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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
miercuri, 3 august, □ avut loc ședința Comitetu- 
Jui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Au participat, ca invitați, membri ai guvernu
lui, alte cadre cu munci de răspundere din di
ferite sectoare economice.

Executiv a examinat un RA- 
LA REALIZAREA PLANULUI 

MASURILE PENTRU INDEPLI- 
A PLANULUI PE LUNA AU-

procedeze la o reanalizare a întregii activități 
desfășurate, luindu-se toate măsurile pentru în
cheierea tuturor contractelor prevăzute pentru 
acest an și, indeosebi, pentru realizarea la ter
men și in cele mai bune condiții a producției 
contractate cu beneficiarii externi. In acest scop, 
s-a indicat să se intocmeoscă grafice și progra
me concrete de măsuri pentru ca 
mestrului III planul la producția de 
realizat in întregime, inclusiv să 
rate toate restanțele pe luna iulie.

In cadrul ședinței a fost subliniată necesitatea 
de a se intensifica acțiunea privind lichidarea 
stocurilor și valorificarea acestora, conform pro
gramelor stabilite. S-a indicat, de asemenea, să 
se acționeze mai ferm in direcția reducerii con
sumurilor și a cheltuielilor materiale, 
mențin încă ridicate, pentru realizarea 
condiții a tuturor prevederilor planului.

Subliniind că trebuie să fie luate de
măsuri în vederea înlăturării lipsurilor manifes
tate, secretarul general al partidului a insistat 
asupra necesității de a se asigura in fiecare ra
mură, in fiecare centrală și întreprindere, inclusiv 
in agricultură, condițiile necesare desfășurării 
optime a activității productive, pentru îndepli
nirea integrală a planului pe luna in curs, pa 
trimestrul III și pe intregul an 1988.

in cursul tri* 
export să fie 
fie recupe-

Comitetul Politic Executiv a reafirmat hotărirea 
țării noastre de a participa activ la colaborarea 
in cadrul C.A.E.R., la realizarea acordurilor de 
lungă durată pină in anul 2000, la perfecționarea 
activității organizației, pornind de la convingerea 
că promovarea cooperării și specializării in pro
ducție 
efectiv 
țări in 
mului.

intre țările membre trebuie să contribuie 
la progresul economic și social al fiecărei 
parte, la dezvoltarea generală a socialis-

sectoare importan- 
au continuat să 

făcut ca realizările 
la nivelul cerințelor

care se 
in bune

urgență

Comitetul Politic Executiv a ana-
PRIVIND EVOLUȚIĂ PRINCIPA- 

DEMOGRAFICE IN SEMES- 
COMPARATIV CU SEMESTRUL I

in do- 
chiar 

anului 
activi- 
să se

Comitetul Politic 
PORT CU PRIVIRE 
PE LUNA IULIE Șl 
NIREA INTEGRALA
GUST, TRIMESTRUL III Șl PE ÎNTREGUL AN 1988.

Din datele prezentate în raport, precum și din 
Informările făcute de cadre de conducere din 
diferite sectoare a reieșit că in realizarea pla
nului pe luna iulie au fost obținute rezultate po
zitive. Totuși, intr-o serie de 
te ale activității economice, 
persiste neajunsuri, care au 
înregistrate să nu se situeze
și posibilităților existente, al exigențelor formu
late de secretarul general al partidului.

In legătură cu această stare de lucruri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a criticat modul necorespun
zător in care s-a acționat in luna iulie 
meniul investițiilor, unde realizările sint 
sub nivelul celor din aceeași perioadă o 
trecut, deși au existat toate condițiile ca 
tatea de construcții-montaj pe șantiere
desfășoare din plin. In mod deosebit a fost cri
ticat faptul că din cauza lipsurilor manifestate in 
organizarea muncii pe șantierele unor obiective 
industriale există o mare cantitate de utilaje ne
montate - unele de mai mulți ani -t, ceea ce 
a avut ca urmare nerespectarea graficelor și a 
termenelor de dare in folosință a unor impor
tante capacități de producție. S-a cerut să se 
ia măsuri urgente pentru remedierea acestei si
tuații, pentru îmbunătățirea radicală a organiză
rii lucrărilor pe toate șantierele și mobilizarea 
largă a tuturor mijloacelor materiale și a forței 
de muncă din construcții și din celelalte ramuri 
care contribuie la realizarea investițiilor, incit 
in luna august să se asigure îndeplinirea inte
grală a planului, precum și recuperarea restanțe
lor. In mod deosebit, trebuie să se revadă pro
blema utilajelor existente pe șantiere și să se 
întocmească programe concrete privind montajul 
și introducerea cit mai rapidă a acestora in 
circuitul productiv.

In ce privește exportul - domeniu in care, deși 
au fost obținute o serie de progrese față de luni
le anterioare și de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, rezultatele continuă să nu se si
tueze la nivelul prevederilor planului - s-a cerut 
guvernului, tuturor ministerelor producătoare să

RAPORTUL PRIVIND PARTICIPAREA 
ROMANE LA LUCRĂRILE CELEI 
ȘEDINȚE A SESIUNII CONSILIULUI 
ECONOMIC RECIPROC, CARE A 

IN LUNA IULIE, LA PRAGA.
Politic Executiv o aprobat activita-

Comitetul Politic Executiv a examinat, în conti
nuare,
DELEGAȚIEI 
DE-A 44-A 
DE AJUTOR 
AVUT LOC,

Comitetul
tea desfășurată in cadrul sesiunii de către dele
gația romană, subliniind că aceasta a acționat, în 
conformitate cu mandatul aprobat, pentru înde
plinirea indicațiilor și orientărilor date de secre
tarul general al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire 
Io perfecționarea activității C.A.E.R., creșterea 
rolului acestui organism in dezvoltarea economiei 
fiecărei țări membre, intensificarea colaborării 
economice pe principiile deplinei egalități, ale 
conlucrării internaționale echitabile, reciproc 
avantajoase-

Comitetul Politic Executiv a stabilit sarcinile ce 
revin Comitetului de Stat al Planificării și Minis
terului Comerțului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, care, împreună cu ministerele 
economice, trebuie să ia toate măsurile ce se im
pun in vederea pregătirii și încheierii neîntirziate 
a convențiilor de colaborare economică, coope
rare și specializare in producție cu țările membre 
ale C.A.E.R. și să se acționeze cu hotărire pentru 
îndeplinirea lor.

In continuare, 
lizat RAPORTUL 
LELOR FENOMENE 
TRUL I 1988, 
1987.

Din datele prezentate reiese că în prima jumă
tate a anului 1988 sporul natural al populației, 
atit pe ansamblu, cit și la 1 000 de locuitori, a 
fost mai mare decit in aceeași perioadă a anului 
precedent. Natalitatea se menține, in general, la 
același nivel, iar mortalitatea generală și infan
tilă este in scădere față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Comitetul Politic Executiv a cerut Consiliului 
Sanitar Superior, Ministerului Sănătății, direcțiilor 
sanitare, tuturor factorilor cu răspundere in acest 
domeniu, să analizeze concret, pe fiecare județ, 
modul in care se asigură înfăptuirea politicii 
partidului și'statului nostru in domeniul demogra
fiei și să ia, in continuare, măsuri corespunzătoare 
pentru ocrotirea sănătății tuturor cetățenilor, pen
tru creșterea mai puternică a natalității și dimi
nuarea mortalității generale și infantile, pentru 
mărirea sporului natural al populației. Pornind de 
la faptul că numărul întreruperilor ilegale de sar
cină se menține încă foarte mare, s-a cerut consi
liilor populare, Ministerului Sănătății și organelor 
sanitare să ia măsuri ferme pentru a se pune capăt 
acestor practici, pentru creșterea răspunderii tu
turor cadrelor medico-sanitare in îndeplinirea 
atribuțiilor ce le revin, pentru respectarea rigu
roasă a prevederilor legii in acest domeniu.

Subliniind importanța deosebită a acestei pro
bleme, Comitetul Politic Executiv a cerut, de ase
menea, să se desfășoare o intensă activitate po- 
litico-educativă pentru creșterea răspunderii tutu
ror cetățenilor față de asigurarea vigorii și tine
reții intregului popor, față de viitorul națiunii 
noastre socialiste.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a dez
bătut și soluționat unele probleme ale activității 
internaționale.

De asemenea, in cadrul ședinței Comitetului 
Politic Executiv au fost rezolvate și alte probleme 
curente ale activității de partid și de stat.

A

PRODUCȚIA DE EXPORT
realizată ritmic,

la inalt nivel calitativ!

IALOMIȚA : Livrări 
suplimentare la export
Acționind in spiritul orientări

lor și indicațiilor date de secre
tarul general al partidului pen
tru realizarea integrală și ritmi
că a producției destinate expor- 

; tului, colectivul de muncitori și 
specialiști de la întreprinderea 
de ferite Urziceni raportează, in 
cinstea zilei de 23 August, im
portante depășiri ale planului. 
Oamenii muncii de aici au de
pășit cu 2,7 la sută planul la 
export care le-a revenit de la 
începutul anului și pină in pre
zent. (Mihai Vișoiu).

ALEXANDRIA : O nouă
capacitate în funcțiune

La întreprinderea de rul
menți din municipiul Ale
xandria a fost pusă în funcțiu
ne o nouă capacitate produc
tivă. Modernele și complexele 
linii tehnologice de aici reali
zează rulmenți radiali cu bile 
și rulmenți radiali axiali cu 
role conice care au alezaje 
între 15 și 35 mm. în con
tinuare se acționează cu toate 
forțele pentru finalizarea și a 
celorlalte capacități de pro
ducție prevăzute în amplul pro
gram de dezv.oltare a acestei 
mari unități a industriei noastre 
constructoare de mașin*. (Stan 
Ștefan).

Analizind stadiul Îndeplinirii planului pe luna iulie 
și măsurile pentru îndeplinirea integrală a planului pe 
luna august, trimestrul III și pe întregul an 1988. in 
ședința de ieri a Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a fost apreciat faptul că in ce privește ex
portul au fost obținute o serie de progrese față de 
lunile anterioare și, de asemenea, in comparație cu 
perioada corespunzătoare a anului trecut. îri același 
timp, trebuie să constituie un factor de puternică 
mobilizare, acum cînd toate colectivele sînt angajate 
în intîmpinarea zilei de 23 August, constatările făcute 
cu același prilej privind faptul că nu pretutindeni 
exportul se situează la nivelul planului. Este necesar 
ca in această perioadă de puternică angajare in mun
că toate colectivele să raporteze cu răspundere că 
și-au însușit cerințele formulate în cadrul ședinței 
Comitetului Politic Executiv, stabilind grafice și pro-

grame concrete de măsuri care să asigure In luna 
august, trimestrul III și pe întregul an realizarea la 
termen și in cele mai bune condiții a producției con
tractate cu beneficiarii externi.

Avind in vedere această cerință prioritară pentru 
toate colectivele din economie, am efectuat un sondaj 
în trei reprezentative unități industriale din județul 
Prahova, urmărind modul în care este organizată și 
se derulează execuția Și livrarea producției destinate 
partenerilor externi.

Circa 35 la sută din producția industrială a județu
lui se exportă in peste 70 de țări ale lumii. In acest 
an valoarea produselor destinate exportului este cu 
30 la sută mai mare decit anul trecut. Deși multe 
unități și-au onorat contractele la export, totuși tre
buie avut in vedere că unele întreprinderi nu și-au 
îndeplinit ritmic și integral

Utilaje complexe 
livrate în avans

în 
de

De la începutul anului și pină 
prezent, colectivul întreprinderii 
utilaj chimic din Ploiești — unita
te reprezentativă a industriei con
structoare de echipamente și insta
lații chimice și petrochimice — a 
livrat partenerilor de peste hotare 
mai mult de 5 000 tone utilaje. Prac
tic. aici au fost executate produse 
de mare complexitate tehnică, uti- 
laje-unicat — răcitoare, schimbătoa
re de căldură, recipiente de propan 
și amoniac — care, datorită calității 
și fiabilității lor. s-au impus pe pia
ța externă, fiind tot mai intens so
licitate de partenerii străini.

— Pentru noi. exportul reprezin
tă sarcina prioritară numărul unu, ne 
spunea tovarășul Nicolae Boancă, 
secretarul comitetului de partid din

întreprindere. Avem organizate linii, 
ateliere, formații și secții specializate 
in producția de export. Ne preocupăm 
să realizăm fiecare comandă la ter
men și la un înalt nivel calitativ. 
Utilajele Pe care le executăm noi 
necesită vaste cunoștințe profesio
nale. Simpla stăpinire a meseriei nu 
mai este de ajuns. Fiecare muncitor 
care lucrează comenzi de export cu
noaște cel puțin două meserii înru
dite. Nu exagerez cu nimic cînd a- 
firm că este o competiție între ti
nerii muncitori dornici să lucreze in 
echipele care au de executat co
menzi de export.

...Secția cazangerie grea. Un loc 
de muncă unde produsele depășesc 
de regulă 4—5 metri în diametru și 
cintăresc zeci de tone. Un 
muncă unde pe foarte multe 
se se poate vedea inscripția 
Muncitorii Ion Cernea. Decu 
tru. Ion Crețu și Emil Dinu

loc de 
produ- 
export. 
Dumi- 

Iucrea-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Brazilian. Salomao Mă
lină, care efectuează o vizită in 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a mulțumit pentru în
trevederea acordată, pentru posibi
litatea de a vizita România și de 
a cunoaște realizările poporului 
român in edificarea noii societăți, 
de a se întilni și a avea convorbiri 
cu conducătorul partidului și statu
lui nostru in probleme de interes 
comun.

In timpul întrevederii s-a făcut 
tin “schimb de păreri cu privire la 
activitatea și preocupările celor 
două partide, precum și asupra unor 
probleme internaționale actuale. In 
acest cadru, au fost relevate rela
țiile de colaborare și solidaritate

dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Brazilian, expri- 
mindu-se dorința de a se acționa 
pentru dezvoltarea in continuare a 
acestor raporturi, in folosul și spre 
binele celor două partide, țări și 
popoare.

Referindu-se la unele aspecte ale 
vieții politice internaționale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a arătat că 
situația actuală continuă să se men
țină gravă și complexă, ceea ce im
pune să fie 
tuturor 
cratice 
pentru 
primul ... 
instaurarea unui climat de destinde
re. securitate, pace. înțelegere și 
colaborare in întreaga lume. S-a 
subliniat; de ademenea.-Însemnătatea 
reglementării p» cale pașnică, prin 
tratative, a stărilor de Încordare și 
conflict existente în diferite zone 
ale globului.

în legătură cu situația economică 
gravă existentă in lume, a fost evi-

intensificate acțiunile 
forțelor progresiste si demo
de pretutindeni în lupta 
înfăptuirea dezarmării, in 

rind a celei nucleare, pentru

soluționării 
subdezvoltării 

— inclusiv a datoriilor externe ex
trem de mari ale țărilor în curs de 
dezvoltare — edificării unei noi or
dini economice mondiale.

A fost subliniată necesitatea Întă
ririi solidarității și colaborării 
partidelor comuniste și muncitorești, 
pe baza principiilor deplinei egalități, 
a neamestecului in treburile interne, 
a dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia politică 
și strategia potrivit condițiilor con
crete in care iși desfășoară activi
tatea.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea. Paulo 
Elisiario Nunes, membru al Birou
lui Politic și al Secretariatului C.C. 
al Partidului Comunist Brazilian.

dențiată necesitatea 
globale a problemelor

Ambasadorul Republicii Mali
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Socialis-
.. . ă ș u l

Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri,

Președintele Republicii 
te România, t o V a r

3 august, pe Seydou Niare, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar și

plenipotentiar al Republicii Mali în 
țara noastră. (Continuare in pag. a 
V-a).

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R,

Modernizarea - dimensiune hotâritoare
a progresului economico-social

Marile prefaceri structurale, redi- 
mensionarea obiectivelor strategice 
și tactice, regindirea sistemului so
cial-politic — procese de o impor
tanță cardinală pentru destinele 
României, inaugurate de istoricul 
Congres al IX-lea al partidului — 
au configurat o nouă realitate, țara 
noastră infățișindu-se lumii. Ia ori
zontul anului 1988, ca un stat indus- 
trial-agrar, cu o știință și cultură

sarcinile la export.

coloană pentru export. „Am 
o atenție deosebită pregăti- 

produs — ne spunea

ză la o 
acordat 
ril acestui 
muncitorul Ion Crețu. Avem tot ce 
este necesar : tablă, țevi, electrozi 
pentru a finaliza acest produs in a- 
vans față de termenul stabilit cu 
partenerul extern. Cînd afirm acest 
lucru am in vedere faptul că am in
trodus o nouă tehnologie de sudură 
automată din bandă, sub strat de 
flux, care asigură o calitate irepro
șabilă a cordonului de sudură. Sin- 
tem ferm hotăriți ca in luna august 
să executăm toate comenzile de ex
port in avans cu cinci zile".

Un angajament pe care cu sigu
ranță oamenii muncii de la I.U..C. 
Ploiești ii vor respecta. Pledează 
pentru aceasta rezultatele bune ob
ținute pină acum de acest colectiv 
care zi de zi. decadă de dețadă. lună

Aspect din secția de montaj a 
întreprinderii „Tehnoton" din 

lași
Foto : S. Cristian

înaintate, angajat într-un proces 
constructiv, uman și material, de o 
amploare și complexitate impresio
nante. în strategia generală a dez
voltării economice, elaborată cu.con- 
tribuția determinantă a secretarului 
general .1 ___
Nicolae Ceaușescu, un loc de seamă 
este acordat, din rațiuni asupra că
rora ne vom opri, sporirii producti
vității muncii sociale, prin moderni
zarea economiei.

Cu clarviziunea științifică și capa
citatea sa profundă de a pătrunde 
in esența fenomenelor economico- 
sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia, in acest sens, că „ridicarea 
productivității muncii constituie fac
torul hotăritor al dezvoltării efi
ciente a producției materiale, al asi
gurării resurselor necesare creșterii 
nivelului de trai și de aceea aceas
tă problemă să stea permanent in 
atenția tuturor colectivelor de mun
că. tuturor intreprinderilor, centra
lelor și ministerelor. Productivitatea 
muncii este o problemă centrală 
pentru făurirea socialismului și co
munismului". Pe bună dreptate, se 
afirmă că in România socialistă, în 
strategia de dezvoltare multilaterală 
a economiei românești, problemele 
privind productivitatea muncii nu au 
un caracter abstract, nu au fost și 
nu sint abordate doar la nivel teo
retic. ele fiind implicate in modul 
cel mai direct în procesul complex 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Premisa fun
damentală, de importanță hotărîtoa- 
re pentru realizarea unei producti
vități superioare — ca și a dezvol
tării intensive în ansamblu — o con
stituie desfășurarea largă a revolu
ției tehnico-științifice contemporane, 
menită să exercite un impact mul
tiplu la nivelul forțelor de produc
ție, al factorului uman, al valorifi
cării superioare a tuturor catego
riilor de resurse de care dispune so
cietatea. Aplicarea in practică a 
celor mal avansate cuceriri ale ști
inței și tehnicii permite introducerea 
largă in economie a unor mijloace 
de muncă și tehnologii de mare ran
dament, revolutionarea întregului 
proces de producție și de. circulație, 
cu variate și consistente efecte asu
pra productivității și calității mun
cii și. in final, asupra calității vieții 
ponorului.

în istoricele documente adoptate 
de Congresul al XIIT-lea al partidu
lui, ca și in cele ulterioare, se re
găsește plenar concepția profund ști
ințifică, novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, strălucitul strateg 
și ctitor al României moderne, potri-

al partidului, tovarășul

vit căreia nu poate fi concepută dez
voltarea economică intensivă fără a 
se accelera progresul tehnico-știin- 
țific in toate domeniile.

în strinsă concordanță CU ac
țiunea revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane, in lumina indica
țiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ale tovarășei 
Elena Ceaușescu. partidul a pus in 
fața întregului popor sarcina de 
deosebită importanță privind perfec
ționarea organizării și modernizarea 
activității economico-sociale. în acest 
sens, s-au elaborat și se pun în apli
care programe de măsuri — pe ra
muri. ministere, centrale șl între
prinderi— care vizează in modul cel 
mai direct și concret perfecționarea 
organizării și modernizarea. Acțio- 
nindu-se pe calea modernizării mul
tilaterale, intr-o optică integratoare, 
se creează condiții pentru folosirea 
unor mijloace de muncă tot mai per
fecționate, a unor materii prime șl 
resurse energetice de calitate mereu 
îmbunătățită ; promovarea in pro
ducție a unor tehnologii moderne, cu 
performanțe tehnico-economice ridi
cate ; perfecționarea continuă a con
ducerii și organizării muncii, inteme- 
iată pe cele 
științifice ; 
uman, prin 
calificări și continua perfecționarea 
nivelului de cunoștințe.

în felul acesta, modernizarea face 
posibilă creșterea productivității 
muncii, a dezvoltării intensive, ca 
bază certă a progresului economico- 
social și, in ultimă instanță, a ridi
cării calității vieții.

Răspunzind cerințelor realizării 
unei economii de tip intensiv, la 
nivel micro și macroeconomic, mo
dernizarea apare, in mod firesc, ca 
o necesitate obiectivă a dezvoltării 
bazei materiale a socialismului. Pe 
bună dreptate, se poate susține 
că modernizarea capacităților de 
producție și a tuturor domeniilor de 
activitate, împreună cu trecerea la 
o economie de tip intensiv și cu 
sporirea productivității muncii so
ciale alcătuiesc o triadă de impor
tanță cardinală pentru creșterea 
economică a țării noastre, în condi
țiile de dezvoltare pe care le cu
noaște lumea contemporană.

Accelerind aplicarea în practică a 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, modernizarea prezintă avan
tajul că pornește de la o bază teh
nică pe care o dezvoltă, precum și 
faptul că se efectuează într-un timp 
mai scurt decit cel necesar pentru 
realizarea de obiective noi. Ținînd

mai eficiente metode 
potențarea factorului 
asigurarea unei înalte

(Continuare în pag. a IV-a)

ELOCVENTA ILUSTRARE A POLITICII
PROFUND UMANISTE A PARTIDULUI

DE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII POPORULUI
în pagina a V-a

(Continuare în pag. a IlI-a)
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parte integrantă a dezvoltării socialiste a țării
DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII

»

înfăptuirea consecventă a planuri
lor și programelor de ridicare a bu
năstării materiale și spirituale, de 
creștere a calității vieții întregului 
nostru popor presupune, ca o condi
ție hotăritoare, dezvoltarea armonioa
să a tuturor zonelor, a tuturor ju
dețelor și localităților patriei. Or, 
aceasta nu se poate face oricum. Re
sursele de care dispunem nu pot fi 
utilizate la întîmplare sau irosite. Ele 
trebuie folosite rațional, corespunză
tor cerințelor și realităților prezente, 
dar și in funcție de perspectivele de 
dezvoltare viitoare pe care le are o 
localitate sau alta. Iată de ce acțiu
nea de sistematizare și organizare a 
teritoriului și localităților trebuie 
bine gîndită, mai ales că tot ceea ce 
se face trebuie să dăinuiască peste 
veacuri.

Așa se acționează și în județul. Su
ceava. Iată, spre exemplu, situația 
comunei Șcheia. Aceasta este al
cătuită din 5 sate. Dacă trei din
tre ele sînt temeinic construite, 
avînd ferme agricole puternice și 
dispunînd de dotări social-cultu- 
rale care asigură un nivel cores
punzător de viață locuitorilor, cele
lalte două sînt situate în sole agri
cole, la mari distanțe de centrul de 
comună. Satul Trei Movile, de exem
plu, se află la 12 kilometri de centrul 
civic, iar accesul de la șosea se face 
pe un drum comunal pietruit, dar pe 
care, mai ales iarn#' circulă cu greu 
pină și mașinile care fac aproviziona
rea. Cei 93 locuitori sînt grupați în 22 
gospodării izolate în cîmp. Școala cu 
o sală de clasă nu mai funcționează 
din cauza numărului foarte mic de 
copii, pentru că familiile tinere nu-și 
mai construiesc case aici. De aseme
nea, nu există cămin cultural, dis
pensar medical și nici unități presta
toare de servicii. Și în celălalt sat 
propus pentru dezafectare, Florinta, 
aflat Ia 15 kilometri de centrul de 
comună, populația este îmbătrînitâ 
și, din cauza numărului mic de copii, 
școala e în desființare. Nici aici nu 
există cămin cultural, dispensar me
dical sau punct sanitar, oamenii fiind 
nevoiți să se deplaseze la Șcheia, sa
tul ' de reședință a comunei, pentru 
orice lucru. Situația este asemănă
toare și " 
Pentru 
Suceava 
tori, 7 
100—200 
cuitori. Acestea sînt așezate la mari 
distanțe de reședințele de comune și 
de principalele artere de circulație, 
nu dispun de unități prestatoare ele 
servicii, sociale și culturale, nu au 
condiții de dezvoltare economică. Se 
pot introduce elementele moderniză
rii în asemenea localități ? Cît ar cos
ta, de pildă, realizarea rețelelor de 
apă și canalizare în astfel de sate, 
la distanțe atît de mari ? Dar con
struirea de dispensare, cămine cul
turale ? Se justifică menținerea, de
cenii de-a rindul de aici înainte, a 
transportului cu autobuzul în fiecare 
sat cind numărul călătorilor este 
foarte mic ? Categoric, nu! Iar 
răspunsul este al înșiși oamenilor 
acestor sate care doresc să se mute 
In centrul de comună.

ACȚIUNE BINE GÎNDITĂ ȘI 
STUDIATA. Realizarea acestui obiec
tiv strategic al dimensionării locali
tăților în amplul procese de- sistema-— 
tizare impune, bineînțeles, analiza 
temeinică, multilaterală, complexă, 
sub toate aspectele — istoric, geo
grafic, economic, demografic, socio
cultural, edilitar-urbanistic — a fie
cărei așezări, iar concluziile să poarte 
amprenta gîndirii colective a specia
liștilor, a locuitorilor. Tocmai pentru 
că nu e ușor de formulat opțiuni, că 
aceasta este o operă mai grea, pre
cum și din dorința de excludere a 
greșelilor, la nivelul județului Su
ceava a fost constituit un colectiv

■ interdisciplinar pentru studierea a- 
cestei probleme și stabilirea pers
pectivelor fiecărei localități în parte. 
Iată de altfel ce ne-au declarat 
cîțiva din membrii acestei comisii.

Ion Siminceanu, prim-vicepre- 
țedinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean : „Acțiu
nea de sistematizare teritorială, ini
țiată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
urmărește dezvoltarea 
echilibrată a tuturor zonelor 
creșterea 
dernizarea fiecărei localități, îmbu
nătățirea continuă a condițiilor . de 
muncă și de viață ale oamenilor 
muncii și are, prin aceste obiective 
urmărite, o importanță hotărîtoare 
pentru configurarea viitoarei înfăți
șări a patriei. De aceea, în comisia 
județeană pentru organizarea rețelei

de localități ți a comunelor, în care 
care au fost incluși oameni de dife
rite profesii, am analizat temeinic 
situația fiecărei localități rurale în 
parte, în funcție de situarea geogra
fică. trecutul istoric, numărul de 
locuitori, puterea economică, dotă
rile edilitar-gospodărești și cultu
rale, structura populației după 
vîrstă și ocupație, perspectivele de 
dezvoltare. Ținind seama de toate 
acestea, precum și de specificul ju
dețului, în care zona de deal și 
munte are o pondere teritorială 
de 64 la sută și demografică de 
30 la sută, dar care se înscrie 
în economia județului cu bogate re
surse forestiere și substanțe minera
le utile, cu suprafețe întinse de pă
șuni și finețe care asigură dezvolta
rea zootehniei întregului județ, că în 
zona de podiș, cooperativizată, re
țeaua de localități este bine dezvol
tată, avind densitatea cea mai mare 
de gospodării și unități agricole, am 
ajuns la concluzia că unele sate și 
comune se pot reduce, prin comasare. 
Efectele directe ale constituirii unor 
unități teritorial-administrative pu
ternice sînt multiple. Practic, în a- 
cest fel se asigură o mai judicioasă 
amplasare pe teritoriul județului a 
obiectivelor economice destinate va
lorificării resurselor materiale și

Prof. Gheorghe Gafencu, Inspector 
general al inspectoratului școlar ju
dețean : „în ceea ce privește învă- 
țămîntul, se ridică o serie de pro
bleme. Unele dintre localități
le propuse ca centre agroindus
triale, deși au unități economice șl 
dispun de o serie de dotări, nu au 
o populație școlară suficientă, care 
să justifice, deocamdată, înființarea 
de licee. De aceea, luind în conside
rare faptul că sint zone demografice 
puternice, cu o bază materială 
bogată pentru învățămînt și cadre 
didactice suficiente, precum și fap
tul că in ele funcționează deja de 
cițiva ani treapta a H-a seral, iar 
din anul 1988/1989 și școli profesio
nale, am propus înființarea de licee 
la Gălănești, Dorna Candrenilor, 
Dolhasca, Ostra și Vama. Am ți
nut seama, în principal, de evolu
ția demografică. Dolhasca, de exem
plu, unde a ființat un liceu și are 
clădiri și cadre didactice calificate, 
polarizează o puternică zonă demo
grafică, fapt pus în evidență de 
6 clase a IX-a și 5 clase a X-a 
funcționează aici în prezent".

UTILIZAREA EFICIENTĂ

cele 
care

____________ ___________ A
FONDULUI FUNCIAR. Ing. Gheor
ghe Rusșindilar, șeful oficiului 
da cadaștru, organizarea teritoriu
lui și asolamente : „Prin sistema-

O necesitate obiectivă

pentru creșterea

în alte localități din județ, 
că, în prezent, în județul 

8 sate au sub 50 locui- 
între 50—100. 34 între
și 35 între 200—300 lo-

armonioasă, 
țării, 

puterii economice ți mo-

umane existente, utilizarea mai ra
țională a terenurilor pentru lucrările 
de construcții de locuințe precum și 
multe altele.

Ing. Ovidiu Mustață, directorul în
treprinderii de rețele electrice : „Se 
pregătește acum o acțiune de lungă 
durată, o operă pentru secole și tre
buie foarte bine gîndită. Cred că în 
județul Suceava se face un lucru 
bun, temeinic. Pentru că in funda
mentarea concluziilor se ține seama 
de toate aspectele, avînd în vedere 
și prioritățile pe județ, și realitățile 
din fiecare localitate. Această acțiu
ne vizează unul din obiectivele esen
țiale ale politicii partidului și statu
lui nostru — creșterea gradului de 
civilizație, apropierea condițiilor de 
viață și . muncă ale locuitorilor de la 
sate de ale celor de la orașe ; spre 
exemplu, se are în vedere inclusiv 
sistematizarea rețelelor electricei 
pentru asigurarea tuturor localități
lor, a fiecărei locuințe a necesarului 
de energie electrică. Dar in același 
timp, și reducerea unor rețele para
lele, de medie și înaltă tensiune". ,

MAI BUNA VALORIFICARE A 
RESURSELOR LOCALE. Economist 

—Traian ‘Senciuc, directorul direcției - 
județene de statistică : „Acțiunea de 
sistematizare se impune cu necesita
te pentru a crește puterea economică 
a localităților, prin construirea de 
unități in care să se valorifice mai 
bine materiile prime existente în fie
care zonă. Totodată, se vor crea noi 
locuri de muncă, reducîndu-se foar
te mult navetismul".

Gavril Țibu, vicepreședinte al 
uniunii județene a cooperativelor a- 
gricole de producție : „în centrele 
agroindustriale și în celelalte comu
ne se vor dezvolta, mica industrie 
și prestările de servicii pentru popu
lație. Vor fi înființate ateliere pen
tru confecții din lemn și confecții 
metalice, dar mai ales pentru valo
rificarea și prelucrarea materiilor 
prime locale, pentru semiindustriali- 
zarea legumelor și fructelor, cum 
avem acum la Dumbrăveni. Reali
zarea acestui vast program de 
extindere și diversificare a activi
tăților de mică industrie șl 
prestări servicii va fi susținută de 
cele două asociații economice inter- 
cooperatiste cu profil industrial din 
județ. De asemenea, s-a stabilit în
ființarea, pe lingă cele 10 consilii 
unice agroindustriale din zona coope- 
rativizată, a incă trei consilii agro
industriale in zona necoqperativi- 
zată".

tizare se asigură mai buna folosire a 
terenurilor, redarea unor suprafețe 
circuitului agricol. în ultimii 2 ani 
s-au redat pe această cale în 
circuitul agricol 407 hectare teren. 
Din analizele făcute reiese că, 
în timp, s-ar mai putea reda cir
cuitului agricol, prin strămutarea ca
selor izolate din cîmp și dezafecta
rea unor sate din zona cooperativi
zată, peste 750 hectare teren. Alte 
200 hectare vor fi cîștigate pentru 
agricultură prin desființarea unor 
drumuri care vor deveni inutile. 
Dacă in zona cooperativizată lucru
rile sînt mai clare, în zona de munte 
ele sînt mai greu de soluționat. Pen
tru că din cele 352 000 hectare teren 
agricol, peste 200 000 se află în zona 
montană a județului. Dar o parte 
din satele de munte care ar trebui 
dezafectate pe criteriul numărului 
mic de locuitori au in raza lor sec
toare forestiere, unități miniere și 
dotări edilitar-gospodărești care le 
asigură viabilitatea incă mulți ani. 
De asemenea, contribuția lor la con
stituirea fondului centralizat al șta-.. 
tului cu produse agrodlimentare prin 
valorificarea potențialului de dezvol
tare a zootehniei, prin exploatarea 
pășunilor și finețelor este însem
nată și nu poate fi neglijată nici in 
viitor. Totodată, ar fi destul de greu 
pentru organele locale ale puterii și 
administrației de stat să coordoneze, 
să stimuleze și să intervină pentru 
dezvoltarea agriculturii, cu prioritate 
a zootehniei, in satele aflate la dis
tanță de 30—40 kilometri de centrul 
de comună. Noi trebuie să ținem 
seama de modul cum este folosit, 
în aceste localități, fondul funciar 
de către fiecare deținător și ce con
secințe ar avea dezafectarea unor 
sate bine constituite, cu tradiție în 
exploatarea pămîntului și creșterea 
animalelor. Pentru că, se știe, între
ținerea, fertilizarea și utilizarea pă
mîntului presupun, mai ales în 
zona de munte, menținerea satelor, 
în condițiile specifice județului Su
ceava o primă analiză arată că sint 
181 de asemenea sate".

MODERNE AȘEZĂRI AGROIN
DUSTRIALE. Arh. Gheorghe Ghi- 
rilă, șeful secției arhitectură și sis
tematizare a consiliului popular ju
dețean : „în ce ne privește, urmă
rim ca 
și se va 
proprie, 
mentale 
modernul și utilul. Regimul de înăl
țime al clădirilor de locuit

trele agroindustriale va fi parter 
plus 2—3 etaje, iar al celor din co
mune și sate, parter și etaj. Densi
tatea clădirilor va crește in așa fel 
ca terenul să fie valorificat din plin. 
De asemenea, vom rezerva supra
fețe de teren pentru gospodăriile 
care urmează să se strămute din 
afara perimetrelor construibile. De
oarece indeletnicirea de bază a lo
cuitorilor este agricultura, trebuie să 
avem grijă de rezolvarea problemei 
anexelor gospodărești aferente fie
cărei familii, de dimensionarea lor, 
mărimea și amplasarea in teritoriu 
pentru ca fiecare familie să poată 
crește animale și păsări, să cultive 
legume. Astfel, urmărim crearea 

. unor comune echilibrate din punct 
de vedere al suprafeței agricole, nu
mărului de locuitori și potențialului 
economic in raport direct de zonele 
in care se constituie, cu acces direct 
și eficient intre reședința de comu
nă și celelalte sate și unități econo
mice din teritoriu. In această pri
vință, multe din așezările sucevene 
pot fi considerate ca prototipuri în 
devenire ale viitoarelor localități 
agroindustriale. Să luăm ca exemplu 
comuna Verești. în anii de după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
comuna s-a dezvoltat intr-un ritm 
accelerat. In unitățile economice 
existente aici. Intre care se numără 
întreprinderea de stat pentru creș
terea și îngrășarea porcilor, fabrica 
de nutrețuri combinate, topitoria de 
cinepă, cooperativa agricolă de pro
ducție. puternica secție de semiin- 
dustrializare a legumelor și fructe
lor, se realizează anual o producție 
de peste 650 milioane lei. Numărul 
personalului muncitor depășește cifra 
de 4 000. dintre care 1 800 lucrează 
în unități neagricole. în ceea ce pri
vește construcția de locuințe, pe lin
gă sutele de case noi s-au înălțat 
blocuri cu 120 apartamente și cu 
spații comerciale la parter, la fel ca 
în marile cartiere ale orașelor. 
Există, de asemenea, numeroase și 
diverse unități de prestări servicii, 
magazine comerciale, centrală ter
mică, brutărie, 3 cantine-restaunant, 
școală, cămin cultural, bibliotecă, 
dispensare medicale etc. Chiar fără a 
adăuga și blbcurile ce urmează să se 
construiască sau secția de prelucrare 
a legumelor și fructelor, unde se vor 
mai crea aproximativ 200 noi locuri 
de muncă, baia, curățătoria chimică 
și atelierul de croitorie, se poate 
afirma, fără teama de a greși, că 
localitatea Verești a făcut pași im
portanți pe drumul urbanizării".

Așadar. în județul Suceava, acțiu
nea de căutare și stabilire a celor 
mai bune soluția de sistematizare a 
teritoriului și localităților care să răs
pundă cerințelor unei vieți moderne, 
civilizate pentru toți locuitorii, dar 
să asigure, în același timp, valori
ficarea eficientă a pămintului și a 
resurselor materiale locale este în 
plină desfășurare. Opiniile exprima
te în cadrul dezbaterilor pun in evi
dență seriozitatea cu care se abor
dează problemele sistematizării, 
conștiința răspunderii imense față 
de conturarea viitoarei înfățișări a 
localităților județului.

: Sa va BEJINĂRIU
corespondentul „Scînteii"

<

• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
Din Iași, corespondentul nostru 

voluntar Ion Birsan ne informează 
că recuperarea materialelor refo- 
losibile, rezultate din procesele de 
producție, precum și a celor pro
venite din gospodăriile populației, 
se înscrie între 
seamă ale oamenilor 
județul Iași. Astfel, 
care s-a 
anului, au fost 
diate unităților 
te 113 000 
fontă. 362 
bronz, 106 
însemnate 
neferoase. . .
fost recuperate peste 2 150 tone de 
hîrtie și cartoane vechi și 1800 
tone cioburi de sticlă. Acțiunea 
continuă pentru ca în semestrul al 
doilea al acestui an 
fie și mai mari.

preocupările de 
muncii din 

în perioada 
scurs de la începutul 

colectate și expe- 
prelucrătoare pes- 
oțel. 11 600 tone 
plumb, 231 tone 
mase plastice, alte

tone
tone 
tone
cantități de materiale 

în aceeași perioadă, au

realizările să

nostru volun- 
ridică o pro-

• Corespondentul 
tar loan Dobrescu 
blemă de mare importanță in spri
jinul protejării și apărării păduri
lor. Concret, ni se relatează că pe 
raza ocoalelor silvice Mihăești, 
Aninoasa. Cîmpulung Muscel și 
Rucăr trăiesc, de regulă la margi
nea localităților și în. apropierea 
pădurilor, oameni care se înde
letnicesc cu prelucrarea lemnului. 
Din păcate, ei sint mari „dăuna- ■ 
tori" 
delictelor silvice. Pentru 
ționarea măturoaielor, de 
folosesc crengile elastice 
teacăn. Bătrînii se urcau 
și le tăiau, iar crengile se rege
nerau din an în an. Dar acești 
oameni, comozi și iresponsabili, 
taie arborele nu de jos, ci de 
sus. Arborele ciuntit nu numai că

ai pădurii și_producători ai 
confec- 

pildă. ei 
de mes- 
în copac

nu mal crește, dar începe să pu- , 
trezească. Astfel de cazuri sînt cu 
miile, punind in pericol această 
specie care este și așa rărită. Este 
adevărat că Ministerul Silvicultu
rii a întreprins, prin ocoalele sil
vice, măsuri de supraveghere a 
recoltatului acestei materii prime, 
dar tot se produc stricăciuni deoa
rece pădurea-i mare. Ei intră in 
pădure in convoaie de 5—6 căruțe, 
sfidează pe pădurar, taie ce vor și 
vind pe furiș.

Pentru a se pune capăt mutilării 
pădurii, ar trebui să se treacă la 
aplicarea de pedepse mai aspre 
de către organele silvice și in
stanțele judecătorești, pentru că 
cele date pină acum n-au dat re
zultate,
• Ni se relata, în unele scrisori, 

despre răi 
catari care 
achite la 
cheltuielile 
trecute ne-a sosit însă o scrisoa
re semnată 
strada 
torul 
despre

Este 
nu a binevoit să încaseze contra
valoarea curentului consumat de 
toți cetățenii de la adresa de mai 
sus, tocmai din luna august anul 
trecut, dată de cînd li s-au insta
lat contoarele, blocul fiind nou.

După cum precizează semnatarul 
scrisorii, centrul ID.E.B. de care 
aparține a fost atenționat de mai 
multe ori de către diverși locatari, 
dar ei au sesizat, ei au auzit.

„Pentru consumul pe un an în
treg se adună sume mari și ne va 
fi greu să plătim", scrie în înche-

iere autorul, după care întreabă: 
așa cum noi ne facem datoria la 
locurile noastre de muncă, de ce 
nu-și fac datoria și cei de la cen
trul respectiv al I.D.E.B. ?

platnici, respectiv lo- 
nu se Îngrijesc să-și 
vreme obligațiile la 
de întreținere. Zilele

de Ion Roibu, din 
Petre Ispirescu nr. 27. sec- 
5, în care ne informează 
răi încasatori.
vorba despre I.D.E.B., care

• Ing. Mihai Boghină de Ia 
Combinatul chimic Rm. Vîlcea ne 
scrie că, după intrarea în vigoare 
a noului mers al trenurilor, acce
leratul nr. 232 Sibiu—București 
sosește la Rm. Vîlcea cu o intir
ziere de 5, 10, 15 minute, in con
diții meteorologice care nu împie
dică circulația C.F.R. Cum perso
nalul C.F.R. are o bună experiență 
în respectarea mersului trenurilor, 
(mulți oameni își potriveau ceasu
rile după sosirea sau plecarea tre
nurilor), este inexplicabilă întir- 
zierea. Dar mai inexplicabilă este, 
după părerea mea, afirmă autorul 
scrisorii. întirzierea curselor locale 
C.F.R. In ziua de 1 iulie, de pildă, 
cursa C.F.R. nr. 2 458 Călimănești— 
Băleni, care asigură transportul 
personalului muncitor ce lucrează 
în platforma chimică și la I.U.C.F. 
Rm. Vîlcea. a întîrziat circa o oră.

Cursele trenurilor de persoane 
servesc, în majoritatea lor. la 
transportul navetiștilor care lu
crează în diferite unități economi
ce. Nerespectarea orarului stabilit 
afectează în mare măsură activita
tea productivă a întreprinderilor și. 
în cazul nostru, siguranța în func
ționarea unităților chimice.

Firesc, aceste întîrzieri nu sînt 
voite, dar nici nu pot fi trecute 
cu vederea. Este motivul pentru 
care supunem atenției forurilor 
C.F.R. situația relatată în scopul 
de a fi analizată și a se lua măsu
rile necesare.

•ft

• ti

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• Controlul privind modul cum își desfășoară acti
vitatea personalul muncitor din unitățile de termofi- 
care, cu deosebire din cadrul secției Grivița, va fi 
intensificat — ne-a răspuns Grupul întreprinderilor 
de gospodărire comunală București, în urma soluțio
nării unei sesizări adresate redacției de coresponden
tul voluntar Ion V. Marin. Se precizează • că. aspectele 
semnalate in scrisoare au fost prelucrate cu tot 
personalul de exploatare al secției de termoficare 
Grivița, iar fochistei Floarea Iancu de la punctul 
termic nr. 8, de pe bulevardul 1 Mai, i s-a țchimbat 
locul de muncă pentru motive disciplinare.

• Terenuri agricole protejate Împotriva eroziunii. 
Analizind sesizarea cititorului Liviu Totir din orașul 
Baia de Aramă, pe care redacția i-a trimis-o, spre 
soluționare, Comitetul județean Mehedinți al P.C.R, 
ne-a răspuns că Oficiul de gospodărire a apelor, prin 
secția din orașul respectiv, a executat lucrările nece
sare pentru readucerea riului Bulba în albia inițială, 
în acest fel. s-a scos de sub eroziune malul sting al 
riului și se redă agriculturii suprafața erodată. Tere
nurile agricole de pe malul drept, unde se află și cel 
aparținînd semnatarului scrisorii, nu sint afectate 
deoarece în cadrul lucrărilor efectuate s-au adoptat 
măsuri de prevenire a unei eventuale eroziuni.

-'f

tot ceea ce se construiește 
construi să aibă o amprentă 
să îmbine armonios ele- 
arhitecturii tradiționale cu

din cen-

• Pentru intirziere în comunicarea răspunsului la 
sesizarea trimisă de ziar, ne-a adus . la cunoștință 
conducerea întreprinderii „Tehnoton" Iași, împu
ternicitul șef al reprezentantei din Hunedoara a aces
tei unități, ing. Virgil Jurcă, a fost penalizat. „Cum, 
in general, noi răspundem în termen legal la sesiză
rile primite, se precizează în finalul adresei de răs
puns, sperăm că în viitor nu vom mai avea întîr- 
zieri".

în legătură cu această ultimă afirmație ne expri
măm unele rezerve, intrucit chiar și răspunsul con
ducerii întreprinderii „Tehnoton* l-am primit la 

^reda&ție -după aproape... tr-ei luni. - >
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• Gospodărească. Arterele de circulație Pescăruș, 
Cracău. Mărăști, Banatului din cartierul Zorile Noi 
din Piatra Neamț, la care se referă scrisoarea pri
mită din partea redacției, ne aduce la cunoștință 
comitetul executiv al consiliului popular municipal, 
sint cuprinse în planul lucrărilor de întreținere din 
acest an. Lucrările se vor executa in trimestrul al 
Ill-lea a.c. de către Secția de producție industrială 
și prestări servicii a Consiliului popular municipal 
Piatra Neamț.

Rubrică realizată de Gheorqhe PĂRVAN
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DE LA CASA DE ECONOMII

H

Amatorilor de drumeții prin ju
dețul Olt le stau la dispoziție fru
moase și atrăgătoare locuri de 
popas. Astfel, in orașul Balș, ho
telul „Central" are 100 locuri de 
cazare, cu confort de categoria I, 
restaurant, bar de zi, cofetărie, 
apropiere se poate vizita centrul 
ceramică Oboga.

La circa 8 kilometri de Balș, 
șoseaua națională Pitești — Craiova, 
se află popasul turistic „Pădurea 
Sarului", situat în pădurea cu ace
lași nume. Unitatea este dotată cu 
căsuțe și un restaurant-braserie. 
Pe același traseu, la 23 kilometri de 
Slatina, pe șoseaua națională spre 

apropierea comunei 
cabana și crama

Șl CONSEMNAȚIUNI

în 
de

pe

Pitești, în 
Scorni cești, 
„Scornicești" oferă vizitatorilor, în- 
tr-un pitoresc cadru natural, con
diții dintre cele mai bune de popas 
și recreere. (în fotografie : Popasul 
turistic „Scornicești").

Sondorul-șef Gheorghe Ilie, de la 
Schela Clejani, brigada a 4-a, forma
ția 43, ședea pe o piatră și contem
pla cum arde o baltă cu țiței. Alțl 
doi sondori tineri — subalterni și 
învățăcei, probabil — îl încadrau ca 
două cariatide vii ale unui monu
ment, tot viu, al indiferenței. „Spec
tacolul" a fost pigmentat cu sosirea 
în trombă a două mașini de pompieri 
civili, urmate de un „ARO". Din ma
șina mică sări o femeie iute-n miș
cări și vorbă. Nu era un . ‘
mare, dar focul era foc și trebuia 
stins. Brusc se răsuci spre monu
mentul șezind și spre 
lui :

— Dumneavoastră de 
ce nu dați o mină de ajutor ?

— D-apoi ce să facem acolo 7
Stupiditatea întrebării — ce să faci 

la un incendiu?! — o amuți pe mo
ment. Tot sondorul-șef (!) mai avu 
glas să se „explice" : „Nu vedeți că 
și așa sînt prea mulți".

în treacăt fie zis, nu 
vreo șase oameni. Ar fi 
și el. Dar mai ales ar fi 
pină atunci, cînd la fața locului nu 
«e aflase nimeni. Iazul se găsea pe 
un cîmp și Ia margine de pădure. Ar 
fl putut alerga la un telefon, putea 
anunța pe cineva...

...în contrast cu omul pe cit de so
lid, pe atit de nepăsător, apărea ulti
ma oră trăită de primărița din Vide- 
dele, tovarășa Maria Rotaru. Por
nise la începutul după-amie- 
zei în cel de-al doilea tur al 
zilei pe la locurile de seceriș. îi în
vățasem rafalele de întrebări alter- 
nînd cu căutări, verificări din ochi, 
răspunsuri pe care și le dădea sin
gură, într-o succesiune amețitoare : 
Cite combine merg... Cîte stau... De 
ce stau... De ce nu merg... Ați pus 
grîu jos... N-ați pus... înseamnă că 
ajung camioanele, Clupăgeanu, ai apă 
pe combină ? Bagă mina-n butoi să 
văd... C 
ăsta... 1 
făcut... 
junge 
mîncare 
Ciorbă
Vreau o cană 
• rece ?... De

Cine 
Pahonțu ?

Cîte-au 
motorina ?...

> ai 
Și

pericol

cariatidele

ce stați 7 De

erau decît 
avut ce face 
avut ce face

însoțește transportul 
Cite hectare ați 
rămas... Vă a- 

Florico, ce 
dat mecanizatorilor ? 
orez cu pirjoale... 
cu apă.. Ia să vedem, 
ce nu-s cite doi sece-

rători 
relele 
rele...

după combine..., unde-s cu- 
de schimb... Unde-s extinctoa- 
Unde-i aparatul de sudură... 

Unde-i inginerul-șef...
La apariția ei, parcă se înmulțeau 

brațele, mișcările deveneau mai iuți, 
mai ordonate, mașinile mai ascultă
toare, dar... Dar tot se ridica întreba
rea: la urma urmei de ce? Pentru ce 
trebuie să numere primărița combi
nele? Să verifice ea extinctoarele ? 
Să caute spicele risipite ? Să îndem
ne, să tune și să fulgere ?

doar pe sfert sarcinile de 
naște întrebarea : oare cum 
pe ei înșiși cei 
timpul ajutor ?!

în drum spre prima tarla inspecta
tă — popas la schela petrolieră.

— Cum preliminați realizarea in
dicatorilor de plan pe trimestrul ur
mător ?

— ...Știți,
— Aveți 

tirea unei ___ ______
planului pe anul viitor 1

plan, se 
se ajută 

care solicită tot

sarcinile sint cam mari... 
grijă să asigurăm pregă- 
fundamentări realiste a

județean de proiectare „să ne ajute?<’ 
Bineînțeles că și acest ajutor a fost 

promis. De ce oare cei în cauză — 
beneficiar, constructori și chiar re
prezentanți ai consiliului popular — 
n-au cerut atîta amar de timp măcar 
prin semne — dacă altfel nu puteau! 
— ajutor să... deschidă gura? Că doar 
problema cazării tinerilor sondori, a 
petroliștilor din zonă^ în general, 
nu constituie o noutate ! Sau de ce 
n-a cerut proiectantul să fie „ajutat11 
să deschidă ochii, atunci cind a pro-

ferentismului, al delăsării, primărița 
se ciocnea la tot pasul cu acea pro
blemă derizorie a absenței apei din 
butoiul amplasat pe fiecare combină. 
Devenise aproape o obsesie dialogul: 
— „Ai apă pe combină ? — Am. —■ 
Bagă mina în butoi să văd. — Știți... 
Am avut, dar n-a rămas decit ca o 
găleată pe fund".

Și parcă pentru a confirma judi
ciozitatea precauților, parcă pentru a 
copleși cu forța pățaniei meteahna 
superficialității, în ultima după-

Promptitudinea în intervenții nu exclude răspunderea
celor care apelează prea des la ajutor

DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI POPULAR AL ORAȘULUI VIDELE

în căutarea răspunsului, derulez 
numeroasele secvențe ale celor trei 
zile în care am urmat, clipă de clipă, 
programul de lucru al tovarășei pri
mar. începind cu prima zi...

...Rouă nu s-a ridicat, spicele 
nu-s uscate, pină la intrarea in lan 
se mai rezolvă cîte ceva. Mai întîi 
telefoane după „hidrom". Asta în
seamnă un anume tip de macara. 
„Doar o zi, vă promit, e nevoie pe 
șantierul de locuințe doar o dimi
neață, trebuie să-i ajutăm.." Maca
raua e obținută. Va zăbovi pe șan
tier nu o zi, ci trei, dar nu din vina 
primarului; întîrzierea face parte din 
logica „ajutatului" N-am vrea să se 
înțeleagă greșit : întrajutorarea este 
o caracteristică superioară a societă
ții noastre; datoria consiliilor popu
lare de a sprijini, în mod direct, șan
tierele de construcții nu comportă 
discuții; dar cind, an după an, între
prinderea constructoare de resort (în 
cazul de față lotul Videle al 
I.A.C.M. — Teleorman) își onorează

— ...Noi am
La sfîrșitul 

replici, cînd 
în picioare, 
zenți a lansat 
putea totuși să ne ajutați cu ceva!1 
Citeva clipe a urmat o tăcere între
bătoare, după care, același om a 
continuat : „Uitați, ne frige buza 
după locuri de cazare. Șantierul lui 
Dan Alexandrescu a început, de-a- 
cum cinci ani, un cămin de nefami- 
liști. Din 1983 i-a turnat fundația, 
i-a turnat planșeul și in stadiul ăsta 
a stagnat". , :

Primărița — nouă în oraș — a ră- • 
mas stupefiată. L-a convocat pentru 
a doua zi pe șeful de lot — altul de
cît lotul și întreprinderea care exe
cută blocurile de locuințe. Avea să 
afle că n-ar fi nici o problemă să se 
execute construcția, însă e necesară 
o modificare a proiectului. Pe care 
nimeni n-a cerut-o vreme de cinci 
ani de zile ! N-ar putea oare consi
liul popular să intervină la institutul

discutat Ia centrală... 
acestui schimb de 
toată lumea era 

unul dintre cei pre- 
din senin : „Dacă ați- -- JU

pus o tehnologie de execuție (cu co- 
fraj glisant) pentru care șantierul 
investit nu este dotat ? Probabil că, 
uneori, dorința de a primi ajutor 
este mai mică deeît efortul de a rosti 
cele trei silabe ale acestui cuvint 
magic.

Chiar adnotările fugitive de pe 
tarlalele secerișului, mai sus con
semnate, sugerează că ajutorul real, 
necesar, competent al unui organism 
atit de important cum este consiliul 
popular alternează cu cereri sau ne
voi de ajutor, care, in realitate, sub
stituie lipsa efortului propriu. In
tr-un loc șapte secerători se strînse- 
seră ciopor să asiste la pansatul unei 
înțepături, într-altul combinele tre
ierau‘fără să fie urmate, gospodăreș
te, de oameni care să retușeze scă
pările, un inginer mecanic se plîn- 
gea așa... in general de lipsa piese
lor de schimb, dar nu știa cîte com
bine sînt bune, cîte defecte și nici 
ce piese îi trebuie în fapt. Iar ca 
un simbol; ca un laitmotiv al indi-

amiază a documentării. Ia a nu știu 
cita muștruluială făcută mecanizato
rului Ciupăgeanu, acesta strigă deo
dată arătînd spre mijlocul tarlalei : 
„A i-de !“.

Mina de om care păruse a fi, pînă 
atunci, primărița a devenit subit 
brațul sigur și puternic al autorită
ții. La comenzile ei ferme, lucide, au 
intervenit șoferii și mecanizatorii cu 
extinctoare, au fost îndepărtate va
lurile uscate de paie din jur, au 
apărut imediat pompierii. Focul ce 
părea a amenința 
ben și încins de 
în cîteva minute, 
recoltă.

N-a apucat să 
celor petrecute, că a fost întreruptă 
de o nouă alarmă. De dincolo de ori
zont se înălțau alte trîmbe de fum, 
înalte și sumbre. Furtunele pompie
rilor au fost strînse și aruncate in 
mașini de-a valma. Citeva scurte dis
poziții și s-a pus și primărița pe 
urma lor în mișcare. „S-ar putea să

întregul cimp gal- 
soare a fost stins 
fără să se piardă

conchidă asupra

fie pe teritoriul județului vecin, dar 
trebuie să vedem". Pe drum a aflat 
că focul e, intr-adevăr, in afara razei 
teritoriale a orașului și că nu arde 
„decit" o baltă de țiței. Amănuntele 
acestea n-au încetinit de fel ritmul 
și caracterul hotărît al intervenției. 
Mecanismele dorinței și conștinței de 
a acționa — de a ajuta ! — fuseseră 
definitiv declanșate. Tocmai prompti
tudinea, tocmai conștiinciozitatea, 
tocmai abnegația — care nu se mă
soară în prealabil, ca stofa pentru 
costum, ci întîi se manifestă și după 
aceea se drămuiesc — au făcut ca și 
noul pericol să fie eliminat aproape 
din fașă.

In contrast cu acest mod de a privi 
viața, cu solicitudinea și spiritul de 
responsabilitate al oamenilor veniți 
de la cițiva kilometri, apare espec- 
tativa Iui Gheorghe Ilie și a aju
toarelor lui.

Nu am întilnit asemenea me
tehne la tot pasul. Dimpotri
vă. Destule exemple merită cita
te intr-o lăudabilă antiteză. Cum 
ar ti 
cea, 
prin . ... ...
de fruntaș fluturînd mîndru deasu
pra. ca pavilionul pe catargul unei 
nave de nebiruit. Sau ca directorul 
S.M.A. Videle, Mihai Lebădă, cocir- 
jat, cot la cot cu cinci oameni de-ai 
lui, pentru a îndrepta cit mai grab
nic cei 54 de dinți ai unei combine 
știrbiți într-un cablu de oțel ascuns 
printre spice. Ori ca Stelică Vlădan, 
venit avaș-avaș pe lingă bicicletă. In 
toiul vipiei, să-și anunțe colegii că 
el nu mai rabdă să stea în concediu 
medical, așa că, pe luni, pe marți, cît 
o putea de repede, lasă patul și se 
urcă pe combină. Ori ca „necunoscu- 
ții" care au isprăvit secerișul pe tar
laua Stănceasca a C.A.P. Tămășești 
înainte ca itinerarul primarului să 
apuce să ajungă pînă la ei...

Sînt oameni care, mai întîi șl mai 
întîi, se ajută singuri, înțelegînd cum 
se cuvine sensul profund și rostul 
major al solidarității noastre sociale.

Dreptul de condiționare 
a restituirilor

Depunerile cu restituire condițio
nată sint cele efectuate de o per
soană pe numele altei persoane, 
care devine titular, acesta puțind 
să dispună de sumele depuse pe 
numele său numai cu respectarea 
condiției stabilite de depunător.

Condiționarea se face la emite
rea libretului, o dată cu prima de
punere. Sînt admise numai condi
ții de restituire realizabile și care 
nu contravin legilor țării, iar în
deplinirea lor poate fi constatată la 
ghișeul unităților C.E.C.

Persoana la cererea căreia a fost 
înscrisă condiția de restituire in li
bretul de economii poate cere ori
cind modificarea acesteia in sensul 
lărgirii sau anulării ei.

Toate depunerile ulterioare, efec
tuate pe un libret de economii cu 
restituiri condiționate, sînt supuse 
regimului de restituire stabilit prin 
condiție, cîștigurile rezultate din 
depunerile cu restituiri condiționa
te au același regim de condiționare 
a restituirii ca și depunerile.

Este bine de reținut și faptul că, 
pe lingă aceste drepturi și avantaje 
generale acordate tuturor depună
torilor la C.E.C., titularii benefi
ciază și de avantajele specifice fie
cărui instrument de economisire 
folosit.

•'t

combina lui Tudor Bur- 
navigind fără întrerupere 
mările de aur, cu tricolorul

Serqiu ANDON

Dreptul de a împuternici
Sumele depuse la C.E.C. se resti

tuie titularilor și persoanelor împu
ternicite in acest scop de aceștia. 
Titularul unui instrument de eco
nomisire are oricînd posibilitatea să 
ceară înscrierea in acesta a unei 
clauze de împuternicire, prin care 
acordă dreptul de a dispune de su
mele economisite și altor persoane 
(cel mult două) pe care le indică 
în documentul de depunere inițială 
sau ulterior.

De clauza de împuternicire pot 
beneficia persoanele majore, ea ac- 
ționind numai pe timpul vieții titu
larului instrumentului de economi
sire. Aceasta poate fi modificată 
sau anulată oricind de titular.

în afara „clauzei de împuternici
re" se pot stabili și „dispoziții tes
tamentare", valabile după decesul 
titularului. Prin dispoziția testa
mentară, care se înscrie numai in 
fișa de cont la cererea titularului, 
dreptul de dispoziție asupra depu
nerilor poate fi acordat unui număr 
nelimitat de persoane fizice sau 
juridice. Dispozițiile testamentare 
pot fi introduse, revocate sau mo
dificate numai de titularii instru
mentelor de economisire.

Depunerile asupra cărora nu s-au 
dat dispoziții testamentare se elibe
rează de Casa de Economii si Con- 
semnațiuni după decesul titularului, 
moștenitorilor legali, pe baza și în 
limitele stabilite prin certificate de 
moștenitori eliberate de organele 
competente, avînd în vedere că de
punerile la C.E.C. sint supuse, in 
ce privește dreptul de moștenire, 
reglementărilor legale în vigoare.
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TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE 

-EFECTUATE EXEMPLAR!
covasna; £a seceriș, cu grijă

pentru evitarea pierderilor
Față de anii trecuți. în județul 

Covasna, datorită condițiilor atmos
ferice — ploi abundente însoțite in 
unele părți de grindină — recoltarea 
cerealelor păioase este îngreunată. 
Multe din lanurile de griu cu o pro
ducție mare sînt culcate, fapt ce 
necesită măsuri speciale pentru ca 
și în aceste condiții recolta să fie 
strînsă la timp și fără pierderi. în 
această zonă, datorită coacerii tardi
ve a lanurilor, secerișul a început nu 
de mult. Concomitent se fac și alte 
lucrări, toate avînd aceeași impor
tanță : Întreținerea culturilor de 
«feclă de zahăr și cartofi, culturi 
cu o mare pondere în agricultura 
județului Covasna, cositul și depo
zitarea furajelor. Aglomerarea lucră
rilor agricole necesită un efort deo
sebit in organizarea muncii, in mo
bilizarea tuturor forțelor mecanice 
și umane in vederea terminării lor 
în timp optim.

Am urmărit cum se desfășoară lu
crările de recoltare in unități coope
ratiste din consiliul agroindustrial 
Sînzieni. La seceriș, datorită ploilor, 
griul de pe 800 hectare este culcat. 
Așa cum relata președintele consi
liului, tovarășul Valentin Rakosi, 
producția este foarte bună, fapt ce 
Îndeamnă pe toți factorii de răspun
dere să ia toate măsurile posi
bile pentru ca recolta să fie strînsă 
fără pierderi. Ca atare, în coopera
tivele agricole Sînzieni, Petriceni, 
Poian și Estelnic au fost constituite 
echipe de cosași care intervin în 
lanurile unde combinele nu pot tăia 
■picele căzute. Acestea sînt adunate 
în grămezi și treierate.

Averse de ploaie întrerup vremel
nic recoltarea griului. însă prin 
urmărirea permanentă a procesului 
de uscare, prin ținerea în stare de 
funcționare a combinelor și diri
jarea lor pe acele lanuri unde sece- ,.

rișul este posibil, sporește ritmul 
zilnic la stringerea griului, in două 
zile fiind recoltate peste 400 hectare 
de griu. Ritmul zilnic putea fi mai 
ridicat dacă s-ar fi asigurat din 
timp acele piese de schimb pentru 
combine care sint mai expuse uzurii 
în condițiile cind grinele sint culcate 
de vînt.

Nu putem trece cu vederea preo
cuparea cooperatorilor, a consiliilor 
de conducere din unitățile agricole 
pentru asigurarea cantitativă și cali
tativă a necesarului de furaje pen
tru perioada de iarnă. în acest an, 
timpul a favorizat dezvoltarea plan
telor furajere, dar și a altor culturi, 
fapt ce a îndemnat pe toți cei in
teresați de a folosi la maximum con
dițiile create. Numai în consiliul 
agroindustrial Sînzieni s-au depozi
tat peste 6 000 tone fin și urmează 
a fi transportate încă 1 000 de tone 
numai din prima coasă, ceea ce În
seamnă deja un excedent în balanța 
furajeră de aproape 2 000 de tone 
de fînuri. Urmează coasa a doua 
la trifoliene, în unele locuri chiar 
a treia, iar otava, datorită precipi
tațiilor și căldurilor alternative, se 
află într-o stare luxuriantă de creș
tere, toate la un loc urmind să asi
gure dublarea cantităților obținute 
după prima coasă.

Ca și în alte zone ale județului 
Covasna, și in consiliul agroindus
trial Sînzieni sînt create toate con
dițiile ca recolta de griu să fie strîn
să în timp scurt și fără pierderi, iar 
la culturile de toamnă, prin efectua
rea responsabilă a lucrărilor de în
treținere, să se înregistreze recolte 
bogate.

Constantin TIMARU
corespondentul „Scinteii"

În județul Bacău 

s-a încheiat recoltarea 

griului și secarei
într-o telegramă adresată to

varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Comitetul ju
dețean Bacău al P.C.R. raportează 
că oamenii muncii din agricultura 
județului au încheiat recoltarea 
griului și secarei de pe toate supra
fețele cultivate.

în prezent, se Spune în telegramă, 
se acționează cu toate forțele meca
nice la eliberarea terenurilor de 
paie, efectuarea ogoarelor de vară 
și însămîrițarea suprafețelor progra
mate de culturi duble. De asemenea, 
se continuă lucrările de întreținere 
a culturilor, de aplicare a irigațiilor, 
de recoltare și valorificare a legu
melor și fructelor, intensificindu-se 
pregătirile pentru apropiata campa
nie agricolă de toamnă.

Oamenii muncii din agricultura 
județului Bacău, se arată in înche
ierea telegramei, vor acționa și in 
continuare cu dăruire și răspundere 
revoluționară pentru îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a importan
telor sarcini ce le revin, valorifi- 
cînd tot mai deplin potențialul uman 
și baza materială de care dispun, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor noii revoluții agrare.

Furaje multe pentru
o zootehnie puternică

ÎN JUDEȚUL IAȘI MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE 
A PAJIȘTILOR ÎȘI ARATĂ REZULTATELE 

ÎN FINUL DEPOZITAT

De peste trei ori mai multe produse 
din aceeași cantitate de metal

în județul Iași, sectorul zootehnic 
deține 52 la sută din valoarea totală 
a producției agricole. Se cresc 88 000 
taurine, 122 000 porcine și peste 
175 600 ovine, precum și un mare 
număr de păsări. în vederea obți
nerii unor producții sporite in zoo
tehnie, în județ se acordă o atenție 
deosebită strîngerii și depozitării 
pentru iarnă a unor cantități cit 
mai mari de furaje.

Cantitatea și calitatea furajelor 
este legată nemijlocit de modul cum 
se înfăptuiește programul de îmbu
nătățire și exploatare a pajiștilor. în 
această privință, în județul Iași se 
conturează o experiență bună. Do 
cîțiva ani a început să se extindă 
regenerarea covorului ierbaceu și 
fertilizarea cu îngrășăminte organice 
și chimice. în 1988 s-au efectuat lu
crări de jnsămințare și suprainsă- 
mînțare a pajiștilor pe 25 150 hec
tare. Asemenea lucrări au fost a- 
plicate in consiliile agroindustriale 
Valea Seacă, Tîrgu Frumos, Podu 
Iloaie, Țibănești, Răducăneni ș.a. în 
unitățile din consiliile agroindus
triale Popricani și Belcești, unde 
există sisteme mari de irigații cu 
apă din Prut și Jijia, pe pajiști se 
aplică udări, ceea ce contribuie la 
creșterea substanțială a cantității de 
masă verde.

O sursă importantă de sporire a 
producției de furaje o constituie 
cultivarea unor suprafețe mari cu 
leguminoase perene și rădăcinoase, 
prioritate acordîndu-se sfeclei fura
jere și guliilor. Borceagurile și po
rumbul masă verde, cu deosebire in 
cultură dublă, se cultivă pe 36 000 
hectare.

Ca urmare a acestor măsuri s-a 
prevăzut ca, de pe suprafețele de 
finețe și de pe cele cultivate cu fu
raje să se obțină in acest an 184 900 
tone fin și 540 600 tone suculente. 
Pentru realizarea acestor cantități, 
conducerile unităților agricole acor
dă o mare atenție lucrărilor de re
coltare. în acest scop, in fiecare 
unitate agricolă, pe lingă folosirea 
mijloacelor mecanice, s-au format 
echipe de cosași, echipe care adună 
și transportă finul cu atelajele in 
depozitele de furaje. Pe ansamblul 
județului, din programul pe lunile 
iunie-iulie de 118 000 tone fin s-au 
depozitat 115 000 tone și există 
condiții ca restanța să fie recu
perată prin transportarea a ceea 
ce există in cimp. Unele unități 
— cooperativele agricole Hărmănești, 
Popricani, Hălăucești. Butea, Româ
nești, Bivolari, Vinâtori, asociațiile 
economice intercooperatiste Gropnița, 
Belcești, Trifești, Rediu, Focuri, Ră
ducăneni. Popești, Țibănești, Lespezi, 
Pașcani și altele — au depășit planul 
la depozitarea finului față de planul 
perioadei. Periodic, organele județe
ne analizează cum se îndeplinește, pe 
unități, planul de depozitare a fura
jelor, urmărindu-se ca în perioada de 
vară-toamnă să fie strinse și conser
vate toate sursele de iarbă. Astfel, 
în ultimele zile, in județ Se desfă
șoară o amplă acțiune de stringere a 
tuturor resurselor de furaje, inclusiv 
a paielor.

Ce s-a realizat pină acum în ce 
privește îmbunătățirea pajiștilor și 
obținerea unor cantități mari de masă

verde și fin este, fără îndoială, un 
lucru bun. La indicația comitetului 
județean de partid, organele de spe
cialitate și conducerile unităților 
agricole acționează in vederea spo
ririi. in continuare, a producției de 
furaje. în acest scop, concomitent cu 
lucrările menite să asigure creșterea 
potențialului productiv al pășunilor 
și fînețelor, se acordă o mare aten
ție producerii semințelor pe loturile 
semincere. Referitor la acest ultim 
aspect, inginerul Nicolae Pieptu, de 
la întreprinderea de îmbunătățire și 
exploatare a pajiștilor, ne spune : 
„Programele noastre prevăd extin
derea suprafețelor de pajiști cu gra- 
minee și cu leguminoase atit prin 
suprainsămințări. cit și prin refacere 
totală sau constituire de pajiști noi. 
De aceea, ne preocupă în mod deo
sebit producerea semințelor. Pe total 
județ avem 5 050 hectare destinate 
producerii- semințelor de graminee și 
1 160 hectare pentru leguminoase, cu 
deosebire lucernă. trifoi alb și roșu, 
sparcetă. Numai întreprinderea noas-

tră urmează să producă în acest an 
138 tone de semințe de leguminoase, 
105 tone de semințe pentru plante 
furajere din culturile anuale".

De pe loturi semincere, între care 
cel mai mare de 524 hectare la fer
ma pastorală de la Holboca, au fost 
și sint recoltate cantități mari de se
mințe de ierburi perene, ca și de la 
culturile anuale. „Am efectuat eu 
răspundere lucrările de întreținere — 
ne spune inginerul Traian Lungeanu. 
șeful fermei. Ca atare, realizăm Dro- 
ducții sporite atît de semințe, cît și 
de fin".

Sint citeva din măsurile care au 
asigurat creșterea producției de masă 
verde pe pajiștile naturale și culti
vate și care vor duce, in continuare, 
la îmbunătățirea întregului fond pas
toral al județului. Ca atare, și în anii 
viitori se vor obține cantități supe
rioare de furaje necesare dezvoltării 
zootehniei și sporirii producției în 
acest sector.

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii"

întreprinderile „Metalotehnica" și 
„IMATEX" se află pe aceeași 
stradă din municipiul Tirgu Mureș, 
dar ..apropierea" dintre ele nu se 
oprește aici. Ca unități constructoa
re de mașini din subordinea ace
luiași minister, cele două întreprin
deri folosesc, in principal, in pro
cesul de producție aceeași gamă de 
materiale, dispun de o bună dotare 
tehnică și de personal cu înalță ca
lificare. Comun este și faptul că, 
de curind. „IMATEX" si-a înscris in 
nomenclatorul de fabricație un nou 
produs — mașina de cusut-Surfilat 
tip CȘ-3 — preluat de la „Metalo
tehnica". Numai că. in timp ce „Me
talotehnica" inregistrează un ritm 
inalt de innoire a producției și rea
lizează. cu precădere, mașini și uti
laje perfecționate, de înaltă tehnici
tate. la ..IMATEX" predomină și 
în prezent produsele „clasice", cum 
sint mașinile de tesut. de injectat 
mase plastice, cele de bobinat și du
blat piesele de schimb etc. Dacă 
prima unitate are. în prezent, pregă
tită seria zero la circa 60 la sută din 
producția semestrului II. în cea de 
a doua întreprindere „noutățile" se 
află abia in faza de prototip sau de 
proiect. Deosebirile de mai sus ex
plică. așa cum vom vedea, de ce in 
cele două unități gradul de valorifi- 
care a metalului diferă foarte mult,' 
iar valoarea producției realizate 
dintr-o tonă de metal — la fel.

Să luăm, bunăoară, ca termen de 
referință, atelierul de graifere al 
întreprinderii „Metalotehnica", sin
gurul de acest fel din țară și unul 
din puținele existente azi chiar in 
țări cu tradiție industrială. El sim
bolizează capacitatea muncitorilor si 
specialiștilor din întreprindere de a 
realiza produse cu performante teh
nice deosebite si un grad de valo
rificare a metalului comparabil cu 
cele mai bune realizări în acest do
meniu. „Ce este, de fapt, un grai- 
fer ?“ — l-am întrebat pe inginerul 
Szabadi Albert, șeful atelierului de 
proiectare-autoutilări. „Este «creie
rul- mașinii de cusut industrial, un 
reper de înaltă tehnicitate, fără de 
care funcționarea mașinii este de 
neconceput. Bunăoară, un tio de 
graifer. pe care noi îl realizăm în 60 
de tipodimensiuni. are în compo
nența sa 18 elemente, cu o greutate 
netă totală de numai 72 grame". în 
aceste condiții, dintr-o tonă de oțel 
se realizează o producție in valoare 
de un milion lei. iar pentru anumite 
tipuri de graifere se ajunge chiar la 
o producție de 1.6 milioane lei pe 
tona de metal consumat. Tocmai de 
aceea, pentru a realiza acest produs 
specialiștii unității au organizat un 
atelier cu linii tehnologice speciali
zate, pe care l-au dotat, exclusiv 
prin autoutilare. cu peste 100 utilaje 
de înaltă tehnicitate si productivita
te. care asigură o producție anuală 
de 200 000 graifere. Astfel, țara 
noastră este azi una din puținele 
țări europene producătoare și ex
portatoare de graifere.

Desigur, strategia valorificării su
perioare a resurselor materiale are 
și alte „componente". Așa cum ne 
spune Somodi Adalbert, iiiginerul- 
șef al întreprinderii „Metalotehni- 
ca“. toți specialiștii. întregul colec
tiv de oameni ai muncii sînt anga
jați, intr-un fel sau altul, în trei 
direcții principale de acțiune : re- 
proiectarea. unor utilaje cu gabarit 
mare. înlocuirea unor repere din 
materiale deficitare (îndeosebi me
tale neferoase) și asimilarea în fa
bricație — prin aplicarea unor teh
nologii noi. de înalt randament — 
a unor produse cu un ridicat grad 
de prelucrare.

în efortul de a găsi noi soluții și 
posibilități de diminuare a consu
murilor materiale, de creștere a pro
ductivității muncii. ingeniozitatea 
muncitorilor și specialiștilor și-a 
spus nu o dată cuvintul. Cunoscind. 
bunăoară, că mașinile rectilinii au
tomate de tricotat, de cusut indus
trial și mașinile speciale înglobează 
o mare cantitate de metal, specialiș
tii unității au adus o serie de îm
bunătățiri tehnologice la execuția 
fiecărui reper în parte. Așa. de e- 
xemplu. la mașina de tricotat a fost

reproiectat batiul. iar unele suban- 
samble din metal au fost înlocuite 
cu altele din mase plastice. Efec
tul : consumul mediu de metal pe 
mașină a scăzut cu 300 kg, ceea ce, 
la nivelul producției acestui an. e- 
chivalează cu o economie de ordinul 
a sutelor de tone de metal. Pe de 
altă parte, la mașinile de tricotat 
circulare, de încheiat tricoturi, de 
confecții și agregate de cusut, pen
tru care s-au întocmit și aplicat 
programe speciale de reducere a 
consumurilor de metale neferoase, 
reproiectările tehnologice au vizat

ansamblu, valoarea producției reali
zate dintr-o tonă de metal să fie de 
peste 350 mii Ici, situind sub acest 
aspect întreprinderea ..Metalotehni
ca" pe unul din primele locuri in 
cadrul Centralei industriale de me
canică fină și mașini textile. Iar re
zultatele puteau ii și mai bune dacă 
furnizorii de metal (din cadrul Mi
nisterului Industriei Metalurgice) ar 
fi livrai, laminatele la dimensiunile 
solicitate. Calculele specialiștilor de 
la „Metalotehnica" arată că numai 
in anul precedent, prin livrarea la
minatelor de către unitățile furni

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
la tribuna Scîntfiîi

Față în față — situații diferite din două unități 
constructoare de mașini din municipiul Tîrgu Mureș

mărirea lungimii de lucru (de tri- 
cotare) și creșterea, pe această bază, 
a productivității muncii cu pină la 
46 la sută.

în strategia realizării unor produ
se cu consumuri reduse de metal, 
colectivul de la „Metalotehnica" a 
luat și alte măsuri demne de reți
nut. Așa de exemplu, pentru execu
tarea unor S.D.V.-uri de mari di
mensiuni. folosind metoda pastilării 
zonelor active, a fost înlocuit par
țial otelul inalt aliat cu oțel car
bon. De asemenea, au fost extinse 
tehnologiile de prelucrare a piese
lor prin ștantări de precizie, matri- 
țare la cald si la rece, forjare orbi
tală și altele. Toate aceste realizări 
nu ar fi fost insă posibile fără un 
efort creator substanțial, materiali
zat, printre altele, si în realizarea, 
prin autodotare. a unor utilaje per
fecționate. printre care : mașina de 
frezat cu avans pneumatic, cea de 
frezat came axiale și radiale cu tu
rație variabilă, mașina specială de 
ascuțit freze, dispozitivul de filtrare 
a uleiurilor uzate, instalația de ni- 
trurâre în plasmă. Toate aceste ini
țiative și acțiuni au permis ca. pe

zoare la alte dimensiuni decît cele 
prevăzute in proiecte, s-au înregis
trat pierderi netehnologice care au 
însumat 204 tone metal.

Multe din lucrurile bune intilnite 
în această unitate le-am regăsit și 
in preocupările specialiștilor de la 
„IMATEX". Astfel, inginerii, tehno
logii și proiectanții d.e aici au ac
ționat. cu precădere, in direcția în
locuirii metalelor neferoase la mai 
multe grupe de mașini, dintre care 
unele în curs de omologare. Toate 
aceste măsuri au făcut ca. în pri
mul semestru din acest an. față de 
plan să se înregistreze, pe ansam
blul întreprinderii, o reducere a 
consumului de metale neferoase cu 
5.9 tone. Totodată, pentru acest an 
au fost elaborate alte 44 măsuri de 
reducere a consumurilor materiale, 
între care aplicarea noii tehnologii 
de turnare a corpului mașinilor de 
cusut, reproiectarea componentelor 
electronice la mașinile de măsurat 
suprafața pieilor, introducerea tra
tamentului de detensionare prin vi
brații a batiului mașinilor de in
jecție. turnarea unor piese din alu
miniu și bronz direct din șpaniil și 
deșeurile rezultate din prelucrări

mecanice ș.a.. in urma cărora se es
timează reducerea consumului de 
metal feros cu 98 tone, iar al celui 
neferos — cu 45 tone.

Cu toate acestea, față de „Meta
lotehnica", la „IMATEX" înnoirea 
și modernizarea producției au dema
rat mult mai lent, iar produsele 
„clasice" — aflate in fabricația de 
serie de multi ani — încorporează 
un mare consum de metal. Or. cit 
de avantajoasă este modernizarea 
fabricației, in scopul reducerii con
sumurilor materiale, o demonstrează 
chiar unele realizări ale colectivului 
de la „IMATEX". Să luăm, bunăoa
ră. ca exemplu > clasicul război da 
țesut. Dacă la acest produs „IMA
TEX" realizează. în prezent, din- 
tr-un kilogram de materie primă o 
producție în valoare de 77 lei. la 
mașina de tesut fibre de sticlă — a- 
flată în curs de asimilare — aceas
ta ajunge la 140 lei pe kilogram. Cu 
toate acestea, produsele „clasice", 
de gabarit mare, puțin modernizate, 
au încă o pondere mare în nomen
clatorul de fabricație al unității șl 
din această cauză în perioada care 
a trecut din acest an valoarea pro
ducției realizate dintr-o tonă de me
tal este in medie de numai 105 mii 
lei.

Concluzia ? Una singură, exprima
tă limpede de economistul Vasile 
Vlas, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere : „Pentru 
noi este cît se poate de clar că. pen
tru a realiza o producție eficientă, 
cu consumuri reduse de materii pri
me și materiale, există o singură 
alternativă : modernizarea susținută 
a produselor. De altfel. în prezent, 
avem în faza de prototip numeroase 
produse noi din grupa mașinilor de 
țesut. între care războaiele de te
sut panglici, de țesut fibre de sticlă, 
mașinile de țesut panglici grele și 
altele. In felul acesta, gradul de in
noire a producției va înregistra, in 
perioada următoare, o curbă ascen
dentă, iar cea a consumurilor — una 
descendentă". O concluzie la care, 
intr-adevăr, s-a ajuns cam greu și 
cu oarecare întîrziere. dar care toc
mai de aceea trebuie să determine 
accelerarea procesului de înnoire și 
modernizare a producției. Experien
ța și soluțiile necesare sînt la înde- 
mînă : atît la unitatea învecinată, 
cit si in propria întreprindere.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii*

PRODUCȚIA DE EXPORT
(Urmare din pag. I)

de lună și-a onorat integral con
tractele încheiate cu partenerii ex
terni.

Argumentele 
competitivității 

în prezent. întreprinderea „Rela
xa" din Mizil este una dintre cele 
mai mari unități exportatoare din 
județ. în ultimii cinci ani. exportul 
a cunoscut in această unitate o 
curbă mereu ascendentă. întreprin
derea primind aprecieri pozitive din 
partea multor parteneri de peste 
hotare. Totodată, mobilierul execu
tat la Mizil a stîrnit un real interes 
din partea specialiștilor prezenți la 
tîrgurile internaționale de la Paris, 
Lyon. Milano și Leipzig, unde nu
meroase produse au fost solicitate 
pentru contractare. Este edificator, 
bunăoară, faptul că anul acesta peste 
95 Ia sută din producție este desti
nată exportului. Ce stă la baza aces
tei rapide ascensiuni ? Amănunte ne 
oferă inginerul Nicolae Marin, direc
torul întreprinderii :

— Dacă produsele noastre sint ce
rute și apreciate la export, acest lu
cru se datorează muncii întregului 
colectiv, dornic să-și pună in valoa
re capacitatea de creație, buna pre
gătire profesională pe care o are. 
Fiecare muncitor și specialist a în
țeles că pentru a ne menține pe

Omologată, o nouă elice așteaptă
să străbată „apele inerției

Cu cîțiva ani în urmă — la un 
prestigios simpozion tehnico-științi- 
fic organizat de constructorii de nave 
brăileni și intitulat ..Ancora de aur" 
— a fost prezentată o ingenioasă 
soluție tehnică, dar căreia, mai apoi, 
nu i s-a mai acordat atenție, a fost 
dată uitării. Reluată, totuși, mai tir- 
ziu. după multe insistente, soluția 
a prins contur, realizindu-se astfel 
un nou tip de elice cu aripile goale, 
din tablă navală. prin utilizarea 
unor tehnologii neconvenționale. în 
felul acesta, in anul 1987. se dădea 
un răspuns practic la o serie de pro
bleme care vizează : • realizarea 
unei elice fără pierderi tehnologice, 
materiale și de energie, fără folosi
rea in execuție a unor utilaje de 
înaltă complexitate tehnică ; • Îm
binarea mai multor tehnologii „de 
virf“ necesare fasonării tablelor ; 
• reducerea greutății elicelor la a- 
proape jumătate (comparativ cu mo
delul clasic, la aceeași rezistență), 
concomitent cu inregistrarea unei 
uzuri mai mici a lagărelor și a prese- 
tupelor liniei de axe (deci o perioadă 
mai indelungată de bună funcționa
re) ; • eliminarea totală a consumu
lui de materiale deficitare (a aliaju
lui de cupru).

Noua tehnologie de construcție a 
elicelor aparține unui colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
coordonat de mereu căutătorul de 
nou. inginerul Petre Buleci. Ce con
statăm la începutul lunii, august 
a.c. ? La Șantierul naval Brăila se 
află, gata de expediere, două ase
menea elice, executate conform cal
culelor efectuate anterior, destinate, 
ca rezerve, navei de aprovizionare 
a platformei de foraj marin. „Oreon"

(2 x 2 400 CP). Tată și citeva din 
avantajele noului produs : execu
tarea elicei din tablă navală a elimi
nat complet consumul de aliaj din 
cupru : asigură o rezistentă superi
oară la impacturile brutale la care 
poate fi supusă. deși elicea are o 
greutate mai mică cu 40 la sută ; 
cheltuielile de producție se reduc, 
la elicele executate in regim de pro
totip. cu circa 200 000 lei etc.

nu. și-au găsit loc în planul tehnic 
al acestui aii. comisia de omologare 
preliminară dîndu-și însă acceptul 
numai pentru montarea unei singure 
elice la nava sus-amintită !

Desigur, se poate pune intrebarea: 
dacă sint realizate, de ce nu s-a dat 
acceptul pentru verificarea ambelor 
elice ? în felul acesta, rezultatul ve
rificărilor ar fi fost si mai semnifi
cativ. Oricum, deocamdată, execu-

COLECTIVUL DE LA ȘANTIERUL NAVAL BRĂILA 
TREBUIE SĂ PRIMEASCĂ UN RĂSPUNS CLAR 

LA EFORTURILE CREATOARE PE CARE LE-A FĂCUT

Aceste două elice au fost realizate 
datorită unei bune colaborări a șan
tierului brăilean cu Registrul Naval 
Român și Universitatea din Galați, 
ca urmare a comenzii ferme lansate 
de PETROMAR Constanța, în 
anul 1987. care și-a asumat răspun
derea in condiții de... incertitudine ! 
Pentru că. aflăm, soluțiile respective 
au fost „respinse" de ICEPRONAV 
Galați și „amînate" de Centrala in
dustrială navală Galați, care astfel 
nu au fost introduse in planul teh
nic al anului 1987. Mai aflăm că. in 
pofida acestor „greutăți", elicele au 
fost realizate, iar acum, în urma 
intervenției hotărite a Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, prin 
inspectorul general Vlăduț Nisipea-

tantii acestei „premiere naționale" 
își exprimă încrederea că la promo
varea noului vor contribui și colec
tivele de la PETROMAR și Șantie
rul naval Constanța, sprijinind ur
gentarea urcării pe doc a navei 
„Oreon" în vederea montării nou
lui tip de elice, a verificării para
metrilor ei și a celorlalte caracteris
tici tehnico-funcționale.

Dar dacă așa stau lucrurile 
referitor la experimentarea eli
celor maritime, să vedem care este 
situația elicelor fluviale ?

Ni se relatează că au fost întoc
mite trei documentații (pentru elice 
acționate cu motoare de 150 CP. 300 
CP și. respectiv, de 960 CP), dar... 
ICEPRONAV Galați a respins o so
luție din 1987, iar celei din 1983 nu

«!
i s-a dat încă vreun răspuns. To
tuși. „apele inerției" incep să se 
miște. Registrul Naval Român a 
avizat, parțial, documentațiile, du- 
cindu-se. in continuare, tratative 
pentru finalizarea lor. între timp, 
problema a intrat in atenția Comi
tetului Național pentru Știință și 
Tehnologie, care caută soluții de 
scurtare a drumului pină la intro
ducerea in producție a noii soluții 
tehnice. Amintim și faptul că dosa
rul de invenție a fost înregistrat, re
cent, la Oficiul de Stat pentru In
venții și Mărci. Etc. etc...

Și. totuși, elicele... stau în dosare, 
pe uscat !

Cei interesați de noua tehnologie 
nici nu le-au văzut măcar !

Doar unii beneficiari au început să 
solicite executarea de astfel de elice. 
Bunăoară, zilele trecute, șantierul 
brăilean a primit comandă de la 
S.E.R.U.N. Agigea pentru execu
tarea a patru elice acționate de mo
toare de 65 CP.

Sint semne certe, prin urmare, că 
„apele inerției" sînt răscolite de 
NOU. de progresul generat de pa
siunea creatoare, de competenta pro
fesională. de spiritul de echipă no
vator. Totuși, o întrebare sau mai 
multe ii frămintă pe constructorii de 
nave brăileni : cît timp se va mai 
aștepta experimentarea noului tip 
de elice ? Cit timp va dura ? Cine 
și cind va organiza fluxul tehnolo
gic pentru execuția în serie a elice
lor din tablă navală? Cine va învîrti 
primul elicea în apă ? Fiindcă pe us
cat se invirte cam de multișor.

Florea CEAUȘESCU

piața externă trebuie să realizăm 
numai produse de înalt nivel, calita
tiv. Și pot spune că am reușit acest 
lucru. Acțiunile întreprinse vizează 
in principal trei aspecte : îmbunătă
țirea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor. înnoirea și moderniza
rea mobilierului, promptitudinea in 
livrări.

Parcurgind fluxul de producție al 
întreprinderii, citeva aspecte ne-au 
reținut în mod deosebit atenția. Mai 
bine de jumătate din produsele des
tinate exportului se realizează cu 
repere și subansamble tipizate, fapt 
care permite scurtarea ciclurilor de 
fabricație. Fluxurile de fabricația 
sînt specializate pe firme și parte
neri străini de la prima operație 
pină la ambalarea produselor.

Desigur, o activitate eficientă de 
export presupune o preocupare per
manentă pentru optimizarea rapor
tului dintre producția planificată și 
cerințele pieței. Ca atare, s-a acor
dat o deosebită atenție perfecționă
rii sistemului informațional și dez
voltării activității de marketing. 
Acum. în atelierele de creație se 
pregătesc noi produse ce vor fi ex
puse la viitoarele tirguri internațio
nale. Demn de reținut este insă fap
tul că în activitatea de creație este 
atras practic fiecare muncitor din 
unitate. Așa se și explică faptul că, 
zilnic. în întreprindere se concepe 
și se realizează un model nou de 
mobilier tapisat. Ca urmare a aces
tor preocupări, in perioada care a 
trecut de la începutul anului între
prinderea a livrat suplimentar par
tenerilor străini produse in valoare 
de 10 milioane lei.

Este o dovadă a seriozității, pri
ceperii și competenței colectivului 
de aici, care a reușit astfel să se im
pună pe piața externă.

O marcă intens 
solicitată de partenerii 

de peste hotare
Intîmplarea a făcut ca într-o bi

ne cunoscută întreprindere de con
fecții să fim martori la următorul 
dialog purtat între directorul uni
tății și un reprezentant al unei fir
me străine.

— Sint mulțumit de modele, dar 
doresc ca toate confecțiile să fie

executate din stofă produsă de „Do
robanțul" Ploiești.

— De acord, a răspuns directorul.
Atunci am înțeles mai bine ce 

Înseamnă prestigiul unei unități, al 
unei mărci de fabricație. Intr-ade
văr. țesăturile executate la „Dord- 
banțul". solicitate de firme din 
S.U.A., Anglia. Italia. Franța. R.F.G., 
adică de țări cu tradiție în indus
tria textilă, sînt de calitate excep
țională. Sînt stofe din gama celor 
extrafine, pe care puține firme din 
lume le produc.

...Cu directorul întreprinderii, in
ginerul Vasile Tudor, dialogul se 
leagă destul de greu. Sint multa 
probleme de rezolvat : de aprovizio
nare. de desfacere, de expediere a 
producției realizate.

— Ce reprezintă, tovarășe director, 
exportul pentru „Dorobanțul" ?

— Mă voi folosi de citeva cifre. 
Peste 90 la sută din producție o li
vrăm partenerilor străini. De 10 ani, 
unitatea șl-a realizat și depășit sar
cinile in acest domeniu. Exportul 
înseamnă vreo citeva mii de mode
le lansate anual pe piața externă. 
Dar înseamnă în primul rind grijă 
sporită față de calitate. Calitatea 
este principala noastră grijă. Ne-am 
impus pe Piața externă, sintem un 
nume în rindul producătorilor de 
stofe șl tocmai de aceea sîntem ho- 
tărîți să fabricăm numai produse de 
calitate.

— Moda este trecătoare. Cuin reu
șiți totuși să vă mențineți pe piața 
externă ?

— Tot calitatea este principalul 
argument. Avem în vedere atit 
greutatea țesăturii pe metru pă
trat. cit și aspectul acesteia. Crea
torii de modele din întreprindere, 
muncitorii și tehnicienii se preocu
pă permanent de asimilarea unor 
țesături noi. moderne. La noi. cu
vintul de ordine este calitatea.

— Bine, dar calitatea o fac oame
nii.

— Avem muncitori de excepție, 
bine pregătiți profesional. Comisia 
de export din întreprindere se preo
cupă permanent de ridicarea nivelu
lui de pregătire profesională a oa
menilor. Fără oameni cu vaste cu
noștințe profesionale nu se pot exe
cuta produse noi. nu se pot asimila 
tehnologii avansate, intr-un . cuvint 
nu se poate progresa.

® Producție suplimentară. Organ>zindu-și activitatea pe 
linii, formații și secții specializate, colectivul întreprinderii de mecanică 
fină din Sinaia a livrat peste plan la export echipamente de injecție in 
valoare de 6 milioane lei. în prezent, produsele cu marca „MEFIN" sint 
cunoscute și apreciate in peste 20 de țări ale lumii.

• Produse noi, pe noi piețe externe. De la începutul 
anului și pină in prezent, colectivul uzinei „Cablul românesc" din Ploiești 
a livrat peste plan la export produse în valoare de peste 4 milioane lei. 
Promptitudinea cu care acest colectiv onorează contractele încheiate a fă
cut ca prin lista partenerilor străini să figureze noi firme din Grecia, 
Turcia si Albania.

• Adaptabilitate la cerințele partenerilor externi. 
Reorganizind fluxurile tehnologice din atelierele turnătorie și prelucrări 
mecanice, oamenii muncii de la întreprinderea „Flacăra" din Ploiești 
și-au onorat in avans toate comenzile aferente primului semestru al anu
lui. Ca urmare a flexibilității fabricației, a asimilării unor produse noi, 
cu înalți parametri calitativi, a implementării unor tehnologii noi de tur
nare, in aceeași perioadă de timp s-au realizat peste plan produse pentru 
export in valoare de 2.5 milioane lei.

Gheorqhe IONITA 
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scinteii"
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Perfectionarea stilului de muncă al organelor de partid 
in conducerea organizațiilor de masă si obștești

Conducerea și îndrumarea organizațiilor de masă și obștești de către 
organizațiile de partid reprezintă una din coordonatele esențiale ale afir
mării Partidului Comunist Român ca centru vital al națiunii noastre so
cialiste. o condiție hotăritoare a asigurării unității de gind și faptă a 
Întregului popor.

Pornind de la ideile, orientările și sarcinile cuprinse în cele două 
expuneri rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu — in aprilie, la ședința 
Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R,, și în iunie, la Consfătuirea 
cu activul și cadrele dc bază din domeniile activității organizatorice, ideo
logice și politico-educative — am organizat în județul Botoșani o masă 
rotundă, solicitind invitaților să prezinte — cit mai concret — experiența 
bună (ce trebuie geneeralizată). deficiențele (ce trebuie înlăturate), pro
blemele cu care se confruntă in procesul curent de indrumare Si con
ducere a activității organizațiilor de masă și obștești.

Pentru ca sindicatele 
să-și îndeplinească mai 

activ atribuțiile

Vasile Adăscălitei — secretar ad
junct al Comitetului orășenesc Do- 
rohoi al P.G.R. : încep prin a relata 
un fapt. Chiar aseară am participat 
la ședința comitetului de partid de 
la spitalul orășenesc. în acel cadru 
au prezentat raport de activitate și 
doi comuniști. Unul dintre ei a fost 
dr. Cristea Virgil, șef de secție. Ra
portul său s-a axat pe trei probleme: 
munca profesională proprie ; activi
tatea sa ca membru de partid ; ce 
face pentru perfectionarea pregătirii 
profesionale a colectivului din secție. 
Bineințeles, i s-au pus intrebări, i 
s-au făcut recomandări. Cele mai 
multe aprecieri și recomandări s-au 
referit la calitatea sa de președinte 
al comitetului sindicatului (să implice 
mai mult comitetul sindicatului in 
pregătirea profesională, să se ocupe 
mai eficient de calificarea cadrelor 
medii, să îmbunătățească stilul de 
muncă). Exemplul este concludent 
pentru modul în care obișnuim să 
controlăm activitatea membrilor de 
partid aflați in conducerea organiza
țiilor de masă și obștești — de sindi
cat, de femei, organizații U.T.C., ale 
F.D.U.S. sau O.D.U.S.

Desigur, evantaiul acțiunilor pentru 
îndrumarea și sprijinirea organiza
țiilor de masă, pentru controlul 
modului in care comuniștii din con
ducerea acestora iși îndeplinesc atri
buțiile este mult mai larg. Pe lingă 
formele organizatorice obișnuite, fo
losite in acest scop, inițiem și noi 
înșine unele activități (socotite mo
del), in desfășurarea cărora antrenăm 
— spre beneficiul lor ca activiști — 
pe cei din conducerea acestor orga
nizații, ca să poată trece, la rindul 
lor, de la asemenea acțiuni-model la 
acțiuni proprii curente. Am să exem
plific doar cu cele organizate în spri
jinul producției. împreună cu consi
liul orășenesc al F.D.U.S. și comi
tetul orășenesc al sindicatelor, a fost 
inițiat un schimb dc experiență eu 
tema „Propaganda vizuală in spriji
nul producției" (care s-a dovedit pa 
cit de binevenit, pe atît de util) ; 
acțiunea a lost.găzduită de comitetul 
de partid de ,1a întreprinderea de 
sticlărie și porțelan — care, are cea 
mai complexă, inspirată și eficientă 
propagandă vizuală in acest sens.

Dar. cum e normal și necesar, co
mitetul orășenesc de partid, organi
zațiile de partid nu înlocuiesc mun
ca organizațiilor de masă și obștești. 
Să exemplificăm... în lumina tezelor 
din aprilie, pentru ca sindicatele 
să 'și Îndeplinească mai activ atribu
țiile pe care le au in sistemul de
mocrației noastre muncitorești-revo- 
luționare, ele trebuie să se ocupe 
permanent de producție. La noi. la 
Dorohoi, ținînd seama de situația 
concretă, de formalismul care s-a 
manifestat in acest domeniu, au fost 
luate măsuri pentru mai buna orga
nizare a intreccrii socialiste (in toate 
întreprinderile), pentru racordarea 
proceselor dc modernizare a produc
ției la cerințele specifice actuale (mai 
ales la întreprinderea de confecții), 
pentru activizarea comisiilor ingine
rilor și tehnicienilor (printr-o nece
sară și binevenită infuzie de entu
ziasm și spirit tineresc in activitatea 

lor). Se înțelege că toate acestea 
sint înfăptuite de către sindicatele 
respective, dar sub directa indrumare 
a organelor de partid.

Tinerii de azi să devi
nă, toți, oameni de 

nădejde ai viitorului

Secretarul general al partidului 
arăta — vorbind de omul societății 
viitoare pe care o construim — că 
acesta va trebui să fie un om nou, 
cu o înaltă conștiință revoluționară, 
educat prin muncă pentru muncă, 

DIN PREOCUPĂRILE Șl EXPERIENȚA COMITETULUI JUDE* 
ȚEAN DE PARTID BOTOȘANI PENTRU ÎNDRUMAREA ZILNI
CĂ Șl CONTROLUL PERMANENT AL ACESTOR ORGANIZAȚII

posesor al unor temeinice și multi
laterale cunoștințe — științifice, cul
turale. ideologice, politice. Cum ase
menea om nou se formează incă din 
anii tinereții, este firesc și necesar 
ca organizațiile de partid să-și dez
volte și să ridice pe un plan calitativ 
superior sprijinul și îndrumarea pen
tru întărirea forței politico-educative 
a organizațiilor U.T.C. Unele expe
riențe și preocupări în acest sens a 
prezentat, în cadrul mesei rotunde, 
tovarășul Ion Zbughin — secretar al 
Comitetului orășenesc Darabani al 
P.C.R. : La noi, ca și în alte locuri, 
fiecare membru al biroului comitetu
lui orășenesx: de partid răspunde 
direct de cite o organizație de masă. 
La sediu avem graficul săptăminal 
cu activitățile fiecăreia și, astfel, nici 
o acțiune nu se desfășoară fără pre
zenta acestui reprezentant din orga
nul local de partid. Săptăminal, aces
ta .informează în ședințele de birou 
asupra problemelor din organizația 
de masă de activitatea căreia răs
punde. De reținut : in biroul comite
tului orășenesc de partid nu infor
mează, de regulă, doar cel ce con
duce ca organ ales organizația res
pectivă (președinte al sindicatelor, 
secretar al comitetului orășenesc al 
U.T.C. ș.a.m.d. — și el membru în 
biroul nostru), ci și cel ce îndrumă 
activitatea organizațiilor respective, 
de sindicat, de U.T.C. etc. în ceea 
ce mă privește, răspund direct de 
îndrumarea organizației U.T.C. Prin 
sprijin, îndrumare permanentă și 
control riguros, asigurăm desfășura
rea activității în bune condiții. Așa 
am reușit, în ultima vreme, să mobi
lizăm mai mult la muncă pe tineri, 
să-i angrenăm in tot mai diverse ac
țiuni cultural-educative (majoritatea 
organizate chiar de ei), in general să 
cultivăm in rindul lor o atitudine îna
intată. revoluționară in muncă, in so
cietate, în familie. Și se poate spune 
că, pe zi ce trece, tinerii noștri devin 
tot mai aproape de cum îi dorim noi, 
părinții și tovarășii lor mai mari. Iar 
deficiențele care incă persistă nădăj

duim să le înlăturăm, tot în felul 
acesta, in timpul cel mai scurt po
sibil.

In sat, cit mai multe 
activități

Vasile Ștefan — secretar al Co
mitetului comunal de partid 
Flăminzi : într-o comună, cum este 
a noastră, acțiunile organizațiilor de 
masă și obștești pot și trebuie să 
fie cit mai eficient și unitar coordo
nate. Bineînțeles, fără a pierde din 
vedere ceea ce trebuie să facă fie
care, potrivit specificului în colec
tivul respectiv. Dacă la nivelul 
comunal coordonarea acțiunilor se 
face în permanență și cu bune re
zultate, unele probleme se ridică 
totuși în privința activităților spe
cifice. Organizația U.T.C. e mai 
activă, dar secretarul ei e reținut 
de îndatoriri profesionale deosebi
te — ceea ce ar necesita să fie 
mai active biroul, comitetul comu
nal al U.T.C. în schimb, organizații
le sindicale (de la filatură, de la 
spital, de la I.A.S. și de la școală) 
ar putea să se ocupe mai activ de 
problemele sociale și de producție 

dacă... președinta consiliului comunal 
ar fi mai mult ajutată de consiliul 
județean al sindicatelor. Atunci, 
căpătind mai multă experiență, ar 
putea fi mai activă, cum este, de 
pildă, președinta organizației de 
Cruce Roșie din comună. După 
cum se vede, o intensificare a 
îndrumării și sprijinului din par
tea comitetului comunal de partid, 
în paralel cu o eventuală rota
ție a unor cadre ce conduc Ia 
noi organizațiile de masă și obștești 
sint necesare. Le avem în vedere, 
întrucît specificul muncii politico- 
organizatorice în mediul rural im
pune — după opinia noastră — ca, 
sub îndrumarea organului local de 
partid, organizațiile de masă și 
obștești să inițieze cît mai multe 
acțiuni proprii, dar și comune, în 
scopul educativ comun.

Creșterea rolului condu* 
câtor al organizației de 
partid — prin întărirea 
muncii politico-organi- 

zatorice

Mihai Bodoașcă •— secretar al 
Comitetului județean Botoșani al 
P.C.R. : Din cele două ma
gistrale expuneri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu am înțeles — 
printre multe alte învățăminte deo
sebit de prețioase pentru noi, activiș
tii, pentru întregul popor — că în
tărirea rolului conducător al parti
dului. care și-a asumat răspunde
rea de a se implica activ în toate 
domeniile și sectoarele, necesită, ca 
o condiție indispensabilă, perfecțio
narea și întărirea muncii politico- 
organizatorice. Pentru că, procedînd 
astfel, întărind mereu organizațiile 
de partid, îmbunătățind stilul nostru 
de muncă, putem asigura tot mai 

bine și îndrumarea organizațiilor de 
masă și obștești — care constituie o 
permanentă legătură a partidului cu 
toți oamenii muncii. La nivelul ju
dețului nostru, întreaga populație 
activă este cuprinsă în organizații de 
masă și obștești — in conducerea 
cărora sint aleși și acționează aproa
pe 20 000 de comuniști. Membrii 
secretariatului și biroului, ai apara
tului de partid de la județ sint re
partizați pe organizații de masă și 
obștești, răspunzînd de îndrumarea 
și controlul muncii acestora ; ei 
participă la viața organizațiilor 
respective și raportează sistematic 
despre aceasta în organul de partid 
din care fac parte. Și pe filieră, în 
teritoriu, la fel este organizată 
această coordonare.

în urmă cerințelor deosebite puse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
vind îmbunătățirea muncii orga
nizațiilor de masă și obștești — în 
expunerea din 29 aprilie — am 
evaluat critic munca noastră și in 
«cest important domeniu. Unele re
zultate au și apărut, altele sint 
așteptate. Experiența noastră, pe 
această linie, constă. în principal, în : 
întâlniri lunare ale membrilor secre
tariatului și biroului comitetului 
județean de partid cu conducătorii 
organizațiilor de masă și obștești ; 
întilniri lunare și la nivel orășenesc 
sau comunal (organizate cu regu
laritate îndeosebi în orașele Botoșani, 
Dorohoi, Darabani, în comunele 
Avrămeni, Hudești, Trușești, Vîrfu 
Cîmpului, Ungureni) ; un sistem bun 
de repartizare a comuniștilor, pe or
ganizații de masă și obștești, și de 
analiză periodică, exigentă a răspun
derii acestora pentru modul în care 
își îndeplinesc sarcina încredințată.

Sigur, nu peste tot se acționează 
la fel de bine în acest domeniu, 
măsurile inițiate în ultima vreme 
trebuie aplicate cu insistentă, în 
spiritul exigent și responsabil cerut 
de secretarul general al partidului. 
De curînd — pe baza unui control 
întreprins de un colectiv al secției 
noastre organizatorice pe aceste 
probleme — biroul comitetului jude
țean de partid a analizat modul în 
care se desfășoară conducerea și în
drumarea activității organizațiilor de 
masă și obștești. Dintre concluziile 
acestei analize, bazate desigur pe 
fapte, amintesc cîteva : să ne întîl- 
nim mai des cu conducerile acestor 
organizații, pentru a asculta ce spun, 
pentru a analiza ce fac. pentru a 
exprima cu claritate și fermitate 
aprecierile asupra activității ce o 
desfășoară ; sarcinile să fie transmise 
întocmai de la județ pe întregul te
ritoriu și la toate organizațiile 
(inclusiv O.D.U.S., a căror activitate 
nu este pretutindeni statornic avută 
în vedere) ; analiza operativă care 
se face la județ. în fiecare luni dimi
neața, să se regăsească și la nivelul 
tuturor organizațiilor de masă și 
obștești ; secția organizatorică să 
urmărească mai atent și cu mai mare 
regularitate cum muncesc comu
niștii din conducerea acestor organi
zații (p« bază de controale com
plexe) ; să se analizeze sistematic 
modul în care membrii de partid 
care sînt și membri ai organizațiilor 
de masă și obștești își îndeplinesc 
îndatorirea de a se integra activ în 
activitatea acestora și a fi exemple 
înaintate ; înlăturarea hotărîtă și 
definitivă a formalismului existent 
încă în munca de îndrumare și con
trol ce trebuie s-o asigure comite
tele de partid (în special la sate). 
Asemenea concluzii au fost transpu
se in măsuri corespunzătoare, care 
acum sînt în curs de aplicare. 
Evident, avem dorința, preocuparea 
și încrederea că — treptat, dar nu 
întârziat — activitatea în acest do
meniu sa va îmbunătăți. Cum, de 
altfel, a și început,

Gheorqhe MITROI 
Euqen HRUȘCA 
corespondentul „Scinteii"

In urmă cu mal bine de două de
cenii, la o ședință a secției de cri
tică și de istoria artei a Uniunii 
artiștilor plastici, profesorul George 
Oprescu a intervenit la un moment 
dat într-o discuție care se anunța 
interminabilă : „Din capul locu
lui — spunea el — trebuie să înțe
legem că o specialitate nu poate fi 
niciodată ușoară dacă e privită cum 
se cuvine, adică dacă e înțeleasă ca 
o specialitate". Ceea ce voia să spu
nă in subtext reputatul dascăl al 
atitor generații de istoric! ai artei 
românești era că. pentru a respinge 
pericolul diletantismului intr-o dis
ciplină care impune o asemenea 
conștiință a valorii, e nevoie de o 
continuă aprofun
dare a cunoștin
țelor.

S-au publicat 
foarte multe ma
nuale. în lumea 
întreagă, al căror 
scop declarat e 
acela de a ne în
văța cum să pri
vim o operă de 
artă. Și se cuvi
ne să 1'im de a- 
cord că, așa cum 
criticul literar e 
un cititor specializat, comentatorul 
fenomenului artistic e, la urma ur
melor, un privitor care urmărește 
cum se realizează o imagine, cum 
încorporează ea sensuri filozofice și 
poetice, cum transmite un mesaj, 
astfel incit să-l facă să fie receptat 
in sensul funamental cu care e in
vestită opera însăși. Lucrurile aces
tea sint atit de bine cunoscute incit 
este de prisos să mai insistăm asu
pra lor.

E incontestabil că nu ajunge să 
fii un om cult, chiar și cu o solidă 
cultură de specialitate, pentru a emi
te (și, mai ales, a consemna) o ju
decată de valoare. Actul critic este, 
firește, reflexul unei atitudini mora
le. „Nimeni nu are dreptul — scria 
cindva unul dintre cei mai de sea
mă critici de artă pe care i-a avut 
cultura noastră. Francisc Șirato — 
să-și nesocotească propriile idei și 
propriul gust și să scrie laudativ 
despre un lucru pe care nu-! iubeș
te sau să respingă ceva care îi place, 
numai pentru că astfel obține un 
avantaj de vreun fel anume".

Evident, aceasta e una dintre pro
blemele cele mai dificile ale criti
cului de artă. In termeni obișnuiți, 
ea se cheamă curaj al opiniilor. Dar 
se înțelege de Ia sine că aceasta 
nu e neapărat o trăsătură distincti
vă doar a criticului, că ea caracte
rizează atitudinea oricărui om de 
bună credință. Ea joacă un rol din
tre cele mai importante in confi
gurarea unui univers al valorilor. în 

esență, ne aflăm în fața unui pro
ces care tinde să echilibreze două 
componente, aparent opuse, ale ju
decății critice : receptivitatea și con
vingerea cu care aderăm la ideile 
unei mișcări artistice.

Nu mi se pare că e inutil vreo
dată să ne amintim frumosul dicton 
latin care, in românește, sună la fel 
de limpede : „Mi-e prieten Platon, 
dar mi-e prieten și mai bun ade
vărul". Avem, desigur, cu toții, gus
turile noastre : uneori putem avea 
dreptate, alteori și greșim. Impor
tant e, însă, fără îndoială, să ne 
dăm seama de limitele și de erorile 
gustului nostru. Una dintre cele mai 
nepotrivite consolări la care ne sur

Spiritul critic 
în critica de artă 
------------------- OPINII--------------------

prindem cîteodată că sîntem dis
puși să recurgem e aceea oferită de 
un alt vechi dicton : „Gusturile nu 
se discută". Cred că, dimpotrivă, ele 
trebuie discutate, de vreme ce în
delungata practică a istoriei culturii 
a stabilit că există bun gust și prost 
gust ; cind vom ajunge să accep
tăm că poate fi frumos nu numai 
ce ne place nouă, vom realiza un 
necesar progres care nu e numai 
intelectual, ci și moral.

E firesc, cu alte cuvinte, să avem 
preferințele noastre, să simțim că 
între viziunea unui artist și propriul 
nostru fel de a înțelege lumea se 
stabilesc niște consonanțe. Dar cine 
poate fi atit de orgolios incit să 
creadă că numai ceea ce admiră el 
e, in materia de creație artistică, 
întrupare a valorii 1 Nu cumva ar 
trebui să ne întrebăm dacă nu doar 
artistul e vinovat că opera lui „nu 
ne place" și o parte de vină o pur
tăm noi înșine ? Dacă, pentru a a- 
junge la bucuria (evident, sinceră, 
pentru că. in lipsa sincerității, toa
tă problema nti mal are nici un 
sens), la bucuria, deci, a recunoaș
terii frumosului într-o lucrare de 
artă, nu e nevoie, cumva, in primul 
rind, de înțelegere ?

Nu ne putem mîngîia cu gîndul 
că judecățile noastre sint ferite de 
greșeli ; ne vin în minte destule 
greșeli de apreciere pe care le-au 
făcut unii dintre cei mai de 
seamă comentatori ai fenomenului 
artistic. Dar nici nu cred că avem 

dreptul să folosim această scuză 
pentru a ne feri de reproșurile pro
priei conștiințe. E peste măsură de 
stîngaci. o simplificare a lucrurilor 
din cale-afară de comodă, să sus
ținem că toți prietenii noștri sint 
mari artiști, iar ceilalți doar așa-și- 
așa. Pentru asta nici măcar nu e ne
voie să pretinzi că faci critică.

Asistăm, uneori cu o impasibili
tate vinovată, la formulări cu totul 
exagerate. De ce s-o fi pierdut o 
frumoasă tradiție a criticii româ
nești. aceea a discuțiilor polemice 
(pe care, constatăm, colegii noștri, 
criticii literari, o continuă ; uneori, 
după cum mi se pare, pe un ton 

nepotrivit, dar 
oricum, nu rămin 
nepăsători la pă
rerile celorlalți) ? 

Un punct de 
vedere diferit nu 
poate fi echivalat 
— cum din păca
te se întâmplă nu 
o dată — cu o 
jignire. O jignire 
ar trebui să fie 
socotită tocmai 
ignorarea păreri
lor noastre in 

monologuri paralele pe care le 
înfățișează cîteodată articolele pe 
teme de artă. După cum ar avea 
dreptate colegii noștri, artiștii, 
să se considere jigniți cind sint co
pleșiți de prea multe laude : pentru 
că, in felul acesta, ei au senzația că 
nu sînt priviți cu suficientă seriozi
tate, că se însăilează, pe marginea 
expozițiilor lor, niște exerciții stilis
tice complicate în care, de fapt, nu 
ei sînt cei admirați, ci criticii înșiși 
se admiră pe ei, scriind cu dorința 
de a se face remarcați.

Fără îndoială că, fără să se con
funde ■ critica de artă cu o îndelet
nicire didactică, se pot rosti ade
vărurile cele mai aspre cu un anume 
tact, convinși fiind că, între oamenii 
de bune intenții, se poate stabili în
totdeauna un dialog ; că rostul cri
ticii e de a convinge și, negreșit, 
acela de a constitui o punte de în
țelegere între operă și public.

Avem o mișcare artistică a cărei 
valoare marchează unul dintre cele 
mai inalte momente ale culturii 
noastre plastice. Critica de artă în
săși a înregistrat — vorbind cu toată 
luciditatea — progrese însemnatei 
tocmai de aceea, prin receptivitate, 
prin sinceritate, prin limpezimea 
ideilor, ea are datoria să semnaleze 
valorile. Și. firește, nu poate să 
reâlizăze aceasta fără să respingă 
impostura, lipsa de profunzime și 
carențele meșteșugului.

Dan GRIGORESCU

MODERNIZAREA
(Urmare din pag. I)

seama de aceste avantaje, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, arăta că „este 
necesar să se renunțe, practic, la noi 
construcții și să se orienteze in
vestițiile spre modernizarea mașini
lor și utilajelor, spre dotarea capaci
tăților existente cu tehnica cea mai 
Înaintată".

în actualul cincinal, potrivit docu
mentelor Congresului al XIII-lea al 
partidului, se acționează pentru ac
celerarea proceselor de mecanizare, 
automatizare și robotizare a produc
ției. Totodată, este prevăzut să se 
accelereze procesul de dezvoltare in
tensivă a tuturor sectoarelor de ac
tivitate, astfel incit să se ajungă la 
un nivel general al producției in
dustriale românești, precum și al ca
lității și tehnicii acestei ramuri, 
comparabil cu cel din țările dezvol
tate economic.

In scopul asigurării funcționării 
normale a sistemului industrial din 
țara noastră, se acționează pentru 
modernizarea structurilor, fără a se 
neglija, in nici un moment, asigu
rarea unor proporții judicioase în 
dezvoltarea tuturor ramurilor șl sub- 
ramurilor industriei. Se are, totoda
tă, in vedere imbunătățirea structu
rilor tehnologice, prin înlocuirea teh
nologiilor depășite, neeficiente. cu 
altele noi ; structurarea mai bună a 
investițiilor, imbunătățindu-se folo
sirea suprafețelor existente, conco
mitent cu accentuarea orientării spre 
reutilizarea și modernizarea unită
ților aflate in funcțiune ; extinderea 
utilizării electronicii industriale și a 
sistemelor informatice etc.

Indiferent dacă modernizarea se 
realizează la locul de muncă, la 
nivelul intreprinderilor sau al an
samblului economic național, ea im
plică o activitate complexă, care în
cepe cu cercetarea și proiectarea și 
se termină cu aplicarea măsurilor și 
soluțiilor stabilite, cu evaluarea re
zultatelor obținute pe linia creșterii 
productivității muncii și a eficienței. 
A nu aborda modernizarea in toată 
complexitatea sa înseamnă o limi
tare la rezolvări parțiale, la soluții 
care nu conduc la cele mai bune re
zultate. în acest context, se poate 
arăta că modernizarea conduce la 
eficiență maximă atunci cind sc 
realizează o imbinare armonioasă 
între tehnica de virf și organizarea 
științifică a muncii, atunci cind în
treaga problematică a modernizării 
este abordată intr-o optică integra
toare șl dinamică.

Tinînd seama de progresul rapid 
al științei și tehnicii in epoca con
temporană, este necesar să se mani
feste mobilitate in activitatea de 
modernizare, preluîndu-se in mod 
curajos noutatea, tehnologică și or
ganizatorică, care exercită efecte 
multiple. Cerința abordării dinamice 
a modernizării este, printre altele, 
pusă in evidență de faptul că, in 
condițiile progresului tehnico-științi- 
fic contemporan, se manifestă o ten
dință netă de . reducere a duratei 
eficiente de funcționare a unor uti
laje. Astfel, potrivit unor studii, a- 
ceastă durată s-a redus de la 12—15 
ani in deceniul al cincilea la 10—12 
ani în perioada 1970—1980 și va scă
dea la 8—10 ani in actualul deceniu.

Cit de important este impactul 
modernizării asupra creșterii produc
tivității muncii se poate observa din 
faptul că schimbarea radicală a ra
portului dintre timpul de muncă 
mecanizat și automatizat, pe de o 
parte, și cel manual, pe de altă par
te, a condus, potrivit unor estimări, 
la creșteri ale productivității muncii 
de 1,5—2,5 ori.

Un alt aspect ce nu poate fi ne
glijat in cadrul procesului de mo
dernizare, și care derivă direct din 
caracterul său complex, constă in 
aceea că, în mod concomitent, tre
buie să se acționeze pe mai multe 
fronturi, astfel incit modernizarea 
sub aspect tehnic și tehnologic să 
fie strins corelată cu modernizarea 
forței de muncă, a pregătirii profe
sionale și cu modernizarea organiza
torică a proceselor de muncă. Alt
fel se ajunge la o insuficientă fruc
tificare a avantajelor ce decurg. în 
mod firesc, din- măsurile de moder
nizare.

în acest cadru de referință, pre
zintă o importanță hotăritoare 
analiza efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la mo
dul de realizare pină in prezent a pro
gramelor de organizare științifică și 
de modernizare. Atrăgind atenția a- 
supra faptului că, in prima etapă, 
s-a pus accentul pe utilizarea mai 
bună a potențialului existent, pe per
fecționarea organizării producției și a 
muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat că „este necesar să se 
treacă cu toată hotărirea la apli
carea. începind cu anul 1988 — care 
se poate spune că este hotăritor — 
a măsurilor de modernizare și per
fecționare a tehnologiilor, a proce
selor de producție, care să determi
ne o îmbunătățire radicală a activi
tății in toate sectoarele, o reducere 
a consumurilor materiale, o creștere

puternică a eficienței întregii acti
vități economice".

Pentru înfăptuirea modernizării în 
toate domeniile de activitate, a sar
cinilor de creștere rapidă a produc
tivității muncii și de ridicare a bu
năstării poporului prezintă o imensă 
valoare teoretică și practică te
zele formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, in magistrala Ex
punere prezentată in ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie a.c. Esențială, 
în acest sens — a subliniat secreta
rul general al partidului — este, mai 
înainte de toate, dezvoltarea pu
ternică a spiritului revoluționar in 
muncă și în gindire, promovarea cu, 
îndrăzneală a noului și înlăturarea 
a tot ceea ce este vechi și perimat. 
Evident, o modernizare autentică și, 
deopotrivă, eficientă implică un ast
fel de mod de gindire și acțiune. 
Demersul rutinier, șablonard ar con
trazice însuși spiritul acțiuni! de 
modernizare, ar fi incompatibil cu 
acesta.

Așa cum reiese cu limpezime din 
strălucitele Teze ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, marea noastră 
bătălie este bătălia pentru om, pen
tru omul nou — purtătorul de cuvint 
al marilor noastre idealuri sociale și 
naționale, animat de spirit revolu
ționar, trăindu-și viața în conformi
tate cu principiile și normele eticii 
și echității socialiste, stăpîn pe cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. Modernizarea economiei, în 
fond. începe și se sfîrșește cu mo
dernizarea oamenilor și, pe acest te
ritoriu — se subliniază în Tezele din 
aprilie — în fața partidului, în fața 
întregului popor se deschide un vast 
cimp de muncă și de afirmare.

„Forța de muncă — releva secre
tarul general al partidului — repre
zintă factorul determinant, hotăritor 
ai dezvoltării". în acest sens, putem 
afirma, pe bună dreptate, că. în ca
drul general al modernizării, activi
tatea de ridicare a calificării forței 
de muncă, de sporire permanentă a 
cunoștințelor celor ce muncesc, de 
ridicare generală a nivelului de cul
tură — politică, tehnică, generală 
— al tuturor oamenilor muncii re
prezintă o sarcină de o importanță 
covirșitoare. De ducerea ei la bun 
sfirșit depind, într-o măsură hotărî- 
toare, îndeplinirea marilor noastre 
programe de dezvoltare, însuși rit
mul progresului nostru în toate do
meniile.

Dr. Constantin IUREA

TÎNĂRUL - protagonist 
al filmului de actualitate

Aflată în plină desfășu
rare, cea de-a Xî-a ediție a 
Galei filmului pentru ti
neret de la Costinești se 
conturează ca evenimentul 
cinematografic al acestui 
an. calitatea peliculelor în
scrise în competiție si cota 
Înaltă de interes a dezba
terilor publice privind cele 
mai noi creații ale cine
matografiei noastre cbnfir- 
mind prestigiul manifestă
rii. Ca întotdeauna. „Gala" 
și-a propus un amplu tur 
de orizont asupra tuturor 
genurilor cinematografice, 
a reunit în selecție reali
zări ale Centrului de pro
ducție București, ale stu
diourilor „Alexandru Sa- 
hia" și „Animafilm", dar și 
lucrări ale studenților da 
la I.A.T.C., ale cineama- 
torilor. în acest exigent 
moment de bilanț, lung- 
metrajului de ficțiune i se 
pot remarca certe progre
se. atestate de diversifi
care a tematicii si a tipo
logiilor. eforturile de anu
lare a unor stereotipii in 
conflicte și situații, precum 
Si de evoluția mijloacelor 
de expresie. Predominant 
in selecție, filmul de ac
tualitate a generat cele 
mai pasionante discuții la 
întîlnirile intre realizatori 
Si spectatori. Interesat să 
intilnească pe ecran perso
nalități si fapte ale efer
vescentului prezent si să 
se confrunte cu propria sa 
imagine, tinărul public de 
la Costlnesti se dovedește 
receptiv la problematica 
propusă de cineaștii preo
cupați de impactul cu rea
litatea zilei de azi.

Prospețimea unghiului de 
vedere in abordarea marii 
teme a muncii face din 
„Niște băieți grozavi" (sce
nariul : Mihai Opriș. Au
rora Icsari : regia Cornel 
Diaconul un film antre
nant. spontan, atrăgător si 
convingător în intenția sa 
de a vorbi despre erois

mul cotidian al unei echi
pe de mecanizatori. Oco
lind grandilocventa, ape- 
lind la umorul de bună ca
litate. pelicula reușește cî
teva portrete memorabile, 
atașante de tineri dăruit! 
trup și suflet meseriei lor 
și ideii de afirmare a nou
lui. Unul dintre cele mai 
importante argumente ale 
acestei reușite este auten
ticitatea. calitate ce carac
terizează atit ambianta 
descrisă, cit, mai ales, psi- 
hologiile. De mult adevăr 
omenesc beneficiază si

Iind pecetea de speci
fic național a peliculei. 
Despre perseverentă, pu
tere de sacrificiu și încre
dere în afirmarea noului 
vorbește și filmul „Vulca
nul stins" (scenariul : Du
mitru Carabăț ; regia : 
George Cornea), incursiu
ne in universul unei profe
siuni a curajului, cea de 
geolog. Confruntarea unor 
concepții diferite de viață, 
in care mentalitățile retro
grade sint invinse cu forța 
de convingere a gesturilor 
generoase și cutezătoare.

GALA FILMULUI PENTRU TINERET 
DE LA COSTINEȘTI

„Miracolul" (scenariul : 
Ion Băieșu și Tudor Mă- 
răscu. regia Tudor Mărăs- 
cu), prezentat in premieră 
absolută la Costinesti. un 
omagiu dedicat „efortului 
eroic al celor care au 
transformat în pămint ro
ditor nisipurile mișcătoare 
din sudul Olteniei", cum 
precizează post-genericul. 
Plasind acțiunea in urmă 
cu două decenii, filmul ur
mărește căutările febrile 
ale unui inginer agronom, 
pentru care fertilizarea 
unor soluri nisipoase devi
ne un pariu al vieții. Te
nacitatea personajului, ex
traordinara lui putere de a 
depăși eșecurile si de a o 
lua de la capăt, capacita
tea de a-i mobiliza pe cei
lalți in temerara sa intre- 
prindere sint insușiri ce 
creionează eroului o sta
tură morală exemplară. 
Meritul regizorului este a- 
cela de a fi ridicat faptele 
la rang de metaforă, ra
cordul dintre narațiunea 
cinematografică si unul din 
miturile fundamentale ale 
culturii noastre. cel al 
Meșterului Manole. innobi-

capătă semnificația unei in
teresante dezbateri mo
rale.

Viguroasa tendință etică 
a filmului nostru de actua
litate se manifestă și în 
„Nclu", filmul de debut al 
tinărului Dorin Mircea Do- 
roftei. după un scenariu de 
Dumitru Radu Popescu, o 
altă premiefă absolută la 
Costinești. Examinind cu 
finețe raportul dintre ge
nerații, dintre părinți și co
pii, pelicula pledează emo
ționant pentru cinste și in
tegritate morală, pentru 
responsabilitate in viața de 
familie și reamintește adul- 
tilor datoria de a proteja 
sănătatea copilăriei. Des
pre meandrele relației din
tre adolescenți și educato
rii lor este vorba și in „Ex
temporal la dirigenție" 
(scenariul : George Sovu. 
regia : Nicolae Corjos). un 
atrăgător portret al virstei 
primelor iubiri, cu întim- 
plări pline de haz și tîlc. 
avind ca protagoniști elevi 
și profesori. Tinerii zilei de 
azi vor fi eroi principali și 
in filmele ultimelor două 
zile de concurs, „Rezervă 
la start" (scenariul : An-

ghel ,Mora și Șerban Mari
nescu ; regia : Anghel 
Moral, o pledoarie pentru 
sportivitate in sport, dar și 
in viață, și „In fiecare zi 
mi-e clor de tine" (scena
riul Octavian Save. regia 
Gheorghe Vitanidis), un 
muzical agreabil. dedicat 
ideii de reușită prin perse
verență.

Foarte receptiv la aceste 
pelicule inspirate din rea
litățile contemporane, pu
blicul „Galei" a fost impre
sionat de substanța ideati
că și de profesionalismul 
realizării celor două ecra
nizări înscrise in competi
ție. „Flăcări pe comori", 
regizat de Nicolae Mărgi- 
neanu. după un scenariu in 
care Ion Brad a distilat te
mele fundamentale ale pro
zei lui Ion Agirbiceanu, și 
„Moromeții", temerara, dar 
izbutita încercare a lui Ste
re Gulea de a transpune 
in imagini (in calitate de 
scenarist și regizor) epica 
volumului I din romanul 
omonim de Marin Preda. 
Cele două filme dovedesc 
încă o dată cit de generoa
să este oferta literaturii 
noastre pentru cinema
tograf.

Publicul de la Costinesti 
a făcut interesante suges
tii cineaștilor, discuțiile 
reușind să le evidențieze 
meritele, dar și să sesizeze 
pe alocuri lipsa de autenti
citate a unor ambianțe sau 
dialoguri ori schematismul 
unor soluții dramaturgice. 
Exprimate cu spontaneita
te. bună credință și. nu de 
puține ori. cu mare compe
tență, aceste opinii îi vor 
călăuzi cu siguranță pe 
realizatorii noștri în viitor. 
Manifestare cinematografi
că de anvergură. „Gala fil
mului pentru tineret" de la 
Costinești asigură un ge
neros și exigent schimb de 
experiență intre cineaști și 
spectatori.

Dana DUMA

teatre
• Teatrul Mic <14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
9 Teatrul „Nottara** <39 31 03, la „Ex- 
poflora" din parcul Herăstrău) : 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 14—18
a Teatrul satlric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 36 78, grădina Boema) ; O 
seară la Boema — 19,30
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cintă, ciocirlie 
— 18
a Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la sala Teatrului Mic) : Cum se cuce
resc temelie — 18.30
a Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Hai 
copil la joc — 18,30

cinema
a Păstrează-mă doar pentru tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 13:
17.15; 19.30, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9: 11.13; 13.30: 15.45: 18; 20, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18; 20 a In fiecare zi mi-e dor de tine : 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19 a Să-ți vorbesc despre mine: ARTA 
(213186) — 9; 11; 13: 15; 17.15: 19,30 a Niște băieți grozavi : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19 a Flăcări pe comori : DOINA
(16 35 38) — 17; 19
a Rezervă la start : BUZEȘTI
<50 43 58) — 15; 17: 19
a Acțiunea „Autobuzul**: VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
a Omul de pe bulevardul Capucini
lor : AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18: 20. la grădină — 21. 
FLAMURA (85 77 12) — 9: 11; 13.15; 
15,30; 17,45: 20
a Clștigătorul nr. 7 : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11: 13.15
a Șatra: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
li: 13: 15: 17: 19
a Cineva In fața ușii : POPULAR 
(33 15 17) — 15: 17: 19
8 Misiune specială : MELODIA
(11 13 49) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20 
a Lovitură fulgerătoare : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20 
a Călărețul cu eșarfă albă : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11: 13,15; 15,30:
17,45; 20
a Legenda Iul On Dai : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11 ; 13: 15: 17; 19
a Program de vacanță : PACEA 
(71 30 85) — 9; 11; 13
a Toată lumea cintă, ride șl dan
sează : TIMPURI NOI (15 6110) —
15.30; 17,45: 20



SClNTEIA - joi 4 august 1988 PAGINA 5

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Mali

(Urmare din pag. I)

înminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Seydou Niare a trans
mis președintelui Nicolae Geaușescu, 
din partea președintelui Republicii 
Mali, Moussa Traore, secretar gene
ral al Uniunii Democrate a Poporu
lui Malian, cele mai bune urări de 
fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul român.-

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sint evidențiate 
legăturile de prietenie și cooperare 
existente intre țările și popoarele 
noastre, precum și dorința dezvoltă
rii și întăririi lor in continuare.

TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Plenara Consiliului 

Național al Organizației Pionierilor

Mult iubite și stimate tovarâșe Nicolae Ceaușescu,

în numele milioanelor de pionieri și șoimi ai patriei, al tuturor copiilor 
României socialiste și al cadrelor care ic îndrumă activitatea, noi, parti
cipant! la Plenara Consiliului National al Organizației Pionierilor, vă adre
săm din adincul Inimilor, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
cele mai calde mulțumiri, sentimentele de aleasă dragoste, profund respect 
și fierbinte recunoștință pe care le nutrim fa(ă de dumneavoastră, pentru 
activitatea revoluționară pe care, cu neasemuit patriotism, dăruire și clar
viziune științifică, o puneți în slujba celor mai nobile idealuri ale poporului 
nostru, pentru condițiile minunate de viată, muncă și învățătură de care 
beneficiem prin înalta dumneavoastră grijă ce ne veghează și ocrotește 
copilăria fericită.

Gindurile tuturor copiilor patriei se Îndreaptă, totodată, cu fierbinte dra
goste. aleasă stimă, prețuire și recunoștință către tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și dc știință, militant 
de frunte al partidului și statului nostru, care își dedică viata cu dăruire 
?i abnegație revoluționară făuririi noului destin al patriei, dezvoltării con- 
inue a științei, invățămintului, artei și culturii românești, formării și afir

mării multilaterale a personalității umane.
în întreaga noastră activitate de educare și formare a tuturor copiilor 

tării ca patrioti și comuniști adevărat), ca oameni de nădejde ai patriei 
noastre, sintem călăuziți și urmăm neabătut, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, înaltul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, de 
vibrant patriotism, dăruire și cutezanță revoluționară pentru înflorirea con
tinuă a României socialiste și afirmarea ei liberă și demnă între națiunile 
lumii. într-un climat de pace, prietenie și înțelegere intre popoare.

Noi, tinerele vlăstare ale patriei, știm că numai in condiții de liniște și 
pace copiii pot crește și învăța, se pot bucura de tot ceea ce a creat mai 
valoros geniul uman și, de aceea, vă mulțumim din suflet pentru înțeleaptă 
și strălucita activitate pe care, cu profund umanism și înaltă răspundere 
pentru soarta omenirii, o desfășurați in vederea asigurării triumfului păcii 
șl rațiunii, pentru înțelegere, prietenie și colaborare intre toate popoarele, 
pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.

Trăind, crescind și învățind în cea mai glorioasă epocă din multimilenara 
Istoric a poporului nostru, perioadă profund marcată de excepționala dum
neavoastră personalitate, beneficiind de condiții pe care nu le-a avut nici 
o generație tinără in trecut, ne angajăm solemn, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să învățăm șl să muncim cu dăruire, să ne pre
gătim temeinic pentru muncă și viață, să ne iubim cu ardoare patria, parti
dul și poporul, să devenim — așa cum ne cereți dumneavoastră — tineri 
revoluționari, comuniști .adevărați, care să ducă eu cinste, mai departe, no
bilele tradiții de viață,' lujSU și nfiihcă 'r^bluționără ale popordlui h»stfu‘.‘

Multumindu-vă încă o dată din toată inima pentru dragostea Și grija 
eu tare ocrotiți permanent anii noștri tineri, vă rugăm, cu deosebită stimă 
și profund respect, să primiți, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mal fierbinți urări de multă sănătate și putere de 
muncă, ani multi si rodnici in fruntea partidului și (arii, spre binele și 
prosperitatea întregului nostru popor, spre gloria șl înflorirea scumpei noas
tre patrii, spre triumful cauzei progresului șl păcii in întreaga lume.

★

Miercuri, 3 august, s-a desfășurat 
la Cimpina, in cadrul forumului na
țional al pionierilor. Plenara Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor, care a analizat și dezbătut. 
’Ctivitatea desfășurată de consiliile 
și comandamentele pionierești în 
direcția îmbunătățirii muncii de edu
care comunistă, patriotică, în spirit 
revoluționar a celei mal tinere ge
nerații a patriei, pentru transpune
rea in practică a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, a 
indicațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pri
vind formarea omului nou al socie
tății noastre. Totodată, plenara a 
stabilit noi direcții de acțiune și mă
suri de intensificare a activității po
litico-educative-desfășurate de Orga-

BOX. Campionatele republicane 
de box au programat miercuri in 
Sala sporturilor din Constanța ulti
mele intilniri din cadrul sferturilor 
de finală.

Intr-unui dintre cele mai atractive 
meciuri, la categoria grea, deținăto
rul titlului. Petre Bornescu, l-a în
vins la puncte pe tinărul Gavril 
Ardeleanu.

Alte rezultate : categoria semi- 
ușoarâ : Ionel Panaite b.p. Marian 
Dumitrescu ; Ion Dudău b.p. Fre- 
derich Schuller ; Daniel Măeran b.p. 
Florin Dumbravă ; Regep Nedini 
b.p. Petre Gigei; categoria mijlocie: 
Valentin Mihai cîștigă prin abandon 
in repriza a 111-a la Emil Constan- 
tinescu ; Viorel Calciu b.p. Costică 
Grecu ; Vasile Florian b.p. Tudorel 
Plotoagâ : Marius Ștefan b.p. Mi- 
halache Turcu ; categoria grea : Ion 
Simina învinge prin abandon in 
prima repriză pe Liviu Iacob ; Iile 
Corbu b.p. Viorel Enescu : Dumitru 
Beșliu ciștlgă prin abandon în re
priza a Il-a la Vasile Feher ; ca
tegoria ușoară : Viorel Mihăilă b.p. 
Viorel Morovan ; Constantin Ivan-

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a adresat președintelui Republicii 
Mali calde urări de sănătate și feri
cire personală, de. pace, progres și 
prosperitate pentru poporul malian 
prieten.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, subli- 
niindu-se bunele relații de prietenie 
și colaborare dintre România șl Mali, 
se apreciază că există posibilități 
pentru dezvoltarea jnai puternică a 
acestor raporturi, Îndeosebi In do
meniul cooperării economice și al 
schimburilor comerciale. Este expri

*

nizația Pionierilor și Organizația Șoi
milor Patriei pentru educarea tuturor 
copiilor țării in spiritul patriotismu
lui socialist, revoluționar, al dragos
tei față de patrie, partid și popor, în 
lumina exigențelor și sarcinilor re
ieșite din expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie și la Consfătui
rea de lucru cu activul și cadrele de 
bază din domeniile activității organi
zatorice, ideologice și politico-edu
cative din 23 iunie 1988.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

ACTUALOTATEA SPORTIVĂ
cea învinge prin KO in repriza a 
Il-a pe Mihai Pirvu.

Astăzi, cu începere de la ora 17, 
se va desfășura prima gală semi
finală.

ȘAH. La Timișoara au continuat 
miercuri întrecerile Campionatului 
mondial de șah pentru juniori și 
copii.

Rezultate Înregistrate In runda a 
9-a : grupa pină la 10 ani : fete : 
Mira Rosenberg (Israel) — Corina 
Peptan (România) 0—1 ; Monika Bo- 
browska (Polonia) — Irina Pușca- 
riu (România) 1—0 : băieți : Nemeth 
(România) — Vasilev (Bulgaria) 
1—0 ; Vilorla (S.U.A.) — Zainea 
(România) 1—0 ; Housk (Anglia) — 
Venturini (Italia) remiză ; grupa 
pină la 13 ani : fete : Corina Ni- 
colcea (România) — Maria Valeeva 
(Bulgaria) 1—0 ; Mihai Narcisa 
(România) — Anne Brady (Irlanda) 
1—0 ; Marija Miloradovicl (Iugosla
via) — Zu Chen (R.P. Chineză) 0—1; 
bâiefi : Parker (Anglia) — Wallace 
(Australia) 1—0 ; Theocarldes (Ci
pru) — Sylvan (Danemarca) remi
ză ; grupa pină la II ani : fete : Si

mată, totodată, dorința de a dez
volta colaborarea rofriâno-maliană pe 
plan internațional, in interesul am
belor popoare, al cauzei păcii șl în
țelegerii in lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu ■ 
urat noului ambasador succes in în
deplinirea misiunii încredințate și 
l-a asigurat de sprijinul Consiliului 
de Stat și al său personal.

La solemnitate și la convorbirea 
care a avut loc cu acest prilej au 
participat loan Totu, ministrul afa
cerilor externe, și Dumitru Apostoiu, 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Sooialiste România, a transmis 
primului-ministru ăl Republicii A- 
rabe Yemen, Abdel Aziz Abdel 
Ghani, o telegramă prin care, cu 
prilejul reinvestirii sale în această 
funcție, li adresează calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și succes în activitatea sa 
de mare răspundere.

★
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, a tri
mis o telegramă tovarășului Gheor- 
ghi Atanasov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, în care, în numele 
guvernului și al său personal, expri
mă sincere condoleanțe în legătură 
cu pierderea de vieți omenești, pro
vocate de prăbușirea unui avibn de 
pasageri In apropierea aeroportului 
din Sofia.

In telegramă sint transmise fami
liilor celor dispăruți sentimente de 
compasiune, iar celor accidentați 
urări de grabnică însănătoșire.

Cronica zilei
Miercuri dimineața navele militare 

turcești „Yucetepe" și . „Adatepe", 
care au efectuat O vizită în portul 
Constanța, au părăsit apele terito
riale românești.

Pe timpul cit s-âu aflat in țara 
noastră, membrii echipajelor eu vi
zitat monumente istorice și obiective 
culturalrturistice din municipiul Con
stanța și de pe litoralul românesc al 
Mării Negre.

t V
20,00 Telejurnal
20.25 Timp și anotimp tn agricultură
20,40 MIndria de a fi cetățean al Româ

niei socialiste • Performanța — 
un mod revoluționar de a-țl face 
datoria (colori

21,00 Roman-foileton (color). ..Țărmul 
vieții". Producție a studiourilor 
sovietice, premieră pe tară. Cu : 
furi Solomin, Liudmila Titova, V. 
Safonov. E. Vitorgan, B. Ivanov, 
E. Vestnik. Scenariul : Igor Bol- 
garin, Viktor Smirnov. Regia : 
furl Solomin. Episodul 2...

. M.-50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

vremea
Institutul dc meteorologie ?1 hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 4 august, ora 
20 — 7 august, ora 20. tn tară : Vre
mea va fi in general instabilă, mal 
ales în regiunile nordice. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări . mai persistente 
în vestul, nordul și centrul țării, unde 
vor cădea ploi care vor ai’ea mal ales 
caracter de aversă însoțite de descăr
cări electrice și Izolat de grindină. în 
restul teritoriului aceste fenomene se 
vor semnala pe arii mai restrînse. Pe 
alocuri, cantitățile de apă. pot depăși 
20 de litri pe mp în 24 de ore. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări la începutul intervalului 
predominînd din sector nordic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în 
general între 10 $î ta grade, iar cele 
maxime între 20 șl 30 de grade, local 
mai ridicate în sud. La București ; 
Vremea va deveni, în general, instabi
lă. Cerul va fi variabil. Temporar vor 
cădea averse de ploaie însoțite și de 
descărcări electrice. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 16 și 19 
grade, iar maximele între 27 și 31 de 
grade.

mona Tufă (România) — Silvia Real 
(Spania) 1—0 ; Eleonora Balint 
(România) — Maria Sylitsia (Indo
nezia) remiză ; Antonela Stefanova 
(Bulgaria) — Tea Lanceva (U.R.S.S.) 
0—1 ; băieți : Sofronie (România) — 
Claensen (Belgia) remiză ; Kamski 
(U.R.S.S.) — Jaracz (Polonia) 1—0 ; 
juniori II : fete : Luminița Radu 
(România) — Ruxandra Ignăteseu 
(România) remiză ; Sofiko Tere- 
ladze (U.R.S.S.) — Katarina Da- 
browska (Polonia) 0—1; băieți:Sirov 
(U.R.S.S.) — Lautier (Franța) 1—0 ; 
Sadler (Anglia) — Siege (Canada) 
1—0.

ATLETISM. Proba feminină de 
1 500 m din cadrul concursului inter
național de atletism de la Monte 
Carlo a fost dominată de sportivele 
românce Mitica Junghiatu-Constantin 
(4'03"49/100), Doina Melinte (4'03” 
53/100), Viorica Ghican (4’04”17/100), 
clasate in această ordine pe primele 
trei locuri.

în cursa de 100 m garduri a ciș- 
tigat Anne Piquereau (Franța) în 
12”94T00, urmată cu același timp de 
românca Mihaela Pogăceanu.

Elncuentă ilustrare a politicii profund umaniste 
a partidului de creștere a bunăstării poporului

MAJORAREA RETRIBUȚIILOR 
In industria ușoară

Pe baza Decretului Consiliului de 
Stat nr. 206 1988, începînd cu data 
de 1 august s-au majorat și 
retribuțiile tarifare mai mici de

Categoriile de Încadrare 
ale personalului muncitor Retribuția tarifară

Rețeaua tarifară Ia care se aplică majora
rea retribuțiilor tn etapa 

I, de la I august
înainte de 
majorare

După 
majorare

Muncitori calificați 
— muncitori retribuit! Pe rețeaua tarifară

„Tăbăcărie" 1 bază — 1, treapta I 1 935—1984 2 336-2 385
— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară

„Prelucrare cauciuc" I bază — 2 bază 1 847—1 984 2 258—2 385
— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară

„Confecții piele"
— muncitori retribuit! pe rețeaua tarifară

1 bază — 2, treapta I 1 808—1 975 2 229—2 385

„Textile" 1 bază — 2, treapta II 1 799-1 994 2 219—2 395

Muncitori necalificați
— muncitori retribuiți P« rețelele tarifare

„Tăbăcărie" și „Prelucrare cauciuc" toate categoriile 1 554—1 857 2 043—2 287
— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară

„Confecții piele" 
— muncitori retribuit! pe rețeaua tarifară

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

„Textile" toate categoriile 1 525—1 818 2 014—2 268

Tot de la 1 august se măresc și retribuțiile tarifare 
mai mici de 2 000 lei lunar ale muncitorilor calificați și 
Recalificați din industria ușoară, care sint retribuiți pe 
alte rețele tarifare decit cele specifice acestei ramuri 
economice.

De asemenea, de la 1 august se măresc și retribuțiile 
mai mici de 2 000 lei ale personalului TESA din unită

țile industriale subordonate Ministerului Industriei 
Ușoare. Aceste retribuții se majorează de la nivelul 
actual de 1 500—1 980 lei lunar, la 2 000—2 365 lei lunar, 
diferențiate pe clase de retribuire.

Tată, ltț continuare, cîteva exemple concrete privind 
majorarea veniturilor oamenilor muncii din industria 
ușoară :

încadrată la categoria 1, treapta a Il-a, retribuită pe rețeaua tarifară „Textile**, cu e vechime ne
întreruptă în aceeași unitate de 5 ani

— în lei —

Venituri

în cazul realizării integrale 
a sarcinilor de plan

în cazul depășirii sarcinilor 
de plan cu 10 la sută

pînă la 
majorare

după 
majorare ♦)

ptnă la 
majorare

după 
majorare •)

Retribuția tarifară I 877 2 287 1 877 2 287
Partea variabilă a retribuției :
Sporul de vechime (6 Ia sută) 113 137 113 137
Adaosul de acord — — 188 229
Premii pentru realizări deosebite

(5 la sută) 94 114 94 114
Stimulente suplimentare pentru export

(4 la sută), corespunzător unui volum de

f - vv-1 , V v lx-j-ph s, vwi w V’ B-V”’ vuiic.pl» uvoiuuie bUHJUIIIf UCL/KICIU1 V

țiului: de Stat nr. 46! 1982 li 24011982.
In cazul nerealizării sarcinilor de plan; retribuția ‘ie acordă în conformitate cu prevederile legale.

export de 50 la sută din 
întreprinderii

producția totală a
91 — un

•) Retribuțiile tarifare majorate cuprind ti' corn pensațiile bănești acordate conform decretelor Const-

TĂLPUITOR
încadrat la categoria a 2-a, treapta 1, retribuit pe rețeaua tarifară „Confecții piele**, cu o vechime ne

întreruptă in oceeași unitate de 4 oni
— !n lei —

Venituri —

în cazul realizării integrale 
a sarcinilor de plan

în cazul depășirii sarcinilor 
de plan cu 10 la sută

pină la 
majorare

după 
majorare •)

pină la 
majorare

după 
majorare •)

Retribuția tarifară 1 975 2 385 1 975 2 385
Partea variabilă a retribuției :
Sporul de vechime (3 la sută) 59 72 59 72
Adaosul de acord «— — 197 238
Premii pentru realizări deosebite 

(5 Ia sută) 99 119 99 119
Stimulente suplimentare pentru export

(4 la sută), corespunzător unui volum de 
export de 50 la sută din producția totală a 
întreprinderii 95 105

•) Retribuțiile tarifare majorate cuprind fi com pensațiile bănești acordate conform decretelor Consi
liului de Stat nr. 46:1982 si 24011982.

tn cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă în conformitate cu prevederile legale.
în legătură cu modul de apli

care a prevederilor decretului Con
siliului de Stat nr. 206/1988 In 
industria ușoară, menționăm că 
și pentru oamenii muncit din 
această ramură sint valabile 
precizările făcute de Ministe
rul Muncii in ziarul nostru

Lucrez la Combinatul pentru In
dustrializarea lemnului Pipera, una 
dintre unitățile moderne ale in
dustriei noastre. Am citit - in ziare 
decretul pentru aplicarea majoră
rii retribuțiilor personalului mun
citor de ale cărui prevederi voi 
beneficia, încă din această etapă, 
împreună cu mii și mii de oa
meni- ai muncii. Primul nostru 
gind este să răspundem prin fapte 
de muncă, prin rezultate superioa
re acestei măsuri care exprimă gri
ja statornică a partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea nivelului de trai 
ai oamenilor muncii și îmbunătă
țirea calității vieții noastre.

Noua majorare a retribuțiilor 
personalului muncitor, în condiții

Azi, despre

2 000 lei lunar ale personalului 
muncitor din industria ușoară. 
Noile retribuții majorate ale mun
citorilor calificați și necalificați

ȚESĂTOARE

de duminică, 31 Iulie, privind ma
jorarea părții variabile a retribu
ției. păstrarea drepturilor de alo
cație de stat pentru copii, nemo- 
dificarea chiriilor, majorarea pla
foanelor de venituri ale părinților 
în funcție de care se atribuie 
bursele elevilor și studenților.

La muncă exemplară, venituri mai mari
le menținerii alocațiilor de stat, a 
stabilității prețurilor la bunurile de 
consum și servicii, este rezultatul 
dezvoltării puternice a țării, a eco
nomiei naționale sub conducerea 
înțeleaptă, clarvăzătoare a parti
dului, a secretarului său general, 
înțelegem bine că pentru viața 
nouă pe care o trăim, viață clădi
tă pe muncă, sintem datori să fa
cem tot ceea ce depinde de noi 
pentru realizarea tuturor prevede
rilor planului, pentru creșterea efi
cienței Întregii noastre activități 
economice. Răspunsul nostru mun
citoresc se materializează in pri
mul semestru al anului prin reali
zarea planului Ia producția-marfă 
tn proporție de 101 la sută, iar la 

din unitățile industriale subordo
nate M.I.U., retribuiți prin rețelele 
tarifare specifice acestui domeniu 
de activitate, vor fi următoarele :

— în lei —

menținerea neschimbată in perioa
da 1 august 1988 — 31 august 1989 
a contribuției lunare pentru copiii 
din creșe și grădinițe etc.

Grupaj reolizat de
Mihai IONESCU

productivitatea muncii — de 108 
la sută. In aceeași perioadă, gra
dul de înnoire a producției la mo
bilă — principalul produs al com
binatului — este de 48 la sută. Răs
punsul muncitoresc prin fapte cu
prinde și un amplu program de 
modernizare a producției, de valo
rificare superioară a lemnului și a 
celorlalte materii prime, de creș
tere a ponderii produselor de ni
vel mondial, competitive la export.

Puternic stimulat de majorarea 
retribuțiilor de care, in acest an, 
beneficiază peste 3 900 oameni ai 
muncii din combinatul nostru, în
tregul colectiv este hotărit să ac
ționeze mai stăruitor pentru ridi
carea calificării tehnico-profesio- 
nale, a exigenței și răspunderii in 

Simțim din plin 

grija partidului, 

a societății
Și noi, tinerii metalurgiștl, ne-am 

numărat printre primele categorii 
de oameni ai muncii cărora li s-au 
majorat de la 1 august retribuțiile 
— expresie a grijii partidului nos
tru. a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
ridicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc, pentru creșterea 
continuă a bunăstării poporului.

Cu toții, oamenii muncii din în
treprinderea noastră apreciază că 
această amplă acțiune de creștere 
a veniturilor are loc în condițiile 
stabilității preturilor, ale menține
rii neschimbate a chiriilor pentru 
tocuințe. a aiocatiilor pentru copii. 
Toate acestea constituie un puter
nic îndemn pentru a munci mai 
bine, mai eficient, pentru a obține 
rezultate superioare in întreaga 
activitate a unității noastre.

Vlăhițenii s-au ocupat dintotdea- 
una de plămădirea și prelucrarea 
fontei, generații întregi formin- 
du-se la gura furnalelor și cuptoa
relor. Dar mie și colegilor mei, 
care alcătuim o nouă generație de 
metalurgiști, ne place să spunem 
că întreprinderea de fier are vîrsta 
noastră. Pentru că. in ultimele 
două decenii, s-au construit și pus ' 
în funcțiune noi capacități — tur
nătoria II și secția prelucrări cilin
dri ; totodată, s-au modernizat 
complet turnătoria I — unde lu
crez ca turnător-formator — și sec
ția de prelucrări mecanice. întrea
ga înfățișare și dotare tehnică a 
unității este complet schimbată 
fată de ceea ce era cu două de
cenii în urmă. Știu bine asta tatăl, 
mama și fratele meu — acum for
măm o familie completă de meta
lurgiști — dar o constatăm și noi, 
cei peste opt sute de tineri ai În
treprinderii. Datorită și muncii 
noastre, a tinerilor, la sfîrșitul pri
mului semestru al acestui an în
treprinderea de fier Vlăhița s-a 
situat pe locul II în întrecerea so
cialistă pe ramură, realizind su-' 
plimentar peste o mie tone fontă 
brută și 900 tone utilaj tehnologic, 
depășind planul la toii indicatorii.

In aceste rezultate se află și o 
parte a muncii mele. Ca tinără 
muncitoare. în această epocă de 
împliniri fără egal din întreaga is
torie ț patriei noastre, trăiesc, la 
fel ea ți . colegele mele de muncă, 
ca toți tinerii întreprinderii, sen
timentul înălțător al utilității, al 
participării active la făurirea valo
rilor materiale și spirituale ale tă
rii. Simțim din plin grija partidu
lui. a societății față de om. fată de 
munca și viața lui. grija ce se ma
nifestă atit de amplu și divers. 
Majorarea retribuției personalului 
muncitor este un puternic îndemn 
de a pune in valoare întreaga 
noastră capacitate de muncă si de 
creație, de a răspunde zj de zi 
prin noi și tot mai importante fap
te de muncă. îndeplinlndu-ne e- 
xemplar sarcinile ce ne revin. 
Scriu aceste rinduri ca un angaja
ment de tinăr comunist — in urmă 
cu o lună am fost primită în rin- 
durile partidului — de a-mi per
fecționa necontenit cunoștințele 
profesionale pentru a corespunde 
pe deplin exigențelor locului de 
muncă, de a munci mereu mai 
spornic și cu eficiență sporită spre 
a contribui tot mai mult la men
ținerea Întreprinderii noastre pe 
un loc fruntaș și. prin aceasta, la 
dezvoltarea și înflorirea patriei 
noastre dragi. România socialistă.

KOLOZSI Aqnes 
muncitoare la întreprinderea 
de fier Vlăhița, județul Harghita

muncă, spre a realiza integral, Ia 
toți indicatorii, planul pe acest an, 
a ridica necontenit nivelul calitativ 
al produselor și a gospodări cu 
eficiență superioară mijloacele ma
teriale și financiare încredințate 
de societate spre administrare. Sint 
cîteva dintre gindurile pe care le 
transpunem în noi fapte de mun
că. cu hotărirea fermă de a ne face 
datoria, de a realiza în mod 
exemplar toate sarcinile ce ne re
vin în acest al treilea an al ac
tualului cincinal.

Nicolae BARBU 
muncitor, Combinatul 
de industrializare a lemnului 
Pipera-București
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• CALCULATOR POLIVA
LENT. în Statele Unite a fost realizat un 
nou tip de calculator, care îmbină caracte
rul de universalitate cu simplitatea manipu
lării. Pentru noul calculator s-au pus la 
punct pină în prezent peste 1 000 de pro
grame, el devenind astfel utilizabil in cele 
mai diverse domenii de activitate : in in
dustrie. in cercetarea științifică, in proiec
tare, in operațiunile bancare, in invățămint 
etc. Intr-un spital, de exemplu, un aseme
nea calculator poate înmagazina, timp de 25 
de ani, toate datele în legătură cu pacienții 
respectivei unități medicale. „Unul dintre 
programe este astfel întocmit incit utiliza
rea calculatorului nu necesită o pregătire 
specială a operatorului, mașina electronică 
dictind ea însăși ordinea operațiunilor de 

efectuat", informează revista „Industries et 
Techniques".

• FĂRĂ RISIPA DE METAL. pe 
plan mondial, laserul se afirmă tot mai in
tens și in industria de prelucrare a metale
lor. Specialiști din Bulgaria au realizat un 
sistem laser automatizat pentru tăierea de 
folii metalice, cu o viteză de pînă la 4 me
tri pe minut. Sistemul laser, pe bază de 
corp gazos, a intrat in funcțiune la Combi
natul de electrocare „6 Septembrie" din 
Sofia. Prin cuplarea sistemului laser cu un 
calculator, programul de decupare a meta
lului se elaborează automat, foliile fiind in 
așa fel croite incit să se asigure folosirea 
cit mai rațională a materialului. Rod al co
laborării dintre mai multe intreprinderi in

dustriale și institute de cercetări din Bulga
ria, noua instalație va fi, in curind, urmată 
de o altă mașină, respectiv de ștanțare, ac
ționată tot cu ajutorul laserului. In pre
zent, această mașină este supusă Ia proba 
tn diverse uzine.

• SURSE NOI DE ENERGIE.
La Beijing a fost înființat de curind un 
centru de cercetare și de pregătire a cadre
lor in domeniul formelor regenerabile de 
energie. înzestrat cu laboratoare și. insta
lații moderne, centrul ocupă o suprafață ,de 
peste 20 000 de mp. Eforturile specialiștilor 
vor fi Îndreptate în direcția găsirii unor 
metode de utilizare cit mai eficientă a bio- 
gazului, energiei solare și a vintului, cit și 
a punerii la punct de noi tehnologii de eco

nomisire a energiei electrice. Noua 
tuție este prima cu acest profil care 
ționează in China.

lnsti- 
func-

• INSTALAȚIE CAPABILĂ DE 
AUTOPERFECȚIONARE. In Marea 
Britanie a fost realizat, In premieră, un 
echipament biotehnologic complet automa
tizat.'Este vorba de o instalație tn stare să 
stabilească, în numai cinci ore, in loc de 
8—15 zile,, cit este necesar in mod obișnuit, 
cea mai bună metodă de purificare a unui 
eșantion de anticorpi. în plus, noul echipa
ment este înzestrat cu capacitatea de a se 
autoperfecționa. După ce, in prealabil, a 
realizat o serie întreagă de teste, el iși ana
lizează propria experiență și decide proce

dura optimă de purificare aplicabilă In ca
zul mostrei respective de anticorpi.

• INAMICUL ANTIBIOTICE
LOR.
Avenir" 
nală de _ ...... _
tura tridimensională a penicilinazei, o enzi- 
mă produsă de bacteriile devenite rezisten
te la penicilină. Respectiva enzimâ zădăr
nicește tratamentele cu antibiotice. Cunoaș
terea acestui adevărat inamic al medica
mentelor ii va ajuta, fără îndoială, pe bio
logi sâ înțeleagă mai bine cum dobindesc 
germenii bacterieni rezistență la antibiotice. 
„Clarificarea structurii enzimei va permi
te și fabricarea unor antibiotice mai efi
ciente, prin asocierea lor, bunăoară, cu 
unele substanțe care ar inhiba in mod ra

Revista franceză „Sciences et 
informează că o echipă internațio- 
biologi a reușit să elucideze struc-

dical enzima dăunătoare", notează revista 
citată.

• PESCUIT ELECTRONIC.
tronica își găsește aplicații pînă și în do
meniul pescuitului sportiv, după cum do
vedește o invenție recent brevetată in Po
lonia. Este vorba de un flotor cu diodă lu- 
miniscentă și un amplificator miniatural 
alimentat cu o baterie. Flotorul facilitează 
pescuitul mai ales in cursul nopții, dioda 
din virful flotorului sclipind cu intermi
tente atunci cind peștele apucă nada și 
luminind continuu atunci cind acesta s-a 
prins in cirlig. Circuitul curentului care 
alimentează dioda de la amplificator este 
închis prin intermediul apei, care unește 
contactul situat sub flotor cu cel aflat 
deasupra acestuia.

*
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Schimb de mesaje
Intre secretarul general al P.C.R. 

si secretarul general al P. C. Tunisian
TUNIS 3 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Corțiu- 
nist Român, au fost transmise tova
rășului Mohamed Harmel. secretar 
general al Partidului Comunist Tu
nisian. un cald salut prietenesc și 
cele mal bune urări de succese in 
activitate.

Mulțumind pentru salutul și urări
le adresate, secretarul general al 
P.C. Tunisian a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut tovărășesc, sentimen
tele sale de stimă și prețuire. îm
preună cu cele mai bune urări de

sănătate și fericire personală, iar 
comuniștilor și întregului popor ro
mân succese tot mai mari în con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către secretarul 
general al Partidului Comunist Tu
nisian a tovarășului Ion Cuman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a participat, la Tunis, la lucră
rile Congresului extraordinar al A- 
dunării Constitutionale Democratice 
din Tunisia. Cu acest prilej, au fost 
discutate aspecte ale dezvoltării re
lațiilor bilaterale.

ÎNCETAREA cursei înarmărilor 
- PROBLEMA CENTRALĂ A OMENIRII

Medicii americani cer interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară

WASHINGTON. — Organizația a- 
merioană „Medicii pentru res
ponsabilitate socială" a dat publici
tății o declarație în care cere Ad
ministrației S.U.A. să sisteze ime
diat efectuarea oricăror experiențe 
nucleare și să acționeze pentru în
cetarea grabnică a tuturor explozii
lor nucleare. Continuarea efectuării

de experiențe nucleare — relevă de
clarația — va duce la dotarea ar
senalelor cu armamente tot mai per
fecționate. Oprirea acestor expe
riențe, apreciază organizația „Medi
cii pentru responsabilitate socială", 
ar duce la încetarea cursei înarmă
rilor și la înfăptuirea dezarmării.

Obiective prioritare ale dezarmării
BERLIN. — Reducerea cu 50 la 

sută a armelor nucleare strategice ale 
S.U.A. și U.R.S.S. și interzicerea ar
melor chimice constituie cele mai 
urgente obiective ale dezarmării — a 
declarat Walter Stuetzle, director al 
Institutului de la Stockholm pen
tru cercetări în problemele păcii 
(S.I.P.R.I.), într-un interviu acordat 
ziarului „Neues Deutschland". Tra

tatul privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune „a trezit spe
ranța justificată că puterile nucleare 
se află pe calea cea bună", dar este 
necesar să se acționeze mai ferm pe 
calea dezarmării — a arătat el. 
W. Stuetzle a evidențiat, de aseme
nea, că se impune „să se împiedice 
proliferarea armelor nucleare".

Victime ale tragediei de la Hiroshima
TOKIO. — Un raport al spitalului 

Crucii Roșii pentru victimele trage
diei nucleare de la Hiroshima, citat 
de agenția Kyodo, relevă că un nu
măr crescînd dintre ele, din care 73 
la sută sînit în vîrstă de peste 60 de 
ani, a fost internat în anul 1987 
pentru tumori maligne. Se pre
cizează că din 519 persoane spitali
zate în perioada menționată, 27.1 la 
sută, sau 141. aveau tumori maligne, 
depășind cifra record de 139, din 
anul precedent. între altele, numă
rul pacienților cu cancer la măduva 
spinării a crescut Ia opt, față de șase 
în anul precedent. De asemenea, 34 
persoane au fost spitalizate pentru 
ciroză, iar 26, pentru cancer gastric.

Pe de altă parte, agenția Kyodo 
Informează că locuitorii din prefec

tura japoneză Kanegawa au organi
zat ample acțiuni de protest împo
triva intențiilor S.U.A. de a disloca, 
la baza militară americană Keshuka, 
două noi submarine nucleare. într-o 
petiție semnată dc aproape 100 000 
de locuitori ai prefecturii se cere 
guvernului japonez să intervină pen
tru a pune capăt unor astfel de ac
țiuni din partea Statelor Unite — 
informează agenția Kyodo.

TOKIO. — La Hiroshima s-au 
deschis lucrările unei conferințe in
ternaționale consacrate preintimpi- 
nării unui război nuclear și proble
maticii reducerii armelor nucleare. 
Participă delegații de militanți pen
tru pace din 23 de țări.

Pentru făurirea unei lumi fără arme nucleare

Participanții la numeroase manifestații pentru pace din R.F.G. cer să se ac
ționeze in vederea lichidării armelor nucleare pină in anul 2000

FRANȚA;

Priorități politico-sociale 
în fața noului guvern

Viața politică franceză se află la 
începutul unei noi experiențe de gu
vernare. Dacă intre 1986—1988 pu
terea executivă a fost împărțită intre 
un președinte socialist, Francois 
Mitterrand, și un premier neogaullist, 
Jacques Chirac, exponent al coaliției 
de centru-dreapta, după recentele 
alegeri legislative s-a ajuns la o 
nouă formulă, actualul premier fiind, 
de asemenea, reprezentant al Parti
dului socialist. Dispunind doar de o 
majoritate relativă in Adunarea Na
țională (276 de mandate împreună cu 
radicalii de stingă, din totalul de 577), 
socialiștii au proclamat o politică 
deschisă spre alte grupări politice 
sau personalități independente ale 
vieții publice, ceea ce se reflectă și 
in componenta noului cabinet. Aceas
tă „deschidere" este motivată de im
perativul unei „reconcilieri naționa
le" in vederea antrenării unei largi 
majorități a francezilor la rezolvarea 
problemelor cu care este confruntată 
tara.

Prioritățile noului guvern pornesc 
de la necesitatea modernizării princi
palelor sectoare ale vieții economice 
și sociale. între urgente, pe agenda 
cabinetului se situează în primul rînd 
combaterea șomajului, care afec
tează 2,7 milioane persoane, ceea ce 
reprezintă peste 10 la sută din popu
lația activă a Franței. în declarațiile 
preelectorale, liderii socialiști s-au 
arătat îngrijorați de rata foarte ridi
cată a șomajului în rindurile tinere
tului (23 la sută), de două ori mai 
mare ca în S.U.A., de trei ori mai 
mare decit in R.F.G., aproape de 5 
ori mai mare ca in Suedia și Japo
nia. Pentru a reduce proporțiile aces
tui adevărat flagel, noul guvern iși 
propune să stimuleze investițiile și 
să amelioreze pregătirea profesională 
a tineretului.

Pe de altă parte, restabilirea im
pozitelor pe marile averi, reduse în 
timpul cabinetului de centru-dreapta, 
ar urma să creeze statului disponi
bilități pentru a veni in ajutorul ce
lor aproximativ 500 000 de „noi 
săraci" ai Franței.

O altă temă majoră de preocupări 
o constituie deficientele observate in 
sistemul de invătămint și educație, 
considerîndu-se că numai un efort 
intens de pregătire a cadrelor va per
mite economiei franceze să se men
țină la un nivel competitiv pe plan 
international, mai ales in perspectiva 
realizării in 1992 a Pieței comune 
unificate. Se estimează că Franța 
are nevoie pină in anul 2000 de pre
gătirea a 360 000 de noi cadre de spe
cialiști.

în sfirșit, noul guvern și-a propus 
să ajungă la o soluție și în proble
ma Noii Caledonii, unde cu citva 
timp in urmă au avut loc grave con
fruntări intre diferite comunități ale 
arhipelagului. După negocieri inten
se. finalizate la Paris, guvernul reu
șise să obțină acordul reprezentanți
lor părților implicate : Frontul de 
Eliberare Națională Kanak Socialist 
— F.L.N.K.S. și Adunarea pentru Ca
ledonia Republicană — R.P.C.R., for
mată din coloniști albi, care dețin 
poziții preponderente in acest arhi
pelag din Pacificul de sud, ocupat de 
Franța în 1853 și avînd în prezent 
statutul de „teritoriu de peste mări". 
Propunerile avansate de guvernul 
prezidat de Michel Rocard prevăd un 
statut de tranziție (respectiv relua
rea administrării teritoriului de către 
statul francez), organizarea unui 
scrutin național la 14 iulie 1989, ur- 
mînd ca, peste zece ani, adică in 
1998, să fie consultată populația din 
Noua Caledonie în cadrul unui refe
rendum privind autodeterminarea. 
Convenția F.L.N.K.S. a respins insă 
ulterior acest acord de principiu, 
apreciind că el „nu conține garanții 
sigure pentru populația kanaka", în 
sensul unor măsuri concrete și ur
gente de decolonizare.

Pe acest fundal de preocupări, 
principalul partid de opoziție (cu o- 
rientare de dreapta). „Adunarea pen
tru Republică" (R.P.R.), care a în
registrat la alegeri un serios recul, 
se află, cum scrie ziarul „Le 
Monde", „la o încrucișare de dru
muri". La o recentă reuniune a

VIENA:

Consultările dintre reprezentanții statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia si tarilor N.A.T.O.

< «1

VIENA 3 (Agerpres). — La Viena 
a avut loc o nouă ședință în cadrul 
consultărilor dintre reprezentanții 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia și țărilor N.A.T.O. pen
tru elaborarea mandatului negocieri
lor privind reducerea forțelor armate 
și armamentelor convenționale in 
Europa. După cum relatează agenția

T.A.S.S.. părțile au ajuns la o mai 
bună cunoaștere a pozițiilor respec
tive nrivind obiectul convorbirilor, 
mai ales în ceea ce privește obiec
tul viitoarelor negocieri, armamen
tele cu destinație dublă, zona geogra
fică Ia care se vor referi negocierile. 
Consultările vor fi reluate după o 
pauză de trei săptămini.

Se impun noi eforturi pentru soluționarea pe cale pașnică 
a divergențelor din America Centrală

• O declarație a președintelui Republicii Nicaragua • Sprijin 
față de acțiunile „Grupului de la Contadora"

MANAGUA 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega, a avertizat că în cazul 
în care Congresul S.U.A. va aproba 
noi fonduri destinate forțelor contra
revoluționare antisandiniste, guver
nul și poporul nicaraguan vor răs
punde cu fermitate pentru apărarea 
puterii revoluționare. Nu vom ceda 
presiunilor — a spus președintele 
nicaraguan, reafirmînd dispoziția de 
a dialoga în vederea instaurării 
păcii.

Daniel Ortega a reafirmat că în
cetarea operațiunilor militare ofen
sive împotriva forțelor „contras" pe 
întregul teritoriu al tării se va ex

tinde pînă la 31 august, așa cum 
au stabilit unilateral autoritățile 
sandiniste, transmite agenția Prensa 
Latina.

LÂ PAZ 3 (Agerpres). — Pre
ședinții Boliviei. Victor Paz Es- 
tenssoro, și Braziliei. Jose Sarney, 
au exprimat sprijinul deplin al ță
rilor lor față de acțiunile și efortu
rile „Grupului de la Contadora" și 
„Grupului de Sprijin" pentru solu
tionarea disputelor din regiunea A- 
mericii Centrale, ca și față de acor
durile de la Sapoa cu privire la 
Nicaragua.

Cerința accelerării progresului țărilor in curs 
de dezvoltare impune extinderea cooperării dintre ele

LA PAZ 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei, Jose Sarney, a 
lansat un apel la unitatea țărilor la- 
tino-americane, subliniind necesita
tea adincirii colaborării in vederea 
depășirii dificultăților cu care se 
confruntă regiunea. El a subliniat 
importanța realizării unei concepții 
unitare asupra gravelor probleme ce 
afectează America Latină, precum 
datopia externă, scăderea prețurilor 
la materiile, prime, schimburile co
merciale inechitabile, protecționis- 
mul, controlul străin în domeniile 
tehnologiei și informației. Mențio- 
nind că pentru America Latină calea 
dezvoltării trece prin cooperare, pre
ședintele Sarney a chemat statele 
din regiune să extindă relațiile pe 
toate planurile.

De asemenea, șeful statului brazi
lian a apreciat că sînt necesare sta
bilirea unor obiective concrete și o 
conjugare a eforturilor cu cele ale

altor țări în curs de dezvoltare din 
lume, transmite agenția Prensa La
tina.

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Buenos 
Aires, Eduardo Angeloz, candidatul 
oficial, al Uniunii Civice Radicale — 
partid de guvernămint — la funcția 
supremă in stat, în alegerile prezi
dențiale de anul viitor din Argen
tina, s-a pronunțat pentru intensifi
carea cooperării economice interna
ționale și pentru adoptarea, în Ame
rica Latină, a celor mai potrivite 
strategii de dezvoltare, conforme cu 
cadrul specific, propriu fiecărei țări 
din regiune — transmite agenția 
Prensa Latina. în acest context, el 
a evidențiat rolul și importanta dia
logului național și international pen
tru rezolvarea tuturor problemelor 
controversate.

In vederea soluționării problemei cipriote
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută presei ta 
Washington, unde se află intr-o vizi
tă oficială, președintele Ciprului, 
Ghiorghios Vassiliou, și-a exprimat 
speranța că întîlnirea sa de la 24 au
gust cu liderul comunității turco-ci- 
prîote, Rauf Denktaș, va duce la gă
sirea unei soluții acceptabile la pro
blema cipriotă. Partea greco-cipriotă 
— a subliniat el — și-a demonstrat

voința politică și este gata să dea do
vadă de flexibilitate in cadrul pro
cesului care să ducă Ia reunificarea 
țării.

Președintele Vassiliou a apreciat 
că viitorul stat cipriot trebuie să 
aibă o structură federală, cu cele 
două părți administrate direct de 
ciprioții înșiși, dar cu un singur gu
vern federal și o singură entitate 
internațională.

Creșteri ale șomajului în R.F.G.
BONN 3 (Agerpres). — în R.F. 

Germania este de așteptat o creștere 
cu 80 000 persoane a șomajului în 
cursul acestui an, a declarat pre
ședintele Oficiului federal pentru 
problemele forței de muncă de la 
Niirnberg, Heinrich Franke, citat de 
agențiile D.P.A. și A.D.N.

în R.F. Germania, media șomaju
lui pe primele șase luni ale anului 
curent a fost de 2,35 milioane de per

soane, cu circa 40 000 de persoane 
mai mult decit în aceeași perioadă 
a anului trecut. Potrivit estimărilor 
sindicatelor, la această cifră ar tre
bui să fie adăugați alti 1,5 milioane 
de oameni ai muncii care, renun- 
țind să mai caute o slujbă, nu mai 
sint cuprinși in statisticile oficiale. 
Prin aceasta, numărul celor afectați 
de șomaj ajunge la aproape 4 mi
lioane.

In perspectiva încetării conflictului 
iraniano-irakian

NAȚIUNILE tNITE 3 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a anunțat că 
va continua consultările cu guver
nele Iranului și Irakului la toate ni
velurile, apreciind că ambele țări 
sint interesate în reglementarea 
conflictului din Golf. De altfel, a 
spus el, s-au înregistrat progrese în 
această direcție.

O hotărîre cu privire la stabilirea

încetării focului va fi luată după 
examinarea raportului misiunii de 
experti militari ai O.N.U. care s-a 
deplasat la Teheran și Bagdad și a 
avut convorbiri cu oficialități ale 
țărilor vizitate. Data încetării focu
lui va fi hotărită. în consonantă cu 
prevederile rezoluției 598 a Consi
liului de Securitate, după consultări 
cu membrii consiliului și precizarea 
pozițiilor Iranului și Irakului.
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Ciocniri între demonstranții palestinieni 
și forțele de ocupație israeliene

BAGDAD 3 (Agerpres). — La 
Bagdad a avut loc o reuniune lăr
gită. Ia care au participat membri ai 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, ai con
ducerii Consiliului Național Palesti
nian și Consiliului Central Palesti
nian. Au fost examinate probleme 
privind sprijinirea mișcării de pro
test din teritoriile arabe ocupate, 
situația locuitorilor din taberele de 
refugiați palestinieni și ultimele e- 
volutii ale relațiilor cu Iordania,

Teritoriile de pe malul de vest al

Iordanului șl Gaza sînt în continua
re scena unor puternice acțiuni ale 
populației palestiniene împotriva 
ocupației israeliene. In mai multe 
localități și tabere de refugiați pa
lestinieni au fost organizate noi ma
nifestații de protest, produeîndu-se 
ciocniri între demonstranți și forțele 
de ocupație. Agenția Q.N.A. pre
cizează că 91 palestinieni au fost 
răniți. în ultimele două zile, doi 
palestinieni au fost uciși în urma In
tervenției trupelor israeliene.

(Agerpres)

„Este necesară lichidarea neintirziată 
a regimului de apartheid"

• Raport cu privire la sancțiunile tinanclare preconizate Îm
potriva R.S.A. • Mitinquri în țări vest-europene • Reuniune 

internațională în capitala peruană
OTTAWA 3 (Agerpres). — Partici- 

panților la lucrările Comitetului mi
nisterial de luptă împotriva aparthei
dului al țărilor membre ale Com- 
monwealthului. care se desfășoară Ia 
Toronto, le-a fost prezentat un ra
port cu privire la sancțiunile finan
ciare ce trebuie adoptate împotriva 
R.S.A., în încercarea de a determina 
regimul rasist să renunțe la politica 
de apartheid. Documentul cere tutu
ror statelor să impună o interdicție 
generală asupra creditelor în favoa
rea R.S.A. și propune organizarea 
unui boicot de către țările membre 
ale Commonwealthului împotriva 
băncilor care mențin încă raporturi 
financiare cu guvernul de la Pre
toria.

Raportul a fost elaborat de Aus
tralia, Canada și India.

BRUXELLES 3 (Agerpres). — 
Uniunile sindicale din țările vest-eu- 
ropene și-au intensificat in primele 
șapte luni ale anului lupta împotri
va sistemului de apartheid din Re
publica Sud-Africană. Milioane de 
membri ai sindicatelor au luat parte 
la mitinguri organizate la Londra, 
Amsterdam, Paris, Miinchen, au

semnat liste cerînd eliberarea lide
rului populației de culoare, majori
tară. Nelson Mandela, și anularea 
pedepsei capitale impuse împotriva 
„celor șase" din Sharpeville. Organi
zațiile sindicale din Marea Britanie, 
R.F. Germania, Olanda și alte țări 
membre ale C.E.E. au întreprins o 
serie de activități urmărind să exer
cite presiuni asupra guvernelor lor 
de a aplica sancțiuni cuprinzătoare, 
eficiente împotriva regimului rasist 
de la Pretoria.

LIMA 3 (Agerpres). — în capitala 
peruană are loc ședința Fondului 
pentru contracararea intervenției, 
colonialismului și apartheidului 
(Fondul pentru Africa), la care par
ticipă delegații din 23 de țări, re
prezentanți ai unor organizații in
ternaționale si mișcări de eliberare 
națională. Participanții examinează 
o serie de probleme legate nemijlo
cit de lupta împotriva apartheidului, 
ajutorarea statelor africane din „pri
ma linie" supuse repetatelor acte 
de agresiune din partea regimului 
de la Pretoria și modalitățile de in- 
făptuire a sarcinilor ce stau în fata 
Fondului pentru Africa.

FENOMENE METEOROLOGICE
• în noaptea de 3 august asupra 

unor ținuturi ale AUSTRIEI s-au 
abătut furtuni cu forță de uragan; 
ploaia torențială fiind însoțită de 
căderi de grindină. Unele bucăți 
de gheață căzute o dată cu ploaia 
au avut dimensiunea unor mingi 
de tenis. Vintul, ploaia și grin
dina au p r i c i n u it mari pa
gube • In regiunea Alto Adi
ge din ITALIA, grindina și fur
tuna au provocat mari pagube ma
teriale. • Furtuna puternică șt 
ploile au provocat in nordul SPA
NIEI inundații și o serie de acci
dente pe căile rutiere. • Inun
dațiile cauzate de ploile to
rențiale care au căzut in nu
meroase regiuni ale INDIEI con
tinuă să se soldeze cu victime, pe 
lingă pagubele materiale provoca
te. Pină in prezent, 268 persoane 
și-au pierdut viața, in special in

statele Gujarat, Andra Pradesh și 
Uttar Pradesh. • Incendiile de 
păduri, pe o suprafață de 824000 
kmp, din ținutul Habarovsk (UNIU
NEA SOVIETICA) au determinat 
decretarea „situației de urgență". 
Pentru stingerea flăcărilor au sosit 
echipe de pompieri din diferite re
giuni ale țării. La 1 august, pe o 
suprafață de 74 572 ha de pădure 
au fost înregistrate 110 focare de 
incendii. • In provincia Zhejiang 
din sudul R.P. CHINEZE s-au în
registrat, in ultimele zile, inundații, 
care s-au soldat cu victime și au 
afectat circa o treime din acest te
ritoriu • Ploile torențiale deose
bit de puternice care s-au abătut 
asupra teritoriului SUDANULUI 
după o lungă perioadă de secetă au 
avariat peste 5 000 de locuințe, lă- 
sind fără adăpost mai multe mii de 
familii. (Agerpres)

PRIMIRE. Președintele Consiliu- | 
1 lui de Miniștri al R.P.S. Albania, 1 
IAdil Carcani.- l-a primit pe minis- . 

trul afacerilor externe al Turciei, I 
Mesut Yilmaz, aflat în vizită la I 
Tirana. După cum transmite agen-

Iția A.T.A.. M. Yilmaz a remis pre- I 
mierului albanez un mesaj din par- | 
tea primului-ministru al Turciei,

ITiirgut Ozal. De asemenea, la Ti- | 
rana s-au desfășurat convorbiri în- I 
tre miniștrii de externe ai Albaniei '

Iși Turciei si a avut loc semnarea . 
unui acord de cooperare economi- I 
că. comercială, industrială și teh- I 
nică între cele două țări.

CONVORBIRE. Miercuri, minis- | 
1 trul afacerilor externe al U.R.S.S., 1 
I Eduard Șevardnadze, a avut o con- ■ 

vorbire cu ministrul de externe al 
Pakistanului, Yakub Khan, care a I 
întreprins o vizită la Moscova.

I Convorbirea a prilejuit un schimb I 
de păreri in probleme legate de | 
traducerea în viată a înțelegerilor

Ide la Geneva cu privire la Afga- | 
nistan. relatează agenția T.A.S.S.

CONGRES. La Georgetown au . 
luat sfirșit lucrările celui de-al 23- I 

| lea Congres al Partidului Progre- I 
sist al Poporului (P.P.P.) din Re-

I publica Cooperatistă Guyana — in- I
I formează agenția A.D.N. Au fost 

dezbătute căile de depășire a pro-
. blemelor cu care se confruntă tara si i 
| 9°pțrihuția Guyanei la promovarea I 
I inițiativelor de pace în întreaga ' 

lume. în încheiere. a luat cuvintul 
secretarul general al C.C. al P.P.P..

I pheddi Jagan. care a subliniat că | 
întărirea unității partidului con-

Istituie o cerință pentru înfăptui- | 
rea obiectivelor trasate de congres. I

APEL. Comitetul pregătitor din
I R.P.D. Coreeană al convorbirilor I 
| studențești Nord-Sud a lansat stu- I 

denților din Coreea de Sud apelul
I de a se întîlni. la 15 august, la Pan- I
I munjon. în cadrul unei reuniuni, I 

comitetul a sugerat ca delegații ale 
studenților din ambele părți să ple- . 
ce simultan, din două masive mun- I 

| toase. către Panmunjon, într-un I 
mare marș de-a lungul peninsulei

I coreene.
I COMERȚUL MONDIAL a înre-

Igistrat in 1987 o creștere de circa ■ 
5 la sută, urmind a spori in același I 
ritm și anul acesta, se arată în rar 
portul Secretariatului U.N.C.T.A.D.

| (Acordul General pentru Tarife si I 
J Comerț), dat publicității la Geneva. | 

Cele mai inalte rate de creștere au

Ifost consemnate in domeniul i 
schimburilor cu produse electronice | 
(12 la sută din totalul comerțului) ' 
și produse chimice (13,5 Ia sută din

I produsele finite). 70 la șută din pro- I 
I dusele finite au fost achiziționate | 
1 de țări in curs de dezvoltare.

DISTRUGERE. în conformitate | 
I cu Tratatul sovieto-american pri- I 
I vind lichidarea rachetelor cu rază 

medie și mai scurtă de acțiune, in , 
I apropiere de localitatea Sartozek 
| din R.S.S. Iiazahă a fost distrus un I 

nou lot de opt rachete cu rază mai

I scurtă de acțiune. Pe poligonul res- [ 
pectiv vor fi distruse in total 1 268 
de rachete. 1

(p/zv liCTCALITATEA PtlLITICĂj ---- ——=—=■
conducerii R.P.R., noul secretar ge
neral, Alâin Juppe, a primit misiu
nea „să organizeze, în toate fede
rațiile departamentale, o largă con
sultare asupra metodelor de lucru 
și structurii acestei formații".

Cit privește partidele de orientare 
liberală, formațiile conduse de fostul 
președinte Valery Giscard d’Estaing 
și de fostul premier Raymond Barre, 
la care se adaugă gruparea centristă 
condusă de Pierre Mehaignerie — 
care și-au constituit un grup auto
nom in Adunarea Națională, acestea 
par tentate să modifice peisajul po
litic francez prin crearea unei gru
pări liberale autonome moderate, si
milare Partidului liberal-democrat 
din R.F.G., care a reușit să se men
țină timp îndelungat la putere, coa- 
lizindu-se alternativ cu unul din 
cele două mari partide.

Partidul Comunist Francez rămîne 
fidel realizării unei uniuni a forțe
lor de stingă, pronunțindu-se, in 
perspectiva unor alegeri locale, pen
tru alianțe la nivel cantonai și mu
nicipal. Deputății comuniști din A- 
dunarea Națională au anunțat că 
vor aprecia, de la caz la caz. pro
iectele guvernamentale în măsura 
în care nu afectează interesele oa
menilor muncii.

Actuala configurație a Adunării 
Naționale lașă deschise, potrivit a- 
precierilor observatorilor, multiple 
posibilități de alianțe temporare în
tre diferite formațiuni politice. Ră
mîne de văzut în ce măsură puterea 
executivă va putea promova schim
bările promise, raliindu-și majori
tatea necesară în parlament.

Petre STANCESCU

JAPONIA:
I

Dilemele economice
La mai puțin de un an de la ve

nirea la putere, guvernul nipon, con
dus de premierul Noboru Take- 
shita, se vede confruntat, atit pe plan 
extern, cit și intern, cu o serie de 
dificultăți. Cele de pe plan ex
tern sînt, potrivit aprecierilor zia
rului britanic „TIMES", rezultatul 
„dezvoltării impetuoase a Japoniei" 
— cu implicațiile politice și econo
mice ce decurg din aceasta pentru 
partenerii săi ; cît privește confrun
tările de pe plan intern, acestea 
sînt determinate de graba cu care ca
binetul vrea să impună o „reformă 
fiscală", în ciuda puternicei opoziții 
existente față de aceasta.

în ce privește primul aspect, diplo
mația niponă este angajată într-o 
susținută activitate pe numeroase 
meridiane ale globului. Aproape nu 
este zi în care presa să nu anunțe 
secvențe ale acestei „ofensive" — 
turnee ale emisarilor niponi în S.U.A. 
sau în țările Europei occidentale, în 
statele din Asia, Oceania și bazinul 
Pacificului. Pentru fiecare din re
giunile menționate, scopul acțiunilor 
diferă. în cazul partenerilor comer
ciali occidentali, Japonia se strădu
iește să-i convingă de faptul că. din 
1988, prioritățile economice ale țării

vor fi astfel orientate îneît se va 
pune un accent mai mare pe crește- 
rea consumului intern, care să slă
bească „presiunea" exporturilor nipo
ne Și, pe această cale, să se ajungă 
la o balanță comercială „acceptabilă 
după normele internaționale". In sta
tele din bazinul Pacificului, reprezen
tanții „Țării soarelui răsare" urmă
resc să-și convingă interlocutorii de 
faptul că au apus pentru totdeauna 
tendințele militariste, guvernul nipon 
neavînd în prezent alt obiectiv decît 
dezvoltarea relațiilor de colaborare cu 
aceste state.

Ce a declanșat această ofensivă ? 
După cum arată revista americană 
„TIME", în ultimii ani pe plan in
ternațional se pune cu tot mai multă 
acuitate întrebarea: „în ce direcție 
va evolua Japonia ?“ — răspunsul la 
această întrebare avind. desigur, o 
mare importantă pe plan mai larg, 
în legătură cu aceasta, revista scrie : 
„Oare Japonia poate să rămînă o țară 
foarte dezvoltată și foarte bogată 
fără să devină o superputere mili
tară ? Nu cumva in următorii 25 de 
ani omenirea va asista la o Pax Ni- 
ponica 2 Sau ar putea accepta Japo
nia, cel mai mare bancher al lumii, 
să colaboreze cu S.U.A., in calitate de

jandarm, pentru a realiza o Pax 
Ameroniponă ?“

O altă revistă americană, „NEW
SWEEK", oglindește în felul următor 
starea de spirit vizavi de Japonia : 
„Aliați, vecini, parteneri — toți au 
ochii ațintiți spre Tokio t cum și cind 
succesele economice ale Japoniei iși 
vor găsi completarea și in alte sec
toare".

în acest context, emisarii japonezi 
aduc diverse argumente pentru a 
spulbera „temerile" izvorîte în jurul 
țării lor și pentru a acredita ideea 
că Japonia va râmine o țară iu
bitoare de pace, că eforturile sale 
sint îndreptate spre asigurarea unei 
atmosfere de securitate și înțelegere 
în lume, spre progresul și bună
starea propriului popor, ca și ale 
celorlalte popoare.

Astfel, partenerilor occidentali 
le-au fost prezentate, spre „liniști
re", proiectele planurilor de dezvol
tare economică a Japoniei pe perioa
da 1988—1992, care prevăd o înceti
nire a ritmului de creștere anuală
— de la 4,25 la sută la 3,75 la sută. 
„Japonia — scria ziarul „LE 
MONDE" — se angajează să-și dez
volte economia grație cererii pieței 
interne, nu să se orienteze spre 
inundarea lumii cu produsele sale".

Dar, în legătură cu aceste proiec
te, sînt multe îndoieli, mai ales că
— așa cum arăta „FINANCIAL 
TIMES" — „asemenea promisiuni 
s-au făcut in repetate rinduri in tre
cut, dar pînă acum niciodată nu au 
fost respectate, astfel incit piețele 
occidentale au fost și sint năpădite 
de produse nipone, iar deficitul 
S.U.A. și C.E.E. in comerțul cu Ja
ponia este tot mai mare".

Cît privește țările din bazinul Pa
cificului, unele din ele în trecut vic
time ale agresiunii militarismului 
japonez, directorul general al „A- 
genției japoneze pentru apărare" 
(conform constituției, țara nu are 
voie să dispună de forțe armate), 
generalul Kawara, a precizat că 
„Japonia nu va deveni o putere mi
litară", iar „forțele sale de autoapă
rare vor servi numai acestui scop, 
ele nereprezentind — acum sau in 
viitor — o amenințare pentru Asia 
de sud-est". Aceste cuvinte au fost 
rostite cu prilejul vizitei făcute la 
sfîrșitul lunii iunie în Indonezia, a- 
ceasta fiind prima vizită de acest 
fel într-o țară din Asia de sud-est 
de după cel de-al doilea război mon
dial. Dar, cu prilejul convorbirilor, 
ministrul indonezian al apărării.

Murdani, a exprimat totuși „neliniș
tea" 'țărilor din zona respectivă față 
de majorările continue ale bugetului 
militar japonez, care a ajuns să fie 
in prezent al treilea din lume ca 
volum.

Pe lingă aceste preocupări pe 
plan internațional, guvernul _ Take- 
shita este angajat și intr-o ’ amplă 
campanie pe plan intern, în vede
rea adoptării legii privind aplicarea 
de noi impozite. Acesta a și fost, 
de altfel, scopul convocării unei se
siuni extraordinare a parlamentului.

Măsuri de „reformă fiscală" — 
formulă care ascunde de fapt intro
ducerea de impozite indirecte — au 
fost încercate la timpul lor de 
primii-miniștri Yasuhiro Nakasone 
și Masayoshi Ohira, dar de fiecare 
dată tentativele respective au eșuat. 
La alegerile parlamentare prece
dente, Partidul liberal-democrat, de 
guvernămint, a promis să nu re
curgă la asemenea măsuri, fapt care
— potrivit observatorilor — a și 
determinat succesul său în alegeri. 
Profitind, însă, de o majoritate 
substanțială în Dietă, ca și de lipsa 
de unitate din rindurile opoziției șl 
ale sindicatelor, guvernul Takeshita 
a hotărit să introducă „un nou sis
tem de impozite". Potrivit buleti
nului „JAPAN PRESS WEEKLY", 
acesta prevede „o importantă redu
cere a unor categorii de impozite, 
care va favoriza marile firme și pe 
cei bogați, și, in paralel, stabilirea 
unui impozit pe consum, ce va 
arunca noi poveri asupra marii ma
jorități a poporului".

„Bătălia" guvernului pentru in
troducerea de impozite indirecte se 
lovește, de aceea, de o puternică re
zistentă în interior. Rindurile celor 
care se pronunță împotriva noii le
gislații sînt completate și de milioa
nele de partizani ai păcii din Ja
ponia, deoarece „principalul scop 
al sporirii impozitelor — după cum 
arăta același „Japan Press Weekly"
— este de a asigura resurse finan
ciare suplimentare pentru intensi
ficarea cursei înarmărilor". Este și 
motivul pentru care, în aceste zile 
de dinainte de 6 august, cind se 
împlinesc 43 de ani de la bombarda
mentul atomic asupra Hiroshimei, 
se intensifică acțiunile în favoarea 
reducerii cheltuielilor militare, pen
tru respectarea principiilor nenu
cleare înscrise în constituția țării.

Nicolae P1OPEANU

I EXPORTURILE IUGOSLAVIEI I
I au sporit pină la sfîrșitul lunii iu- I 

lie cu 14,4 la sută față de aceeași

I perioadă a anului trecut, însumind [ 
6,6 miliarde dolari, relatează agen- I 
ția Taniug. 1

I SENATUL ITALIAN. întrunit lr ’ 
| sesiune la Roma, a aprobat suma 

de 84 miliarde lire (aproximativ 63

I milioane dolari) destinată finanța- I 
rii cheltuielilor de întreținere a | 
forței navale italiene dislocate din

I toamna anului trecut in zona Gol- | 
fului, informează agenția ANSA.
Deputății și senatorii comuniști. 1 
precum și ai .altor partide de opo- 

Izitie s-au pronunțat împotriva alo- I 
cațiilor respective, reafirmîndu-și | 
opoziția fată de prezenta militară 

Ia Italiei in Golf.
ASTRONOMIE. în localitatea ' 

I Baltimore (statul Maryland) s-a .
deschis cea de-a 20-a Adunare Ge- I 
nerală a Uniunii Internationale de I 
Astronomie. Participanții vor dez- 

Ibate, pină la 11 august, probleme I 
de specialitate, inclusiv fenomenul I 
„jet" (un cîmp atmosferic format ' 

Ica urmare a unor diferențe mari de ■ 
viteză a fronturilor atmosferice).

ALEGERE. Silvana Scalca. repre- 
I zentantă a Partidului Comunist I 
I Italian, a fost aleasă primar al ora- | 
1 șului Albano-Laziale, important 
I centru industrial și agricol al re- i 

giunii Lazio.

ACCIDENT AERIAN. La 2 au-

Igust, un avion de pasageri de tip I 
Yak-40, care zbura pe ruta Sofia— | 
Varna, s-a prăbușit imediat după

I decolare in apropierea aeroportului i 
din Sofia. Dintre cele 37 de per- I 
soane aflate la bord, 23 și-au pier- ‘ 
dut viața, iar 14 au fost grav rănite.

1,0 comisie a fost însărcinată cu I 
elucidarea cauzelor accidentului — | 
informează agenția B.T.A.

SENTINȚA. Curtea Supremă a I 
I Indiei a confirmat sentințele de ' 
I condamnare la moarte pronunțate

împotriva a două persoane acuza- I 
te de participare sau implicare în I 
asasinarea fostului prim-ministru

I indian. Indira Gandhi, in octom- I 
brie 1984.

. INCENDIU. La bordul portavio- . 
nului american „Constellation", I

I aflat în largul Californiei, s-a pro- > 
dus un incendiu, a cărui stingere a

I durat nouă ore. Mai multi mari- I 
nari, răniți, au fost evacuați cu | 
elicopterele pentru a fi spitalizați.

ILa stingerea incendiului au pârtiei- i 
pat echipajele portavionului și ale I 
altor două nave americane de luptă. •

PESTE 200 DE PERSOANE au I 
| rămas blocate in subteran, la o a- | 

dincime de cirța 50 de metri, iar 
I circa 100 au fost rănite ca urmare

a prăbușirii unor tuneluri, la o 
mină de aur situată la 850 km sud 
de Manila. Prăbușirea a fost provo- 

Icată. între altele, de ploile toren
țiale ce s-au abătut asupra regiu
nii in ultimele zile, ca și de re- 

I curgerea abuzivă Ia dinamită pen
tru dislocarea unor roci. Autorită
țile au luat măsuri de urgentă pen- 

I tru a-i salva pe cei blocați în mină.
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