel superior a întregii ac
tivități economice. organizatorice
și
politico-educative,
dezyoltarea
spiritului revoluționar în muncă și
viață, întărirea ordinii, disciplinei,
intransigenței față de neajunsuri in
toate colectivele de oameni ai
muncii.

Constantin OLARU
secretarul comitetului de partid
de la Combinatul de oțeluri
speciale Tirgoviște

Un trofeu pe care sînt gravate
răspunderea, pasiunea, talentul
Socialismul, arată secretarul ge
neral al partidului, se făurește cu
oameni înaintați, cu adevărați re
voluționari, caracterizați de spirit
novator, de neîmpăcarea cu stagna
rea, militanți împotriva vechiului,
care frinează mersul înainte, pen
tru larga promovare a noului, a
progresului pe toate planurile, in
toate domeniile. Intensa circulație a
valorilor culturii, ale șțiinței, ale
artei și literaturii, precum și asi
gurarea participării maselor la fău
rirea bunurilor spirituale, la afir
marea geniului creator al poporu
lui nostru in toate domeniile de ac
tivitate constituie o realitate a vie
ții noastre de azi. Marele Festival
național „Cintarea României'*, stră
lucită inițiativă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, asigură accesul
larg al maselor la valorile culturii
și artei, participarea lor nemijlocită
la îmbogățirea tezaurului artei și
culturii socialiste. Din rindul oame
nilor muncii de la orașe și sate se
ridică numeroase talente, interpreți
și creatori noi, plini de prospețime
și vigoare, capabili să ridice necon
tenit nivelul vieții noastre spiritua
le și artistice. întrecerile artiștilor
amatori, acțiunile menite să le
ofere cadrul de manifestare consti
tuie de fiecare dată elocvente ex
presii ale resurselor creatoare ce
sălășluiesc în rindul maselor, măr
turii ale dragostei de viață și de
frumos proprii unor oameni liberi,
stăpini pe destinul lor. Asemenea
reflecții ne-au fost prilejuite de
urmărirea cu încîntare a manifestă
rilor din cadrul celei de-a XII-a
ediții a competiției artistice dotate
cu Trofeul „București", a celor 10
spectacole complexe desfășurate
timp de o lună, adevărate sinteze
artistice realizate prin concentrarea
unor resurse creatoare și interpre
tative impresionante. Mi se pare că
principala'idee ce se impune aten
ției se referă tocmai la necesitatea
culturii și artei ca semne distinctive
ale personalității spirituale a oa
menilor de azi. Trofeul „București"
reprezintă, din perspectiva noilor
realități ale Capitalei noastre, una
dintre cele mai semnificative mani
festări ale activității cultural-ârtistice de masă, o mărturie vie a
nesecatului potențial creator ce ar
putea face obiectul unor afirmări

și mai spectaculoase în viitor.
Această manifestare, pe care. în ca
litate de președinte al juriului, am
avut prilejul s-o urmăresc in ulti
mele 3 ediții ale sale, se dovedește de
la o ediție la alta, tot mai puternic
integrată în ritmurile de dezvoltare
economico-socială a Capitalei și a
țării. Organizatorii ei (Consiliul de
educație politică și cultură socia
listă al municipiului București,
consiliile de educație politică și
cultură socialistă ale sectoarelor)
vădesc un mereu sporit discernămint politic, ideologic, cultural și
estetic în îndrumarea, promovarea
și stimularea valorilor autentice.

desincronizări in scenele de ansam
blu. îndeosebi în cazul baletelor
clasice și al dansurilor populare,
neacoperirea decit in parte, a ru
bricilor prevăzute in fișele de con
curs au atras, firesc, Rețineri in
comportamentul apreciativ al juriu
lui. Concursul este, totuși, concurs,
în general insă, coerența idea
tică și tematica, organicitatea și
fluența structurilor și componente
lor spectaculare in spectacolele
prezentate de sectoarele 1, 3, 4 și
I.T.B.. precum și, alături de ele,
de cele ale sectoarelor 5; 6. ..Con
strucții" ăi „Sănătate**, au reținut
atenția spectatorilor. O bună pre
zență in Trofeul „București" l-a
avut și sectorul agricol Ilfov, in

TROFEUL „BUCUREȘTI" LA A XII-A EDIȚIE
Principala calitate a spectacolelor
văzute în această eclatantă des
fășurare de forțe artistice —
moment de virf în etapa de masă a
celei de-a VII-a ediții a Festivalu
lui național „Cintarea României"
— constă, Cred, în faptul că valo
rile estetice s-au întemeiat pe va
lori morale, științifice și poli
tice, aici aflîndu-se și explicația
largului impact cu publicul. Specta
colele de concurs au fost prezentate
nu numai îri concursul propriu-zis,
ci și într-un mare număr de repre
zentații în afara concursului, favorizind accesul la valorile acestora a
aproximativ 120 de mii de specta
tori. Revenind, acum, asupra cali
tății de ansamblu, deja subliniată,
a spectacolelor, aducem elogiile cu
venite tuturor factorilor de organi
zare și îndrumare a acestora, precizind că micile diferențe care au
determinat totuși poziții diferite în
palmaresul concursului au prove
nit, cu precădere, din unele neimpliniri in planul realizării tehnicointerpretative, neimpliniri ce ar fi
fost ușor de evitat în condițiile
unei atenții sporite. Calitatea in
unele cazuri destul de slabă a su
netului și sonorizării, ritmul, une
ori greoi, al.desfășurărilor scenice,

special prin calitatea „Coralei ilfovene“, a recitatorilor și a dansuri
lor populare, pentru ca, la rindul
său, spectacolul sectorului 2, ale
cărui resurse tehnice, scenografice
și regizorale, deși n-au fost puse,
în suficientă măsură, in valoare, să
impresioneze, totuși, prin calitatea
remarcabilă a unor momente, dis
tinse, de altfel, cu premii speciale,
cum sint dansul modern „Meta
morfoze 3", corurile, momentul de
copii intitulat „Mlădițe ale primă
verii vieții", dansul tematic „Bucu
ria muncii" și altele.
Impresionante imnuri și cintece —
multe in primă audiție — închinate
patriei, poporului, partidului și
conducătorului său, spectaculoase
dansuri cu tematici de muncă reflectînd . profiluri . și tipologii ale
activității productive dintre cele
mai diverse, înaripate versuri se
lectate din lirica militantă consa
crată sau din creațiile cenaclurilor
de poeți amatori, viguroase, ritmice
și in același timp grațioase dansuri
moderne sau clasice, prin care ges
tul coregrafic devine simbol al fru
museții și avîntului spre înalt, sin
cere și delicate inserții ale ideii de
viitor reprezentate de cele mai
fragede vlăstare ale țării, pionierii

și șoimii patriei, toate acestea au
configurat imaginea unor spectaco
le artistice și polițice în același
timp, educative prin sensul profund
uman, patriotic și revoluționar al
mesajului lor.
Un loc aparte in economia spec
tacolelor pentru calitatea cărora se
cuvine subliniat aportul unor im
portanți realizatori profesioniști —
colaborare ce poate fi sporită in
viitor — l-au ocupat momentele de
folclor (muzical, literar, coregrafic
și etnografic) care au comportat,
aproape fără excepție, dar, desigur,
în moduri și intensități creatoare
diferite, atributele originalității și
autenticității, fiind — cum se și cu
venea să fie — pe cale de dispa
riție mimetismul, retorismul șablo
nard, festivismul și alte elemente
de poluare a sufletului atît de lim
pede al cintecului, dansului și por
tului românesc. Asemenea produc
ții, impreună cu lucrări muzicale
clasice, intre care „Codex Caioni",
in transcripția lui Doru Popovici,
de Ion Căianu, cărturar umanist și
folclorist român de la nașterea că
ruia s-au împlinit anul trecut 3trJ
de ani, au conturat dimensiun-a
istorică a programelor din concurs,
pe inspirate și semnificative coor
donate ale spiritualității naționale.
In același sens s-au înscris și. va
loroase lucrări de Ciprian Porumbescu, George Enescu. Tiberiu Brediceanu. Paul Cohstantinescu, Mar
țian Negrea etc.
Un loc. de asemenea, foarte în
semnat în spectacolele de concurs
l-au ocupat programele brigăzilor
artistice și ale grupurilor de satiră
și' umor. în forme diverse, apelînd
uneori și la elemente de teatru
popular sau de revistă, programele
acestor structuri artistice sincretice
au pus în dezbatere aspecte concre
te ale procesului de formare a
omului nou, de afirmare a spiritu
lui revoluționar in gîndire și ac
țiune, de promovare a principiilor
eticii și echității socialiste, de mo
dernizare a mijloacelor de produc
ție, de valorificare superioară a
materiilor prime și materialelor, de
îmbunătățire continuă a organizării
proceselor de producție. Cu mijloa
ce relativ simple, percutante, au
fost puse sub reflectorul critic ru
tina, inerția, superficialitatea, in
competența, birocrația, nepotismul,
lenea intelectuală, chiulul, automulțumirea și alte tare morale care
continuă să frineze bunul mers al
activității dintr-un loc sau altul.
Desigur, nu toate spectacolele șl,
mai cu seamă, nu toate comparti
mentele din structura acestora au
atins cei mai înalți parametri ai
exigenței estetice. Uneori mici ne
glijențe de limbaj afectînd acurate
țea atit de frumoasei limbi române,
mai ales in textele brigăzilor artis
tice, alteori — după cum am mai
spus — o mai puțin elaborată con
cepție regizorală sau scenografică
și, de cele mai multe ori, neglijențe
în asigurarea unei bune calități a
sunetului și sonorizării, au deter
minat dificultăți in perceperea in
tegrală a valorilor conținute in sce
narii și, in consecință, o mai slabă
receptare de către public. Cu toate
acestea. Trofeul „București", ediția
a XII-a, prin calitatea de ansamblu
a manifestărilor sale, s-a dovedit
un moment de virf în afirmarea
mișcării artistice de amatori din
Capitală.

Vasile DONOSE

directorul I.A.S. Huși, pe lingă care
funcționează liceul. Se pare că n-am
nimerit intr-un moment propice
discutării unor situații mai dificile,
pentru că unității tocmai i se decer
nase, in acele zile, „Ordinul Mun
cii" clasa I pentru rezultatele bune
obținute în 1987. Iată un moment po
trivit pentru a sublinia și aici apre
cierile pe care le merită din plin
oamenii muncii din această între
prindere care, patru ani consecutiv,
a fost distinsă pentru realizări deo
sebite. Dar una e una și alta e alta.
Așadar, il informăm pe-directorul
unității de faptul că maiștrii cu care
am discutat afirmă că, pentru a-și
primi retribuția,
sint obligați să
scoată copiii de la orele de instruire
practică și să-i ducă la ferme la
diferite lucrări manuale. Din această
cauză —, ne-a declarat maistrul
Baciu Romică — la clasa a IX-a cu
profil industrial-agricol, din 18 teme
planificate pentru anul școlar recent
încheiat a realizat doar 6 ; la clasa a
Xl-a, la meseria mecanic agricol,
din 66 de teme a realizat 18, iar la
clasa a XII-a, la aceeași meserie,
din 48 de teme — 36. La fel stau
lucrurile și cu ceilalți maiștri de la
profilul de mecanizare.
în primele răspunsuri date la în
trebările noastre, reacția directoru
lui n-a fost dintre cele mai plăcute.
De vină ar fi, credem, contrastul
dintre proaspătul eveniment, care
așază unitatea pe un loc fruntaș la
producții, și tema discuției. Adresea
ză cu un ton ridicat cuvinte aspre
celor care „reclamă" și insistă să
notăm cu exactitate ce ne spline. O
facem :
— Nu trebuia să aducem atîția
maiștri in unitate, facerea de bine
e pagubă curată (precizăm că n-au
fost „aduși" de I.A.S., ci transfe
rați în interesul serviciului „pentru
pregătirea practică a elevilor", ca
urmare a .aplicării prevederilor art.
24 din Decretul Consiliului de Stat
nr. 420 din 1985 — n.n.). Avem nu
mai greutăți din cauza lor. Ca să-i
plătim trebuie să recurgem la fel de
fel de artificii. N-avem fond de re
tribuire pentru ei decit din cadrul
tehnologiei. Noi nu dăm retribuții
pe gratis. Așa că trebuie să presteze
o muncă productivă egală cu retri
buția ce o primesc.
— Așa se spune și tn minută. Cre
deți că pe lingă această muncă e po
sibil să realizeze, respectînd întoc
mai exigențele programelor, și in
struirea practică a elevilor, de fapt
principala îndatorire a maiștrilor 7
— Nu. nu este cu putință. (Sur
prinzătoare schimbare de optică, de
parcă atunci citise pentru prima oară
minuta încheiată între liceu și I.A.S.,
privitoare la organizarea instruirii
practice a elevilor, pe care însuși o
semnase ! — n.n.). E clar. Aici am
greșit noi. Dar n-am lăsat lucrurile
așa. împreună cu conducerea școlii
am căutat altă soluție. In timpul

practicii productive, elevii să reali
zeze în fermele noastre lucrări a
căror contravaloare să acopere re
tribuțiile maiștrilor. Din păcate,
elevii nu se prea îndeamnă la lucru,
vin tirziu la cimp și pleacă devreme,
așa că am fost nevoiți să luăm
măsuri de sistare a retribuțiilor
maiștrilor. Nu cred că pentru aceste
lucrări copiii au fost scoși de la
programul de invățămint. Dovadă
că. lună de lună, liceul ne trimite,
sub semnătura directorului și a
contabilului-șef, pontajul maiștrilor
în oare se spune că aceștia și-au
îndeplinit ('!?!) toate atribuțiile de
serviciu.
Aici apare o primă încălcare a

Xl-a a liceelor agroindustriale
aprobată de Ministerul Educației și
Invățămintului cu nr. 40 010 din
1987 !) au legat lăstari de viță sau
au prășit 7 Și, cu toate acestea, au
fost notați și promovați.
Nu este căderea noastră să dăm
soluții referitoare la încadrarea,
atribuțiile și retribuirea maiștrilor.
Există in această privință reglemen
tări care, din păcate, nu sînt respec
tate. Constatînd aceasta, direcția de
resort din Ministerul Agriculturii a
revenit la 2 februarie 1987 cu instruc
țiuni adresate tuturor liceelor agro
industriale, in care face precizările
necesare, între acestea se arată că
„Sarcina principală a personalului

SCRISORI

fel : elevul invață muncind, dar mai
intii trebuie să invețe să muncească.
Tocmai acest specific are in vedere
și programa de invățămint, care cu
prinde cunoașterea mașinilor, nume
roase, foarte complexe și diverse,
întreținerea, repararea (aici intră și
recondiționarea) și exploatarea lor.
Deci pînă să ajungă la exploatare,
pe care o învață tot în școală, ele
vul trebuie să străbată toate aceste
trepte, pentru care în cei patru ani
au fost afectate la disciplinele de
specialitate și instruire practică 2 494
de ore. Or, tocmai afirmația direc
torului I.A.S. „lasă că învață ei și.
mai tirziu" dovedește o înțelegere
îngustă, dictată de interese de mo

1N ATENȚIA OPINIEI PUBLICE,
A ORGANISMELOR DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

De ce obligații legale clare devin facultative ?
Anchetă privind instruirea practică a elevilor de la Liceul agroindustrial Huși-Vaslui

legii. Deși temele (citiți sarcinile de
serviciu) n-au fost realizate,
în
pontaje se afirmă că s-au făcut. Ce
s-a făcut atunci în orele de instruire
practică a elevilor 7 Ne răspunde
maistrul Nicolae Rînzescu : „Cînd e
timpul bun, sintem zi de zi numai
la cimp. Copiii leagă via, string corzi
de viță, sapă, împrăștie îngrășămin
te". Sint munci utile, necesare. Dar,
in aceste ore, ei trebuiau să învețe
teme de instruire practică, repetăm,
obiect ce deține un loc distinct în
programul de pregătire a elevilor,
care este lege. Iată cîteva teme care
au rămas pe-afară : „Schimbarea
demenților uzați ai pompelor de
injecție", „Montarea în ansamblu a
tractorului", „Pregătirea pentru lucru
a combinelor de recoltat porumb",
„Pregătirea pentru lucru a mașinilor
de semănat" ș.a., pe care trebuiau
Să le parcurgă elevii din clasa a
Xl-a. Aici luăm cunoștință de o altă
încălcare a legii. Deși, așa cum ni
s-a spus, aceste teme n-au fost
făcute cu elevii, în dreptul lor în
condică s-a trecut „realizat". în
trebăm : pe ce bază s-au făcut no
tările la această disciplină, dacă in
timp ce elevii clasei a Xl-a, să-i
luăm tot pe ei ca exemplu, în Ioc
să învețe cum se recoltează cu com
binele de furaje sau de cereale, adică
să recolteze ei înșiși (vezi Programa
de instruire practică pentru clasa a

transferat In baza art. 24 din Decre
tul nr. 420/85 (maiștri-instructori —
n.n.)
este de a efectua instruirea
practică a elevilor in conformitate
cu prevederile programei școlare a
meseriei pentru care s-au pregătit
elevii"... „în perioadele cind nu se
efectuează instruirea elevilor, la so
licitarea unităților unde sînt înca
drați, vor participa direct în procesul
de producție la executarea de lucrări
în ferme, secții, ateliere etc.“. In ce
privește retribuirea, aceasta se face
„in aceleași condiții ca și celălalt
personal muncitor din cadrul forma
ției de acord global din care face
parte", potrivit articolului 6 din
Decretul Consiliului de Stat nr. 100
din 7 martie 1979.
Discuțiile cu specialiștii și maiștrii
de la Liceul agroindustrial din Huși
au evidențiat și un alt aspect : in
timp ce la meseriile horticultormecanizator,
agronom-mecanizator
din treapta a II-a instruirea practi
că se realizează după program, Ia
meseria mecanic agricol treapta a
II-a șl la profilul industrial-agricol
treapta I, unde se pun bazele aces
tei profesii, nu se respectă progra
ma. De ce 7 In primul caz, instruirea
se face la cîmp, realizîndu-se, o dată
cu învățarea, o serie de lucrări ne
cesare unității. Deci se împacă și
una. și alta. In cel de-al doilea, la
mecanizare, problema se pune alt

ment. a rolului școlii, care are me
nirea să formeze lucrători bine pre
gătiți. capabili să minuiască tehnica
din ce în ee mai complexă de care
dispune agricultura.
Puteau fi evitate situațiile semna
late la Liceul agroindustrial din
Huși 7 Răspunsul nu poate fi decit
favorabil. Cu condiția ca cei însăr
cinați cu controlul activității din această unitate școlară să-și fi făcut
deplin datoria, așa cum cer normele
in vigoare. Care sint acești factori
și cum și-au îndeplinit fiecare sar
cinile 7
Conducerea liceului (director
Gheorghe Moraru, coordonator de
practică Avram Tudosie) era prima
obligată să vegheze la respectarea
programului și să ia măsuri dacă nu
se procedează așa. A manifestat insă
multă superficialitate, a făcut fel de
fel de compromisuri, acceptind, cu
bună știință, să se treacă in condică
nu ceea ce s-a făcut efectiv, ci ceea
ce era în program. în Statutul per
sonalului didactic se arată că direc
torul liceului „răspunde de întreaga
activitate a școlii", deci și de res
pectarea întocmai a programului de
instruire practică.
I.A.S. Huși, unitate patronatoare.
Ordinul ministrului agriculturii nr.
149 din 29 decembrie 1983 precizează
clar îndatoririle acesteia : „Colabo
rează cu conducerile liceelor Ia ela

borarea programelor pentru obiec
tele de specialitate și instruirea prac
tică. Urmăresc permanent, analizea
ză periodic, impreună cu conduce
rile liceelor, modul cum specialiștii
se achită de sarcinile didactice. Să
stabilească măsuri corespunzătoare
care să asigure îndrumarea activi
tății de instruire practică și tehno
logică a elevilor. Să sprijine con
ducerile liceelor in realizarea acti
vității de perfecționare a specialiș
tilor din întreprinderi care predau
cunoștințele de specialitate". Or.
cum
și-ar
fi
putut
îndeplini
I.A.S. Huși aceste obligații, de vre
me ce directorul acesteia acuză con
ducerea liceului că „n-a fost invitat"
la analize 7
Inspectoratul școlar județean. To
varășul Gheorghe Cîrje, inspector
general adjunct, ne prezintă cum a
acționat controlul în acest liceu :
„La doi-trei ani, o brigadă a inspec
toratului face o verificare complexă,
între acestea, sarcina de control re
vine inspectorului teritorial sau ce
lui de specialitate". Deci o rețea de
inspecție prin care nu putea scăpa
nici o neregulă. Și aceasta s-a do
vedit, dar... parțial. La începutul
anului școlar s-au aplicat sancțiuni
unor maiștri pentru că n-au predat
la timp planificările la instruirea
practică. Cit despre modul cum s-a
făcut instruirea, nu s-a constatat
nimic. Observația inspectorului șco
lar însărcinat cu instruirea tehnolo
gică și practică. Dumitru Stoian. nu
lasă nici un fel de dubiu asupra
modului în care a acționat : „Direc
torii aveau datoria să sesizeze nere
gulile. La instruirile oe care le fa
cem la județ, ei ne trimit niște
„fluturași" pe care scriu problemele
ce le ridică. Pînă acum nu ni s-a
comunicat nimic privitor la nerespectarea programului de practică".
★
P. S.
Din partea Direcției organizare,
control, personal; invățămint a De
partamentului agriculturii de stat
s-a primit următorul răspuns in
urma publicării in* „Scinteia"' din
19 și 20 mai 1988 a articolelor „Me
canizatorii pentru agricultura de
azi și de miine" : „Lipsurile sem
nalate in cele două articole sint
reale și dovedesc că ideea de bază
urmărită prin actele normative din
ultimii ani, aceea a legării mai
strinse a școlii de unitățile de pro
ducție, de cunoaștere de către
elevi și aplicare reală a tehnologi
ilor moderne și eficiente in pro
ducția agricolă, nu este materiali
zată in mod corespunzător in toate
unitățile școlare și de producție.
Analizind situația existentă In
cele 72 unități școlare subordonate,
pe baza semnalării din articole,
conducerea Departamentului agri
culturii de stat a aprobat repar

E ca și cind vinovatul și-ar înfățișa
de bună voie lipsurile. Cu un ast
fel de „control" nu e de mirare
existența situației necorespunzătoa
re privind practica elevilor.
Comitetul orășenesc de partid Huși.
Răspunzind de intreaga activitate din
teritoriu, are în obiectiv și activita
tea din școli. în discuția purtată cu
secretarul cu probleme organizato
rice al comitetului orășenesc de
partid, Vasile Munteanu, amintindu-se că activitatea liceului a
fost analizată de biroul comi
tetului orășenesc de partid, ni
s-a spus : „Nu trec două zile
iară ca cineva de la noi să
nu fie în școală". Ne întrebăm :
e de-aj uns doar prezența 7 Dacă cu
adevărat la fiecare două zile (deși
nu era necesar așa des) un activist
de partid s-ar fi' aflat acolo unde se
desfășoară procesul de învățămint
— pe cimp, in ateliere sau labora
toare — și nu in cabinetul direc
torului, cu siguranță că lua cunoș
tință la timp de situația de care am
amintit. A întreba ce mai e în școa
lă, a face vizite și a citi condica, in
urma cărora să recomande „îmbu
nătățirea muncii" și „întărirea dis
ciplinei" nu înseamnă nicidecum
control.
Ne oprim aici cu relatarea consta
tărilor noastre. Socotim că, așa cum
s-a văzut, la Liceul agroindustrial
din Huși există toate condițiile pen
tru buna desfășurare a instruirii
practice a elevilor. Este o sarcină de
mare răspundere atit a liceului, cit
și a întreprinderii patronatoare de
a acționa in așa fel incit să-și în
deplinească, la nivelul cerințelor noii
revoluții agrare, misiunea de a for
ma tineri bine pregătiți într-un do
meniu atit de important ca cel al
agriculturii.

Lucian CIUBOTARII
★

tizarea la unitățile de învățămint
a tractoarelor și mașinilor agricole
care sint in dotarea I.A.S., repar
tizarea unor cote de motorină di
rect pe școli, pentru învățarea con
ducerii tractorului, dotarea școlilor
cu truse de protecție a muncii, re
partizarea fondurilor de investiții
pentru dotarea școlilor cu mijloace
de invățămint specifice prin baza
M.E.I. și realizarea de investițiiconstrucții pentru cantine, ateliere,
laboratoare, internate, precum și
pentru reparații capitale. Am luat
măsuri pentru materializarea celor
aprobate prin comunicarea la fie
care trust și liceu.
Adresăm mulțumiri redacției pen
tru sprijinul acordat și propunem
a se continua seria de articole pe
această temă, cunosctnd că școala
profesională și liceul agroindustrial
constituie principala și singura sur
să de întreținere a forței de munci
calificate din agricultură".
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Distincții decernate pentru locul I
ocupat in intrecerea socialistă

• REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
Vă mai amintit! pastelu
rile lui Alecsandri despre
lunca Șiretului ? Un „in
stantaneu" celebru, pe care
orele de lectură școlară
l-au tatuat. In memoria
multor generații, retine pe
filmul amintirii un peisaj
idilic,
contemplat
din
preajma
casei din Mircești : „Aburii ușori a nop
ții ca fantasme se ridică /
Și, plutind deasupra luncii,
printre ramuri se despică. /
Rîul luciu
se-nconvoaie
sub copac ca un balaur /
Ce în raza dimineții mișcă
solzii lui de aur. // Eu mă
duc în faptul zilei, mă așez
pe malu-i verde / Și pri
vesc cum apa curge și la
cotiri ea se perde. / Cum
se schimbă-n vălurele pe
prundișul lunecos, / Cum
adoarme la bulboace săpind
malul năsipos". Mai există
Insă și un alt tablou, cu
linii zbuciumat întretăia
te, din care calmul Idilic a
dispărut : „Lunca mie dră
gălașă, de-a mea inimă
cîntată, / Ieri frumoasă
și-nflorită,
astăzi
zace
inundată. // Căci Șiretul,
mire barbar, de iubirea lui
aprins, / In a sale brațe
crunte a răpit-o și cupr.ins".
Privirea scriitorului are
de multe
ori nu numai
darul de a fixa definitiv un
peisaj în culorile artei, ci
și pe acela de a documen
ta, de a da mărturie. Știm,
datorită unui mare clasic,
că în 9 mai '1877, ziua în
care Kogălniceanu citea în
aplauzele unei Camere dez
lănțuite celebra Declarație
românească de independen
ță, ploaia deasă ce cădea
deasupra Bucureștilor nu
împiedica mulțimea
de
trecători să se solidarizeze
brusc,
strigindu-și entu
ziasmul.
Din poemul lui
Alecsandri reținem prisosul
de apă de-acum 120 de ani,
prin care Șiretul îsi de
monstra
puterea.
Apă
atunci irosită. Nu numai la
Mircești, unde rîul se lă
țește brusc, ci cu vreo sută
și ceva de kilometri mai
sus. la Zvoriștea și Vîrfu
Cîmpului, de pildă, unde
ajungem, exact în ziua în
care, fără un an. am fi
aniversat douăsprezece de
cenii de la publicarea cele
brului pastel Malul Șiretu
lui. Soarta ii ajută deci si
pe reporteri 1
Peisajul, de ce n-am re
cunoaște, e cam schimbat.
Sînt și acum huceaguri,
sălcii si răchitișuri. rîul
face și aici o buclă,
mușctnd malul nisipos, dar
„pe colnic, in zarea luncii"
au apărut „viețuitoare"
ciudate. O draglină, zveltă
ca un cocor, se apleacă
spre prundișul lunecos, În
ghite pe moment „prada"
cu sclipiri silicioase și apoi
o aruncă într-o „Rabă" ce
zvicnește nerăbdătoare. De
fapt, acestea nu sînt singu
rele utilaje. în luncă e o
adevărată aglomerație de
mijloace mecanice și, din
pură curiozitate, facem un
mic „inventar" : 5 dragli
ne, 4 macarale, 2 „castori"
(a se citi excavatoare !), 16
buldozere, 40 de mașini de
16 tone, un tăvălug „picior
de oaie" (constructorii au
și ei fanteziile lor, tinzînd
să însuflețească metalul
rece), un vibrocompactor.
Cu această impresionantă
desfășurare de forțe se
conturează al treilea lac
din sistemul hidroenergetic
ce va alunga uscăciunea
din
nordul nisipos
al
Moldovei.
Acumularea de la Vîrfu
Cimpului va ține bună to

vărășie celei de la Rogojești (de curind terminată)
și celei de la Bucecea. Lu
crarea (900 hectare supra
față, 10,5 km lungime) nu-i
deloc modestă, chiar dacă
„cuvetâ" viitorului lac se
profilează deocamdată lim
pede doar spre est, spre li
ziera de plopi de pe Șaua
Bucecii. Pe locul unde ne
aflăm noi, scriind incomod,
cu carnețelele rezemate de
un buldozer
căruia i se
face „toaleta",
va fi nu
peste multă vreme pînză
lucie de apă. In spatele
unui baraj frontal de 2 km,
care va cere nu mai puțin
de 300 000 mc de beton, se
vor strînge citeva zeci de
milioane de metri cubi de
apă. Un tunel cu derivație
lung de 3,4 km va stră
punge Șaua Bucecii și va
duce — prin cădere natura
lă — debușeul apei în pîriul
Dintevici, care se varsă in
Pîrîul întors, cel „înghițit"
la rîndu-1 de Jijia. rîu

Intre „boierii* din Talpa și
Rogojești.
Unul era din
neamul neîmpăcat de patrioți unioniști al Flondorenilor, celălalt un necunos
cut
cu dare
de mină.
„Bagă de seamă, că am
să mă răzbun
ar fi spus
unul dintre ei în focul
disputei.
„Și ce-o să-mi
faci’, o să-mi iei apa de la
moară
a replicat celălalt.
Dăduse, fără să vrea,
ideea. Peste citeva zile,
sute de țărani cu cazmale
și hirlețe au abătut cursul
gîrlei, lăsînd uscat lăptocul
morii. Azi, constructorii îi
redau firului subțire de
apă un traseu apropiat de
cel inițial. Satele Zvorîștea
și Talpa vor avea de bene
ficiat de pe urma panglicii
de argint lichid. E o lu
crare mică, un episod mă
runt dintr-o construcție de
amploare, care presupune,
ca orice mit al construcției,
o „samă de eroi".
Unul dintrș ei • chiar

Pastel nou
în lunca

Șiretului
Printre constructorii lacului
de acumulare de la Vîrfu Cîmpului,
județul Botoșani
momentan cu debit tărac,
ce se scurge in Prut.
Măsurată in efecte bene
fice pentru om și natură,
acumularea de la. Virtu
Cimpului Înseamnă 40 000
de hectare irigate, rodind
întreit sau împătrit, după
hărnicia oamenilor ajutați
de miine încolo de apă.
Motive directe de bucurie
sint și pentru orășeni. Bo
toșanii și Doroholul, orașe
cu industrie In vertiginoasă
expansiune, vor avea, in
sfirșit, apa necesară (inclu
siv pește, căci la Vîrfu
Cîmpului se va dezvolta șl
piscicultura !). In plus, va
rezulta și o producție de
energie electrică.
Cu datele acestea ne
„mitraliază" directorul An
treprizei generale de lu
crări hidrotehnice speciale.
Inginerul Constantin Seme
nov, om încă tinăr la cei
38 de ani ăi săi, dar spe
cialist de înaltă clasă, si
inginerul-șef Valerin Scripeă, în timp ce ne poartă
cind pe jos, cind intr-un
ARO ce face minuni pe
lutul argilos, uscat in forme
selenare, pe teritoriul vi
itorului lac. Intr-un loc
mașina zvicnește, caii pu
tere i se cabrează intr-un
efort disperat, dar după un
moment de ezitare învinge.
Examinăm curioși obstaco
lul și aflăm o istorie cu
„hidrotehniști" de altădată.
Trecusem peste malul de
pămînt abătut azi de con
structori pe „vechiul" curs
al Gîrlei Morii. Nu am pus
ghilimele degeaba : „ve
chiul" Înseamnă „nou", iar
„noul"
de azi înseamnă,
paradoxal, „vechi". Lucrul
nu se poate înțelege însă
fără o scurtă poveste. Cică
pe la începutul veacului
izbucnise
o ceartă mare

ghidul nostru. Inginerul
Constantin Semenov, care
catadicsește la un moment
dat să ne spună citeva date
dintr-o viață de om „așe
zat". Cit de „așezați" pot
fi constructorii, căci absol
ventul din 1975 al Hidro
tehnicii ieșene
a lucrat
mai întîi la T.C.H. Oltul
Inferior — Slatina, apoi la
T.L.H.S. București (e unul
dintre cei care, luptînd li
teralmente
cu miluri și
mirosuri seculare, au redat
Dîmboviței limpezimea în
zona Vitanului). fixîndu-se
deocamdată la T.A.G.L.H.S.
Suceava. „S"-ul din multe
le inițiale
se tălmăcește
prin cuvîntul
„speciale".
Constantin Semenov se
ocupă, prin urmare, mai
ales de lucrări speciale. Si
mărturisește Că iubirea lui
de meserie crește mereu,
pe măsură ce-o cunoaște
mai bine. Tatăl său a fost
tot constructor. Fiul, Bog
dan, azi de 13 ani. va urma,
probabil, tot profesia tațălui. Constructorii au. eiim
se Vede, „instinct dinastic"
pronunțat ! Și aici filmul
sonor al vieții se rupe
brusc. Tovarășul director
spune că biografii mai in
teresante au oamenii din
subordinea sa. Și poate că
nu-1 lipsea dreptatea 1
întîi am vorbit cu „vete
ranul" Iftimie Costache, cel
de la „draglina-cocor". Așa
am văzut-o noi, căci alt
minteri nea Costache îi
zice „țambal". Lucrează cu
ea de 4 ani și o spală și o
gresează cu rivna cu care
unii Iși dichisesc' „Daciile".
Elevului său Constantin
Roșu,
tînăr țăran din
preajma Hîrlăului, ii „pre
dă" aceeași lecție. La cei 41
de ani ai săi are o vechime
In construcții „speciale" de

un sfert de veac. „Aș vrea
să trăiesc eu atiția ani cîte
au fost locurile in care am
lucrat cu draglina mea". Și
începe să enumere cu
rîvnă : Porțile de Fier.
Orșova,
Galați,
Brăila,
Roman, Suceava și... și...
„Fluctuația" aceasta nu în
seamnă inconstanță, fugă
de greu, ci. dimpotrivă, dis
ciplină, simț de răspunde
re, răspuns prompt la che
mările tării. Fiul său cel
mai mare va fi tot mecanic
de utilaje. Voinic (1,78 m,
107 kg) și ars de soare ca
un Infanterist,
nea Costache ne privește zîmbind
și pleacă legănîndu-se spre
draglină. Adaptare la „sti
lul" mașinii ? Poate că da.
Mecanicul de utilaj greu
Viorel Ciornodolea n-are
decit 24 de ani, dar este și
el constructor vechi.
Nu
sînt decît citeva luni de
cind s-a întors de la Dridu,
unde a săpat împreună cu
tovarășii de brigadă un
canal de irigații de 10.5 km.
Blond, cu ochi mobili,
Iscoditori, Viorel devine
solemn cind îl rugăm să-și
amintească ziua cea mai
frumoasă din cariera lui
de constructor. „Cea mai
frumoasă zi? Aceea în care
am terminat canalul de la
Dridu. E plăcută ideea că
a rămas ceva in urma ta.
Am lucrat și ia Rogojești
și am gindit. tot așa. Lacul
de aici îl văd deja cu ochii
minții. Pentru mine va fi
cel mai frumos, căci este
aproape de casă. îmi iubesc
meseria și lucrez cu plă-'
cere". Pe buldozerul lui,
S-l 501. tinărul constructor
lșl depășește constant nor
ma și, firește, cîștigă bine.
La Dridu a luat și 7 000 de
lei pe lună. (Reporterii au
făcut mental comparații cu
substrat autobiografic și au
surîs cu melancolie).
Regulat
își
depășește
normele și colegul său
Niculai Bercea, aflat, de
asemenea, la manetele unui
buldozer de același tip.
Niculai nu e doar un mun
citor bun, ci și un om cu
rios. care vrea să știe viața
lumii. In momente de
răgaz citește „Magazinul",
„Flacăra", memorînd deta
lii științifice Inedite. Cu el
discutăm despre... autocriti
că.
Exprimată,
desigur,
prin fapte. Autocritică în
seamnă pentru el construc
ții mai mari, mai frumoa
se, mai eficiente. Intr-un
cuvînt — autodepășire.
Și, parcă voind cu tot
dinadinsul să ne mai ajute
o dată, tntîmplarea ni-1
aduce în preajmă pentru
ultimul „interviu" pe șeful
echipei de dulgheri Vasile
Aungurencii,
muncitor
vechi (are
56 de
ani),
despre care inginerii înso
țitori ne vorbiseră cu căl
dură. Cel 9 copii pe care-i
are sînt tot atitea dovezi
ala puterii
lui de viață.
Puterea de muncă și crea
ție și-o măsoară In cantine,
case, dormitoare, grupuri
sociale construite gospodă
rește, cu spirit de econo
mie, dar nu fără oarecare
instinct de artist al lemnu
lui. Acum lucrează la cofrajul unui puț, e, cu alte
cuvinte, fintinar. Apa, ca
și viața, vine din adîncuri !
Lucru valabil și aici, la
Vîrfu Cîmpului, la 270
metri înălțime, cota Mării
Baltice, sau la 271 de metri,
cota Mării Negre. Pretu
tindeni, apa, etern reper al
vieții.

Ioan ADAM
E. HRUSCA

IAȘI : In doua decenii peste 100 000 apartamente
Constructorii de locuințe din ju
dețul Iași au realizat și pus la dis
poziția oamenilor muncii, de la în
ceputul anului și pină acum, aproa
pe 1 400 apartamente. Se află în
diferite stadii de execuție alte
2 800 apartamente. Cu acestea, în
perioada care a trecut de la reor
ganizarea teritorial-administrativă
a țării, așezările urbane și rurala
din acest județ s-au îmbogățit cu
peste 100 000 apartamente în blocuri
noi, precum și cu numeroase obiec
tive sociâl-culturale. In prezent,
circa 83 la sută ■ din populația ju
dețului locuiește in case noi. (Manole Corcaci).

PLOIEȘTI : Un nou

complex turistic
La Ieșirea din municipiul Plo
iești, pe drumul național care duce
spre însoritul litoral al Mării Ne
gre, Agenția de turism Ploiești a
deschis de curind un nou complex
turistic. Realizat aproape în exclu
sivitate cu mijloace și forțe pro
prii, complexul turistic „Ștrand"
dispune de un salon și două terase,
plajă, terenuri de joacă pentru
copii și de sport. Primul grup de
turiști găzduiți în noul complex a
fost din județul Călărași, care au
avut numai cuvinte de laudă la
adresa gazdelor. Este de subliniat
și faptul că, în curind, complexul
va dispune de un ștrand de di
mensiuni olimpice, o popicărie,
precum și de spații de cazare cu
aproape 100 de locuri. (Ioan Mari
nescu).

MUREȘ : Valorificarea
superioară a resurselor
locale
în acest an, în cadrul cooperației
meșteșugărești din județul Mureș
— sector în care activează peste.
20 000 membri cooperatori — au
fost puse la dispoziția cetățenilor
din orașele Tirgu Mureș, Sighișoa
ra, Reghin, Luduș, Tirnăveni și
Sovata, precum și din unele cen
tre. rurale, noi unități prestatoare
de servicii. Astfel, în orașul de re
ședință al județului, prin înființa
rea cooperativei „Electromecanica"
s-a extins și specializat gama ser
viciilor acordate cetățenilor in do
meniile. electronicii, electromecani
cii, mecanicii fine și a serviciilor
aferente. Totodată, a fost extinsă
rețeaua unităților care execută re
pararea obiectelor de uz casnic, din
mase plastice, de recondiționare a
acumulatoarelor, a mobilei, confec
țiilor textile și altele. In comuna
Miercurea Nirajului, unde' există
mari rezerve de argilă și alte ma
teriale de construcții, s-au înființat
ateliere de confecționat cahle de te
racotă, țigle și alte produse solici
tate de cetățeni. In același scop,
pentru locuitorii din mediul rural,
meșteșugarii de la cooperativa
„Constructorul" au conceput o in
genioasă instalație de producere a
biogăzului. în două variante, iar
pentru a valorifica superior resur
sele vegetale din zonă. în orașele
Reghin. jTîrnăveni și Sighișoara a
fost extinsă munca la domiciliu la
împletituri din produsa vegetale.
(Gheorghe Giurgiu).

ȘIRET : Unități prestatoare

de servicii
Cooperativa meșteșugărească ;,S1. retul", din orașul Șiret, unitate cu
•profil complex (confecții, tricotaje,
lenjerie, timplărie și altele), cu
prinde 69 secții cu 117 activități.
Pentru a răspunde cerințelor tot
mai mari ale populației, activități
lor existentă li se vor adăuga în
acest an altele noi. între ele se nu
mără secții de confecționat și re
parat bijuterii și cizmărie coman
dă. care vor fi amplasate la parte
rul noilor blocuri de pe strada 8
Mai. De asemenea, vor ti date în
folosință unități de mică serie pen
tru confecții-tricotaje, de;cojocărie
și o spălătorie, precum, și o mo
dernă stație autoservice. (Sava
Bejinariu).

Unităților economice și institute
lor de cercetări și proiectări distinse
cu înaltul titlu de „Erou al Muncii
Socialiste" le-au fost înmînate, în
cadrul unor adunări festive. „Stea
gul Roșu" șl Diploma de Onoare ale
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din ' România
pentru ocuparea locului I pe-țară m
întrecerea socialistă pe anul 1987.
Au primit aceste distincții întreprin
derea de produse cărbunoase Slati
na șl Fabrica de confecții Scornieești,
județul Olt, întreprinderea electrocentrale Porțile de Fier. județul
Mehedinți, și Întreprinderea electrocentrale Oradea, întreprinderea
minieră Paroșeni, județul Hunedoa
ra. și întreprinderea minieră Voi
vozi. județul Bihor. întreprinderea
de piele. încălțăminte si marochinărie „13 Decembrie" Sibiu. Centrala
industrială de echipament special și
Centrala de utilaje și piese de
schimb pentru industria chimică și
petrochimică
din București, între
prinderea de transport local Timișoa
ra, județul Timiș, întreprinderea
de industrializare a laptelui Ia
lomița, întreprinderea de trico
taje șl perdele Pașcani, județul
Iași. întreprinderea de stofe „Doro
banțul" Ploiești și întreprinderea
„Porțelanul" din Alba lulia. județul
Alba.
Intr-o atmosferă entuziastă, de
puternică angajare patriotică, participanții la adunări au adresat
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU,
secretar general a) Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii
Socialiste
România,
tele
grame in care se exprimă profunda
gratitudine fată de conducătorul
partidului și statului nostru pentru
înalta prețuire adusă muncii lor. In
telegrame se dă glas sentimentelor
de fierbinte dragoste, aleasă stimă

tv
13.00
13,05
14.45
13,00
19.00
19.25
19,53
20.35
22,05
22,15
22.30

Telex
La sfirșit de săptămtnă (color)
Săptămina politică (cotor)
închiderea programului
Telejurnal
Teieenciclopedta (color)
Frumoasă
vară
românească.
Concert de muzică ușoară (color)
Film artistic. „Fiecăruia ce i «e
cuvine"
Telejurnal
Refrenele amintirilor (color)
tnchiderea programului.

vremea
Institutul de meteorologie ?l hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 16* iulie, ora 20 — 19 iulie,
ora 20. în tară : Vremea va fi în ge
neral instabilă șl se va răci ușor și în
sud-estul țării, iar cerul va fi temporar
noros. Ploi locale, care vor avea și
caracter de averse însoțite de descăr
cări electrice și. izolat, de grindină,
vor cădea îndeosebi în Jumătatea de
nord a țării. Pe alocuri, în zonele de-

Vineri, tovarășul Ștefan Andrei,
viceprim-ministru al guvernului, ș-a
lntîlnit cu Ariel Sharon, ministrul
industriei și comerțului din Israel,
aflat intr-o vizită în țara noastră.
Cu acest prilej au fost abordate
probleme privind dezvoltarea colabo
rării economice româno-israeliene in
domenii de interes comun, lărgirea
și diversificarea schimburilor comer
ciale pe baze reciproc avantajoase.
A fost de față Yosef Govrin, amba
sadorul Israelului la București.
Oaspetele a mal avut întrevederi
cu loan Ungur, ministrul comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale, precum șl la conduce
rile altor ministere economice.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Irak, ambasadorul acestei
țări la București, .Safa Saleh Mahdi
Al-Falaki, a oferit, vineri, o recepție.
Au luat parte Neculai Ibănescu,
viceprim-ministru al guvernului, mi
niștri, reprezentanți ai conducerii
unor ministere, instituții centrale,
organizații de masă.
Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.
(Agerpres)

luroase, cantitățile de apă pot depăși
20 de litri pe metrul pătrat. Vtntul va
sufla slab pină la moderat, cu inten
sificări trecătoare In regiunile estice
din sector nordic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse, in general. In
tre 9 și 19 grade, iar cele maxime în
tre 21 șl 31 grade. Izolat mai ridicate
in sud-vest tn a doua parte a Inter
valului, tn București : Vremea se va
răci ușor, iar cerul va fi temporar
noros. Condiții de ploaie sub formă de
averse, mai ales după-amlezele. Vtntul
va sufla moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila Intre 15 șl 17 grade,
iar cele maxime intre 27 și 30 de
grade.

Administrația de stat Loto-Pronosport informează :
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 15 IULIE 1988

Extragerea I : 69 36 29 89 71 38 39 15 75.
Extragerea a II-a : 60 79 9 78 18 81 47 68 53.
Fond total de ciștiguri : 683 477 lei.

DE LA CASA DE ECONOMII ȘI CONSEMNAȚIUNI
AVANTAJE SI DREPTURI
ASIGURATE PRIN LEGE
TUTUROR DEPUNĂTORILOR
Opțiunea de a păstra la C.E.C.
economiile bănești personale este
un deziderat și un drept exclusiv
al fiecărui cetățean in parte, care
hotărăște singur asupra acestui lu
cru. Opțiunea aceasta strict Indivi
duală este stimulat^ și- de nume
roasele drepturi și avantaje pe care
Casa de Economii și Consemnațiuni
le asigură tuturor depunătorilor —
economisirea la C.E.C. constituind
astfel un mijloc eficient de păs
trare a economiilor bănești perso
nale. Astfel, toți depunătorii la
C.E.C. au asigurate prin lege :
• Garanția statului asupra sume
lor depuse și asupra ciștigurilor
obținute, acestea fiind restituite de
unitățile C.E.C. oricind, Ia cererea
titularilor sau a persoanelor îndrep
tățite să dispună asupra depune
rilor.
• Păstrarea secretului privind
numele .depunătorilor și ale titu
larilor, precum și operațiile efec
tuate.
• Scutirea de impozite, taxe de
timbru și oricare alte taxe asupra
sumelor economisite și asupra ope
rațiilor efectuate.
• Imprescriptibilitatea «urnelor
depuse și a ciștigurilor, acestea
fiind ținute la dispoziția depună
torilor timp nelimitat, pină la soli
citarea restituirii lor.
• Dreptul de a împuternici alte
persoane să dispună de sumele
păstrate la C.E.C. sub forma clau
zelor de împuternicire.
• Dreptul de condiționare a
restituirii depunerilor făcute de o

•
ție din I.G.M. «testă faptul că acci
bule acordată supravegherii copiilor,
Așa cum arătam In Harul nostru din 13 iulie, circulația rutieră pe
nesc la drum cu defecțiuni tehnice
dentele tn care au fost implicați con
care se află acum In tabere și dru
drumurile publice din localități și din afara lor cunoaște tn aceste zile
de natură să pună In pericol sigu
ducătorii
auto
aflați
sub
influența
meții,
In
grija
bunicilor
și
la
joacă,
valori dintre cele mai ridicate. Și este firesc să fie astfel, de vreme ce
ranța circulației. Astfel, autoturis
Iui Bachus s-au dovedit dintre cele
adeseori tn locuri apropiate de ar
ne aflăm in plin sezon estival, Intr-o perioada de yirf a lucrărilor apnmul l-SJ-7041 circula prin Ialomița
mai grave, cu pierderi de vieți ome
tere intens circulate. Dacă muncito
> cole și in vacanța de vară a școlarilor. Dar tot atlt de firesc și necesar
spre Litoral cu sistemul de frînare
nești și importante pagube materia
rul Nicolae Iordache, de la Combi
este ca traficul rutier să se desfășoare in deplina siguranța, cursiv șl
defect : tractorul 41-PH-897 de la
le. Un caz de nesăbuință, de ires
natul petrochimic Pitești, care cir
I.A.S. Pucheni-Prahova, fără nici o
Cl1Alfnacele ce urmează, vom stărui asupra altor aspecte cu semnificații
ponsabilitate aveam să intilnim la
cula cu autoturismul 4-AG-101 a
semnalizare ; l-CL-8093 cu pneuri
Glodeanu Sărat, din județul Buzău.
reușit, datorită precauției și prezen
șl învățăminte pentru toți participanta la trafic, pe care 'fț-am intîlnit,
foarte uzate ; camionul 31-IL-2 848
Totul a pornit de la o tamponare in
ței ' sale de spirit, să salveze
însoțind, citeva. zile și nopți, un echipaj de la Direcția circulație din Inspec
de la I.T.A. Slobozia mergea — n-o
tre
autoturismele
10-B-8 369
șl
viața unui copil care fugise de lingă
toratul General al Miliției, intr-un raid-anchetă pe cele mai importante
să vă vină să credeți — cu • două
1 -B-45 938. Cei doi de la volan, bucumama Iui și-i tăiase calea ; dacă
trasee turistice care duc spre și dinspre Litoral, Valea Prahovei și Valea
roți de la remorcă pe jenți, existînd
reșteni, veniseră la rude in comuna
brașoveanul Ioan Florin (3-BV-5495)
pericolul de a lua foc. N-au fost
Oltului.
natală. Nu ee cunoscuseră pină in
a salvat, in ultima clipă, viața unui
puțini automobiliștii depistați pe
4-PH-l
701,
S-B-3
026,
l-AR-2
395,
momentul
acela,
iar
cum
vinovat
de
băiețel
de
8
ani.
Kiss
Istvan,
Valea Prahovei și Valea Oltului circare
Echipajul pe care îl însoțim face
10-B-4
779,
l-CT-9
195
(tn
județul
întimplare
era
unul
dintre
ei,
Ion
alerga
după
o
minge
;
și
dacă
vilculind
cu mașini care prezentau di
semn conducătorului autoturismului
Constanța), l-AG-7 639 , -4-AG-7 451
Davidoiu, care se afla sub influența
ferite defecțiuni, dar cărora nu li se
ceanul Ion Lăzăroiu (l-VL-5304) a
7-B-5 755 să oprească pe dreapta.
făcuseră reviziile tehnice anuale nici
Omul de la volan, pensionar. înîn
după luni de zile de la termenele
treabă surprins :
prevăzute. Mult prea grăbiți, unii
— Ce-am făcut, ce s-a întimplat .
4
conducători
auto nu se
.
'
asigură
la
— Din fericire, nimic, dar la vite
trecerile (le nivel cu calea ferată.
____
Pe toate traseele turistice ale sezonului estival
za eu care ați trecut prin localită
Deși vedea bine că trenul se apro
țile Poarta Albă și Castelu puteați
pie, un motociclist din Brașov s-a
aă provocat! un grav accident.
strecurat printre semibarierele de la
— Serios ? Și, mă rog, cu ce vi
o linie ferată din Prejmer, trecînd
teză am mers ?
milimetric prin fața locomotivei, lur
cru pe care nu l-ar fi făcut nici un
— Cu 110 kilometri pe oră !
cascador de profesie. La fel a proce
— Dacă ziceți dumneavoastră, eu
dat și Ion Șopu, eu autoturismul
ee să mai zic 7 Plătesc amenda,
2-BZ-1476, care a depășit in viteză
dar...
un autovehicul staționat la un pasaj
— Dar nu e vorba, în primul rlnd,
peste
calea ferată, nesocotind sem
(tn Județul, Argeș). l-B-39 308. 6-Balcoolului, șeful postului de miliție
de amendă. Trebuie să înțelegeți...
reușit să frtneze cu numai clțiva
nalele luminoase care avertizau apro
6
884
(in
județul
Ialomița)
și
alții.
i-a
reținut
permisul
de
conducere.
Ca
centimetri
înainte
de
a-1
strivi
sub
— înțeleg foarte bine. Dacă nu imi
pierea trenului. Am fost, de aseme
să fie sigur că n-o să mai plece la
roți pe un băiețel pe care bunicii,
Viteza excesivă — sau, mai exact
luați permisul, plătesc amenda, plă
nea, martorii unor încălcări ale ce
drum în starea în care se afla, i-a
in apropiere. 11 scăpaseră din. vede
spus, necorelarea vitezei cu condiți
tesc și două amenzi. Ca să vă faceți
lor mai elementare reguli de circu
Încredințat cheile mașinii tatălui are. sint tot atitea argumente că
ile meteorologice, de drum și de in
ți dumneavoastră planul de încasări,
lație (neacordarea de prioritate, tre
cestuia,
rugîndu-1
să
nu
i
le
mai
dea
atunci
cind
oamenii
de
la
volan
con

tensitate a traficului — devine și
cerea pe culoarea roșie a semaforu
nu-i așa ?
pină nu s-o trezi de-a binelea. Dar,
duc atent șl preventiv pot să evite
mai riscantă cind cel aflat la volan
lui, forțarea prin slalomuri pericu
— Nu. nu e așa 1 Nu există și nu
o dată ajuns acasă, uitind de sfatul
accidentarea copiilor. Din păcate
se
află
intr-o
stare
avansată
de
obo

loase a pasajelor marcate pentru
avem nici un plan de amenzi. Sin
primit și „înduioșat" de rugămințile
există și situații-limită 'in care, cu
seală.
După
ce
a
plecat
la
drum
din
pietoni). Am intîlnit numeroase ca
gurul nostru plan, singurul criteriu
fiului, i-a dat. cheile, iar acesta a
toată strădania șoferilor, unii copii
județul
Cluj
și
a
mers,
fără
între

turi de depășiri riscante a unor co
de apreciere a muncii noastre îl re
pornit din nou la drum. Dar din nou
cad victimă propriei lor neatenții, a
rupere, 8 (opt) ore, pe șoseaua Slo
prezintă numărul cit mai redus de
loane întregi de autovehicule, că
a fost oprit de un alt agent de cirlipsei de supraveghere din partea
bozia — Călărași conducătorul auto
tevenimente rutiere nedorite și, dacă
ruțe șl biciclete neechipate cu ele
culație. prevenindu-se astfel produ
părinților, bunicilor, adulților, tn ge
turismului 4-CJ-3 399 a adormit la
se poate, să nu mai fie deloc. Pen
cerea unui accident. După cum tot
mente Indispensabile de lluminareneral. Așa cum s-a întimplat cu o
volan, piciorul a continuat să apese
tru aceasta veghem zi șl noapte
în scop de prevenire au fost depis
fetiță, aflată la bunici, într-o comu
«emnalizara pe timpul nopții, cazuri
pedala de accelerație, mașina a pă
și chiar acum, pe caniculă — pe
tați și opriți să mai circule și con
nă din județul Buzău, care a țîșnit,
de folosire incorectă a farurilor,
răsit șoseaua, s-a „strecurat" printre
drumurile publice. Dar, pentru Că
ducătorii
autoturismelor
l-BZ-8
296
pur și simplu, drept In fața unei
doi copaci și s-a oprit undeva, in
care-i orbeau pe ceilalți parteneri de
veni vorba, de ce vă grăbeați ?
pe
un
drum
național
și
foarte
aglo

mașini
din
Argeș,
nemaiputînd
ti
cimp, intr-o buturugă. Trezindu-se,
drum, obligîndu-l să oprească, au
— Păi, am plecat din București la
merat
din
județul
Buzău,
3-GL-3
079
salvată.
cel de la volan nu-și credea ochilor
toturisme supraîncărcate cu tot felul
11,30, mai am doi pași pină la Con
în orașul Țăndărei, 5-BV-315, condus
că nici el, nici ceilalți din mașină nu
Am intîlnit, tn timpul raidului nos
de bagaje, staționări de autovehicule
stanta și vreau să mă întorc imediat
de gestionarul Ion Runceanu din
pățiseră nimic. Un „noroc" pe cara
tru, numeroase alte aspecte ale tra
pe partea carosabilă a drumurilor,
la București, să dorm in seara asta
Zărnești-Brașov, și alții. După cum la
nu l-a avut și un hunedorean car-,
ficului rutier atît de dinamic și
în patul meu.
fel de riscante și periculoase sint
tn loc sâ se afle Ia locurile de par
complex, tn aceste zile, mal ales pe
adormit la volan chiar pe raza mu
traversările prin locuri nepermise
Graba lui s-a lntîlnit cu zăbava.
care, fiind tot atitea obstacole In
nicipiului Rîmhicu Vîlcea, a izbit
traseele turistice ale sezonului esti
ale
unor
pietoni
aflați,
de
aseme

Așa cum s-a întimplat și cu condu
mașina de un cap' de pod, iar de
val. Multe, prea multe mașini porcalea unei circulații cursive, normale.
nea, sub influența alcoolului. Un caz,
cătorul autoturismului 2-PH-210, care
acolo a ricoșat în gardul unei case...
printre altele : după o altercație cu
a circulat cu 100 kilometri pe oră,
întrucit
In
discuțiile
avute,
tn
timpul
raidului nostru, cu numeroși
Dacă la starea de oboseală, ne
alți „amici de pahar", V. Irimescu
prin Poșta Cîlnău-Buzău, intr-o zonă
participanți la trafic s-a desprins șt _____
_ „_________________
... ,.
ideea că
ei înșiși ar putea să-și
atenția la volan șl excesul de viteză
cu indicatoare de restricție de vite
a dat să traverseze în fugă șoseaua
spună părerea despre modul in care pot să ajute organele de miliție
se adaugă și conducerea mașinii sub
ză și unde s-au petrecut, pină acum,
la întărirea ordinii și disciplinei pe drumurile publice, așteptăm din
care ducea tn stațiunea Mamaia și,
influența alcoolului, sănătatea și via
mai multe accidente. Așa cum s-a
partea cititorilor noștri opinii, experiențe șt propuneri concrete in acest
apărind brusc în fața autoturismului
ța celor în cauză, ale celor pe care-i
întimplat și cu cei care au condus
sens. Mai exact, In sensul unic al desfășurării unei circulații sigure, ci
l-DB-4 914, s-a trezit abia la spital,
transportă și ale altor participanți
vilizate.
cu viteză excesivă prin localități
grav
accidentat.
la trafic sînt puse în cel mai mare
autoturismele: l-VN-7 830,
2-BZpericol. Statisticile Direcției circulaO atenție cu totul deosebită tro
8 204, 9-B-7 117 (in județul Buzău),
Petre POPA

0 CIRCULAȚIE RUTIERA MODERNA, CIVILIZATA

șl recunoștință pe care toți oamenii
muncii le nutresc față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care și-a Închi
nat întreaga viață. întreaga putere
de muncă slujirii cu eroism, cu '
pilduitoare abnegație șl inepuizabilă
energie cauzei libertății și prosperi
tății patriei, bunăstării și fericirii
întregului nostru popor.
Participanțli la adunări au adus,
totodată, un cald omagiu tovarășei
Elena Ceaușescu. eminentă persona
litate politică, om de știință de largă
recunoaștere internațională, pentru
contribuția excepțională pe care o
are ia elaborarea și înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a patriei, la
afirmarea puternică a științei, invătămintului și culturii, românești.
Telegramele dau expresie hotăririi
clasei noastre muncitoare de a ac
ționa neabătut pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de plan pe
acest an și pe întregul cincinal,
pentru înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XHI-lea și
Conferința Națională ale P.C.R.,
pentru transpunerea în viată a te
zelor. ideilor și orientărilor cuprin
se în expunerile secretarului ge
neral
al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. aducindu-și ast
fel contribuția la înflorirea multila
terală a patriei noastre socialiste.
(Agerpres)

Cronica zilei

persoană pe numele altei persoane.
• Dreptul de a introduce dispo
ziție testamentară asupra sumelor
economisite și depuse la C.E.C. pe
orice fel de instrument de econo
misire.
Pentru a răspunde dorințelor
populației, Casa de Economii . și
Consemnațiuni, instituție autorizată
să păstreze economiile bănești per
sonale, oferă permanent instrumen
te de economisire care sint desti
nate să satisfacă preferințele tutu
ror cetățenilor adepțl ai chibzuin
țe) și spiritului gospodăresc. Printr-o vastă rețea de unități, care
este răspîndită in întreaga țară, in
prezent ajungînd la peste 10 500, se
asigură o bună servire tuturor de
punătorilor, iar prin înființarea de
unități și puncte, de servire C.E.C.
tn numeroase unități economice,
șantiere și instituții se asigură o
servire promptă chiar la locul de
muncă al depunătorilor, aceștia
realizînd, totodată, și o importantă
economie de timp.

DREPTUL
DE A ÎMPUTERNICI
ALTE PERSOANE
SA DISPUNĂ DE SUMELE
DEPUSE
Titularul unui Instrument de eco
nomisire are oricind posibilitatea
să ceară înscrierea in acesta a unei
clauze de împuternicire, prin care
să acorde dreptul de a dispune de
sumele economisite și altor persoane
(cel mult două) pe care le indică
pe documentul de depunere. In in
strumentul de economisire respec
tiv se înscriu de către C.E.C. nume

le. prenumele și anul nașterii per
soanelor împuternicite.
De clauza de împuternicire pot
beneficia numai persoanele majore,
ea acționind numai pe timpul vieții
titularului instrumentului de eco
nomisire.
Clauza de împuternicire poate fi
modificată sau anulată in timpul
vieții titularului numai de către
acesta.
Dacă la emiterea libretului nu a
fost introdusă clauză de împuterni
cire. ulterior, cu ocazia unei opera
ții de depunere, chiar și pentru
suma de 5 lei, titularul Instrumen
tului poate introduce clauză de
împuternicire.
Depunătorii care, efectuează de
puneri pe numele altor persoane
pot cere la prima depunere intro
ducerea in favoarea lor sau a altor
persoane a clauzei de împuternicire.
Minorii nu pot fi trecuți la clauza
de împuternicire.
Minorii care efectuează depuneri
pe numele lor pot introduce clauza
de împuternicire numai dacă au îm
plinit vîrsta ăe.14 ani.
Titularul uniit instrument de
economisire are dreptul să stabi
lească prin „dispoziție testamen
tară" persoanele fizice sau juridice
care să dispună de sumele econo
misite la C.E.C. după decesul său.
Dispoziția testamentară se înscrie
In fișa de cont a instrumentului de
economisire, Ea poate fi revocată
sau modificată numai de către
titularul depunerilor.
Minorii care efectuează depuneri
pe numele lor pot introduce dispo
ziții testamentare numai dacă au
împlinit virsta de 14 ani și se în
trețin singuri.

INFORMAȚII SPORTIVE
BOX. în sferturile de finală ale
turneului internațional de box de la
Berlin, in limitele categoriei ușoa
ră, pugilistul român Gianni Gogol
l-a invins la puncte pe Olaf Trenn
(R.D. Germană), iar Andreas Otto
(R.D. Germană) a dispus la puncte
de Borislav Abadjev (Bulgaria).
BASCHET. între 24 și 31 Iulie, tn
Bulgaria se va desfășura campiona
tul european de baschet pentru ju
nioare, echipele calificate fiind Îm
părțite în două grupe : A — Uniu
nea Șovietică, • Polonia, Cehoslova
cia. Spania, Israel, Franța ; B — Iu
goslavia, Italia, Ungaria, Bulgaria,
Belgia și R.F. Germania. Meciurile
din grupele preliminare se vor
disputa între 24 și 28 Iulie, Iar parti
dele pentru definitivarea clasamen
tului — in zilele de 30 și 31 iulie.

CICLISM. Cea de-a 75-a ediție a
„Turului Franței" a continuat cu etapa a 12-a, Morzine — Alpe d’Huez,
care a comportat escaladarea a pa
tru virfuri de prima ’ categorie. La
punctele de cățărare, animatorii În

cinema
• Să-ți vorbesc despre mine s FLOREASCA (33 29 71) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.
• Drumul oaselor :
FERENTARI
(80 49 85) — 15 ; 17 ; 19
• Vulcanul
stins :
VIITORUL
(10 67 40) — 15 ; 17 ; 19.
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
STUDIO (59 53 15) — 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19. MIORIȚA (14 27 14) — 9 ;
11 : 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Duminică in familie : POPULAR
(35 15 17) — 15 ; 17 ; 19 .
• Niște băieți
grozavi I
MUNCA
(2! 50 97) - 15 ; 17 ; 19.
• Orele 11 : ARTA (21 31 8B) — 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17,15 ; 19,30.
O Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : PACEA (71 30 85) — 9 ; II.
• Reexaminarea : TIMPURI
NOI
(15 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20.
• Memorie
regăsită i
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15 ; 17 ; 19.
• Legenda Iui On Dal l DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 13 ; 17 ; 19, LU
MINA
(14 74 16) — 9 ; 11 ;
13,15 ;
15,30 ; 17,45 ; 20.

trecerii au fost cicliștii columbieni,
dar victoria finaiă a revenit olan
dezului Steven Rooks, înregistrat pe
227 km cu timpul de 6h 55’44” (me
die orară 32,761 km). La interval de
secunde, pe locurile următoare au
sosit : un alt olandez, Theunisse,
spaniolul Delgado, columbienii Parra
și Herrera, francezul Clauevrolat și
la circa 2’ fostul lider, canadianul
Bauer. Unul din marii favoriți ai
cursei, francezul Laurent Fignon, În
vingător la edițiile din 1983 și 1984,
și belgianul Vanderaerden au aban
donat. Pe primul loc in clasamen
tul general individual a trecut spa
niolul Pedro Delgado, urmat de
Bauer (la 25”), Parra (Ia 1’20”), Rook*
(la 1’33”), Herrera (la 2’25”) etc.

HANDBAL, tn ziua a doua a tur
neului internațional de handbal
masculin din R.D. Germană s-au în
registrat următoarele rezultate : R.D.
Germană A — R.P. Chineză 32—18
(16—11) ; U.R.S.S. — R.D. Germană
B 29-21’ (13—8) ; R.F. Germania —
Cuba 27—23 (12—11).

• Pădurea : COTROCENI
(49 48 4»)
— 15 ; 17 ; 19.
• Program special pentru copii și
tineret : DOINA (16 35 38) — 9 ; 11 ;
13 : 15.
• Jandarmul și jandarmerlțele : UNION (13 49 04) — 9 ; 11,15; 13,30;
15,45 ; 17,30 ; 20.
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : SCALA (11 03 72) — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17,15 ; 19,30.

teatre
• Opera Română (13 18 37) :
Con
cert de muzică contemporană al for
mației „Archaeus" — 18
• Teatrul „C.I. Nottara(59 31 03,
sala Magheru) : Floarea de cactus —
18 ; (la Expoflora din parcul Herăs
trău) : Anotimpul florilor (spectacol
de muzică și poezie) — 18.
• Teatrul Giuleștt (sala
Majestic,
14 72 34) : Așteptam pe altcineva -—19.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ (15 56 78, grădina Boema) :
O
seară la Boema — 19,30
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română*
(13 13 00) : Cîntă, ciocirlie
— 18.

In vederea transformării Oceanului Indian
intr-o zonă a păcii și colaborării
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite continuă lucrările Co
mitetului special al O.N.U. pentru
Oceanul Indian. în cadrul dezbate
rilor generale s-a subliniat necesi
tatea continuării eforturilor pentru
pregătirea și convocarea .unei con
ferințe internaționale în vederea
elaborării unui acord care să decla
re Oceanul Indian drept zonă a pă
cii. Majoritatea delegaților s-au pro
nunțat pentru convocarea acestei
reuniuni la Colombo, cel tîrziu în
anul 1990.

Reprezentantul Indoneziei a evi
dențiat necesitatea intensificării eforturilor, sub egida Națiunilor Uni
te, în vederea adoptării unor mă
suri practice de dezarmare, inclusiv
de creare a unor zone ale păcii,
libere de arme nucleare.
Reprezentantul Madagascarului a
apreciat că încordarea militară în
creștere în unele regiuni ale Ocea
nului Indian face mai actuală decît oricînd problema transformării acestui bazin maritim într-o zonă a
păcii și colaborării.

Mauritius se pronunță pentru lichidarea bazei

militare americane din Insula Diego Garcia
VICTORIA 15 (Agerpres). — Mau
ritius se pronunță pentru lichidarea
bazei militare americane din Insula
Diego Garcia și a tuturor bazelor mi
litare din regiune, pentru transfor
marea Oceanului Indian într-o zonă
a păcii, liberă de arme nucleare —
a declarat vicepremierul și ministrul
de
externe
mauritian,
Satcam
Boolell.
Luind cuvîntul la Victoria — capi
tala Republicii Seychelles — el a
cerut Statelor Unite să-și închidă
baza militară din Diego Garcia,
subliniind că existența acesteia șl a
altor baze în zonă pune în pericol
statele riverane. Mauritius — a subli

niat Boolell — nu va renunța nici
odată la cererea de a-i fi restituită
Insula Diego Garcia. Guvernul și
poporul mauritian își exprimă îngri
jorarea profundă în legătură cu sta
tutul actual al acestei părți a teri
toriului național.
Diego Garcia a fost luată statu
lui Mauritius de către Marea
Britanie cu trei ani înainte de pro
clamarea independentei naționale a
acestuia — în 1968 — și închiriată,
în 1966, S.U.A., pentru o perioadă de
15 ani în vederea construirii unui
centru american de comunicații mi
litare, relevă agenția MENA.

Reuniune consacrată creării unei zone libere
de arme nucleare In nordul Europei
HELSINKI 15 (Agerpres). — Sub
deviza „Pentru o zonă liberă de
arme nucleare în nordul Europei",
în localitatea finlandeză Bomarsund
au început lucrările reuniunii anua
le a țărilor nordice, la care parti
cipă și reprezentanți ai statelor ri
verane Mării Baltice. Vor fi exami
nate măsuri în vederea creării unei

zone libere de arme nucleare în
nordul Europei, precum și alte teme,
între care cele referitoare la mișca
rea pentru pace în Europa, la nece
sitatea luptei împotriva militarizării
mărilor și probleme privind protec
ția mediului înconjurător — infor
mează agenția A.D.N.

0 nouă rundă de negocieri între Grecia și S.U.A.
cu privire la viitorul bazelor militare americane
pe teritoriul elen
ATENA 15 (Agerpres). — Săptămîna viitoare va începe la Atena
cea de-a opta rundă a negocierilor
dintre Grecia ți Statele Unite cu
privire la viitorul bazelor militare
americane de pe solul elen — a
anunțat ministrul de externe grec,
Karolos Papoulias. Cele șapte runde
precedente, care au debutat In no
iembrie trecut, s-au Încheiat fără
rezultate concrete.
După cum se știe. Grecia a noti
ficat Statelor Unite hotărlrea de a
anula actualul acord, care expiră la
31 decembrie 1988.
Totodată, se anunță eă în Piața

Omonla din centrul Atenei a avut
loc o demonstrație de protest Împo
triva prezenței bazelor și altor fa
cilități militare ale S.U.A. pe teri
toriul Greciei. Vorbitorii la mitin
gul care a avut loc cu acest prilej
s-au pronunțat pentru Încetarea tra
tativelor eleno-americane în -vederea
prelungirii acordului bilateral care
permite S.U.A. să dispună de faci
lități militare pe teritoriul Greciei șl
pentru trecerea la evacuarea bazelor
Statelor Unite.
Un miting de protest pe aceeași
temă a avut loc la Salonic, al doilea
oraș ca mărime al Greciei.

TOKIO

Creșterea bugetului militar al Japoniei
TOKIO 15 (Agerpres). — Cabine
tul nipon a aprobat principalele pre
vederi ale bugetului de stat al Ja
poniei pe anul financiar 1989. Ob
servatorii de la Tokio remarcă fap
tul că bugetul prevede o creștere cu
6,1 la sută a cheltuielilor militare ale

Japoniei, care anul viitor vor fi de
3,93 trilioane yeni. Potrivit ziarului
„Malnichi Dally News", prin aceas
ta Japonia va ocupa locul al treilea
pe glob In privința mărimii buge
tului militar.

CAPETOWN 15 (Agerpres). — Au
toritățile rasiste de la Pretoria des
fășoară O amplă campanie de re
presalii împotriva membrilor comite
tului „Mandela-70“, instituit de for
țele democratice din țară pentru a
pregăti marcarea a 70 de ani de la
nașterea lui Nelson Mandela, lider
al Congresului Național African,
aflat de 26 de ani in închisoare. Po
trivit relatărilor transmise de agen
țiile de presă, la Capetown poliția
a arestat nouă activiști ai comitetu
lui și a confiscat numeroase mate
riale pregătite pentru manifestațiile
de solidaritate cu Nelson Mandela și
cu alți patrioți sud-africani care zac
în închisorile din R.S.A. Se relatea
ză, totodată, că ministrul sud-african al justiției a interzis organizarea
unei manifestări omagiale Nelson
Mandela și a dat dispoziția să fie
arestați toți participanțil la demon
strațiile de solidaritate cu Congresul
Național African.

SEUL 15 (Agerpres). — Acțiunile
revendicative ale oamenilor muncii
din Coreea de Sud în sprijinul îm
bunătățirii condițiilor lor de muncă
și de viață continuă să se amplifi
ce. După cum relatează agențiile de
presă, de la începutul anului, mun-.
citorli și funcționarii din peste 400
de întreprinderi — între care se află
firme importante din industria de
automobile, construcții navale, elec

tronică și altele — au declarat greve
sau încetări temporare ale lucrului.
In prezent, cele cîteva mii de salariați sud-coreenl de pe lingă baze
le militare ale S.U.A. amplasate in
această parte a Coreei au declarat,
prin reprezentanții lor sindicali, că
vor intra In curlnd intr-o grevă ne
limitată dacă nu 11 se vor satisface
revendicările.

Cereri pentru eliberarea lui Nelson Mandela
și a celorlalți deținuți politici din Africa de Sud
TOKIO 15 (Agerpres). — Japonia
a cerut guvernului sud-african să
pună imediat în libertate pe toți deținuții politici. inclusiv pe liderul
Congresului Național African. Nel
son Mandela, care se află în închi
soare de 26 de ani și care va împlini
luni 70 de ani. O declarație a Minis
terului nipon de Externe cere auto
rităților de la Pretoria să legalizeze
toate organizațiile antiapartheid din
tară, să suspende starea de urgentă
și să înceapă negocieri cu liderii
populației de culoare, relatează
agenția Kyodo.

LONDRA 15 (Agerpres). — Intr-o
alocuțiune rostită în parlament, mi
nistrul britanic de externe, Jeoffrey
Howe, a cerut guvernului sud-afri
can să-1 elibereze pe militantul pen
tru drepturile populației africane
majoritare Nelson Mandela și pe toți '

ceilalți deținuți politici din închiso
rile regimului.
în legătură cu această luare de
poziție, observatorii remarcă faptul
că guvernul britanic se opune adoptării de sancțiuni eficiente împo
triva regimului de la Pretoria, fir
mele britanice continuînd să între
țină cu guvernul lui Pieter Botha
relații economice ample.

securitatea

OTTAWA 15 (Agerpres). — Con
siliul Organizației Internaționale a
Aviației Civile (O.A.C.I.), întrunit la
Montreal, a adoptat o rezoluție în
care tși exprimă regretul profupd în
legătură cu folosirea armelor împo
triva avioanelor civile care zboară
pe rutele internaționale. Consiliul a

avioanelor civile
hotărît ca O.A.C.I., tn colaborare cu
O.N.U., să inițieze imediat o anche
tă în legătură cu doborîrea avionu
lui Iranian de pasageri de către for
țele navale americane dislocate în
zona Golfului șl să prezinte un ra
port detaliat la sesiunea următoare
a acestui organism.
■

COLUMBIA. Initiative în favoarea încetării
Întîlnire a reprezentanților principalelor partide politice din țară,
ai sindicatelor și ai forțelor insurgente
CIUDAD DE PANAMA 15 (Ager
pres). — Reprezentanți ai principa
lelor partide politice, organizații sin
dicale și de masă și ai forțelor in
surgente din Columbia s-au întîlnit
Ia Ciudad de Panama, în cadrul
unei reuniuni pregătitoare a dialo
gului național pentru pace — trans
mite agenția Prensa Latina.
Participanții s-au pronunțat pen
tru utilizarea tuturor căilor și mo

Mondiale, din cele 6,25 procente, eu
cit a sporit datoria anul trecut, o
treime este imputabilă scumpirii
împrumuturilor în alte devize decît
în dolari, ca urmare a deprecierii
monedei americane, iar altă treime
— nivelului ridicat al dobînzilor.
Reprezentantul Braziliei a arătat că
țara sa, care este cel mai mare de
bitor din statele în curs de dezvolta
re (112 miliarde de dolari), a plătit,
în zece ani, în contul dobînzilor, 75
miliarde de dolari din pricina creș
terii nivelului mediu anual al cos
tului creditului internațional de la

Dificultățile economiei mondiale în dezbaterile

reuniunii ECOSOC de la Geneva
tare, cu consecințe deosebit de ne
gative asupra producției țărilor In
cauză. In același timp, ritmurile len
te de creștere economică îndepăr
tează perspectiva reducerii șomaju
lui, care, îndeosebi în țările vest-europene, a luat proporții alarmante
— la sfîrșitul anului trecut înregistrîndu-se oficial 19 milioane de per
soane fără slujbe, ceea ce Înseamnă
11 la sută din forța de muncă activă,
față de 4 la sută, cit a fost media
anuală în deceniul trecut.
In ce privește țările In curs de
dezvoltare, dezbaterile de pină acum
ale sesiunii au arătat că nu s-a fă
cut nici un progres semnificativ tn
soluționarea problemei datoriei ex
terne, care, dimpotrivă, continuă să
se agraveze, astfel încît tn numeroa
se state debitoare au apărut simptome de epuizare a posibilită
ților de rezolvare prin forțe pro
prii, fapt ce a determinat țările res
pective să suspende, pâr și simplu,
plățile scadente. Deși volumul no
ilor credite acordate statelor lumii
a treia a scăzut sever, datoria lor a
continuat să crească, rldicîndu-se la
1190 miliarde de dolari la sfîrșitul
lui 1987. Potrivit calculelor Băncii

ÎNTREVEDERE CHINO-AMERICANA. Deng Xiaoping, președinte
le Comisiei Militare Centrale a
R.P. Chineze, l-a primit vineri pe
secretarul de stat al S.U.A., George
Shultz, aflat intr-o vizită oficială
la Beijing, cu care a discutat pro
bleme privind posibilitățile de dez
voltare a relațiilor chino-americane
și aspecte ale situației politice și
economice internaționale.

Angolei, Cubei, S.U.A. șl R.S.A. —
a anunțat un purtător de cuvlnt al
Națiunilor Unite. El și-a exprimat
speranța că primii pași pozitivi vor
duce la soluționarea problemei namibiene și la aplicarea rezoluțiilor
Consiliului de Securitate el O.N.U.

dalităților de ajungere Ia încetarea
stării conflictuale din Columbia și
la realizarea reconcilierii naționale.
Calificind prezentele contacte de
la Ciudad de Panama drept pozitive
și de importanță istorică, participan
ții la reuniune au hotărît continua
rea eforturilor In favoarea păcii in
terne prin organizarea unei reuniuni
similare la Bogota.

3—4 la sută în 1973 la 22—23 Ia sută
în 1983.
Asemenea orientări în politica financiar-monetară a unor state capi
taliste dezvoltate au consecințe din
tre cele mai grave asupra statelor
tn curs de dezvoltare. In timpul dez
baterilor s-au făcut adesea referiri
la așa-numitul transfer invers de
resurse, pe care reprezentanții Pe
rului, Tanzaniei, Indiei l-au calificat
drept o aberație, avînd în vedere că
țările sărace sînt nevoite să dea mai
mult decît primesc din țările boga
te sub formă de credite, de Investi
ții directe sau de ajutor pentru dez
voltare. Apărut după 1983, acest fe
nomen deosebit de nociv se mani
festă prin pierderi tot mal mari
pentru statele în curs de' dezvoltare
(12,5 miliarde de dolari tn 1984,
29 miliarde in 1987 !) Intr-un mo
ment cînd statele respective duc
lipsă acută de resurse financiare,
atît pentru relansarea economiilor
lor, cît și pentru stingerea uriașei
datorii externe.
De altfel, politica dobînzilor Înalte
a împins problema datoriilor Intr-un
adevărat cerc vicios : țările rămase
în urmă sînt nevoite să consacre o

parte crescîndă din veniturile lor
nu dezvoltării, ci plătii datoriilor,
operație ce devine tot mai dificilă
tocmai din pricina reducerii produc
ției — principala sursă de plată.
După statisticile F.M.I., venitul pe
locuitor a scăzut în anii ’80 cu 14,3 Ia
sută în țările în curs de dezvoltare
cu cele mai mari datorii și cu aproape 25 la sută in statele africane
de la sud de Sahara.
Intr-un cuvînt, țările sărace sînt
confruntate cu probleme dintre cele
mai grave, care nu pot lăsa însă In
diferente statele bogate. Lumea sub
dezvoltată reprezintă □ cincime din
economia mondială șl o importantă
piață de desfacere, care absoarbe
circa 20 la sută din exporturile ță
rilor capitaliste dezvoltate. Pe an
samblul
statelor
membre
ale
O.C.D.E., unul din cinci locuri de
muncă ce produc pentru export este
condiționat de cerereaJ statelor tn
curs de dezvoltare. Dacă statele In
dustrializate cunosc. în prezent,
ritmuri lente de creștere economică
și un înalt grad de nefolosire a for
ței de muncă — s-a arătat la reuni
unea ECOSOC — aceasta se datorește, într-o bună măsură, slă
birii puterii de cumpărare a statelor
lumii a treia. De aici și acele apre
cieri potrivit cărora ieșirea din ac
tuala criză economică reclamă con
vergența eforturilor, relansarea ac
tivității productive nu numai în ță
rile dezvoltate, ci și In celelalte sta
te, tn primul rînd prin acordarea
unui sprijin efectiv țărilor tn curs
de dezvoltare pentru a-șl recăpăta
rolul dinamic în economia mondială.
Dezbaterile
reuniunii
de
la
Geneva pun astfel pregnant tn
evidență realismul pozițiilor Româ
niei socialiste, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu vizînd renunțarea
cu desăvîrșire la vechile practici de
a se pune toate greutățile tn seama
celor săraci și trecerea la un nou
mod de gîndire, de acțiune șl so
luționare a problemelor complexe
din economia mondială, care să țină
seama de interesele tuturor statelor.

Gh. CERCELESCU

CONVORBIRI IUGOSLAVO-IN.
DIENE. La Belgrad s-au încheiat
convorbirile dintre Branko Mikulicl,
președintele Consiliului Executiv
Federal al R.S.F. Iugoslavia, și
Rajiv Gandhi, primul-ministru al
Indiei. S-a evidențiat, cu acest pri
lej, dorința celor două țări de a-șl
amplifica relațiile de cooperare.
Subliniind necesitatea extinderii co
laborării economice dintre țările
nealiniate șl in curs de dezvoltare,
șefii guvernelor Iugoslaviei și In
diei ș-au pronunțat pentru găsirea
grabnică a unor soluții satisfăcă
toare în problema datoriei externe
a țărilor în curs de dezvoltare.

LA HAMBURG s-au desfășurat
convorbiri între reprezentanți ofi
ciali ai P.S.U.G. din R.D.G. și
P.S.D. din R.F.G., la care au luat
parte, de asemenea, experți mili
tari din cele două state germane.
S-au examinat pe larg probleme
privitoare la dezarmarea conven

L
I

Țările A.C.P. insistă ca Ia reuniu
nea de Ia Dakar să fie susținută
ideea unei anulări totale a datoriei
externe a statelor celor mai sărace
din A.C.P. — îndeosebi a celor 25
de țări subsahariene. De asemenea,
ele cer realizarea unor acorduri pri
vind stabilirea unor termene mal
lungi de rambursare — pînă la 20 de
ani și chiar mai mult — pentru toate
statele A.C.P.

în sprijinul Intensificării cooperării
interafricane
MAPUTO ÎS (Agerpres). — La
Maputo s-au deschis lucrările reu
niunii la nivel înalt a statelor mem
bre ale Conferinței de coordonare
pentru dezvoltare a țărilor din sudul
Africii (S.A.D.C.C.) — Angola, Bots
wana, Lesotho, Malawi, Mozambic,

Swaziland, Tanzania, Zambia șl
Zimbabwe. Participanții vor dezbate
stadiul
materializării
proiectelor
S.A.D.C.C. In diverse domenii șl ra
portul anual al secretariatului orga
nizației.

Critici la adresa noii legi a comerțului S.U.A.
■ BRUXELLES 15 (Agerpres). —
Oficialitățile Pieței comune (vest-)
europene au condamnat măsurile
conținute în noua lege a comerțu
lui Statelor Unite, aprobată de Ca
mera Reprezentanților a Congresu
lui american, care conferă adminis
trației prerogative mai largi pentru
adoptarea unor măsuri protecționiste Împotriva altor țări. Subliniind
că această lege aduce prejudicii
partenerilor comerciali ai S.U.A.,
Willy de Clercq, membru al Comi
siei executive a C.E.E. Însărcinat cu
relațiile externe, a exprimat îngri
jorarea țărilor Pieței comune. El a

VINERI LA GENEVA A AVUT LOC PRIMA REUNIUNE A COMI
SIEI SPECIALE DE CONTROL, instituită in conformitate cu Tratatul
sovieto-american privind lichidarea rachetelor cu rază medie fi mai
scurtă de acțiune ale celor două țări. Comisia a convenit ca, pină la
semnarea unui memorandum privind aplicarea prevederilor tratatului
referitoare la control, să se folosească provizoriu înțelegerile deja con
venite privind aparatura fi metodica de utilizare a acestei aparaturi In
vederea exercitării verificărilor.

Declarația secretarului general al O.N.U.

Pentru

DAKAR 15 (Agerpres). — La Dakar
au început lucrările reuniunii miniș
trilor planificării și finanțelor din
cele 66 de țări în curs de dezvoltare
din Africa, zona Caraibilor și Pacifi
cului (A.C.P.), asociate la Piața co
mună (vest-) europeană. Reuniunea
este consacrată elaborării unei pozi
ții comune în vederea lansării nego
cierilor privind încheierea unul nou
Acord de la Lomâ, după expirarea
celui în vigoare (1985—1990).

AGENȚIILE DE PRESA
c scurt

După negocierile cvadripartite privitoare la Africa australă
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, și-a exprimat
satisfacția față de progresele reali
zate la negocierile cvadripartite re
feritoare la Africa australă, desfă
șurate, la New York, cu participarea

DATORIA EXTERNA A ȚĂRILOR IN CURS DE DEZVOLTARE
- TEMA CENTRALA LA REUNIUNEA DE LA DAKAR

r

LAGOS 15 (Agerpres). — Nigeria*
cerut regimului rasist de la Pretoria
eliberarea imediată și necondiționată
a lui Nelson Mandela, lider al Con
gresului Național African, care de
26 de ani zace în închisori — se
arată într-o declarație difuzată la
Lagos de Ministerul Afacerilor Ex
terne. Documentul subliniază, tot
odată, necesitatea anulării Interdic
țiilor asupra activității organizațiilor
democratice din R.S.A. și a anulării
stării excepționale decretate In 1986.

Problemele globale impun soluții globale
turi ale actualei conjuncturi econo
mice internaționale. După previziu
nile Băncii Mondiale, produsul nați
onal brut al țărilor capitaliste dez
voltate va spori cu 2,4 la sută în
1988, față de 2,7 la sută In 1987, ceea
ce ar însemna o încetinire a ritmu
lui de creștere pențru al patrulea
an consecutiv. Se apreciază că este
puțin probabilă revenirea la un ni
vel de creștere satisfăcător atîta
vreme cit nu sînt eliminate marile
deficite comerciale și bugetare ale
S.U.A., care accentuează tot mai
mult instabilitatea pe piețele mone

CAIRO 15 (Agerpres). — Comuni
catul comun egipteano-burundez, dat
publicității la Cairo la încheierea vi
zitei oficiale a ministrului de ex
terne al Republicii Burundi, Cyprien Mbonimpa, subliniază necesi
tatea ca țările africane să adopte o
poziție unită față de problemele ma
jore cu care se confruntă statele de
pe continent, între care problema
datoriei externe.
Comunicatul subliniază, pe de altă
parte, necesitatea desfășurării unei
conferințe internaționale de pace asupra Orientului Mijlociu, cu parti
ciparea tuturor părților interesate,
condamnă practicile rasiste ale gu
vernului sud-african și reafirmă
sprijinul față de țările din „prima
linie".
WASHINGTON 15 (Agerpres). —
Intr-o alocuțiune rostită la Clubul
presei naționale din Washington,
prlmul-ministru al Kuweitului, Saad
Al-Sabah, a afirmat că recunoaște
rea drepturilor palestinienilor la au
todeterminare și la crearea unui stat
propriu este esențială pentru soluțio
narea conflictului din Orientul Mij
lociu, informează agenția K.U.N.A.
„Orice soluție durabilă trebuie să
ifnplice participarea deplină a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.) la negocierile de pace",
a subliniat premierul kuweitian.

JOHANNESBURG 15 (Agerpres).
— In localitatea Shanty, situată în
apropierea orașului Pietermaritzburg
— capitala statului Natal din R.S.A.
— poliția sud-africană a deschis foc
împotriva unei mari mulțimi de
persoane care cereau punerea In
libertate a deținuților politici ce zac
în închisori. Potrivit datelor furni
zate de poliție, 16 persoane au fost
rănite.

DIN ACTUALITATEA ECONOMICĂ

La Palatul Națiunilor din Geneva
se desfășoară sesiunea de vară a
Consiliului Economic și Social al
O.N.U. (ECOSOC), unul din cele
cinci principale organisme ale foru
mului mondial, ce grupează 54 de
state. Pe agenda reuniunii figurează,
între altele, examinarea situației economice și sociale din lume, îndeo
sebi a actualelor procese și tendințe
din domeniul producției, comerțu
lui șl relațiilor financiar-monetare
Internaționale.
„Calea pe care o urmează econo
mia mondială este tot mai îngustă
și mai periculoasă'1, a- declarat la
deschiderea
lucrărilor
ECOSOC
secretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, care a lansat co
munității internaționale un apel la
cooperare, în vederea soluționării cit
mai curînd posibil a acutelor pro
bleme economice șl financiare ce
confruntă, intr-un fel sau altul, toa
te statele lumii, dar. mai ales, pe
cele în curs de dezvoltare. In ace
lași sens,
președintele
sesiunii
ECOSOC, Andreas Aguilar (Venezue
la), a apreciat că puternicele dezechi
libre din economia mondială, inclusiv
marile decalaje economico-financiare și tehnico-știlnțifice dintre ță
rile dezvoltate și cele In curs de
dezvoltare, nu pot fi abordate efi
cient numai prin eforturi dispersa
te pe plan național, deoarece dimen
siunile acestor dezechilibre și ca
racterul tot mal interdependent al
problemelor pe care le implică cer
acțiuni concertate, o largă colabora
re internațională. în cadrul unei
noi strategii, bazată pe egalitate si
avantaj reciproc.
Intr-adevăr, așa cum au arătat șl
alți vorbitori, sesiunea ECOSOC
se desfășoară In condițiile deosebit
de complexe ale persistenței și chiar
accentuării fenomenelor de criză din
economia mondială, ale înrăutățirii
fără precedent a situației economico-sociale a țărilor în curs de dez
voltare. Slăbirea ritmului de creș
tere economică și extinderea șoma
jului în țările bogate, sporirea dato
riei externe și reducerea producției
și a veniturilor In statele sărace sint
considerate drept principalele trăsă

NICOSIA 15 (Agerpres). — Prin
natura lor complexă, problemele
Orientului Mijlociu, situația poporu
lui palestinian și criza din Africa
australă vor concentra atenția participanților la reuniunea ministeria
lă a țărilor nealiniate de la Nicosia,
a declarat președintele Ciprului,
Ghlorghios Vassiliou. Reuniunea va
trebui, în același timp, să stabilească
principalele teme și țara care va
găzdui conferința la nivel înalt a
țărilor nealiniate, din 1989.

în pofida măsurilor draconice anunțate de autoritățile regimului
minoritar de la Pretoria, organiza
țiile democratice din R.S.A. au făcut
cunoscut că în întreaga țară, inclu
siv la Capetown, Durban, Johannes
burg șl Pretoria, vor avea loc mari
demonstrații de solidaritate cu Con
gresul Național African și In spri
jinul eliberării tuturor deținuților
politici aruncați în închisori pen
tru activitatea desfășurată împotriva
practicilor rasiste și a regimului de
apartheid.

stării conflictuale din țară

SEUL: Intensificarea acțiunilor revendicative
ale oamenilor muncii din Coreea de Sud

ORIENTUL MIJLOCIU

Amplă campanie de represalii a autorităților de la Pretoria
împotriva demonstrațiilor de solidaritate
cu Congresul Național African

țională tn Europa șl căile de preve
nire a modernizării armamentelor.
O NOUA REUNIUNE A COMI
SIEI MILITARE DE ARMISTIȚIU
DIN COREEA a avut loc vineri
la Panmunjon, la cererea părții
R. P.D. Coreene.
Reprezentantul
părții, R.P.D. Coreene a protestat
față de amplificarea acțiunilor și
exereițiilor militare ale trupelor
S. U.A. și Coreei de Sud, care duc
la accentuarea stării de confrun
tare în Coreea, contrar dorinței
unanime a poporului coreean de
reunificare pașnică a patriei. El a
cerut să se pună capăt oricăror ac
țiuni provocatoare.
MAJORAREA DOBÎNZII PRE
FERENȚIALE. Două dintre cele
mal Importante bănci din Statele
Unite, „Chase Manhattan" șl „Citi
bank", au anunțat majorarea dobînzil preferențiale (prime rate),
pe care au fixat-o la 9,5 la sută.
Creșterea, care va intra In vigoare

declarat că dacă Senatul S.U.A. va
ratifica această lege „cei 12“ își re
zervă dreptul de a studia consecin
țele ei asupra relațiilor lor comer
ciale cu partenerii americani.
TOKIO 15 (Agerpres). — Guver
nul Japoniei speră că administrație
S.U.A., care se pronunță pentru un
comerț liber, va combate protecționismul și că o legislație protecționistă nu va intra în vigoare — a
declarat ministrul nipon de externe,
Sosuke Uno, referindu-se la noua
versiune a legii comerciale aproba
te de Camera Reprezentanților a
S.U.A.

n

Imediat, plasează acest tip de dobîndă la nivelul său cel mai ridicat
din ultimii trei ani.
GUVERNUL PERUAN A PRE
LUNGIT CU - ÎNCĂ 60 DE ZILE
STAREA DE URGENȚĂ în capi
tala țării — Lima, în orașul-port
învecinat — Callao, precum și în
unele provincii. Decizia a fost lua
tă ca urmare a persistenței actelor de violență declanșate de elemente extremiste.
203
>OANE AU ÎNCETAT
DIN
AȚA ÎN SPANIA, numai
în cel de-al doilea trimestru al
anului curent, ca urmare a sindromului imunodeficienței
____ dobîndite
________
(SIDA) — relevă un raport dat
publicității la Madrid de către mi
nistrul spaniol al sănătății. Julian
Garcia Varas. Raportul precizează
că numărul celor afectați de SIDA
se dublează în Spania Ia fiecare
zece luni. Garcia Varas a arătat că
la 30 iunie, în Spania erau înre
gistrate 1 471 cazuri de SIDA, nu
mărul celor care și-au pierdut
viața ca urmare a acestei boli fiind
de 619. Ministrul spaniol a precizat
că „din fiecare zece noi cazuri de
SIDA, șapte sînt legate de con
sumul de droguri".
PROIECT DE LEGE. Importarea
Ilegală de reziduuri chimice toxice
și revărsarea r s”tă a apelor rîului Limon au
erminat puterea
executivă venezueleană iă elabo
reze un proiect de lege privind
conservarea și apărarea mediului
înconjurător — relatează agenția
Venpres. Proiectul de lege a fost
remis parlamentului spre dezbatere
și aprobare.

Experiențe științifice în Cosmos
Cosmonauta sovietici Vladimir
Titov și Musa Manarov se află pe
orbită circumterestră la bordul
complexului științific orbital „Mir"
de 207 zile, anunță agenția T.A.S.S.
In conformitate cu prevederile pro
gramului de zbor, în zilele de 13 și
14 iulie cei doi membri ai echipa
jului au efectuat o serie de expe-

rimente astrofizice, folosind înstalația „Glazar", precum fi telescopul
în gama Roentgen de la bordul modulului specializat „Quant". Au fost
efectuate, totodată, unele experi
mente medicale, urmărindu-se starea de funcționare a sistemului
cardiovascular în condiții de zbor
cosmic îndelungat.

Declarații ale
președintelui ales
al Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager
pres). — In primele sale declarații,
președintele ales al Mexicului, Car
los Salinas de Gortari, s-a pronunțat
pentru înlăturarea imobilismului din
toate sferele de activitate și efec
tuarea unor schimbări în ritm sus
ținut tn societatea mexicană —
transmite agenția Prensa Latina.
Carlos Salinas de Gortari a insis
tat asupra necesității aplicării cu
fermitate a programului său de mo
dernizare și a evidențiat că noul
guvern va acționa ferm tn direcția
reducerii inflației, a creșterii nive
lului de trai al populației și redre
sării social-economice a țării.

Precizări privind
ultimele măsuri
adoptate de guvernul
nicaraguan
MANAGUA 15 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, a declarat că ultimele
măsuri adoptate în mod suveran de
guvernul tării sale — între care
expulzarea ambasadorului S.U.A. la
Managua — nu sînt contrare spiri
tului și literei acordurilor de pace
centro-americane „Esquipolas II" —
informează agenția Prensa Latina.
El a subliniat că deciziile răspund
unei exigente a poporului nicara
guan, care cere mai multă fermitate
contra agresiunii.
Referindu-se la intenția adminis
trației S.U.A. de e adopta măsuri
suplimentare împotriva Nicaraguet,
Ortega a arătat că acestea nu tre
buie să fie un obstacol pentru țara
sa tn apărarea ordinii juridice și a
suveranității naționale.

ARGENTINA : Preocupări
pentru reducerea inflației
BUENOS AIRES 15 (Agerpres). Președintele Argentinei, Râul Alfonsin, a apreciat că inflația va cunoaș
te un declin în țară începînd cu luna
septembrie. într-o declarație făcută
la Buenos Aires, el a arătat că se
va acționa pentru diminuarea defici
tului fiscal și a cheltuielilor admi
nistrației publice. Pentru luna iulie
se anticipează o rată a inflației de
20—22 la sută.

Croaziera tragică
...Turiștii petrecuseră o zi minu
nată, se bucuraseră de un timp su
perb, cu un cer de un albastru
intens, ca și apele Mediteranei. Vi
zitaseră vestigiile celebre ce presărau insulele din apropierea coastelor
anticei Elade, se bronzaseră la soa
re, aparatele de fotografiat erau dol
dora de imagini memorabile, la fel
ca fi sacul' amintirilor personale. în
tinși in șezlonguri, se destindeau
în liniște, unii ordonîndu-și im
presiile, pe care își făgăduiau să
le împărtășească rudelor, prieteni
lor, cunoscuților. Nava se îndrepta
lin spre un port din apropierea Pireului, ale cărui lumini se fi ză
reau din depărtare.
Brusc, liniștea a ceea ce păruse
a fi pină atunci o zi de neuitat a
fost cu brutalitate sfîșiată. Din toa
te părțile se auzeau bubuituri de
explozii și țăcănit de mitraliere.
Totul s-a transformat Intr-un in
fern, un coșmar.
...Listei fărădelegilor comise de
grupările teroriste i s-a adăugat, in
aceste zile, o nouă acțiune din cele
mai odioase. La începutul săptă
mânii, in timp ce nava de agre
ment de sub pavilion grecesc „City
of Poros", cu 500 de turiști la bord,
o bună parte din ei francezi, se în
drepta, seara tîrziu, spre portul de
destinație, după ce efectuase o croa
zieră de o zi în Marea Egee, un
grup de teroriști strecurați pe vas
s-a apropiat de puntea de coman
dă, lansînd la intîmplare grenade
și deschizind foc de mitraliere îm
potriva echipajului și a pasageri
lor. Au urmat clipe de groază. Ca
urmare a exploziei grenadelor și a
tirului de mitraliere, mai multe
persoane au fost ucise pe loc, alto
ie au fost rănite ori s-au ales cu
grave arsuri, datorită incendiilor
izbucnite la bord.
Mulți dintre pasageri s-au arun
cat in mare pentru a scăpa cu viață.
Unii s-au înecat, alții au fost sfîrtecați de elicea navei ; ceilalți au
putut fi salvați de unități ale flotei
grecești, inclusiv. un submarin, care
au sosit la scurtă vreme la fața lo
cului. La adăpostul întunericului fi
profitind de panica generală crea

tă, teroriștii au putut fugi cu o ve
detă rapidă care le-a venit in aju
tor, ceea ce lasă să se presupună
că acțiunea a fost minuțios pregă
tită și bine organizată.
Potrivit descoperirilor făcute de
autoritățile elene, planul teroriști
lor prevedea inițial explozia unui
automobil-capcană, burdușit cu di
namită, în micul port Paleo Faliro,
unde urma să acosteze nava ; ex
plozia s-a produs insă accidental
mai devreme decit era prevă
zut, iar cei doi teroriști aflați
tn automobil au fost uciși — in aceste condiții recurgindu-se la so
luția de schimb avută in vedere, ți
anume atacarea celor de la bordul
navei. Bilanțul total este tragic : 11
morți și 60 de răniți, mulți dintre
aceștia din urmă in stare dispe
rată.
Premierul grec, Andreas Papandreu, care se afla in vacanță in
străinătate, s-a întors de urgență
in țară pentru a prelua conducerea
operațiilor de descoperire a teroriș
tilor, declarînd că nu se va cruța
nici un mijloc pentru identificarea
și pedepsirea acestora. O declara
ție similară a fost dată publicității
in numele primului-ministru fran
cez, Michel Rocard.
Această nouă și odioasă crimă,
care se adaugă unui lung șir de ac
țiuni similare — atentate comisa
pe aeroporturi internaționale, de
turnarea unor avioane fi nave, cu
luarea de ostatici, plasarea de bom
be cu explozie întîrziată în localuri
publice, aruncarea în aer a unor
trenuri, toate soldate CU moartea,
rănirea gravă sau traumatizarea
psihică a unor oameni nevinovați —
vine să pună încă o dată tn lumină
ce rezultate funeste au manifestări
le fi practicile teroriste. Aseme
nea manifestări nu se pot în nici
un caz substitui, așa cum arată în
treaga experiență internațională,
mijloacelor politice, soluțiilor con
forme normelor de legalitate — fi
ele nu fac decît să sttrnească opro
briul general fi ferma condamnare
a autorilor lor.
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