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ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
a efectuat o vizită de lucru în județele Tulcea și Constanța

DECRET
pentru aplicarea majorării pensiilor de asigurări sociale

a pensiilor pentru pierderea capacității de muncă, 
a pensiilor invalizilor de război și a pensiilor militare

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
miercuri, 27 iulie, o vizită de 
lucru in județele Tulcea și Con
stanța.

desfășurat în atmosfe- 
de muncă 

realizări
Vizita s-a 

ra vibrantă, 
remarcabile 
țoarele de activitate, 
acestor zile, cînd țara 
aniversat împlinirea a 
la istoricul 
partidului, 
de mari transformări revoluționare, 
da strălucite înfăptuiri — temelie 
trainică a progresului și prosperității 
patriei noastre.

Acest nou dialog de lucru ■ fost 
consacrat unor probleme de mare 
însemnătate privind dezvoltarea ba
zei energetice a țării, in conformitate 
cu programul național de energie 
nucleară, elaborat sub îndrumarea 
directă a secretarului general al 
partidului, precum și modernizării 
agriculturii, corespunzător cerințelor 
noii revoluții agrare, asigurindu-se 
astfel continuarea marilor acțiuni de 
creștere a potențialului economic, de 
înflorire multilaterală a patriei noas
tre socialiste.

Prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mijlocul oame
nilor muncii din localitățile vizitate 
a prilejuit exprimarea sentimentelor 
lor de înaltă stimă, de aleasă pre
țuire pe care cetățenii din județele 
Tulcea și Constanța, asemeni tuturor 
fiilor țării, le poartă conducătoru
lui Iubit și stimat al partidului și 
statului pentru neobosita activitate 
desfășurată, cp . totală dăruire și 
nețărmurit devotament, în slujba fe
ricirii poporului, progresului neîn
trerupt al patriei, creșterii prestigiu
lui ei în lume.

însuflețite șl entuziaste manifes
tări au avut loc la toate punctele 
vizitate, unde mii și mii de oameni 
au venit în întîmpinarea secretarului 
general al partidului, de numele 
căruia se leagă transformările înnoi
toare oare au avut loc în sate și 
orașe, pe întinderea pămînturilor 
dintre Dunăre și Marea Neagră, de
venite înfloritoare în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu1*.

In timpul vizitei, secretarul gene
ral al partidului a examinat în JU
DEȚELE TULCEA Șl CON
STANTA, IN ZONA LOCALI
TĂȚILOR MĂCIN Șl SĂCELE, 
VARIANTE DE AMPLASARE 
A UNEI NOI CENTRALE NU- 
CLEARO-ELECTRICE, lnvestl- 
ție de cea mai mare însemnătate 
pentru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite în domeniul energetic, pentru 
progresul economic și social al țării.

La această analiză au participat to
varășii Ion Dincă, Silviu Curticeanu, 
precum și Nicolae Gheorghe și 
Mihai Marina, prim-secretari ai co
mitetelor județene de partid Tulcea 
și Constanța, membri ai guvernului, 
specialiști din cercetare și proiectare, 
geologi. Secretarului general al 
partidului i-au fost prezentate de 
către Petre Fluture, ministrul ener
giei electrice. Cornel Mihulecea, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, de reprezentanți 
ai institutelor de specialitate, rezul
tate ale cercetărilor privind stratu
rile geologice și calitatea solului, stu
diile de hidrologie, criterii de primă 
importanță pentru alegerea amplasa
mentului, elaborarea proiectului de 
execuție și desfășurarea lucrărilor de 
construcție a noii centrale nuclearo- 
electrice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a In
dicat ca, folosindu-se experiența a- 
cumulată de proiectanții și construc
torii noștri în acest domeniu, să se 
elaboreze soluții argumentate temei
nic, științific, astfel îneît să fie satis
făcute pe deplin cerințele de ordin 
tehnic și economic specifice unei lu
crări de asemenea importanță, asi- 
gurîndu-se respectarea riguroasă a 
tuturor normelor de protecție a me
diului înconjurător. S-a insistat asu
pra necesității ca în amplasarea gru
purilor componente ale viitoarei cen
trale să se pornească de la cerința 
folosirii raționale a suprafețelor de 
teren, a unei cit mai bune organizări 
a activităților de construcție și de 
producție, concomitent cu utilizarea 
corespunzătoare a resurselor de apă 
existente, cu amenajarea hidrografi
că a zonei limitrofe.

In cursul dimineții s-au vizitat, de 
asemenea, unități agricole de stat șl 
cooperatiste din județul Constanța, 
unde a fost prezent ministrul agri
culturii, Gheorghe David.

In comuna Crucea, la o fermă a 
STAȚIUNII DE CERCETARE 
Șl PRODUCȚIE POMICOLĂ 
CONSTANȚA, a avut loc o ana
liză referitoare la realizarea progra
mului de dezvoltare a pomiculturii șl 
viticulturii pe soluri aride.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați pe o platformă special ame
najată, de unde privirea cuprinde 
pînă departe Înfățișarea nouă a a- 
cestor dealuri cunoscute pînă nu de

intensă, de 
în toate sec- 
caracteristică 
întreagă a 

23 de ani de 
Congres al IX-lea al 

care a inaugurat epoca

sisteme proprii de pensionare, procentul de majorare^\ 

ește cel prevăzut în anexa nr. 1, corespunzător nive
lului total a| pensiilor, și se aplică la cuantumul pen
siei de asigurări sociale de stat.

(2) In cazul persoanelor care primesc pensii pentru 
munca depusă și limită de vîrstă, cu vechime incom
pletă în muncă, prestată în mai multe sectoare de 
activitate cu sisteme proprii de pensionare, din care 
cel puțin 10 ani în unități de stat, procentul de ma
jorare este cel prevăzut în anexa nr. 2, corespunzător 
nivelului total al pensiilor, și se aplică la cuantumul 
pensiei de asigurări sociale de stat.

ART. 8 (1) Pensiile de asigurări sociale de stat la 
care se aplică majorarea, pensiile minime prevăzute 
de prezentul decret și pensiile invalizilor de război 
cuprind și compensațiile pentru produse agroalimen- 
tare, energie termică, gaze naturale și alți combusti
bili, prevăzute de decretele Consiliului de Stat nr. 
46/1982, nr. 240/1982 și nr. 283/1984.

(2) De la data prezentului decret, compensațiile 
prevăzute la alin. (1) se includ și în pensiile care au 
rămas nemodificate.

ART. 9 (1) Pensionarii cărora li se majorează pen
siile potrivit prezentului decret vor beneficia, în 
continuare, de drepturile de alocăție de stat pentru 
copii, stabilite în condițiile legii pînă la data majo
rării pensiilor. De asemenea, chiriile pentru locuințe, 
stabilite potrivit pensiilor nemajorate, rămîn nemodi
ficate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică șl pensionarilor 
cărora 
art. 8

ART. 
vitatea 
derea capacității de muncă gradul II de invaliditate 
se majorează în procentele și în condițiile prevăzute 
de prezentul decret.

ART. 11 — Fondurile necesare majorării pensiilor de 
asigurări sociale de stat pentru munca depusă și 
limită de vîrstă, pensiilor pentru pierderea capacității 
de muncă, pensiilor invalizilor de război și pensiilor 
militare prevăzute la art. 10 se acoperă de la bugetul 
de stat.

ART. 12. - Comitetul de Stat al Planificării, Minis
terul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Apărării 
Naționale și Ministerul de Interne, în termen de 10 
zile de la data prezentului decret, vor prezenta pro
puneri de modificare a indicatorilor economico-finan- 
ciari din planul național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială, precum și în volumul și structura bu
getului de stat, pe semestrul II și anul 1988, ca 
urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.

ART. 13 
prezentul 
Oficial al

în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 5/1988 cu 
privire la'majorarea pensiilor de asigurări sociale de 
stat pentru munca depusă și limită de vîrstă, a pen
siilor pentru pierderea capacității de muncă și a 
pensiilbr invalizilor de război,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

ART. 1. - Pensiile de asigurări sociale de stat pen
tru munca depusă și limită de vîrstă de pînă la 3 000 
lei lunar se majorează, în medie, Cu 8 la sută.

ART. 2 (1) Pensia minimă de asigurări sociale de 
stat pentru munca depusă și limită de vîrstă pentru 
pensionarii cu vechime integrală se stabilește la 1 100 
lei lunar.

(2) Procentele de majorare a pensiilor de asigurări 
sociale de stat pentru munca depusă și limită de 
virstă cu vechime integrală, diferențiate pe niveluri de 
pensii, sint cele prevăzute în anexa hr. 1.

ART. 3 (1) Pensia minimă pentru munca depusă și 
limită de virstă pentru pensionarii cu vechime incom
pletă, care au depus o activitate de cel puțin 10 ani 
in unități de stat, se stabilește la 800 lei lunar. Ve
chimea în muncă ce se ia in considerare este cea 
prevăzută de reglementările legale privind pensiile de 
asigurări sociale de stat.

(2) Procentele de majorare a pensiilor de asigu
rări sociale de stat pentru munca depusă și limită 
de vîrstă cu vechime incompletă, diferențiate pe nive
luri de pensii, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.

ART. 4. - Pensia minimă pentru pierderea capaci
tății de muncă gradul II de invaliditate pentru pen
sionarii care primesc pensie numai din fondurile asi
gurărilor sociale de stat se stabilește la 800 lei lunar.

ART. 5 (1) Pensiile invalizilor de război de pînă la 
3 000 lei lunar se majorează în medie cu 16,9 la sută.

(2) Pensia minimă a invalizilor de război se stabi
lește la 800 lei lunar.

(3) Procentele de majorare a pensiilor invalizilor de 
război, diferențiate pe niveluri de pensii, sînt cele pre
văzute în anexa nr. 3.

ART. 6. - 
rează astfel :

a) la data 
război ;

b) la data
rări sociale de stat pentru munca depusă și limită 
de vîrstă de pînă la 1 500 lei lunar și pensia minimă 
pentru pierderea capacității de muncă, 
invaliditate ;

c) la data de 1 martie 1989, pensiile 
sociale de stat pentru munca depusă 
virstă cuprinse între 1 501—3 000 lei lunar.

ART. 7 (1) Pentru persoanele care primesc pensii 
pentru munca depusă și limită de virstă cu vechime 
integrală in muncă, prestată în mai multe sectoare cu

de 1 august 1988, pensiile invalizilor de

de 1 octombrie 1988, pensiile de asigu-

gradul II de

de asigurări 
și limită de

li s-au inclus compensațiile in pensie, potrivit 
alin. (2).
10 - Pensiile militare de serviciu pentru acti- 
depusă și pensiile militare minime pentru pier-

- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din 
decret (Anexele se publică în Buletinul 
Republicii Socialiste România).

Pensiile prevăzute la art. 1-5 se majo-
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

mult prin aspectul lor arid, nepro
ductiv. Acum, livezile cu pomi vi- ■ 
guroși coboară pînă aproape de firul 
apei, care, printr-o lucrare hidroteh
nică simplă, a fost adunată într-un 
bazin, destinat irigațiilor. S-a rapor
tat că, potrivit Indicațiilor și orien
tărilor date de secretarul general al 
partidului în timpul 
oare, s-a trecut la 
loare a terenurilor 
pante mari, pentru 
plantații de vii, pomi 
împăduriri în condiții de irigare. Pe 
aceste terenuri, cu numai doi ani în 
urmă, aproape fără vegetație, s-au 
plantat zeci de mii de puieți de pomi 
fructiferi din specii diferite, între 
care predomină caisul, vișinul, pru
nul, mărul, fiind încercat chiar și 
migdalul. Plantația, ce ocupă la a- 
ceastă dată o suprafață de 300 hec
tare pomi fructiferi și 80 hectare viță 
de vie, va intra în curînd pe rod. 
Se constată că dezvoltarea pomilor, 
îngrijiți cu pricepere și atenție, jus
tifică investiția făcută și cdttifică a- 
precierile specialiștilor, care s-au an
gajat să obțină o producție anuală 
ridicată de fructe și struguri.

S-a insistat asupra modulul judi
cios de folosire a terenului. Gazdele 
au informat că în spațiile dintre 
pomi, ca și printre rindurile de viță 
de vie, au fost semănate în acest an 
culturi intercalate de fasole, ceapă, 
varză, roșii, precum și plante fura
jere. Totodată, pe pantele dealurilor 
din vecinătate s-au realizat, în zone 
de teren degradate, aproape 290 de 
hectare de plantații silvice, cu specii 
valoroase din punct de vedere eco
nomic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
Informat, de asemenea, în legătură

vizitelor anteri- 
punerea în va- 

degradate, în 
diferite culturi, 

fructiferi si

cu transpunerea în viață a indicații
lor și orientărilor date referitoare la 
valorificarea terenurilor degradate ■ 
prin plantații de pomi și vii la nive
lul întregului județ. Potrivit progra
mului adoptat, în prezent, în diferi
te zone din județ s-au desfășurat ori 
sînt in curs de realizare ample lu
crări de amenajare a terenuri
lor și împăduriri cu arbori din 
specii cu ' valoare economică ridi
cată, adaptați climatului specific' 
din această zonă a țării. Pînă 
în'anul 1990, suprafața pădurilor do
brogene va crește cu circa 20 000 
hectare plantații tinete, materiali- 
zîndu-se, astfel,' indicația secretaru
lui general al partidului de O deose
bită importanță atît pentru dezvol- 
tarea 'silviculturii și a viticulturii, 
cit și sub aspect ecologic.

In continuarea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au oprit în apropierea 
localității TORTOMANU.

Și aici agricultorii au reușit, prin 
hărnicia și priceperea lor, să confe
re dealurilor o înfățișare nouă, do
minante fiind terasele plantate cu 
viță de vie. Specialiștii au raportat 
asupra realizării programului .jude
țean de înființare de plantații viti
cole în actualul cincinal, “structurii 
acestora, concentrării și specializării 
viticulturii, modului cum sînt tra
duse în viață sarcinile trasate de 
secretarul general al partidului cu 
privire la dezvoltarea și moderni
zarea horticulturii. S-a evidențiat că 
mai bine de jumătate din suprafața 
prevăzută a fi plantată cu viță de 
vie în actualul cincinal este deja 
realizată. Prin folosirea unor tehno
logii moderne de producție, a unor

soiuri și hibrizi cu valoare biologică 
ridicată, prin executarea la timp și 
de calitate a lucrărilor prevăzute, 
recolta de struguri a crescut an 
de an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat despre activitatea Asociației 
economice de stat și cooperatiste 
horticole Satu Nou, din care fac 
parte o serie de cooperative agricole 
de producție și' întreprinderi agrico
le de stat, cunoscute pentru produc
țiile mari pe care le obțin.

S-a subliniat că experiența aces
tor unități s-a extins in numeroase 
cooperative agricole din județ, do- 
vedindu-și din plin efectele în ceea 
ce privește înfăptuirea corespunză
toare a programelor de autoaprovi- 
zionare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat felicitări agricultorilor din 
unitățile vizitate pentru succesele 
obținute în acțiunea de valorificare 
a dealurilor, împreună cu urarea de 
a obține în viitor rbzultate tot mai 
bune, de a continua preocupările în 
această direcție, sporind astfel con
tribuția județului Constanța lă dez
voltarea agriculturii, la înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare.

Mulțumind pentru vizita efectuată 
în județele Tulcea și Constanța, 
primii-secretari ai comitetelor ju
dețene de partid au exprimat anga
jamentul' comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii de a face totul pen
tru realizarea indicațiilor, a sarcini
lor primite cu acest prilej, pentru 
îndeplinirea integrală a prevederilor 
de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru înfăptuirea . obiecti
velor stabilite de Congresul al XIII- 
lea și Conferința Națională ale parti
dului.

o ilustrare elocventă a preocupării statornice
Cu toții, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării 

au luat cunoștință cu deosebită satisfacție și profundă 
recunoștință de prevederile decretului Consiliului de 
Stat care reglementează modalitățile concrete de apli
care a legii adoptate recent de Marea Adunare Națio
nală — elaborate din inițiativa și sub îndrumarea 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — prin care s-a hotărît trecerea în 
mod eșalonat, începînd de la 1 august anul acesta, la 
majorarea .......... .
ai muncii.

Este cit 
majorarea 
1988—1989, 
Nicolae Ceaușescu _____  _  _____ ____  _
tărîri importante adoptate de Congresul ăl XIII-lea 
și Conferința Națională ale partidului privind creș
terea nivelului de trai, material și spiritual, al între
gului popor — țelul suprem al politicii partidului, e- 
sența societății socialiste multilateral dezvoltate care 
se edifică cu succes în România, Prin urmare, merită 
relevat din nou, pentru și mai adînca fixare în con
științele noastre,'că'trecerea la majorarea retribuțiilor, 
prevederile Decretului pentru aplicarea majorării 
pensiilor — pe care îl publicăm în ziarul de azi — 
ilustrează cu putere că între vorbe și fapte. între 
obiectivele politice și activitatea practică a partidului 
și statului nostru există o strînsă unitate.

După cum se desprinde din prevederile decretului 
Consiliului de Stat, ’majorarea retribuțiilor — de care 
vor beneficia peste 7,9 milioane de oameni ai muncii 
— se va realiza în mod eșalonat, pe ramuri și activi
tăți, începind cu luna august a acestui an, astfel incit 
la 1 august 1989 întregul personal muncitor să pri
mească retribuția majorată. Cu deosebire se cuvine 
relevat că în cadrul acestei acțiuni se asigură creș-

retribuțiilor tuturor categoriilor de oameni

se poate de evident că, prin trecerea la 
retribuțiilor personalului muncitor în anii 
se asigură — așa cum a subliniat tovarășul 

traducerea în viață a unor ho-

terea cu prioritate și mai puternică a retribuției oa
menilor muncii cu venituri mai mici, de care vor be
neficia îndeosebi tinerii, aflați în primii lor ani de 
activitate in rindurile personalului muncitor.

Totodată, merită evidențiat că, în cadrul eșalonării 
majorării retribuțiilor pe ramuri și activități, se acordă 
prioritate personalului muncitor care lucrează în ra
murile de bază ale economiei, de mare importanță 
pentru progresul general al țării : în industria extrac
tivă, de energie electrică, metalurgie, construcții de 
mașini, electrotehnică, chimie, petrochimie și altele, 
precum și în domeniul cercetării științifice, dezvoltă
rii tehnologice, proiectării și informaticii.

Desigur, punînd în lumină profundul umanism al 
politicii partidului nostru, preocuparea statornică a 
secretarului său general pentru ridicarea bunăstării 
celor ce muncesc, trecerea la majorarea retribuțiilor 
constituie un puternic îndemn pentru toți oamenii 
muncii de a acționa fără preget, cu spirit de răspun
dere pentru realizarea în cele mai bune condiții, la 
toți indicatorii cantitativi și calitativi, a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal. Numai prin îndepli
nirea integrală a planului la producția fizică, la pro
ducția destinată exportului, în domeniul investițiilor, 
numai prin creșterea mai puternică a productivității 
muncii, reducerea mai accentuată a consumurilor ma
teriale și energetice, ridicarea continuă a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, sporirea mai substan
țială a eficienței economice se poate asigura creșterea 
în ritm susținut a avuției sociale, a venitului național 
— baza trainică și sigură a creșterii continue a nive
lului de trai al întregului popor.

In pagina a ll-a : Pentru oameni, 
pentru bunăstarea lor — ecouri, de
clarații.
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PENTRU OAMENI, PENTRU BUNĂSTAREA LOR
Experiențe de munca diferite si o concluzie unica la care au 

ajuns comuniștii din două organizații de partid din Tîrgu Mures

Majorarea retribuțiilor - ilustrare elocventă a preocupării statornice 
a partidului pentru creșterea bunăstării poporului

Afe vom fote datoria Tinerii —cei dinții beneficiari

cu și mai multă responsabilitate
Zilele trecute am asistat la recep

ția unuia din blocurile 
cartier al Focșaniului. 
nuit pentru mine căci, 
place să aud părerea 
despre calitatea lucrărilor noastre. 
Fac lucrul acesta de aproape două 
decenii. Timp în care, în județul 
nostru s-au construit mai bine de 
38 000 apartamente. Toate ridicate pa
ralel cu noi întreprinderi indus
triale, unități comerciale și de pres
tări servicii, de asistență medicală, 
așezăminte de cultură și învățămînt, 
creșe, grădinițe, alte obiective desti
nate oamenilor muncii.

S-a schimbat cu totul înfățișarea 
Focșaniului, a celorlalte orașe din 
județul nostru. Chipul nou al așeză
rilor vrîncene este o oglindă ce re
flectă pe viu grija statornică a parti
dului și statului nostru pentru ca 
oamenii muncii să beneficieze în 
mod real de condiții de viată și 
muncă din ce în ce mai bune. Toate 
aceste construcții s-au realizat cu 
mari investiții alocate de stat. Dar 
nu numai înfățișarea localităților s-a 
schimbat, ci și oamenii. Profesii cu 
numai 23 de ani în urmă „rarități", 
ba chiar „unicate", la noi au devenit 
obișnuite t electronist, chimist, me
talurgist. constructor de mașini și 
multe altele. Oameni ai 
cupări și interese noi, 
puternicei dezvoltări a 
întregii țări.

Și iată că printre 
noilor apartamente, în așteptarea 
„che’lor". am auzit pe multi vor
bind despre condițiile de muncă și 
viată mereu mai bune, create de so
cietatea noastră oamenilor muncii, 
și in acest context, in mod firesc.

dintr-un nou 
Lucru obiș- 
ca zidar. îmi 
beneficiarilor

unor preo- 
pe măsura 
județului, a

beneficiarii

despre recentul Decret al Consiliu
lui de Stat pentru aplicarea majoră
rii retribuțiilor personalului munci
tor. act de adine umanism, manifes
tare a celei mai înalte griji față de 
condițiile de viată ale oamenilor 
muncii din patria noastră. Prevede
rile acestui Decret sînt mult discu
tate și de către noi. constructorii 
între care cei mai tineri vor bene
ficia de noile majorări începind 
cu data de 1 septembrie. încă o 
dată ne convingem, alături de în
tregul popor, că în societatea noas
tră, al cărei tel suprem este asigu
rarea bunăstării omului, munca fău
ritorilor de bunuri materiale și spi
rituale este răsplătită așa cum se 
cuvine. Știm că munca noastră, a 
constructorilor, este direct legată de 
continua creștere a bunăstării oame
nilor muncii. Iar așa cum arăta to
varășul Nicolae ~ 
tarea rostită la 
a Comitetului 
C.C. al P.C.R., 
cincinale va trebui să punem o bază 
trainică transformării radicale a 
vieții satelor, unde se vor crea con
diții mult apropiate de cele ale ora
șelor. Deci ne așteaptă un front de 
lucru și mal vast. Iată de ce noi. 
constructorii, ca și ceilalți oameni ai 
muncii din patria noastră, ne anga
jăm să ne facem datoria cu și mai 
multă responsabilitate, să contribuim 
cu faptele noastre la înflorirea con
tinuă a tării, la bunăstarea între
gului popor.

Nicolae NICOLAU 
constructor 
la intreprinderea-antrepriză 
de construcții-montaj Vrancea

Ceaușescu în cuvîn- 
ședința din 23 iulie 
Politic Executiv al 
în următoarele două

Numărul personalului muncitor care va beneficia,

pe etape, de majorarea retribuțiilor
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în aceste zile cînd Jar* întreagă 
a omagiat împlinirea celor 23 de ani 
de la memorabilul Congres al IX-lea 
al partidului, doresc să-mi alătur gin- 
dul la gîndul tuturor tinerilor țării, 
urînd secretarului general al parti
dului multă sănătate și putere de 
muncă, să ne trăiască intru multi 
ani, pentru ca toate proiectele noas
tre de astăzi consacrate dezvoltării 
țării și fericirii întregului popor să 
se transforme în fapte. Gîndul nos
tru de recunoștință are un temei în 
plus izvorît din acea grijă părin
tească pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu o manifestă față de con
dițiile noastre de muncă și viață, 
de formare și afirmare profesională. 
Cea mai elocventă expresie a acestei 
politici o constituie și recentele mă
suri de creștere a retribuției de care 
noi, tinerii, vom fi primii beneficiari.

Desigur, recentele măsuri de ma
jorare a retribuțiilor personalului 
muncitor și a pensiilor reprezintă o 
expresie a forței economiei noastre 
socialiste, care intr-o perioadă scurtă, 
cu deosebire în anii de după Con
gresul al IX-lea. prin punerea în 
valoare a capacităților creatoare ale 
poporului român, a devenit puterni
că. diversificată și dezvoltată armo
nios pe întregul teritoriu al patriei. 
Nu există zonă în România de azi 
unde să nu se fi înălțat obiectiva 
economice și social-cultural* care au 
înnoit chipul așezărilor, au schimbat 
modul de muncă și trai al oameni
lor. Pretutindeni se afirmă cu pu
tere în viață marele adevăr expri
mat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul partidului și statului 
nostru, că la noi socialismul se 
construiește cu poporul, pentru 
popor. Cu oamenii, pentru oameni.

Aparțin unui colectiv de cadre di
dactice care se ocupă de formarea 
prin muncă și pentru muncă a 1 300 
de elevi la cursuri de zi și seral, 
din care anual în jur de 200 îm
brățișează diferite meserii în uni
tățile cu profil de chimie și petro
chimie din Caracal, Corabia, din 
alte orașe din județ și din țară. 
Condițiile minunate de învățătură

create prin grija partidului tinerei 
generații din patria noastră permit 
pregătirea și afirmarea noastră în 
orice domeniu 
spus a noastră, 
sint unul din 
de mii de tineri 
iese împlinirea 
munoind în domeniul ales. Am ter
minat acum un an Facultatea de 
biologie, la Universitatea din Bucu
rești, și am devenit profesoară. La 
nici un an de cînd am început să 
lucrez, potrivit recentului Decret al 
Consiliului de Stat pentru aplicarea 
majorării retribuțiilor personalului
muncitor. voi beneficia încă din 
prima etapă — de la 1 octombrie — 
de majorarea retribuției. Cunosc din 
presă, de la emisiunile de radio 
și televiziune, de la martorii ocu
lari alte destine de tineri chiar 
cu diplome universitare-n buzunar, 
din diferite țâri ale lumii capitalis
te, care cad pradă flagelului șoma
jului, chiar de la primii pași in viață.

Cum îmi pot exprima recunoștința 
fată de condițiile de muncă și viață 
ce-mi sînt asigurate, față de noul 
act de înalt umanism al majorării 
retribuțiilor 1 Făcîndu-mi datoria așa 
cum ne îndeamnă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adică înzecin- 
du-mi eforturile pentru formarea de 
noi oameni. Înzestrați cu vaste cu
noștințe, patrioți și adevărați revo
luționari, gata să continue mărețele 
înfăptuiri atît de luminos prefigu
rate în Programul partidului, de ho- 
tărîrile Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului.

Alături de proaspeții absolvenți ai 
clasei a Xll-a a liceului unde pre
dau, care vor primi prima retribuție 
majorată, alături de’ toți’ tinerii pa
triei, de întregul popor, trăiesc in 
aceste zile mărețul adevăr al socie
tății noastre atît de firesc exprimat 
de secretarul general al partidului : 
„Construim socialismul cu oamenii, 
pentru oameni".
Violeta CONSTANTINESCU 
profesoară,
Liceul industrial nr. 2, Caracal

de activitate. Am 
pentru că si eu 
zecile si zecile 

ai țării care-și tră- 
visurilor de viață
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Deplini satisfacție,
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puternică ungajare
dezvoltarea și conservarea fondului 
forestier, pentru a adăuga la rezul
tatele din 1987, cînd, pentru activi
tatea bună desfășurată, colectivul 
nostru a fost distins cu „Ordinul 
Muncii" clasa I. alte noi împliniri, 
în acest an ne-am îndeplinit lună de 
lună indicatorii de plan și ne situăm 
printre primele unități din tară în 
întrecerea socialistă.

Ca răspuns la 
a partidului, a 
Nicolae Ceaușescu. 
bunăstării noastre 
rituale. în recenta 
a oamenilor muncii ne-am angajat 
să depășim toti indicatorii 
și să efectuăm suplimentar 
durirea si împădurirea a 323 
igienizarea a 3 000 hectare 
efectuarea unor lucrări de 
pe 2 000 hectare arborete tinere și 
altele. Ne vom strădui în continuare 
să contribuim la păstrarea echilibru
lui . ecologic.- șă asigurăm codrilor 
Bucovinei tinerețe veșnică.

Gheorqhe ROBANIUC 
pădurar,
inspectoratul silvic județean 
Suceava

Pentru mine, fiu al Sucevei, nimie 
nu poate ti mai frumos decît îngri- 
jitul codrilor. De trei ani. de cind 
am absolvit liceul silvic, sînt pădu
rar la ocolul silvic Ostra și răspund 
de peste 1 000 hectare de pădure din 
cele cîteva sute de mii de hectare 
existente în județul Suceava. Fac 
parte din marea familie a silvicul
torilor suceveni care administrează 
cel mai mare fond forestier din 
tară. Familie care, alături de cele
lalte detașamente de oameni ai mun
cii. se află in centrul atenției 
partidului. împreună cu ceilalți co- 

■legi ai mei. am primit cu puternică 
satisfacție măsurile stabilite. ,din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de majorare a retribuției personalu
lui muncitor.

Potrivit Decretului Consiliului de 
Stat pentru aplicarea majorării retri
buțiilor personalului muncitor, și noi, 
tinerii silvicultori, vom beneficia 
încă din prima etapă, din luna sep
tembrie, de aceste majorări. De fapt, 
in această primă etapă vom beneficia 
de mărirea retribuției un număr de 
circa 1 500 de oameni ai muncii din 
cadrul Inspectoratului silvic Sucea
va. Aceasta ne stimulează și mal 
mult să muncim cu dăruire pentru

■h 5 i •’im iy.!
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grija deosebită 
tovarășului 
pentru, creșterea 

materiale si spi- 
adunare generală

planului 
reîmpă- 
hectare. 
pădure, 
îngrijiri

Nu-i de ajuns să constați existența lipsurilor, 
trebuie să te angajezi pentru înlăturarea lor
în .Tezele din aprilie, ca și în idei

le din expunerea secretarului gene
ral al partidului la Consfătuirea 

cadrele de bază din 
activității organizatorice, 

politico-educative sînt 
printre altele, cu deo-

partidului 
cu activul și 
domeniile 
ideologice și 
abordate.
sebită rigoare științifică, locul și ro
lul criticii și autocriticii în activita
tea politico-organizatorică a organe
lor și organizațiilor de partid, in 
viața colectivelor de muncă. Factori 
importanți in perfectionarea siste
mului de conducere, cum sublinia 
secretarul general al partidului, cri
tica și autocritica au valoare numai 
atunci cind din ele s-au tras con
cluziile respective si se acționează 
pentru înlăturarea lipsurilor. In în
semnările de fată vom înfățișa cîte
va aspecte semnificative din două 
organizații de partid din municipiul 
Tirgu Mureș pentru a ilustra măsura 
în care organele și organizațiile de 
partid, in lumina acestei exigențe, 
înțeleg să folosească cu eficientă 
critica și autocritica în rezolvarea 
unor probleme cu care, intr-un mo
ment sau altul, se confruntă colecti
vele de muncă respective.

RIDICAREA PE NOI TREPTE A 
CLIMATULUI CRITICII ȘI AUTO
CRITICII CONSTRUCTIVE. Așa cum 
o dovedesc rezultatele din ultimii ani, 
ca și cele din acest an, puternica or
ganizație de partid de la întreprinde
rea „Metalotehnlca", prin mobilizarea 
energiilor întregului colectiv, a avut 
un rol hotăritor în consolidarea 
prestigiului unității.

— Viața arată — ne spune tova
rășul Eugen Pop. secretarul comite
tului de partid — că fără analiza șl 
studiul temeinic al propunerilor sau 
observațiilor critice formulate de co
muniști. acțiune urmată obligatoriu 
de stabilirea de responsabilități pre
cise. critica și autocritica devin o 
simplă formalitate. Or. pentru a evi
ta această situație, 
partid a încercat — si cred că a reu
șit — să imprime un stil de muncă 
eficient, capabil să determine spo
rirea răspunderii personale. Aceasta 
a făcut ca membrii de partid să 
teleagă din ce în ce mai mult 
apelind la critică și autocritică, 
ofere. în același timp, și soluții 
îndreptare a lucrurilor, să tragă con
cluzii pe baza cărora să poată — așa 
cum ne cere secretarul general al 
partidului — să acționeze pentru în
lăturarea lipsurilor.

în organizațiile de partid din a- 
ceastă unitate am reținut multe e- 
xemple care ilustrează această preo
cupare. Astfel. în organizația de 
bază nr. 5 de la secția mecanică II 
dm întreprindere, unde se produc, 

. în Principal, mașini*<Te tWotat recti- ' 
Iffiiî și'utilaje pe’baW'de-proiecte 
de autbutilafi, cCi beste 50 de comu
niști au demonstrat, iul o dată, că 
avurtci cînd din critică1, șl autocritică 
s-au tras concluziile necesare, cind 
s-au adoptat soluții de îndreptare în 
deplină cunoștință de cauză, aceas
ta poate avea o mare influentă în 
mobilizarea și valorificarea poten
țialului de energie și inițiativă al co
muniștilor, al întregului colectiv. Dar 
să argumentăm. La una din adună-

comitetul de

în
că, 
să 
de

. rile generale. , comunistul Kubik 
Gabor, maistru principal la secția 
mecanică II, releva un aspect de 
fond : „în ultima perioadă — ară
ta el — in adunările generale, noi 
tot criticăm faptul că. deși avem re
surse tehnice recunoscute, ne „miș
căm" greu cind e vorba de a asimila 
în fabricație produse de excepție, de 
care economia are nevoie la un mo
ment dat. Oferindu-ni-se acum 
un nou prilej de a demonstra 
ce poate colectivul nostru, a sosit, 
cred, momentul să trecem de la 
vorbe la fapte". Era de executat. în 
timp-record, o instalație de sudură 
automată prin multipuncte prin care 
se urmărea dublarea, pe aceas
tă bază, a producției de caroserii la 
întreprinderea de autoturisme Pi
tești. După analiza punct cu punct a 
măsurilor ce se impuneau, biroul or
ganizației de bază a cerut sprijinul 
comitetului de partid din secție. A- 
cesta a stabilit că. dată fiind com
plexitatea instalației, la realizarea ei 
să'*participe și comuniștii din orga
nizațiile de bază nr. 4 și 6. în total, 
peste 200 de comuniști, cărora, pe 
parcurs, li s-au adăugat toți lucră
torii secției mecanică II. Greutăți ? 
Nenumărate. „Momentul-cheie" în 
execuția instalației a fost însă pu
nerea de acord, prin efortul propriu 
al comuniștilor, a desenelor 
mentațiilor primite. între 
era o deplină concordanță, 
care colectivul și-a asumat, 
consultării specialiștilor de la atelie
rul propriu de proiectare, riscul de a 
realiza unele modificări construc
tive.

Cu aceeași operativitate, compe
tentă și spirit revoluționar s-a ac
ționat. tot în urma unor critici for
mulate in organizațiile de bază, și in 
cazul modernizării unor produse de 
bază din nomenclatorul de fabrica
ție. Bunăoară, criticindu-se faptul 
că mașina de tricotat rectilinie era 
realizată din fontă supradimensio
nată. unii comuniști. între care Sza- 
badi Albert și Tordaj Karoly. nu 
s-au mulțumit doar cu sesizarea a- 
cestei stări de fapt, ci au acționat ei 
înșiși pentru îndreptarea lucrurilor. 
Prin reproiectarea utilajului s-a asi
gurat îmbunătățirea designulul și di
minuarea consumului de fontă cu 
300 kg la fiecare mașină.

și docu- 
care nu 
etapă in 
în urma

RĂSPUNDEREA personala — 
FACTOR HOTARÎTOR AL EFICI
ENTEI MUNCII POLITICO-ORGA- 
NIZATORICE. Unele din aspectele 
privind folosirea criticii și autocriticii 
în vederea ridicării răspunderii per
sonale și colective din această uni
tate le-am regăsit și în activitatea 
organizației de partid de la Intre- 

' prinderea de pielărie și mănuși. în- 
tru’ctt circa 60 la sută din producția 
unității este destinată exportului, și 
aici comitetul de partid caută să Im
prime celor 16 organizații de bază o 
asemenea orientare îneît critica și 
autocritica, urmărirea modului de 
respectare a angajamentelor asuma
te să constituie, la toate punctele de 
lucru, un factor de creștere a răs
punderii de îmbunătățire a muncii.

—- încadrarea In normele de con
sum și eliminarea abaterilor de la

normele de calitate — ne spune to
varășa Maria Ștefănescu. secretara 
comitetului de partid din întreprin
dere — ne preocupă in mod deosebit 
în momentul de față. Tocmai de a- 
ceea. comitetul de partid a inițiat, 
prin discuții individuale cu comuniș
tii și instituirea controlului interfa- 
zic al calității produselor — ample 
acțiuni în care au fost implicați 
maiștri, C.T.C.-iști și alti specia
liști, lucrurile intrind. în ultima pe
rioadă. pe un făgaș bun. dar încă 
perfectibil.

Am insistat să aflăm cum au ac
ționat birourile organizațiilor do 
bază pentru transpunerea in viată a 
obiectivelor stabilite de comitetul de 
partid, in ce măsură critica și auto
critica activă și constructivă din a- 
dunările generale au contribuit la 
creșterea răspunderii personale. Pe 
lingă multe lucruri bune, am con
semnat insă și o seamă de neajun
suri. Astfel, temele adunărilor de 
partid au abordat, in multe cazuri, 
probleme generale de genul-: „Refe
rat asupra îndeplinirii planului", 
„Prelucrarea programului de ordine 
interioară" etc., etc. Din păcate, 
dezbaterea acestor teme — cu 
conținut general, constatativ — 
s-au abordat aspectele de fond 
activității productive, comuniștii 
vind doar „misiunea"... de a înre
gistra pasiv unele stări de fapt. în 
asemenea cazuri, adunarea generală 
a contribuit în mică măsură la în
tărirea răspunderii personale si co
lective. Să luăm, bunăoară, ca ter
men de referință obligația statutară 
ca fiecare comunist să raporteze și 
să răspundă în fata organizației de 
partid de activitatea sa. Or. se pune 
întrebarea : cum să se critice sau să 
se propună soluții de îndreptare a 
lucrurilor cînd. in primele luni din 
acest an. în secția confecții mănuși 
(atelierul de cusut), ca să dăm doar 
acest exemplu, unde disciplina mun
cii lasă de dorit, nici un comunist 
din cei 67, cîți numără organizația 
de bază nr. 11. nu a raportat în a- 
dunarea generală despre propria ac
tivitate ? De ce ? „Nu am înregistrat 
abateri grava de la normele de 
calitate* — ne-a asigurat tova
rășa Gagyi Ilona, secretar al orga
nizației respective. La organizația de 
bază nr. 6, de la atelierul de trico
tat. am încercat să aflăm cum esta 
însușită critica de către unii comu
niști. „Unii — ne spună muncitoarea 
Daniel Ana — in loc să-și facă o 
autocritică sinceră pentru calitatea 
slabă a muncii prestate, se eschivea
ză de răspundere si. socotind ca ne
fondate criticile aduse, persistă în 
aceleași greșeli".

Dacă pe ansamblu] întreprinderii 
au fost luate numeroase măsuri, cu 
deosebire de natură administrativă, 
pentru Întărirea disciplinei muncit 
în activitatea unor birouri ale orga
nizațiilor de bază privind promova
rea criticii și autocriticii revoluțio
nare în viața colectivelor, a creșterii 
răspunderii fiecărui comunist, a fie- 
căru om al muncii persistă încă ne
ajunsuri.

in 
un 
nu 
ale
a-

Gheorqh» GIURGIU 
corespondentul „Scfnteii*,

Largi posibilități locale pentru
dezvoltarea

între problemele de importanță 
deosebită pentru activitatea consi
liilor populare, subliniate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, la Conferința 
pe țară a pr.eședintilor . consiliilor 
populare, se inscrie și . dezvoltarea 
mai accentuată a prestărilor de ser
vicii către populație, în vederea mai 
bunei folosiri a forței de muncă, 
precum și pentru satisfacerea in mai 
bune condiții a cerințelor populației.

Programul elaborat in această di-

Sistematizarea și modernizarea localităților - parte integrantă a dezvoltării socialiste a țării■ ■

prestărilor de servicii
Din experiența 

unei comune doljene
învecinate, 
pentru

Pe harta județului prinde contur 
un viitor oraș agroindustrial

în recunoscuta sa hărnicie, poporul 
român iși măsoară azi timpul prin 
fapte neasemuite în multimilenara 
sa istorie : „Timpul trece, faptele 
rămin". Iar momentul de uriașă de
clanșare a faptei pentru istorie l-a 
constituit Congresul al IX-lea al 
partidului, care, înlăturînd false în
doieli și prejudecăți privind capaci
tatea creatoare a poporului, a inau
gurat epoca cea mai fertilă din e- 
xistenta poporului român — „Epoca 
Nicolae Ceausescu". „Pornim la un 
drum lung" — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, alesul întregului 
partid și popor la cîrma destinelor 
partidului și ale țării, sfătuindu-se 
cu oamenii. Iar acum, la numai 
două decenii și ceva. întregul popor 
privește cu mîndrie și recunoștință 
fată de partid și iubitul său condu
cător roadele acestui glorios drum.

Aceeași mîndrie pentru împliniri
le socialiste de pînă acum, aceeași 
hotărire de a înfăptui viitorul co
munist al țării sînt o prezență co
tidiană și în județul Ialomița.

— într-adevăr, drumul la care ne 
îndemna tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este un drum ai marilor împliniri și 
în județul nostru — ne spune tova
rășul Gheorghe Glodeanu, prim vice
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Ialomița. 
Dar să le luăm pe rînd : industria 
era formată atunci dintr-o fabrică 
de uscat tutun la Slobozia, o cără- 
midărie la Țăndărei. o fabrică de 
țiglă la Urziceni, plus depoul din 
Fetești.

— Azi, Ialomița își are un loc 
distinct în geografia industrială ro
mânească. Ea livrează 20 Ia sută 
din producția de ulei comestibil a 
tării, 9 la sută din cea de îngră
șăminte chimice, 8 la sută din cea 
de zahăr, iar la ferite, ulei de in

și texturate sîntem singurii produ
cători din țară ; clasă muncitoare : 
în aceste două decenii și ceva, în, 
județ s-au creat 30 000 locuri noi de 
muncă. Ceea ce, ca număr, înseamnă 
aproape o zecime din totalul popu
lației ; locuințe și edificii social-cul- 
turale : ciroa 22 000 apartamente pro
prietate de stat, 1 225 săli de clasă, 
din oare peste 790 la sate, 72 cămine 
culturale, 307 biblioteci. 94 cinema
tografe... Apartamente-n Ialomița de 
acum 20 de ani ? îți prisoseau de
getele de la miini ca să le numeri.

Cit despre agricultură, deși județ 
al pîinii. Ialomița producea în medie 
sub 2 000 kg de griu la hectar. Or, 
în prezent, recoltele „bune" de-acum 
20 de ani sint întrecute de două-trei 
ori de cele normale în prezent. Alta 
este și fața satului ialomițean, alta 
este și viata săteanului a cărui 
muncă este tot mai mult preluată 
de adevăratul arsenal tehnic cu 
care este înzestrată agricultura. Al
tele sînt și cerințele sătenilor privind 
condițiile actuale de muncă și viață. 
Cum să ridici un magazip ca lumea, 
un dispensar, un cămin cultural 
pentru cîteva zeci, sau hai să zicem 
o sută-două de familii din cutare 
sau cutare sat pierdut în întinderea 
Bărăganului ? Dar oamenii au ne
voie de așa ceva. Să meargă la oraș 
pentru a beneficia de ele ? Nu este 
mai firesc să le creăm condiții apro
piate de cele de la oraș ? Asa 
incit, și în județul nostru este pe 
deplin actuală sarcina subliniată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Te
zele din aprilie pentru plenara C.C. 
al P.C.R. de a asigura reducerea 
și chiar lichidarea unor deosebiri 
esențiale între sate și orașe. Iată 
de ce programul de sistematizare se 
înscrie ca un punct de primă im
portantă pe agenda de lucru a con
siliului popular județean.

Poate și întinderile nesfîrșite ale 
Bărăganului, poate și viscolele nă
prasnice sau „fetele morgana" ale 
verilor ca un cuptor, zid fluid între 
buza cerului și cîmpie, i-au creat 
ialomițeanului dorința de a fi între 
oameni, de a pune la cale împreună 
lucruri ce-i privesc viața, de e-și 
împărți viata proprie cu cea a în
tregii obști. Și totuși, condiții venind 
din străbuni i-a așezat pe oameni 
în sate mărunte, despărțite de dru
muri lungi și noroioase. Există în 
Ialomița numeroase sate în care 
numărul locuitorilor abia dacă atinge 
suta : Movileanca — 40, Livedea — 
34, Chiroiu, Pămînteni — 45, Valea 
Bisericii — 60 etc.

Ce se va întîmpla eu ele. ca și 
cu celelalte asemănătoare, al căror 
număr depășește 40 ? '— l-am între
bat pe tovarășul Viorel Mițurcă, 
erhitect-șef al județului.

— Ce s-a întîmplat și cu celelalte 
7—8, ai căror locuitori au hotăcît 
să se strămute „în mijlocul lumii, 
trăind ca lumea", cum sună o zicală 
ialomițeană — ne răspunde inter
locutorul.

într-adevăr, în ultimii 15 ani, de 
pe harta județului au dispărut o se
rie de localități, contopindu-se in 
altele, unde oamenii și-au durat 
case pe măsură, bucurindu-se de 
binefacerile civilizației aproape oră
șenești. Printre acestea se numără 
Motilva și Amara Nouă. I-am vizitat 
pe cițiva dintre foștii locuitori ai 
acestor sate in noile lor case din 
comuna Amara, viitor centru agro
industrial.

— Comună numai deocamdată — 
tine să precizeze primarul localită
ții, tovarășul Marin Diaconescu. 
Pentru că de pe acum ne aflăm, 
cum s-ar spune, cu un pas în oraș : 
din populația noastră de circa 7 000 
de oameni, aproape 500 locuiesc în

blocuri eu confort ca la oraș; 
dispensarul nostru uman, cu 5 medici 
specialiști și vreo 20 de cadre me
dicale medii, e dotat ca la oraș ; 
liceul nostru de 10 clase, cu 45 de 
învățători și profesori, cu laboratoa
rele și dotarea lui, a fost evidențiat 
pe județ pentru pregătirea celor- 
1 200 de elevi ai săi; magazinele’ 
noastre nu sînt cu nimic sub nivelul 
celor din municipiul de reședință ; 
ne numărăm an de an tot 
mai multe diplome de laureați 
ai Festivalului național „Cintarea 
României". Vom mai avea încă 180 
apartamente, cu magazine la parter, 
un liceu de 12 ani, noi unități de 
mică industrie. Și tot aici va fi 
sediul consiliului unic agroindustrial.

— Vom fi oraș, dar producător de 
pline — completează președintele co
operativei agricole, tovarășul Ion D. 
Măiță. Anul acesta, deși zilele de 
vipie tocmai la-nvîrtoșatul bobului 
de grîu ne-a mai „ciupit" din recol
tă, nu coborîm sub 6 000 kilograme 
la hectar, iar la porumb starea de 
vegetație e foarte bună.

— Și totuși, cum s-au adaptat „noii 
veniți", adică cei din fosta Motîlvă, 
1a condițiile Amarei ?

— Ca la ei acasă — ne răspunde, 
scurt, primarul. Dar la casă nouă. 
Aș zice chiar că și cei din Amara 
s-au adaptat în unele privințe la 
modul de a munci pămîntul al celor 
din Motîlva.

Pornim spre strada Motîlva. Ne 
oprim la casa lui Radu Constantin. 
Nu e însă acasă, e pe tarla. O găsim, 
în schimb, pe soția sa, Paraschiva, 
care trebăluiește în grădina de le
gume. Cum de-ati venit aici ? — o 
întrebăm.

— De ce să nu fim și noi în 
mijlocul lumii, ca lumea ? Ce vină 
aveam că ne-am născut dincolo de 
noroaie, unde cîteodată nici șareta 
poștașului nu putea birui. Ce film, 
ce teatru, ce doctor ?

în casa cu cinci camere — sufra
gerie, dormitoare, baie — confortul 
e ca la oraș.

— Parcă-i șade altfel televizorului, 
altfel covorului, altfel mașinii de

cusut. Sîrit la locul lor — ne spune 
gazda.

...Amintiri, evocări, planuri 1 Di
rectorul școlii de zece ani, Jean 
Căciulă, profesor de geografie, cu
noaște bine istoria Motîlvei. își a- 
mintește de zilele de toamnă și. 
iarnă .cînd căruța ce-i aducea la 
școală pe copiii din Motîlva întțrzia 
cu roțile-n noroi pină la butuci. 
Parcă-i un veac de-atunci, copiilor 
de azi (laureați la faza pe județ a 
olimpiadelor) nici nu le vine să 
creadă. Motilva și-a mutat numele 
pe-o stradă de viitor oraș. Și-s nu
mărați anii pină cînd pe certifica
tele de naștere ale viitorilor prunci 
va scrie „născut in orașul Amara", 
iar pe cele de bacalaureat ..absol
vent al liceului din Amara".

Seara, la Centrul de cultură și 
creație „Cîntarea României", printre 
cei 130 de artiști amatori, frații mo- 
tîlveni Ilie Florea și Constantin Du
mitru repetă de zor cu copiii fluie
rași și cimpoieri ai Amarei. „Dumi
nică după-amiază îi scoatem pe copii 
la hora țărănească a . tării" — 
ne explică directorul Dumi
tru Petre. O numim „hora tării" 
pentru că la ea participă oameni din 
toată tara, veniți la tratament Ia 
sanatoriul Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție.

Seara, tirziu, la consiliul popular, 
un om îl aștepta pe primar. Pro
fesorul de limbă română Costache 
Chelaru,

— M-am săturat de atîtea navete 
— spune dînsul. Am făcut naveta și 
cu căruța, și cu autobuzul de la 
Motilva la Slobozia, unde am un a- 
partament de la stat. Vreau să mă 
stabilesc la Amara. Știu că-n curind 
vor fi gata 18 apartamente. Nu s-ar 
putea...

— Desigur, vom cîntări cererea 
în biroul executiv — zice primarul. 
Cred că se va aproba.

...Iar luminile din ferestrele celor 
120 de apartamente se răresc, se 
sting pe rînd și cele ale caselor de 
pe strada Motilva. Orașul de miine 
își încheie o nouă zi de muncă.

Laurențiu DUȚA

recție de Consiliul popular județean 
Dolj, pe perioada cincinalului 1986— 
1990, întocmit în lumina documen
telor de partid pentru acest do
meniu. a constituit cadrul pen
tru inițierea de măsuri concre
te și eficiente in această privin
ță la nivelul fiecărei unițăti ad- 
ministrativ-teritoriale doljene, deci 
inclusiv pentru consiliul popular al 
comunei noastre — Ostroveni. De-a 
lungul anilor, comuna și-a cîștigat o 
frumoasă reputație, bazîndu-se mai 
ales pe posibilitățile locale, pe hăr
nicia, voința și atașamentul fată de 
localitate ale celor peste 7 600 de lo
cuitori, pe forța creatoare a iniția
tivei și acțiunii lor. Cele două coope
rative agricole de producție și 4 sec
ții de mecanizare a agriculturii au 
constituit sursa unor venituri ce se 
reflectă poate cel mai bine in nive
lul fiecăreia dintre cele 2 200 gos
podării ale populației, în existenta 
unui mare număr de obiecte de fo
losință îndelungată, ce se găsesc, 
practic, in fiecare gospodărie. Spre 
exemplu, numai în ultimii 10 ani 
s-au construit peste 450 case noi, 
spațioase și s-au cumpărat aproape 
180 de autoturisme.

Dotarea sporită și creșterea bună
stării au permis și dezvoltarea accen
tuată a prestărilor de servicii, feno
men caracteristic vieții noi, indice al 
gradului de civilizație. Astfel, in a- 
cest an. la nivelul comunei Ostroveni 
există un număr de 62 unități de 
prestări de servicii, cu 16 mai multe 
decit in anul de început al actualu
lui cincinal. Activitatea acestora 
este organizată in 42 de profiluri, a- 
sigurind solutionarea corespunză
toare a tuturor solicitărilor ce
tățenilor din comună.

Consiliul popular a organizat 20 de 
secții de prestări servicii cu 16 pro
filuri, care au realizat, în anul 
1987, un beneficiu de peste două 
milioane lei. iar pe primele 5 
luni ale anului 1988, un bene
ficiu de 485 mii lei, contribuind 
astfel Ia autofinanțarea consiliului 
popular. Din aceste activități enu- • 
merăm : construcții zidărie-vopsito- 
rie. reparații Îmbrăcăminte, dogărie, 
tîmplărie, foto, prelucrat lemn, con
strucții metalice, uruitoare pentru 
furaje, dărăcit lină, reparații auto, 
încărcat sifoane și sucuri, fri
zerie, țesut covoare oltenești, fo
rat puțuri etc. Un loc de primă mă
rime ii ocupă timplăria industrială, 
ea fiind cea mai bună unitate din 
comună, constituind o importantă 
sursă de venituri la bugetul local. 
Aici lucrează 32 muncitori în două 
schimburi. în anul 1987 această uni
tate a realizat o producție-marfă in 
valoare de 3,5 milioane lei, obținînd 
un beneficiu de 1.2 milioane lei. Sec
ția lucrează produse din lemn soli
citate de cetățenii din comună și co-

munele 
produse 
deri industriale, 
separatoare, lăzi 
accesorii, rafturi 
licitate de 1______
„Electroputere" Craiova, 
toarea" București etc. __ . ___
faptul că aceste repere și produse 
se prelucrează numai din deșeuri 
lemnoase.

O experiență aparte considerăm că 
există in comuna noastră în ceea ce 
privește preocuparea conducerii ce
lor două cooperative agricole de pro
ducție pentru dezvoltarea unor uni
tăți de industrie mică și servicii, 
conducind la o mai bună folosire a 
resurselor locale și cu efecte directe 
în ridicarea valorii normei de mun
că. în același timp, dezvoltarea a- 
cestor unități a condus la creșterea 
puterii economice a comunei, la ca
lificarea și perfectionarea profesio
nală a unui mare număr de cetățeni, 
la ridicarea gradului de civilizație al 
vieții oamenilor. Ca să exemplific, 
numai la C.A.P. Ostroveni a fost 
organizat un frumos platou industrial 
constituit din 12 unități de industrie 
mică și prestări de servicii : croito
rie, cojocărie, tăbăcărie, împletituri 
din răchită, prelucrat sorg, reparații 
unelte de uz casnic și biciclete, lăcă- 
tușărie-fierărie, tîmplărie, lemnărie, 
construcții de oare tip furgon și căru
țe, o microfabrică de conserve. Toate 
acestea, ținînd seama de schit* de 
sistematizare a localității, au fost 
comasate și grupate într-un frumos și 
modern ansamblu, în cadrul căruia se 
valorifică cu succes o serie de re
surse locale ca : lemnul de salcim și 
stejar pentru construcțiile de care și 
căruțe, răchita pentru coșuri tradi
ționale, pielioelele de iepuri din 
crescătoria proprie a unității, argila 
pentru confecționat cărămidă atît 
pentru nevoi proprii, cît și pentru 
solicitările cetățenilor etc.

Consiliul popular a analizat perio
dic acest domeniu de activitate, asi- 
gurînd, totodată, o colaborare strînsă 
între organizatorii unităților respec
tive în cooperarea pentru realizarea 
produselor, pentru finalizarea con
tractelor încheiate  .
pentru a căpăta încrederea deplină 
a acestora și permanentizarea con
tractelor anuale.

Ceea ce aș vrea să subliniez în 
încheiere este că propria noastră 
experiență ne-a demonstrat că atunci 
cind există inițiativă, cînd se sti
mulează și se dă curs propuneri
lor și sugestiilor cetățenilor 
cind se apelează la forțele, 
capacitățile și hărnicia lor, și la 
ca și în fiecare comună, sînt 
meroase resurse materiale și umane 
ce pot fi puse cu folos in valoare in 
interesul prosperității și dezvoltării 
comunei, al locuitorilor săi.

Stan PREDUS 
președintele Consiliului 
al comunei Ostroveni, 
județul Dolj
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ÎN AGRICULTURĂ

SUCEAVA; Pentru grăbirea 
secerișului - măsuri deosebite, 
în funcție de starea terenului
De cîteva zile a început și In jude

țul Suceava recoltarea culturilor de 
griu și secară de pe cele 36 000 hec
tare. „La această importantă acțiune 
— ne spunea tovarășul Constantin 
Bahrinceanu, directorul Trustului 
S.M.A. — sînt mobilizate 716 combi
ne, care se află acum în plină activi
tate. In funcție de starea de umidi
tate a solului și a boabelor, se trece 
operativ la lucru cu toate mijloacele 
existente. în acest scop, se seceră 
capetele lanurilor și se desparte tar
laua în așa fel încît fiecare porțiune 
să reprezinte norma zilnică a unui 
modul de combine. Astfel, mecaniza
torii de pe combine, împreună cu 
șeful de fermă repartizat la aria 
respectivă, răspund de calitatea re
coltării. în componența formațiilor 
de muncă sînt și 220 prese, care asi
gură balotarea paielor de pe mai 
bine de 1 200 hectare zilnic".

Deoarece stadiul de coacere nu 
este peste tot același, fiind mai 
avansat in consiliile unice agroindus
triale Liteni și Verești, în această 
zonă a fost suplimentat numărul de 
combine. Așa s-a reușit ca pînă în 
seara zilei de 25 iulie recolta de griu 
să fie ștrînsă de pe 37 la sută din 
suprafață în consiliul agroindustrial 
Verești, și de pe 24 la sută în consi
liul agroindustrial^ Liteni, procente 
mult superioare ’’mediei pe județ, 
care era de 13 la sută. Vremea 
schimbătoare împiedică însă atinge
rea vitezei zilnice planificate. Dacă 
luni, 25 iulie, a fost o zi călduroasă 
și s-a putut lucra în marea majori
tate a unităților agricole, în seara 
aceleiași zile a plouat torențial, can
titățile de apă căzute atingînd 25 litri 
pe metru pătrat în zona Scheia- 
Ilișești. In unitățile în care a plouat 
însă mai puțin, cum sînt cele djn 
'consiliul agroihdud&ial ferești, s-a 
lucrat, din plin chiar din .prima parte 
a zilei de marți. La cooperativa agri
colă de producție Dumbrăveni, 
16 combine ale secției de mecanizare 
de aici, precum și alte 15 venite în 
ajutor de la secția din Marginea, sau 
care mai întîi au lucrat în sudul ță
rii au intrat în lanuri la ora 10,30. 
„Unitatea noastră — ne spunea in- 
ginerul-șef, Viorel Stoica — a găzduit 
un schimb de experiență județean, în 
perioada recoltării orzului, privind 
desfășurarea campaniei de seceriș. 
De aceea am adoptat metodele cele 
mai bune de organizare a muncii. în 
fiecare fermă am alcătuit formații 
de cite 50—60 membri cooperatori, 
care au cosit toate suprafețele de 
griu. căzut, înainte de intrarea com
binelor în lan. Așa am redus la mi

nimum pierderile de producție. Cu 
forțele de care dispunem și cu me
canizatorii harnici pe care ii avem, 
dacă vremea va ține cu nqi, dumini
că, cel tîrziu, vom încheia recoltarea 
griului de pe întreaga suprafață de 
780 hectare".

Și la cooperativa agricolă din Fin- 
tînele, alături de cele 10 combine 
proprii, lucrau 12 combine venite in 
ajutor de la C.A.P. Horodnic, unitate 
situată în zona premontană a jude
țului. Deși au început lucrul lă ora 
11,30, în ziua de 26 iulie s-a reușit șă 
se recolteze griul de pe 80 hectare. 
Și aici, la fiecare modul, cite 6 
echipă formată din 4—5 cooperatori 
cosește porțiunile unde griul este că
zut, pentru a crea front larg de lu
cru combinelor. Unitatea se confrun
tă însă cu o situație deosebită, in 
sensul că pe unele tarlale apa băl-

brăila; Operativitate maximă 
la strîngerea și livrarea 

legumelor
Ne aflăm într-o perioadă in , care 

horticultura brăileană se află într-un 
adevărat „sezon de vîrf“. Preocupa
rea legumicultorilor în aceste , zile 
ește. concentrată. îrț. țlij'pcțla recoltării 
și valorificării operative a produc
ției. „Zilnic — ne precizează tova
rășul Victor Popescu, directorul 
Trustului horticol județean — ' sînt 
strînse peste 2 100 tone legume. Din 
această cantitate, tomatele reprezin
tă 800 tone, iar restul le constituie 
fasolea păstăi, varza, castraveții, ar
deii și vinetele. Pe baza măsurilor 
luate de comitetul județean de partid 
se acționează în vederea., suplimen
tării graficului zilnic de recoltare și 
valorificare a legumelor, astfel'încît 
să se ajungă la peste 2 500 tone pe 
zi". în acest sens, se acționează pe 
multiple planuri. Bunăoară, Comite
tul municipal de partid Brăila a or
ganizat acțiuni de amploare pentru 
ajutorarea unităților legumicole din 
zonă cu forță de muncă, constituită 
din rindul lucrătorilor din unitățile 

tește din cauza ploilor căzute in ul
tima vreme. Sigur, nu se așteaptă 
uscarea solului, ci s-a trecut: la 
treabă. Astfel, la fermele nr. 1 și 2 
au fost mobilizați peste 500 coopera
tori pentru a secera griul de pe cele 
50 hectare Unde apa băltește. De alt
fel, și secara de pe 50 hectare a tre
buit, din cauză că era căzută la pă- 
mînt, să fie recoltată manual de că
tre formații, de secerători, care au 
pus-o in clăi, urmînd să fie treierată 
staționar.

Cu toate că, după cum spuneam, 
in seara zilei de 25 iulie a plouat, 
marți după-amiază s-a reluat recol
tarea și în alte unități, comandamen
tul agricol județean dispunînd gru
parea operativă a combinelor în zo
nele în care se poate lucra. 'Făptui 
că este asigurată asistența tehnică 
pentru toate formațiile, că defecțiu
nile se remediază seara, , iar trans
portul producției se desfășoară 
fluent, că se urmărește reducerea la 
maximum a Întreruperilor permite 
utilizarea eficientă a fiecărei ore 
bune de lucru. Totuși, se intîmpină 
și greutăți din cauza curelelor de 
transmisie. Deși ar trebui să țină o 
campanie Întreagă, unele curele se 
rup, chiar după o zi de folosire. în 
pofida acestor greutăți, mecahizato- 
rii, specialiștii și cooperatorii își in
tensifică eforturile pentru a termina 
recoltarea griului în cel mai scurt 
tfjrtip.

Sava BEJINARIU
I corespondentul „Scinteii* 

social-economice brăilene, elevi etc. 
S-a majorat, de asemenea, capacita
tea de transport, iar beneficiarii asi
gură' mijloacele ■ solicitate. la nivelul 
graficelor zilnice stabilite, pentru 
fiecare unitate cultivatoare. Pînă in 
prezent, cele mai bune rezultate pri
vind livrarea legumelor le-au obți
nut I.A.S. „Dunărea", Stațiunea de 
cercetări pentru legumicultură, aso
ciațiile legumicole din Traian, 1 Mai 
și Suțu, precum și cooperativele a- 
gricole ■ din Jirlău . și Roșiori. Sînt 
însă și unele unități care au Înre
gistrat tin ritm încetinit Ia recoltate 
și livrare datorită în special defici
ențelor în organizarea activităților, în 
această situație fiind cooperativele 
agricole Vișani, Gemenele, Tufești, 
Gropent, Romanu și altele.

La I.A.S. „Dunărea" — cu o su
prafață de 800 hectare legume, din 
care 450 hectare legume timpurii — 
directorul unității, tovarășul Nicolae 
Popescu, ne spune : „Recoltăm zil
nic peste 100 tone legume, ceea ca 

ne va permite să ajungem la finele 
lunii Ia circa 3 000 tone legume total 
livrate la fondul de stat. Aceasta, și 
datorită forței de muncă suplimen
tare sosite din unități economice 
brăilene. Avem un plan de livrări la 
fondul de stat și la export de 11 000 
tone, pe care-1 vom depăși cu peste 
10 la sută". Ne convingem la fața 
locului că estimările directorului se 
regăsesc în cîmp în producțiile bune 
și foarte bune și care se poate spune 
că reprezintă de acum o certitudine. 
In cele cinci ferme cultivatoare se 
muncește organizat la recoltat și sor
tat, în fruntea acțiunii situîndu-se 
ferma nr. 5 condusă de Vasile Bizu- 
buc. Aici, atît la recoltare, cit și la 
sortarea roșiilor, se lucrează cu aten
ție, depășindu-se cu mult norma zil
nică prevăzută. La fel de repede și 
bine se acționează și în celelalte 
ferme legumicole ale Întreprinderii.

Trecem și prin cîteva ferme apar- 
ținînd Stațiunii de cercetare și pro
ducție legumicolă Brăila. La ferma 
nr. 7, circa 60 de culegători alimen
tează în permanență punctul de sor
tare cu cîte 4,5 tone roșii, ce sînt ex
pediate pentru piață sau export. Cu 
bune rezultate se desfășoară și ac
tivitatea din fermele nr. 3, 4, 5, unde 
se lucrează atît la recoltare, cit și 
la întreținerea sau înființarea cul
turilor duble și succesive de legu
me. Reținem in final că Stațiunea 
de cercetări din Brăila are o supra
față prevăzută de 1 055 hectare legu
me, din care pe 150 hectare recolta 
a ajuns acum la maturitate.

Continuăm raidul prin grădinile 
Asociației economice de stat și co
operatiste 1 Mai, unitate care deține 
o suprafață de 427 hectare cu le
gume timpurii. Ne oprim la ferma 
nr. 1 Tichilești. Șeful fermei. Cris- 
tache Cerchia, ne spune : „Am tre
cut cu toate forțele Ia recoltarea to
matelor timpurii de pe cele 11 hec
tare. Producția este bună. Ne vom 
onora în Întregime graficele stabilite 
pentru această săptămînă. De altfel, 
pe ansamblu, Asociația legumicolă
1 Mai a livrat pînă la această dată 
372 tone varză, 300 tone tomate, 60 
tone castraveți, 80 tone morcovi,
2 090 tone cartofi, 103 tone ceapă etc".

în finalul raidului ne oprim în 
zona portuară, unde au fost amena
jate recent, cu sprijinul unităților 
industriale, trei centre de sortare, 
care permit o bună desfășurare a 
muncii. Aici sînt aduse produsele 
realizate de cinci mari unități legu
micole din județ. Se lucrează cu for
țe sporite, iar ritmul de sortare și. li
vrare este în continuă creștere.

în concluzie se poate spune că ac
tivitatea în legumicultura județului 
Brăila se desfășoară mult mai bine 
decit in anii precedenți, fapt dove
dit nu numai de starea generală de 
întreținere și de producție a grădi
nilor, ci și de cantitățile mari de le
gume care se recoltează și se li
vrează acum beneficiarilor stabiliți 
prin grafic. Comandamentul jude
țean pentru agricultură analizează 
zilnic graficele de recoltare și livra
re, stabilind, ori de cîte ori este ne
cesar, măsurile operative menite să 
contribuie la înlăturarea unor even
tuale neajunsuri.

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scinteii"

OLT: Unde organizarea e bună, plantele 
au apă din belșug

în județul Olt, unde nu a căzut 
strop de ploaie săptămîni de-a rîn- 
dul. deficitul de apă pe adîncimea 
0—80 cm a ajuns considerabil, 
astfel că irigarea culturilor a devenit 
o cerință vitală pentru menținerea 
acestora în stare de vegetație și, 
respectiv, pentru obținerea de pro
ducții mari. Comandamentul jude
țean pentru agricultură, anal'zînd 
modul cum se acționează în actuala 
campanie de irigații,, a adoptat mă
surile pentru ca marile sisteme de 
irigații existente în județ să se în
cadreze cit mai bine în programele 
de udări.

Am urmărit aceste aspecte în uni
tățile agricole cuprinse în sistemul 
hidroameliorativ Caracal, pe par
cursul mai multor zile, împreună cu 
tovarășul Eugen Cranta, șeful sis
temului. Mai întîi subliniem faptul 
că, prin terminarea lucrărilor la ca
nalele de distribuție și efectuarea 
probelor de funcționare a pompe
lor și instalațiilor de la stațiile de 
repompare și de punere sub presiu
ne, suprafața amenajată pentru 
irigat în terasa Caracal și-a mărit 
potențialul cu aproape 7 000 hectare, 
apa puțind ajunge din Iacul de 
acumulare al hidrocentralei Drăgă- 
nești, de pe Olt, pe ogoarele coope
rativelor agricole Dobrosloveni, 
Fălcoiu, Osica de Sus, Cioroiu, I.A.S. 
Redea ș.a.

Suprafața Irigată zilnic în sistemul 
Caracal este de 600 hectare, cu puțin 
mai mare decit cea prevăzută în 
program. în cooperativele agricole 
Drăghicenl, Fărcașele. Osica, Cezierii, 

Caracal și Dobrosloveni, in care am 
efectuat investigația de față, cea 
mai bună organizare am putut-o 
constata la C.A.P. Caracal, pe care o 
și supunem atenției. Tovarășul Radu 
Tpnea, președintele unității, ne-a 
pus la dispoziție un desfășurător, 
unde este ținută evidența pe fiecare 
antenă, aripă de ploaie și cultură în 
parte, cu programul și normele zil
nice, cu întreruperi urmărite pînă la 
nivel, de aspersor, pe cinci categorii 
de cauze. El este completat, de dotlă 
ori pe zi, de către președintele uni
tății, care răspunde, direct de irigații, 
precum și de cei trei tehnicieni, cu 
sarcini exclusive la irigat. Este vorba 
de o acțiune cu eficiență maximă 
în teren, fapt de care ne-am con
vins după ce am văzut modul în care 
se desfășoară udările. Pentruiriga
rea. săptăminală a 450 hectare, 
cuprinse in program, erau suficiente 
45 de aripi de ploaie. în realitate sînt 
folosite 67, uri riumăr de 22 aflîn- 
du-se „în așteptare", ele' fiind in
stalate înaintea orelor stabilite pen
tru viitoarea mutare a conductelor. 
Procedeul urmărea nu numai opera
tivitatea, ci și mărirea timpului de 
udare efectivă.

Arii detaliat modul de organizare 
a acestei importante activități cu 
speranța că și cei de la C.A.P. Dră- 
ghiceni, vecinii celor de la Caracal, 
vor avea cîte ceva de învățat din 
el. Nu spunem că aici nu există 
preocupare pentru irigat. Dimpotri
vă, tovarășa Elena Neculăiță, prima
rul comunei, părea destul de agita
tă, alergînd de la o fermă la alta, 
in timp ce președintele cooperativei 

agricole avea niște probleme, iar 
inginerul-șef era nou, de cîteva zile 
în unitate. în funcțiune se aflau 61 
aripi de ploaie din 100 în inventar. 
Ni se precizează că sînt suficiente 
pentru realizarea programului zilnic, 
dar credem că nu ar fi rău dacă și 
aici s-ar lua riotă de practica aripi
lor. „în-așteptare", folosită la C.A.P. 
Caracal. Cit despre cei 61 de udători, 
se pare că ar fi fost prin lanuri, am 
și întîlnit cîțiva, dar sînt și dintre 
aceia pe care nici măcar conducerea 
cooperativei nu prea i-a văzut de la 
începutul campaniei. Toate aceste, 
să le zicem, greutăți se răsfring 
asupra stării unora dintre culturi. 
In timp ce apa trece la cîțiva pași 
prin canalele de distribuire, repom- 
pată de trei ori pentru a ajunge la 
cota de peste 90 metri deasupra 
lacului de pe Olt, pe ogoarele de la 
Drăghicești o parte dintre culturi 
acuză din plin efectele secetei.

La C.A.P. Cezieni, Osica, Dobroslo
veni. Fărcașele, am constatat o bună 
desfășurare, a întregii activități. 
Considerăm insă că la cooperativa 
agricolă din Fărcașele trebuie întări
te supravegherea funcționării asper- 
soarelor și controlul în acest sens. 
Cit despre desfășurarea muncii la 
stațiile sistemului, se poate constata 
în aceste zile o activitate bine pusă 
la punct, urmărită moment de mo
ment de dispeceratul central, inter- 
venindu-se cu promptitudine oricind 
și oriunde este cazul.

Mihat GRIGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scinteii"

ÎN INDUSTRIE PIANUL LA EXPORT- ÎNDEPLINIT RITMIC, LA ÎNALT NIVEL CAUTATIVI
Pe măsura competenței H uncitorești

Din experiența întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală

Realizarea integrală, ritmică și la un Înalt nivel 
calitativ a fiecărei comenzi încheiate cu partenerii 
străini trebuie să constituie în această perioadă — 
așa cum s-a subliniat și la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — o priori
tate pentru toate colectivele de oameni ai muncii. în
deplinirea integrală a sarcinilor la export este legată, 
după cum se știe, de organizarea temeinică a între
gii activități productive, de constituirea unor secții, 
linii și formații specializate pentru producția de ex
port. O răspundere deosebită au în această privință 
comisiile de export din fiecare unitate, care trebuie

șă urmărească zi de zi, cu maximă exigență Îndepli
nirea riguroasă a sarcinilor stabilite. De fapt, Îndepli
nirea in cele mai bune condiții a sarcinilor de export 
vizează deopotrivă eforturile colectivelor de oameni 
ai muncii din întreprinderi, centrale, ministere, între
prinderi de comerț exterior.

In sondajul nostru de astăzi vom releva o expe
riență deosebită desprinsă din activitatea întreprin
derii de utilaj chimie „Grivița roșie" din Capitală, 
experiență care ilustrează că acolo unde exportul se 
bucură de maximă atenție rezultatele valoroase nu 
întîrzie să apară.

încă de la intrarea in puternica 
unitate industrială care este între
prinderea de utilaj chimic „Grivița 
roșie", privirile sînt atrase de un pa
nou pe care se poate citi : „In acest 
an planul la export va fi cu 24,1 la 
sută mai mare decit in anul prece
dent". De la un an la altul, binecu
noscuta întreprindere bucureșteană 
exportă cantități tot mai mari de uti
laj tehnologic. O dinamică ascendentă 
care vorbește convingător atît despre 
performanțele tehnice și funcționale 
ale utilajelor de aici, cît și despre ca
pacitatea tehnică a acestui puternic 
colectiv de a se alinia la cele mai 
înalte exigențe ale partenerilor de 
peste hotare. Prin ce se caracteri
zează experiența acumulată de co
lectivul unității, care în ultimii 15 ani 
și-a îndeplinit cu regularitate sarci
nile la export ? Cum se explică fap
tul că an de an pe adresa unității 
sosesc tot mai multe comenzi de la 
diverși parteneri străini ?

PROMPTITUDINE ÎN ONORAREA 
FIECĂREI COMENZI. Rezultatele 
obținute constituie cel mai solid ar
gument al faptului că produsele care 
poartă marca „Griro" sînt foarte bine 
cotate pe piața externă.

— In perioada care a trecut din 
acest an nu numai că ne-am ono
rat integral toate comenzile înche
iate cu partenerii externi, ci chiar 
am livrat peste plan utilaje și echi
pamente in valoare de 5.8 milioane 
lei — ne spune tovarășul Ion Ste- 
rian, șeful serviciului desfacere. 
Practic, toți oamenii muncii din în

treprindere acționează in două di
recții principale : adaptarea rapidă a 
fabricației la solicitările partenerilor 
străini, care doresc produse de înalt 
nivel calitativ, și onorarea la termen 
sau chiar in avans a fiecărei co
menzi în parte.

Cum sînt îndeplinite acțiunile me
nite să dea viață obiectivelor prio
ritare? Amănunte ne oferă inginerul 
Marian Trașcă, șeful secției cazan- 
gerie III, sector în care produsele 
destinate exportului au o mare pon
dere :

— în ultima perioadă de timp, pe 
plan mondial duratele de realizare a 
investițiilor s-au scurtat foarte mult. 
Implicit, termenele de execuție și li
vrare a utilajelor tehnologice s-au 
scurtat și ele substanțial. Firește, în 
aceste condiții, se pune problema ,a- 
daptării fabricației lă noile cerinței 
Cum am reușit noi acest lucru ? în 
primul rînd prin acordarea unei a- 
tenții sporite aprovizionării ritmice 
cu materialele de bază : tablă, țevi 
și electrozi. Apoi, avîrid grijă ca do
cumentația și tehnologiile de execu
ție să fie de cea mai bună calitate, 
iar execuția propriu-zisă să respecte 
graficele stabilite. Organizînd astfel 
producția de export, urmărind grafi
cele de execuție zilnic si analizînd 
tot zilnic stadiul fiecărei comenzi, 
am reușit să ne onorăm la, termen 
toate comenzile, iar in unele cazuri, 
cind partenerul ne-a solicitat, chiar 
să devansăm unele termene de exe
cuție.

Pentru ciștigarea de noi parte

neri ș! piețe de desfacere, în ca
drul sectorului pregătirea fabricației 
s-a înființat un colectiv de ofertare, 
care analizează amănunțit specifica
țiile și condițiile tehnice de execuție, 
in așa fel incit utilajele tehnologice 
— care se știe că au cicluri lungi de 
fabricație și implică respectarea cu 
strictețe a unor condiții tehnice deo
sebite — să fie realizate la termen, 
în condiții de calitate ireproșabilă.

FLUXURI TEHNOLOGICE ALE 
CALITĂȚII. Cind peste 65 la sută 
din volumul producției se exportă 
este firesc ca toate utilajele și in
stalațiile executate să fie de calitate 
ireproșabilă, Ceea ce se și reușește 
în fapt. Dispunind de o dotare teh
nică modernă, colectivul unității 
este capabil să execute orice tip de 
utilaj tehnologic pentru industria 
chimică, petrochimică sau sectoare 
cu un profil apropiat. Astfel, în ul
tima perioadă în unitate s-au pus la 
punct și se aplică tehnologii dintre 
cele mai moderne la nivelul mon
dial, în special în domeniul sudurii 
și controlului nedistructiv, operații 
cu o pondere însemnată în manopera 
ihtrepripderii.

— Prin calitate, funcționalitate și 
fiabilitate sporită, produsele noastre 
s-au impus în peste 20 de țări ale 

-lumii — ne spune tovarășul Ștefan 
Guruiță, inginer-șef cu pregătirea 
fabricației. De mai multă vreme 
executăm utilaje după standardele 
internaționale, iar în unele cazuri 
realizăm produse și,după standardele 
clientului. Practic, putem executa

orice tip de produs. Primim oferte de 
la tot mai mulți parteneri care re
cunosc calitatea utilajelor cu marca 
„Griro".

— Cum s-a ajuns la aceste perfor
manțe tehnice de excepție ?

— Prin aplicarea unui eficient 
sistem de asigurare a calității, în a- 
cest sens, am organizat compartimen
tul de pregătire a fabricației, com
partimentul C.T.C. și fabricația in 
așa fel incit să existe un control 
riguros pe fiecare fază de fa
bricație, pe baza unor proceduri și 
tehnici de control adecvate pentru 
fiecare furnitură in parte. Astfel, 
avem fluxuri pentru vase sub pre
siune, fluxuri pentru schimbătoare 
de căldură, coloane de distilare, in
stalații de răcire. Totodată, am or
ganizat brigăzi de lucru specializate 
pe tipuri de repere identice sau si
milare. Este cazul brigăzilor conduse 
de Aurel Drumcea, Aurel Dinescu, 
Petre Ion, brigăzi care obțin rezul
tate foarte bune la export. Fluxurile 
tehnologice sînt diferite, dar au to
tuși comună o caracteristică esenția
lă : toate, fără excepție, sînt fluxuri 
ale unei înalte productivități și ca
lități.

— De mai multe ori ați rostit cu
vintele „competitive pe plan mon
dial". Ce înțelegeți prin această sin
tagmă ?

— Utilajele executate la „Grivi- 
ța roșie" sînt competitive pe plan 
mondial din toate punctele de ve
dere. în prezent sîntem autorizați 
de National Board din S.U.A. pentru 
execuția de utilaje sub presiune sub 
poanson A.S.M.E. Este o atestare a 
calității, produselor realizate de co
lectivul nostru, dar și o răspundere 
mare. De aceea am întocmit un ma
nual de control al calității, am pus 
la punct proceduri și tehnologii noi 
de control, am școlarizat întregul 
personal muncitor pentru respecta
rea riguroasă a fazelor de execuție 
și control. Sint ani de zile de cind 
pe adresa întreprinderii n-a mai so
sit nici o reclamație de calitate.

Iată, așadar, numai cîteva date 
care conturează experiența cu totul 
deosebită dobîndită de colectivul de 
la întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din București în rea
lizarea ritmică și integrală a planu
lui de export.

Gheorqhe IONITA

ACȚIUNI, 
INIȚIATIVE, 
REZULTATE

• Un număr de 20 de colective de oameni 
ai muncii din industria județului Harghita au 
livrat partenerilor străini, peste sarcinile prevă
zute in contracte, produse în valoare de 70 
milioane lei.

• Oamenii muncii de la întreprinderea fo
restieră de exploatare și transport Vișeu de Sus, 
județul Maramureș, au livrat suplimentar par
tenerilor de peste hotare produse in valoare de 
6 milioane lei.

• Cu 7 la sută și-a, depășit planul la export 
„la zi“ colectivul întreprinderii „Porțelanul* din 
Alba lulia — unitate distinsă de'trei ori conse
cutiv cu înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste".

• In primul semestru al anului, colectivul 
de la întreprinderea de confecții „Mondiala* 
Satu Marș a executat și livrat partenerilor 
străini peste 30 000 bucăți confecții.
• Colectivul de la întreprinderea de me

canică fină Sinaia a executat și livrat supli
mentar la export de la începutul anului echi
pamente de injecție în valoare de aproape 
6 mj|ioane lei.

• Prin specializarea unor ateliere, linii și 
secții de fabricație, colectivul întreprinderii de 
prelucrare a lemnului din Rădăuți a reușit să 
livreze; peste plan mobilier în valoare de 2,5 
milioane lei.

• Prin aplicarea unor tehnologii noi și lan
sarea în fabricație a unor produse noi, mult 
solicitate de partenerii străini, oamenii muncii 
de la întreprinderea „Flacăra* din Ploiești și-au 
depășit pe primul semestru planul la export cu 
peste 2,2 milioane lei.

Aspect din secția utilqj tehnologic complex, din 
cadrul întreprinderii de utilaj chimic „Grivița 
roșie", unde se execută o gamă largă de pro

duse pentru export
Foto : S. Cristian



PAGINA 4 SCINTEIA - joi 28 iulie 1988

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
Poezia Iubirii de tară, cultivată de poeți din toate generațiile, con- 

gtltuie o dimensiune esențială a peisajului liric contemporan. Versurile 
de mare rezonantă, venind dintr-o depărtare devenită tradiție, exprimă 
posibilitățile artei de a recrea o mare realitate, iar mesajul generos relevă 
aspirații esențiale, împliniri eroice, sentimente intime amplificate în 
marele receptacol al patriei, care le conferă noi motivații și dimensiuni. 
Perenitatea acestei poezii, dezvoltată în condiții istorice specifice, iși 
asociază posibilități nelimitate de înnoire prin contribuția fiecărei ge
nerații creatoare la sporirea zestrei sale de valori. Cunoscuta sa capaci
tate de infțuențare a atitudinii umane și de mobilizare a energiilor 
capătă noi motivații, o natură participativă tot mai intensă. Evidențiind 
rolul major al literaturii și artei in educația patriotică, in dezvoltarea 
conștiinței socialiste a omului nou, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia că „Avem nevoie de poezii revo
luționare, patriotice, care să cinte munca eroică, realizările minunate ale 
constructorilor socialismului in România". Iată de ce, poezia patriotică, 
in marea sa diversitate tematică și stilistică, este consubstanțială cu reali
tatea în mișcare, aptă să o cuprindă. Asupra naturii și rosturilor, modali
tăților de realizare a acestei poezii se apleacă și participanții la dezba
terea de față, poeți ale căror vocații și preocupări se întîlnesc în acest 
spațiu de mare interes al literaturii noastre contemporane.

Militantismul 
unei cîntâri perene

— Porte a marii noastre poezii, 
născută o dată cu aceasta, lirica pa
triotică iși păstrează vigoarea și fru
musețile nealterate. De unde-i vine 
această vitalitate, de unde atracția 
ce-o exercită asupra poeților con
temporani ?

Nicolae Dan Fruntelată : Avem in 
urma noastră o mare tradiție a poe
ziei patriotice, 
îndemnurile ei ne 
sînt stimuli per
manent!. Dar să 
nu uităm, fiecare 
generație aduce 
și în acest dome
niu propria sa 
problematică, as
pirațiile. întrebă
rile timpului. Pa
tria poeziei noas
tre este , patria 
vieții noastre de 
fiecare zi. de fie
care gînd, de fie
care speranță, de 
fiecare cuvint al limbii române prin 
care respirăm și ne recunoaștem. O 
putem numi oare o ,.temă“ a litera
turii contemporane 2 Eu cred că nu. 
Pentru că ea este totul, starea abso
lută a ființei pe care o redescoperim 
și o redefinim cu iubirea și cu senti
mentul datoriei niciodată împlinite 
pînă la capăt, cu toată puterea ta
lentului, cită este.

A trece printr-o cîmpie știind șl 
simțind că ești un fir de iarbă al ei, 
a trece printr-o pădure știind că ești 
tu însuți un copac, a trece printr-un 
oraș ori printr-un sat știind că aici 
este și casa ta, și toți ai tăi : a căuta 
să legitimezi prin poezie această 
stare a apartenenței organice În
seamnă a scrie poezie patriotică. Ni
mic din ceea ce mă înconjoară aici, 
acasă, nu-mi este străin, orice se pe
trece mă bucură sau mă doare, hră
nește pămintul poeziei cu ploaie și 
cu soare, cu viață adevărată. Genera
ția mea are bucuria de a trăi intr-o 
patrie aflată într-un profund proces 
de înnoire, de îmbogățire spirituală. 
Spre această realitate ne îndreptăm, 
cum ne îndeamnă și recentele expu
neri ale secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
întregul efort creator.

Am mai spus, am mai scris, fără 
pretenția că eu aș fi descoperit acest 
lucru, că nu există poezie fără pa
trie. cum nu există plantă fără rădă
cini. Un poem trăiește, durează nu
mai în măsura în care poate deschi
de un drum spre sufletele oamenilor 
cărora te adresezi, poate convorbi 
cu idealurile și cu sentimentele lor. 
Poezia „rece", evazionismul cu pro
gram, estetismul ca refuz al contin
gentului, experimentalismul dus pină 
la extrem în căutarea disperată a 
unei originalități care este de cele 
mai multe ori mimare și modă — 
iată formule ce sărăcesc și înstrăi
nează. după opinia mea, lumea poe
ziei. Cred in poezia scrisă cu inima 
caldă, cred in destinul cintecului care 
are o casă și un rost limpede. Ea nu 
poate fi un joc gratuit ori obscur, 
atita vreme cît se încheagă din tul
burătoarea materie vie a limbii ro
mâne, căreia îi datorăm totul. Faptul 
că această poezie vine din adincul 
ființei noastre ca popor, ne este or
ganică, îi asigură vitalitatea și atrac
ția niciodată împuținate.

■ ■HBBBBBBB BBBBBBBBBB B ■ ■ ■ ■ ■

Fără îndoială că succesul 
unei expoziții de felul celei 
organizate în sălile „Dal
les", sub genericul Arta 
filmului de animație, se 
datorește interesului tu
turor categoriilor de public 
față de ceea ce a fost defi
nit drept „a 8-a artă". 
Practic, indiferent de aria 
tematică abordată, toți oa
menii, oricare ar fi vîrsta 
lor, privesc la fel de îneîn- 
tați un film de animație, 
acceptă convențiile propu
se. trăiesc întimplările eroi
lor și ințeleg cu ușurință 
mesajul conținut, finalita
tea complexă pe care și-a 
propus-o. Căci un bun film 
de animație nu înseamnă 
doar un mijloc de divertis
ment, deși nu respinge a- 
ceastă dimensiune, ci o 
multitudine de investiții, 
printre care cele educative, 
formative, uneori chiar di
dactice, în sensul creator al 
noțiunii, ocupă locul prin
cipal. Acestea sint și cali
tățile ce se degajă pregnant 
din producția românească, 
într-un dozaj condiționat 
de subiectul filmului, adre
sa lui, categoria de vîrstă 
căreia îi este destinat, mij
loacele utilizate, finalitatea 
sa. Ne conving despre a- 
ceastă realitate succintele 
selecții de imagini expuse 
la sala „Dalles", dar mai 
ales condiția lor firească de 
a fi, adică filmele proiec
tate în galele organizate în 
același spațiu al manifestă
rii, realizate în studioul 
„Animafilm".

Schițînd cadrul unei dis
cuții în jurul artei anima
ției, trebuie să pornim de 
la fdeea că publicul este fa
miliarizat cu „regula jocu
lui" care domină acest mod 
de exprimare și că tot ma
terialul artistic, prezentat 
într-o gîndire spațială a- 
tractivă și de bun gust, în
seamnă încă un pas în în
țelegerea mecanismului 
creației și în atașamentul 
față de un gen atit de 
popular. Este ceea ce și-au 
propus organizatorii, în în
cercarea de a prezenta fața 
necunoscută a realizării fil
melor de animație, valorile

— Poezia patriotică are un teri
toriu inconfundabil : ea iși propune 
mai mult decit să cuprindă un mare 
sentiment : cheamă, îndeamnă, mobi
lizează la împlinirea unor mari idea
luri naționale și umane. Este pro
gramatic activă, dinamizatoare, se 
dorește artă de for public. Marii 
noștri poeți au făcut din verb aliatul 
nedespărțit al luptei pentru progres, 
libertate națională și socială.

Niculae Stoian : Dacă n-am fi avut 
o patrie, nu aveam o literatură — 

Permanență și înnoire 
în poezia patriotică

li plăcea să spună marelui și multi
lateralului nostru scriitor Zaharia 
Ștancu. Eu merg chiar mai departe 
în această intercondiționare, sus- 
ținînd că însăși existența patriei 
noastre, capacitatea noastră de a fi 
noi înșine, neadmițind nici un ames
tec din afară, e strins legată și de 
această literatură patriotică, de poe
zie mai ales, de militantismul aces
teia. virtute tradițională, revigorată 
în anii revoluției socialiste.

De la Mihai Beniuc, Mihu Drago- 
mir,1 Nicolae Tăutu, Nicolae Labiș 
sau Nichita Stănescu. ca să-i citez 
mai întii pa marii dispăruți, piuă la 
confrații de azi, o poezie de mare 
forță și expresivitate s-a scris în toți 
acești ani. Epopeea contemporană a 
construcției socialiste, marile ei 
izbinzi, evenimentele epocale care 
dau dimensiune timpului nostru, dar 
mai cu seamă noua statură civică și 
morală a oamenilor care au împlinit 
nemijlocit aceste fapte, se află la te
meiul marii noastre poezii ce a în
florit în aceste decenii. E o poezie 
a transfigurării realului ce merge 
pînă la sublim. întrucît eroismul 
muncii, eroismul faptei îi este in
trinsec, firesc, la el acasă. O aseme
nea poezie s-a străduit să capteze 
esența faptelor, să le propulseze ca 
valori supreme ale activității unui 
popor, iar prin aceasta să militeze 
pentru împlinirea lor. Să recunoaș
tem marele adevăr că începind cu 
„inimile dinții republicane", cum 
i-am numit pe rapsozii Republicii, 
rind pe rind, toate generațiile de 
poeți s-au întrecut în a păstra și 
dezvolta creator militantismul poeziei 
patriotice, ce n-a încetat să se men
țină pururi vie în flacăra nestinsă 
a lirismului nostru.

Entuziasmul și participarea mea ca 
poet și om nu mă opresc să remarc 
însă și existența versificărilor festi- 
viste care năpădesc uneori solul 
acestei zone a poeziei noastre con
temporane. Evident, ca unul ce am 
crezut întotdeauna in această poezie, 
in militantismul ei originar și origi
nal. nu voi obosi să o scriu. Patria 
— cum ne îndeamnă neobosit tova
rășul Nicolae Ceaușescu în tezele 
pentru plenara partidului — trebuie 
apărată în toate timpurile și ano
timpurile. pentru ca nimeni, de ori
unde și oricine ar fi să nu-i umbreas

plastice conținute, pe auto
rii lor și, mai ales, sensul 
dezvoltării producției de 
filme in țara noâstră, fina
litățile complexe de comu
nicare, educație și formare 
în spiritul promovat de în
treaga noastră cultură. Iar 
această dimensiune, for
mativă și de comunicare a 
unor mesaje umaniste, bo
gate în idei și generoase, își 
pune amprenta nu doar pe 
filme, ci și pe modul în care

complete a unei mișcări fă
cute de un personaj, cu 
cele 20—30 sau chiar mai 
multe desene, publicul iși 
poate dg seama cît de com
plicată și de migăloasă este 
munca pentru realizarea 
fascinantului spectacol care 
este filmul de animație.

Revenind la cadrul gene
ral și Ia propunerea unui 
tur de orizont în pro
ducția studioului „Anima
film", desprindem inevita-

dfferite generații, printre el 
George Sibianu, Olimp Vă- 
rășteanu. Florin Angelescu, 
Lucian Profirescu, Ion Ma
nea, Anamaria Buzea, Ma
rian Mihail, Dan Chi- 
sovschi, Adela Crăciunoiu, 
Călin Cazan, pentru a cita 
cîteva nume. Apoi, un alt 
tip de film, cu desfășurare 
bazată pe spectacol șl fee
rie, recreind o lume mirifi
că, de felul celor semnate 
de Luminița Cazacu, Liana

Filmul de animație — 

gen de largă popularitate

Ce mesaje educative 
propune spectatorilor ?

a fost concepută expoziția, 
ca un traseu la capătul că
ruia vizitatorul a descifrat, 
fie și parțial, „secretele" 
filmului de animație, dar 
mai ales programul actual 
și de perspectivă al stu
dioului „Animafilm". Căci 
prin etalarea imaginilor din 
producția ultimilor ani, pa
ralel cu proiecția la care 
desenul capătă viață, tră
iește și comunică, propune 
o idee și transmite cunoș
tințe, se poate observa că
tre ce arii tematice se 
orientează realizatorii, care 
sint preocupările actuale, 
deduse dintr-un ansamblu 
ideologic, artistic și cultu
ral de amploare, desfășurat 
la scara întregii țării. Iar 
datorită unor panouri orga
nizate ca o „lecție" despre 
cum se face un film de a- 
nimație — se remarcă, în 
primul rind, cel semnat de 
Victor Antonescu, dar și 
„decupajele" lui Laurențiu 
Sirbu sau Zeno Bogdănes- 
cu — ca și desfășurării

bil și coordonatele preocu
părilor tematice, sensul ge
neral al finalității urmări
te, valențele comunicative, 
formative și educative con
ținute de fiecare peliculă, 
de totalitatea celor 70 de 
filme cite se produc anual 
in prezent. Desprindem, ca o 
trăsătură generală, preocu
parea pentru accesibilitatea 
mijloacelor și calitatea lor 
artistică, apoi primatul 
ideilor generoase, de actua
litate, destinate formării 
conștiinței șl punerii în dis
cuție a problemelor general 
umane, cu finalitate opti
mistă, pozitivă, creatoare. 
Ne conving despre aceasta 
numeroase seriale destina
te tuturor treptelor de 
virstă, cu mare succes la 
publicul nostru și în străi
nătate, printre care cele 
ce-și propun scopuri didac
tice și educative, de trans
mitere a cunoștințelor ocu
pă un loc important. Este 
domeniul în care excelează 
realizatori cunoscuți, din

Petruțiu, Tatiana Apahi- 
deanu, aceasta orientată 
către basme și subiecte 
tradiționale, ca și Lauren
țiu Sirbu, cu un „Harap 
Alb" ce promite a fi un e- 
veniment, sau Ion Truică, 
aducînd nota sa personală, 
oricare ar fi subiectul tra
tat. Interesante filmele și 
Imaginile prezentate de 
Dinu Petrescu, autor orien
tat decis către parodia sa
tirică, de Radu Igazsag, un 
foarte bun desenator, preo
cupat de ideile grave con
temporane, sau de „Tainele 
muzicii", pe care le desci
frează cu umor și exactita
te, alături de Zeno Bogdă- 
nescu, autor cu profil dis
tinct. Fabule cu mult tilc, 
pentru cei mici sau mari, 
realizează și Isabela Petra- 
șincu, inspirată autoare de 
păpuși, cu succes la public, 
ca și Victor Antonescu, de 
curind prezent pe ecrane 
cu un savuros lungmetraj, 
„Uimitoarele aventuri ale 
mușchetarilor", parodie de

că chipul. Să se știe întotdeauna că 
sintem noi înșine propriii ei stăpini 
și suverani, că noi nu vrem și nu 
ducem, cum am scris într-o poezie, 
trena nimănui.

Un sentiment 
cît o istorie

— Marea diversitate tematică, vi
ziunile poetice individuale au sta- 
torniciț cu îndreptățire opinia că 
poezia iubirii de țară iși trage sevele 
din eternitățile istoriei.' Sau, altfel 
spus, deși se oprește asupra eveni
mentelor, a momentelor și persona
lităților reprezentative, o asemenea 
poezie inalță „clipa" la permanență, 
îi asigură acea perenitate firească 
poeziei autentice, de cea mai nobilă 
inspirație, face un sentiment cit o 
istorie.

loan Alexandru : Care sînt valori
le românești de interes universal, am 
dat oameni în istorie care prin viața 
și opera lor au îmbogățit tezaurul 
spiritual al omenirii ? întrebarea e 
firească, deoarece istoria și natura 
sint obiectul Poeziei. Poezia unui 
grai și popor adeveresc cît de de
parte au mers acestea în cunoașterea 
naturii omenești, poezia vorbește 
despre experiențele istorice și spiri
tuale ale unui popor ; în ce măsură 

aceste experiențe sînt veritabile, 
plenare și profunde, vine mereu s-o 
spună recercetarea istoriei și a na
turii de către fiecare generație.

Istoria, obiectul Poeziei este istoria 
personajelor, oamenilor vii care au 
acționat într-un loc și timp. Per
soanele istorice inevitabil fac poezie, 
adică experiența lor profundă șl-o 
săvîrșesc in graiul unui loc, în fapte 
ce mărturisesc ajungerea la rădăci
nile cele mai tainice ale firii omu
lui. Omul istoric e cu necesitate 
ctitor. în noul context istoric, în care 
viețuim, trebuie să aducem toată 
slava și rodnicia înaintașilor. Pentru 
un poet este hotărîtor acest ceas de 
con-jugare la greul și măreția Pa
triei, la marea datorie ce-o avem 
aici față de acest popor, astăzi mai 
mult ca oricînd.

Cărțile mele de poezie se numesc 
Imne, iar celelalte se cheamă 
Iubirea de patrie : două titluri și 
atît. Cit am iubit această istorie na
țională, jertfele și suferințele acestui 
neam românesc, cit am suferit și 
m-au durut scăderile lui, cît m-au 
bucurat înfăptuirile lui, cu măsura 
dragostei față de propriul meu popor 
voi fi măsurat, prețuit sau uitat de 
către cei ce vor veni.

Da, iubirea de neam, iubirea de 
Patrie înseamnă a te angaja la greul 
păstrării ființei morale, spirituale a 
unui popor și în acest fel. numai 
astfel te poți ști apărind interesele 
vitale ale umanității, căci frați 
sintem cu toții pe fața pămintului și 
în cele din urmă Patria, noastră este 
această planetă. A te jertfi din iubire 
pentru a lăsa în urma ta o lume a 
iubirii în spiritul logosului întrupat 
în istorie este, spune Eminescu, „cea 
mai înaltă formă a existenței umane, 
acel sîmbure de adevăr care dizolvă 
adinca dizarmonie și asprimea luptei 
pentru existentă ce bintuie natura 

Aieasă expresie a unui mare 
generoasă in mesaj, mereu actuală 
tribuția celor mai de seamă poeți ai literaturii noastre pentru a nu se 
veghea fără odihnă asupra păstrării ei pe culmi de împlinire, iăsind să 
ajungă la cititor numai acele creații demne de acest renume. Recunoaș
terea popularității ei dedusă din înaltul mesaj uman și patriotic ce-1 
transmite înseamnă continuă căutare și trudă creatoare, profundă cunoaș
tere și vibrare intensă la faptele prezentului, pentru ca poeziile de azi, 
autorii lor. să se adreseze prezentului și eternității*

E. VASILESCU

întreagă". Avem făpturi șî în Istorie 
de valoare universală, dat viața și 
fapta lor trebuie exprimate în 
opere valabile de artă pentru a intra 
în conștiința lumii. Intr-o astfel de 
Patrie se ppate trăi și nădăjdui, se 
poate lucra intru păstrarea bunelor 
rinduieli bimilenare pentru veacurile 
ce vin.

— Spațiul acestei poezii, așa cum 
îl infățișează creația contemporană, 
alcătuiește un cosmos cu rădăcini 
adinei în trecut, absorbind cu nesaț 
prezentul deschis viitorului. Un uni
vers „fără țărmuri" se deschide in 
fața vocației creatoare a poeților ac
tuali. Este diversitatea o sursă a va
lorii și perenității poeziei patriotice, 
dovada atașamentului profund la 
năzuințele și idealurile patriei ?

Anghel Dumbrăveanu : Intre senti
mentele eterne ale ființei umane, 
dragostea de mamă și de pămintul 
natal rămîne pururea nealterată, lu
mină nestinsă și ideal. Și poate că 
tot ceea ce împlinim. în curgerea 
vîrstelor, se regăsește în acest spațiu 
care ne definește esențial. Mărturi
sită direct sau subiacentă, în orice 
caz consubstanțială, dragostea de pa
trie — care începe cu dragostea de 
mamă și de locurile copilăriei — este 
pentru poet însăși rațiunea sa de a 
fi. Căci întregul său univers refe
rențial, aerul și limpezimea care ali

mentează magica 
himeră a poeziei, 
focul sacru ce a- 
sigură zborul ei 
înalt și mirific, 
este constituit din 
această cosmogo
nie a elementelor 
care-i compun e- 
xistența. așadar 
din ideile și sen
timentele cu care 
vine să întîmpine 
generos timpul și 
oamenii.

Dar totul tre
buie să-nceapă in 

lauda limbii române, limba în care 
ai intrat prin jocurile și cintecele 
copilăriei, prin foșnetul ierbii și-al 
arborilor care niciunde nu exprimă 
sentimentele tale așa cum le expri
mă iarba și arborii de-acasă. Pentru 
că niciunde nu vei avea revelația că 
sistemul tău afectiv comunică, în 
graiul negrăit al inimii, cu unduirea 
dealurilor sau cu flautele nevăzute 
ale cimpiei; cutreierată de halucina
țiile vintului în amiezile verii ; cu 
locurile unde ai intîlnit lumina pă- 
mîntului cate este numai al tău și 
mierea glasului neasemuit al mamei, 
cea dinții care a numit, pentru tine, 
floarea sau soarele.

Istoria poeziei românești, de la 
rapsodul popular, care vine spre noi 
pe drumurile mileniilor noastre, pînă 
la Eminescu, și pînă la marii poeți 
contemporani, este o laudă înaltă a 
Limbii Române și a Patriei, cu în
treaga ei zbuciumată istorie și cu 
prezentul ei de speranțe și vis. In 
privirea ideii cu care poetul deschi
de pagina albă se vede Țara, ca o 
albastră harfă de rîuri, o țară de 
cimpii exprimînd aurul muncii, de 
păduri legănate în cîntec, o țară de 
munți albind cu fruntea în slavă, 
seînteind în adincuri de mari bogății, 
un pămînt cu ochii visînd pe ariile 
mării. Este Țara Limbii Române, a 
j ertfelor părinților noștri și a convin-. 
gerilor $1 idealurilor noastre, țara 
poeziei românești. Aici nu cred să 
fie poet pare să nu fi cîntat. care să 
nu spere a găsi un sunet esențial de 
laudă a acestui pămînt. De aceea, 
poezia patriotică de aleasă ținută 
este întotdeauna actuală și etern 
perenă pentru că, dincolo de condi
ționările temporale sau tematice, se 
află eternitatea acestui popor ce se 
exprimă clar și luminos prin sunetul 
versului.

sentiment, poezia patriotică este prea 
in substanță, deplin realizată prin con

certă calitate. La capitolul 
lungmetrajelor se cer 
amintite filmele „Temera
rii de la scara 2", prima în
cercare — și reușită — in 
domeniul aventurilor unor 
copii de 14—15 ani, pionieri 
care se formează și for
mează caracterul altora, în
tr-o succesiune de intim- 
plări cu haz, ca și „Misiu
nea spațială -Delta-", al că
rui autor principal, Mircea 
Toia, rămîne un adept al 
genului științifico-fantastic. 
Remarcabilă propensiunea 
către genul istoric, în care 
s-a impus Constantin Păun 
cu „Novăceștii", frescă din 
trecutul frămîntat al ro
mânilor, și a furnizat un 
film de calitate Mihai Șu- 
rubaru, cu „Stejarul din 
Borzești", multe episoade 
din epopeea națională gă- 
sindu-și autorul nimerit In 
Ion Truică. Un gen mai pu
țin frecventat se arată a fi 
cel satiric și umoristic, în 
care doar Nell Cobar de
altfel și „părinte" al cunos
cutei Mihaela, Dinu Șerbes- 
cu, Cristian Marcu, Călin 
Giurgiu, Olimp Vărășteanu 
vin cu idei actuale, acute, 
privind condiția omului 'și 
problemele lumii contem
porane, la fel cum face și 
Ion Popescu-Gopo, cu fil
mele sale sintetice, concen
trate, pornite de la idei ge
nerale și generoase, cu 
o miză complexă. Această 
simplă, și incompletă, enu
merare sugerează nivelul 
preocupărilor, diversitatea 
lor, gravitatea problemelor 
abordate și grija pentru 
finalitatea ideologică, for- 
mativ-educativă, dar și es
tetică a filmelor de anima
ție.

Deschisă în acest iulie a- 
niversar, expoziția „Arta 
filmului de animație" mar
chează interesul tot mai 
viu pentru această artă, 
dar și un eveniment cu 
semnificații profunde și 
multiple: studioul „Anima
film" se năștea in 1965, a- 
nul Congresului al IX-lea 
al P.C.R.. definitoriu pentru 
destinul României de as
tăzi, pentru viitorul ei.

Vlrqll MOCANU

Tirgu Mureș. Centrul de cultură și creație „Cintarea României" destinat activității educative, tehnico-științifice 
a tineretului

O muncă unde tehnica
__ se întîlnește cu arta

Ce înseamnă să întimpinî creator 
comanda socială a industriei 2 Iată 
o întrebare pe care ne-am pus-o 
vizitind moderna citadelă a porțela
nului și sticlăriei românești de la 
Dorohoi. Poate că iri nici un alt 
domeniu al industriei răspunsul nu 
implică în mai mare măsură facto
rul artistic. Căci în industria por
țelanului și sticlăriei arta și tehno
logia se completează, una pe cea
laltă, într-un chip atît de armonios,. 
Să modelezi rapid și precis uii 
amestec a cărui temperatură depă
șește 1 000 de grade astfel îneît să 
obții forma elegantă și transparentă 
a unui fragil vas de sticlă sau de 
cristal ține de legile stricte ale teh
nologiei, dar, în egală măsură, de
pinde de măestria celui ce mane
vrează pasta de sticlă incandescentă. 
Și nu întîmplător. pe diploma fiecă
ruia din continuatorii acestei stră
vechi meserii scrie, ca o confirmare 
în plus : „sticlar-suflător lâ țeavă 
artistic". De altfel, gravorii, decora
torii, mOdelorii, pictorii care lucrea
ză în acest domeniu sînt considerați 
artiști și muncitori în industrie.

Astăzi, cînd amploarea dezvoltării 
economice și sociale impune cu atîta 
acuitate prezența tot mai iargă a 
unor obiecte care să se distingă 
prin formele lor funcționale, armo
nioase, putem afirma că, pornind de 
aici, de la Dorohoi, frumosul cuce
rește zone publice noi. In domeniul 
producției de ceramică și sticlărie 
creația dobîndește un caracter social 
extrem de larg. învestitura socială 
este primită aici nu din partea unei 
tematici orientate într-o direcție 
socială care, involuntar, ar putea fi 
contaminată de retorism, ci, dimpo
trivă, din utilitatea ei larg socială. 
Ar fi inutil desigur să amintim că 
urbanismul și arhitectura modernă, 
complexitatea vieții sociale au ofe
rit spații generoase care au impus 
și impun intervenția ceramiștilor. 
Și nu întîmplător, desigur, la Do
rohoi, creația nu se limitează doar 
la sectorul strict specializat al do
meniului. Există in cadrul acestei 
mari întreprinderi Un concurs per
manent, cu etape de selecție trimes
triale, un concurs la care pot parti
cipa (și sint stimulați să o facă) toți 
oamenii muncii, indiferent de rolul 
pe care-l au în realizarea produc
ției. O comisie alcătuită din crea
tori, tehnologi, maiștri, din specia
liști care urmăresc creațiile de la 
faza de concepție pină la aceea da 
desfacere analizează atent toate pro
punerile. La sfirșitul actualei etape 
de concurs modelele cele mai reu
șite vor fi integrate circuitului pro
ductiv. Mai mult decît atît, primii 
doi clasați — care se vor remarca 
prin posibilitățile lor de creație și 
execuție in domeniul .sticlăriei de 
menaj, al corpurilor de iluminat 
sau ceramjcii — vor fi reîncadrați 
in întreprindere la secția „creație".

„Indicele creativității — ne spu
nea inginerul Constantin Vasiliu, 
șeful atelierului «proiectare-proto- 
tipuri-tehnologie» — este deosebit 
de pronunțat în întreprinderea noas
tră deoarece muncitorul care lucrea
ză efectiv știe uneori mai bine decit 
proaspătul absolvent de facultate să 
creeze un produs care să răspundă 
din toate punctele de vedere pro
ductivității, costului minim, aspectu
lui estetic. De altfel, există o strînsă 
conlucrare între tehnologi și crea
tori. în întreprindere funcționează 
cu bune rezultate un sector de în
drumare. Organizăm numeroase do
cumentări în toate zonele țării toc
mai pentru a desprinde ceea ce este 
specific și ar putea veni in întîmpi- 
narea unor gusturi diversificate, în 
funcție de aceste zone ale țării."

Interesantă ne apare in aceste 
condiții dubla Ipostază a realizato
rilor. Pe de o parte, aceea de oa
meni făuritori de obiecte a căror 
funcționalitate este evidentă, tar pe 
de altă parte ipostaza creatoare, 
perspectiva creării unor obiecte cu 
rol artistic.

Numeroasele testări realizate prin 
magazinele „Stirex", la expoziții și 
tîrguri internaționale au contribuit 
la omologarea a numeroase produse 
noi. Marca produselor — Stipo —este 
astăzi din ce în ce mai cunoscută 
și apreciată. întreprinderea produce 
anual peste 500 modele noi, în me

la costinești. „Gala filmului pentru tineret"
Un nou eveniment cultural-ar

tistic : Costinești, stațiunea tine
retului de La Marea Neagră, găz
duiește, între 28 iulie — 6 august, 
„Gala filmului pentru tineret". 
Organizată de Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, în 
colaborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste ■ și Centrala 
„Româniafilm", „Gala", ajunsă 
în această vară la ediția a Xl-a, 
constituie cea mai importantă ma
nifestare națională consacrată fil
mului românesc, favorizînd trece
rea in revistă, competiția și, tot
odată, dezbaterea publică a unora 
dintre cele mai reușite creații din 
ultimul an.

In frumosul și primitorul „Art- 
fiteatru" de la Costinești va fi 
prezentat, în fiecare seară, un 
„buchet" ce va îngemăna toate ti
purile de film : artistic, documen
tar. de animație (alături de reali
zările profesioniștilor consacrați 
figurind și ofertele studenților de 
la Institutul de artă teatrală și 
cinematografică — I.A.T.C. din 
București).

Se impune cu evidență diversi
tatea tematică a filmelor selecțio
nate — dominante fiind peliculele 
inspirate din eroismul faptelor de 
muncă și creație contemporană. 

die aproximativ două modele pe zi. 
Dâcă ne gindim că în fabricație se 
află 2 000 de modele, că nomencla
torul de fabricație include peste 
2 500 de sortimente și că, practic, 
producția depășește sutele de mii la 
anumite articole ne putem forma o 
imagine de ansamblu asupra acestei 
întreprinderi moderne care, zilnic, 
adună intr-un laborios proces pro
ductiv aproximativ 3 000 de oameni, 
începuturile au fost desigur modes
te. în 1973 era înființată întreprin
derea de -corpuri de iluminat. In 
1976 avea loc o nouă extindere, 
vechii întreprinderi i se adăuga o 
secție de sticlărie de menaj. In 1980 
o secție de porțelan se alătura în
treprinderii existente pentru ca in 
1984 să ia ființă „Vitrus" — atelis-

însemnâri despre 
colectivul de creatori 

de la Fabrica de porțelan 
și sticlărie — Dorohoi

rul de produs* vitrificate. Dacă ne 
gindim că pe masa de lucru se află 
in perspectivă înființarea unui ate
lier de microproducție de serie scur
tă și unicate, care are în vedere 
realizarea unor produse combinate 
de sticlărie-ceramică și porțelan- 
sticlărie-metal avem și imaginea 
faptului că extinderea a coincis, la 
Dorohoi, cu o creștere calitativă. Nu 
este de mirare în aceste condiții că 
întreprinderea a obținut anul trecut 
locul doi pe ramură, iar anul acesta, 
pe primele patru luni, deține locul 
întîi în întrecerea socialistă, cu toți 
indicatorii realizați.

Competiția are loc de fapt pe pla
nul inteligenței, al bunei organizări 
și eficienței muncii. A cîștiga în
seamnă, în aceste condiții, a realiza 
o productivitate superioară. înseam
nă mai multă măiestrie in proiec
tarea și executarea unor produse 
competitive p* piața internă și pa 
cea externă.

în impunătoarea clădire a muzeu
lui din Dorohoi, ca și în ampla ex
poziție din incinta întreprinderii 
privitorul poate admira, alături de 
creațiile unor artiști cunoscuți ca 
Dan Băncilă, Ovidiu Bubă. Dionisie 
Popa, și lucrările celor ce-și desfă
șoară întreaga activitate în cadrul 
întreprinderii — cum sint soții Au
relian și Maria Antal, Mihai Debeli, 
Valentin Bulmagă. Căutările lor, 
orientate în direcția diversificării 
producției, în vederea aflării unor

Florile recunoștinței
La Școala nr. 2 din 

Rucăr, în anul școlar 
ce s-a încheiat. Cata
loagele surid încărca
te de note bune și 
foarte bune, iar pe 
agenda activităților de 
muncă patriotică și 
autogospodărire stau 
înscrise numeroase 
succese ale pionierilor 
acestei școli.

Prezenți in fiecare zi 
In amfiteatrele hărni
ciei, la ora bilanțului 
elevii acestei școli au 
avut motive de mîn- 
drie : și-au îndeplinit 
cu cinste toate înda
toririle pionierești. Dar 
notele din catalog, ci
frele din bilanț nu 
spun totul. Ele ne 
vorbesc despre pasiu
nea, dragostea, res
pectul cu care acești 
pionieri îngrijesc, zi de 
zi, cele trei monumen
te istorice ridicate in 
memoria eroilor din 
localitate, căzuți in

Războiul de indepen
dență și in cele două 
războaie mondiale. 
Profesoara de istorie, 
Maria Doană, mărtu
risește cu emoție și 
satisfacție despre gri
ja deosebită pe care 
pionierii școlii o acor
dă acestor monumen
te, pentru ca florile 
recunoștinței aduse a- 
cestor eroi, străbunii 
lor, să nu se ofilească 
niciodată. Cultul pen
tru eroii patriei, că
luți la datorie in răz
boaiele de apărare a 
țării împotriva valu
rilor de cotropitori, 
este adine încrustat în 
conștiința pionierilor 
Școlii nr. 2 din Ru
căr. Este meritul lor, 
al educatorilor lor că 
trăiesc, învață și mun
cesc in - climatul dra
gostei pentru înainta
șii lor, pentru acei ce 
s-au jertfit pentru 
demnitatea zilei de azi.

din procesele de conștiință, crista
lizările de atitudini și mentalități 
specifice formării și afirmării 
omului nou. In privința filmului 
artistic, iubitorii celei de-a șaptea 
arte vor putea vedea sau revedea 
titluri ce au rulat deja pe ecra
ne, precum: „Niște băieți grozavi", 
„Rezervă la start", „Vulcanul stins", 
„Extemporal la dirigenție", „In 
fiecare zi mi-e dor de tine". De 
asemenea : două ecranizări după 
opera lui Ion Agîrbiceanu („Flăcări 
pe comori") și Marin Preda (,.Mo- 
romețil"). Selecția include și mult 
așteptate premiere absolute : „Mi
racolul" (scenariul : Ion Băieșu, 
regia : Tudor Mărăscu) și „Nelu" 
(scenariul : Dumitru Radu Po
pescu. regia : Dorin Doroftei). Fil
mele sînt opera unor creatori ce 
aparțin cîtorva generații, alături 
de cea a profesorilor de regie sau 
operatorie (Gheorghe Vitanidis, 
George Cornea), afirmîndu-se-'ge
nerația de virstă mijlocie (Stere 
Gulea, Tudor Mărăscu. Ion Mărgi- 
neanu, Nicolae Corjos) și cea tî- 
nără (Anghel Mora, Cornel Dia- 
conu sau regizorul filmului „Nelu" 
— care se află în etapa debutului 
In filmul artistic de lungme
traj).

Din paleta filmelor documentare 

noi forme frumoase, utile, și-au 
găsit un suport solid în posibilitățile 
tehnice oferite de industrie. Iată de 
ce, abordînd atit problemele artis
tice cit și pe acelea tehnice ale 
ceramicii și sticlăriei, nu pot fi 
neglijate condițiile economice și so
ciale in care s-au produs aceste 
transformări. Există, desigur, con- 
stringerile aproape legice ale mate
rialului, apoi necesitățile și posibili
tățile economice. Dincolo de acestea 
insă ceramica redevine ceea ce fu
sese intr-un trecut îndepărtat — 
expresia colectivă a unei conștiințe 
unice. Atit in ceramică, cit și în 
sticlărie problema lucrului de echi
pă se pune cu acuitate. Este un tip 
de activitate colectivă, cu noul ei 
mod de anonimat artistic, cu renun
țarea la orgoliul de autor unic al 
unei opere irepetabile. Multiplicarea, 
serierea lucrărilor determină pă
trunderea lor tot mai largă în me
diul social. „îmi place să știu că 
munca mea este de folos oamenilor, 
ne mărturisea Valentin Bulmagă, 
unul din pionierii corpurilor de 
iluminat, creator a sute de modele 
noi. Intru adesea în magazinele spe
cializate pentru producția de sticlă 
și porțelan și dacă nu văd modelele 
noastre mă bucur, înseamnă că ele 
plac și se vînd. Adeseori fac ase
menea testări pe cont propriu și pot 
spune că din discuțiile cu vînzătorii 
și cumpărătorii îmi dau seama ce 
are succes la public. Este un ajutor 
Important pentru întreaga mea acti- 
vitate"»

„Din păcate uneori este maî ușor 
să creezi un model decît să-F promo
vezi pe piață", ne spunea directo
rul comercial Pirvu loan, evocind 
necesitatea unei mai accentuate 
preocupări pentru a se face mai 
larg cunoscute produsele întreprin
derii. O încercare de acest fel, 
datind din 1982 — un catalog de
prezentare a celor mai noi produse 
ale fabricii : circa 150 de modele 
a fost executat de abia in 1983 
cind nici 10- ia ..-„cută din produse 
nu se mai aflau in nomenctato- 
rul de fabricație. Importantă, ne- 
cesitind exigențe speciale, salgția 
dintre produsul industrial și benefi
ciari este fără îndoială determinată 
de atingerea unor trepte calitativ 
noi in producția de ceramică și 
sticlărie, posibile numai în condițiile 
unei superioare dezvoltări a proiec
tării, a legăturilor acesteia cu cerin
țele economiei naționale. Legătura 
acestei creații cu societatea presu
pune in mod firesc acțiunea de tip 
modelator a produselor, prezența lor 
largă și activă în locuințe și spații 
publice.

Marina PREUTU 
Euqen HRUȘCA

Alături de cadre di
dactice ale școlii, Emil 
Nica, comandant-in- 
structor de pionieri, 
Viorica Jinga, învă
țătoare, Grațiela Nica 
și Mariana Avram, 
profesoare. ca să-i 
numim doar pe ciți- 
va, pionierii școlii au 
efectuat numeroase 
ore de muncă patrio
tică pentru îngrijirea 
monumentului eroilor 
căzuți .la Mateiaș. 
Mulți dintre ei au pri
mit cravata roșie cu 
tricolor in fața acestui 
monument. Acest mo
ment unic in viața 
lor i-a mobilizat in 
hotărirea fermă de a 
fi in rindul celor mai 
buni pionieri la învă
țătură și în îndepli
nirea exemplară a 
tuturor îndatoririlor 
pionierești.

Liliana IVAN

se impun cele evocind epopeea 
construcției socialiste, performan
tele dobindite in muncă, pe șan
tiere și pe ogoarele noii revoluții 
agrare sau succesele științei ro
mânești. („Străpungerea" — re
gia : A. Gaspar ; „Porțile" — re
gia : E. Seckler : „Strungul de 
aur" — regia: Elefterie Voiculescu; 
„Energii pe verticală" — regia : 
Mircea D. Popescu), ca și cele dînd 
glas „Voinței de pace și prietenie 
a poporului român" (cum este in
titulat un film semnat de M. Istră- 
tescu) ; de asemenea : filme de 
inspirație Istorică („Locuri de 
epopee" — regia : Pompiliu Gil- 
meanu) sau filmul evocind valori 
ale culturii românești („Pe Copou, 
la Sadoveni" — regia : Gheorghe 
Horvat) ș.a. La rindul său, fil
mul de animație va fi reprezentat 
prin pelicule semnate de : Ta
tiana Apahideanu, Zeno Bogdă- 
nescu și Radu Igazsag. Cristian 
Marcu, Marian' Mihail, A. Nicolau, 
Lucian Profirescu. Grigore Traian 
Pop si Olimp Vărășteanu.

Titluri de filme, nume da reali
zatori care anticipează o gală ge
neroasă cu publicul tinăr al Costi- 
nes țiului.

Natalia STANCU
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Județele Caraș-Severin și Olt 
au încheiat recoltatul griului

în telegrame adresate TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, 
dețene Caraș-Severin 
P.C.R. raportează 
ogoarelor din aceste județe au în
cheiat recoltatul griului pe întreaga 
suprafață cultivată.

în prezent, se arată în telegrame, 
în cele două județe se acționează cu 
toate forțele la eliberarea terenului 
și executarea arăturilor adinei de 
vară, la strîngerea și depozitarea fu
rajelor, la realizarea integrală a 
programelor de culturi duble și suc-

comitetele ju- 
și Olt ale 

că lucrătorii

cesive, la recoltarea'fructelor și legu
melor. precum și la îmbunătățirea 
activității din zootehnie.

Oamenii muncii din agricultura 
acestor județe se angajează că vor 
pune și în viitor la baza întregii 
activități cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane, va- 
lorificînd in mod superior importanta 
bază tehnico-materială creată în anii 
socialismului. însemnatul potențial 
de care dispun pentru dezvoltarea 
și întărirea continuă a agriculturii 
noastre socialiste, pentru înfăptuirea 
cu succes a obiectivelor noii revolu
ții agrare.

Cronica zilei
La Constanța a avut loc, miercuri, 

o adunare festivă organizată cu pri
lejul celei de-a 44-a aniversări a Zi
lei Renașterii Poloniei.

Au luat parte primul-secretar al 
Comitetului județean Constanța al 
P.C.R., președintele comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean, 
Mihai Marina, alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii, precum și membri 
ai Ambasadei Republicii Populare 
Polone la București.

în cadrul adunării au luat cuvln- 
tul Constantin Buzatu, secretar al 
Comitetului județean Constanța al 
P.C.R.. și Jerzy Wozniak, ambasado
rul R. P. Polone în țara noastră.

Cu prilejul celei de-a 35-a aniver-

sări a Zilei insurecției naționale cu
baneze. la cooperativa agricolă de 
producție „Prietenia româno-cuba- 
neză" din Drăgănești-Vlașca, județul 
Teleorman, a avut loc, miercuri, o 
adunare festivă.

Au participat reprezentanți ai Uni
unii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, ai organelor 
locale de partid și de stat, locuitori 
ai comunei, precum și membri ai 
Ambasadei Republicii Cuba la Bucu
rești.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Gheorghe 
Olteanu, președintele Uniunii jude
țene a cooperativelor agricole de 
producție, și Luis Olivares, consilier 
al Ambasadei Republicii Cuba în țara 
noastră.

(Agerpres)
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tările de idei • Inegalitatea șl ine
chitatea — produse definitorii ale 
proprietății capitaliste

21,05 Roman foileton (color) : „Țărmul 
vieții". Producție a studiourilor 
sovietice. Premieră pe tară. Cu : 
Iurl Solomin, Liudmila Titova, V. 
Safanov, E. Vitorgan, B. Ivanov, 
E. Vestnik. Scenariul : Igor Bol- 
garin, Viktor Smirnov. Regia: Iuri 
Solomin. Episodul 1

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL • La Miercurea-Ciuc 

s-a disputat primul meci dintre e- 
chipele Corvinul Hunedoara si F.C. 
Argeș Pitești, contind pentru semi
finalele „Cupei Balcanice" interclu- 
buri la fotbal. Partida s-a încheiat 
la egalitate : 1—1 (1—0). • Turneul 
internațional de fotbal desfășurat la 
Constanța a fost cîștigat de lotul de 
tineret al României, care a întrecut 
in finală cu 7—5 (după executarea 
loviturilor de la 11 m) formația 
Sportul Studențesc. La încheierea 
timpului regulamentar de joc scorul 
a fost egal : 2—2. în partida pentru 
locurile 3—4. F.C. Union Berlin a 
dispus cu 2—1 (0—1) de echipa F.C, 
Constanța.

NATATIE. în ultima zi a campio
natelor de na ta tie ale R.F. Germa
nia, desfășurate la Karlsruhe, Chris
tine Pielke a cîștigat proba femi
nină de 50 m liber, cu timpul de 
26”03/100, iar Svenja Schlicht a ter
minat învingătoare la 200 m spate 
in 2’16”05/100. Proba masculină de 
1500 m liber a revenit lui Rainer 
Henkel — 15’06”21/100.

• REPOR TAJE • NOTE • INFORMA ȚII
TELEORMAN : O comună 

pe calea urbanizării
Datorită investițiilor alocate de 

stat, dar și hărniciei locuitorilor 
ei, comuna Piatra din județul Te
leorman a făcut, în ultimii ani, un 
salt calitativ spre urbanizare, înso
țit de importante mutații în viața 
cetățenilor acestui centru agroin
dustrial. S-au construit aici case 
noi și apartamente, un liceu agro
industrial, o școală, un așezămînt 
de cultură, moderne complexe co
merciale, unități prestatoare de 
servicii, s-au amenajat zone verzi 
și baze sportive. Imperativului ac
centuării procesului de urbanizare 
comuna îi răspunde — așa cum ne 
spunea primarul localității, Teodor 
Nedelcu — printr-o delimitare ra
țională, pe schița și detaliile de 
sistematizare, a zonelor agroindus
triale și dotărilor tehnico-edilitare 
(apă, canalizare, telefonie, încăl
zire centrală etc), prin promova
rea unui modern regim de con
strucții de locuințe, prin punerea 
în valoare .a noi resurse locale și 
sporirea volumului producției de 
mică industrie. (Stan Ștefan).

unor materiale de construcții locale 
și folosirii raționala a energiei și 
combustibilului, ei au predat „la 
cheie" cel de-al 250-lea apartament 
din planul pe acest an, mai mult 
cu 45 față de graficele „la zi“. 
Acestea ridică la peste 40 000 numă
rul apartamentelor construite și 
date în folosință în perioada care 
a trecut de la Congresul al IX-lea 

•și pînă în prezent. Alte 727 de 
apartamente din planul pe acest an 
se află în diferite stadii de execu
ție. De remarcat că, în ultimii 23 
de ani, pe harta orașului au apărut 
numeroase obiective social-cultura- 
le importante, între care spitalul 
clinic județean cu 1 200 paturi, ho
telul „Continental", o modernă sală 
a sporturilor, casa de cultură a ști
inței și tehnicii pentru tineret, 
școli, grădinițe, creșe, precum și 
numeroase unități comerciale și de 
prestări servicii pentru populație. 
Aceste realizări din orașul reședin
ță de județ se regăsesc în toate 
centrele urbane, precum și în co
munele județului, unde numai în 
acest an au fost puse la dispoziția 
specialiștilor și a altor lucrători de 
la sate 280 apartamente și alte do
tări sociale importante. (Gheorghe 
Giurgiu).

acestei zone. Clădirea principală, 
realizată de meșteri priceputi. in 
stilul arhitecturii tradiționale, a 
necesitat, de-a lungul unei jumă
tăți de an, efectuarea unor com
plexe operații de refacere. Efor
turi susținute s-au depus, de ase
menea. pentru redarea în circuit 
a celorlalte clădiri din cadrul com
plexului, pentru dotarea lor cu 
toate cele necesare. Complexul 
dispune de restaurant, braserie, 
bar de zi, grădină de vară și spa
ții de cazare. Tot aici se lucrează 
cu forțe sporite la realizarea pisci
nei. a plajei, amenajarea parcului, 
în suprafață de 5 ha, și a lacului 
de agrement destinat pescuitului 
sportiv. (Mihai Grigoroșcuță).

Din țările socialiste
R.P. CHINEZA
Obiective prioritare ale dezvoltării științei 

și tehnicii

VOLEI • în ziua a patra a Cam
pionatelor europene de volei pentru 
junioare, competiție ce se desfășoa
ră in orașul italian Bormio, selec
ționata României a întrecut cu sco
rul de 3—2 (12—15, 7—15, 15—4,
15—12, 15—5) echipa Greciei. Intr-un 
alt meci contînd pentru grupa I, 
formația Poloniei a dispus cu 3—0 
(15—6, 15—12, 16—14) de reprezen
tativa R.F. Germania. Alte rezulta
te : U.R.S.S. — Turcia 3—0 ; Franța 
— Olanda 3—2. Rezultate din tur
neul masculin : U.R.S.S. — Franța 
3—1 ; Cehoslovacia — Israel 3—0 ; 
Polonia — Grecia 3—1 ; R.D. Germa
nă — Iugoslavia 3—1. • în turneul 
pentru locurile 1—4 al competiției 
internaționale feminine de volei de la 
Odessa, reprezentativa U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 3—1 (15—4. 15—12, 
10—15, 15—12) formația Perului, iar 
selecționata R.P. Chineze a dispus cu 
3—1 (15—13, 7—15, 15—6, 15—9) de 
echipa Cubei.

MOTOCICLISM. Campionatul mon
dial de motocros la clasa 500 cmc a 
programat la Baldasserone un con
curs, în care pe primul loc s-a si
tuat americanul Billy Liles („Kawa- 

■ saki“). în clasamentul general se 
menține lider belgianul Eric Geboers 
(258 puncte), secundat de englezul 
Kurt Nicoll (252 puncte).

Echipa americană 
baschet „Atlanta

BASCHET < 
masculină de 
Hawks", aflată în turneu In U.R.S.S., 
a jucat la Tbilisi cu o selecționată 
din R.S.S. Gruzină. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 85—84 (45—38)
în favoarea sportivilor americani 
• în campionatul european feminin 
de baschet pentru junioare, ce se 
desfășoară la Veliko Tlrnovo (Bul
garia), au fost consemnate urmă
toarele rezultate : U.R.S.S.—Spania 
79—46; Italia—R.F. Germania 61—52; 
Cehoslovacia—Israel 107—60 ; Polo
nia—Franța 76—66.

JIBOU : Modernizarea 
stațiunii balneare

Puțini știu, poate, că apele ter
male de la băile din Jibou sînt 
asemănătoare, sub raportul compo
ziției, cu cele de la Govora și 
Herculane. Adică sînt sulfuroase, 
dorurate, calcice, sodice, magne- 
zice, izotone și dau rezultate foar
te bune în afecțiuni hepatobiliare, 
gastrointestinale, reumatisme cro
nice, afecțiuni ale sistemului ner
vos periferic etc. începind cu acest 
an, în urma modernizărilor făcu
te. stațiunea balneară, patronată de 
Spitalul orășenesc Jibou, dispune 
de o bază de tratament fiziotera- 
peutic amenajată în două noi săli, 
dotate cu aparatură modernă. Cei 
suferinzi beneficiază de unde ultra
scurte, infraroșii, ultraviolete, dia- 
dinamice, precum și de masaje. îm
pachetări cu parafină, saună 
aerosoli. (Eugen Teglaș).

SATU MARE : In sprijinul 
cetățenilor

Răspunzind cerințelor cetățenilor, 
în cartierul Micro 16 din municipiul 
Satu Mare a fost dată în folosință 
o modernă piață agroalimentară. 
Realizată prin contribuția oameni
lor muncii de la întreprinderea de 
utilaj minier, noua piață asigură 
condiții bune pentru desfacerea le
gumelor, fructelor și altor produse 
agroalimentare. Tot aici se află în 
curs de amenajare spatii pentru 
desfacerea unor produse ale unor 
unități comerciale și cooperației. 
Prin grija municipalității s-a dat 
în folosință o nouă hală comercială 
în piața de alimente nr. 1 și s-au 
extins spațiile de desfacere în cele
lalte piețe. (Octav Grumeza).

TULCEA : Unități 
de prestări servicii

în ultima perioadă, în județul 
Tulcea au fost date in folosință noi 
spații destinate prestărilor de ser
vicii. Astfel, în Tulcea, pe noua ar
teră de circulație spre Babadag, la 
parterul modernelor blocuri de lo
cuințe ridicate aici, au fost deschi
se noi unități de reparații de obiecte 
electrocasnice, croitorie, confecții, 
blănărie. Li se adaugă unitățile de 
lenjerie, plăpumărie, ceasornicărie 
și bijuterie de pe străzile Mihail 
Kogălniceanu și Păcii. Pentru a 
veni în sprijinul cetățenilor, uniu
nea județeană a cooperativelor 
meșteșugărești a deschis la Ba
badag și în alte localități noi uni
tăți prestatoare de servicii. (Adrian 
Vasile).

si

BUZĂU : Un nou parc 
de agrement

Alături de vechiul și vestitul 
Crîng, de frumosul și cochetul parc 
al tineretului, in municipiul Buzău, 
prin participarea directă a cetățe
nilor, se conturează un nou parc de 
agrement: „Dorobanți". S-au înche
iat amenajarea aleilor de acces, 
montarea porților și placarea cu 
piatră de rîu a stîlpilor pergolelor. 
De asemenea, din resurse materia
le locale a fost construit un pod 
care asigură prelungirea aleii cen
trale pînă dincolo de lac. Această 
oază de verdeață, care se întinde pe 
circa 16 hectare, va constitui un 
adevărat parc dendrologic, cu co
lecții de plante, flori, arbori și ar
buști din toate zonele țării, deve
nind o nouă și reprezentativă carte 
de vizită a muncii patriotice și a 
spiritului gospodăresc al buzoieni- 
lor, care adaugă frumuseți durabile 
străvechii lor așezări. (Stelian 
Chiper).

TIRGU MUREȘ : Sporește 
zestrea edilitară

MARAMUREȘ : Se extinde 
rețeaua comercială

La parterul modernelor blocuri 
de locuințe înălțate în orașele ma
ramureșene au fost date in folo
sință noi unități comerciale. După 
cum ne informa Valentin Voicu, 
director adjunct al direcției comer
ciale județene, în acest an, pe.stra
da Progresului din Baia Mare au 
fost puse la dispoziția publicului 
mai multe unități comerciale și de 
alimentație publică, printre care 
Casa vacantei, Materna, Galeriile 
tineretului, un restaurant dietetic și 
altele, iar în aceste zile s-a inau
gurat un magazin alimentar gene
ral pe bulevardul Traian. Prin da
rea în folosință a acestor unități, 
rețeaua comercială a sporit cu peste 
5 000 metri pătrați. Alte asemenea 
unități sînt în curs de finisare în 
municipiile Baia Mare și Sighetu 
Marmației. (Gheorghe Pârja).

DOLJ : Realizări 
in industria mică

Pe baza programului județean 
privind valorificarea superioară a 
resurselor locale și a materialelor 
recuperabile, diversificarea produ
selor de uz gospodăresc, a produc
ției de artă populară și artizanat, 
în perioada care a trecut din acest 
an au fost înființate — îndeosebi 
în comunele ce vor deveni centre 
agroindustriale — 53 noi unități de 

• industrie mică. Cu acestea, numărul 
total al unităților cu acest profil 
a ajuns la 881. Aceasta a făcut po
sibil ca sarcinile de plan „la zi“ 
la indicatorul producție-marfă in
dustrială să fie mai mari cu peste 
150 milioane lei față de perioada 
similară a anului trecut. Totodată, 
au fost livrate la export cu 9 la 
sută mai multe produse decît pre
vederile planului. Au fost introduse 
în fabricație numeroase produse noi 
cu consumuri reduse de materii 
prime, materiale, combustibil și 
energie. (Nicolae Băbălâu).

în China a fost elaborat Progra
mul national privind activitatea in 
domeniile prioritare, care includ 
bioingineria, cosmonautica, infor
matica. tehnica laserilor. automa
tica. energetica. noile materiale. 
Toate aceste domenii au o impor
tanță deosebită pentru progresul 
tării, programul dezvoltării multi
laterale a științei și tehnicii în e- 
tapa imediat următoare constituind 
parte componentă a cincinalului 
1986—1990. Pe lingă aceasta, au 
fost elaborate principalele preve
deri de perspectivă ale programu
lui de dezvoltare a activității de 
cercetare științifică în domeniul 
tehnologiei de virf. menită să asi
gure creșterea economiei in pe
rioada care cuprinde sfirșitul a- 
cestui secol și începutul celui vii
tor.

în scopul realizării programului 
au fost concertate eforturile unor 
renumiți specialiști si oamenii de 
știință, a căror sarcină constă în 
special în culegerea de informații 
privind direcțiile de dezvoltare ale 
tehnologiei de vîrf pe plan mon
dial în următorii 10—20 de ani. 
China intenționează să reducă dis
crepanta dintre ea si țările dez
voltate în unele sfere de bază și, 
în plus, să obțină succese remarr 
cabile în alte domenii — relatea
ză agenția China Nouă.

Dezvoltarea bioingineriei vizează 
să asigure la începutul secolului 
viitor necesarul de produse cu un 
înalt conținut nutritiv pentru 
populația Chinei, care, potrivit 
prognozelor. în anul 2000 va fi de 
1,2 miliarde locuitori. Se depun e- 
forturi susținute pentru creșterea 
producției de cereale, carne, pește, 
lapte. Intre altele, se introduc rase 
ameliorate de animale domestice 
și soiuri de culturi de mare pro
ductivitate.

Tehnica în domeniul cosmic este 
o altă ramură în plină dezvoltare, 
în viitorul apropiat se preconizea
ză sporirea capacității producției 
de rachete purtătoare de sarcini

utile, pentru a se satisface mai 
bine cerințele serviciului comer
cial în ce privește lansarea sateli
ților artificiali ai Pămîntului. Pînă 
în prezent, peste 10 firme străine, 
intre care firme din R.F.G.. Bel
gia. Franța, și-au exprimat dorința 
de a închiria poligonul chinez pen
tru lansarea de sateliți artificiali 
ai Pămîntului sau pentru a folosi 
în comun sateliții lansați.

în anul 1985 în China a fost rea
lizată prima mașină electronică de 
calcul indigenă. Astăzi, potrivit 
datelor furnizate de specialiști, la 
scara întregii țări există 137 000 drt 
computere de diverse tipuri, în Wi- 
timii cinci ani industria calcula
toarelor 
creștere 
sută. O 
cordată 
procesoare personale. Pe lingă 
ceasta, se preconizează însușirea 
producției de aparatură electronică 
cu inteligentă artificială si cu sis
teme de aplicare si transformare a 
relației ,.om-masină“. ,

O problemă mereu actue.lă este și 
aceea a energiei. în 1985’ producția 
de energie electrică fuirnizată de 
termocentrale a reprezentat 77 la 
sută din volumul total, de energie 
electrică a tării. Potrivit unor ex- 
perți ai Comisiei de stat pentru 
știință și tehnologie, / se depun e- 
forturi susținute în vederea obți
nerii de energie electrică cu aju
torul unor generatoare hidrodina- 
mice magnetice, procedeu ce va 
permite o folosire .'mult mai efi
cientă a cărbunelui, de calitate me
die și a celui cu un conținut bogat 
in sulf. China dispunind de bo
gate asemenea zăcăminte. Pe lingă 
aceasta, utilizarea' generatoarelor 
hidrodinamice magmetice în zonele 
de exploatare a cărbunelui va per
mite realizarea umor mari econo
mii în domeniul transporturilor și 
diminuarea poluării mediului am
biant. comparativ cu metodele tra
diționale de producere a energiei 
electrice.

din China inregistrîn/1 o 
medie anuală de 43.3. 

atenție deosebită este 
producției și utilizări)

la 
a- 
de 
a-

R.D. GERMANĂ:
In sprijinul industriei siderurgice

Constructorii de locuințe au în
scris în aceste zile noi fapte de 
muncă în cronica întrecerii socia
liste. Astfel, ca rezultat al organi
zării judicioase a muncii pe fiecare 
șantier, utilizării pe scară largă a

OLT : Valorificarea 
potențialului turistic

La nouă kilometri de munici
piul Slatina, pe drumul național 
spre Rîmnicu Vîlcea. a fost inau
gurată una dintre cele mai atrăgă
toare unități ale Oficiului jude
țean de turism Olt. Este vorba de 
Hanul turistic Pleșoiu. Noul obiec
tiv de pe harta județului Olt este 
rodul unor preocupări susținute, 
menite să contribuie la punerea în 
valoare a potențialului turistic al

IAȘI : Pentru locuitorii 
așezărilor rurale

în numeroase localități rurale 
ale județului Iași, cu deosebire in 
Răducăneni. Podu Iloaiei, Belcești, 
Vlădeni și Țibănești. care vor de
veni centre urbane agroindustriale, 
s-au construit și dat în folosință 
numeroase blocuri noi de locuințe 
prevăzute la parter cu spatii co
merciale si unități prestatoare de 
servicii către populație. în mo
mentul de fată. în satele ieșene se 
mai află în construcție peste 600 
apartamente. Cu acestea, numărul 
apartamentelor construite după 
Congresul al IX-lea al partidului 
in satele județului Iași va ajunge 
Ia aproape 5 000. Tot în această 
perioadă au fost construite nu
meroase scoli noi. grădinițe, edifi
cii de cultură si sănătate, alte 
obiective social-edilitare si gospo
dărești. (Manole Corcaci).

La Berlin a început să funcțio
neze o întreprindere de colectare a 
metalului (MAB), cu sediul la 
Dahlwitz-Hoppegarten. Ea colectea
ză întreaga cantitate de fier vechi 
din toate întreprinderile și institu
țiile din Berlin, precum și din gos
podăriile cetățenilor. Activitatea sa 
se înscrie pe linia unei importante 
cerințe a economiei naționale, și 
anume ca siderurgia să-și acopere 
în proporție de 68 la sută necesarul 
de materii prime prin reutilizarea 
deșeurilor.

Fierul vechi colectat este supus 
unor procese chimice de tratament 
pentru a fi curățat de impurități și 
livrat în mod corespunzător între
prinderilor prelucrătoare. Deșeurile

R.S. CEHOSLOVACA

VA INFORMAM DESPRE:
DREPTURILE Șl AVANTAJELE DEPUNĂTORILOR LA CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNAȚIUNI vremea

din oțel sint livrate laminoarelor 
din Brandenburg. Hennjgsdorf și 
Eisenhuttenstadt. Deșeurile de me
tale neferoase se livrează, prin
tre altele. Combinatului Mansfeld 
și Combinatului minier-siderurgic 
Freiberg.

Planul de producție al noii între
prinderi a fost stabilit anul acesta 
la 160 000 tone de fier vechi. Pentru 
a mări capacitatea întreprinderii. în 
lunile august și, respectiv, în sep
tembrie vor intra în funcțiune 
două prese moderne pentru fier 
vechi, care vor transforma în „ba
loturi11, anual, 30 000 tone de de
șeuri, ceea ce va determina o redu
cere a spațiului de depozitare.

Dinamismul industriei electronice

HANDBAL • La Kaunas (R.S.S, 
Lituaniană) a început turneul inter
național feminin de handbal. în pri
ma zi, echipa României a întrecut 
cu scorul de 25—22 (13—9) selecțio
nata olimpică a S.U.A. Alte rezulta
te : selecționata olimpică a U.R.S.S. 
— R.S.F.S. Rusă 34—19 (14—11) :
R.S.S. Lituaniană — selecționata de 
tineret a U.R.S.S. 23—20 (13—9).
• Turneul internațional, pentru juni
oare de la Loveci (Bulgaria) a fost 
cîștigat de echipa Bulgariei, urmată 
în clasamentul final de formațiile 
României, R.D. Germane și R.F. Ger
mania. în ultimul meci al competiției, 
selecționatele României și Bulgariei 
au terminat la egalitate : 24—24 
(12—7) • Cel de-al doilea meci in
ternațional amical de handbal dis
putat la Reykjavik între selecționa
tele masculine ale Islandei și R.F. 
Germania s-a încheiat cu scorul de 
18—15 (10—4) fn favoarea gazdelor, 
în primul joc au cîștigat handba- 
liștii vest-germani cu scorul de 
24—21.

ȘAH. în runda a 7-a a turneului in
ternațional feminin de șah de la Nale- 
chowe (Polonia), maestra româncă Eu
genia Ghindă, jucind cu piesele negre, 
a ciștigat Ia poloneza Ana Lisovskaia. 
Alte rezultate : Jalovek (Polonia) — 
Frometa (Cuba) — 1—0; Szalai (Un
garia) — Levitina (U.R.S.S.) remiză, 
Sweczik (Polonia) — Sikova (Bulga
ria) 1—0. în clasament conduce ma
rea maestră sovietică Irina Levitina 
cu 6 puncte, urmată de Eugenia 
Ghindă cu 5 puncte. După 9 runde, 
tn turneul masculin, ce se desfă
șoară In același oraș, pe primul loc 
al clasamentului se 
bulgar Bogomil Andonov cu 7 punc
te. Maestrul român Dan Bărbulescu, 
care în runda a 9-a a remizat cu 
Schen (R.F.G.), se află pe locul 4 
cu 4,5 puncte.

Modul cel mai sigur și eficient de 
păstrare a economiilor bănești ale 
fiecăruia dintre noi îl constituie de
punerea loț la Casa de Economii și 
Consemnațiuni — instituție bancară 
specializată în relațiile cu populația 
și cu o activitate de aproape 125 de 
ani. în întreaga perioadă cît banii 
sint păstrați la C.E.C., toti depună
torii beneficiază de multiple drep
turi și avantaje, care fac ca actul 
organizat al economisirii să fie de 
o largă utilitate personală.

Iată în ce constau aceste drepturi 
și avantaje asigurate prin lege 
turor depunătorilor la C.E.C. :

Garanția statului
Garanția statului asupra depune

rilor populației la C.E.C. iși are 
izvorul în însăși Constituția Repu
blicii Socialiste România, în care 
se prevede : „Dreptul de proprie
tate personală este ocrotit prin 
lege. Pot constitui obiect al drep
tului de proprietate personală ve
niturile și economiile provenite din 
muncă...".

Cu alte cuvinte, titularii depune
rilor sau persoanele Împuternicite 
de aceștia pot solicita In orice mo
ment unităților C.E.C. restituirea 
totală sau parțială a sumelor depu
se, acestea avînd obligația să resti
tuie imediat depunerile efectuate 
pe librete de economii, în conturi 
curente personale, pe obligațiuni 
C.E.C. sau pe alte instrumente de 
economisire.

Păstrarea secretului

tu-

află maestrul

Statul asigură secretul operațiilor 
și al 
C.E.C.

Prin Legea finanțelor. Statutul 
C.E.C. . •
crătorii Casei de Economii și Con- 
șemnațiuni și cei ai altor unități 
care efectuează operații pentru

C.E.C. sînt obligați să păstreze 
eecretul în ceea ce privește numele 
depunătorilor sau ale titularilor de

punerilor și operațiile efectuate, iar 
în caz că divulgă secretul acestor 
operații sînt 
penale.

în aceleași 
precizează că 
legătură cu 
C.E.C. se dau 
Economii și Consemnațiuni numai 
in scris, pe bază de cerere scrisă 
sau de adresă, cu condiția indicării 
numărului libretului sau contului, 
următorilor : titularilor ; persoane
lor indicate prin clauza de împu
ternicire, dar numai pentru opera
țiile efectuate de acestea ; depună
torilor, numai pentru sumele de
puse de aceștia pe numele altor 
persoane ; persoanelor împuternici
te de către titular prin procură sau 
printr-o altă formă de împuternici
re legală, în limitele stabilite prin 
împuternicire ; părinților și tutori
lor, pentru depunerile aparținind 
titularilor minori ; persoanelor în
scrise la dispoziția testamentară, 
numai după decesul titularului și 
numai pentru soldul existent la 
data decesului ; moștenitorilor le
gali sau testamentari, prin atesta
rea acestei calități de către orga
nele notariale sau instanțele jude
cătorești, numai pentru soldul exis
tent Ia data decesului titularului. 
Potrivit legii, nici o altă persoană 
in afară de cele arătate mai sus 
nu are 
mative 
torilor 
aceștia

supuși sancțiunilor
acte normative 
date informative 
sumele păstrate 

de unitățile Casei

se 
in 
la 
de

dreptul să ceară date infor- 
asupra titularilor, depună- 
și operațiilor efectuate de 

la C.E.C.
identității depunătorilor la

ți alte acte normative, lu-

Dobînzi ți dștiguri
Un important avantaj pe care 

conferă economisirea organizată 
prin C.E.C. îl constituie dobînzile, 
care răsplătesc spiritul de economie 
al titularilor.

îl
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> • „FILTRU" PENTRU CĂLDU-

RA SOLARĂ. Un original tip de con- 
ț otrucție, care ar putea fi foarte bine de- 
l semnat sub denumirea de „antiseră", desti- 
1 nată ținuturilor cu climă foarte caldă, a 
l fost pus Ia punct de specialiști din R.F.G.

în interiorul construcției, aerul este umi- 
ț dificat în permanență. Modul în care s-au 
i conceput acoperișul și pereții „antiserei" 
J asigură o circulație intensă a aerului, ceea 
i ce determină evaporarea rapidă a apei și, 
, implicit, răcirea ambiantei. Materialul plas- 
I tic din care sînt confecționați pereții și 
ț acoperișul „antiserei" permite pătrunderea 
i luminii, dar nu și a căldurii. Energia ne- 
J cesară funcționării întregii instalații este 
ț asigurată de numai citeva panouri cu ba- 
ț terii solare.

*)

Experimentele efectuate în diverse zone 
ale Africii au dovedit că, la o temperatură 
a mediului ambiant de circa 45 de grade 
Celsius, în interiorul „antiserei", tempera
tura la sol nu se ridică peste 20 de grade.

• MAREA CALDĂ DIN SUB
TERAN. într-o zonă situată la sud de 
portul Tianjin, specialiștii chinezi au des
coperit un mare bazin subteran cu ape ter
male. Această adevărată mare caldă din 
adincuri se întinde pe o suprafață de circa 
1 000 kmp și dispune de ape cu tempera
turi de pînă la 80 de grade Celsius, utili
zabile în diverse ramuri ale economiei, 
fără tratamente suplimentare. „Importanta 
economică a acestei descoperiri poate fi 
estimată fie și numai prin faptul că în
treaga cantitate de căldură înmagazinată

Mărimea dobînzilor diferă de la 
un instrument de economisire la 
altul, acestea acordîndu-se atit în 
numerar fiecărui titular, cît și prin 
redistribuire sub formă de cîștiguri, 
prin trageri la sorți trimestriale, în 
cazul libretelor de economii prevă
zute cu cîștiguri, sau lunare. în 
cazul obligațiunilor C.E.C.

Dobînzile se înscriu în instru
mentele de economisire la începu
tul fiecărui an calendaristic pentru 
anul expirat de unitățile C.E.C. 
care țin evidența contabilă a in
strumentelor de economisire res
pective ori de unitățile autorizate 
în acest sens.

. Dobînzilg și cîștigurile creditate 
în fișele de cont sînt purtătoare de 

, dobînzi de la data creditării lor 
pină la restituire și urmează re
gimul depunerilor pe instrumentul 
de economisire respectiv.

Imprescriptibilitatea 
sumelor depuse

în Legea finanțelor se prevede 
că depunerile populației la C.E.C. 
nu sint supuse prescripției.

Prin imprescriptibilitate se con
sfințește dreptul titularilor de a 
păstra sumele economisite pe un 

, instrument de economisire timp 
nelimitat, Casa de Economii și 
Consemnațiuni avînd obligația de a 
le păstra și restitui atunci cind 
titularul sau persoanele cu drept de 
dispoziție le solicită.

De reținut faptul că imprescripti
bilitatea acționează și asupra do
bînzilor sau cîștigurilor cuvenite la 
sumele depuse, ele putînd fi înca
sate orieînd.

Deci, nerestituirea depunerilor, a 
dobînzilor sau a cîștigurilor o pe
rioadă mai mare de 
pierderea dreptului 
asupra acestora, ci 
talul sporirii lor an 
dobînzi sau eventuale cîștiguri.

Institutul de meteorologie șt hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru zilele de 28 iulie (ora 20) — 31 
iulie (ora 20). In țară : Vremea se va 
răci ușor și trecător, îndeosebi in 
regiunile din nordul țării, iar cerul 
va fi variabil, cu înnorări temporare 
în jumătatea de nord a teritoriului. 
Ploi sub formă de averse șl descăr
cări electrice vor cădea, pe alocuri, 
în jumătatea de nord a țării și izolat 
în rest. Izolat, condiții de grindină 
și cantități de apă ce pot depăși 20 de 
litri pe metru pătrat. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări în zona de munte și în estul 
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse, în general, între 12 și 22 gra
de, iar maximele între 23 și 33 gra
de, mai ridicate în sud. In București : 
Deși temperatura aerului va marca o 
scădere ușoară, vremea va fi caldă. 
Cerul va fi variabil, favorabil averse
lor de ploaie și descărcărilor electri
ce. Vlntul va sufla slab pînă Ia mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 20 și 22 grade, iar ma
ximele între 29 și 31 grade.

Utilizarea pe scară largă a robo
ților industriali constituie una din 
sarcinile prioritare ale economiei 
naționale a Cehoslovaciei. Progra
mul de stat pentru utilizarea robo
ților în procesele tehnologice în pe
rioada actualului cincinal prevede 
trecerea de la folosirea izolată a 
roboților industriali, de mare capa
citate și productivitate, 
rea lor pe scară largă, 
contribui la creșterea 
atit a cantității, cît și 
producției. După cum se preconi
zează, pînă în anul 1990- urmează 
să fie instalate cel puțin 3 725 linii

la utiliza- 
ceea ce va 
accentuată 
a calității

R.S.F. IUGOSLAVIA

• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04, sala 
Cosmonauților) ; Poveste despre ma
rionetă — 10,30 ; (la Teatrul de pă
puși Herăstrău) : Hai, copil, la joc! — 
18,30

• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet 
șl lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, la Ex
poflora din parcul Herăstrău) : Ano
timpul florilor (spectacol de muzică 
și poezie) — 14: 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : O seară la 
Boema — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Clntă, cioclrlie — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
Uj sala Majestic) : Sonata Kreutzer 
— itr.sO

timp nu atrage 
de dispoziție 
creează avan- 
de an prin noi

de roboți. Se consideră că prin fo
losirea acestora numai pentru ex
port se vor realiza produse în va
loare de 1,44 miliarde coroane.

în acest cadru, o dezvoltare pu
ternică va cunoaște electronica, sec
torul cel mai dinamic în ansamblul 
industriei constructoare de mașini a 
țării. în anul 1990, electronica ur
mează să asigure peste 20 la sută 
din producția industrială construc
toare de mașini. O atenție deose
bită este acordată fabricării de com
ponente, mijloace de tehnică de 
calcul și aparate de măsură și de 
laborator.

Complexe energoextractive
O nouă 

urmează 
funcțiune 
iugoslav Bitola. Avînd o capacitate 
proiectată de 220 MW, centrala, 
care va funcționa pe bază de căr
bune extras de la minele din zonă, 
este cea de-a treia unitate de acest 
fel ridicată în apropierea orășului 
amintit. Se urmărește punerea in 
valoare mai deplină a resurselor de 
cărbune, prin amenajarea de uni
tăți de producere a energiei electri
ce la distanță relativ mică față de 
sursa de materie primă. Complexe

centrală termoelectrică 
să intre în acest an in 
în vecinătatea orașului

c i n a
• în fiecare el mi-o dor de tine :
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19,
POPULAR (35 15 17) — 15; 17: 19
• Păstreazft-mâ doar pentru tine : 
SCALA (1153 72) — 9; 11; 13; 15: 17,15; 
19,30, FAVORIT (45 31 70) — 9: 11; 13; 
15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Să-ți vorbesc despre mine : LIRA 
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOL-

similare — de extracție și energe
tice — se mai află la Obrenovaț, 
Sostani, Tuzla și Kosovo.

Prin construirea acestor com
plexe se înfăptuiește programul 
iugoslav de dezvoltare a industriei 
energetice pînă in anul 2000. în ca
drul căruia prioritatea în consum • 
pentru producerea curentului elec
tric o Va avea cărbunele. Iugoslavia 
deține importante rezerve de lignit, 
cărbune brun ți huilă. Producția 
actuală a țării, de 80 milioane tone 
cărbune, va ajunge la 200 milioane 
tone.

GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45, 
18; 20
• Rezervă la start : STUDIO
—10; 12,15; 14.30;
• Flăcări pe
(21 50 97) — 15; 17;
• Niște băieți
(16 35 38) — 17; 19
• Program de vacanță :
vasului Pelerin : PACEA (71 30 85) — 
9: 11; 13
• Cineva in fața ușii : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; -- ------------------
(15 61 54) — 9: 11; 13,15; 15.30; 17.45; 20
• Privighetoarea în oraș : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17; 19
• Șatra: UNION (13 49 04) — 9; 11;
13,15; 15.30; 17.45: 20
• Reexaminarea : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15:17; 19

16,45; 19 
comori :
rs
grozavi :

(59 53 15) 
MUNCA '

DOINA

Căpitanul

20. BUCUREȘTI

de aceste ape echivalează cu cea oare ar 
fi produsă prin arderea a 1,3 miliarde de 
tone de combustibil convențional", preci
zează revista „China".

• TRAFIC RUTIER FĂRĂ AC
CIDENTE. Publicația „The Times" prog- 
nozează că, în 1992, în Europa vor apărea 
autoturisme dotate cu sisteme de radiolo- 
cație sau cu laser care vor măsura per
manent distanta față de automobilele dina
intea lor sau de diferite obstacole și vor 
acționa automat frînele, în caz de pericol. 
Pentru început, asemenea sisteme se vor 
instala pe automobile dotate cu aparatură 
care asigură comanda automată a vitezei.

Pe de altă parte, se arată că specialiștii 
companiei americane „General Motors" 
studiază, in prezent, dispozitive de „vedere

nocturnă" pentru șoferi, oare vor oferi 
acestora posibilitatea de a conduce în de
plină siguranță pe întuneric sau pe timp 
de ceață.

• TERMOMETRU PENTRU 
CELULE. La Universitatea din Buffalo, 
statul New York, a fost realizat un ter
mometru care reprezintă o adevărată per
formanță în ce privește miniaturizarea : 
el este de circa două ori mai subțire decît 
firul de păr. „Teoretic, noul termometru 
poate măsura în timp record pînă și tem
peraturi He ordinul a 10 la puterea minus 
50 de grade Celsius", notează revista fran
ceză ‘„La Recherche". Destinația acestui 
instrument de măsură ? El poate servi la 
determinarea variațiilor de temperatură 
care se produc în celulele nervoase, punînd

astfel In evidentă modificările termice de
terminate de fluxul, în ambele sensuri, al 
mesajelor sistemului nervos. Totodată, ter
mometrul miniaturizat se poate dovedi util 
la măsurarea debitului de singe în vasele 
capilare sau a fluctuațiilor de aer la nive
lul unei alveole pulmonare.

• CU AJUTORUL MICROPRO
CESORULUI. „Specialiștii firmei Phi
lips. din Olanda, au realizat un nou tip de 
microscop electronic care are posibilitatea 
să redea pe un ecran tesuturi, vegetale și 
animale, cu o capacitate de mărire de la 20 
și pînă la 5100 de ori". Informează revista 
„Science et Vie". Ușor de manevrat, cu 
caracteristici asociind tehnicile de control 
automatizate celor mai noi performanțe 
ale opticii electronice, aparatul are o largă

aplicabilitate în domeniul biotehnologiilor. 
Inovația de bază adusă .de realizatorii 
noului microscop constă în utilizarea unui 
microprocesor care facilitează considerabil 
misiunea utilizatorului.

• ECHIPAMENT CU BRAȚ DE 
100 DE METRI. In cadrul Uzinei de 
mașini grele din Sverdlovsk, U.R.S.S., a 
fost pus la punct un excavator-gigant cu 
volumul cupei de 65 metri cubi și lungimea 
brațului de 100 de metri. Acest echipa
ment este destinat, in primul rînd, exploa
tării cărbunelui în cariere deschise. Pro
ductivitatea anuală a unui asemenea echi
pament uriaș se ridică la 13 milioane de 
metri cubi de cărbune. In curind urmea
ză să se treacă la producția de serie a 
noului agregat.

*

*

*
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Schimb de mesaje Festivitățile de Ia Santiago de Cuba NAȚIUNILE UNITE ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PERU

între tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Raif Dizdarevici

BELGRAD 27 (Agerpres). — Un 
călduros schimb de mesaje între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Raif 
Dizdarevici, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, a avut loc la Belgrad, cu 
prilejul primirii de către șeful sta
tului iugoslav a tovarășului Miu 
Dobrescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, și a conducătorilor centra
lelor sindicale care au participat la 
conferința sindicatelor din țările 
balcanice, desfășurată în capitala 
RaS.F.I.

★
Lu Belgrad a avut loc Conferința 

sindicală balcanică, la care au luat 
parte! conducătorii centralelor sindi
cale din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, România și Turcia. Cu acest pri
lej, întv-o atmosferă construetivă, de 
lucru și respect reciproc s-a făcut 
un schimb util de opinii în legătură 
cu creșterea contribuției mișcării sin
dicale la adîncirea procesului de co-

laborare pe multiple planuri între ță
rile din Balcani.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor. tovarășul Miu Dobrescu 
a evidențiat pe larg concepția 
Si inițiativele t ov a r ă ș u 1 u i 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, privind transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii, fără arme nu
cleare și chimice, fără trupe și baze 
militare străine, pentru dezvoltarea 
bunei vecinătăți și a colaborării, în 
folosul tuturor popoarelor din regiu
ne. în context, a fost prezentată acti
vitatea desfășurată de U.G.S.R. pen
tru înfăptuirea acestor obiective.

Conferința a adoptat un document 
final în care se subliniază hotărîrea 
sindicatelor, a oamenilor muncii din 
țările participante de a-și intensifica 
eforturile pentru dezvoltarea multila
terală a relațiilor dintre popoarele 
balcanice, pentru adîncirea procesu
lui de apropiere și înțelegere între 
statele din această zonă. De aseme
nea. a fost reafirmartă hotărîrea cen
tralelor sindicale participante de a 
dezvolta legăturile dintre ele și de a 
extinde schimburile de experiență în 
domenii de interes comun.! 1

HAVANA 27 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 35-a aniversări a 
Zilei insurecției naționale cubaneze, 
în Piața Revoluției din orașul San
tiago de Cuba a avut loc un mare 
mitinfe, la care au participat 300 000 
de persoane — informează agenția 
Prensa Latina.

Fidel Castro Ruz, prlm-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, a ros
tit o cuvin tare în care s-a referit la 
aspecte ale construcției socialiste în 
tara sa, precum și la unele probleme 
internaționale.

Pentru soluționarea problemei datoriei externe 

a țărilor în curs de dezvoltare 
Declarațiile secretarului general al O.N.U.

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager
pres). _— Viitoarea sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., ale cărei 
lucrări vor începe în luna septem
brie, își va concentra eforturile asu
pra căutării unei soluții multilate
rale la problema datoriei externe a 

a 
general ăl Orga- 
Unite, Javier Pe-

occidentale, desfășurată la Toronto 
(Canada), „nu satisfac așteptările ță
rilor latino-americane" în ceea ce 
privește abordarea problemei datoriei 
externe.
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I amintiri, scrisori, poeme si dese- 
ț ne ale victimelor directe ale bom- 
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încetarea cursei înarmărilor
problema centrală a omenirii
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țărilor în curs de dezvoltare 
declarat secretarul 
nizației Națiunilor 
rez de Cuellar.

Intr-un interviu 
mexicane de presă 
de Cuellar a arătat că, în prezent, 
o comisie de experți, atît din țările 
debitoare cit și din cele creditoare, 
pregătește un raport asupra situației 
datoriei externe a statelor în curs 
de dezvoltare, document ce va fi 
prezentat Adunării Generale a 
O.N.U.

Secretarul general al O.N.U. a afir
mat, pe de altă parte, că rezultatele 
ultimei reuniuni la nivel inalt a ce
lor

acordat agenției 
„Notimex", Perez

mai -industrializate șapte state

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager- 
pres). — Țările debitoare ■ trebuie să 
își susțină poziția în fața statelor 
creditoare, pentru ca acestea din 
urmă să-și asume responsabilitatea. 
ce le revine în soluționarea echita
bilă a problemei datoriei externe — 
a declarat președintele Asociației na
ționale a importatorilor și exportato
rilor din Mexic, Carlos Viveros Fi
gueroa. Relevînd că datoria externă 
constituie o frînă în calea creșterii 
economice a țării sale, autorul de
clarației a menționat că politicile 
protecționiste ale statelor puternic 
industrializate, nivelul ridicat al do- 
bînzilor și scăderea prețurilor la ma
teriile prime constituie factori care 
fac tot mai dificilă ieșirea din criza 
economică.

Convorbiri ale secretarului 
general al O.N.U. in vederea 

soluționării conflictului 
dintre Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 27 
preș). — La sediul din New 
Națiunilor Unite, secretarul 
al O.N.U., Javier Perez de 
a început seria de convorbiri sepa
rate cu reprezentanții Iranului și 
Irakului vizînd aplicarea rezoluției 
598 a Consiliului de Securitate pen
tru soluționarea conflictului din 
Golf. Secretarul general al O.N.U. a 
avut, marți, două întrevederi cu 
nistrul iranian de externe. Aii 
bar Velayati.

, După întrevederi, ministrul 
nian a calificat convorbirile drept 
„fructuoase, constructive, deschise și 
sincere" și a precizat că au fost e- 
vocate și ultimele evenimente inter- . 
venite în conflictul militar din Golf.

Aii Akbar Velayati a avut, de 
asemenea, o întrevedere cu preșe
dintele pe luna în curs a Consiliului 
de Securitate, care a exprimat spri
jinul membrilor acestui organism 
față de eforturile secretarului gene- 
ral al O.N.U. pentru aplicarea de 
urgență a rezoluției 598.

TEHERAN 27 (Agerpres). — O co
misie a Organizației Aviației Civile 
Internaționale (O.A.C.I.) a sosit la 
Teheran pentru a examina îm
prejurările în care a fost doborît a- 
vionul iranian de pasageri de tip 
„Airbus", de către forțele navale ale 
S.U.A. dislocate ' în apele Golfului.

(Ager- 
York al 
general 
Cuellar,

mi- 
Ak-
ira-

Domnului ALAN GARCIA PEREZ
Președintele Republicii Peru

LIMA

Cea de-a 167-a aniversare a proclamării independenței naționale a Re
publicii Peru îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului 
român și al meu personal, cele mai sincere felicitări, urări de fericire per
sonală, iar poporului peruan prieten, progres și prosperitate.

Exprim convingerea că, prin eforturi comune, legăturile de prietenie 
colaborare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, 
interesul ambelor țări și popoare, al păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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Apel la intensificarea luptei pentru eliminarea 
armelor nucleare

TOKIO 27 (Agerpres). — La Hi
roshima au luat sfîrșit lucrările 
unei reuniuni internaționale a 
funcționarilor publici consacrată 
problemelor lichidării armelor nu
cleare si întăririi păcii, la care au 
luat parte delegați din 20 de țări. 
La încheierea dezbaterilor a fost 
adoptat un apel în care se cere 
intensificarea luptei pentru scoa
terea în afara legii și lichidarea 
armelor nucleare, pentru crearea 
de zone de pace și colaborare, li
bere de arme de distrugere în 
masă, pentru încheierea unor acor
duri de substanță care să ducă la 
eliminarea definitivă a pericolului

nuclear. Participanții au hotărit 
să organizeze o campanie in fa
voarea dezarmării si păcii.

r AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

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

anul 1989 totalizînd 228,9 miliarde 
pesos (11,16 miliarde dolari), care I 
reprezintă o creștere cu 20 la sută 
față de bugetul anului în curs. Bu- | 
getul acordă o atenție deosebită | 
problemelor privind povara datoriei 
externe a țării — a subliniat Co- . 
razon Aquino.

Lima, ca și celelalte așezări pe
ruane, celebrează în această zi actul 
istoric de la 28 iulie 1821, cînd, ca 
urmare a victoriilor repurtate In 
lupta pentru înlăturarea domina
ției coloniale spaniole, a fost pro
clamată independența de stat a Re
publicii Peru.

Ca și alte țări latino-americane, 
Republica Peru se află angajată pe 
calea consolidării independenței po
litice și economice. Stabilind ca 
obiectiv de prim ordin edificarea 
unei industrii naționale moderne, 
guvernul de la Lima a avut și are 
în vedere ca, o dată cu extinderea 
industriei extractive — ramură deo
sebit de importantă a țării, datorită 
marilor zăcăminte de cupru, aur, 
argint, uraniu, plumb etc. de care 
dispune — să se asigure dezvoltarea 
industriilor prelucrătoare, ca și a 
agriculturii. In acest sens, țlnînd 
seama de conjunctura economică 
internațională, o serie de proiecte 
în domeniul industriei extractive au 
fost redimensionate. punîndu-se un 
accent deosebit pe stimularea între
prinderilor miniere mici și mijlocii, 
care ar urma să asigure, pînă în 
anul 1990, cea mai mare parte a 
creșterii de 10 la sută preconizate 
în acest sector. De asemenea, a 
fost adoptat un document-directivă

de politică în domeniul activității 
științifice și tehnologice, avîndu-se 
în vedere reducerea considerabilă a 
dependenței față de tehnologiile 
străine și participarea la activitățile 
științifice și tehnologice desfășurate 
în contextul regional și mondial. 
Prioritățile stabilite în document 
vizează energia, transporturile și 
telecomunicațiile, exploatarea ra
țională a resurselor naturale, dez
voltarea tehnologiilor de vîrf ș.a.

Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie eforturile poporu
lui peruan pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare. Intre România și 
Peru s-au statornicit și se dezvoltă 
raporturi tradiționale de prietenie 
și colaborare, favorizate de afinită
țile de limbă și cultură, de simili
tudinea unor preocupări pentru ac
celerarea progresului economico- 
social. O contribuție de cea mai 
mare importanță la amplificarea ra
porturilor româno-peruane pe mul-> 
tipie planuri a avut-o vizita efec
tuată în Peru de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, vizită ce 
a deschis noi și largi perspective 
colaborării celor două țări și po
poare, în interesul reciproc, al cau
zei păcii și înțelegerii internațio
nale.

Pentru

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Peru, miercuri a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociația de prietenie româno-'pe- 
ruană, în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă țară.

Au luat parte meimbrî al conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie româno-peruană, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
un numeros public.

A fost prezent Jesus Cristobal Car
ranza Quinones, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al Republicii Peru la Bucu
rești. (Agerpres)

INUNDAȚIILE din India con
tinuă să provoace noi victime, mai 
ales după revărsările marilor fluvii 
Gange, Ghagra și Brahmaputra, 
numărul celor care și-au pierdut 
viată ridicîndu-se, în prezent, la 
290 și mii de alți sinistrațț adău- 
gîndu-se celorlalți zeci ele mii. Vic
time și pagube materiale în urma 
inundațiilor s-au înregistrat chiar și 
în acele state ale țării care suferă 
de obicei de efectele secetelor în
delungate, informează agenția P.T.I.

PARTID. In capitala Indiei a 
fost anunțată formarea unui nou 
partid de opoziție — Partidul So
cialist Popular. EI a luat ființă 
prin unirea a patru partide de 
opoziție — Congresul Național In
dian (S), Partidul Poporului din 
India, Partidul „Lok Dai" și Parti
dul Jan Morcha. Luînd cuvîntul în 
cadrul unei conferințe de presă, 
unul dintre liderii noului partid a 
declarat că această formațiune po
litică va milita pentru transformări 
politice și economico-sociale 

maselor

ani. Șeful statului liberian a adre
sat. totodată, un apel comunității 
internaționale pentru a exercita 
„orice fel de presiuni asupra regi
mului rasist sud-african în vederea 
creării condițiilor care ar putea 
conduce la paCe si înțelegere în 
R.S.A. și în regiunea Africii aus
trale".

BONN 27 (Agerpres). — Potrivit 
unui sondaj de opinie organizat de 
mai multe institute de cercetări 
vest-germane. ale cărui rezultate i 
au fost publicate de ziarul „Frank- ) 
furter Allgemeine". majoritatea lb- l 
cuitorilor R.F.G. — țară pe terito- 1 
riul căreia se află mari arsenale ț 
nucleare străine — doresc elimina- i 
rea totală a acestor armamente și * 
abandonarea doctrinei militare cu- i 
noscute sub numele 'de „descuraja- / 
rea nucleară".

zone denuclearizate •

Perez. într-un interviu acordat l 
ziarului „Neues Deutschland". Ea 7 
a apreciat că pentru țările .medite- ț 
raneene — în special pentru sta- i 
tele iberice si Italia — „ar fi foar- ’ 
te Important Să sg creeze^ o .zonă I

i

crearea de
pe continentul european

BERLIN 27
Spania crește 
crearea de zone denuclearizate pe 
continentul european — a declarat 
președintele organizației Mișcarea 
pentru pjtge. dezarmare si liberta
te. senatorul Francisca Sauquillo

dia, în interesul 
populare.

în In- 
largi

aface-

(Agerpres). — în 
interesul pentru

denuclearizată".

Tragediile de la Hiroshima și Nagasaki 
nu trebuie să

TOKIO 27 (Agerpres). Un

nia sub genericul ..Hiroshima-Na
gasaki ’45“. El va fi prezentat pe 
scenele a 30 de orașe japoneze, 
turneul urmînd să se încheie în ca
pitala tării la 9 august — cînd se 
împlinesc 43 de ani de la cumplita

se mai repete!
catastrofă atomică. Ansamblul ar
tistic este format din șase actrițe, 
care vor recita textele. în timp ce 
pe fundal vor fi proiectate desene, 
articole de presă, jurnale de filme, 
fotografii etc., jlustrînd bombar- i 
damentele atomice. ’

Obiectivul turneului este lansarea ț 
unui apel, si pe această cale, la i 
intensificarea eforturilor pentru ca ) 
tragediile de la Hiroshima și 
gasaki să nu se mai repete.

Na-

Ministrul
R.P.S. Albania,

ÎNTREVEDERE, 
rilor externe al 
Reis Malile, s-a întîlnit cu dele
gația parlamentară elvețiană con
dusă de Rudolph Reichling, pre
ședintele Consiliului Național al 
Confederației Elvețiene, și Franco 
Masoni, președintele Consiliului 
Statelor, ăflați la Tirana. Au fost 
abordate probleme ale relatiilof 
dintre cele două țări, precum și 
aspecte ale situației actuale din 
Europa, informeze .agenția AXA.

INT1LNIRE. Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a abordat, la Casa 
Albă, cu congresmanl republicani, 
agenda activității legislative a Con
gresului în perioada care a mai 
rămas pînă lâ expirarea mandatu
lui prezidențial. Intre problemele 
principale s-au numărat atitudinea 
pe care președintele trebuie să o 
adopte față de unele probleme ale 
legislației muncii 
legii comerțului.

și ale aplicării

I a

ORIENTUL MIJLOCIUPLOI ABUNDENTE se semna
lează în circa 50 de districte din 
R.P. Chineză, cu precădere în zo
nele centrale și de vest ale provin
ciei Sichuan, unde apele rîurilor au 
atins cote critice — informează a- 
genția China Nouă. Pe de altă par
te, după seceta severă înregistrată 
anterior în bazinele fluviilor Yang
tze, Tuo, Dădu și Quin, în pofida 
ploilor din ultimele zile, debitul se 
menține în limite normale.

• Situațio se menține încordatâ tn sudul Libanului • Continuă 
mișcarea de protest palestiniană in teritoriile ocupate de Israel"i

mai multe orașe șl gate din zonă. 1 
Agențiile de presă relevă că forțele 
de ocupație au deschis focul, ucigînd 

..................  ‘ 12 persoane 
de ocupație, 
cu gaze la- 
gloanțe de ■:

BEIRUT 27 (Agerpres). — In su
dul Libanului s-a menținut miercuri 
încordarea. Agențiile de presă relevă 
că avioane de luptă israeliene au 
survolat regiunea Salda și taberele 
de refugiați palestinieni din zonă. 
Artileria antiaeriană locală a ripos
tat, obligînd aparatele să se retragă. 
Pe de altă parte, în apropierea loca
lității Jezzine, luptătorii libanezi din 
rezistență au lansat un atac asupra 
unei poziții controlate de milițiile 
așa-zisei „Armate a Libanului de 
Sud" — creată și finanțată de Is
rael, informează agenția MENA.

o tînără de 13 ani. Alte 
au fost rănite de forțele 
care au folosit grenade 
crimogene <«1, arme cu 
cauciuc.

INFLAȚIE. In 
1987 — iunie 1988, 
membre ale C.E.E. a înregistrat un 
ritm inai rapid decît. intre iunie 
1986 — iunie 1987, situîndu-se la ni
velul de 3 la sută, a anunțat Bi
roul de statistică al Pieței comune, 
Oferind și unele date comparative, 
studiul, dat publicității la Bruxelles, 
menționează că, în aceeași perioadă, 
în Statele Unite acest ritm a fost 
de 3,9 la sută, iar în țările din nor
dul Europei — în jur de 4 la sută, 
informează agenția ANSA.

perioada Iunie 
inflația în țările

DESCOPERIRE ARHEOLOGI
CA. Arheologii chinezi au des
coperit. », în» lanțul muntos s rHelan, 
din regiunea Ninxianghui. o serie 
de sculpturi în stîncă. imaginînd 
scene din viata comunităților no
made din această parte a R.P. Chi
neze. Avînd o vechime de circa 
un mileniu, sculpturile colorate 
prezintă o imagine sugestivă a în
deletnicirilor vechilor triburi de pe 
aceste meleaguri, a obiceiurilor și 
datinilor lor. Totodată, sînt repre
zentate elemente interesante pri
vind flora si fauna zonei, din epo
ca respectivă — relatează 
China Nouă.

(Agerpres) i

BAGDAD 27 (Agerpres). — 6 re-' ț 
uniune a Consiliului Central Pales- j 
tinian — instanța intermediară din- j 
tre Consiliul Național Palestinian și i 
Comitetul Executiv al Organizației j 
pentru Eliberarea Palestinei — ur- j 
mează să aibă loc, duminică.la Bag
dad. Vor fi examinate ultimele evo
luții din taberele de refugiați pales
tinieni și revolta populației pales
tiniene din teritoriile ocupate, 
formează agenția MENA.

jREUNIUNE. La Bruxelles s-au 
încheiat lucrările reuniunii miniș
trilor din țările membre ale C.E.E. 
însărcinați cu probleme bugetare, 
avînd drept obiectiv aprobarea bu
getului comunitar pentru anul 1989. 
Proiectul — care consemnează la 
capitolul cheltuieli 46 miliarde uni
tăți de cont vest-europene (ECU) 
— urmează să fie reluat în dezba
tere, în a doua lectură, de Consi
liul ministerial al Pieței comune 
și de Parlamentul „celor 12“ de la 
Strasbourg. Agențiile de presă sem
nalează că o problemă rămasă în 
suspensie este cea a alocațiilor 
pentru politica agricolă, care face 
de mai multă vreme obiectul 
unor divergente acute între țările 
membre.

DEMONSTRAȚIE.

In teritoriile de pe malul vestic al 
Iordanului și Gaza, ocupate de Is
rael, a continuat miercuri mișcarea 
de protest palestiniană, fiind înre
gistrate ciocniri puternice între de- 

' monstranti și militarii israelieni în

1
Mii de sțu- 

denți sud-coreeni au organizat o 
demonstrație în fața comandamen
tului militar american din Seul, ce- 
rînd retragerea forțelor americane 
din peninsula coreeană. Poliția a 
intervenit operînd arestări în rîn- 
dul participantilor. După cum 
transmit agențiile de presă. în 
prezent peste 42 000 de militari 
americani staționează în Coreea de 
Sud. Demonstranții au arătat că 
prezența forțelor americane menți
ne divizarea Coreei.

agenția

Vint neprielnic" la Pentagon

ț 
ț 
) 
ț 
ț
ț 

ființate în apropiere de militant’ J 
pentru pace din Franța. R.F. Ger- ) 
mania. Italia si Belgia.

Demonstrație împotriva amplasării 
avioanelor americane de tip „F-16“ 

pe teritoriul Italiei
ROMA 27 (Agerpres). — Sub de- 

4 viza „Nu vom admite militarizarea 
’ Italiei". în apropiere de Isola-di- 

Capo-Rizzuto. unde ar urma să fie 
amplasate 72 de avioane america
ne de tip „F-16". a avut loc o mare

i 
l

or-demonstrație a reprezentanților 
ganizațiilor de tineret din Italia, 
precum și ai' „Taberei păcii". în-

CERERE. Președintele Liberiei. 
Samuel K. Doe. a cerut regimului 
minoritar rasist de la Pretoria eli
berarea imediată a lui Nelson 
Mandela, lider al Congresului Na
tional African (C.N.A.). aflat în în
chisorile din R.S.A. de peste 25 deL _

PROIECT DE BUGET. Președin
tele Republicii Filipine, Corazon 
Aquino, a prezentat Congresului 
național (parlamentul) o,.propunere 
de buget guvernamental pentru

„FUNDAȚIA PICASSO", 
nistrați'a orașului Malaga a 
rat recent casa natală a lui Picasso, 
situată in această localitate. După 
ce va fi restaurată, casa va deveni 
sediul fundației ..Pablo Ruis Picas
so". creată la Malaga. Ulterior, 
aici va fi înființat si un centru de 
documentare, care va efectua și 
studii asupra vieții si operei ma
relui pictor născut în acest oraș. 
De asemenea, va fi creată o sală 
de expoziție.

Admi- 
cumpă-

(PfW ĂCȚUĂLÎȚÂTEÂ POLITICĂy
X

R f. g. ■■ Controverse în jurul fiscale
înainte de vacanța parlamentară, 

'Bundesratul (Camera landurilor) a 
ratificat pachetul voluminos de legi 
referitoare la reforma fiscală, pe 
care Bundestagul (Camera deputați- 
lor) îl aprobase la 23 iunie prin votu
rile reprezentanților partidelor coa
liției guvernamentale — Uniunea 
creștin-democrată, Uniunea creștin- 
socială și Partidul liberal-democrat. 
Concomitent, cabinetul de la Bonn a 
prezentat proiectul bugetului federal 
pentru anul 1989.

Cum era de așteptat, ambele de
cizii au generat- o susținută campa
nie pro și contra — care antrenea
ză politicieni din cele mai diverse 
tabere și evident organele de presă.

Intrată în vigoare după luni de 
dezbateri încordate, reforma fiscală, 
prezentată de guvern ca o „reali
zare epocală“, a trecut și ultimul 
obstacol parlamentar „fără ca ini
țiatorii ei să aibă un sentiment de 
triumf" — scrie ziarul „SUDKU- 
RIER“. In motivarea acestei acțiuni, 
care antrenează o reducere pe etape 
a impozitelor (cu aproximativ 50 de 
miliarde mărci) — in favoarea celor 
cu venituri mari — ministrul finan
țelor, Gerhard Stoltenberg (U.C.D.), 
a susținut că reforma este o mă
sură necesară pentru „mai multă 
echitate fiscală1* și pentru asigurarea 
capacității de concurență a econo
miei R.F.G. Argumentul „echității 
fiscale" este viu contestat. Federația 
sindicatelor vest-germane a calcu
lat că 60 la sută din degrevările de 
impozite revin unei cincimi din con
tribuabilii cu venituri mari. Dacă 
reforma nu ar fi fost aplicată,- s-ar 
fi creat — consideră sindicatele — 
disponibilități pentru asigurarea a 
420 000 noi locuri de muncă, într-un 
moment cînd proporțiile șomajului 
se mențin dincolo de nivelul de 2 
milioane.

Pentru a compensa reducerile fis
cale (în favoarea celor avuți !), gu
vernul a procedat la diminuarea sau 
suprimarea unor alocații și subvenții 
bugetare în domeniul asigurărilor

sociale, ’ sau care privesc veniturile 
necesare landurilor și comunelor și 
a anunțat noi taxe pe bunurile de 
consum, precum și creșterea unor 
tarife, calculînd că vor suplimenta în 
acest mod încasările federale 
8,08 miliarde mărci. „Pentru nu
meroși oameni ai muncii, care sînt 
profund afectați de reducerea unor 
alocații bugetare și creșterea taxe
lor pe bunurile de consum — re
marcă „RHEIN-NECKAR ZEI
TUNG" — reforma fiscală rămîne 
în cel mai bun caz un joc cu cifra 
zero. Prin aceasta ea își pierde efec
tul de impulsionare a conjuncturii". 
Potrivit unei anchete organizate de 
postul de televiziune ARD, prin in
termediul unui institut de sondare 
a opiniei publice, 71 la sută din cei 
chestionați apreciază că reforma fis
cală va aduce noi poveri prin creș
terea prețurilor, dobînzilor și taxe
lor ; doar 9 la sută au declarat că 
se așteaptă la efecte pozitive. Ace
eași stare de spirit negativă predo
mină și în rândurile șimpatizanților 
partidelor guvernamentale : 44 la
sută din membrii U.C.D./U.C.S. care 
au format obiectul sondajului și 51 
la sută din membrii Partidului libe
ral-democrat sînt 
1990 va aduce nod 
getului familiali

După cum se 
plastic, un ziar vest-german, în con
cepția guvernului cancelarului Kohl, 
reforma fisoală era o adevărată 
„floare la butonieră", respectiv cea 
mai Importantă acțiune a actualei 
perioade legislative care se închei? 
în 1990, urmînd a crea, astfel, parti
delor guvernamentale poziții .privi
legiate în alegerile viitoare. E 
întimplat însă contrariul. între par
tidele coaliției și în interiorul 
căruia în parte, dezbaterea noii 
a fost marcată de vii dispute, 
nistrul de finanțe și-a pierdut de 
mult popularitatea.de care se bucu
ra, iar în scrutinul din 8 mai, or
ganizația regională a U.C.D. din •

cu

de părere că anul 
poveri asupra bu-

exprima, în mod

S-a

fie- 
legi 
Mi-

landuil Schleswig-Holstein, al cărei 
președinte este, a obținut cel mai 
slab rezultat. Cancelarul și ministrul 
său de finanțe sînt criticați de par
tidele de opoziție că nu au sesizat 
măriile și complicatele probleme ale 
finanțării reformei fiscale, care nu 
și-au găsit soluționarea și împovă
rează serios bugetul statului.

Intr-adevăr, în loc să scadă, da
toria publică a statului va crește în 
1988 cu 9,7 miliarde mărci, ridicîn
du-se la 39,2 miliarde mărci. Pe de 
altă parte, în ciuda acestor dificul
tăți, cheltuielile militare vor însuma 
anul viitor 53,3 miliarde mărci, adi
că vor spori cu 2 miliarde mărci, în 
timp ce alocațiile pentru Oficiul fe
deral al muncii vor fi reduse cu 1,8 
miliarde mărci. Un motiv în plus 
pentru ca liberalii — potrivit orien
tărilor lor generale de politică ex
ternă — să considere inoportună 
creșterea cheltuielilor militare.

In perspectiva alegerilor, liberalii 
fac un efort vizibil de a se disocia 
de acele decizii ale guvernului Care 
întrunesc aprecieri negative. Sursa 
fricțiunilor este identificată de 
P.L.D. în modul cum se desfășoară 
procesul de luare a hotărîrilor poli
tice. „Anumite cercuri — constata 
deputata Hildegard Hamm-Brucher 
— hotărăsc in ce direcție să se ac
ționeze și apoi fracțiunile parla
mentare sînt puse, pur și simplu, in 
fața unor fapte împlinite. Parlamen
tul devine, astfel, un executant, un 
fel de oficiu subordonat guvernului 
și acestor cercuri de influențare po
litică" , /Contrariat de aceste proce
dee, cane demonstrează cît de lipsi
tă de substanță este mult trîmbița- 
ta democrație parlamentară occiden
tală, ziarul „NEUE RUHR ZEITUNG" 
arată : - „Arbitrarul in legătură c« 
banii contribuabililor este șocant. Ast- 

decise și 
fără ca 

măsură să 
Cițiva oa- 
răspindesc

fel, peste noapte sînt 
anunțate noi impozite, 

• parlamentul să fie in 
spună un singur cuvînt. 
meni se așază laolaltă.

o știre, o ceată de politicieni co
mentează, zeci de grupulețe pledea
ză cu ajutorul presei pentru propriile 
lor interese. In ultima instanță, par
lamentul este permanent ignorat".

Pe acest fundal apare și mai pre- 
ocupantă situația pe plan social, în
deosebi proporțiile și perspectivele 
șomajului. După valul de conce
dieri din industria siderurgică, prin
cipalele firme de automobile — VW, 
Opel, Ford, Audi — anunță, la rîn- 
dul lor, reducerea a numeroase 
locuri de muncă, ceea ce generează 
îngrijorare în cercurile largi ale 
populației afectate de consecințele 
concedierilor. „Porțile uzinelor de
vin tot mai înguste pentru noile ge
nerații de muncitori", subliniază a- 
genția D.P.A. Pentru următorii trei 
ani, societățile VW și Opel proiec
tează desființarea a cîte 9 000 locuri 
de muncă fiecare.

Ce-i drept, concernul vest-german 
„Thyssen", care a desființat mii de 
lacuri de muncă în uzinele sale si
derurgice din Ruhr, a putut comu- 
niaa zilele trecute că pentru primele 
nouă luni ale ..exercițiului 1987/1988 
cifra sa de afaceri este evaluată la 
21,24 miliarde mărci, cu 8 la sută 
superioară celei realizate în anul 
precedent ; firma Daimler-Benz a- 
nunță și ea o cifră de afaceri de 
70 miliarde mărci. Patronii pot fi sa- 
tisfăcuți de evoluția de ansamblu a 
economiei vest-germane. Concomi
tent însă milioane de șomeri bat în 
zadar la porțile oficiilor de plasare, 
luni în șir și chiar ani de-a rîndul.

„De cițiva ani, scrie, în chip de 
concluzie, ziarul „NEUE PRESSE", 
combaterea șomajului este procla
mată, in cuvinte frumoase, drept 
sarcina politică principală. Practic, 
se manifestă insă predilecție pentru 
bunăstarea patronilor. Armata șo
merilor este dată uitării sau, pur și 
simplu, predestinată să poarte sin
gură povara pentru această situație 
paradoxală".

Sesiunea extraordinară 
a parlamentului birman 
Sein Lwin — ales președinte 

al republicii
RANGOON 27 (Agerpres). — Reu

nit în sesiune extraordinară, parla
mentul birman — Adunarea Poporu
lui — l-a ales pe Sein Lwin în func
ția de președinte al Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane — trans
mit agențiile T.A.S.S. și China 
Nouă. Tun Tin. fost viceprim-minis- 
tru și ministru al planificării și fi-' 
nanțelor. a fost ales prim-ministru 
al guvernului.

Sesiunea extraordinară a parla
mentului birman a fost precedată de 
o plenară a Comitetului Central al 
Partidului, Programul Socialist Bir
man (de guvernămînt). în cadrul 
căreia Sein Lwin a fost ales pre
ședinte al C.C. al partidului. Func
ția de secretar general al C.C. al 
partidului; este deținută în continua
re. conform hotărîrilor plenarei, de 
Aye Ko.

Petre STANCESCU

Lucrările Consiliului
Economic și Social al O.N.U.

GENEVA 27 (Agerpres). — Consi
liul Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC), a “ :
în curs de desfășurare la Geneva, a 
adoptat' o rezoluție în care este con
damnată politica Israelului în teri
toriile arabe ocupate. într-o altă re
zoluție, privind modul de realizarea 
Declarației O.N.U. cu privire Ia a- 
cordareâ independenței țărilor și po
poarelor coloniale, este exprimată 
aprecierea față de acțiunile con
structive ale unor organizații specia
lizate ale O.N.U. în direcția reali
zării dreptului la autodeterminare al 
poporului namibian și sînt condam
nate politica agresivă sud-africană 
și cooperarea Fondului Monetar In
ternațional cu regimul rasist de la 
Pretoria. De asemenea, crearea unui 
regim-maționetă la Windhoek este 
declarată nulă și neavenită.

cărui sesiune este

Peste două sute de citații în fața 
unor instanțe judiciare ; circa o 
sută de contracte pentru fabrica
rea de echipament militar suscep
tibile de a fi reziliate ; zeci de mi
liarde de dolari în joc. Rezultatele 
recent dezvăluite ale unei anche
te cu numele de cod „Vînt nepriel
nic", întreprinsă de mai mulfi ani 
in cel mai strict secret de către 
F.B.I. și de către Serviciul dd in
vestigații al marinei militare ame
ricane, sînt de natură să declan
șeze „cel mai mare scandal din is
toria Pentagonului" (Ministerul A- 
părării al S.U.A.).

La originea scandalului se află 
așa-numitul „triunghi de fier", adi
că ghemul încîlcit de relații oculte 
între oficialități ale Pentagonu
lui, consultanți în problemele 
de echipament militar și firme 
contractante de asemenea echipa
mente. Potrivit aprecierilor presei, 
cazurile de corupție date pînă 
acum la iveală constituie doar 
vîrful aisbergului, pentru că, in 
realitate, este vorba de „un sis
tem care pare a fi ideal pentru 
practicarea excrocheriilor". Făcind 
o asemenea apreciere fără echivoc, 
săptămînalul „Time" precizează că 
„a devenit un lucru obișnuit ca 
militarii cu funcții superioare re
trași la pensie să-și ofere serviciile 
unor firme de consultanță" (re
vista folosește un termen foarte 
dur — și plastic în același timp — 
în privința membrilor unor aseme
nea firme, pe care-i numește 
„gangsteri cu centurion"), prin in
termediul cărora își „valorifică" 
experiența și, mai ales, legăturile și 
contactele de care dispun in virtu
tea fostelor lor funcții.

Ca exemplu este dat cazul unui 
funcționar civil al marinei militare 
(William Parkins), conducător al 
oficiului pentru achiziționarea de 
rachete de croazieră, care, imediat 
după ce s-a retras din serviciul 
activ (primind chiar și o distincție 
pentru... activitate ireproșabilă), s-a 
îndreptat glonț, prin ușa turnantă 
a Pentagonului, spre partenerii cu 
care făcuse pînă atunci afaceri 
s-a pus la dispozița acestora, 
care scop și-a creat o firmă 
consultanță. Prin intermediul unui 
asociat, el a intrat în contact cu 
unul din funcționarii ce ocupau po- 
zifii-cheie în serviciile de achiziții 
ale marinei militare, furnizînd in
formațiile cu caracter confidențial 
transmise de acesta unei firme de 
echipament electronic, care concura 
în vederea obținerii unui contract

și 
in 
de

tn valoare de nu mai puțin de o 
sută milioane de dolari.

O sumă frumușică, dar totuși 
un fleac in comparație cu cele 45 
miliarde de dolari la cît se ridică 
valoarea contractului încheiat de 
marina militară americană cu fir
mele „McDonnel Douglas" și „Ge
neral Dynamics" pentru construirea 
unui avion de concepție avansată 
destinat operațiilor tactice. Ambele 
contracte fac in prezent obiectul 
investigațiilor in curs de desfă
șurare.

Dar aceasta nu este totul. Anche
ta s-a extins, incluzîndu-l și pe 
fostul ministru al forțelor navale 
militare, John Lehman, bănuit de o 
gravă abatere de la etica înaltei 
sale funcții, anume de a fi averti
zat pe un fost subordonat, devenit 
șef al unei firme de consultanță, că 
se află pe lista celor suspectați de 
operații frauduloase, întocmită de 
organele de investigație. Or, activi
tatea acestui fost subordonat era 
departe de a se încadra in practi
cile legale. Benzi video aflate în 

posesia anchetatorilor îl înfățișează 
oferind mită unor înalți funcționari 
ai aviației și marinei militare, in 
schimbul unor informații de care 
avea nevoie.

Este probabil că numele de cod 
al anchetei, „vint neprielnic", să fi 
fost ales la întîmplare, dar acest 
nume este cît se poate de potrivit. 
Pe lingă atîtea alte grave implica
ții, cursa înarmărilor reprezintă, 
prin imensele fonduri manipulate, 
și sursa unor amețitoare și nefaste 
vîrtejuri ale corupției.

...în fața avalanșei dezvăluirilor, 
conducerea Pentagonului a anun
țat primele măsuri pentru a limita, 
cît de cît, proporțiile scandalului : 
transferarea în alte posturi a func
ționarilor ce fac obiectul anchetei. 
Justiția nu a fost încă sesizată. Mi
nistrul de resort, Edwin Meese, a 
declarat că a fost „prea optimist" 
cînd a anunțat că respectivele ca
zuri ar putea fi aduse în fața tri
bunalelor în decurs de o lună. în
tre timp, a intervenit însă, in ceea 
ce-l privește, un „accident" nepre
văzut, pe parcurs : a fost nevoit 
să-și înainteze demisia, fiind el în
suși sub bănuiala de încălcare a 
eticii guvernamentale, intre altele 
prin folosirea înaltei sale poziții 
pentru a facilita încheierea tn fa
voarea anumitor firme a unor con
tracte avantajoase, inclusiv cu ca
racter militar... Cum se vede, „vîn- 
tul neprielnic" bate din plin.

R. CAPLESCU

——
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