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EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ-TEMEINIC CUNOSCUTĂ,

Începînd de mîine, 1 august,

SE TRECE, IN MOD EȘALONAT, LA MAJORAREA 
RETRIROTIILOR RUMENILOR MUNCO SI A PENSIILOR

„Noua majorare a veniturilor din retribuții și pensii de
monstrează cu putere forța orînduirii noastre, caracterul profund 
umanist și democratic al orînduirii noastre socialiste. Toate aces
tea au devenit posibile ca urmare a faptului că, în prima jumătate 
a actualului cincinal, am obținut rezultate importante în dezvol
tarea economico-socială a patriei noastre”.

NICOLAE CEAUȘESCU

în prezent, economia națională s-a 
înscris ferm și evoluează De coordo
natele calității și eficienței, coordo
nate aflate intr-o dinamică perma
nent ascendentă. Pentru că tot per
manent apar sub impactul revoluției 
științifico-tehnice contemporane noi 
forme și metode de organizare a ac
tivității economice și sociale, forme 
superioare de perfecționare a pregă
tirii profesionale, soluții originale de 
folosire eficientă a resurselor mate
riale, noi tehnologii de producție, in
stalații și utilaje mâi performante, 
materiale cu caracteristici superi
oare.

Pretutindeni, in bătălia muncii s-a 
acumulat și se acumulează neconte
nit o largă experiență, o experiență 
valoroasă, care-și râsfringe efectele 
benefice asupra creșterii generale a 
productivității muncii și a eficienței 
în ansamblu a producției, asupra ri
dicării nivelului tehnico-calitativ al 
produselor și utilizării cu chibzuință 
a materiilor prime Și energiei. Infu
zia noului, ofensiva ideilor valoroase, 
cu eficiență practică certă și Imedia
tă sînt neîntrerupte. Prezentă în toa
te compartimentele vieții materiale 
și spirituale, această experiență îna
intată reprezintă fără îndoială una 
din marile avuții naționale pentru 
care au lucrat și lucrează milioane 
de oameni, au gindit milioane de 
minți, și-au încordat forțele milioane 
de brațe. Scopul acestui impresionant 
demers ? Să servească drept princi
pal instrument in strategia dezvol
tării, in perfecționarea activității 
economice și sociale. Perfecționarea, 
transformările ample și profunde in 
industrie și ■ agricultură, in construc
ții, transporturi și servicii, in carac
terul muncii și în modul de viață al 
oamenilor au devenit în cadrul so
cietății noastre nu numai o năzuință, 
el in primul rind un program de ac
țiune, cu obiective și mijloace de 
realizare precis conturate.

Tocmai de aceea, cunoașterea, În

Toate lucrările agricole — 
intensificate la maximum!
• Secerișul griului con

tinuă să se desfășoare în ju
dețele din nordul și centrul 
țării. Prin folosirea intensă a 
mijloacelor mecanice și or
ganizarea de acțiuni de întra
jutorare, întreaga recoltă de 
grîu să fie strînsă, transpor
tată și depozitată în cele mai 
bune condiții!

® Timpul călduros și uscat

impune să se lucreze cu 
toate forțele la irigarea cultu
rilor, folosindu-se în acest 
scop toate sursele de apă.

® Prin participarea activă 
la muncă a locuitorilor de la 
sate, să fie efectuate exem
plar lucrările de întreținere 
în grădinile de legume și pe 
terenurile însămînțate cu a 
doua cultură.

LARG Șl OPERATIV GENERALIZATĂ!
sușirea și generalizarea experienței 
înaintate, a tot ceea ce este nou și 
avansat constituie, printre altele, 
mijloace de mare eficiență in acțiu
nea de valorizare a posibilităților 
nelimitate de perfecționare. Cu atit 
mai mult cu cit unul din marile 
avantaje ale economiei noastre so
cialiste constă în capacitatea sa de 
a deschide larg porțile ideilor valo
roase, de a înlesni circulația fără 
opreliști și comunicarea generoasă a 
tuturor cuceririlor științei și tehnicii 
moderne, a tuturor experiențelor va
loroase dobindite în organizarea și 
conducerea producției, in realizarea 
planului la un nivel superior de ca
litate și eficiență, in diferite domenii 
ale activității de partid sau ale vieții 
sociale. Statutul de proprietar, pro
ducător și beneficiar al milioanelor 
de oameni ai muncii — iată expli
cația profundă pentru care experien
ța valoroasă acumulată nu este con
siderată un secret și ținută sub 
obroc, ci, dimpotrivă, este larg răs- 
pindită, în climatul întrajutorării, al 
efortului general de a accelera dez
voltarea economică și socială a țării. 
Ea este cel mai bun combustibil în 
competiția pentru progres, stimula
torul unor mari perfecționări.

Acestui scop ii sint consacrate in 
mod special numeroase forme de 
consultare, largi schimburi de expe
riență, atit la nivel național, cit și pe 
ramuri ale economiei naționale, pe 
domenii, pe județe și chiar in cadrul 
întreprinderilor. Stimularea materia
lă și morală a unităților, a formații
lor de muncă și ă oamenilor cu cele 
mai bune rezultate urmărește tocmai 
răsplătirea și recunoașterea muncii 
de calitate, punerea in evidență a 
experienței înaintate, a tot ceea ce 
este mai valoros intr-un domeniu 
sau altul, a ceea ce trebuie Studiat, 
însușit și aplicat in practică. Deci ca
drul există și el și-a demonstrat. în 
repetate rinduri, viabilitatea, înalta 
sa eficiență, tn primul rind, prin 

concentrarea interesului unor largi 
colective de întreprinderi spre va
lorile.. create ... sub ochii lor, din care 
au putut desprinde concluzii practice 
și învățăminte utile pentru perfecțio
narea propriului domeniu de activi
tate. Pe de altă parte, acționîndu-se 
în acest mod a fost stimulat gustul 
creativității, dorința și ambiția de a 
intra în competiție, aspirația firească 
de. afirmare pe teritoriul noului. 
Fapt ce și-a găsit, o fidelă și rapidă 
oglindire în nivelul propriilor reali
zări.

Ne putem mulțumi insă numai cu 
atit ? Cum și cit de prompt circulă 
experiența înaintată ? Nu ar putea 
fi oare scurtat drumul ei pină la 
producție, pină la generalizare ?

Sint întrebări esențiale, izvorite 
din îndemnul repetat, mereu și me
reu, cu stăruință de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a face din ex
periența avansată un bun național, 
capabil să servească prompt intere
sele societății, ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei.

Sint întrebări izvorite din realita
tea imediată, dominată de accentua
rea laturilor intensiv-calitative ale 
întregii noastre dezvoltări. Perioada 
marilor disponibilități de resurse 
umane și materiale a luat sfirșit. 
iar dezvoltarea pe baza factorilor ex
tensivi este sinonimă cu risipa. în 
etapa actuală, economisirea muncii 
sociale și. creșterea eficienței econo
mice sint imperative cerută de legi 
obiective, de necesități obiective. Iar 
cunoașterea și generalizarea cu vite
ză sporită a celor mai bune expe
riențe -sint vital necesare in ofensiva 
pentru progres.

Experiențe bune și foarte bune 
există practic în toate întreprinderi
le ; chiar' și in activitatea actelor co
lective care, pe ansamblu nu obțin 
rezultate cu totul deosebite se pot 
desprinde anumite experiențe cu pri
vire la organizarea unor locuri de
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muncă, aplicarea anumitor tehnologii, 
modernizarea unor utilaje sau insta
lații. Trebuie insă înlăturate cu ho- 
tărîre formalismul din activitatea 
consacrată cunoașterii și aplicării ex
perienței înaintate. Uneori, in locul 
studierii atente a experienței pozi
tive acumulate și preluării tuturor 
elementelor valoroase ce pot fi ge
neralizate. se fac vizite cvasituris- 
tice, se poartă discuții Cu caracter 
general iar. o dată întorși in hala 
de producție ori la ferma din coope
rativa agricolă, cei care au parti
cipat ia astfel de manifestări uită, 
pur și simplu, ce au văzut și apre
ciat. Alteori, in pofida interesului 
evident, al specialiștilor și. muncito
rilor, nu se asigură condițiile mate
riale și organizatorice necesare apli
cării unor noi tehnologii, a noilor 
forme de organizare sau metodelor 
de muncă moderne. _

Cunoașterea și aplicarea pe scară 
largă a experiențelor valoroa
se trebuie să constituie — așa 
cum a subliniat adeseori tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — una din preo
cupările constante, prioritare ale 
organelor și organizațiilor de partid, 
ale organizațiilor de masă, ale sin
dicatelor și. nu in ultimul rind, ale 
cadrelor de conducere din între
prinderi, centrale și ministere. Che
mate să acționeze pe toate căile, 
pi intr-o diversitate de forme, pen
tru cunoașterea și generaliza
rea experienței bune. a iniția
tivelor muncitorești și metode
lor de lucru promovate .de colective
le fruntașe. Desigur, formele, moda
litățile de. fructificare pot fi diverse. 
Important e să existe preocupare 
constantă, pătrunsă de răspundere și 
pasiune față de acest capital imens.

După cum este cunoscut, in această 
perioadă se desfășoară ample ac-

Crinîf.ara ANTONESCU
(Continuare in pag. a. III*a)

• în cadrul primei 
etape, în luna august 
se vor majora retribu
țiile tarifare mai mici 
de 2 000 lei lunar 
ale tuturor oamenilor 
muncii din industriile 
minieră, petrolieră, e- 
nergie electrică, din 
metalurgie, construcții 
de mașini, electrotehni
că, chimie și petrochi
mie, lemn și materiale 
de construcții, indus
tria ușoară, geologie, 
foraj, cercetare științi
fică, dezvoltare tehno
logică, proiectare și in
formatică. De această 
majorare de retribuții 
vor beneficia peste 
900 000 persoane.

® Tot de la 1 august 
se majorează pensiile 
mai mici de 3 000 iei 
lunar ale invalizilor de 
război. De această ma
jorare vor beneficia 
17 400 persoane.

în conformitate cu prevederile 
Decretului Consiliului de Stat cen
tru aplicarea majorării ' retribuții
lor personalului muncitor și ale 
Decretului pentru aplicarea . majo
rării pensiilor, de la 1 august se 
trece Îs mărirea in mod eșalonat a 
veniturilor personalului muncitor 
Si ale pensionarilor — nouă etapă 
în procesul de materializare a Pro-/ 
gramului de creșteri; a calității 
vieții in actualul cincinal, expres 
sie concretă a preocupării constan
te â partidului nostru, a secreta
rului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru îmbună
tățirea continuă, o dată cu dezvol
tarea generală a economiei națio
nale. a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor.

în cadrul acestei acțiuni, in spi
ritul profundului umanism al so
cietății noastre, al principiilor eti
cii și echității socialiste, se acordă 
prioritate oamenilor muncii si pen
sionarilor cu venituri mai mici. Ca 
atare; in prima etapă. în perioada 
august-octombrie. se vor majora 
toate retribuțiile tarifare de Pină 
la 2 000 lei lunar, in luna august— 
toate pensiile mai mici de 3 000 lei 
lunar ale invalizilor) de război, iar 
la 1 octombrie — pensiile de asi
gurări sociale de stat pentru mun
ca depusă si limită de vîrstă de 
pină la 1 500 lei lunar, precum și 
pensiile pentru pierderea capacită
ții de muncă, gradul II de invali
ditate. ■

în prima lună din, cadrul acestei 
etape — respectiv in august— noile 
majorări de retribuție se vor acor
da celor cc lucrează in sectoarele 
decisive ale bazei energetice si de

Creșterea retribuției minime lunare pe economie

materii prime, din industriile de 
virf ale economiei, ca si din ceie 
de importantă deosebită nentru 
progresul general al tâxii. Numă
rul celor care vor primi de la 1 
august retribuții majorate se ridi
că la peste 900 000 persoane.

Suportul material al noilor ma
jorări de venituri ii constituie bu
nele rezultate obținute in prima 
jumătate a actualului cincinal in 
indeplinirea sarcinilor economice 
— rod al muncii avintate. pline de 
răspundere a întregului popor, a 
tuturor-fiilor țării, care, in calita
tea lor de proprietari; producători 
și beneficiari, urmează cu deplină 
încredere si aplică cu consecventă 
politica partidului de: edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul patriei.

Această nouă majorare a venitu
rilor ilustrează in mod pregnant 
vigoarea si caracterul sănătos al e- 
conomiei naționale, capacitatea ei 
de a asigura resursele necesare 
creșterii fondurilor de retribuire si 
pensii. Cu atit mai mult iese in 
evidentă însemnătatea deosebită a 
acestei majorări de venituri, cu cit 
ea se înfăptuiește in condițiile în 
care, pe plan mondial, se manifes
tă fenomene cronic© de stagiare 
sau recesiune, ceea ce determină 
Amănunte și precizări în legătură cu MODUL DE APU
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diminuarea nivelului de trai al 
populației in unele țâri.

Experiență construcției socialiste 
în patria noastră, cu deosebire in 
perioada de puternică înflorire a 
țării inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. a demonstrat cu 
tărie că nu există altă bază reală 
și trainică pentru progresul și 
prosperitatea patriei, pentru îna
intarea ei spre tot mai înalte culmi 
de civilizație, pentru îmbunătăți
rea calității vieții oamenilor, decit 
dezvoltarea susținută a economiei 
naționale, creșterea avuției socia
le. a venitului național.

De bună seamă, aplicarea noilor 
măsuri de sporire a veniturilor im
pune, in continuare, eforturi susți
nute din partea tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii pentru conso
lidarea rezultatelor de pină acum, 
pentru indeplinirea in cele mai 
bune condiții a planului pe acest 
an și pe intregul cincinal, fiind de 
datoria fiecărui om al muncii să 
răspundă la noile majorări de re
tribuții prin amplificarea preocu
părilor pentru perfecționarea pro
priei activități, pentru obținerea 
de rezultate superioare în produc
ție. in condițiile ridicării continue 
a productivității, calității .si efici
entei muncii.

IAȘI : Noi capacități 
de producție

Constructorii și montorii din ca
drul antreprizelor trusturilor de 
construcții industriale și de insta- 
lații-montaje din Iași depun efor
turi susținute pentru realizarea e- 
xemplară a tuturor construcțiilor 
industriale planificate. Astfel, de 
la începutul anului și pină în pre
zent, pe raza celor 4 județe un- 
de-și desfășoară activitatea — 
Iași, Vaslui. Botoșani si Suceava 
— ei au terminat și pus in func
țiune 19 obiective din cele plani
ficate pe acest,an. în iudetul lași, 
de exemplu, au fost puse in func
țiune înainte de termen capacități 
de producție la . Întreprinderea de 
confecții Iași si la Belcești. o ca
pacitate de piese montate la Com
binatul de utilaj greu din Iași, alta 
de țevi sudate la rece la întreprin
derea metalurgică și. altele. (Ma- 
nole Corcaci).

BUZĂU : Contractele 
la export — 

onorate exemplar
Oamenii muncii din industria 

județului Buzău, acționind cu hăr
nicie și răspundere pentru perfec
ționarea organizării muncii și mo
dernizarea proceselor de produc
ție, pentru creșterea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, obțin 
noi și importante succese în înde
plinirea și depășirea planului la 
producția fizică și Ia export. Prin 
înființarea unor ateliere și for
mații specializate in realizarea pro
duselor de export, in perioada care 
a trecut din acest an numeroase 
unități economice, intre care în
treprinderea de utilaj tehnologic 
int:e->-inderea „Metalurgica". în 
treprinderea de producție indus
trială pentru construcții căi ferate 
Buzău, întreprinderea de organe 
de asamblare și Turnătoria de 
fontă Rimnicu Sărat și-au onorat 
înainte de termen contractele și 
au livrat suplimentar partenerilor 
externi produse in valoare de 
peste 30 milioane lei. (Stelian Chi- 
per).

TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P.C.R. Memoria realității
Ț ara se mindrește, in prezent, cu 

uzine intr-adevăr moderne, cu 
3 o economie avansată, dezvol

tată multilateral, ca urmare a în
făptuirii politicii partidului de in
dustrializare socialistă, politică al 
cărei strălucit creator este secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Tăzele pentru 
plenara C.C. al P.C.R., primite cu 
profundă aprobare de întregul partid, 
de întregul popor, subliniază că bo
găția națională a României, a ajuns la 
5 000 miliarde lei. O astfel de realiza
re a fost posibilă in condițiile 
în care, timp de 23 de ani de la Con
gresul al IX-lea și pînă azi, 
s-a făcut continuu o repartizare 
rațională, științifică a venitului na
țional. asigurîndu-se o rată înaltă, 
de 33 la sută, a acumulării. Ample 
programe de investiții au determi
nat creșterea in ritmuri înalte a for
țelor de producție, repartizarea lor 
armonioasă pe întregul teritoriu al 
patriei. Pe această bază a fost, elabo
rată strategia făuririi unei industrii 
moderne. Au fost construite, in ab
solut toate județele, mari platfor
me industriale, au fost ridicate, pre
tutindeni in țară, uzine dotate la 
cel mai inalt nivel mondial. Dezvol
tarea industriei a creat condiții 
pentru trecerea hotărită la moderni
zarea agriculturii și afirmarea noii 
revn’uț’i agrare. centru progresul 
multilateral al patriei.

Toate acestea s-au făcut cu răspun
dere ș' implică, mai denarte. așa cum 
se subliniază în Teze’e din aprilie, 
răspunderea de a se ridica pe 
un olan sunerior int'ăntuirile de 
pină acum. Aceasta este o răspun
dere a tuturor, a celor tineri și a 
celor virstnici, zare. împreună, sînt 
chemați să asigure îndeplinirea sar
cinilor d’n actuala etapă a dezvol
tării economico-sociale a țării. Este 
și aceasta o formă specifică a edifi
cării socialismului cu poporul și 
pentru popor, pentru că în concepția 
partidului nostru, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
democrația muncitorească-revoluțio-

nară constituie un sistem politic, 
economic și social superior, în care 
drepturile și răspunderile se împle
tesc in mod firesc.

Poporul român a cucerit, după 
Congresul al IX-lea al parti
dului, înalte trepte de progres 

și civilizație. Dar înainte, spre vii
tor. se află alte trepte, mai înalte, 
care cer pasiune, competență, dărui-

contribuția decisivă 
N icolae 
deplin 
sociale 
liste.

Ceaușescu, 
realităților_ 
proprii 

cerințelor

a tovarășului 
corespund pe 
economice 

României 
ridicării

Si 
socia- 
nein-

cetate a gradului de civilizație, de 
dezvoltare ' a forțelor de producție, 
a științei, invățămîntului și culturii. 
Ele corespund, totodată, posibilități
lor poporului nostru, capacității sale 
de muncă, de creație, bazei tehnico-Dialectica răspunderii în afirmarea noului, a calității muncii

re revoluționară pentru a fi cu
cerite. De la stadiul de țară so
cialistă in curs de dezvoltare, 
România va trece, in actualul 
cincinal, așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „la stadiul de 
tară mediu dezvoltată din punct de 
vedere economic și social", pentru 
ca apoi, in perspectiva anului 2000, 
„să devină (ară multilateral dezvol
tată din toate punctele de vedere". 
Este limpede că acest salt calitativ 
de mare anvergură, ce implică, la 
nivelul întregii noastre societăți, 
profunde transformări revoluționa
re, economice și sociale, se dove
dește, a fi generator de răspunderi 
dintre cele mai importante pentru 
partid, pentru organele statului, 
pentru întregul popor.

Planurile, programele pentru pre
zent și pentru viitor, elaborate cu

materiale a țării. înalta răspundere, 
colectivă și personală, pentru înde
plinirea lor devine forță motrice a 
progresului multilateral al țării. A- 
firmarea puternică a acestei răspun
deri. in muncă, in creație,: in în
treaga viață economică și socială, se 
înscrie intre marile obiective ale 
actualei etape ; cerința creșterii 
neîncetate a răspunderii colective și 
individuale este afirmată cu tărie în 
Tezele din aprilie.

Construcția socialismului nu este 
— și nici nu poate să ‘fie — 
opera unei singure generații.

Fiecare generație și-a avut. în pro
cesul marilor înnoiri revoluționare 
de după 23 August 1944. dar mai cu 
seamă de după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, pro
priile îndatoriri, propriile răspun-

deri. Fiecare generație și-a afirmat 
un mod propriu de a-și îndeplini 
îndatoririle, de a-și onora răspun
derile. Șl astfel, societatea noastră 
socialistă a înaintat ari de an, etapă 
de etapă pe drumul trasat de partid.

Din vara anului 1965 și pină în 
prezent. România a străbătut mai 
multe etape dintr-o grandioasă ope
ră constructivă. De fapt, a străbătut 
un drum de muncă și împliniri re
voluționare ce se regăsesc, azi, în- 
tr-o nouă geografie economică și 
intr-un nou climat social, politic și 
cultural. S-ar fi putut oare ajunge 
aici, pe o nouă și inaltă treaptă de 
progres și civilizație, dacă poporul 
nu ar fi înțeles, în esența sa. che
marea însuflețitoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de , a munci mai 
mult, de a învăța mai mult,'de a-și 
ridica fără încetare gradul de com
petență. de a-și asuma răspunderi 
dintre cele mai mari atit Ta nivelul 
întregii societăți, cit: și in unități 
teritorial-ădministrative. în între
prinderi și instituții ? Și. îndeosebi, 
dacă nu ar fi răspuns cu ho-tărire. 
prin vrednice fapte de muncă, aces
te! însuflețitoare chemări ? Este cum 
nu se poate de limpede răspunsul 
la aceste întrebări. Munca și răs
punderea s-au interferat continuu, 
în toți acești ani. drept temelie a 
tuturor marilor înfăptuiri din viata 
patriei.

S-a construit mult în anii de după 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului. Și. mai ales, s-a construit 
pretutindeni pe cuprinsul țării. Har
ta economică a României s-a îmbo
gățit cu noi plâtforme industriale, 
in toate județe'e. cu obiective agro
zootehnice. edificii pentru știință, 
invățămint. cultură ori sociale. A- 
cum. etaoele creșterii extensive au 
trecut. E vremea creșterilor intensi
ve. a asigurării unei caliteti suneri- 
oare în toate domeniile vieții econo
mico-sociale. Tn aceleași întreprin-

Orice călătorie are 
un loc de start. Și un 
capăt de drum.- Din a- 
cest punct de vedere. 
Gara de Nord este cea 
mai „neodihnită" pla
că turnantă. Mii, sute 
de mii de oameni care 
vin. Mii, sute de mii 
de oameni care se 
îmbarcă de aici in 
trenurile pregătite să 
devoreze kilometrii 
de pe harta patriei.

Anunțurile electro
nice și acustice ale 
rutelor feroviare — 
posibile repere geo
grafice. Rapidele, ac
celeratele, persona
lele de Oradea sau 
Iași. de Constanta ori 
Timișoara, de Brașov, 
Sătu Mare ori Craio
va, de Sibiu sau Su
ceava fac „trimiteri" 
în memorie, la locuri 
frumoase de care sin- 
tem legați șt cu inima, 
și cu sufletul — rădă
cinile noastre neîn
trerupte cu acest pă- 
mint. Dar. de cîtva 
timp, amintitele... tri
miteri nu mai sint 
singurele in acest loc 
unde forfota Capita
lei se îngemănează 
firesc cu pulsul fier
binte al țării. Pentru 
că o idee generoasă 
completează călăto
rului abia sosit ori in 
drum spre... peronul 
său imaginile despre 
România. O suită de 
fotografii color, mari, 
ritmate intr-o succe
siune de film care ai 
vrea să se continue, 
să nu se sfirșească 
curind.

Fotografii și atita 
tot.

Care se prezintă 
singure. Care nu au 
nevoie de nici un fel 
de adăugire, de ex
plicații. N-ar deveni 
inutilă — mai mult : 
pleonastică ! •— orice 
„explicație" lingă
conturul, așa cură se 
desemnează el din 
înaltul cerului albas
tru. al platformei ro
mânești de foraj ma
rin din apele albastre 
ale Mării Negre ? Ori 
cursele de formula... 
tot terenul ale cunos-

ÎNSEMNĂRI
cutelor ARO, care iau 
cu asalt un riu bolo
vănos, de munte ? 
„Rombac“-ul este și 
el readus in memo
rie, cu liniile elegan
te, văzute dintr-un 
unghi care-i pun in 
valoare portanța, se
tea de spațiu.

Aflat in fața aces
tor . reprezentări, pri
vitorul, fie și in tre
cere — deși în ori
ce gară se și așteap
tă ! are bucuria fi
rească a redescoperi
rii a ceea ce el știe, 
i-a devenit familiar, 
a făurit cu miinile 
lui in ultimele de
cenii ; altele ii pro
pun un adevărat test 
de stăpinire, de asi
milare a realităților 
patriei. Care dintre 
multele poduri noi, 
peste fluviul ființei 
noastre — Dunărea — 
este arcuirea suplă 
de beton, sugerind 
grație și trăinicie, și

imortalizată cu meș
teșug și inspirație in 
fotografie? Dar splen
doarea arhitectonică 
ce ni se înfățișează, 
care-i din cele cu
prinse în zidirile aces
tor ani ? E din Bucu
rești, din Tirgu Mu
reș, Galați ori Reși
ța ? Dar drumul ace
la tăiat prin splen
dorile muntelui — e 
Transfăgărășanul, ori 
cel care urcă la Roșia 
Poeni ori la Voina ? 
Cetatea . universitară 
din fotografie e cum
va din Capitală, din 
Iași ori Cluj-Napoca? 
Care parte de Litoral 
e imortalizată aici și 
de unde-i acest edi
ficiu de cultură, cu 
linii arhitectonice a- 
mintind. de mina 
meșterilor care au 
tot zidit pe aici, de la 
Sarmizegetusa încoa
ce și Voroneț, de la 
Curtea Domnească 
din Tirgoviște ori 
București ?

Astfel, din întrebare 
in întrebare, călăto
rim prin România de 
azi înainte de a... în
cepe călătoria de aici, 
de pe placa turnantă 
a miilor și milioane
lor de începuturi de 
drum și capăt de 
drum. Și fiecare din 
aceste călătorii întă
resc în inima și con
știința noastră legă
turile de viață lungă 
cu patria din inima și 
din conștiința noas
tră, luminează și mai 
puternic chipul drag, 
al României din noi.

Hie TANASACHE
(Continuare în pag. a IV-a)
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DE LA 1 AUGUST

900000 DE OAMENI Al MUNCII BENEFICIAZĂ DE RETRIBUȚII MAJORATE
In legătură cu modul de aplica

re a măsurilor privind majorarea 
retribuțiilor personalului muncitor 
am solicitat amănunte și precizări 
tovarășului Nicolae Mitrofan, di
rector in Ministerul Muncii.

— înfăptuirea obiectivelor pre
văzute în Programul Partidului 
Comunist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism — ne-a spus pen
tru început interlocutorul — pro
fundele transformări care au avut 
loc in dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în modernizarea continuă a 
bazei tehnico-materiale, îndeosebi 
în perioada de după Congresul al 
IX-lea. de cind Ia conducerea 
partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dinamismul și 
vigoarea întregii economii națio
nale, creșterea productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor de pro
ducție. sporirea eficienței econo
mice și a venitului național asigu
ră condițiile necesare pentru ridi
carea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului po
por, țelul suprem al politicii parti
dului și statului nostru, esența 
orinduirii noastre socialiste.

în conformitate cu hotăririle 
Congresului al XIII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului, 
în anii 1988—1989. corespunzător 
politicii consecvente a partidului 
de ridicare a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, s-a stabilit, din 
inițiativa și sub directa îndrumare 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să se efectueze o nouă majorare a 
retribuțiilor, astfel incit la sfîrșitul 
cincinalului, in anul 1990, retribu
ția medie nominală pe economie să 
fie de 3 285 lei, cu o creștere de 
10 la sută față de anul 1985. în 
cadrul acestei acțiuni se asigură, 
pe baza indicațiilor exprese ale 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
creștere mai puternică a retribu
ției oamenilor muncii cu venituri 
mai mici, în așa fel încît retribu
ția minimă pe economie să ajungă 
de la 1 500 lei la 2 000 lei. De a- 
ceastă creștere vor beneficia în
deosebi tinerii, cei aflați in primii 
ani de activitate. Sporirea mai ac
centuată a retribuțiilor oamenilor 
muncii cu venituri mai mici repre
zintă o nouă expresie a grijii 
partidului și statului nostru pentru 
asigurarea condițiilor corespunză
toare de viață tuturor categoriilor 
de personal muncitor, pentru apli
carea fermă a principiilor eticii și 
echității socialiste.

— Cum se va aplica majorarea 
retribuțiilor ?

— Potrivit legii și pe baza Decre
tului Consiliului de Stat, majoră
rile se acordă eșalonat, pe ramuri 
și activități, în funcție de nivelul 
retribuției tarifare avute pînă la 
data majorării. Astfel, în perioada 
1 august — 1 octombrie 1988, în 
cadrul etapei I, se majorează, eșa
lonat pe ramuri și activități, retri
buțiile personalului muncitor din 

întreaga economie cu retribuții ta
rifare lunare de pînă la 2 000 lei. 
De această majorare vor beneficia 
peste 2,5 milioane de oameni ai 
muncii, dintre care peste 900 000 
începînd de la 1 august. în peri
oada 1 noiembrie 1988 — 1 ianua
rie 1989, în cadrul etapei a Il-a, se 
majorează, eșalonat pe ramuri și 
activități, retribuțiile personalului 
cu retribuții tarifare lunare cu-

AMĂNUNTE ȘI PRECIZĂRI DE IA MINISTERUL MUNCII
prinse între 2 001 și 2 250 lei. în a- 
ceastă perioadă va spori retribuția 
a peste 1,8 milioane de oameni ai 
muncii. în perioada 1 martie — 1 
august 1989, în cadrul etapei a 
IlI-a, se majorează, de asemenea, 
eșalonat pe ramuri și activități, 
retribuțiile personalului cu retri
buții tarifare lunare mai mari de 
2 250 lei, majorare de care vor be
neficia peste 3,4 milioane de oa
meni ai muncii.

— Care vor fi modalitățile de 
majorare a retribuțiilor ?

— Majorarea retribuțiilor perso
nalului muncitor, în medie cu 10 
la sută, se va realiza pe două căi: 
pe de-o parte prin creșterea retri
buției tarifare, în medie de 8 la 
sută, iar pe de altă parte prin 
creșterea părții variabile a retribu
ției, in medie cu 2 la sută. Este 

de reținut că noile retribuții ta
rifare majorate cuprind și compen
sațiile pentru produse agroalimen- 
tare. energie termică, gaze natura
le și alți combustibili, ce se acor
dau pină acum în afara retribuției 
tarifare în baza prevederilor decre
telor Consiliului de Stat nr. 46 și 
240 din 1982. Prin includerea aces
tor compensații în retribuția tari
fară, alături de majorarea propriu- 

zisă a retribuției, se mărește baza 
de calcul pentru toate drepturile 
ce se acordă în funcție de retribu
ția tarifară, inclusiv drepturile de 
pensie.

Menționez, totodată, că, ținîn- 
du-se seama de rolul deosebit de 
important ce revine maiștrilor în 
organizarea și conducerea procese
lor de producție, retribuțiile tari
fare prevăzute pentru maiștri sînt 
mai mari decît cele ale personalu
lui din alte categorii încadrat la 
aceeași clasă de retribuire, cu 
sume cuprinse între 15—120 lei 
lunar.

Majorarea părții variabile a re
tribuției se face prin creșterea a- 
daosului de-acord, a sporului de 
vechime și a celorlalte adaosuri la 
retribuție, care se vor calcula în 
funcție de noile retribuții majora

te, ca și prin acordarea de stimu
lente suplimentare pentru produc
ția de export, prin mărirea cotelor 
de constituire a fondurilor de par
ticipare a oamenilor muncii la rea
lizarea producției, a beneficiilor și 
la împărțirea beneficiilor, precum 
și a fondului de premiere. Astfel, 
de la 1 ianuarie 1989, cota de con
stituire a fondului de participare a 
oamenilor muncii la realizarea 

producției, a beneficiilor și la îm
părțirea beneficiilor se majorează 
de la 2,5—3,0 la sută la 3,0—3,5 la 
sută din fondul de retribuire pla
nificat. De la aceeași dată cota de 
constituire a fondului de partici
pare a oamenilor muncii la reali
zarea producției, a beneficiilor și 
la împărțirea beneficiilor pentru 
unitățile miniere, de extracție a 
țițeiului și gazelor și de foraj se 
majorează de la 4,0 la sută la 4,5 
Ia sută din fondul de retribuire 
planificat. Pentru unitățile social- 
culturale, ministere și celelalte or
gane centrale și locale, precum și 
pentru instituțiile de stat, fonduri
le de premiere anuală se majorea
ză, începînd cu data de 1 ianuarie 
1989, de la 2,5—3,0 la sută la 
3,0—3,5 la sută din fondul de retri
buire planificat.

Prin aplicarea tuturor majorări
lor prevăzute, fondul de retribuire 
planificat de care vor beneficia 
oamenii muncii va fi mai mare cu 
5,8 miliarde lei in anul 1988 și cu 
24,4 miliarde lei în anul 1989, iar 
in anul 1990. cind toți oamenii 
muncii vor primi pe întregul an 
retribuție majorată, fondul de re
tribuire suplimentar va fi de peste 
29 miliarde lei.

— Legea prevede și alte măsuri 
care vor influența direct veniturile 
oamenilor muncii. Care sînt aces
tea ?

— Persoanele cărora li se majo
rează retribuțiile vor beneficia în 
continuare de drepturile de aloca
ție de stat pentru copii, stabilite 
în condițiile legii pînă la data ma
jorării retribuțiilor. De asemenea, 
chiriile pentru locuințe, stabilite 
potrivit retribuțiilor nemajorate, 
rămîn nemodificate. în spiritul a- 
celorași principii umaniste ale po
liticii partidului nostru care au 
stat la baza noii reglementări și 
pentru a veni în sprijinul fami
liilor cu copii, potrivit Decretului 
Consiliului de Stat pentru aplica
rea majorării retribuțiilor se vor 
majora cu 10 lei lunar alocațiile de 
stat pentru fiecare copil, ce se a- 
cordă personalului muncitor care 
a beneficiat pînă la data majorării 
retribuției de compensații pentru 
energia termică, gaze naturale și 
alți combustibili, în raport cu nu
mărul copiilor aflați în întreține
re. Tot pentru a veni în sprijinul 
tinerei generații se majorează cu 

1 000 lei plafoanele de venituri lu
nare ale părinților, in funcție de 
care se atribuie bursele pentru 
elevi și studenți. De asemenea, se 
menține neschimbată contribuția 
lunară pentru copiii din creșe și 
grădinițe in perioada 1 august 
1988 — 31 august 1989, în funcție 
de retribuțiile nemajorate ale pă
rinților ori ale susținătorilor legali.

— Ce sarcini revin beneficiarilor 
de retribuții majorate ?

— Așa cum prevede legea adop
tată de Marea Adunare Națională 
și Decretul Consiliului de Stat 
pentru aplicarea majorării retri
buțiilor, Consiliul de Miniștri, îm
preună cu ministerele, celelalte 
organe centrale și comitetele exe
cutive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești sînt obligate să ia măsuri în 
vederea mobilizării tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii din 
întreprinderi și centrale pentru 
mai buna organizare a întregii ac
tivități, creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea cheltuielilor de 
producție, in principal prin redu
cerea consumurilor de materii pri
me, materiale, energie și combus
tibili, valorificarea superioară a tu
turor resurselor, care să conducă 
la realizarea integrală a prevede
rilor privind sporirea venitului 
național și la acoperirea în între
gime a fondurilor necesare acțiunii 
de majorare a retribuțiilor perso
nalului muncitor.

Id industria minieră
LAMINATOR DE BENZI LA RECE 

încadrat la categoria 1, treapta I, retribuit pe rețeaua tarifară „Siderurgie, nivelul B", 
cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate mai mică de 3 ani

— în lei —

Muncitori necalificați
— muncitori retribuiți pe rețeaua 

tarifară „Petrol, nivel A"
— muncitori retribuiți pe rețeaua 

tarifară „Petrol, nivel B“

toate categoriile

toate categoriile
1 554—1 857 2 043—2 287

1 525—1 838 2 014—2 287

De la 1 august se majorează veniturile tuturor oamenilor muncii din industria minieră, 
care au retribuții tarifare mai mici de 2 000 lei lunar după cum urmează :

— în lei —

Rețeaua tarifară

Categoriile de în
cadrare ale perso
nalului muncitor la 
care se aplică ma
jorarea retribuțiilor 
în etapa I. de la 

1 august

Retribuțiile, tarifare 

înainte de După 
majorare majorare

■ - Muncitori calificați

») Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform 
decretelor Consiliului de Stat nr. 46/1982 și 240/1982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu pre
vederile legale.

Venituri

în cazul realizării 
integrale a sarcinilor 

de plan

în cazul depășirii 
sarcinilor de pian 

cu 10 la sută

pînă la 
majorare

după 
majorare*)

pînă la 
majorare

după 
majorare*)

Retribuția tarifară 1 965 2 385 1965 2 385

Adaosul de acord — — 195 238
Premii pentru realizări deosebite 

(5 la sută) 98 119 98 119
Stimulente suplimentare pentru 

export (4 la sută), corespunzător 
unui volum de export de 50 la 
sută din producția totală a în
treprinderii ■■■■• » 95 105

Tot de la 1 august se majorează și retri
buțiile celorlalți lucrători din industria pe
trolului cu retribuții tarifare de pînă la 
2 000 lei lunar, care sînt încadrați pe rețele 
tarifare ce nu sînt specifice acestei activi
tăți. Alături de muncitori va beneficia de

majorări de retribuții și personalul TESA 
din industria petrolului cu retribuții mai 
mici de 2 000 lei lunar.

Iată, concret, două exemple privind mo
dul in care vor spori veniturile oamenilor 
muncii din industria petrolului :

OPERATOR EXTRACȚIE ȚIȚEI
încadrat la categoria a 2-a, nivel de bază, retribuit pe rețeaua tarifară „Petrol, nivelul 

A", cu o vechime neintreruptâ în aceeași unitate de 3 ani

— muncitori retribuiți pe rețeaua
tarifară „Mine suprafață, nivel A“

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară „Mine suprafață, nivel B“

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară „Mine suprafață, nivel C“

1 bază

I bază — 2 bază

1 bază — 2, treapta I

1965

1 867—1 994

1 808—1 975

2 385

2 297—2 414

2 248—2 395

Muncitori necalificați
— muncitori retribuiți pe rețeaua 

tarifară „Mine subteran, nivel 
B“, care execută lucrări obișnuite

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară „Mine subteran, nivel

bază — treapta I 1 867—1 976 2 294—2 403

■ •
— care execută lucrări obișnuite
— care execută lucrări grele

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară „Mine suprafață, nivel A“

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară „Mine suprafață, nivel B“

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară „Mine suprafață, nivel C“

bază — treapta II 
bază

toate categoriile

toate categoriile

toate categoriile

1 732—1 928
1 952

1 574—1 887

1 525—1 838

1 515—1 799

2 172—2 355 
2 391

2 053—2 307

2 014—2 287

2 014—2 219

Retribuțiile de pînă la 2 000 Iei lunar ale muncitorilor calificați și necalificați din unitățile 
industriei chimice și petrochimice se majorează după cum urmează :

— în lei —

De retribuții majorate vor beneficia de 
la 1 august și ceilalți muncitori calificați 
și necalificați cu retribuții tarifare de pînă 
la 2 000 Iei lunar care lucrează în industria 
minieră, dar sînt încadrați pe alte rețele 
tarifare. De la aceeași dată se majorează

și retribuțiile personalului tehnic, econo
mic, de altă specialitate și administrativ 
din industria minieră cu retribuții tarifare 
lunare mai mici de 2 000 lei.

Iată, în continuare, un exemplu concret 
privind creșterea veniturilor unui miner. Muncitori calificați

Categoriile de în-
cadrare ale perso
nalului muncitor Retribuțiile tarifare

Rețeaua tarifară la care se aplică 
majorarea retribu
țiilor în etapa I, 
de la 1 august

înainte de 
majorare

După 
majorare

MINER 
încadrat la categoria a 2-a, treapta I, retribuit pe rețeaua tarifară „Mine suprafață, 

nivelul C", cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate -de 3 ani

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară „Chimie, nivel A“

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară „Chimie, nivel B“

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară „Metalurgie neferoasă"

1 bază — 2 bază

1 bază — 2, treapta I

1 bază — 1, treapta I

1 867—1 994

1 799—1 965

1 926—1 965

2 278—2 395

2 219—2 366

2 346—2 385

Muncitori necalificați

î 
i|

— în lei —

în cazul realizării integrale în cazul depășirii sarcinilor
a sarcinilor de plan de plan cu 10 la sută

Venituri
pină la 

majorare
după 

majorare *)
pînă la 

majorare
după 

majorare *)

Retribuția tarifară 1 975 2 395 1975 2 395

Sporul de vechime
(4 la sută) 79 96 79 96

Adaosul de acord — — 197 239

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară „Chimie, nivel A"

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară „Chimie, nivel B“

— muncitori retribuiți pe rețeaua 
tarifară „Metalurgie neferoasă"

toate categoriile 

toate categoriile 

toate categoriile

1 554— 1 857

1 525—1 838

1 574—1 994

2 043—2 287

2 014—2 287

2 053—2 414

Iată un exemplu concret privind majorarea veniturilor unui tînăr operator chimist:

*) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform 
decretelor Consiliului de Stat nr. 46/1982 și 240/1982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu pre
vederile legale.

OPERATOR CHIMIST
încadrat la categoria 1, treapta a ll-a, retribuit pe rețeaua tarifară „Chimie, nivelul 

A", cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate de 3 ani
— în lei —S l '6.

io industria metalurgică
De la 1 august, retribuțiile mai mici de 2 000 lei lunar ale muncitorilor calificați

și necalificați din unitățile subordonate Ministerului Industriei Metalurgice 
vor crește astfel :

— în Iei —

Rețeaua tarifară

Categoriile de înca
drare ale personalului 
muncitor la care se 
aplică majorarea re
tribuțiilor in etapa I, 

de la 1 august

Retribuțiile tarifare

înainte de După 
majorare majorare

Muncitori calificați
— muncitori retribuiți pe rețeaua

tarifară „Siderurgie, nivel A"
— muncitori retribuiți pe rețeaua

tarifară „Siderurgie, nivel B“
— muncitori retribuiți pe rețeaua

tarifară „Materiale refractare"

1 bază

1 bază — 1, treapta I

1 bază — 2, treapta II

1 984 2 405

1 926—1 965 2 346—2 385

1 799—1 994 2 219—2 395

Muncitori necalificați
— muncitori retribuiți pe rețeaua

tarifară .Siderurgie, nivel A“
— care execută lucrări

obișnuite
— care execută lucrări

grele
— care execută lucrări

foarte grele
— muncitori retribuiți pe rețeaua

tarifară „Siderurgie, nivel B“
— muncitori retribuiți pe rețeaua 

tarifară „Materiale refractare"

bază — treapta II 1 623—1 740 2 092—2 180

bază — treapta II 1 779—1 896 2 219—2 317

bază — treapta I 1 935—1 994 2 356—2 414

toate categoriile 1 574—1 994 2 053—2 411

toate categoriile 1 525—1 838 2 014—2 287

Iată, in continuare, cum vor spori veniturile unui muncitor calificat din industria 
metalurgică :

— în lei —

Venituri

în cazul realizării 
integrale a .sarcinilor 

de plan

in cazul depășirii 
sarcinilor de plan 

cu 10 la sută
pînă la 

majorare
după 

majorare *)
pînă la 

majorare
după 

majorare *)
Retribuția tarifară 1 994 2 395 1994 2 395
Sporul de vechime (3 la sută) 60 72 60 72
Adaosul de acord — — 199 239

*) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform 
decretelor Consiliului de Stat nr. 46/1982 și 240/1982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă în conformitate cu 
prevederile legale.

MUNCITOR NECAUFICAT
care execută lucrări necalificate grele, încadrat la treapta I, retribuit pe rețeaua

„Petrol, nivelul A", cu o vechime neintreruptâ în aceeași unitate de 7 ani
_______ __________________________ ___________ ___________________________  — in Iei —

In cazul realizării integrale în cazul depășirii sarcinilor 
a sarcinilor de Dlan de plan cu 10 la sută

V enituri ■------------------------ —-----------------------------------------------------------—
Pină la după pînă la după

_____________________________majorare majorare *) majorare majorare *)
Retribuția tarifară 1711 2 180 1711 2 180
Sporul de veehime (6 la sută) 10? 131 103 131
Adaosul de acord — — 171 218

•) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform 
decretelor Consiliului de Stat nr. 4611982 și 24011982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu 
prevederile legale.

Retribuțiile de pînă la 2 000 lei lunar ale muncitorilor calificați și ale muncitorilor 
necalificați din industria energiei electrice se majorează după cum urmează :

•) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform 
decretelor Consiliului de Stat nr. 46/1982 și 240/1982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu 
prevederile legale.

Venituri

în cazul realizării 
integrale a sarcinilor 

de plan

în cazul depășirii 
sarcinilor de plan 

cu 10 la sută

pînă la 
majorare

după 
majorare*)

pînă la 
majorare

după 
majorare*)

Retribuția tarifară 1945 2 346 1 945 2 346

Sporul de vechime (3 la sută) 58 70 58 70
Adaosul de acord — — 194 235
Stimulente suplimentare pentru 

export (4 la sută), corespunzător 
unui volum de export de 50 la 
sută din producția totală a 
întreprinderii 94 ** 103

— în Iei —

Rețeaua tarifară

Categoriile de încadrare 
ale personalului muncitor Retribuțiile tarifare
la care se aplică majo
rarea retribuțiilor in eta- înainte de După

pa I. de la 1 august majorare majorare
Muncitori calificați
— Muncitori retribuiți pe re-

teaua tarifară
„Energie electrică, nivel 

— Muncitori retribuiți pe 
teaua tarifară
„Energie electrică, nivel

A“ 
re-

B“

1 bază — 2, treapta I

1 bază — 2, treapta I

1 828—1 994

1 799—1 975

2 248-2 395

2 219—2 375
Muncitori necalificați
— Muncitori retribuiți pe re-

teaua tarifară
„Energie electrică, nivel A toate categoriile 1 574—1 887 2 053—2 307

— Muncitori retribuiți pe re-
țeaua tarifară
„Energje electrică, nivel B" toate categoriile 1 554—1 857 2 043—2 287

Iată, in continuare, un exemplu concret privind creșterea veniturilor unui om al 
muncii din acest sector de activitate :

Majorarea de la 1 august a retribuțiilor de pînă la 2 000 lei lunar ale personalului 
din industria petrolului se face după cum urmează :

— în lei —

ELECTRICIAN-EXPLOATARE
încadrat la categoria a 2-a, nivel de bază, retribuit pe rețeaua tarifară „Energie 
electrică, nivelul A“, care lucrează într-o centrală electrică pe cărbune, cu o vechime 

neîntreruptă în aceeași unitate de 3 ani
— in lei —

Rețeaua tarifară

Categoriile de încadrare 
ale personalului muncitor 
la care se aplică majora
rea retribuțiilor in etapa I, 

de la 1 august

Retribuțiile tarifare

înainte de După 
majorare majorare

Venituri

în cazul realizării 
integrale a sarcinilor 

de plan

în cazul depășirii 
sarcinilor de plan 

cu 10 Ia sută
pină la 

majorare
după 

majorare •)
pînă la 

majorare
după 

majorare *)
Retribuția tarifară 1 955 2 356 1 955 2 356
Sporul de vechime (3 la sută) 59 71 59 71
Adaosul de acord — — 195 236

Muncitori calificați
— muncitori retribuiți pe rețeaua 

tarifară „Petrol, nivel A"
— muncitori retribuiți pe rețeaua 

tarifară „Petrol, nivel B“

1 bază — 2 bază 1 867—1 994 2 278—2 395

1 bază — 2, treapta I 1 799—1 965 2 219—2 366

•) petribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform 
decretelor Consiliului de Stat nr. 46/1982 și 240/1982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu pre
vederile legale.

Pagină realizată de Mihai IONESCU
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TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE 
- INTENSIFICA TE LA MAXIMUM!

CLUJ:

La seceriș — viteze mai mari!
în unitățile agricole din județul 

Cluj, bătălia secerișului se desfășoa
ră în ritm intens. Temperaturile ri
dicate din aceste zile au grăbit coa
cerea griului și au determinat condu
cerile unităților, specialiștii să ac
ționeze peste tot mai organizat, mai 
sistematic pentru a se accelera rit
mul de strîngere grabnică a recol
tei. în marea majoritate a unităților, 
ritmul la recoltare a crescut simți
tor. De la început se impune o con
statare. Pe măsură ce a crescut rit
mul de lucru, ajungindu-se acum 
ca în 3 zile să fie recoltate peste 
9 650 de hectare, s-au livrat la fon
dul centralizat al statului peste 27 300 
tone cereale. Conducerile unităților 
întreprind in continuare acțiuni care 
să accelereze recoltarea. Astfel, pină 
in ziua de 28 iulie, în județ grîul 
s-a strîns de pe 54 la sută din su
prafață. Concludente sint acțiuni
le și rezultatele din unitățile ce 
aparțin consiliului unic agroindus
trial Cîmpia Turzii. unde cu cele 
peste 100 de combine, care sînt fo
losite la randamentul lor maxim, 
pină în seara zilei de 28 iulie s-a 
recoltat grîul de Pe 66 la sută din 
suprafață (3 000 de hectare din cele 
4 425 hectare). în cooperativele agri
cole de producție unde secerișul a 
început mai devreme și munca a 
fost mai bine organizată, ne spune 
tovarășul Vasile Florian, președinte
le consiliului unic, recoltatul griu
lui s-a încheiat. Conducerea consi
liului. care urmărește desfășurarea 
secerișului in fiecare unitate, a luat 
măsuri ca după încheierea secerișu
lui in unele unități combinele să fie 
dirijate operativ, chiar pe parcur

ARAD:

Legumele — adunate la timp, 
valorificate superior!

Pentru legumicultorii arădeni, pe- 
lingă întreținerea culturilor, lucrarea 
principală este acum recoltarea pro
duselor. Zilnic se recoltează și se li
vrează aproape 2 000 tone de legume 
— ceapă, varză de vară, tomate, 
ardei gras, vinete etc. „în vederea 
recoltării în bUne ' condiții a legu
melor, folosim o forță de muncă de 
aproape 4 000 de oameni, ne spune 
tovarășul Ion Țirlea, directorul trus
tului horticol. Acest lucru ne-a de
terminat să luăm măsuri deosebite 
pentru a asigura un transport ope
rativ, încît produsele să plece din 
cimp imediat după recoltare, pentru 
a evita orice depreciere. Dispunem 
de mijloace de transport ce însu
mează 1 000 de tone la un singur 
drum**.

în raidul nostru, efectuat în 3 uni
tăți, am întîlnit o preocupare sus
ținută pentru valorificarea su
perioară a producției și a terenului 
de care dispun fermele de legume. 
La C.A.P. Dorobanți, de exemplu, 
din cele 333 tone de tomate recol
tate pină la data documentării noas
tre, 277 tone au fost livrate.

în vecini, la C.A.P. „Lumea nouă“ 
Curtici, se aflau în grădini, după 
spusele grădinarului Simion Mariș, 
om cu 30 de ani de muncă în aceas
tă fermă, 225 oameni. „Astăzi recol
tăm tomate și varză de vară, pre
cizează el. 20 de tone de tomate tre
buie să le livrăm la export și tot 
atîtea la fondul pieței. Am început și 
recoltatul vinetelor**. Unii recoltează,

TULCEA:

Deficitul de furaje trebuie grabnic înlăturat!
Aflăm de la tovarășul Ion Zaha- 

ria, directorul adjunct al Direcției 
agricole a județului Tulcea, că, deși 
în acest an s-a acționat mai bine 
decit anul trecut, cantitățile de fura
je strînse și depozitate sînt cu mult 
sub posibilitățile pe care le oferă 
cimpul, inferioare programelor stabi
lite. Pină la 20 iulie se depozitase, 
de exemplu, 52 086 tone de fin, față 
de 86 000 tone cît ar fi trebuit să 
se realizeze la această dată. Situa
ția depozitării furajelor suculente 
este și mai critică, dar posibilitățile 
mari pe care le are fiecare unitate 
in luna august, cînd trebuie să se re
colteze în primul rind porumbul 
pentru siloz semănat in ogor propriu, 
oferă garanția realizării integrale a 
programului stabilit. Dată fiind si
tuația anului trecut, cînd s-a intrat 
în iarnă cu un mare deficit de fu
raje, pe baza unor indicații ferme 
ale comitetului județean de partid, 
s-a stabilit un complex de acțiuni 
care să asigure efectivelor mari de 
animale (83 000 bovine și aproape 
700 000 ovine) un minimum necesar de 
123 000 tone de fin, 402.8 mii tone de 
suculente și 156,4 mii tone grosiere. 
Pină la această dată s-a realizat doar 
mai puțin de jumătate din programul 
stabilit, ceea ce a făcut ca această 
stare de lucruri nu tocmai bună să 
constituie obiectul unei analize am
ple. efectuată de organele județene 
la recenta intilnire cu cadrele din 
domeniul zootehniei. în mod normal, 
dacă socotim că mai bine de o trei
me din suprafața destinată bazei 
furajere este cultivată cu lucernă, 
putem spune că erau asigurate toate 
condițiile producerii unei cantități 
de fin de bună calitate care să asi
gure necesarul propus. Aceasta, cum 
spuneam, cu condiția să fie realizate 
producții mari la hectar de masă- 
verde. Dacă am socoti că de pe fie
care hectar de lucernă trebuie să se 
realizeze o producție medie anuală 
de minimum 50—60 tone de masă- 
verde, de pe cele 7 349 hectare se 
putea recolta o producție suficientă, 
care să asigure și hrănirea la iesle 
a animalelor care nu pășunează și. 
mai ales, a producerii a minimum 
86 000 tone de fin, atit din cele trei 
coase de la lucernă, cît și din bor- 
ceagul recoltat.

Experiența bună a unor unități 

sul zilei. în alte unități. Așa. de e- 
xemplu. de la Cîmpia Turzii și Lun- 
cani. unde s-a încheiat recoltatul, o 
parte din combine au fost mutate la 
Luna și Viișoara. alăturindu-se ce
lorlalte mijloace care au grăbit rit
mul de lucru. Cu toate forțele se 
lucrează si în consiliul unic agroin
dustrial Apahida. Cooperativele a- 
gricole de producție Dezmir și Jucu 
au încheiat primele recoltatul. în 
schimb, la cooperativele agricole de 
producție Boju si Cojocna aveam 
să constatăm că sînt lanuri de griu 
coapte, in pericol de scuturare, care 
așteaptă să fie recoltate. De la con
ducerea consiliului unic aveam sâ 
aflăm că aici nu s-a lucrat zi de zi 
cu randamentele stabilite, munca in 
cîmp nu a fost permanent organiza
tă cu toată răspunderea și condusă 
corespunzător de către cadrele de 
conducere și specialiști. în urma a- 
cestor constatări s-a stabilit ca in a- 
ceste unități și în altele unde grîul 
este copt și trebuie grabnic recol
tat să fie trimise combinele din uni
tățile care au terminat secerișul sau 
care vor încheia mai repede această 
lucrare. Totodată, au fost luate mă
suri ca aceste cooperative agricole 
de producție să fie ajutate mai mult 
în organizarea muncii de recoltare, 
transportarea cerealelor din cimp la 
bazele de recepție, fojosindu-se mai 
bine autocamioanele puse la dispo
ziție și. desigur, să se urgenteze eli
berarea terenului de paie și efec
tuarea arăturilor pentru insămînța- 
rea culturilor duble.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii"

alții sortează, iar căruțele pleacă 
din fermă una după alta, ducind cu 
ele rodul muncii cooperatorilor...

O secvență asemănătoare. însă la 
alte dimensiuni, am întîlnit în cele 
12 ferme ale asociației legumicole. 
Horea. La lucru sint zilnic aproape 
1 000 de oameni. „Avem forță de 
muncă, avem mijloacele de trans
port necesare, avem și producții 
bune — ne spune tovarășul loan 
Popa, directorul unității. Ne-am 
preocupat de o valorificare cit mai 
bună a producției, dar și a potenția
lului productiv al pămîntului. în 
plan era prevăzut să semănăm cul
turi succesive pe 40 de hectare, 
însă pînă acum am semănat — după 
mazăre păstăi, ceapă, arpagic, ustu
roi, cartofi timpurii — circa 180 de 
hectare cu legume, urmînd să mai 
plantăm varză de toamnă pe circa 
20 de hectare'*.

Munca susținută din grădini face 
ca planul județului pe 7 luni să fie 
realizat și depășit. Depășiri de 5 000 
de tone s-au obținut la ceapă, 6 000 
tone la varză, 2 800 tone la mazăre 
etc., în schimb, datorită intîrzierii 
survenite in vegetație, la cultura 
tomatelor se înregistrează o restan
ță de 8 000 tone. „Este doar o pro
blemă de timp să recuperăm această 
întirziere, precizează tovarășul Pe
tru Bodonea, director la I.J.L.F. 
Arad. în prezent, depășim zilnic 
sarcinile de livrare la fondul pieței 
și la export. Cele mai bune rezul
tate le înregistrează cooperativele 

agricole atestă faptul că în județul 
Tulcea au fost pină în prezent posi
bilități să se realizeze producții mari 
de fin, cu condiția ca specialiștii să 
se ocupe de această problemă cu ma
ximum de răspundere. De exemplu, 
în depozitul de furaje al C.A.P. Agi- 
ghiol. pină la această dată sint de
pozitate 700 tone de' fîn de lucernă, 
2 500 tone de suculente, urmînd să 
se realizeze cel puțin 200 tone fîn 
din coasa a treia la lucernă. „Baza 
noastră furajeră însumează 270 hec
tare .— ne spune inginerul-șef 
Gheorghe Pavel. Iar, dacă depozitul 
de furaje arată plin la această oră, 
se datorează și faptului că ne-am or

Resurse există, este nevoie doar de o mai bună 
organizare și de preocupare pe măsură

ganizat o pajiște cultivată de 40 hec
tare, unde pășunează cea mai mare 
parte din animalele noastre. Cunos- 
cînd concret avantajele pășunatului, 
in anul viitor vom extinde pajiștea 
cultivată cu încă 40 de hectare, ast
fel că absolut toate animalele le vom 
scoate la păscut. Tot pentru pășunat 
am cultivat 200 de hectare cu porumb 
masă-verde după grîu, ceea ce ne va 
permite să ținem animalele la pășu
ne pină la toamnă tirziu. Cred că 
producția medie de lapte de la cele 
450 de vaci, de 2 650 litri pină la 
această dată, poate fi un prim argu
ment că Ia noi animalele au furaje 
la discreție și de calitate".

Adevărul este însă că în unele 
unități, datorită și condițiilor clima
terice, nu s-a putut obține o recol
tă prea bună de fîn de la prima 
coasă de lucernă, dar cauzele ne- 
realizării pe județ a programului de 
producere a furajelor sînt mai ales 
de natură organizatorică. Este, de 
exemplu, greu de acceptat ideea pe 
care ne-a împărtășit-o președintele 
C.A.P. Tulcea, Maria Luca, anume 
că numai datorită intemperiilor 
depozitul de furaje este aproape gol. 
Dintr-un program de 600 tone de fîn, 

agricole de producție din Dorobanți, 
Șiclău, Curtici, Olari, Sîntana, Ma- 
cea, asociațiile legumicole din Nă- 
dlac, Pecica și Horea. Cum însă 
producțiile cresc de la o zi la alta 
și cum au fost cazuri cînd nu ni 
s-au asigurat la timp vagoanele 
pentru export și pentru aprovizio
narea Capitalei, facem un apel la

BRAȘOV:

Ritmul recoltării și al balotării 
paielor poate fi accelerat!

De cîteva zile, combinele au intrat 
și în lanurile de griu și secară 
ale județului Brașov. Deoarece 
stadiul de coacere al celor două 
culturi este diferit de la o unitate 
la alta și de la un lan la altul, co
mandamentul județean a luat măsuri 
ca mijloacele mecanice să fie con
centrate in unitățile și în lanurile 
unde grîul a ajuns la maturitate, iar 
umiditatea boabelor se încadrează 
în normele prevăzute. în acest scop, 
specialiștii unităților controlează 
permanent starea de coacere a la
nurilor, iar pe suprafețele unde 
griul a ajuns în pîrgă se trece la 
recoltarea lui, chiar dacă este vorba 
numai de sole izolate.

Raidul întreprins prin citeva uni
tăți cooperatiste din consiliul in- 
tercooperatist Ghimbav ne-a oferit 
nu puține dovezi ale strădaniei și 
hotărîrii cu care se acționează pen
tru ca recolta de grîu să fie strînsă 
în timpul cel mai scurt posibil, 
fără pierderi. Dovezi de bună orga
nizare am întîlnit la C.A.P. Codlea, 
unitatea cu cea mai mare supra
față de grîu (540 hectare).

„Deși această campanie — ne spune 
Petre Șițoiu, inginerul-sef al unită
ții — este mai grea și mai comple
xă ca celelalte, datorită faptului că 
griul este căzut pe o mare parte din 
suprafața cultivată, în urma măsuri
lor luate, la nivelul unității noastre 
și al consiliului, s-a reușit ca 
greutățile generate de căderea griu
lui și coacerea lui neuniformă să 
fie eliminate, astfel că pînă la 29 
iulie am reușit să adunăm recolta 
de pe circa jumătate din suprafața 
cultivată**.

Cu aceeași răspundere și dăruire 
se muncește și pe tarlalele C.A.P. 
Cristian, unitate la care, deși s-a in- 

„..ceput recoltatul cu 4 zile mai tirziu 
decit la cea din Codlea. s-a adunat 
recolta de grîu- , de pe mai bine de 
o treime din suprafață. Și aici se 
întîlnește aceeași bună organizare, 
aceeași grijă permanentă ca nici un 
bob de griu să nu se piardă.

pină la această dată s-a realizat abia 
70 de tone. „Vom face fin din ierbu
rile de baltă, ne spune președinta 
cooperativei, pentru că avem 1 500 
de hectare de fîneață naturală de pe 
care s-au retras acum apele și putem 
să recoltăm și să ne asigurăm nece
sarul". Admițînd chiar că am împăr
tăși optimismul interlocutoarei noas
tre, nu putem să nu arătăm că la 
această unitate nici nu ar fi trebuit 
să se recurgă la strîngerea ierburilor 
de baltă dacă exista mai multă preo
cupare pentru recoltarea suprafețe
lor cultivate cu lucernă.

Ce se poate spune insă despre strân
gerea și depozitarea furajelor în alte

unități unde rezultatele sint neaștep
tat de slabe, iar promisiunile des
tul de incerte. La C.A.P. Jijila s-a 
realizat doar 37 la sută din progra
mul de fîn. Din cele 700 de tone cît 
trebuia să asigure la această dată, în 
depozit se află doar1 260 de tone. Ce 
s-a întîmplat cu producția de masă- 
verde ? S-a administrat oare în hra
na animalelor la iesle ? Ar fi trebuit 
să se observe acest fapt în produc
ția de lapte, dar nu se vede. De cu
tând. aici s-au întreprins cîteva ac
țiuni de natură organizatorică me
nite să schimbe structural situația. 
Printre altele a fost schimbat pre
ședintele cooperativei, dar unii din 
factorii care îndrumă această uni
tate sînt de părere că specialiștii de 
aici trebuie să-și schimbe și ei ra
dical stilul și metodele de muncă.

Rămineri mari în urmă la strânge
rea și depozitarea furajelor se con
stată și la cooperativele agricole din 
Măcin, Slava Rusă și Slava Cerchez. 
Ceea ce surprinde neplăcut este mai 
ales situația nerealizărilor de la I.A.S. 
M. Kogălniceanu. Este greu de în
țeles cum pînă la 20 iulie în depo
zitele de furaje ale acestei unități, 
recunoscută de altfel pentru reali
zările sale din alți ani, s-au strîns și 

factorii răspunzători din cadrul 
C.F.R. pentru a ne asigura necesa
rul de vagoane**. Consemnăm acest 
semnal in speranța că el va găsi 
ecoul cuvenit.

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scinteii"

— După calculele pe care le-am 
făcut noi — ne spunea Ion Șoană, 
președintele C.A.P. Cristian — și 
după modul în care am organizat 
munca, vrem și sîntem siguri că 
vom reuși să încheiem secerișul în 
maximum patru zile. în condițiile 
în care nu ne încurcă timpul.

Nu s-ar putea afirma că la C.A.P. 
Dumbrâvița nu se manifestă interes 
pentru buna organizare și desfășu
rare a recoltatului, numai că acest 
interes .se manifestă mai mult la me
canizatorii locali, ca și la cei sosiți 
în ajutor de la S.M.A. Tărtășești — 
Dîmbovița și care depun mari e- 
forturi pentru a asigura o bună 
funcționare a combinelor. Mai puțin 
se manifestă acest interes din par
tea organelor locale, respectiv a pri
măriei. Aici nu se asigură partici
parea corespunzătoare a locuitorilor 
comunei la adunatul griului căzut, 
pentru a se evita pierderile.

Așa se face că pe o mare supra
față care se recoltase in ajun se 
găseau mari cantități de spice ne
adunate. Simpla prezentă fizică a 
primarului Vasile Hosu și a vice
președintelui consiliului. Mariana 
Ciocan, nu avea nici o noimă a ti ta 
vreme cît nu se concretiza în măsuri 
eficiente privind buna desfășurare 
a secerișului.

Lucruri bune se pot spune și 
despre alte unități, ca C.A.P. Stu- 
pini. C.A.P. Ghimbav și altele. în 
ultimele zile, în ajutorul brașove
nilor au sosit un mare număr de 
combine din județele din sudul 
tării, unde secerișul a fost încheiat. 
Se impune ca puternica bază teh
nică de care dispune în prezent ju
dețul să fie folosită cit mai eficient, 
pentru ca secerișul griului să se 
poată încheia in cîteva zile. Tot
odată. este necesar să se acorde mai 
mare atenție balotării paielor și eli
berării terenurilor, lucrări rămase 
în urmă.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii”

depozitat numai 1 175 tone de fîn, față 
de un program de 4 400 tone stabilit 
pentru această perioadă. Cel puțin 
din evaluările făcute aici rezultă că 
unitatea nu va putea realiza stocu
rile planificate de fîn pentru peri
oada de stabulație. Firește, se va 
miza pe producția de porumb-siloz 
care să inlocuiască finul, dar spe
cialiștii unității știu bine că fără un 
furaj de calitate, bogat in unități nu
tritive, nu se poate vorbi de o zoo
tehnie modernă.

Un fapt ne-a atras atenția în fer
ma zootehnică, a C.A.P. Cataloi. La 
ora 15 se făcea furajarea la iesle cu 
masă-verde de lucernă a celor 307 
vaci aflate in padocuri. Un vacarm 
de nedescris la sosirea atelajelor cu 
nutrețurile atit de mult așteptate 
spunea parcă ceva despre modul 
cum sînt hrănite animalele. Pînă la 
sosirea acestor furaje, in iesle erau 
doar urme de paie. Paie și nimic mai 
mult. Un mod defectuos, lipsit de răs
pundere și păgubitor de întreținere a 
animalelor. Nu l-am găsit pe șeful 
fermei, plecat cu treburi numai de 
el știute. Și probabil că discuția cu 
el nu ne-ar fi folosit la mare lucru, 
pentru că in mod" sigur nu ar fi pier
dut prilejul să-și justifice activita
tea necorespunzătoare prin cine știe 
ce cauze, unele mai subiective decît 
altele.

Dacă deficitului de fîn, care la ora 
actuală este de aproape 30 mii tone, 
le adăugăm și pe acelea legate de 
nerealizarea programului de produ
cere a furajelor in cultură dublă, cit 
și faptul că in unele unități există 
de acum resurse destul de limi
tate în ce privește asigurarea 
unor nutrețuri valoroase, rezultă lim
pede că se impun măsuri hotărite 
pentru identificarea altor surse de 
nutrețuri care să compenseze nera- 
lizările de pînă acum. Este de aștep
tat în acest sens intervenția hotărîtă 
și imediată a organelor agricole ju
dețene, cărora le revine datoria de a 
asigura în fiecare unitate, in fiecare 
fermă zootehnică condițiile care să 
permită obținerea unor cantități cît 
mai mari de furaje de cea mai bună 
calitate:

Petre CRISTEA 
Adrian VASIEE 
corespondentul „Scinteii"

O însemnată rezervă de creștere a producției:

Mai multă răspundere din partea unităților 
furnizoare in respectarea contractelor

în primul semestru al acestui an, 
întreprinderea de strunguri din 
Tirgoviște a realizat integral planul 
la producția fizică, onorindu-și in 
acest fel toate contractele încheiate 
cu beneficiarii interni și partenerii 
de peste hotare. Un bilanț pozitiv, 
ce se întemeiază pe o activitate ale 
cărei caracteristici esențiale sînt 
buna organizare a muncii și necon
tenita receptivitate la metodele și 
tehnicile noi de lucru. Astfel, rezul
tatele bune obținute in îndeplinirea 
sarcinilor de plan au fost determina
te tocmai de procesul intens de în
noire și modernizare a produselor, 
realizindu-se mașini-unelte cu per
formanțe tehnice superioare. Creati
vitatea tehnică s-a dovedit prin ur
mare o adevărată . forță propulsoare, 
constructorii de strunguri din Tirgo
viște făcind dovada unei temeinice 
pregătiri profesionale.

în aceste condiții, normal ar fi ca 
în continuare să ne referim la reu
șitele, la metodele de lucru și expe
riența acestui destoinic colectiv de 
oameni ai muncii. Din discuțiile pur
tate cu mai mulți muncitori, maiștri 
și conducători ai unor locuri de 
muncă a rezultat insă că, la ora ac
tuală. colectivul acestei unități eco
nomice este preocupat și dornic să 
pună in primul rind in discuție unele 
stări de lucruri negative ce se perpe
tuează pe fondul unor rezultate 
de ansamblu bune. Despre ce este 
vorba ?

— Față de aceeași perioadă a anu
lui trecut am obținut o producție cu 
7,8 la sută mai mare — ne informea
ză Mihai Graure, șeful biroului pla
nificare, secretar adjunct al comite
tului de partid. Se poate aprecia că 
este un ritm de creștere bun. Oame
nii muncii din întreprindere apre
ciază însă că se putea obține un 
spor de producție și mai mare, că 
se puteau produce peste plan și mai 
multe strunguri. Mai ales că cererea 
de strunguri a sporit, la export în
deosebi. De ce nu s-a lucrat la ni
velul maxim al posibilităților ? Pe de 
o parte, este adevărat, datorită unor 
neajunsuri care ne aparțin, de natu
ră organizatorică. Cunoaștem bine 
aceste neajunsuri și acționăm, per
manent. prin toate modalitățile, pen
tru eliminarea lor. Cele mai mari 
greutăți sînt. determinate insă atit de 
neritmicitatea cu care se livrează 
anumite repere și componente de că
tre unitățile colaboratoare, cit și ca
litatea necorespunzătoare a unor re
pere pe care le primim de la dife
riți furnizori.

De ce se acuză atit de mult co
laborarea cu unitățile furnizoare ? 
Mașinile-unelte au, după cum se știe, 
un ciclu relativ lung de fabricație. 
De aceea, lansarea pe fluxurile de 
prelucrare a materialelor și suban- 
samblelor trebuie să se facă mai 
devreme față de luna de plan în care 
mașinile-unelte trebuie să fie finali
zate. in funcție de volumul de 
manoperă ce urmează să se efectue
ze și de ordinea în care piesele tre
buie să . ajungă la secția de montaj, 
în altă ordine de idei, mașinile de 
prelucrare, ca și capacitatea atelie
relor de montaj sînt riguros încăr
cate, pe zile și ore, iar la execuția 
unor operații există chiar unele 
„locuri înguste**, așa că livrarea cu 
intirziere a unui singur semifabricat 
poate să deregleze întregul flux de 
producție. Or, tocmai in această pri
vință constructorii de strunguri din 
Tirgoviște se confruntă cu serioase, 
dificultăți. întreprinderea, mecanică 
Alba Iulia, de pildă, livrează de re-

Experiența înaintată 
-temeinic cunoscută

(Urmare din pag. I)
țiuni pentru perfecționarea organi
zării și modernizarea producției în 
întreaga economie. Un cadru deose
bit de favorabil care trebuie folosit 
pentru cunoașterea, sintetizarea și 
extinderea celor mai valoroase expe
riențe, pentru circulația operativă a 
informațiilor. Nu trebuie lăsat ca o 
întreprindere sau; alta șă caute ceea 
ce s-a descoperit. și experimentat de 
mult, cu bune rezultate în alte uni
tăți.

Este însă necesar, așa cum a sub
liniat secretarul general al partidu
lui, ca și în acest domeniu să fie 
eliminate neajunsurile existente, ma
nifestările de formalism și să se caute 
întotdeauna soluții adecvate pentru 
preluarea și aplicarea experienței 
înaintate. Așa cum este la fel de ne
cesar să fie combătută cu fermitate 
tendința de mimare a preluării ex
perienței înaintate, intîlnită pe alo
curi. Nimeni nu are dreptul să lase 
o experiență valoroasă să se prăfu- 
iască, uitată prin sertare. Cunoaște
rea acestui tezaur inestimabil, conec
tarea lui la strategia dezvoltării, a 
progresului sînt in primă și. în ulti
mă instanță o îndatorire patriotică 
de răspundere, civică, și profesională. 
Dar și o problemă organizatorică de 
mim rang, pentru că ea reclamă un 
uriaș efort de mobilizare și organi
zare, presu-une asigurarea unui sis
tem unitar, bine coordonat, de stu
diere și generalizare a experienței 
valoroase. Un sistem cu termene ri
guroase și responsabilități la fel de 
precise, despre a cărui îndeplinire 
să se raporteze așa cum se rapor
tează desore îndeplinirea fiecărui in
dicator economic. în definitiv, succe
sul oricărei acțiuni — iar generaliza
rea experiențelor înaintate este toc
mai o astfel de acțiune de interes 
național — cere ordine desăvirșită, 
obiective concrete, răspunderi preci
se. control sistematic.

Porți larg deschise experiențelor 
valoroase ! Iată una dintre marile 
cerințe nus- cu stăruință de partid, 
de sec etarul său general, în fața 
‘utu'-or colectivelor de oameni ai 
mUnc'i, care și-au făcut din gindirea 
novatoare un aliat de nădejde în 
strategia realizării, in rondiții de 
calitate și înaltă eficiență, a obiecti
velor stabilite de Congresul al XIII- 
lea, a sarcinilor de plan pe acest an 
și întregul cincinal. 

gulă 15—20 la sută din batiurile con
tractate in prima jumătate a lunii de 
plan, iar restul in a doua jumătate 
a lunii. în aceste condiții, realizarea 
ritmică a planului la întreprinderea 
din Tirgoviște este practic imposibilă, 
batiul fiind piesa de bază pe care se 
montează toate celelalte repere și 
care are ciclul cel mai lung de pre
lucrare. în prima jumătate a lunii 
iulie, de exemplu, nu s-a primit 
chiar nici un batiu, deși toate batiu
rile contractate trebuiau să fie puse 
la dispoziția beneficiarului încă de 
la data de 30 iunie. Și pot fi date 
încă multe alte asemenea exemole. 
Să fie determinate oare aceste situa
ții de insuficienta preocupare a be
neficiarului pentru menținerea unui 
permanent dialog cu unitățile furni
zoare ?

— O dată pe lună, ne-a spus ing. 
Petre Petre, de la biroul colaborări 
din cadrul întreprinderii. centrala 
noastră organizează analize cu pro
ducătorii de mașini-unelte și unită
țile colaboratoare, prilej cu care se

La întreprinderea 
de strunguri 

din Tirgoviște

stabilesc sarcini concrete sub formă 
de grafice de livrări. Firește. în ca
drul acestor analize ne spunem clar 
punctul de vedere. Iar furnizorii se 
angajează de fiecare dată să răs
pundă prompt solicitărilor noastre, 
să respecte graficele de livrări întoc
mite. Numai că, după aceea, livră
rile se fac cu aceleași și aceleași in- 
tirzieri.

— Programul meu do lucru, adau
gă Ion Vasilescu, tehnician in ca
drul aceluiași compartiment, este ur
mătorul : o săptămină aici, o săptă- 
mînă la întreprinderea mecanică din 
Alba Iulia. Acolo nu sint insă numai 
eu cel care solicită ca piesele con
tractate să fie livrate la termenele 
prevăzute, ci și reprezentanți ai al
tor unități din centrala noastră. Re
zultatul : conducerea întreprinderii 
încearcă să ne mulțumească pe fie
care, dar, cum nici unul nu obține 
decît o parte din piesele de care are 
nevoie, nimeni nu pleacă mulțumit. 
Am înțeles că și unitatea respectivă 
întîmpihă dificultăți in asigurarea 
bazei tehnico-materiale. Este cert 
însă că piesele nu se urmăresc cu 
atenție pe flux. în cazul batiurilor, 
de pildă, după ce au fost turnate și 
curățate, trece un timp nejustificat 
de lung pină ce li se execută opera
ția de eboșare.

Iată și opinia tovarășului Ion 
Florea, tehnician în același compar
timent : „Eu mă deplasez o săptă- 
mînă din două la turnătoria de piese 
din fontă pentru mașini-unelte din 
Rimnicu Sărat, unitate care produce 
pentru noi circa 70 la sută din pie
sele turnate de dimensiuni mici. în 
total peste 1 000 de repere. Aceas
tă unitate are și ea mai mulți be
neficiari. Așa că gama produselor 
realizate este atit de diversă încît se 
face față cu greu tuturor solicitărilor. 
Iar dacă pentru un anumit tip de 
strung se toarnă, să zicem. 499 de 
piese din 500 prevăzute in contract, 
întreprinderea respectivă inregistrea- 
ză o nerealizare infimă, dar noi nu 
putem finaliza — pentru că ne lipsește 
un rener — un lot int’eg de strunguri. 
La ultima analiză efectuată pe aceas

TÎRGU MUREȘ : Livrări suplimentare In export
Unitate reprezentativă a indus

triei noastre electronice si electro
tehnice. întreprinderea „Electro- 
mureș** din Tîrgu Mureș se Pre
zintă in aceste zile cu rezultate 
deosebite în întrecerea socialistă. 
La una dintre realizările de sea
mă ale colectivelor de pe cele 
trei platforme ale unității s-a re
ferit inginerul loan Toader. pre
ședintele consiliului oamenilor 
muncii, care ne-a spus :

— Situind in centrul întregii 
noastre activități îndeplinirea e- 
xemplară a planului la export, lu
crătorii de la „Electromureș** ra
portează că, prin modernizarea 
proceselor de producție, crearea 
unor ateliere si linii tehnologice 
specializate și realizarea, pe a- 
ceastă bază, a unor produse de

OLT : O nouă capacitate energetică
Colectivul de oameni ai muncii 

de la Antrepriza de construcții 
hidrotehnice Olt Inferior si. res
pectiv, Antrepriza energomontaj 
Porțile de Fier II — Olt. in co
laborare cu beneficiarul — Uzina 
electrică Slatina — au racordat zi
lele acestea, la circuitul energetic 
național, cea de-a treia turbină de

DOLJ : Rezultate ale modernizării proceselor 
de producție

în toate întreprinderile din ju
dețul Dolj se desfășoară susținute 
acțiuni tehnico-economice și po- 
lltico-organizatorice în vederea 
transpunerii în viață a măsurilor 
din programul județean de orga
nizare și modernizare a proceselor 
de producție. De la începutul aces
tei ample acțiuni. în județul Dolj 
s-au aplicat 2 851 de măsuri a căror 
eficiență economică s-a materiali
zat intr-un spor de producție-mar- 
fă in valoare de 3 713 milioane lei. 
Tptodată. cheltuielile materiale au 
fost reduse cu 317 milioane lei. Așa 
cum ne spunea inginerul Ion An-

PRAHOVA : Noi sonda în producția
Acționînd cu înaltă răspundere 

pentru a-și aduce contribuția la 
sporirea cantităților de țiței extras, 
petroliștii Schelei de foraj Bol- 
dești-Scăeni au reușit să pună in 
funcțiune, de la începutul anului. 
24 de sonde. Prin extinderea fora
jului cu jet a crescut viteza de fo

tă temă la centrală, ni s-a promis că 
vom primi așa-zisele urgențe „zero** 
pină la data de 10 iulie de la Rim
nicu Sărat, dar nici pînă la jumătatea 
lunii iulie nu s-a livrat nimic. Fiind 
vorba de piese aflate sub semnul 
maximei urgențe, ce trebuiau de
mult lansate in fabricație, această 
intirziere accentuează dereglările de 
pe fluxul tehnologic. Consider că 
centrala noastră nu a procedat bine 
concentrind intr-o singură turnătorie 
o producție cu structură atit de 
diversă**.

în ziua documentării, pe lista ur
gențelor din întreprindere se mai 
aflau : 45 motoare electrice (furnizor 
Întreprinderea „Electromotor** Timi
șoara), 14 panouri electrice pentru 
strungul SNA-560 (furnizor între
prinderea de panouri și tablouri elec
trice Alexandria), 60 pompe PCS de 
1/2 țoii (producător Fabrica de ar
mături industriale din oțel Strehaia).

La toate aceste neajunsuri se adau
gă uneori și calitatea necorespunză
toare a Unor piese. „Defectele pe 
care le prezintă o parte din 
piesele turnate și. în mai mică mă
sură, semifabricatele laminate repre
zintă o adevărată frină în activita
tea Întreprinderii — ne spune ing. 
Constantin Stoica, șeful serviciului 
C.T.C. Pentru remedierea defecte
lor, care in nici un caz nu se regă
sesc in produsele finite, se fac chel
tuieli suplimentare substanțiale. Nu 
ne prisosesc utilajele de prelucrare, 
dar aproape 20 la sută din capacita
tea secției mecanică grea o utilizăm 
pentru execuția remanierilor, adică 
pentru eliminarea defectelor. O echi
pă de muncitori se ocupă tot cu așa 
ceva. Uneori apar goluri sau sufluri 
adinei in piesele turnate după ce 
acestora li s-a efectuat un mare nu
măr de operații. Atunci remanierile 
nu mai ajută la nimic : piesa e re
but. Consecința ? Realizarea unui 
strung in luna respectivă e pusă 
sub semnul întrebării ; se fragmen
tează loturile de fabricație, pentnț că 
strungul a cărui execuție a fost sto
pată trebuie inlocuit cu altul, diferit 
ca tip ; se cheltuiesc inutil muncă și 
materiale. Valoarea rebuturilor înre
gistrate in contul întreprinderii me
canice Roman, întreprinderii meca
nice Alba Iulia și întreprinderii tur
nătoria de piese din fontă pentru 
mașini-unelte Rimnicu Sărat este de 
citeva milioane lei pe an. Aceste 
neajunsuri persistă de mai mult timp. 
O dată și chiar de două ori pe an au 
loc analize inițiate și conduse de 
centrala noastră. Lunar, studiem cau
zele rebuturilor și remanierilor Îm
preună cu reprezentanții întreprin
derilor menționate. Analizele nu 
lipsesc, iar dialogul cu furnizorii este 
abroape permanent. Dar ce folos, 
dacă nu se face nici un progres in 
acest sens**.

Așadar, faptele atestă că la între
prinderea de strunguri din Tîrgoviș- 
te se poate realiza o producție fizică 
mai mare, că sarcinile de plan — în 
funcție de solicitările primite — pot 
fi depășite. Cu o singură condiție : 
unitățile colaboratoare să resnecte 
riguros prevederile contractuale. Ce 
se poate face pentru aceasta ? Un 
răspuns limpede și competent la 
această întrebare are datoria să ti 
dea Centrala industrială de mașini- 
unelte. Si aceasta deoarece mai toa
te unitățile in cauză sint subordona
te Centralei industriale de mașini- 
unelte.

Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scinteii*

înaltă calitate, olanul la export pe 
7 luni din acest an a fost îndepli
nit inain'e de termen. Aceasta a 
creat condiții ca, in perioada care 
a mai rămas pînă la finele lunii 
în curs, colectivul nostru să reali
zeze. in plus față de sarcinile de 
plan, o producție de export in va
loare de 8 milioane lei

De remarcat că. in prezent. 
„Electromureș** exportă cu precă
dere. produse ale tehnicii de virf, 
între care scule si dispozitive, 
produse de mecanică fină, conduc
tori electrici pentru calculatoare, 
aparate de uz casnic cu design 
modern si altele, care sint deose
bit de solicitate in țări ca R.F.G.. 
Anglia. S.U.A.. Franța și alte țări 
cu tradiție industrială. (Gheorghe 
Giurgiu).

13,25 MW. Totodată, la hidrocen
trala Frunzaru. situată în zona 
aval, se efectuează probe complexe 
la cel de-al doilea grup hidro
energetic. de aceeași capacitate, 
care urmează să fie dat în curind 
în exploatare. (Mihai Grigoroș- 
cuță).

ghel. vicepreședinte al consiliului 
județean de control muncitoresc al 
acrivității economice și sociale, 
măsurile din programul județean 
s-au axat îndeosebi pe îmbunătă
țirea tehnologiilor de fabricație, 
creșterea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor. Cele mai bune 
rezultate au obținut colectivele în
treprinderilor „Electroputere** de 
tractoare si mașini agricole, de uti
lai greu din Craiova, de celule e- 
lectrice prefabricate Băilești si de 
transformatoare si motoare electri
ce din Filiași. (Nicolae Băbălău).

raj. indicator ce a fost depășit cu 
peste 10 la sută față de prevede
rile de plan. Aceasta a pe mis des
toinicului colectiv de aici să foreze •» 
suplimentar mai mult de 4 500 me
tri, care se vor concretiza prirt 
punerea în exploatare a încă 4 
sonde noi. (Ioan Marinescu).
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PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

EXIGENTELE EFICIENTEI
Continuăm investigația noastră in municipiul Constanța (vezi „Scin- 

teia“, nr. 14 291, din 30 iulie a.c.) cu privire la felul in care acționează 
organele și organizațiile de partid pentru ridicarea la un nivel superior 
• conducerii și organizării activității economico-sociale.

Întreprinderea de construcții navale Constanța a avut, recent, cinstea 
să primească vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, impreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu. Cu acest prilej a fost analizat stadiul con
strucției de nave, a fost lansată cea mai mare navă construită vreodată 
in România, mineralierul „Comănești", de 165 000 tdw, și a avut loc o 
întilnire cu consiliul oamenilor 
semnificație în viața întregului 
întreaga activitate.

muncii — toate momente de deosebită 
colectiv și care ii marchează puternic

Traiectoriile 
bunei organizări

Siluetele impunătoare ale vaselor 
aflate in construcție lasă umbre 
lungi asupra docurilor. în jurul lor, 
zeci și zeci de echipe, cu zeci și zeci 
de utilaje, se mișcă neîntrerupt, pe 
niște traiectorii sigure, ce par dinain
te bine precizate.

— Intr-adevăr, e vorba de niște 
traiectorii precis calculate, ne între
gește gindurile ing. Gheorghe Dimoiu, 
membru al biroului comitetului jude
țean de partid, directorul întreprin
derii de construcții navale Constanța. 
Sint traiectoriile organizării și con
ducerii științifice a producției. De 
fapt, traiectoriile eficienței. Altmin
teri nici nu s-ar putea lucra. între
prinderea noastră realizează 60 la 
sută din tonajul țârii și 80 la sută 
din volumul de reparații. Prin pro
gramul naval inițiat de secretarul 
general al partidului și înfăptuit, 
etapă de etapă, datorită grijii și pre
ocupărilor sale permanente. România 
se plasează printre primele țări ale 
lumii in construcția navală.

— Traiectoriile organizării ți con
ducerii producției de nave sint, după 
cum ați început să ne spuneți la un 
moment dat, precis determinate. 
Aceasta înseamnă organizare științi
fică, conducere științifică.

— Metoda științifică adoptată în 
forurile noastre colective ca răspun- 
zind cel mai bine specificului mun
cii de la noi este conducerea prin 
obiective, pe care o îmbinăm cu pror 
movarea unor soluții îndrăznețe, de 
mare valoare, in domeniul organizării 
și tehnologiei. Un exemplu concret 
al modului în care acționează comi
tetul nostru de partid — din al cărui 
birou fac parte 
cu 
biroul 
torul : 
iulie 1986,

cu mai mult de 12 luni, deci cu mai 
bine de o treime.

Atribuții și răspunderi 
nu întotdeauna 

pe deplin asumate
— Cu toate acestea, stind zilele 

acestea de vorbă cu oamenii de pe 
șantier, aceștia au subliniat că sint 
performanțe care pot fi depășite prin 
perfecționarea conducerii și organi
zării. Unii s-au arătat nemulțumiți

ii acordă o deosebită atenție și 
care a revenit adeseori în discuția 
cu oamenii de pe șantierul naval, 
uneori cu aprecieri și exemple pozi
tive, alteori cu referiri critice și 
autocritice, cu semnalarea unor nea
junsuri care afecteaza. funcționarea 
normală a organismelor democrației 
muncitorești-revoluționare.

— Există și la noi in întreprindere, 
în rindul anumitor responsabili de 
compartimente, mentalitatea dăună
toare de „a pasa in sus" respon
sabilitatea îndeplinirii unor atribuții. 
Așa s-au intimplat lucrurile in ca
drul colectivului de la secția I con
fecții corp, care pină de cunnd ntt-și 
realiza planul datorită faptului că 
șeful secției aștepta ca alții să-i re
zolve problemele de organizare șl 
disciplină, că unii maiștri se consi
derau „senatori de drept" și iși 
„uitau" îndatoririle, iar șefii de for
mații și de ateliere așteptau soluții 
de-a gata, in loc să le caute, să pună 
umărul la treabă. Acțiunea de redre
sare, ale cărei rezultate încă nu ne. 
mulțumesc, totuși a schimbat ceva :

in colaborare 
oamenilor muncii și 

executiv este urmă- 
doi ani, adică in

consiliul 
său 
acum

am primit din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sar
cina de ă realiza mineralierul de 
165 060 tdw. Trecindu-se la lucru, s-a 
calculat că executarea prototipului va 
necesita 36—40 de luni de muncă sus
ținută. într-un exemplar efort de au- 
todepășire. de perfecționare, comuniș
tii au declanșat o incordată bătălie 
cu zilele, orele și secundele, cu ceea 
ce se credea la un moment dat că ar 
fi limită superioară în organizare și 
tehnologie. Activitatea politico-orga- 
nizatorică a dinamizat energii, a sti
mulat inițiative. Forurile de condu
cere colectivă au analizat și elaborat 
planuri de măsuri, au fost adoptate 
drept hotăriri numeroase propuneri 
izvorîte din rindul muncitorilor și 
specialiștilor.

Rezultatul întregii acțiuni desfășu
rate de comitetul de partid și orga
nismele autoconducerii muncitorești 
este scurtarea termenului de execu
ție a mineralierului de 165 000 tdw

te legătură cu anumite aspecte de 
indisciplină, precum și cu unele 
dereglări in activitatea de planifica
re si de aprovizionare telinico-mate- 
rială.

— Au perfectă dreptate. Eu, unul, 
nu sint nici adeptul prelungirii pro
gramului de lucru atunci cind nu 
este neapărat necesar, dar nici nu 
pot îngădui ca angajații să intre pe 
poarta șantierului, funcționărește, la 
7 fix, deoarece asta înseamnă că vor 
începe munca pe vapor la 7,30 sau la 
8. Totodată, ca activiști de partid in 
domeniul economiei, trebuie să acțio
năm pentru îndeplinirea atribuțiilor 
și asumarea răspunderilor ce revin 
fiecărei verigi din sistemul demo
crației muncitorești-revoluționare, să 
corectăm orice abateri care se ivesc 
în funcționarea mecanismului social. 
De pildă, in fața noastră stă sarcina 
trasată de secretarul general al 
partidului, cu prilejul vizitei de lucru 
făcute pe șantierul nostru naval, de 
a obține o creștere importantă a 
producției de nave. S-a cerut ca să 
fie reanalizat programul de con
strucții navale și completat cu mă
surile ce se impun. Aceasta ne cere 
ca noi să ne mobilizăm toate resur
sele, dar, totodată — așa cum subli
niază secretarul general al partidului 
— ca ministerul și centrala, organele 
de planificare să cunoască mai bine 
realitățile de jos, din întreprindere 
și să soluționeze situațiile a căror 
rezolvare ține de competența lor. Eu, 
dacă mă duc azi la șapte pe vapor 
și nu rezolv problemele ce intră in 
atribuțiile mele, nu mai am ce căuta 
miine acolo.

— Atribuții-răspunderi, iată o co
relație căreia documentele de partid

mentalitatea „pasării" răspunderilor 
in sus.

— Dar, pentru a folosi același ter
men din domeniul sportiv, in activi
tatea dumneavoastră n-ați intilnit- și 
mentalitatea, la fel de dăunătoare, de 
„a pasa" atribuțiile și răspunderile 
in jos ?

— Și încă de cite ori 1 Mi s-a in
timplat să ridic — uneori in înscri
suri cu caracter oficial — cite o pro
blemă de competenta centralei sau a 
ministerului, solicitind să i se dea 
rezolvarea cuvenită de către cei in 
drept, pentru ca, după un timp, după 
ce documentul a străbătut diferite 
trepte ierarhice, să-1 primesc înapoi 
încărcat de semnături și avind rezo
luția protocolară : „rog rezolvați" 1 
Cui ii servește un asemenea sistem 
de „pasare" a răspunderii ? Pe bună 
dreptate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
după ce subliniază atribuțiile și răs
punderile consiliilor oamenilor mun
cii — pe care, fără îndoială, și noi 
trebuie să ni le asumăm mai bine 
— arată că „o deosebită răspundere 
revine organelor centrale, care tre
buie să asigure o imbinarc armoni
oasă a răspunderii organelor demo
cratice din Întreprinderi și centrale 
cu planul unic de dezvoltare econo- 
mico-socială, cu asigurarea dezvoltă
rii unitare a tuturor sectoarelor de 
activitate". Sînt orientări a căror 
traducere in viață contribuie decisiv 
la perfecționarea întregii munci de 
conducere și organizare.

de partid, investigația cu privire la 
felul concret in care sint ințelese și 
se acționează aici pentru indeplini- 
rea atribuțiilor și a răspunderilor.

— Organizația noastră de partid, 
pe lingă faptul că dezbate și 
aprofundează Tezele elaborate de 
secretarul general al partidului, 
orientările formulate cu prilejul re
centei vizite de lucru de pe șantierul 
nostru, găsește, totodată, în ideile 
sale novatoare soluții pentru activi
tatea practică, aplică aceste orientări 
in munca de fiecare zi. în această 
privință, deosebit de importantă este 
sublinierea că răspunderile ce revin 
organizației de partid și răspunderile 
ce revin organelor de stat nu se 
exclud, nu vin in contrazicere, ci, 
dimpotrivă, ele reprezintă o unitate 
dialectică a conducerii științifice, a 
democrației muncitorești-revoluțio- 
îiare". Este limpede și aici, la noi, că 
organele de partid nu pot și nici nu 
trebuie să inlocuiască organele eco
nomico-sociale, dar membrii de 
partid din aceste ■ organe răspund, 
atit in fața partidului, cit și in fața 
organelor de stat pentru activitatea 
lor. Asta înseamnă, printre altele, și 
faptul că cei care primesc anumite 
însărcinări in forurile de conducere 
colectivă nu se pot afla in poziția de 
simpli ..spectatori”, că ei trebuie să 
acționeze pentru a-și îndeplini man
datul încredințat de către cei care 
i-nu ales. Cu atit mai de neințeles 
e°te următoarea situație : de curind. 
cind am analizat in forurile de con
ducere colectivă mersul acțiunii de 
modernizare și organizare științifică, 
a fost criticată, printre altele, seeți;'. 
de lăcătușerie. unde nu s-a realizat 
programul prevăzut. Dar la dezbateri 
tocmai reprezentantul acestei secții a 
tăcut mile.' Desigur, nu ne-am îm
păcat cu această atitudine. Numai la 
teatru poți fi doar un simplu spec
tator. Cum se poate să nu iei pozi
ție, să nu cauți soluții, să nu faci 
propuneri de Îndreptare a lucrurilor 
mai ales cind e vorba chiar de 
munca ta ? De ce te-au ales oamenii 
in conducerea colectivă a treburilor? 
Cum îi reprezinți și ce le raportezi?

— Cele de mai sus sint întrebări 
firești, cărora, desigur, le-ați găsit 
răspuns.

— în aceste zile răspundem prin 
acțiuni. Tocmai pornind de la ase
menea situații, analizăm, acum, in 
biroul comitetului de partid, contri
buția efectivă pe care o aduc comu
niștii in forurile de conducere colec
tivă, trăgindu-i la răspundere pe cel 
ce manifestă comoditate și 'nepăsare, 
care nu se implică, prin contribuții 
substanțiale, in procesul conducerii. 
Pentru că și acestea fac parte din 
exigențele eficienței. Participarea im
plică răspunderea asupra căreia insis
tă atit de pregnant documentele de 
partid. Participarea dă conținut real 
principiului muncii colective și. in 
același timp, răspunderii personale 
pentru infăptuirea celor stabilite.

Gh. ATANASIU 
G. MIHAESCU

Munca, trăsătură primordiala 
existenței umane, plan de definire a 
capacității de realizare a oamenilor 
zilelor noastre, 
vieții, este firesc să se regăsească, 
cu semnificațiile ei_ ,__ 1___ , L.
literatură și artă. în procesul mun
cii constructive. în edificarea revo
luționară, socialistă, se formează și 
se definesc caractere umane, se 
afirmă noile atitudini, se confruntă 
noul cu vechiul : aceasta este prin
cipala sferă de inspirație pentru 
creația literar-artistică nouă. Inspi
rate din acest nesfirșit tezaur, m 
literatura și arta românească a zile
lor noastre au fost create opere de 
preț, eroi viabili, „rupți" din viață. 
Astfel de eroi există in noua noas
tră dramaturgie, creați convingător, 
cu strălucire chiar, 
scrisului românesc. 
Anton 
Lucia 
Anton 
Pavel 
personaje in pie
sele lui Mibai Da- 
vidoglu, 
savanta 
— din 
la sfărimată" de 
Horia Lovinescu. 
sau Pavel Go
lea din „Surorile 
Boga". în come
die, eroul princi
pal din „Mielul 
turbat" de Aurel 
Baranga este un 
personaj cu atri
butele eroului de 
comedie, totoda
tă reprezentind 
omul nou. munci
tor. animat de 
conștiința îndatoririlor și drepturilor 
sale in numele cărora luptă. Eroi re
prezentativi propun și operele altor 
scriitori: Tudor Popescu, Ion Băieșn, 
Mircea Radu Iacoban ș.a. în dramele 
lui Paul Everac domină conștiința 
înaltelor îndatoriri ale omului 
nou față de sine și de ceilalți, 
de colectivitate, de 
menea eroi sînt Vintilă Gîrțu 
„Explozie întirziată", Dobrian 
„Ștafeta nevăzută". De asemenea. 
Pavel Boțogan. Timotei și. mai 
ales, lovită din „Cartea lui lovită", 
erou al 
conștiință revoluționară, cu convin
geri care 
viață. Prin eroi și dezbateri. 
Popescu situează ca dominantă 
dramaturgiei sale responsabiliatea 
etică și social-politică drept ca
racteristică a omului nou. Exemplar 
este, din acest punct de vedere, 
George din „Hoțul de vulturi". De 
asemenea, eroii lui Titus Popovici 
din „Puterea și adevărul", Bărbatul 
din trilogia lui Th. Mănescu sînt 
eroi ai timpului nostru, animați de 
convingeri puternice, mistuiți de pa
siunea adevărului, spirite iscoditoa
re, active, de o particulară energie 
a gîndului și faptei.

Există, desigur, o concordanță 
adincă, de substanță intre creșterea 
ponderii eroului activ, dinamic, plin 
de inițiativă si idei din multe lucrări 
ale dramaturgiei actuale și galeria 
imensă de portrete umane ce dina
mizează societatea contemporană.

nobilă rațiune a

superioare, in

Vadu. din
Demetrius,
Nastai și 

Ar j oca,

Butxi ca
ll .i.nesc'u 
„Citade-

de fruntași ai 
Ei se numesc : 
„Cumpăna" de

Congresul al IX-lea al P.C.R. a de
clanșat clocotitoarea forță de crea
ție a maselor, a descătușat energiile 
poporului nostru, ce și-a recăpătat 
sentimentul istoriei, sentimentul că 
este un popor liber și independent, 
stăpin la ci acasă. Iată resortul 
profund revoluționar care a adus la 
lumină, activizindu-le, energiile, ta
lentele, aptitudinile și virtuțile crea
toare ale poporului, ale maselor largi 
de oameni ai muncii. în raport cu 
această uriașă revărsare de energie a 
muncii pentru edificarea țării, desi
gur că arta nu putea rămine pasivă 
și, spre'cinstea ei, multe din paginile 
sale durabile au surprins memorabil 
acest clocot, acest dinamism revolu
ționar, creator al societății, 
viața merge înainte, aduce 
ochii noștri noi și noi eroi,
voiuționari in muncă și gindire, 
noi pagini de eroism nepieritor ce

Dar 
sub 
re-

EROII VIEȚII,
AI MUNCII

eroi ai operei de artă

țară. Ase- 
din 
din

zilelor noastre, cu înaltă

se convertesc în mod de
D.R.

a

se înscriu durabil in epopeea con- 
strucței socialiste. Iată de ce. pre
țuind ceea ce s-a creat valoros și 
reprezentativ, este firesc să ne aș
teptăm la noi creații ale zilelor pe 
care le trăim, la noi piese de tea
tru in care să fie concentrate ex
presiv, convingător chipul omului de 
astăzi, sentimentele, idealurile și 
împlinirile lui, sentimentul propriei 
lui demnități. România de astăzi, 
față de cea de acum treizeci de ani
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
— se deosebește radical, este o țară 
cu totul nouă în ce privește con
cepția revoluționară, democrația, 
precum și baza tehnico-materială, 
științifică, unitatea poporului in ju
rul Partidului Comunist Român. Sint 
modificări și evoluții care dau. 
in mod dialectic, un conținut 
nou și conceptului, noțiunii de 
erou literar, dramaturgie și care, 
in virtutea unui realism fundamen
tal al artei noastre, iși așteaptă 
transfigurarea, adîncirea și exprima
rea în noi lucrări literar-artistice, 
in dramaturgie. Aceasta reprezintă, 
de altfel, comanda socială a epocii, 
corespunzând opțiunilor politice și 
artistice ale creatorilor noștri. Nu
meroase lucrări, ca și propriile 
mărturii, declarații, confesiuni ale 
scriitorilor și dramaturgilor atestă 
convingător că universul muncii, 
clocotul șantierelor, tumultul din fa
brici și din abataje, fiorul produs de 
îndrăzneala unor mari construcții 
cu totul noi pe pămîntul patriei —

Numai la teatru poți fi doar 
un simplu spectator

Continuăm, impreună cu tovarășul 
Victor Tătaru. secretarul comitetului

Dialectica răspunderii
(Urmare din pag. I)

RULMENȚI BIRLADLA ÎNTREPRINDEREA

deri, cu aceleași utilaje — sau, acolo 
unde este nevoie, cu utilaje noi, 
perfecționate — aceiași oameni tre
buie să producă mai mult, dar cu 
deosebire mai bine. Pe planul intii, 
așa cum a stabilit Congresul al 
XlII-lea al partidului, se situează 
cerințele cu privire la creșterea ac
centuată a productivității muncii, 
realizarea unor produse cu parame
tri tehnico-economici superiori, cu 
un grad inalt de competitivitate, 
dezvoltarea acelor ramuri și subra- 
muri rare asigură o mai bună va
lorificare a resurselor țării.

Munca și învățătura constituie. în 
prezent, coloana vertebrală a înfăp
tuirii cutezătoarelor programe adop
tate de partid pentru prezentul și 
viitorul României. A vorbi, deci, 
despre răspunderi, în actuala etapă 
a dezvoltării tării înseamnă a ne 
raporta la aceste coordonate funda
mentale. In Tezele pentru plenara 
Comitetului Central al partidului «e 
subliniază necesitatea de a fi mai 
bine înțelese hotăririle Congresului 
al XlII-lea cu privire la trecerea de 
la dezvoltarea extensivă la cea in
tensivă, la realizarea unei noi cali
tăți in toate domeniile vieții eco
nomice și sociale.

e la tribuna Conferinței Națio
nale a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 

că al treilea an al actualului cinci
nal este hotărîtor în înfăptuirea 
programului de modernizare a pro
ducției și de perfecționare a orga
nizării muncii in industrie, în înde
plinirea obiectivelor noii revoluții 
agrare. Dar, mai cu seamă, se im
pune generalizarea noii calități a 
muncii și a vieții la nivelul întregii 
noastre societăți. Aceste răspunderi 
fundamentale sint relevate și nuan- 
ate in Tezele pentru plenara C.C. 
al P.C.R., in recentele expuneri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Din 
acestea se desprind noi îndatoriri, 
noi răspunderi pe planul activității 
din economie, îndeosebi cu privire 
la asigurarea unui nivel înalt al 
productivității muncii și calității 
produselor, al randamentului fiecă
rei unități, al eficienței economice, 
ia o și mai bună gospodărire a păr
ții din avuția țării dată in grijă fie- 
ărui colectiv de muncă. Climatul 
lintr-o întreprindere, la nivelul in- 
regului colectiv, așa cum se manifes- 
ă in adunarea generală, in consiliul 
lamenllor muncii, devine hotărîtor 
îentru modul in care este înțeleasă 
ăspunderea fiecăruia și pentru felul 
n care se exercită efectiv. Dacă in-

tr-un consiliu al oamenilor muncii, 
bunăoară, se fac analize superficia
le, fără să se intre in fondul proble
melor și fără ca cei prezenți să fie 
solicitați să-și spună părerea, se 
ajunge repede la formalism. Parti
ciparea fiecăruia se rezumă la o sim
plă ridicare da mină, care să expri
me DA sau NU, fără să aibă certitu
dinea că soluția pe care o votează 
este cea mai bună. Dimpotrivă, ri
goarea. profunzimea, spiritul științi
fic, atunci cind domină dezbaterile, 
cheamă la o înaltă răspundere pe 
toți și pe fiecare in parte, in acest 
fel participarea devenind efectivă. 
Acest din urmă aspect trebuie să de
vină dominant, fiind corespunzător 
cerinței formulate in Tezele pentru 
plenara C.C. al P.C.R., cu privire la 
perfecționarea in continuare a con
ducerii activității economico-sociale. 
In asigurarea noii calități a muncii 
și a vieții, răspunderea colectivă și 
cea personală este necesar să acțio
neze împreună, să se intercondițio- 
neze reciproc in sensul cel mai po
zitiv.

Sarcini noi, la nivelul noii calități, 
revin in toate domeniile — în știință, 
în învățămint, in cultură, in activita
tea politico-educativă. Pe acest plan, 
al muncii ideologice și politico-edu
cative, al formării omului nou, secre
tarul general al partidului a subli
niat pe larg o serie de răspunderi, 
intre care : să fie abordate cu mai 
multă îndrăzneală problemele noi ; 
să se acționeze cu mai multă fer
mitate pentru dezvoltarea spiritului 
revoluționar in gîndire, în muncă ; 
să fie promovat cu îndrăzneală noul 
— ea o necesitate a dezvoltării — în 
domeniul forțelor de producție, in 
știință, învățămint și cultură ; să se 
realizeze o mai strinsă legătură cu 
producția a activității de propagan
dă. A ancora cu putere activitatea 
politică și educativă pe aceste coor
donate constituie o cale sigură în 
a-i sprijini pe oamenii muncii să-și 
ințeleagă răspunderile și să le în
deplinească in mod exemplar.

Răspunderea unui colectiv de oa
meni ai muncii de a acționa pentru 
îndeplinirea integrală. La un înalt 
nivel calitativ, a sarcinilor ce-i re
vin in procesul de producție. în ori
care domeniu de activitate reprezin
tă mult mai mult decit suma răs
punderilor individuale ale membri
lor care îl alcătuiesc. Este înalta 
răspundere față de societate a unei 
colectivități umane căreia i s-a în
credințat, spre administrare și bună 
gospodărire, o parte din avuția tă
rii. Această răspundere, patriotică 
în esența ei, se ridică la cote supe-

rioare în actuala etapă, fiind racor
dată la probleme de cea mai mare 
însemnătate, cum sînt cele ale ca
lității și competitivității, ale produc
tivității și eficienței, ale îndeplinirii 
exemplare a planului de export, a 
tuturor programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării. A unor 
cutezătoare programe menite să a- 
dauge, prin înfăptuirea lor. noi va
lori materiale și spirituale societății. 
Să schimbe continuu geografia eco
nomică a țării, înfățișarea orașelor 
și satelor. Să schimbe oamenii, care 
dobindesc un nou fel de a fi. de a 
gindi. de a munci, în deplin 
consens cu cerințele noilor reali
tăți, ce au drept bază trainică 
realizările de pină acum, din anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". Acțiu
nile de mare anvergură, din acești 
23 de ani de după Congresul ai 
IX-lea, pentru industrializarea țării, 
pentru înfăptuirea noii revoluții 
agrare, pentru continua dezvoltare a 
științei, invâțămintului și culturii, 
pentru construcția de locuințe și de 
alte edificii social-edilitare, întreaga 
operă a poporului, 
jurul partidului, 
Nicolae Ceaușescu,
României pe trepte tot mai înalte 
de progres, de Civilizație constituie 
temelia trainică pentru noi și mărețe 
împliniri socialiste, pentru viitorul 
luminos al patriei.

Produse mai multe, cfe calitate superioară

strins unit în 
al tovarășului 
de ridicare a

Acționînd susținut pentru aplicarea in termenele 
stabilite a măsurilor din programele de organizare 
și modernizare a proceselor de producție, pentru spo
rirea mai accentuată a productivității muncii, 
ternicul colectiv al întreprinderii de rulmenți 
municipiul Birlad obține constant rezultate bune
îndeplinirea și depășirea principalilor indicatori eco
nomici. Așa cum ne spunea ing. Costică Foarfecă, 
președintele consiliului oamenilor muncii, in perioa

din acest an, planul la, producția- 
a fost depășit cu 33 milioane lei. 

rul-
pu
ri in 

in

da care a trecut 
marfă industrială 
livrindu-se suplimentar Însemnate Cantități de 
menți de diferite tipodimensiuni. destinați ramurii >r
de vîrf ale industriei. în fotografie : se efectuează 
controlul tehnic de calitate la un nou 
ce va fi livrat suplimentar la export.

lot de 
(Petru

rulmenți 
Necula).

Foto : Sandu Cristian

Două fapte, aceeași
Multitudinea de idei, teze și orien

tări cuprinse în expunerile secreta
rului general al partidului se află 
in plin proces de dezbatere si asi
milare, de formare a unei gindiri 
noi. in spiritul și profunzimea lor. 
in toate celulele vieții economice, 
sociale și politice. Dezbatere și asi
milare care are. și trebuie să aibă 
loc atit printr-o descifrare adincă a 
sensului si spiritului tezelor și orien
tărilor noi. cit și printr-o respingere 
tranșantă a metodelor și practicilor 
învechite care, in unele locuri, dato
rită rutinei, par a se manifesta mai 
puternic decit cerințele de perfec
ționare a muncii. Asupra unui exem
plu’ concret — mai ales pentru Învă
țămintele iui — ne oprim in rindurile 
de față.

într-una din cele mai mari unități 
industriale, ale municipiului Pitești 
— combinatul petrochimic — tezele 
cuprinse in expunerea secretarului 
general al partidului s-au dezbătut.

așa cum s-a stabilit, și cu activul 
organizației U.T.C. Organizație care, 
in cadrul combinatului respectiv, are 
o forță deosebit 
cifre spun totul 
Tinerii uteciști 
80 la sută din 
combinatului și

de puternică. Două 
în această privință, 
reprezintă aproape 
forța de muncă a 

_____ ,_____ peste 40 ia sută din 
efectivul organizației de partid. în
trunirea activului organizației U.T.C. 
pentru dezbaterea tezelor reprezen
ta. așadar, un cadru ideal de afir
mare a spiritului revoluționar, de 
analizare a problemelor perfecțio
nării muncii organizației U.T.C.. de 
la înălțimea ideilor exprimate in 
cele două magistrale expuneri, de 
la Înălțimea capacității și receptivi
tății tinerilor la înnoiri.

Plenara activului comitetului U.T.C. 
de la Combinatul petrochimic Pi
tești ar fi putut, ar fi trebuit să se 
inscrie din plin pe coordonatele 
acestui ■ proces dacă ea ar fi fost 
pregătită cum se cuvine, dacă comi-

tetul de partid ar fi socotit acest 
moment ca o șansă de a cataliza 
energia și gindirea revoluționară ale 
tinerilor spre pulsul inalt al ideilor 
cuprinse in cele două expuneri. Și 
ar fi putut să o facă dacă nu s-ar 
fi înălțat formalismul la rang de 
metodă de indrumare, de formare a 
tinerilor. Despre ce este vorba ? 
Despre două fapte care vin să arate 
că nu întotdeauna formalismul este 
combătut
tea practică, 
sprijinit — 
tate — de 
combată.

Primul fapt se referă la modul în 
care a fost elaborat materialul pen
tru plenara comitetului U.T.C. cu 
activul, care urma să constituie su
biectul dezbaterii tezelor. Nu e vorba 
numai de faptul că materialul n-a 
cuprins problemele specifice organi
zației U.T.C., că n-a oferit argumen

cu fermitate in activita- 
ba chiar, citeodată este 
din grabă, din comodi- 
către cei chemați să-1

metroul. canalul, Transfăgărășanul 
ș.a. — încordarea minții spre a găsi 
noi rezolvări cerute de producție, de 
mersul nostru general înainte, con
stituie subiecte și teme permanente, 
inepuizabile ca însăși viața in con
tinuă curgere și prefacere. De 
aceea, comanda socială nu constituie 
o cerință administrativă, a unei in
stituții sau alteia, ea nu poate fi 
confundată cu voința subiectivă a 
cuiva, ci reprezintă, in esență, un 
factor obiectiv și o legitate a pro
gresului artei și literaturii. Căci, 
.cum s-a spus, cum a subliniat din 
nou, nu demult, secretarul general 
al partidului, nu apa stătută a ul- 
cioarelor vechi asigură înaintarea, 
progresul artei, ci izvorul viu. proas
păt și răcoritor al existentei, al 
muncii oamenilor care trăiesc acum 
și aici, in cea mai rodnică perioadă 

a istoriei noas
tre. Patriotismul 
creatorului de artă 
iși dă intreaga 
măsură în opera 
pe care a știut să 
o „smulgă", prin 
talent sau geniu, 
vieții i 
rănilor 
de ce, i 
firesc 
spunem 
așteptate operele 
in care să se facă 
simțite, cu precă
dere și cit mai 
pregnant, domi
nantele vremii 
noastre, suflul a- 
cestei epoci de 
mare avint crea
tor, noua etapă 

a țării noastre.

contempo- 
săl. ’ 

nimic 
decit 

i că

Iată 
mai 

să 
sînt

de dezvoltare
Nu poți iubi ceea ce nu cunoști — 

spunea aforistic marele scriitor 
patriot G. Călinescu. Din acest unghi, 
ni se pare că intensificarea, pe fe
lurite căi — inclusiv cele organizate 
de uniunile de creație — a contac
telor strinse cu eroii de azi, cu uni
versul muncii din întreaga țară, cu 
colectivele muncitorești de pe ma
rile platforme ori cu eroii metrou
lui și ai altor lucrări monumentale 
ale acestor ani de dinamism con
structiv inegalabil contribuie, in 
mare măsură, la cunoașterea frămin- 
tărilor. satisfacțiilor, întrebărilor șl 
proiectelor ce animă din interior fie
care colectiv de muncă, fiecare om 
al muncii conștient de menirea lui. 
Departe de noi a crede că, in 
materie de cunoaștere a vieții, ar 
putea fi rețete general valabile. Do
cumentarea scriitorului este un pro
ces complex, variat, neuniform și 
care, in plus, include natura talen
tului, inconfundabil, viziunea asu
pra creației ș.a.m.d. Ceea . ce . ni se 
pare însă deasupra oricărei îndoieli 
este necesitatea cunoașterii directe a 
oamenilor și a operei lor. a clima
tului în care ei trăiesc și muncesc, 
a întrebărilor, a convingerilor care-i 
animă. Viata și frămîntările reale 
ale oamenilor nu pot fi fabricate 
intr-un laborator fără uși și feres
tre in care nu pătrunde aerul, lu
mina și căldura soarelui adevărat. 
Creatorul aduce cu sine, in acest 
laborator de creație, căldura și lumi
na împrumutate vieții, patosul exis
tenței umane pe care a cunoscut-o, 
a trăit-o in mijlocul oamenilor. 
Apropierea artiștilor și scriitorilor, 
in cazul nostru a dramaturgilor, re
gizorilor, actorilor de omul nou, 
acolo unde el se manifestă plenar, 
in mediul său de muncă, este o con
diție necesară, nu și suficientă, desi
gur, căci nimic nu se poate crea fără 
talent 1 — pentru transfigurarea sa 
artistică convingătoare. Altfel, greu 
se vor naște noile opere așteptate.

Sectoarele de manifestare con
cludentă a oamenilor noi sint fără 
număr, s-ar putea spune că se află 
din adincuri pină-n înălțimi, peste 
tot unde oameni noi șe manifestă 
impresionant in muncă, sint eroi 
neinfricați de dificultatea celor mai 
îndrăznețe zidiri, luptă din greu și 
smulg pămîntului cărbunele, scot 
petrolul de sub pămint și de sub 
mare, se bat cu timpul pentru a-1 
întrece, cercetează, studiază multi
lateral natura spre a și-o apropia, 
nu știu ce-i frica de stihii, fac să se 
ivească rodul pe locuri ce păreau 
sterpe. Aceștia ne sint oamenii, 
eroii, vieții și ai faptului de artă, 
neintrecuti in muncă, cunoscindu-i 
bucuria, dar știind și să înfrunte 
neajunsurile, dificultățile, îndrăgind 
seninul și iubind cu ardoare adevă
rul. dreptatea, binele, pe care sint 
gata să-l facă și, uneori, suferind de 
pe urma Încălcării lui, prețuind 
frumosul pe care știu să-I creeze, 
dar și, uneori, temporar, neintele- 
gindu-1 poate, vorbind cum le e 
limba și purtindu-se cum li-e portul. 
Din admirația pentru rosturile vieții 
lor. din respect pentru adevărul 
muncii cu care iși ciștigă piinea și o 
asigură pe-a altora, din toate ce le 
făptuiesc și spre care năzuiesc se 
naște, firesc, la fiece adevărat scrii- 
tor-artist, simțămîntul — dorință și 
datorie — de a-i arăta așa cum sint 
pe ei, care sint purtătorii vii ai erois
mului și omeniei românești.

concluzie
te suficiente pentru un dialog 
profund și eficient, ci de faptul că 
i s-a oferit activului organizației 
U.T.C. drept bază de dezbatere 
exact materialul care a îndeplinit 
aceeași misiune și in plenara comi
tetului de partid cu activul. Că ast
fel s-a pierdut prilejul de a aduce 
in dezbatere aspecte și probleme cu 
aderență și 
tinerii, cu 
preocupă pe 
secretarului 
ni s-a părut insă 
neințeles : „Noi le-am oferit mate
rialul spre a se orienta, nu spre a-1 
copia școlărește. Sint chiar supărat 
pe secretarul comitetului U.T.C." (?!)

Al doilea fapt. Deși la plenara co
mitetului 
nizațiilor 
participe 
partid și.

comunicare directă cu 
ceea ce ii frămintă si 

ei, e evident. Explicația 
comitetului de partid 

cu adevărat de

U.T.C., la adunările orga- 
de bază U,T.C. trebuie să 
secretarul comitetului de 
respectiv, secretari ai bi-

ne

Virqil BRĂDATEANU

rotirilor organizațiilor de bază. Ia 
dezbaterea activului utecist al com
binatului petrochimic Pitești s-a 
„uitat" de această îndatorire. Secre
tarul comitetului de partid a prefe
rat să țină o expunere (un cuvint 
de „bine ati venit") la instruirea 
lunară a propagandiștilor, in loc să 
participe la dezbaterea din organiza
ția de tineret și să contribuie la 
promovarea unui dialog de idei și 
angajamente al acestora cu însuși 
viitorul dezvoltării noastre econo
mice și democratice.

De ce am readus în actualitate o 
asemenea situație ? Pentru că „lec
ția" ei — chiar 
deamnă la o 
aceea de a nu 
împrejurare, ca 
male să se micșoreze valoarea unor 
acțiuni deosebit de importante.

excepție fiind — in- 
concluzie limpede : 
se admite, in nici o 
prin atitudini for-

Constantin PR1ESCU
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Domnului SEIN LWIN
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

RANGOON

Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes 
deplin in activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tv
11.30 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan. „Karino“ (color). 
Producție a studiourilor poloneze. 
Episodul 5

12.30 Viața satului
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României (color). Oma

giul țării, conducătorului iubit. 
Emisiune realizată in colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Satu Mare

20.20 Film artistic (color). „Viteza". 
Producție a studiourilor sovietice.

• REPORTAJE • NOTE • INFOR MA ȚII
Porumb mătăsit, înspicat; 

spic de grîu alb, spic de 
grîu roșu... Sufletul, cartea 
de vizită, mîndria Lovrinu- 
lui — vestită comună timi- 
șeană — este fără îndoială 
stațiunea de cercetări agri
cole. Dar, înainte de toate, 
ar trebui spus că în Banat, 
ca și in Cimpia de Vest a 
României cercetările agri
cole au avut dintotdeauna 
o bogată tradiție. După 23 
August 1944, între magis
tralele transformări revolu
ționare inițiate și înfăptui
te de Partidul Comunist 
Român, se înscrie înființa
rea, în anul 1946, a Stațiu
nii experimentale agricole 
Lovrin. Iar dacă vorbim de 
evoluția cercetărilor tre
buie să amintim de o pri
mă etapă (1946—1961), in 
care, în paralel, au func
ționat și stațiunile Cenad, 
Pădureni și Ceala-Arad. 
Apoi o a doua etapă (după 
1962), cînd la Lovrin s-au 
concentrat atît activitatea 
științifică, cit și cadrele de 
cercetători, începind, de 
fapt, șirul importantelor 
succese prin omologarea 
a 3 soiuri de grîu, 4 
hibrizi simpli de po
rumb, 5 soiuri de sfeclă 
furajeră și cîte un soi de 
cînepă, rapiță și gulie fu
rajeră. Dacă în 1950 stațiu
nea de cercetări agricole 
avea la dispoziție 580 ha, 
iar în ’60 — 1 29'0 ha, în '88 
îi aparțin 2 864 ha ! 9 spe
cialiști existau in 1950. iar 
acum sînt 30, de-a lungul 
anilor, 22 dintre ei obținind 
titlul de „doctor în agrono
mi e“. 85 de teme de cerce
tare se urmăreau tot în 
1950, 185 în 1960, astăzi lu- 
crmdu-se Ia un număr de 
218 ! în 1960 aveau 3 soiuri 
create, acum — 28 ! Saltul 
soectaculos se înregistrează 
și la numărul lucrărilor 
științifice : 12 în 1950. 56 în 
'60, 822 in 1988 ! Apoi, Ia 
cantitatea de semințe livra
te : 160 tone în 1950, 300
tone in 1960, circa 5 000 
tone astăzi ! Soiul de grîu 
Lovrin 10, omologat in

Rigorile
Cit lichid consumă o persoană pe 

zi ? Iată o întrebare de al cărei răs
puns depinde, in mare măsură, sta
rea noastră de sănătate — apa fiind 
unul din elementele esențiale, vitale, 
pentru buna desfășurare a tuturor 
funcțiilor din organism.

în timpul verii, consumul de li
chide joacă un rol deosebit in men
ținerea sănătății deoarece tempera
turile constant ridicate, la care se 
adaugă uneori perioade de caniculă, 
pot determina o deshidratare, adică 
o pierdere mai mare a lichidelor 
din organism. Situație ușor de pre
venit prin măsuri simple, dar care 
este bine să fie cunoscute și, evi
dent, aplicate.

Foarte multe persoane evită să bea 
multă apă vara pentru a nu trans
pira sau din alte diferite motive. 
Este bine ? Este sănătos ? Dimpotri
vă, este un obicei profund nesănă
tos — ne spune prof. dr. docent 
Vasile VASILESCU, șeful -laborato
rului de biofizică de la Institutul me- 
dico-farmaceutic din București — 
deoarece apa are unul din cele mai 
importante roluri in desfășurarea pro
ceselor fiziologice. Să reținem fap,- 
tul că apa reprezintă aproape 70 la 
sută din greutatea corpului nostru, 
cea mai mare parte a ei fiind con
ținută in interiorul celulelor, restul 
reprezentind lichidul din afara celu
lelor, din spațiul interstitial și din 
sînge, care după cum știm transportă 
oxigenul și hrana (proteinele, grăsi
mile, zaharurile. sărurile minerale, 
vitaminele etc.) in tot organismul.

In prezent se cunosc cu mu't mai 
bine decit in urmă cu două decenii 
de exemplu, mecanismele moleculare 
și submoleculare ale vieții, ca și unele 
aspecte legate de rolul apei in pro
cesele fiziologice normale și patolo
gice. Este un lucru cert că pertur
bările echilibrului hidroelectrolitic au 
repercusiuni asupra sistemelor car
diovascular, renal, nervos, endocrin, 
deci asupra stării de sănătate. Stu
dierea modului în care apa aduce 
cu ea în organism diferite elemente, 
analizarea schimburilor care au loc 
prin intermediul apei la nivelul 
membranelor celulare, ca și a altor 
aspecte au permis fundamentarea 
științifică a unor recomandări pen
tru prevenirea bolilor renale, cardio
vasculare, etc., ca si a fenomenelor 
de îmbătrînire, finind seama d» fan- 
tul că procentul de apă din corpul 
nostru scade cu cit avansăm in 
vîrstă.

In general se recomandă consu
mul a circa 2 litri de lichide în 24 
ore pentru omul sănătos și in con
diții de mediu obișnuite. La tem
peraturi constant ridicate sau pe ca
niculă cerințele organismului sănă
tos cresc și cantitatea de apă inge- 

Premieră TV. Cu : Alexei Bata
lov, Dmitri Haratian, Merle Tal- 
vik, Vsevolod Șilovski, Anghelina 
Stepanova, Baadur Țuladze. Re
gia : Dmitri Svetozarov
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P.C.R. — Un amplu și însuflețitor 
program pentru perfecționarea 
întregii activități

20.45 Tezaur folcloric (color)
21,20 Occident ’88. Documentar (color)
21,35 Tinerețea noastră, tinerețea Epocii 

Nicolae Ceaușescu • Acolo unde 
e mai greu, acolo unde țara are 
nevoie de tine

21,30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

1971, dădea 5 000—6 000 kg 
la hectar, în timp ce Lovrin 
41, omologat în ’87, are per
formanța de 7 500—8 000 kg 
la hectar 1 în momentul de 
față se cultivă în produc
ție, pe un milion și jumă
tate ha, în toată țara, 12 
soiuri de plante și hibrizi, 
produse de Stațiunea de 
cercetări agricole Lovrin 
(grîu, ovăz, porumb, cine- 
pă, sfeclă furajeră, rapiță, 
gulii furajere), se asigură.

nă la alta se schimbă. Știți 
ce le spun eu studenților 
agronomi ? Să se uite bine 
la diferite parcele de po
rumb, să spună exact ce 
caracteristici are fiecare. 
Trebuie să ai destulă expe
riență ca să-ți formezi o- 
chiul..."

Terenurile stațiunii sînt 
imediat după calea ferată. 
Le protejează o perdea fo
restieră. Nu este bine spus

In cîmp cu caietul, 
cu creionul, 

cu sufletul mai ales
Printre cercetătorii de la Stațiunea 

de cercetări agricole din Lovrin

in general, mari cantități 
de semințe din categoriile 
biologice superelită și eli
tă, precum și tehnologiile 
pentru principalele plante 
cultivate in zonă. Ce arată 
un simplu calcul ? De la 
înființare și pînă acum 
baza materială a stați
unii a crescut de pes
te 6 ori, diplomele, meda
liile. confirmînd o dată mai 
mult locul pe care-1 ocupă 
— „primus inter pares1- — 
in rețeaua națională a do
meniului respectiv, recu
noașterea unor priorități 
științifice pentru țară, pen
tru știința și practica agri
colă în general. „Acum 
sintem între două piini — 
remarca dr. ing. Titus Suba, 
directorul stațiunii. Grîul 
se recoltează, porumbul e 
abia înspicat, e înflorit, e 
mătăsit, dar important este 
să placă în momentul re
coltării. nu în perioada de 
vegetație. De la o sâptămi-

„terenurile". Mai corect ar fi 
„parcelele11. Fiecare parcelă 
— alt soi, altă linie. Facem 
cunoștință, peste grîu in- 
tinzind miinile, ca să nu 
deranjăm spicele.; cu dr. 
ing. Romulus Pâraschivoiu.

— Vedem că totul este 
codificat ; totuși, cînd ca
pătă soiul respectiv un 
nume ?

— Cînd ajunge la un a- 
numit grad de apreciere, 
cînd devine „perspectivă11. 
In fiecare parcelă, care 
poate avea de la 0,6 mp la 
10 mp, urmărim diverse ca
racteristici și știți cam cîte 
parcele sînt ? 20 000. Cău
tăm să îmbunătățim rezis
tența la cădere a griului, 
capacitatea de producție 
etc. Mai bine zis : talie 
scurtă și capacitatea mare 
de producție. Pînă la urmă, 
cîntarul judecă totul, el 
este principial și ia in cal
cul rezultatul de pe sute de 
parcele. Dar, vedeți, pină

anotimpului
rată poate ajunge la 3—4 litri în 24 
ore. în cazul bolnavilor cronici hi
pertensivi sau cu insuficiență car
diacă sint insă necesare unele pre
cauții. De aceea, in funcție" de evo
luția sau stadiul bolii, medicul va 
indica fiecărui pacient cantitatea de 
lichid pe care o poate consuma.

Aportul de lichide are un rol esen
țial în prevenirea litiazei, a calculi- 
lor renali, acestea fiind numai două 
din neajunsurile evitării consumului 
de lichide. Dintre băuturile care sint 
indicate în scop diuretic amintim : 
apa potabilă simplă, apele minerale 
care nu sint puternic alcalinizante, 
sucurile de fructe diluate in apă mi
nerală, sifonul, limonada, ceaiurile 
din cozi de cireșe, mătase de po
rumb, tei, măceșe, soc. nalbă, ceaiu-

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

rile speciale diuretice puse în vin- 
zare la magazinele „Plafar11. Berea 
consumată în exces sau pe perioade 
îndelungate duce la creșterea greu
tății corporale și de aceea nu este 
indicată. Pentru ca eliminarea apei 
din organism să fie echilibrată se 
recomandă concomitent să fie. redus 
consumul de sare.

Cîteva aspecte particulare legate 
de consecințele deshidratării ne sint 
prezentate de dr. Constantin BOG
DAN, directorul Spitalului clinic 
Berceni, din București. Setea, ne 
spune interlocutorul, este semnalul 
prin care sistemul nostru nervos ne 
avertizează că nivelul lichidului din 
organism a scăzut și se cere com
pletat. în mod firesc, prin satisfa
cerea senzației de sete se menține 
echilibrul apei din corp, deci ur. ni
vel de hidratare optim, corespunză
tor cerințelor fiziologice ale orga
nismului. în momentul cînd ne ?ste 
sete înseamnă că procentul de lichi
de din organism a scăzut și că se 
cere refăcut, altfel puțind să aprră 
perturbări metabolice ale unor furc- 
ții vitale.

Schimbul de apă dintre corp și m»- 
diul ambiant este reglat de senzața 
de sete. în virtutea căreia ingerăîn 
mai multe lichide, și care apare cini 
concentrația sărurilor crește sau cini 
volumul singelui circulator scade, 
modificîndu-și vîscozitatea. La rin- 
dul ei. senzația de sete este coordo
nată de sistemul nervos central că
ruia îi revine rolul de a menține în 
echilibru balanța lichidelor ingerate 
și a celor eliminate. Temperatu-

Județele Bihor, Vîlcea 
și Vrancea au terminat 

recoltarea griului
In telegrame adresate tovară

șului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, Comitetele jude
țene Bihor. Vîlcea și Vrancea ale 
P.C.R. raportează că oamenii muncii 
din agricultura acestor județe au 
terminat recoltarea griului de pe 
intreaga suprafață cultivată.

în telegramele județelor Bihor și 
Vilcea se subliniază că în acest an 
a fost obținută cea mai mare pro
ducție din istoria acestor străvechi 
meleaguri.

In prezent se acționează cu toate 
forțele la eliberarea terenului de 
paie și executarea la timp și de 
bună calitate a arăturilor de vară, 
la realizarea programului de ferti
lizare cu îngrășăminte organice, la 
pregătirea temeinică a campaniei de 
toamnă, precum și la imbunătățirea 
activității din zootehnie, pentru creș
terea contribuției la realizarea fon
dului de stat și la aprovizionarea 
populației.

Lucrătorii ogoarelor din aceste ju
dețe — se arată in telegrame — se an
gajează să pună și în viitor la baza 
întregii activități cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, valo- 
rificînd bogata zestre tehnico-mate- 
rială creată în anii socialismului, 
importantul potențial de care dispun 
pentru dezvoltarea continuă a agri
culturii, pentru infăptuirea cu succes 
a obiectivelor noii revoluții agrare.

se omologhează se încearcă 
in peste 60 de localități 
timp de trei ani.

Spic alb, spic roșu, aris- 
tat, nearistat, cu frunze 
drepte, înclinate... Vecin 
griului, miilor de variante 
care au doar numere și li
tere deocamdată (5241 e, 
5248 a etc.), este lanul de 
porumb. Aro-ul abia se 
strecoară. Să tot aibă po
rumbul 2,30 m înălțime, 
deși înfățișarea este mereu 
alta pentru că și aici apar 
parcelele cu alte coduri, 
alte caracteristici fiecare. 
„100 000 de plante vor fi puse 
sub pungă, izolate pentru 
polenizări dirijate — ne ex
plică tinărul inginer stagiar 
Titus Suba. fiul direc
torului stațiunii. Vrem ca 
știuletele să fie mare, să 
dea producție superioară la 
hectar. Aici este exact pro
cesul de creare a hibrizilor. 
Sînt vreo 10 000 de parcele 
care presupun zeci de ma
nevre fiecare, o evidență 
strictă din partea cercetă
torului care trebuie să se
sizeze toate detaliile, toate 
amănuntele11. „în fiecare an 
— completează dr. ing. Ti
tus Suba de astă dată — 
intră în cîmp materiale noi 
de ordinul miilor. Dar, un 
soi extraordinar poate apă
rea Ia cîțjva ani..., după un 
efort de 10—15 ani. Semă
năm, ducem polenul, eti
chetăm, recoltăm, desfacem 
boabele de pe știulete, fa
cem analize de laborator, 
pregătim semănatul urmă
tor... și iar de la început. 
Reținem numai ce este în- 
tr-adevăr valoros11... Și în 
loc de rămas bun. dr. ing. 
Suba recunoaște că nu știe 
dacă e grea sau ușoară 
munca cercetătorului, dacă 
e frumoasă sau nu, dar că 
i se umple inima de bucu
rie cînd vede că fiul i s-a 
întors tot aici. Ia Lovrin, să 
lucreze. „Rămînem aici, în 
cîmp, aici este locul nostru, 
cu caietul, cu creionul, cu 
sufletul mai ales11.

Smaranda OȚEANU

călduros
ra ridicată a mediului ambiant si
lește organismul la o eliminare cres
cută de lichide, care dacă nu sint 
înlocuite pot determina perturbări 
metabolice, tulburări in funcționarea 
normală a complicatului mecanism 
care este organismul nostru.

Sint situații cînd din diferite mo
tive pierderea de lichide nu este 
compensată corespunzător și atunci 
apare riscul de deshidratare, adică de 
scădere a lichidelor din organism 
sub nivelul normal. Mai expuși des
hidratării sînt cei care depun efor
turi fizice în condiții de temperaturi 
foarte ridicate, apoi copiii foarte 
mici, care nu știu încă să ceară 
mincare sau apă, și, in sfirșit, per
soanele in virstă care in general re
simt mai puțin intens senzația de 
sete decit tinerii și adulții.

Iată de ce în condiții de tempe
raturi crescute in sezonul călduros 
trebuie acordată o grijă deosebită 
acestor categorii de virstă pentru a 
preveni deshidratarea manifestată 
prin apatie, depresie, scăderea ten
siunii, stări de slăbiciune. Preve
nirea deshidratării se face prin su
pravegherea atentă a consumului de 
îichide, in special vara cînd, datorită 
unei transpirații mai abundente, or
ganismul are nevoie de o cantitate 
mai mare de lichide. Acest lucru 
este foarte important de știut deoa
rece deshidratarea favorizează mo
dificări la nivelul singelui și ca ur
mare apariția trombozelor, în spe
cial a celor cerebrale și coronarie
ne. Aceste fenomene apar in special 
la vîrstnici datorită perturbării me
canismului setei și a deshidratării pe 
care o provoacă ei înșiși prin ne- 
compensarea lichidelor eliminate în 
anumite condiții, mai ales în sezonul 
călduros sau in stările febrile eu 
transpirații abundente.

Diminuarea senzației de sete, pro
prie fenomenului sau procesului de 
îmbătrînire, are ca efect deshidrata
rea manifestată printr-o serie de 
semne : pielea devine uscată, cutat- 
ridată, senzația de uscăciune in gură, 
funcția rinichilor scade, ceea ce face 
ca o parte din substanțele toxice să 
nu mai poată fi eliminate, intoxi- 
cînd centrii nervoși : ca urmare se 
instalează o stare de oboseală, in
dispoziție. iritabilitate. acar amețeli, 
slăbesc memoria si atenția etc., ma
nifestări ce sint atribuite „nervozi
tății11 persoanei respective sau unor 
fenomene de scleroză cerebrală. Toa
te aceste manifestări, așa ram a do
vedit. practica medicală. încetează in 
momentul cind se consumă canti
tatea de lichide vital necesară. Deci, 
deshidratarea poate fi ușor preve
nită.

Elenu MANTU

ZIUA NAȚIONALĂ A CONFEDERAȚIA ELVEȚIENE

Domnului OTTO STICH
Președintele Confederației Elvețiene

Ziua națională a Confederației Elvețiene îmi oferă plăcuta ocazie de a 
vă adresa cordiale felicitări, împreună cu sincere urări de fericire și de 
prosperitate pentru poporul elvețian.

Interesele generale ale cauzei păcii impun eforturi 
susținute pentru soluționarea prin tratative 

a conflictului iraniano-irakian!

Elveția este o țară a biruinței o- 
mului asupra vitregiei naturii. Re
lieful. dominat de munții Alpi și 
Jura, oferă imagini de o mare di
versitate — de la albul imaculat al 
zăpezilor de pe crestele munților, 
la „verdele pășunilor șl pădurilor, 
pînă la albastrul cristalin al lacu
rilor. „Patria lui Wilhelm Tell11 
dispune de resurse naturale mo
deste. dar. prin sirguinta si tena
citatea locuitorilor ei. ea se pre
zintă ca un stat cu o dezvoltare 
industrială puternică. Dacă ceasu
rile elvețiene constituie produsul 
cel mai cunoscut în lume si un ve
ritabil blazon al acestei țări, alte 
activități importante, cum sînt 
construcțiile de mașini, industriile 
chimică și farmaceutică, alimenta
ră și textilă, formează, de aseme
nea. nervurile vitale ale econo
miei confederației.

în acest cadru de preocupări se 
Înscrie, in mod firesc, dragostea 
de pace si colaborare a poporului 
elvețian. Oferindu-și ospitalitatea 
dialogului internațional. orașul 
Geneva, unde, in trecut, și-a avut 
sediul Liga Națiunilor, găzduiește 
acum unul din sediile europene 
ale O.N.U.. precum si peste 200 de

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 iulie, ora 20 — 3 august, 
ora 20. In țară : Vremea va fi predo
minant frumoasă, în regiunile din su
dul țării, și schimbătoare în celelalte 
zone. Cerul va fi variabil, cu innorări 
temporare in vestul, nordul și centrul 
tării. Se vor semnala ploi care vor 
avea și caracter de averse însoțite șt 
de descărcări electrice și izolat de 
grindină, pe alocuri, in vestul, nordul, 
centrul și nord-estul țării, unde izolat,

Strălucite performanțe ale sportivilor români
Atleta Alina Astafei — campioană mondială de junioare, 

cu un nou record al lumii, la săritura în înălțime
® Ziua a treia a Campionatului 

mondial de atletism pentru juniori, 
ce se desfășoară in orașul canadian 
Sudbury, a fost marcată de splen
dida performanță a sportivei român
ce Alina Astafei. care a cucerit me
dalia de aur la săritura in înălțime 
stabilind, totodată, și un nou record 
mondial de junioare, cu rezultatul 
de 2,00 m (vechiul record ii aparți
nea cu 1,98 m). Pe locurile următoa
re s-au clasat Elena Elesina 
(U.R.S.S.) 1,96 m, Karen Socholz 
(R.D. Germană) — 1.32 m ; Jo Jen
nings (Anglia) — 1,88 m, Gai Ka- 
pernick (Australia) — 1,88 m, Sarka

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. 

ieșite ciștigătoare Ia tragerea 
la sorți lunară din 30 iulie 1988

u — o
«3E wi

CJ

Se
ria

 
ob

lig
aț

iu
ni

i

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt

 
al

 o
bl

ig
aț

iu
ni

i

V
al

oa
re

a 
cî

ști
gu

lu
i

1 00 777 204 50 000
1 65 467 95 50 000
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1 84 373 23 50 000
1 22 356 05 40 000
1 53 313 191 40 0001 00 025 187 40 0001 20 724 172 40 0001 02 810 156 40 0001 45 258 205 30 000
1 60 567 88 30 000
1 63 924 11 30 000
1 27 294 44 30 000
1 38 924 99 30 000
I 81 838 195 30 000
1 42 376 176 20 000
1 52 833 135 20 000
1 56 509 176 20 000
1 51 995 114 20 000
1 30 698 85 20 000
1 33 602 175 20 000
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1 39 991 128 10 000
1 39 5-14 72 10 000
1 23 686 133 10 000
1 75 861 131 10 000
1 03 902 130 10 000
1 12 736 112 10 000
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83 5 000

100 827 35 3 000
100 958 206 2 000
100 753 201 2 000

1 000 76 49 1 000
1 000 09 31 800
1 000 18 192 800
1 000 00 01 800
1 000 53 69 800
1 000 50 222 800
1 000 77 45 800

7 339 TOTAL : 7 345 000

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea 
ciștigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite 
ciștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele. filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—225, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia in conside
rare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

alte organizații și organisme in
ternaționale. Această vocație a 
Genevei exprimă o trăsătură esen
țială a întregii colectivități helve- 
tice. născută în urmă cu aproape 
șapte secole (1 august 1291) pe 
cimpia Rutli, de lîngă Lucerna, 
unde reprezentanții a trei din cele 
mai vechi cantoane s-au legat 
prințr-un „pact veșnic11 pentru a- 
părarea libertății si independentei 
lor. Se puneau astfel bazele Con
federației Elvețiene, formată prin 
unirea succesivă a celor 25 de 
cantoane de astăzi.

între România și Elveția există 
bune relații de prietenie si cola
borare. Potențialul economiilor lor 
naționale oferă premise pentru 
creșterea in continuare a schim
burilor economice, intensificarea și 
diversificarea cooperării industria
le. tehnico-științifice. Ca țări eu
ropene, România și Elveția mili
tează pentru continuarea si adin- 
cirea procesului de înfăptuire a 
securității ne continentul nostru, 
de pace și destindere, in deplină 
concordantă cu năzuințele si inte
resele celor două popoare, ca si ale 
întregii omeniri.

mai ales în zonele deluroase, cantită
țile de apă pot depăși 20 de litri pe 
metru pătrat, în 24 de ore. In celelalte 
regiuni, ploile vor fi izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări trecătoare în zona de munte. 
Temperaturile minime vor ii cuprinse, 
în general, între 10 și 20 grade, iar 
maximele între 22 și 28 grade, în re
giunile nordice, șl între 27 și 35 gra
de în restul teritoriului. In București: 
Vremea va fi predominant frumoasă, 
cu cerul variabil, favorabil aversei de 
ploaie, la începutul intervalului. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
18 și 20 grade, iar maximele între 30 
și 33 grade.

Kasparkova (Cehoslovacia) — 1,85 
m.

O medalie de argint a obținut at
leta noastră Cătălina Gheorghiu in 
proba de 800 m cu timpul de 2’01”96/ 
100, precedată de Birthe Bruns (R.D. 
Germană) — 2’00”67 100. Pe locul 
trei s-a situat Dorota Buczowska 
(Polonia) — 2’02’'94/100.

Pe podiumul de premiere a urcat 
și tinărul sportiv român Mugur Ma- 
teescu, care și-a adjudecat medalia 
de argint la 400 m garduri, cu 
timpul de 50”70/100. Pe • locul întîi 
s-a clasat americanul Kelly Carter 
(49”50/100). iar locul trei a fost ocu
pat de sovieticul Vadim Zovinov 
(50”88/100).

® Proba feminină de 1 milă din 
cadrul concursului internațional de 
atletism de la Edinburgh, contind 
pentru „Marele Premiu — I.Ă.Â.F.", 
a fost ciștigată de sportiva româncă 
Paula Ivan, cu timpul de 4’25”80/100. 
ugmată de Regina Jacobs (S.U.A.) — 
4’31”92/100 și Alisonn Weith (An
glia) — 4’34”91/100.

e In cadrul Campionatelor euro
pene de natație pentru juniori, ce 
se desfășoară in localitatea olan
deză Amersfoort, înotătoarea ro
mâncă Diana Ureche a obținut 
medalia de bronz în proba de 400 m 
mixt, cu timpul de 4’57”60/100. Pe 
locul intîi s-a situat Gritt Muller 
(R.D. Germană) — 4’49”53/100, iar 
pe locul doi coechipiera acesteia 
Sabine Herbst — 4’53”17/100.

BOX : Sportivi români 
învingători 

la „Turneul Bosfor"
Miine, la Constanța, încep 

Campionatele naționale
Săptămîna trecută s-a desfășurat 

la Istanbul „Turneul Bosfor11, la 
care au luat parte boxeri din 10 
țări. Printre pugiliștii care s-au dis
tins au fost și sportivii noștri 
Daniel Dumitrescu și Francisc Vaș- 
tag.

Daniel Dumitrescu a cîștigat meda
lia de aur la categoria pană (57 kg), 
după trei victorii mult aplaudate, 
dintre care două înainte de limită. 
Prin trei victorii, țoate înainte de 
limită, a cîștigat și Francisc Vaștag 
(categoria semimijlocie — 67 kg), 
campionul mondial de juniori 1987 
arătind o formă excelentă. Bine s-a 
comportat Giani Gogol (locul II — 
categoria ușoară — 63,5 kg), victo
rios înainte de limită in trei partide, 
insă declarat invins în meciul final, 
în fața unui boxer localnic, pe care 
pugilistul nostru îl întrecuse cate
goric. Locui al doilea a ocupat și 
Obreja Rudei (categoria mijiocie- 
mică — 71 kg), dar forma sa n-a 
fost suficient de edificatoare. La 
categoria ușoară — (60 kg), Daniel 
Măeran a fost eliminat din primul 
tur.

Miine, la Constanta. începe tur
neul final al Campionatelor națio
nale. cu participarea a 96 de pugi- 
liști. cărora li se vor adăuga boxerii 
din lotul reprezentativ lărgit, Dimi
neața se vor efectua vizita medi
cală. cintărirea sportivilor și tra
gerea la sorți, iar seara se va des
fășura prima reuniune.

teatre
O Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scri
itorilor din Cișmigiu) : București,
oraș al poeziei (spectacol de sunet 
și lumina) — 21
O Teatru) ,.Nottara“ (59 31 03, la Ex
poflora din parcul Herăstrău) : 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 14; 18
© Teatru] satiric-muzical ,,C. Tâ- 
nase“ (15 56 78. grădina Boema) : O 
seară la Boema — 19,30
ft Teatru] evreiesc de stat (28 39 70, 
sala Majestic) : Și totuși, o mare iu
bire — 18,30
• Teatru] ,,Țăndărică" (15 23 77, sala

Opinia publică din țara noastră, 
ca și opinia publică din întreaga 
lume, urmărește cu deosebită aten
ție evoluțiile din zona Golfului, cu 
speranța încetării conflictului ira
niano-irakian și restabilirii păcii. în 
concordanță cu interesele vitale ale 
ambelor popoare și ale cauzei gene
rale a păcii și securității. După cum 
se știe, faptul că s-a ajuns la accep
tarea de către ambele țări aflate în 
conflict a Rezoluției 598 a Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. — care 
prevede încetarea imediată a ostili
tăților militare în zona Golfului și 
soluționarea conflictului pe cale paș
nică. prin negocieri — a fost salutat 
ca un important act pozitiv de cercu
rile cele mai largi, de forțele iubi
toare de pace de pretutindeni. în 
ceea ce o privește. România și-a ma
nifestat deplina aprobare față de a- 
ceastă decizie rațională, exprimîn- 
du-și încrederea că. în noile condi
ții. se va acționa, de ambele părți, 
pentru instaurarea păcii în această 
regiune atit de greu încercată.

România socialistă nutrește con
vingerea că prin acceptarea unani
mă a rezoluției Consiliului de Secu
ritate se creează premisele pentru o 
reglementare pașnică, cuprinzătoare, 
a acestui conflict, apreciat ca unul 
din cele mai singeroase și mai dis
trugătoare din intreaga perioadă 
postbelică, operațiunile militare pro- 
vocînd peste un milion de victime 
și imense pagube materiale. Pe bună 
dreptate s-a considerat că acum toa
te eforturile trebuie indreptate spre 
traducerea in viață a prevederilor 
rezoluției O.N.U.. pentru a se ajunge 
neîntirziat la încetarea focului și a 
se trece la tratative, astfel incit să 
șe realizeze o soluționare definitivă, 
justă și trainică a problemelor din 
zona Golfului, care să permită po
poarelor irakian și iranian să-și 
consacre resursele materiale și 
umane dezvoltării economico-sociale, 
înfăptuirii aspirațiilor de progres, 
în interesul lor propriu și al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale. O 
intensă activitate se desfășoară in 
această direcție la O.N.U.. unde 
secretarul general al Națiunilor 
Unite a inițiat consultări intense cu 
reprezentanții oficiali ai Iranului și 
Irakului asupra căilor și modalită
ților practice de aplicare a rezolu
ției Consiliului de Securitate, in
clusiv trimiterea unor experți ai 
O.N.U. pentru supravegherea modu
lui in care se va aplica încetarea 
focului si se va soluționa problema 
prizonierilor de război.

Concomitent cu aceste eforturi, 
știrile din aceste zile relatează, din 
păcate, despre continuarea operațiu
nilor militare in zona Golfului. Co
municatele vorbesc despre acțiuni 
militare de amploare, care angajea
ză. practic, toate formele si mijloa
cele de luptă — vaste operațiuni de 
infanterie, sute de raiduri aeriene 
pe zi, ciocniri navale și bombarda
mente masive asupra unor obiective 
economice și centre populate.

S-a creat astfel o situație' para
doxală : tocmai intr-un moment în 
care, pentru prima dată după opt 
ani. s-a deschis perspectiva unui 
acord de pace, are loc o puternică 
recrudescență a operațiunilor de 
război, care face să sporească nu
mărul victimelor și gravitatea dis
trugerilor materiale, generează noi 
tensiuni, in locul diminuării Încor
dării.

Firește, asemenea evoluții nu pot 
avea decit consecințe din cele mai 
nefaste, in primul rind pentru po-

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI 

— DIRECȚIA CIRCULAȚIE
Folosirea luminii farurilor

Deplasările in siguranță pe drumu
rile publice cu orice fel de vehicule 
implică două cerințe obligatorii : să 
vezi și să fii văzut de la o distanță 
cit mai mare. Din păcate, multi con
ducători de vehicule se limitează la 
prima cerință, uitind cit de important 
este pentru propria lor securitate să 
fii observat cit mai bine și de la dis
tanță cit mai mare de către ceilalți 
parteneri de drum. O căruță sau o 
bicicletă neechipată corespunzător cu 
elemente reflectorizante și fără sis
tem de lumini, care să atragă aten
ția automobiliștilor asupra prezenței 
lor in trafic, riscă în orice moment 
să fie acroșate de autovehicule, mai 
ales cind din sens opus circulă și 
alte mașini ale căror faruri ii reduc 
posibilitățile de vizibilitate corespun
zătoare. Sînt unii conducători auto 
care, știind că au dificultăți de 
orientare la lumină slabă, evită să 
circule noaptea. Alți automobiiiști se 
deplasează numai cu pozițiile aprin
se, creînd astfel confuzii în rindul 
partenerilor de drum, întrucît lumi
nile de poziție se folosesc de regulă 
in timpul staționărilor. In asemenea 
situații au fost găsiți conducă
torii autoturismelor l-IL-4 512 și 
4-PH-5183, care circulau după lăsa
rea serii, avind doar pozițiile aprin
se. ceea ce îi punea in situații deo
sebit de dificile. Cu atit mai mult cu 
cit noaptea ochiul percepe eronat 
distanțele, in sensul că obiectele re
lativ apropiate par mai indepărtate 
decit în realitate. Tot atit de pericu
loase sînt și practicile unora care, 
aflîndu-se in staționare cu autovehi
culul, lasă aprinsă faza de întîlnire. 
Așadar, aprinderea fazei de întîlnire 
a farurilor trebuie făcută de îndată 
ce lumina zilei nu mai oferă posibi
litatea observării corespunzătoare a 
obstacolelor, pietonilor, bicicliștilor 
și a altor vehicule aflate în mers ori 
staționate. Verificarea cit mai des 
posibil a reglării corecte a farurilor, 
înlocuirea la timp a becurilor arse 
și o întreținere corectă a sistemului

Victoria) : Anotimpurile minzului — 
11 ; (la Teatru] de păpuși din parcul 
Herăstrău) : Hai copii la joc — 18,30

cinema
O in fiecare zi mi-e dor de tine : 
COTROCENI (49 48 48) - 15; 17; 19,
POPULAR (35 15 17) - 15; 17; 19 
ft Păstrează-mă doar pentru tine : 
SCALA (11 03 721 - 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 
(31 71 71) — fi; 11; 13; 15; 17; 19, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20

poarele celor două țări, supuse unor 
noi și tragice suferințe, in pofida 
perspectivei de pace create. In ace
lași timp, este evident că perpetuarea 
și intensificarea operațiunilor de 
război, intr-un asemenea moment, 
pot crea riscuri serioase pentru bu
nul mers al viitoarelor tratative de 
pace, așteptate cu legitime speranțe 
de popoare, de toate forțele progre
siste din lume.

Poporul român, ca prieten sincer 
al popoarelor iranian și irakian, iși 
exprimă speranța că se va pune ca
păt neintirziat acestor acte de război, 
renunțindu-se la calea forței și a ar
melor, că toate eforturile, ale tutu
ror părților implicate, vor fi orientate 
exclusiv spre începerea tratativelor 
de pace.

După cum se știe, încă de la în
ceput, prin glasul președintelui Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România s-a pronunțat cu claritate 
pentru încetarea ostilităților, pentru 
o soluționare pe cale pașnică a pro
blemelor litigioase. Este bine cunoscut 
că in întreagă această perioadă pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a acțio
nat ferm și consecvent pentru a se 
pune capăt confruntării armate, pen
tru a se iniția negocieri de pace intre 
părțile beligerante. în acest sens, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Sintem pentru încetarea 
războiului dintre Iran și Irak și, in 
mod corespunzător, pentru soluțio
narea problemelor din Golf, pentru 
încetarea acțiunilor militare. Consi
derăm că este in interesul ambelor 
țări și popoare să se așeze la masa 
tratativelor, să se acționeze în spiri
tul rezoluției Consiliului de Secu
ritate in această problemă". Este 
convingerea nestrămutată a poporu
lui român că numai pe această cale, 
a tratativelor, pot fi găsite soluții 
viabile, corespunzătoare intereselor 
ambelor popoare.

Consecventă acestei poziții, Româ
nia, salutind cu satisfacție faptul că 
s-a ajuns la acceptarea de către am
bele părți a rezoluției Consiliului de 
Securitate, iși exprimă speranța că, 
in spiritul Rezoluției 598. cele 
două țări vor acționa pentru apli
carea cit mai grabnică a prevederilor 
acesteia, vor manifesta înțelepciune 
și reținere, vor trece, la acțiuni 
hotărite pentru încetarea imediată a 
vărsării de singe, pentru începerea 
negocierilor. Este absolut evident că 
încetarea imediată a operațiunilor 
militare ar netezi calea spre nego
cieri și ar crea o conjunctură favora
bilă unui dialog de pace.

România socialistă consideră că 
trebuie să se facă totul pentru ca 
glasul rațiunii să prevaleze pînă lâ 
capăt, renunțindu-se la orice acte da 
forță, in primul rind punindu-se ca
păt fără întirziere operațiunilor mi
litare. în acest spirit. România spri
jină activ eforturile secretarului ge
neral al O.N.U. pentru trecerea la 
transpunerea in viață a rezoluției 
Consiliului de Securitate, și iși ex
primă convingerea că aceste eforturi 
vor continua neslăbit, pină se va 
ajunge la instaurarea păcii in această 
regiune.

Este convingerea fermă a Româ
niei socialiste, a poporului român că 
numai acționindu-se pe această cale, 
în spirit constructiv, cu înțelepciune 
politică, se va asigura o pace justă 
și durabilă in regiunea Golfului, co
respunzător intereselor și aspirațiilor 
fundamentale ale celor două popoare, 
ale păcii și securității în intreaga 
lume.

D. ȚINU

de iluminare-semnalizare contribuie 
la asigurarea unui climat de secu
ritate rutieră in timpul deplasărilor 
nocturne.

Atenție la copii I
Aproape că nu există zi in care 

doi-trei copii să nu fie implicați in 
accidente rutiere, datorită faptului că 
sint Iăsați fără supraveghere și Ia 
locuri de joacă în vecinătatea unor 
drumuri intens circulate. Deosebit de 
periculoasă este joaca acestora in 
preajma unor vehicule staționate, de 
gabaritb mari, ceea ce face ca tra
versarea să nu poată fi sesizată de 
către șoferii aflați in depășire decit 
in ultimul moment, iar uneori prea 
tirziu. Conducătorii auto trebuie să 
manifeste maximă prudență și, tot
odată, să evite staționările cu auto
vehicule acolo unde observă copii 
care se joacă. La Hălchiu, județul 
Brașov, un băiețel de 5 ani, care a 
traversat in fugă prin fața unui ve
hicul greu staționat, nu a fost obser
vat la timp de conducătorul unui 
autoturism, fiind accidentat. La Ani
na, un alt copil a fost accidentat în 
condiții asemănătoare. De regulă, 
asemenea apariții ale unor copii prin 
fața ori spatele unor vehicule stațio
nate sînt foarte greu de evitat și, 
tocmai de aceea, conducătorii auto 
trebuie să dea dovadă de multă a- 
tenție cînd efectuează depășirile. De 
asemenea, unor mari riscuri sînt ex
puși copiii care, deși nu au împlinit 
14 ani, circulă cu bicicletele pe ar
tere intens circulate. Așa, de exem
plu, pe o arteră aglomerată din ora
șul Bistrița, doi copii, în vîrstă de 11 
și, respectiv, 12 ani, porniseră la 
plimbare cu bicicleta, riscînd în orice 
moment să fie accidentați. Se re
amintește faptul că, pentru deplasa
rea cu bicicletele pe drumurile pu
blice, copiii trebuie să aibă 14 ani 
împliniți și să fie însoțiți de o per
soană adultă. Extrem de utile sint 
drumețiile și excursiile cicloturistice 
conduse de un cadru didactic și or
ganizate de școli în perioada va
cantei.

• Rezervă la start : STUDIO (59 53 15) 
- 10; 12.15; 14.30; 16.45; 19
• Flăcări pe comori : MUNCA
(21 50 97) - 15: 17; 19
• Niște băieți grozavi : DOINA 
(16 35 38) — 17; 19
• Program de vacanță : Lolek și Bo- 
lek : 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; 20. BUCUREȘTI
(15 61 54) - 9: 11; 13,15: 15,30; 17.45: 20
• Privighetoarea in 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 
(3128 13) - 15; 17; 19

«•



SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ROMANIA SOCIALISTA SE AFIRMA CA O TARA

A COLABORĂRII INTRE POPOARE, A PROGRESULUI SI PĂCII
Succesele de prestigiu obținute de România, cu deosebire in perioada 

deschisă de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, activi
tatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, dedicată înfloririi con
tinue a patriei, edificării socialismului și comunismului, sint puse in evi
dență in articole și comentarii publicote de presa din diferite țări ale 
lumii.

Sint reflectate, de asemenea, politica de pace și cooperare promo
vată cu consecvență de România socialistă, propunerile românești de 
larg ecou internațional vizînd soluționarea marilor probleme cu care se 
confruntă lumea de astăzi, propuneri ce poartă amprenta gîndirii poli
tice novatoare a secretarului general al partidului, președintele țării.

DIALOG CONSTRUCTIV CU CELELALTE 
NAȚIUNI ALE LUMII

Pozițiile României, exprimate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul primirii unor personalități po
litice, sint relevate de agențiile in
ternaționale de presă.

Astfel, agenția T.A.S.S. citează 
din comunicatul privind intilnirea 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Partidului Comunist 
din Norvegia, K. A. Nilsen, subli
niind că toate forțele progresiste 
și democratice de pretutindeni tre
buie să-și intensifice lupta pentru 
înfăptuirea dezarmării. în primul 
nnd a celei nucleare, pentru insta
urarea unui climat de destindere, 
securitate, pace și înțelegere in 
Europa și in întreaga lume.

Conducătorii celor două partide 
— arată agenția — au subliniat că 
un nou mod de gindire se afirmă 
tot mai mult în abordarea proble
melor complexe ce confruntă ome
nirea, în vederea soluționării lor, și 
au atras atenția asupra însemnătă
ții reglementării pe cale pașnică a 
conflictelor din diferite zone ale 
lumii, necesității edificării unei noi 
ordini economice mondiale.

în timpul convorbirii — continuă 
T.A.S.S. — a fost subliniată necesi
tatea întăririi solidarității si cola
borării partidelor comuniste și 
muncitorești, pe baza principiilor 
deplinei egalități, neamestecului în 
treburile interne, dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora linia politică 
și strategia potrivit condițiilor con
crete în care își desfășoară activi
tatea.

Relatind despre primirea la pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, â lui Antoine 
Joubrane, ministrul industriei al 
Siției, aflat in vizită la București, 
T.A.S.S. scrie : în timpul în
trevederii au fost subliniate bunele 
relații de colaborare dintre cele 
două țări, precum si importanța pe 
care au avut-o pentru dezvoltarea 
acestora înțelegerile convenite cu 
prilejul dialogurilor la nivel înalt, 
în același timp, părțile au apre
ciat că potențialul actual al eco
nomiilor României și Siriei oferă 
condiții pentru extinderea coope
rării româno-siriene în diverse do
menii, îndeosebi in ramuri ca me
talurgia, construcția de mașini, 
precum și pe tărim tehnico-știin- 
țific.

Dezvoltarea in continuare a co
laborării economice, .tehnico-știin- 
țifice și pe- alte planuri este in fo
losul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii. înțelegerii și coope
rării internaționale, relevă agenția.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. trans
mite agenția iraniană IRNA, l-a 
primit pe Masoud Roghani Zanjani, 
ministrul planului și bugetului, pre
ședintele pârtii iraniene in Comisia 
mixtă româno-iraniană de coopera
re economică, tehnică și de comerț, 
care și-a desfășurat lucrările la 
București,

Cu acest prilej, președintelui 
Nicolae Ceaușescu i-a fost inmînat 
un mesaj din partea președintelui 
Republicii Islamice Iran. Seyed Aii 
Khamenei.

în timpul întrevederii au fost 
examinate posibilitățile existente 
pentru dezvoltarea in continuare a 
raporturilor de colaborare româno- 
iraniene, îndeosebi a cooperării e- 
conomice si tehnico-științifice.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții politice 
internaționale, o atenție deosebită 
fiind acordată situației din zona 
Golfului. în acest cadru, președin

tele Nicolae Ceaușescu a salutat 
hotărirea Republicii Islamice Iran 
de a accepta Rezoluția 598 a Consi
liului de Securitate al O.N.U.

Referindu-se la același eveni
ment, agenția T.A.S.S. relevă : Pre
ședintele României a exprimat con
vingerea că se va face totul pentru 
a se pune capăt neintîrziat războiu
lui dintre Iran și Irak și se va tre
ce de îndată la solutionarea pe cale 
politică, prin tratative, a probleme
lor dintre cele două țări, pentru 
instaurarea unei păci trainice în a- 
ceastă zonă.

în cuvîntarea rostită în cadrul re
centei ședințe a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
P.C.R. și guvernul român „nu vor 
precupeți nici un efort pentru a 
contribui la înfăptuirea procesului 
de dezarmare și pace în întreaga 
lume", relatează agenția spaniolă 
EFE.

Președintele României a eviden
țiat. totodată, succesele obținute de 
partidul comunist, de poporul român 
in perioada de 23 de ani care a 
trecut de la alegerea sa în funcția 
de secretar general al P.C.R.

Sint ani care au pus capăt, in 
mod radical vechii înapoieri și au 
asigurat ridicarea patriei la un nou 
stadiu de dezvoltare — a arătat 
președintele României.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, de asemenea, că România 
se poate mindri că a acționat pen
tru depășirea oricăror divergențe, 
pentru unitatea țărilor socialiste.

Sub titlul „înaltă apreciere", zia
rul sovietic ..PRAVDA" evidențiază 
că in cadrul unei ședințe lărgite. 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al Partidului Comunist Român a 
examinat rezultatele lucrărilor con
sfătuirii Comitetului politic consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. Comitetul Po
litic Executiv a dat o înaltă apre
ciere activității consfătuirii, intîlni- 
rii conducătorilor delegațiilor state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia. S-a subliniat că schimbul 
larg de păreri efectuat in proble
me de cea mai mare importanță, 
documentele adoptate si înțelegerile 
convenite dau noi perspective întă
ririi colaborării statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia atit 
in domeniul construcției socialis
mului. al înfăptuirii programelor de 
dezvoltare economico-socială a fie
cărei țări. cit. și,în lupta, pentru 
dezarmare, securitate și pace in 
Europa și in întreaga lume.

Aprobind documentele adoptate la 
consfătuire de Comitetul politic 
consultativ. Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a arătat că 
ele reflectă hotărirea partidelor și 
popoarelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia de a face 
totul pentru a se trece în mod ferm 
la dezarmare, în primtfl rind la 
dezarmare nucleară, pentru promo
varea înțelegerii și colaborării, pen
tru unirea tuturor forțelor in lupta 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Comitetul Politic Executiv a rea
firmat voința României de a acțio
na in continuare in strînsă unitate 
cu celelalte țări socialiste, cu toate 
popoarele lumii pentru realizarea 
dezarmării, renunțarea la forță și 
soluționarea tuturor problemelor li
tigioase dintre state pe calea tra
tativelor. instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, pen
tru asigurarea unui climat de secu
ritate și pace.

construcții-montaj în străinătate, 
realizarea de proiecte, de documen
tații și de asistentă tehnică.

în cadrul relațiilor sale econo
mice cu țările vest-europene, o 
importanță deosebită acordă 
România colaborării cu Belgia, a- 
ceste relații fiind reglementate din 
punct de vedere juridic, atît prin 
documente bilaterale, cît și prin 
cele încheiate cu Piața comună —
— relevă „Nord Eclair". „Coopera
rea economică deține o pondere 
substanțială în cadrul relațiilor e- 
conomice româno-belgiene, avînd 
în vedere potențialul industrial ri
dicat de care dispune Belgia, pre
cum și dezvoltarea economică a 
României. Realizările în colabora
re româno-belgiană — se arată in 
încheiere — evidențiază faptul că 
există încă importante posibilități 
de extindere și diversificare in 
viitor a schimburilor de produse și 
a cooperării.

Cotidianul tunisian „LA PRES- 
SE“, intr-un articol intitulat 
„România se pronunță pentru o 
soluție pașnică in Orientul Mijlo
ciu", comentează convorbirile 
de la București dintre pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat. Independența și 
dreptul poporului palestinian de a 
decide în mod suveran viitorul său
— scrie ziarul — beneficiază de 
sprijinul României, țară care, prin 
istoria sa, aderă pe deplin la aces
te două principii pe care se ba
zează, de altfel, și politica sa ex
ternă. Yasser Arafat a găsit la 
București sprijin și înțelegere pen
tru aspirațiile legitime ale poporu
lui palestinian.

Nu este lipsit de importanță să 
menționăm că președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost — așa 
cum Yasser Arafat însuși a subli
niat-o în repetate rinduri — pri
mul șef de stat care a afirmat că 
soluționarea conflictului din O- 
rientul Mijlociu implică consti
tuirea unui stat palestinian inde
pendent.

De altfel — sublinază „La Pres- 
se“ — in același spirit de abor
dare originală a conflictului din 
Orientul Mijlociu, președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost primuj 
care a propus, încă de acum nouă 
ani — în pofida scepticismului 
inerent cu care este primită orice 
idee nouă — ținerea unei confe
rințe internaționale de pace drept 
cadru de soluționare justă și du
rabilă a conflictului.

De asemenea. România nu a 
acceptat niciodată ca altcineva să 
vorbească în numele poporului său 
ori să i se impună soluții din ex
terior. Același principiu se reflec
tă șl în poziția României față de 
O.E.P. — pe care România a re
cunoscut-o încă din 1974 ca singur 
reprezentant legitim al poporului 
palestinian.

Insistînd ca O.E.P. să fie recu
noscută în această calitate de că
tre comunitatea internațională, in
clusiv de către S.U.A. și Israel,

România promovează căi și moda
lități concrete, susceptibile de a 
debloca procesul de reglementare 
a conflictului. Propunerile interna
ționale referitoare la participarea, 
pe poziții de egalitate, a tuturor 
părților implicate se îndreaptă în 
această direcție.

„La Presse" scrie în încheierea 
articolului : Poziția românească 
față de problema palestiniană nu 
este produsul unei politici con- 
junctural’e. Ea rezultă din atașa
mentul României față de anumite 
principii, in primul rînd principi
ile libertății și demnității pentru 
toate popoarele.

Ziarul cipriot „TA NEA", inse
rează articolul „România militează 
pentru soluționarea exclusiv pe 
cale pașnică a diferendelor dintre 
state", relevînd că „una dintre tră
săturile principale ale politicii ex
terne a României o constituie 
promovarea dialogului pentru gă
sirea de soluții pașnice, viabile și 
esențiale în toate problemele cu 
care se confruntă astăzi omenirea".

In acest spirit, președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat în mod deosebit că, ori- 
cit de dificile și îndelungate ar fi 
negocierile, ele sint incomparabil 
mai bune decît orice confruntare 
militară. Renunțarea la calea ar
melor și trecerea la negocieri pen
tru soluționarea tuturor diferen
delor dintre state servesc interese
lor fiecărui popor și interesului 
general pentru pace și colaborare.

A face totul pentru ca dialogul 
să înlocuiască confruntarea, pen
tru a se găsi soluții viabile dife
ritelor probleme, pentru a fi so
luționate pe cale politică confrun
tările existente și a se evita agra
varea lor, a face pași înainte in ca
drul unui dialog constructiv — 
scrie „Ta Nea", — toate acestea 
constituie poziții pe care România 
le promovează energic și consec
vent.

Pronunțindu-se și acționînd pen
tru soluții pașnice, negociate — 
ca unică modalitate logică pentru 
soluționarea conflictelor și dife
rendelor dintre state pe plan _ re
gional sau mondial — România 
propune un mecanism demo
cratic, de factură politică și juri
dică, pentru evitarea izbucnirii 
confruntărilor armate și reglemen
tarea conflictelor. Paralel cu efor
turile sale diplomatice avînd ca 
obiectiv soluționarea conflictelor 
existente. România se distinge și 
prin eforturile depuse pentru in
staurarea și perfecționarea unui 
sistem internațional eficient sub 
egida O.N.U., care să pună in a- 
plicare principiul nerecurgerii la 
forță și să oblige toate statele să 
urmeze calea dialogului și a nego
cierilor.

România — scrie, in încheiere, 
cotidianul cipriot — propune în 
mod insistent să se încheie un 
acord general pentru abținerea de 
la folosirea forței și de la amenin
țarea cu folosirea forței in relațiile 
internaționale.

ORIENTĂRI NOVATOARE IN DEZVOLTAREA

ECONOMIEI NAȚIONALE

cu consecventa pentru afirmarea unui 
SPIRIT NOU IN VIAȚA INTERNAȚIONALA

Sub titlul ..Romania — o politică 
externă de pace și cooperare intre 
popoare", ziarul „NORD ECLAIR", 
care apare in Belgia, scrie : Româ
nia pune in mod constant la baza 
raporturilor sale cu toate statele 
principiile respectării stricte a in
dependenței și suveranității națio
nale, a egalității depline in drep
turi. neamestecului in treburile in
terne, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, recunoașterii 
dreptului fiecărui popor de a decide 
liber calea proprie de dezvoltare. 
Atașaiă promovării in mod con
stant a acestei politici externe — 
subliniază ziarul — România s-a 
manifestat in permanență ca o 
prezentă dinamică in ansamblul re
lațiilor internaționale prin extin
derea raporturilor sale diplomatice 
și consulare și prin sporirea numă
rului țărilor cu care întreține rela
ții economice și de cooperare.

Un rol deosebit de important in 
acest sens revine numeroaselor 
convorbiri, intilniri și contacte ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
șefi de stat și de guvern, desfășu
rate la București, precum și cu pri
lejul vizitelor Întreprinse in diferite 
țări — subliniază ziarul be'gian. 
Ele sint consacrate problemelor 
extinderii și aprofundării colabo

rării bilaterale, afirmării politicii 
de destindere, de oprire a cursei 
înarmărilor și trecerii la măsuri 
efective de dezarmare. în primul 
rind de dezarmare nucleară, solu
ționării juste și echitabile, con
form intereselor tuturor popoare
lor, a problemelor vitale care pre
ocupă omenirea.

Ca o consecință directă a apli
cării' constante a acestor principii, 
in ultimii ani — arată ziarul — vo
lumul schimburilor comerciale ale 
României a crescut in mod sub
stanțial. în același timp, a conti
nuat procesul de îmbunătățire a 
structurii exporturilor prin creș
terea ponderii mărfurilor cu un 
grad superior de prelucrare — ma
șini, utilaje, mijloace de transport, 
produse chimice și industriale, 
care reprezintă peste 63 la sută 
din totalul exporturilor. Industria 
românească livrează partenerilor 
străini produse de înaltă tehnici
tate și de calitate superioară.

Ziarul belgian relevă dezvoltarea, 
într-un ritm înalt, a comerțului 
exterior al României in 1988, de
terminat mai ales de extinderea 
cooperării și specializării in pro
ducție. diversificarea formelor de 
comercializare, executarea, in con
diții competitive, a lucrărilor de

„CYPRUS MAIL", într-un amplu 
articol, pe care l-a intitulat „Orien
tări actuale în dezvoltarea econo
miei românești", evidențiază faptul 
că procesul construcției socialiste 
in România antrenează transfor
mări profunde in toate domeniile 
vieții economice, transformări im
puse de cerința dezvoltării mai 
rapide a forțelor de producție, de 
perfecționarea structurilor economi
ce în concordanță cu tendințele 
înnoitoare care se afirmă pe plan 
mondial și cu imperativul intensi
ficării participării la circuitul mon
dial de valori materiale și spiri
tuale.

Orientată in această direcție — 
arată ziarul cipriot — România a 
parcurs, în ultimele patru decenii, 
o etapă importantă, transformin- 
du-se dintr-o țară cu un pronunțat 
caracter agrar intr-o țară indus- 
trial-agrară. S-au dezvoltat toate 
ramurile industriale moderne și au 
fost realizate mari întreprinderi și 
platforme industriale in toate zo
nele țârii, agricultura a fost reorga
nizată pe baze socialiste și s-a 
acordat o atenție specială construc
țiilor de locuințe, de școli, spitale, 
teatre, muzee.

Un rol central in creșterea forțe
lor de producție și in omogeniza
rea vieții economico-sociale il au 
politica de dezvoltare armonioasă a 
întregului teritoriu național și gene
ralizarea procesului de urbanizare, 
ceea ce contribuie la consolidarea 
unui complex economic nou și uni
tar — se arată in articol.

Strategia construcției socialiste in 
România a căpătat caracteristicile 
ei actuale in special după 1965, cînd 
a avut loc Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, care a 
determinat o cotitură înnoitoare în 
toate sferele vieții sociale — scrie 
„Cyprus Mail". Pe baza realizărilor 
obținute și a experienței acumulate 
in întreaga perioadă postbelică, ac
tualul cincinal (1986—1990) orien
tează economia națională spre o 
dezvoltare intensivă, spre accelera
rea progresului tehnico-științific și 
intensificarea relațiilor economice 
externe în condițiile de eficacitate 
și echitate.

în concepția Partidului Comunist 
Român, Înfăptuirea obiectivelor ac
tualului cincinal va permite tre
cerea României de la stadiul de 
țară în curs de dezvoltare la sta
diul de țară mediu dezvoltată.

In încheiere, „Cyprus Mail" scrie: 
Obiectivele cutezătoare înscrise în 
programele de dezvoltare indus
trială, agricolă și de accelerare a 
aplicării progresului tehnic sînt 
componente ale unei politici care

are ca scop ridicarea nivelului de 
trai al populației și o mai largă 
participare la viața economică in
ternațională, toate într-o viziune pe 
termen lung, menită să transforme 
România pină in anul 2000 intr-o 
țară socialistă multilateral dezvol
tată.

„Cetățenii din România se bucură 
de drepturi egale, indiferent de na
ționalitate" — este titlul unui arti
col publicat de cotidianul turc 
„SON HAVADIS".

Populația din România are ace
leași drepturi, fără deosebire de 
origine națională sau de categorie 
socială. Potrivit prevederilor legilor 
țării, această politică este promova
tă deschis in toate domeniile vieții 
economice, sociale și culturale — se 
arată în articol. întreaga populație 
are reprezentanți in organismele 
democratice din țară. Acest sistem 
joacă un rol important pentru fie
care categorie de cetățeni.

Politica democratică din Româ
nia are o structură economică și so
cială sănătoasă — se arată in În
cheiere. în strategia de dezvoltare 
a țării, pe întreg teritoriul este asi
gurată o repartizare judicioasă a 
forțelor de producție.

Revista argentiniană „HISTORIA*,* 
relevă, într-un amplu articol, pro
cesul in timpul căruia românii au 
parcurs diferite faze ale evoluției 
lor istorice pină la constituirea 
statului național unitar.

De-a lungul timpului — se evi
dențiază in articol — in ciuda unor 
factori externi defavorabili, spiritul 
și conștiința de unitate s-au păs
trat intacte Ia români. Românii au 
avut in permanență conștiința uni
tății, a faptului că toți au aceeași 
origine daco-romană și aparțin ace
leiași etnii. Revista argentiniană 
pune in evidență numeroase dovezi 
privind unitatea și conștiința de 
unitate a românilor din cele trei 
principate românești — Țara Româ
nească, Moldova și Transilvania —, 
în pofida frontierelor ce-i separau 
sau a dominațiilor străine. Se re
levă că ideile de romanitate, con
tinuitate și unitate s-au dezvoltat 
o dată cu trecerea timpului, cu 
aprofundarea studiilor și a cercetă
rilor in acest domeniu.

Statul național unitar român nu 
este rezultatul unei conjuncturi in
ternaționale, ci expresia unei evo
luții istorice, obiective, victoria 
unei îndelungate și tenace lupte — 
rodul confruntării dure pentru 
existență a unui popor cu istoria 
însăși — se relevă, in încheiere, în 
articol.

(Agerpres)

Măsuri privind 
înfăptuirea hotărîrilor 

celei de-a 19-a 
Conferințe Unionale 

a P.C.U.S.
Raport prezentat de secretarul 

general al C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 30 (Agerpres). — In 

raportul prezentat la Plenara C.C. al 
P.C.U.S., convocată special pentru 
dezbaterea măsurilor practice în ve
derea înfăptuirii hotărîrilor celei 
de-a 19-a Conferințe Unionale a 
partidului, secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, a ce
rut partidului și întregului popor 
sovietic „să facă o cotitură hotărîtă 
trecind la fapte" în scopul transpu
nerii in viață a hotăririlor confe
rinței.

Ocupindu-se de problemele legate 
de extinderea democratizării socie
tății sovietice, vbrbitorul a propus 
o serie de măsuri urgente, intre 
care convocarea, la începutul lunii 
octombrie, a unei dezbateri la scară 
națională in legătură cu proiectul de 
lege referitoare la democratizarea 
sistemului electoral. In ce privește 
alegerile ca atare, se intenționează 
ca ele să aibă loc în martie 1989, iar 
în aprilie să fie convocat primul 
Congres al deputaților poporului — 
noul organ suprem al puterii de 
stat. Congresul va alege Sovietul 
Suprem permanent al U.R.S.S. și pe 
președintele Sovietului Suprem. 
Congresul va forma guvernul și alte 
organisme dependente de acesta.

Mihail Gorbaciov a analizat,. între 
altele, probleme ale promovării re
formei economice, propunînd măsuri 
concrete pentru accelerarea desfășu
rării acesteia, probleme ale ideolo
giei, subliniind necesitatei „apro
fundării muncii ideologice în toate 
direcțiile".

Convorbiri ale secretarului 
general al O.N.U.

cu miniștrii de externe 
ai Iranului și Irakului

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a avut la se
diul Națiunilor Unite o nouă rundă 
de convorbiri separate cu ministrul 
de externe al Iranului, Aii Akbar 
Velayati, și vicepremierul și minis
trul de externe al Irakului, Tariq 
Aziz, consacrate reglementării con
flictului din Golf.

După întrevederi, secretarul ge
neral al O.N.U. a calificat drept 
foarte utile convorbirile cu cei doi 
miniștri de externe. Părțile — a spus 
Perez de Cuellar — manifestă inte
res in reglementarea conflictului, 
deși între ele persistă divergențe. 
Secretarul general al O.N.U. a fă
cut cunoscut că a prezentat unele 
idei noi. care nu reprezintă propu
neri finale, deoarece consultările nu 
s-au încheiat.

Declarație in favoarea 
reducerii trupelor străine 

din Berlinul occidental
BERLINUL OCCIDENTAL 30 (A- 

gerpres). — Formațiunea politică 
„Lista alternativă" din Berlinul occi
dental a dat publicității o declarație 
în care se cere reducerea pină la un 
nivel simbolic a prezentei trupelor 
americane, britanice și franceze din 
oraș. Un raport elaborat de experți 
ai partidului arată că pentru între
ținerea acestor trupe sînt alocate 
peste 1,3 miliarde mărci care. în 
cazul reducerii contingentului mili
tar, ar putea fi orientate spre ne
voile sociale.

Un Berlin occidental demilitarizat, 
relevă declarația, ar constitui un 
pas concret in direcția procesului 
destinderii și dezarmării în Europa.

CONGRESUL EXTRAORDINAR AL ADUNĂRII
CONSTITUTIONALE DEMOCRATICE DIN TUNISIA

Mesajul de salut
TUNIS 30 (Agerpres). La Tunis 

continuă lucrările Congresului ex
traordinar al Adunării Constituțio
nale Democratice din Tunisia.

In numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său generai, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, parti- 
cipanților la Congresul extraordinar 
al Adunării Constituționale Demo
cratice le-a fost transmis un cald 
salut al C.C. al P.C.R. de către tova
rășul Ion Coman. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. reprezentantul parti
dului nostru la congres.

Relevindu-se cu satisfacție că în
tre partidele, țările și popoarele 
noastre există și se dezvoltă bune 
relații de prietenie și colaborare, a 
fost exprimată încrederea că se vor 
putea găsi noi căi si posibilități de 
extindere a conlucrării bilaterale.

După ce a relevat că. în prezent, 
întregul popor român acționează in
tr-o unitate indestructibilă. într-un 
cadru profund democratic, pentru 
indeplinirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
vorbitorul a subliniat : Partidul Co
munist Român apreciază că in viața 
internațională se mențin încă pro
bleme grave și complexe, marcate de 
puternice contradicții politice si eco
nomice.

România consideră că trebuie să 
se acționeze pentru realizarea de noi 
acorduri, care să ducă la lichidarea 
tuturor armelor nucleare, oprirea 
experiențelor cu arma nucleară și a 
militarizării Cosmosului, eliminarea 
armelor chimice și reducerea celor 
convenționale.

Militînd consecvent pentru soluțio
narea tuturor problemelor litigioase 
dintre state numai pe cale politică, 
prin tratative, România se pronunță 
pentru instaurarea unei păci globale, 
juste și durabile in Orientul Mijlociu, 
pe baza retragerii Israelului din te
ritoriile arabe ocupate, a soluționării 
problemei poporului palestinian, prin 
recunoașterea dreptului său legitim

al C.C. al P.C.R.
la autodeterminare — inclusiv la 
crearea unui stat propriu indepen
dent — a asigurării integrității, su
veranității și securității tuturor sta
telor din zonă, pentru organizarea 
sub egida O.N.U., a unei conferin
țe internaționale de pace in regiu
ne, la care să participe toate părți
le interesate, inclusiv O.E.P. — ca 
reprezentant unic și legitim al po
porului palestinian.

Poporul român și-a manifestat în
totdeauna sprijinul și solidaritatea 
activă cu lupta popoarelor din Afri
ca pentru lichidarea totală a colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru consolidarea independenței na
ționale și dezvoltarea lor liberă pe 
calea progresului economic și social.

Susținem lupta justă de eliberare 
a poporului namibian, sub conduce
rea S.W.A.P.O., pentru independența 
Namibiei și condamnăm politica de 
apartheid a regimului rasist din 
Africa de Sud.

România militează pentru lichida
rea subdezvoltării și realizarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
soluționarea echitabilă a problemei 
datoriei externe.

Partidul Comunist Român — a spus 
vorbitorul — dezvoltă și întărește 
relațiile de prietenie cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste, social-democra- 
te. cu alte partide și forțe demo
cratice și progresiste, pe baza prin
cipiilor de egalitate, independentă 
și autonomie, a dreptului fiecăruia 
de a-și stabili strategia și tactica 
revoluționară in conformitate cu 
condițiile social-istorice existente în 
fiecare tară, fără nici un amestec 
din afară.

In incheierd, in mesaj se adresează 
urări de succes in înfăptuirea hotă
ririlor ce vor fi adoptate de con
gres, in întreaga activitate de viitor 
a partidului consacrată apărării și 
promovării intereselor vitale ale po
porului tunisian, cauzei păcii, demo
crației și progresului social.

Este necesară intensificarea eforturilor 
pentru edificarea noii ordini economice mondiale

GENEVA 30 (Agerpres). La Pala
tul Națiunilor din Geneva s-au în
cheiat lucrările sesiunii de vară a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC) consacrată a- 
nalizării evoluției economice mon
diale și căilor de depășire a situații
lor de criză. In cadrul dezbaterilor 
majoritatea covîrșitoare a vorbitori
lor s-au referit pe larg la marile di
ficultăți din economia și comerțul 
mondial, care afectează în special 
țările in curs de dezvoltare. In acest 
context, vorbitorii s-au pronunțat 
pentru intensificarea eforturilor in

vederea adoptării unor măsuri efi 
ciente, menite să conducă la soluțio
narea echitabilă a problemelor exis
tente, la relansarea economiei mon
diale, la eliminarea subdezvoltării și 
decalajelor economice, la soluționa
rea problemei datoriilor externe și 
la instaurarea unei noi ordini econo
mice.

Au fost adoptate mai multe rezo
luții privind dezvoltarea colaborării 
internaționale pe plan economic și 
social, ca și in alte domenii, situația 
dificilă a țărilor în curs de dezvolta
ră, prognoza evoluțiilor economică 
mondiale, o serie de alte documente.

Economia ungară confruntată 
cu problema datoriei externe

O relatare din liarul „Vasarnapi Hirelc"
BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 

Agenția M.T.I. informează că ziarul 
„Vasarnapi Hirek" publică o expu
nere a lui Janos Fekete. prim-vice- 
președinte al Băncii Naționale a 
R.P. Ungare, referitoare la probleme 
legate de datoria externă, de situa
ția financiară a țării. Se subliniază, 
printre altele, că „există probleme 
complexe in ceea ce privește resta
bilirea balanței financiare atit pe 
plan intern, cît și extern". „La în
ceputul anului, se arată, totalul da
toriilor țării în valută liber conver
tibilă reprezenta 17,7 miliarde do
lari". Anul acesta, explică J. Fekete, 
urmează să rambursăm aproximativ 
două miliarde dolari, iar 500 mili
oane dolari vor fi utilizați pentru

finanțarea deficitului balanței de 
plăți. El arată că „pentru a dispune 
de fonduri necesare desfășurării 
normale a activității economice și a 
exclude necesitatea de a se recuri 
la rezerve, este nevoie de credi, 
suplimentare pe termen mediu și 
lung in valoare de aproximativ 2,5 
miliarde dolari. Peste jumătate din 
această sumă, a spus el. a fost ob
ținută fn primul semestru al anului, 
fiind încheiate acorduri cu bănci 
comerciale. .cu F.M.I. și B.I.R.D.".

Janos Fekete a arătat, totodată, că 
se • depun eforturi pentru reducerea 
datoriei externe a țării, dar. in ul
timii ani. în cadrul acesteia, a cres
cut ponderea părții în valută forte 
(mărci vest-germane, yeni japonezi, 
franci elvețieni).
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- pe scurt
LA MOSCOVA a avut loc o în

trevedere • intre Mihail Gorbaciov. 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Hans-Dietrich Genscher, vicecan
celar și ministru de externe al 
R.F.G. în cadrul convorbirilor au 
fost abordate aspecte ale relațiilor 
bilaterale și unele probleme ale ac
tualității internaționale, o 
deosebită fiind acordată 
situației din Europa.

Atef Sedki. aflat in vizită oficială 
în capitala iordaniană. Au fost 
examinate probleme privind lucră
rile înaltului Comitet comun ior- 
daniano-egiptean, care a început 
ieri.

atenție 
evoluției

PLENARA. La Belgrad 
cheiat lucrările Plenarei 
tului Central al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia. Plenara a dis
cutat aspecte ale situației interne 
din Iugoslavia. S-a hotărît ca o 
nouă plenară, în cadrul căreia să 
fie analizată situația politică de 
ansamblu a Iugoslaviei, să aibă 
loc in septembrie.

s-au în- 
Comite-

CONFERINȚA. La La Paz au 
avut loc lucrările Conferinței na
ționale a P.C. din Bolivia, în 
cursul cărora au fost examinate 
sarcinile prioritare aflate in fața 
partidului. în principal aspecte 
privind unitatea forțelor de stînga 
in perspectiva alegerilor generale 
din luna mai 1989. Delegații au 
aprobat programul de acțiune al 
partidului, al cărui principal obiec
tiv vizează unirea tuturor forțe
lor de stingă și democratice.

ÎNTR-O 
agenției Q.N.A.. 
pentru afacerile 
liei. Mohammed 
levat importanța 
venit între tara sa si Etiopia, sem
nat in aprilie a.c.. prin care s-a 
deschis procesul de restabilire a în
crederii între cele două părți pe 
baza bunei vecinătăți, a respectului 
recioroc și a neintervenției in tre
burile interne.

GUVERNUL BRAZILIEI și-a 
reafirmat hotărirea de a nu per
mite depozitarea de către între
prinderi nord-americane a unor de
șeuri radioactive pe litoralul bra
zilian — l anunțat Ministerul Rela
țiilor Externe al Braziliei. „Nu ne
gociem nici un fel de autorizație 
în sensțil amintit. Depozitarea 
deșeuri,; nucleare în 
total interzisă" — a 
torul de cuvint al 
lian, Ruy Nogueira.

caravana pentru 
Președintele Republicii Nicaragua 
i-a primit pe membrii „Caravanei 
pentri pace", sosită din Statele 
Unitq pentru a acorda un ajutor 
umanitar copiilor nicaraguani vic
time,‘ale războiului. „Caravana pen
tru pace" este formată, in princi
pal. din veterani de război din 
S.UA.

Brazilia 
afirmat 
M.A.E.

de 
este 

purtă- 
brazi-

PACE.

ne. precum și cu privire la activi
tățile „Grupului celor șase" pentru 
pace și dezarmare.

LIPSA DE LOCUINȚE. Peste un 
milion de persoane din R.F. Ger
mania intimpină mari dificultăți in 
problema locuințelor — relevă un 
studiu 
Circa 
trăiesc 
200 000 
sub poduri sau in case în curs de 
demolare. Rata ridicată a șomaju
lui conferă o 
dramatică 
studiul.

dat publicității la Bonn. 
700 000 de vest-germani 
în condiții neadecvate, iar 
— în locuințe improvizate.

dimensiune și mai 
acestei situații, relevă

UZINA.
din statul 
dată recent jn 
producătoare de combustibil 
rachete. India a devenit, 
una dintre putinele țări din lume 
ce produc combustibil lichid pentru 
vehiculele spațiale. Construcția uzi
nei a fost determinată de progra
mele Indiei îndreptate spre cerce
tarea in scopuri pașnice a spațiului 
cosmic, programe ce prevăd lan
sarea unei șefii de sateliți artifi
ciali ai Pămintului.

In localitatea 
Andhra Pradesh, 

folosință o

Tanuku, 
a fost 
uzină 

pentru • 
astfel,

DECLARAȚIE făcută 
ministrul de stat 
externe al Soma- 
Ali Hamud. a re- 
acordului inter-

PitlMIRE. Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, l-a primit, la 
Casa Albă, pe Franz Joseph 
Stiauss. ministru-presedinte al 
lardului vest-german Bavaria, pre
ședintele partidului Uniunea Creș- 
tin-Socială. In cursul convorbiri
lor au fost analizate o serie de 
probleme ale relațiilor Est-Vest. 
aspecte ale securității eurooene și 
alte probleme ale actualității In
ternaționale.

ACORD DE COOPERARE. Di
rectorul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
știință și Cultură (UNESCO), 
Federico Mayor Zaragoza, și secre
tarul executiv permanent al Siste
mului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.), Carlos Perez del Cas
tillo. au semnat, la sediul din Ca
racas al S.E.L.A.. un acord de coo
perare între cele două organisme 
— transmite agenția I.P.S. Sint. 
prevăzute, între altele, schimburi 
de informații și documentații, acti
vități comune și acordarea de asis
tență la realizarea unor proiecte și 
studii.

I

CONVORBIRI. La Amman au 
avut loc convorbiri intre primul 
ministru al Iordaniei. Zeid Rifai, 
și primul ministru al Egiptului.

ÎNTREVEDERE. Președintele Ar
gentinei. Rau! Alfonsin l-a primit 
pe ministrul de externe tanzanian. 
Benjamin Mkapa. aflat în 
oficială la Buenos Aires. în 
întrevederii s-a procedat 
schimb de vederi referitor 
tuația economică a celor două țări 
și la problema datoriilor lor exter-

vizită 
cursul 
la un 
la si-

UN PUTERNIC URAGAN însoțit 
de ploi cu grindină s-a abătut 
asupra unor zone ale Austriei, 
provocînd daune unor unități eco
nomice din estul landului Styria. 
Autostrada care traversează landul 
este, practic, acoperită de apă și 
blocată de copacii doboriți de vint. 
Fulgerele din timpul furtunii au 
provocat incendii în localitățile ru
rale.
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