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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, 
vineri, 2 septembrie, a avut loc ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Au participat, ca invitați, primii-secretari ai 
comitetelor județene de partid, membri oi gu
vernului, cadre cu munci de răspundere din dife
rite sectoare economice.

Comitetul Politic Executiv a analizat un grup 
de probleme economice legate de activitatea des
fășurată pentru infâptuirea sarcinilor de plan pe 
acest an, precum și acțiunile întreprinse și mă
surile care se impun în vederea înlăturării lipsu
rilor manifestate și asigurării realizării integrale 
a planului, la toți indicatorii. In acest cadru au 
fost examinate RAPORTUL PRIVIND ÎNDEPLI
NIREA PLANULUI PE LUNA AUGUST $l MĂSU
RILE PENTRU REALIZAREA INTEGRALĂ A PRE
VEDERILOR DE PLAN PE LUNA SEPTEMBRIE Șl 
ÎNTREGUL AN 1988 ; MASURILE PENTRU ÎNDE
PLINIREA INTEGRALA A PROGRAMELOR DE OR
GANIZARE SI MODERNIZARE A PROCESELOR DE 
PRODUCȚIE PE SEMESTRUL II 1988 SI PENTRU 
PREGĂTIREA REALIZĂRII IN BUNE CONDIȚII A 
ACESTOR PROGRAME IN URMĂTORII ANI ; 
RAPORTUL PRIVIND RENTABILIZAREA PRODU
SELOR LA CARE S-AU ÎNREGISTRAT PIERDERI 
IN SEMESTRUL I 1988.

în legătură cu aceste probleme, au luat cuvin- 
tul membri ai Comitetului Politic Executiv ce răs
pund de activitatea diferitelor sectoare economi
ce, primul-ministru și alți membri ai guvernului, 
primi-secretari ai unor comitete județene de partid, 
care au informat despre stadiul realizării planu
lui, pe domenii și ramuri de producție, precum 
și despre măsurile luate in vederea inlâturârii 
neajunsurilor și înfăptuirii in bune condiții a 
prevederilor planului pe luna septembrie, pe.tri
mestrul III și pe întregul an.

Pe baza datelor prezentate s-a apreciat că, 
deși pe ansamblu in luna august s-au obținut 
rezultate superioare față de cele inregistrate in 
perioada corespunzătoare a anului trecut, totuși 
in unele sectoare importante ale economiei au 
continuat să se manifeste o serie de neajunsuri, 
care au făcut ca realizările să nu se situeze la 
nivelul cerințelor și posibilităților existente, al 
sarcinilor de plan. Au fost criticate lipsurile din 
activitatea conducerilor unor ministere, consilii de 
coordonare pe ramură, centrale industriale și în
treprinderi, care nu au acționat cu întreaga răs
pundere pentru asigurarea tuturor condițiilor ne
cesare desfășurării cu bune rezultate a produc
ției, îndeplinirii integrale a planului.

Subliniind că mai sint doar 4 luni pină la 
sfirșitul anului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, a cerut guvernu
lui, ministerelor, centralelor industriale, tuturor 
factorilor de răspundere din economie să ia, de 
indată, cele mai ferme măsuri în vederea îmbu
nătățirii radicale a întregii activități pe luna sep
tembrie, pentru recuperarea răminerilor in urmă 
și realizarea ritmică a producției fizice, pentru 
îndeplinirea tuturor prevederilor planului, in con
diții de înaltă calitate și eficiență. In mod deo
sebit, s-a cerut să se acorde o atenție de prim 
ordin realizării exportului, asigurării tuturor con
dițiilor pentru livrarea la timp și de bună cali
tate a tuturor produselor prevăzute in contractele 
cu beneficiarii externi.

în ce privește investițiile - unde, de asemenea, 
există mari rămineri in urmă - s-a indicat să se 
acorde o atenție deosebită grăbirii ritmului lucră
rilor de construcții-montaj, in vederea punerii in 
funcțiune, la termen, a noilor obiective și atinge
rii, intr-un timp cit mai scurt, a indicatorilor 
tehnico-economici aprobați la toate capacitățile 
date in exploatare sau care urmează a fi date in 
folosință.

In legătură cu problemele privind realizarea 
tuturor indicatorilor de plan pe anul in curs, s-a 
cerut să fie intensificate acțiunile pentru utili
zarea cu maximum de randament a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor din industrie, efectuarea, 
la timp și de calitate, a reparațiilor capitale, a 
reviziilor generale și modernizarea fondurilor fixe, 
incadrarea strictă in consumurile normate de 
materii prime, materiale, combustibil și energie, 
reducerea costurilor de producție. Totodată, s-a 
cerut să se acționeze in continuare cu hotârire 
pentru înscrierea tuturor produselor în costurile 
planificate și in nivelurile prevăzute in normativele 
economico-financiare, astfel incit nici un produs 
să nu mai fie realizat cu pierderi, ci în condiții 
de rentabilitate. Ministerele economice și orga
nele de sinteză vor trebui să analizeze situația 
fiecărui produs nerentabil in parte și să stabi
lească cele mai corespunzătoare măsuri pentru 
ca încă din septembrie-octombrie să fie rentabi
lizate toate produsele.

In vederea realizării productivității prevăzute in

industria republicană, construcții-montaj și trans
porturi, s-a cerut să fie înfăptuite cu mai multă 
operativitate măsurile cuprinse in programele de 
organizare și modernizare o producției, să se 
asigure folosirea judicioasă a timpului de lucru și 
a forței de muncă.

Aprobind măsurile propuse pentru îndeplinirea 
integrală a programelor de organizare și moder
nizare a producției pe semestrul II al acestui an 
și pentru realizarea în bune condiții a acestor 
programe pe anii următori, Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut tuturor ministerelor, centralelor și 
unităților economice, precum și organelor de sin
teză - Comitetul de Stat al Planificării și Comi
tetul Național pentru Știință și Tehnologie - să 
treacă cu toată hotărirea la aplicarea acestor 
măsuri menite să ducă la îmbunătățirea radicală 
a activității in toate sectoarele, la perfecționarea 
tehnologiilor și proceselor de fabricație, creșterea 
productivității și ridicarea calității produselor, 
reducerea substanțială a consumurilor și sporirea 
gradului de valorificare a resurselor de care 
dispune economia națională.

Secretarul general al partidului a cerut tuturor 
cadrelor din economie ca, printr-o mai bună 
organizare a producției și a muncii, prin întă
rirea ordinii, disciplinei și a răspunderii în toate 
sectoarele, să asigure îndeplinirea neabătută o 
planului pe semestrul II și pe întregul an, creind 
astfel condiții tot mai bune pentru înfăptuirea 
prevederilor actualului cincinal, a hotăririlor Con
gresului al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut RAPORTUL PRIVIND EVOLUȚIA PREȚU- 
RILOR $1 TARIFELOR IN SEMESTRUL I 1988.

S-a subliniat că, in această perioadă, prețurile 
din economie s-au situat sub limitele prevăzute, 
ceea ce ilustrează justețea măsurilor stabilite de 
conducerea partidului și statului pentru asigu
rarea stabilității tuturor categoriilor de prețuri, 
precum și caracterul sănătos al economiei 
naționale.

Comitetul Politic Executiv a cerut Comitetului 
de Stat pentru Prețuri, Comitetului de Stat al Pla
nificării, organelor financiare, întreprinderilor, 
consiliilor populare să acționeze, în continuare, 
pentru întărirea disciplinei in domeniul prețurilor, 
pentru perfecționarea acestora și asigurarea evo
luției lor in limitele planificate.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
analizat, de asemenea, RAPORTUL PRIVIND 
EFECTIVELE DE BOVINE, PORCINE Șl OVINE LA 
SFIRȘITUL SEMESTRULUI I 1988. Față de recensă- 
mintul de la 1 februarie a.c., efectivele sint mai 
mari la toate speciile, iar comparativ cu aceeași 
dată a anului trecut sint mai mari la porcine și 
mai mici la bovine și ovine.

Pornind de la situația existentă, Comitetul Po
litic Executiv, in spiritul indicațiilor și sarcinilor 
din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta Consfătuire de lucru pe probleme de agri
cultură, a cerut Ministerului Agriculturii, organelor 
agricole județene, unităților agricole socialiste, 
consiliilor populare să ia cele mai hotărite măsuri 
pentru sporirea efectivelor de animale, îndeosebi 
la bovine și ovine.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de ase
menea, RAPORTUL REFERITOR LA APLICAREA, 
IN SEMESTRUL I 1988, A LEGII PRIVIND CON
TROLUL PROVENIENȚEI BUNURILOR CARE NU 
AU FOST DOBINDITE ÎN MOD LICIT.

Pornindu-se de la situația prezentată, s-a cerut 
comisiei centrale și comisiilor județene de îndru
mare și control, ministerelor, celorlalte organe 
centrale cu atribuții în acest domeniu, precum 
și unităților din subordinea lor să acționeze 
mai ferm in vederea aplicării și respectării stric
te a legalității socialiste, a principiilor eticii și 
echității in toate domeniile vieții sociale, apără
rii și dezvoltării proprietății socialiste. In întrea
ga activitate se va urmări, in continuare, crearea 
unei opinii de masă împotriva tendințelor de do- 
bindire a unor bunuri și venituri fără muncă, prin 
mijloace necinstite, identificarea și tragerea la 
răspundere a celor care comit acte de corupție, 
de speculă, a celor ce obțin ciștiguri nemuncite 
și duc o viață parazitară.

Comitetul Politic Executiv □ dezbătut, in con
tinuare, UNELE PROBLEME ALE ACTIVITĂȚII IN
TERNAȚIONALE A PARTIDULUI Șl STATULUI 
NOSTRU. In acest cadru, a fost subliniată hotă
rirea României de a-și intensifica activitatea con
sacrată dezvoltării colaborării economice, tehni- 
co-științifice și in alte domenii între statele eu
ropene, de a-și aduce contribuția activă la afir
marea politicii de dezarmare și pace, inclusiv la 
desfășurarea cu succes a reuniunii de la Viena 
pentru întărirea încrederii, cooperării și securității 
pe continent.

In continuare, in cadrul ședinței, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU A PREZENTAT O IN
FORMARE CU PRIVIRE LA INTILNIREA DE 
LUCRU PE CARE A AVUT-O, LA ARAD, IN ZIUA 
DE 28 AUGUST, CU TOVARĂȘUL KAROLY GROSZ, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI MUNCITO
RESC SOCIALIST UNGAR, PREȘEDINTELE CON
SILIULUI DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE 
UNGARE.

Comitetul Politie Executiv a aprobat intru totul 
activitatea desfășurată cu acest prilej de secre
tarul general al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a dat o inaltâ 
apreciere modului in care a reafirmat poziția 
partidului nostru in problemele abordate in cadrul 
acestei întilniri realizate din inițiativa partidului 
nostru.

S-a apreciat in mod deosebit faptul că cei doi 
conducători au pornit, în convorbirile purtate, de 
la răspunderea pe care o au față de partidele 
și popoarele lor, de la necesitatea ca popoarele 
român și ungar - care, de mai multe secole, 
trăiesc in vecinătate - să-și dezvolte colaborarea 
și prietenia, afirmind, de comun acord, că pentru 
aceasta trebuie să se pună pe primul plan acele 
probleme și domenii in care există poziții identice 
sau foarte apropiate, iar asupra acelor probleme 
- mai generale sau mai concrete - unde sint 
încă deosebiri de păreri, să se acționeze in con
tinuare pentru o mai bună înțelegere a lor, pen
tru apropierea pozițiilor și punctelor de vedere.

In acest context, a fost relevată însemnătatea 
deosebită a aprecierii făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cadrul dialogului la nivel 
înalt, potrivit căreia rezolvarea diferitelor pro
bleme economice, sociale, culturale dintr-o țară 
revine in întregime partidului și guvernului din țara 
respectivă, subliniind că de felul cum acestea vor 
ști să soluționeze problemele depinde dezvoltarea 
construcției socialiste și încrederea de care ele 
se vor bucura din partea poporului respectiv - 
singurul judecător ce poate stabili dacă politica 
partidului din țara sa este bună sau nu.

S-a subliniat că schimburile de păreri la 
nivel înalt, desfășurate intr-un spirit deschis, 
constructiv, au pus in evidență dorința comună 
de a se acționa pentru soluționarea unor 
probleme care s-au ivit în raporturile româno- 
ungare, pentru găsirea căilor extinderii acestor 
relații în continuare, pornindu-se de la principiile 
înscrise in Tratatul de prietenie și colaborare, de 
la interesele celor două partide, ale popoarelor 
român și ungar, de a dezvolta conlucrarea și 
buna vecinătate, in folosul reciproc, al proqresu- 
lui lor economic și social, al ridicării bunăstării 
materiale și spirituale, al construcției socialiste in 
România și Ungaria.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că înțele
gerile convenite deschid bune și largi perspective 
conlucrării româno-ungare. In acest sens, a fost 
subliniat faptul că, în timpul convorbirilor, s-a 
căzut de acord să fie extinse și mai puternic 
colaborarea economică și tehnico-științifică, 
cooperarea și specializarea in producție, sub di
ferite forme, să fie amplificată conlucrarea pe 
plan cultural, in sfera turismului și în alte do
menii, să fie intensificate contactele, schimburile 
de păreri și de experiență, inclusiv schimburi 
intre organizațiile de ziariști, ceea ce este de 
natură să contribuie la mai buna cunoaștere re
ciprocă, la promovarea înțelegerii și prieteniei 
dintre țările și popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că intîlni- 
rea și convorbirile dintre cei doi conducători tre
buie să impulsioneze activitatea Partidului Comu
nist Român și Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, a Republicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Ungare, a poporului român și a 
poporului ungar pentru întărirea prieteniei, cola
borării și bunei vecinătăți in lupta pentru con
struirea socialismului in țările lor, pentru progres, 
securitate și pace in Europa și în lume.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat hotărirea 
Partidului Comunist Român de a face totul pen
tru dezvoltarea colaborârii și intârirea prieteniei 
româno-ungare, exprimîndu-și convingerea că 
aceasta este în interesul celor două țări și popoa
re, al conlucrării lor active în opera de edificare 
a noii orinduiri, de ridicare a gradului lor de 
bunăstare și civilizație, precum și al cauzei ge
nerale a socialismului, al cooperării și păcii in 
Europa și în lume.

Aprobind in unanimitate rezultatele intilnirii la 
nivel inalt și concluziile la care s-a ajuns cu acest 
prilej, Comitetul Politic Executiv a adoptat un 
program de măsuri în vederea «înfăptuirii înțele
gerilor convenite privind dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-ungare.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

MARILE REZERVE ALE AGRICULTURII 
- MEREU MAI BINE PUSE ÎN VALOARE!

Să acționăm cu toată hotărirea, în spirit revoluționar, pentru 
realizarea planurilor și programelor din toate sectoarele! Să înce
pem de pe acum să ne pregătim pentru a întîmpina a 45-a aniversare 
a sărbătorii noastre naționale și Congresul a XIV-lea al partidului cu 
rezultate cit mai bune în toate domeniile și - subliniez din nou - cu 
cele mai bune rezultate în agricultură, cu cea mai bună recoltă de 
pină acum.

NICOLAE CEAUȘESCU
Consfătuirea de lucru pe proble

me de agricultură, modalitate efi
cientă și metodă de lucru concretă, 
înscrisă organic in sistemul demo
crației noastre socialiste, a prilejuit, 
și de această dată, o dezbatere Iarr 
gă, aprofundată a experienței bune 
dobîndite pină acum, ca și a nea
junsurilor existente, stabilind măsu
rile necesare in vederea realizării 
planului și a programelor pe 1988, 
a lucrărilor pentru recolta anului

viitor, in scopul înfăptuirii neabă
tute a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului, pentru ca agricul
tura noastră să facă noi pași pe ca
lea înfăptuirii obiectivelor noii re
voluții agrare.

Cuvintarea rostită în încheierea 
lucrărilor consfătuirii de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a conturat o 
imagine cuprinzătoare, concretă, asu

pra progreselor pe care le-a înre
gistrat agricultura în acest an și a 
definit - într-o concepție științifică, 
de largă perspectivă, căile și măsu
rile ce trebuie adoptate pentru a 
se lucra mai bine în toate sectoa
rele, spre a se asigura înfăptuirea 
tuturor planurilor de dezvoltare a 
agriculturii noastre socialiste și. pa 
această cale, creșterea substanțială 
a contribuției acestei ramuri de bază 
a economiei naționale la infâptuirea

Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare fermă spre 
comunism. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, incă de pe 
acum, oamenii muncii din agricul
tură, sub conducerea organelor și a 
organizațiilor de partid, trebuie să 
acționeze cu toată hotărirea, in spi
rit revoluționar, pentru realizarea 
planurilor și programelor din toate 
sectoarele, astfel incit anul viitor, in 
cinstea celei de-a 45-a aniversări a 
sărbătorii noastre naționale și a ce
lui de-al XIV-lea Congres al parti
dului, agricultura să obțină cea mai 
mare recoltă de pină acum și să în
registreze cele mai bune rezultate 
in toate domeniile.

Ce relevă rezultatele, experiența 
acestui an în ce privește nivelul 
producției la cerealele păioase, ca și 
la alte culturi, precum și in zooteh
nie ? In primul rind, rezultatele în
registrate pun încă o dată in evi
dență marele potențial al agricul
turii noastre socialiste, capacitatea

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
S-A INTiLNIT CU TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT

președintele Comitetului Executiv el Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a intilnit, vi
neri, cu tovarășul Yasser Arafat, •' 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, care a efectuat o vizită în 
țara noastră.

In timpul intrevederii s-a procedat 
la un larg schimb de vederi asupra 
ultimelor evenimente din Orientul 
Mijlociu, a modalităților de soluțio
nare a situației din regiune, de reali
zare a unei păci trainice și juste in 
această parte a lumii.

Președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P. a informat în legătură cu 
elementele noi apărute in evoluția 
situației din Orientul Mijlociu, cu 
acțiunile întreprinse de Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, în ve
derea rezolvării problemelor com
plexe existente și instaurării păcii 
in zonă.

Reafirmînd hotărirea poporului ro
mân de a sprijini, și în viitor, lupta 
poporului palestinian pentru înfăp
tuirea aspirațiilor sale legitime, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat — și de această dată — nece
sitatea de a se întreprinde, în con
tinuare, noi inițiative și acțiuni me
nite să contribuie la soluționarea in 
etape, pe cale politică, prin tratati
ve, a problemelor din Orientul Mij

lociu, la instaurarea unei păci globa
le, juste și durabile, pe baza re
tragerii Israelului din teritoriile ara
be ocupate, a rezolvării problemelor 
poporului palestinian prin recunoaș
terea dreptului său la autodetermi
nare — inclusiv la crearea unui stat 
palestinian independent —. a asigu
rării integrității, suveranității și 
securității tuturor statelor din re
giune. .

Secretarul general al P.C.R. și 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. au apreciat că. în actualele 
condiții, trebuie intensificate efortu
rile in vederea organizării, intr-un 
timp cit mai scurt, sub egida 
O.N.U.. a unei conferințe internațio
nale, in problemele Orientului Mij
lociu, la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv O.E.P. — 
reprezentantul unic și legitim al po
porului palestinian — și Israelul, 
precum și membrii permanenți ai 
Consiliului de Securitate.

In timpul convorbirilor, tovarășul 
Yasser Arafat a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
și profunda gratitudine pentru spriji
nul permanent acordat de România, 
pentru eforturile personale ale secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, consacrate 
cauzei drepte a poporului palestinian, 
soluționării constructive a probleme
lor din Orientul Mijlociu și instaură

rii unei păci trainice în această 
regiune.

La Încheierea convorbirilor, cei 
doi conducători au apreciat caracte
rul rodnic al convorbirilor purtate 
— care se înscriu în cadrul bune
lor relații existente intre Partidul 
Comunist Român, Republica Socia
listă România și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, intre poporul 
român și poporul palestinian — ex- 
primindu-și convingerea că și aceas
tă intilnire va contribui la dez
voltarea. in continuare, a relațiilor 
bilaterale, in interesul reciproc, al 
cauzei securității, înțelegerii și păcii 
in această regiune și în lume.

La intilnire au luat parte Ion 
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Tudor 
Postelnicu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Au participat Abdalla Horani, 
membru al Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, precum și Ismail Ahmed Mo
hamed, însărcinatul cu afaceri al 
Reprezentanței O.E.P. la București.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de cordialitate, caldă 
prietenie și înțelegere reciprocă.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul afacerilor externe și cooperării 

al Republicii Islamice Mauritania

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Mohamed Le- 
mine Ould N’Diayane, ministrul a- 
facerilor externe și cooperării al Re
publicii Islamice Mauritania, care 
efectuează o vizită oficială in țara 
noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost transmise un cordial salut, iar 
poporului român urări de noi și tot 
mai mari succese în dezvoltarea pa
triei din partea președintelui Comi
tetului Militar de Salvare Națională, 
șef al statului Republica Islamică 
Mauritania, Maaouya Ould Sid’Ah- 
med Taya.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis șefului sta

tului mauritanian salutul său. îm
preună cu cele mai bune urări de 
progres, prosperitate și pace pentru 
poporul Mauritaniei prietene.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi existente 
între România și Mauritania, expri- 
mindu-se dorința dezvoltării lor in 
continuare, in spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul întâlnirilor și 
convorbirilor la cel mai inalt nivel. 
In acest sens, a fost evidențiată im
portanța inițierii unor acțiuni con
crete menite să asigure promovarea 
unor noi forme de cooperare econo
mică, valorificarea superioară a po
tențialului de care dispun cele două 
țări și diversificarea schimburilor 
comerciale, in folosul ambelor țări și

popoare, al cauzei păcii și înțelegerii 
între popoare.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice in
ternaționale actuale, o atenție deo
sebită fiind acordată opririi cursei 
înarmărilor, trecerii la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară, soluționării pe cale pașnică, 
prin tratative, a stărilor conflictuale 
din diferite zone ale lumii, lichidări’ 
subdezvoltării, instaurării noii ordini 
economice internaționale.

La primire a participat loan Totu, 
ministrul afacerilor externe.

A fost de față Cheikh Mohamed 
Fadhel Kane, ambasadorul Maurita
niei la București.

ei, a unităților agricole de stat și 
CQoperatiste, a cadrelor, a tuturor 
lucrătorilor din agricultură de a va
lorifica tot mai bine condițiile teh
nice și materiale de care dispune 
agricultura. Așa cum accentua se
cretarul general al partidului, pro
ducția de cereale de vară este mai 
bună față de cea realizată in anul 
1987.

Este evident, practica a dovedit-o, 
că, intr-un an ce nu s-a bucurat de 
condiții climatice din cele mai favo
rabile. îmbunătățirea stilului de 
muncă al organelor și organizațiilor 
de partid de la sate, al consiliilor de 
conducere din unitățile agricole, 
creșterea răspunderii și inițiativei 
cooperatorilor. mecanizatorilor și 
specialiștilor, a tuturor lucrătorilor 
din agricultură au permis ca și in 
aceste condiții să se obțină rezul
tate superioare. Toate acestea re
liefează cu pregnantă că a existat 
și există mai multă preocupare pen
tru introducerea tehnologiilor noi de 
lucru, pentru aplicarea corectă a a- 
cestor tehnologii. Traducerea in 
viață a complexului de măsuri poli
tice. organizatorice și tehnice, ini
țiate și stabilite de conducerea par
tidului, personal de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a dat mai multă 
vigoare și mai multă eficiență mun

cii. întregii activități din toate sec
toarele agriculturii.

Concluzia ce se desprinde, așa cum 
a subliniat secretarul general al 
partidului, este să se asigure apli
carea peste tot a măsurilor stabilite, 
să se urmărească prin intreaga 
muncă politică, organizatorică si e- 
ducativă, desfășurată de organele și 
organizațiile de partid. creșterea 
răspunderii și inițiativei, intârirea 
ordinii și disciplinei in muncă a tu
turor cadrelor, a tuturor lucrătorilor 
din agricultură. Totodată, este ne
voie să se acționeze pentru cunoaș
terea celor mai bune experiențe și 
aplicarea lor concretă, la specificul 
fiecărei zone. Toate acestea se im
pun cu atit mai mult cu cit. intr-o 
serie de unități s-au obținut pro
ducții de cereale păioase și la alte 
culturi necorespunzătoare, cu mult 
sub posibilitățile existente. Rezulta
tele slabe dovedesc faptul că nu 
peste tot au fost înlăturate neajun
suri mai vechi, des criticate, că in 
stilul de muncă al unor organe și 
organizații de partid, al unor orga
ne agricole, al consiliilor de condu
cere din multe unități agricole și, 
evident, al unor cadre și specialiști 
din unități nu au intervenit schim
bările așteptate, care să stimuleze 
spiritul de răspundere, de ordine și

(Continuare în pag, a III-a)

Elocventă ilustrare 
a politicii 

profund umaniste 
a partidului 
de creștere 

a bunăstării poporului
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Dintre numeroasele posibile definiții ale transfor
mărilor fără precedent cunoscute în anii construcției 
socialiste de municipiul devenit reședință a județului 
Teleorman, interlocutorii au optat pentru o ipostază 
simplă, dar semnificativă, cuprinsă in titlul acestui 
material.

Alexandria, reședința județului Teleorman, repre
zintă prin evoluția sa Impresionantă unul din sim
bolurile 
Modesta 
deștului 
torietate 
triplarea........................ .
internațional ale industriei, saltul uriaș de la case, 
căsuțe, coșmelii sau chiar bordeie la blocuri moder
ne. împămintenirea sănătății într-un loc al bolilor cro
nice. dezvoltarea pe plan cultural 
mice a marilor talente ș.a.m.d.

edificatoare ale progresului contemporan, 
așezare de pe malul drept al Ia fel de mo- 
riu Vedea și-a ciștigat în puțină vreme no- 
națională prin aspecte majore și definitorii: 
populației, apariția, extinderea și renumele

Am repus In discuția unor locuitori ai Alexandriei 
tema ascensiunii orașului lor. Cum ar mai putea fi 
ea definită, simplu și elocvent, altfel decît a mai fost 
prezentată in reportaje sau monografii, filme sau cărți? 
Și am aflat că miraculoasa transformare a tirgului 
de odinioară mai poate fi evocată dintr-un 
vedere foarte simplu, In care se regăsesc și 
dezvoltării economice, și forța investițiilor 
rabile alocate dezvoltării orașului, și seva 
locuitorilor, și priceperea proiectanților și
torilor, și abnegația edililor. Această realitate sim
plă este posibilitatea și deprinderea de a sta cu fe
restrele larg deschise, de a contempla peisajul de la 
balcon, ca și de a se plimba, ca orice orășeni, cu plă
cere și satisfacție, pe străzile șl prin parcurile repre
zentative ale municipiului lor, reconstruit din temelii.

punct de 
vigoarea 
conside- 
hărniciei 
construc-

»

a unei zone ende-
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• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

DE LA TROTUARELE 
DISCRIMINĂRII 
LA ESPLANADA 

„LIBERTĂȚII"
La paginile 23—24 din princi

pala monografie consacrată mu
nicipiului de pe Vedea („Ale
xandria pe treptele istoriei") se 
relatează că in hrisovul de la 
întemeierea urbei este inscris 
că „sumele ce se vor mai adu
na vor sluji pentru înfrumuse
țarea orașului cu clădiri pu- 

' blice și folositoare în trebuința 
orășenilor acestui oraș". Ne-am 
adresat unuia din autorii mono- 
grafiei citate — Ion BĂLA — 
cu rugămintea de a ne pre
zenta succint care au fost 
roadele acelor intenții și pro
misiuni obținute nu în zece, 
douăzeci sau patruzeci de ani, 
ci in peste un secol. Cum arăta 
urbea bunăoară in 1949, anul 
stabilirii 
in acest

, vestit:
Alexandria 

stradă pietruită, in centru. Cu alte 
cuvinte, modernizarea se făcuse cu 
o viteză medie mai mică de. 2 metri 
liniari pe an ! A doua „realizare" 
edilitară era actuala stradă Grivița 
Roșie, prin faptul că era „pavată" 
cu... nisip. (Pe timp de noroaie șl 
chiar în prăfăria de la sflrșitul ve
cilor, „pavamentul" cu nisip era to
tuși superior tuturor celorlalte uli
țe, desfundate pină la a fi imprac
ticabile). E lesne de dedus că și 
clădirile publice se armonizau ca 
monumentalitate și grad de utilitate 
eu arterele de circulație. Cit pri
vește casele de locuit, toate erau 
de tip rural și despre foarte multe, 
poate chiar despre majoritatea lor, 
se putea spune că le privea și 
broasca prin fereastră.

Dar tîrguri împotmolite în noroi 
și stagnare se moșteniseră mai pre
tutindeni în țară. Ceea ce m-a im
presionat cel mai mult in „orașul" 
«I cărui locuitor deveneam era o 
deprindere care dădea măsura mu- ? 
mifierii spirituale. Oamenii își pe
treceau mai tot timpul liber șe- 
zînd la poarta lor, fie pe laviță, 
fie sprijiniți în gard. Gradul scă- 

x zut de înzestrare edilitară impunea 
și obiceiurile, mai exact spus le 
plafona la nivelul vieții rurale.- Cui 
«ă-i ardă a se plimba pe străzi 
pe care praful pe uscăciune era a- 
proape tot atît de adine ca noroiul 
pe vreme ploioasă ? în mediul ru
ral, locuitorul avea drept compensa
ție larga deschidere spre natură, dar 
«ici 7

Priviți acum esplanada „Libertă
ții" L 
Nu poți 
oare tot 
stațiune

interlocutorului nostru 
oraș 7 lată ce ne-a po-

avea doar 500 metri de

EVOLUȚII, CERTITUDINI, MOTIVE DE MINDRIE
• Reorganizarea administrativă a teritoriului înfăptuită In 1968 a 

surprins’Alexandria In rindul orașelor mici, atit ca aspect, cît și ca 
număr de locuitori. In cele două decenii care au urmat, POPULAȚIA 
A CRESCUT CU 120 LA SUTA, Iar înfățișarea orașului a devenit de nere
cunoscut.

• De la 16, numărul apartamentelor a crescut în 10 ani la 352. Dacă 
era mult., ori puțin se poate aprecia după numărul celor construite ÎN 
URMĂTOARELE DOUA DECENII : 13 220.

• Dotările edilitare s-au îmbogățit concomitent cu sporirea consi
derabilă a potențialului economic al localității. în cele două decenii ale 
noii organizări administrativ-teritoriale. numărul unităților economice 
a crescut de la 8 la 27, iar producția industrială de lă circa 222 milioane 
lei Ia circa 7 000 DE MILIOANE LEI ANUAL

• După cum lesne se Înțelege,'1 puternica dezvoltare Industrială a 
însemnat crearea a numeroase locuri de muncă, tn prezent, numărul 
personalului muncilor din Alexandria ÎNTRECE CU 10 000 efectivul pe 
care îl înregistra in anul 1968 întreaga populație a orașului.

• Au apărut și se practică profesii noi, de înaltă calificare, In spe
cial din domeniul mecanicii fine și al electrotehnicii. Dar au sporit, in 
proporții de neimaginat în trecut, și efectivele slujitorilor învățămîntu- 
lui — de la 81 profesori In anul 1955 LA 720 ÎN PREZENT, sau să
nătății — de la 34 la 220 MEDICI, in aceeași perioadă.

• La reforma învățămîntuluf, tn 1948, existau circa 2 700 elevi. NU
MĂRUL CELOR CUPRINȘI în municipiul de astăzi in forme de invăță- 
mint DEPĂȘEȘTE 16 000.

la combinatul de prelucrare a lem
nului din localitate. Materia primă 
pentru prelucrare o constituie 
lemnul inferior dimensional ee nu 
se încadrează în categoria bușteni
lor pentru furnire sau cherestea 
stas: Această categorie de masă 
lemnoasă era destinată in princi
pal retezării in lungimi fixe de 
I m și despicării, fiind livrată sub 
formă de lobde.

în noua tehnologie, din acest 
lemn se prelucrează cherestea și 
semifabricate pentru mobilă, spo
rind astfel gradul de prelucrare și 
valorificare a masei lemnoase bru
te ajunse in depozitele finale, la 
centrele de sortare și preindustria- 
lizare.

In aceeași scrisoare, corespon
dentul nostru voluntar face o pro
punere demnă de luat in conside
rare de către factorii de resort. 
Astfel, pentru a veni în ajutorul 
gospodarilor și a se economisi che
resteaua, se recomandă forestieri
lor ca, așa cum se produc pentru 
comerț garduri din ulucă de 2—3 și 
4 m lungime, să se producă gar
duri din lemn crăci de 3—7 cm 
grosime șl de înălțimi mal mici — 
de la 0,70 m la 1,50 m. Acestea 
pot fi folosite cu succes pentru 
împrejmuirea curților, a țîrlelor de 
vite, grădinilor de zarzavat etc. în 
afară de acoperirea acestor cerințe 
pentru gospodari, se realizează 
economii importante de cherestea 
(ulucă), precum și de manoperă.

■ Noi locuințe au fost puse de 
curind la dispoziția oamenilor 
muncii din orașul Tîrgu Frumos, 
județul Iași. Zecile de apartamente 
date in folosință zilele acestea — 
ne informează corespondentul

• Intr-o scrisoare recentă, co
respondentul voluntar Gheorghe 
Lupu ne scrie despre o familie de 
petroliști de la Schela de produc
ție petrolieră Țicleni, județul Gorj. 
Este vorba de frații Dumitru și 
Ion Pîrvu, ambii maiștri de foraj- 
extracție, care, lună de lună, obțin 
cu formațiile de intervenție, pe 
care le conduc, rezultate re
marcabile in muncă. Un lu
cru demn de evidențiat este faptul 
că cei cinci copii ai lor, precum și 
soția și ginerele lui Ion sint tot 
petroliști, aici, la Țicleni, contri
buind cu toții la extragerea din 
subteran a cit mal multor tone de 
țiței.

Cel doi maiștri se bucură de sti
ma șl aprecierea colectivului nu 
numai pentru felul în care ei mun
cesc, pentru competența lor profe
sională șl rezultatele ce le obțin, 
ci șl pentru faptul că, de-a lungul 
anilor, ei au pregătit și format 
mulți tineri sondori, astăzi oameni 
de bază la locurile lor de muncă.

• Oamenii muncii venlți la o- 
dihnă in frumoasa stațiune Govora 
au la dispoziție, intre altele, și □ 
bibliotecă cu peste 55 000 volume, 
care, după cum apreciază cores
pondentul nostru voluntar Ion 
V. Marin din București, tși aduce 
și ea contribuția la „terapia* Însă
nătoșirii curanților.

Totuși, mal sint unii cititori care 
„uită" să mai restituie cartea sau 
cărțile împrumutate pentru destin
dere pe timpul cit sînt in stațiune, 
ceea ce constituie un fapt regreta
bil. Autorul acestor rindurl dă șl 
exemple. Este vorba despre V. j. 
din București, care și-a lăsat în 
schimb legitimația, din care rezul
tă că ea lucrează la uzina „Vul
can". Cura a făcut-o în 1987 și de 
atunci numeroasele intervenții la 
uzină n-au dat nici un rezultat. 
Mai este vorba și de ing. tehnolog 
B. V., care și-a lăsat legitimația 
de serviciu nr. 1 344, din care re
iese că lucrează la IPCP-MICM- 
CIUIT — Ploiești. El a luat cărți 
în luna aprilie a.c. șl intervențiile 
făcute de atunci, pentru restituirea 
acestora au rămas tot fără rezultat.

Corespondentul nostru Întreabă 
cum se descurcă fără legitimații ? 
Cealaltă întrebare privind „etica" 
rămîne în suspensie, afirmă el.

® In scopul economisirii și mai 
bunei folosiri a materialului lem
nos,' întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport Pitești, în 
colaborare cu alte unități — IUPSR 
Iași, ICPIL București — a realizat 
o linie tehnologică pentru ob
ținerea de cherestea scurtă — ne 
informează corespondentul nostru 
voluntar Apostol Crinu, tehnolog

voluntar Dumitru Păpușoiu — se 
adaugă celor peste 2 000 construite 
in ultimii ani, îmbogățind zestrea 
edilitară a frumosului nostru oraș, 
în prezent, locuitorii acestei așe
zări moldave, in frunte cu edilii, 
lucrează de zor la construcția unei 
esplanade care va fi mindria ora
șului, precum și la realizarea altor 
lucrări privind dezvoltarea și buna 
gospodărire a orașului.

• In cartierul In care locuim, tn 
plin centru al municipiului Satu 
Mare, ne scrie Francisc Barota, in
giner la revizia de vagoane din 
acest municipiu, funcționează o 
unitate a întreprinderii județene 
de producție industrială și pres
tări servicii. Aici se execută di
verse construcții metalice, funcțio
nează un ciocan cu aer comprimat, 
evacuarea aerului de la acesta fă- 
cindu-se în atmosferă fără nici o 
amortizare, un ciocan de forjă, 
precum și alte felurite utilaje, ac
tivitatea desfășurîndu-se in trei 
schimburi. Așa că, zi și noapte, 
aici se produc zgomote Insuporta
bile pentru cetățeni, pentru locata
rii din preajmă.

înțelegem că trebuie realizată 
producția, că încărcarea celor trei 
schimburi trebuie să se facă uni
form, dar această producție nu se 
poate obține oricum, ignorind cele 
mai elementare reguli de sănătate 
publică. Eliminarea acestor nea
junsuri nu necesită decit unele 
eforturi minime de organizare, 
precum și unele soluții tehnice de 
atenuare a zgomotelor, ușor de a- 
piicat. Dar la conducerea între
prinderii n-am găsit înțelegerea și 
receptivitatea necesare. Poate de 
această dată...

Corespondentul voluntar Moise Ovidiu Dan djn Oradea ne-a trimis ima
ginea alăturată care reprezintă Casa de odihnă si tratament a sindica
telor „Felix-2“, Băile Felix, județul Bihor. Localul dispune de o clădire 
modernă, spațioasă, care asigură condiții deosebite de confort si tratament 

pentru 1 050 de oaspeți

lectare a consiliului popular jude
țean, înălțind și înfrumusețînd con
tinuu acest oraș.

Reorganizarea administrativă a te
ritoriului înfăptuită in anul 1968 a 
creat șansa generoasă de a modela 
pe verticală o localitate, croită me
todic de la înființarea ei, dar ră
masă lipită de orizontală, redusă la 
o urbanitate numai cu numele. In 
plus, noua structură administrativă 
a mai creat ceva : o nouă relație, 
superioară, intre proiectant și opera 
lui. Sint in oraș citeva edificii (ban
ca, hotelul) concepute la început, de 
la distanță, din Capitală. Fac notă 
distonantă in peisajul Alexandriei. 
Mai direct spus, tot Ie modificăm și 
renovăm. Nu au fost proiectate de 
buni cunoscători ai orașului, de pro
fesioniști implicați prin existența lor 
în viața și aspectul locului, adevă" 
rata garanție a găsirii celor mai 
bune soluții.

Poate părea curios, dar vechea 
Împărțire administrativă crea și ie
rarhizări nedrepte între orașe. Una 
era să gindești, fie și din Capitală, 
un proiect, spre exemplu, pentru 
Constanța, și alta pentru o mică 
reședis-ța Crearea județeț
.Jf? s&mtd fiecărei zone de
a efetiga , o'reputație''prin frumușel 
țea constrbcțifidKlO atestă și Ale-j . 
xandria. ca și Ttiicea. Vaslui, Stintu 
Gheorghe, Zalău, Tîrgu Jiu, 
câni. Medgidia șl cite șl mai 
alte asemenea orașe.
Dinescu),

deam o calificare profesională deo
sebită, de care nici nu se mai auzise 
In satul meu teleormănean,

în plus, și orașul în care mă pre
găteam era — așa cum 11 știe toată 
lumea și In prezent — un oraș pi
toresc. Poate că din acest punct de 
vedere încercam un oarecare regret 
că mă voi despărți de Brașov. Era 
mare diferență față de tîrgușorul 
nostru, scund, arid, prăfuit, dar pe 
care îl iubeam deoarece făcea parte 
din locurile natale. Mărturisesc că 
nu visam atunci, adică acum doar 
15—20 de ani, că Alexandria va 
ajunge să arate atit de frumoasă 
cum arată astăzi. Nu aveam munte 
și nici țărm de mare, nici alte ele
mente <j<J pitoresc natural. Dar mii- 
nile oamenilor, voința lor de a-și ’ 
înfrumuseța necontenit viața au do- ' 
vedit și dovedesc că pot asigura, la 
cel mai Înalt nivel, frumusețea ca- 
țiruluijfde viață. (Gheorghe Molțio- re 
veanti, -reglor, întreprinderea de rul-

lației, așa cum rezultă și din 
mărturia unuia din cei mai 
vechi medici ai localității, con
semnată in continuare :

îmbunătățirea radicală a stării de 
sănătate a populației din această 
zonă și din acest oraș constituie una 
din cele mai importante izbînzi În
registrate aici în anii socialismului. 
Cu toate că ocrotirea sănătății con
stituia o gravă problemă socială în 
întreaga Românie antebelică, aici, in 
Teleorman, la Alexandria în spe
cial, s-a pornit de la o situație șl 
mai grea decît în multe alte părți 
ale țării. Carențelor din baza ma
terială și umană a asistenței medi
cale — alimentație, educație sanita- 
.ră, condiții de locuit — li se adău- , 
gau două particularități de importan
ță majoră : calitatea apei și aerului.

Orașul nu a dispus nici măcar de
, un-kilometru de conduetă» < de apa.-. 
Pină im 1951. în Alexandria s-a băut’ 
apă de la saca. Fără a mal vorbi 
de imposibilitatea supravegherii ca-- 
îitAțiî ei, e lesne de imaginat chiar 
disconfortul de a bea într-o seară 
caniculară — cum sînt verile pe 
aici — apa zăcută in căldare de di
mineață, de cînd trecea sacaua. Ae
rul. extrem de uscat, devenea și mal 
greu de respirat datorită prafului. 
Se ridica praful în zilele uscate cit 
turla bisericii, cea mai înaltă con
strucție din oraș. Forma o pătură 
permanentă, cu un microclimat șl 
mai greu de suportat. Drept urmare, 
bolile respiratorii se luau la între
cere, în scurtarea vieților, cu epide
miile specifice apei nepotabile.

Verile continuă să fie toride, e o 
condiție a naturii. Dar aerul e cu
rat, purificat, apa curată. Spa
tiile verzi se stropesc în fiecare di
mineață, oamenii se plimbă cu plă
cere In fiecare seară — iată două 
amănunte ee pot trece neobservate, 
intrînd în cotidianul existenței. Dar 
cit sint ele de semnificativa pentru 
noua calitate, superioară, a acestei 
existențe I (Dianu Ruse, medic, 
pensionar).

FRUMOASELE LOCURI NATALE
Cea mai frumoasă perioadă a ti

nereții am trăit-o la Brașov, urmind 
cursurile școlii profesionale de pe 
lingă întreprinderea „Rulmentul", 
Știam că „acasă", la Alexandria, „se 
pregătea" uzina in care aveam să 
lucrez și eu. Urma să fac parte din 
prima ei generație de muncitori. 
Era un motiv de mare mlndrie. Șl 
mai eram mindru pentru că dobin-

mențn:

VREMEA ARHITECȚILOR
Am fost al doilea arhitect din 

existența orașului, acum, cu 18 ani 
vechime, sint veteranul local al pro
fesiei. Nu credeam, cînd am început 
institutul, că mă voi stabili la 88 
km distantă de Capitală, Bucureș- 
tiul rămînind pentru mine numai o 
amintire a adolescenței. M-am rea
lizat profesional șl mă realizez îm
preună cu cei 160 de colegi care al
cătuiesc în prezent secția de pro-

(Arh.

Paș- 
cite

Paul

realizat
ANDON

de :

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• Analizing ^cffisoarea mlljrnjjt 
muna Ruginești/"județul "Vfăhceă, ai 
referitoare la faptul că piriul

! ; 'din âlbîe «tn ’fiinpttl 2........ ._
riale, comitetul executiv al consiliului popular jude
țean ne-a comunicat măsurile adoptate. Se precizează 
că, intr-adevăr, în timpul ploilor căzute în primăvara 
acestui an pirîul Domoșița a produs două eroziuni in 
dreptul grădiniței și aJ grajdului C.A.P. (malul sting, 
satul Anghelești) și pe drumul comunal Ruginești— 
Anghelești (malul drept), pe o lungime de circa 350 m. 
S-a dispus ca tn punctele marcate de eroziune să se 
execute lucrări locale, prin plantări de salcîmi, plopi, 
sălcii și decolmatarea albiei. Oficiul de gospodărire a

.lin cd^^ apelor Vrancea. ya Jehnică necesară
. 'esată redacției, și va decolmatâ punctele periculoase pină la sfîrșitul 
Domoșița se revarsă anului. "‘i!*

ploilor -tWovoeind -pargube mate- - Se menționează că în planul național de amenajări 
pînă în anul 1990 este cuprins și pirîul Domoșița pe 
o lungime de 4,8 km.

• Datorită' neregulilor constatate la restaurantul 
„Bujorul" din comuna Plenița, ne-a răspuns Uniupea 
județeană a cooperativelor de producție, achiziții șl 
desfacere a mărfurilor Dolj, la o scrisoare trimisă de 
redacție, responsabilul unității respective a fost 
schimbat din funcție,

Rubrică realizata de Gheorqhe PARVAN
și parcurile ce o mărginesc I 

să nu te întrebi : „Să fie 
Alexandria, ori vreo reputată 
balneară ?“.

Grupaj
Serqlu 
Stan ȘTEFAN

Fotografii t Sandu CRISTIAN

Contrat tul economic—litera de lege!

excepția

e că 
de răs-

cumva prea 
Textul res- 
incriminează

CURAT CA APA, 
VITAL CA AERUL

După 36 de ani de la înfiin
țarea orașului, deci la interval 
de două generații, Alexandria 
dobindea, in sfîrșit, „spital co
munal". Am pus termenul între 
ghilimele deoarece după alți 24 
de ani — in 1894 — consultați
ile încă se mai dădeau, din 
lipsa unei sâli adecvate, într-un 
birou al primăriei in care lu
crau, simultan, și 4—5 funcțio
nari. Destoinicia medicilor care 
făceau operă de apostolat in 
luptă cu bolile endemice s-a 
lovit întotdeauna, in trecutele 
orinduiri, de lipsa acută a unor 
condiții elementare pentru asi
gurarea asistenței medicale. Nu 
a fost singura cauză care in
fluenta negativ sănătatea popu- nouo arhitectură a orașului teleormănean

însemnările de față au drept punct de plecare faptul că mai multe 
întreprinderi comerciale din municipiul Constanța au ocupat locuri de 
frunte in întrecerea socialistă pe ramură, atit anul trecut, cit și in pe
rioada scursă din acest an. Iată, așadar, că cel mai mare port al României, 
străvechiul municipiu „de la marea cea rpare". întinerit și puternic dez
voltat in anii socialismului, și-a revigorat și ridicat pe un nou plan tradi
țiile sale care, dintotdeauna, l-au făcut cunoscut și ca un important centru 
comercial.

ÎN PAS CU CERINȚELE 
ASIGURĂRII UNEI NOI CALITĂȚI 

A VIEȚII
— în întreaga noastră activitate 

din acest domeniu, ne spune tovarășa 
Rodica Duca, secretar al comitetu
lui municipal de partid, pornim de 
la rolul important pe care il are co
merțul socialist in ridicarea continuă 
a nivelului de trai. Asigurarea unei 
noi calități a vieții se află in raport 
direct cu noua calitate a muncii din 

- comerț, in primul rînd cu nivelul 
activității politice și organizatorice 
pe care o desfășoară organele și or
ganizațiile de partid din această ra
mură a economiei. în această pri
vință este deosebit de grăitoare ur
mătoarea situație : în cadrul între
prinderii comerciale de stat pentru 
textile-încălțăminte Constanța, care 
anul trecut a ocupat locul doi pe 
țară, aproape jumătate din numărul 
total al angajaților sint membri de 
partid.

— Este, într-adevăr, un potențial 
important, în primul rind din punct 
de vedere calitativ.

— Totodată, comitetul municipal 
de partid se preocupă să antreneze la 
desfășurarea muncii din comerț un 
larg activ de partid și obștesc, comi- 
șiile pe probleme și domenii, promo
vează derularea unor acțiuni eficien
te privind buna aprovizionare. se 
îngrijește de crearea unui climat de 
muncă șl de exigență in care lucrăto
rii comerciali să fie factori de ini
țiativă și acțiune, să asigure acea 
legătură intre producători și benefi
ciari care să stimuleze producția și 
să-i mulțumească pe cumpărători.

UN FACTOR DETERMINANT : 
ȚINUTA PROFESIONALA 

ȘI MORALA
— Dacă lucrezi în comerț, trebuie 

(ă te afli mereu printre oameni.

afirmă ing. Maria Popescu, director 
al întreprinderii comerciale de stat 
pentru textile-încălțăminte, secretar

nătățirea activității cursurilor 
perfecționare profesională, urmate de 
întreg personalul și care se încheie 
cu testări ale cunoștințelor, și testări 
psihologice. Cei ce nu corespund, în- 
tr-o privință sau alta, sînt redistri- ; 
buiti in munci in care nu au con- ‘ 
tact cu publicul. Avem peste 300 de 
magazine, din care 80 sînt sezoniere. 
Ținem in cel mai înalt grad la ți
nuta profesională și morală a 
muniștilor, a lucrătorilor din toate

partid a inițiat împreună cu consiliul 
oamenilor muncii’ un control in toate 
unitățile. Cu acest prilej am consta
tat că șeful raionului încălțăminte de 
la magazinul universal „Tomis" — 
și, după „modelul" lui, întreaga echi
pă .— nu acorda' atenția tuvenită 
cumpărătorilor, nu dădea dovadă de 
solicitudine, se înregistrau acte de in
disciplină. absențe de la program, 

co- ’ Cei in cauză au fost puși In discuția 
adunării generale de partid. Nu-

Comerțul - la exigențele civilizației socialiste
J

VIAȚA DE PARTID

adjunct al comitetului de partid din 
unitățile comerciale ale municipiului 
Constanța. Această cerință este im
pusă. în primul rînd. de caracterul 
muncii noastre, desfășurate în direct 
contact cu un public extrem de nu
meros și de exigent. Este cu totul 
depășită concepția care vede în lucră
torul comercial un simplu interme
diar. Noi trebuie să fim îndrumători 
și sfătuitori ai cumpărătorilor, să le 
educăm gustul, să le dezvoltăm sim
țul estetic. Totodată, ca „purtători de 
cuvint" ai consumatorilor, influențăm 
producția bunurilor de larg consum, 
ne implicăm chiar in procesul de fa
bricație. cum ar fi, de exemplu. în 
privința creării de noi produse și de 
noi modele.

— Aceasta cere o anumită califi
care. Nu întâmplător dumneavoastră, 
ca director, sinteți inginer.

— Nu numai directorul, ci toți lu
crătorii trebuie să aibă o calificare 
corespunzătoare. Tocmai de aceea, 
organele și Organizațiile de partid se 
preocupă îndeaproape de ridicarea 
continuă a pregătirii politice și pro
fesionale a cadrelor, de imbu-

în municipiul Constanța

aceste unități. Ea este garanția în
deplinirii cu succes a sarcinilor noas
tre.

CLIMATUL 
DE RESPONSABILITATE 

NU ÎNGĂDUIE ABATERILE
Împreună cu tovarășa Tina Milea, 

gestionară, secretar adjunct al comi
tetului de partid de la întreprinderea 
textile-încălțăminte. abordăm proble
mele „la ordinea zilei" de pe agen
da activității de partid :

— întotdeauna, la noi, buna ser
vire a cumpărătorilor este cea dinții 
problemă la ordinea zilei. Rezolvarea 
ei depinde atit de reușita strădaniilor 
noastre pentru asigurarea și diversi
ficarea continuă a fondului de marfă, 
cit și de comportamentul comuniști
lor, al tuturor lucrătorilor, adică de 
stimularea continuă a atenției, răb
dării, politețe! și amabilității lor in 
relațiile cu cei care pășesc pragul 
magazinelor noastre.

— Sint caracteristice pentru toți 
însușirile amintite ?

— Din păcate, nu 
pentru a le cultiva, 
acționăm. De pildă.

! Dar milităm 
Luăm atitudine, 

comitetul de

meroși comuniști, printre care Costi-" 
nela. Negruț. Constantin. Apostol și 
alții, au criticat aspru asemenea ma
nifestări. ee nu fac cinste 'ținui co
merț civilizat. Concluziile adunării, 
la fel ca și sancțiunile administra
tive date celor vinovați au fost pre
zentate in toate organizațiile de 
partid și în toate unitățile. Aseme
nea abateri constituie, totodată, 
obiectul unor critici lâ gazetele de 
perete, precum și in programul bri
găzii artistice, laureată cu premiul I 
pe ramură. Pentru atitudini asemă
nătoare. comunista Steliana Voicu, 
de la magazinul 283 de țesături de
corative. a fost aspru criticată de că- 

, tre membrii biroului organizației de 
partid cu prilejul discuțiilor indivi
duale. Și. după cite știm, roadele cri
ticii încep să se arate.

Ce vreau să spun cu aceste 
exemple ? Că desfășurarea unui co
merț la exigentele civilizației socia
liste depinde — de altfel ca în orice 
altă activitate — de climatul de exi
gență și responsabilitate cultivat in 
primul rind de comuniști, de organi
zațiile de partid.

O CARTE DE VIZITĂ CE TREBUIE 
PERMANENT ONORATA

— Să’ nu uităm că municipiul nos
tru își dublează și chiar își triplea
ză populația in timpul sezonului esti
val . — nq spune tovarășa Mariana
Manea, secretar al comitetului de- 
partid .din unitățile de comerț. 
Aceasta presupune o muncă des
fășurată în perspectivă, o vastă acti
vitate organizatorică, la care își aduc 
din plin contribuția cele 37 orga
nizații de partid din comerț. Asigu
rarea unui fond de marfă sporit, a 
personalului sezonier, înființarea, pe 
lingă rețeaua cu caracter permanent, 
a unei adevărate rețele a „comerțului 
de întîmpinare", reprezentată anul 
acesta prin peste 600 de tonete — 
iată doar citeva din aceste preocu
pări. Menționez că, de pildă, ampla
sarea tonetelor de care aminteam nu 
s-a făcut,.la intîmplare, ci in urma 
unei largi consultări cu cetățenii, cu 
edilii, cu arhitecții care se ocupă de 
estetica și funcționalitatea mediului.

Și, deoarece vitrina constituie pri
mul prilej de contact cu mărfurile 
și prezentarea lor estetică, a intrat 

• în tradiție ca la Constanța să orga
nizăm, de două ori pe an, concursul 
de vitrine pe țară, care contribuie din 
plin la aspectul mereu mai întinerit, 
mereu mai modern al orașului nostru.

— Am observat preocuparea ca, 
prin modul de realizare, comerțul să 
se instituie intr-o veritabilă carte de 
vizită a orașului,

— Intr-adevăr. Milităm pentru a 
transforma într-un puternic „factor 
educativ și mobilizator o asemenea 
idee. De pildă, in cele 120 de cercuri 
de învățămînt de partid, 
cercuri de învățămînt 
masă, vasta activitate 
munca pentru formarea 
sături înaintate au drept unul din
tre temeivri faptul că. față de oaspe
ții din întreaga țară, Constanta ii re
prezintă pt dobrogeni. în vreme ce 
față de oaspeții de peste hotare îi 
reprezintă pe români. Iar comerțul 
este una dintre cele mai de seamă 
cărți de vizită ale unui oraș. O car
te de vizită ce trebuie permanent 
onorată.

în sutele de 
politic de 

educativă, 
undr tră-

Gh. ATANASIU
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Cu ocazia acțiunilor 
de popularizare a 
noii Legi privind în
cheierea și executarea 
contractelor economi
ce, un jurist a fost 
intrebat dacă preve
derile art. 84, litera b 
nu sint 
severe, 
pectiv 
ferm „efectuarea a- 
provizionării pentru 
producție cu încălca
rea legii", tn loc de 
alt răspuns, juristul a 
scos din geantă și a 
dat citire citorva e- 
xemple dintr-o situa
ție a livrărilor de țevi 
de către întreprinde
rea de mase plastice 
București in anul 1986, 
pe care întâmplător o 
avea la el. Din 97 de 
poziții, intr-un singur 
caz livrările au cores
puns exact prevederi
lor contractuale : 500 
kg țeavă „M 110“ ri
dicată de B.J.A.T.M. 
Caraș-Severin. tn toa
te celelalte 96 de po
ziții domnea întâmpla
rea, de la mici aba
teri pină la tone și 
zeci de tone în plus 
ori în minus.

Ignorarea sortimen
telor comandate se 
însoțea cu ciudățenii 
in preferințele terito
riale. Discordante cu 
atit mai ciudate cu cit 
era vorba de citeva 
sortimente de materia
le indispensabile con
strucțiilor, in primul 
rind de locuințe. Or, 
in acest domeniu e- 
xistă planuri și eșa
lonări minuțioase, se 
știe din vreme exact 
ce se edifică in fie
ce cartier, pe fiecare 
stradă, proiectele sint 
tipizate, Incit nu e- 
xistă nici un motiv ca 
necesarul din proiec
te să nu corespundă 
matematic cu orienta
rea producției furni
zorilor. Dacă planifi
carea e planificare — 
și nu un mod de <a 
piguli cifre — tar dis
ciplina de plan e dis
ciplină de plan, și 
nicidecum un teren 
arat cu derogări și 
semănat cu justificări, 
nu existau motive ca 
regula regulilor să

devină abatere de la 
contracte, iar respec
tarea întocmai a clau
zelor să fie 
excepțiilor..

Realitatea 
mulți factori 
pundere din întreprin
deri, ca și din rețeaua 
de aprovizionare teh- 
nico-materială se o- 
bișnuiseră cu mentali
tatea că pot produce 
ce le convine și cînd 
le convine, contractele 
fiind pentru ei simple 
petice de hirtie. la 
care benificiarul nici 
nu prea îndrăznea să 
facă aluzie, de teama 
să nu supere și, cum 
auzeai adesea, „să nu 
ne mai dea deloc". 
După cum — poate 
mai izolat, dar și mai 
nociv — se întâmpla și 
ca sarsanaua bine „o- 
rientată", promisiunea 
la timp strecurată să 
aibă in unele birouri 
de aprovizionare și 
desfacere mai multă 
greutate decit cifrele 
clare din acte semnate 
și parafate.

Revenind la exem
plul citat, al țevăriei 
mult așteptate pe di
ferite șantiere din 
toate colturile țării, să 
vedem, bunăoară, cum 

•de reușea B.J.A.T.M. 
Maramureș să obțină, 
în loc de 6,6 tone 
(de 2 sortimente). 23,7 
tone (de 12 sortimen
te), în vreme ce Bucu- 
reștiul primea mult 
mai puțin decit jumă
tatea cantității con
tractate? Cine era oare 
personajul înzestrat cu 
asemenea puteri ma
gice 
ne 
acte 
se 
atenția atâtor funcțio
nari care se preocu
pau, ori mimau că se 
preocupă, de asigura
rea disciplinei con
tractuale și de plan ?

Mai mult decit orice 
descriere, il recoman
dă aceste rînduri pe 
care ne-am străduit 
să le reproducem păs- 
trind strict ortografia 
și ortoepia originalu
lui : „La mine la sețe 
Să trec cantlcș pe 
Aviz de Especte (...)

încit să determi- 
anihilarea atâtor 
Si formalități cite 
fac, să distragă

Mart cînd sose se re
ceptam și coresponda 
conform Avizului și 
Eu imi Luam cită A- 
v'em Lipă ca o Mașina 
intreg nu mis pute 
Plat din cauz ca na- 
vea Bani în Banca și 
nu avem lucrări Aș 
de Mari ca să Ramn- 
tată“.

Poate că nici un 
computer n-ar reuși 
să decodifice că „Mart" 
(in alte fragmente — 
„Mar'ta") înseamnă 
„marfă", „Lipă" în
seamnă „lipsă", iar 
„Ramntată" înseamnă 
„luăm toată". Oricum, 
întreaga semnificație a 
acestui inșeriș, ema- 
nind de la Ungur Ga- 
vril, delegat al „ce- 
peademe" — adică : 
C.P.A.D.M. — Tîrgu 
Lăpuș, i-ar scăpa. 
Pentru că se referea 
la o filieră neinscrisă 
in acte și neprograma
tă în calculatoare. Slab 
la gramatică, tare la 
portofel, U. G. a pus 
la bătaie citeva mii de 
lei pentru un camion 
de marfă și, îndată, 
gestionarul magaziei 
de expediție a între
prinderii (Soare loan 
Mihail) a inversat sen
sul normal al întocmi
rii actelor, iar, ca 
un făcut, și economista 
Hopu Renata a uitat 
subit de contracte și 
repartiții. Un simplu 
delegat biruia cu o 
mișcare subtilă întrea
ga structură de forme, 
calcule și rigori. înlo
cuind criterii generale 
cu criteriul cine știe 
cărui lanț de interese 
Veroase, iar eșalona
rea optimă — se pre
supune — a priorități
lor, cu bunul plac.

Tocmai pentru pre
venirea unor aseme
nea practici, care ris
cau, în. unele sectoare, 
să devină o modă — 
actuala reglementare a 
contractelor economice 
introduce norme mai 

. ferme. Ele sint menite 
să înlăture atitudinile 
voluntariste din 
vitatea
nare 
rială.

acti- 
de aprovizio- 
tehnico-mate-
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Marile rezerve ale agriculturii Prîntr-o temeinică organizare a producției
mereu mai bine puse m valoare! EXPORTUL ÎNDEPLINIT EXEMPLAR!

(Urmare din pag. I)
disciplină, capacitatea creatoare pen
tru valorificarea mai bună, la nivel 
superior, a bazei tehnice și materia
le, a cadrului organizatoric.

în cuvintarea secretarului general 
al partidului sint definite, jalonate 
cu limpezime, căile, mijloacele și 
direcțiile in care trebuie să se ac
ționeze pentru ca viitorul an agri
col să marcheze un moment impor
tant in dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste, in creșterea pro
ducției agricole, in înfăptuirea noii 
revoluții agrare. Pornind de la În
vățămintele desprinse din activita
tea desfășurată pină acum, trăgind 
toate concluziile din experiența bu
nă, dar și din neajunsurile manifes
tate, se impune ca o cerință majoră 
extinderea largă, în toate unitățile 
agricole, a experienței înaintate. Ca
lea de creștere a producției agricole 
constă în primul rind in calea dez
voltării pe baze intensive a agri
culturii. Cum arăta secretarul gene
ral al partidului, rezerva noastră nu 
este in creșterea suprafeței arabile, 
unde posibilitățile sînt limitate. Ca
lea este cea a creșterii producției, a 
obținerii pe fiecare hectar, pe- fie
care metru pătrat de teren a unor 
recolte maxime. Or, pentru aceasta, 
așa cum se subliniază în cuvînta- 
rea secretarului general al partidu
lui, este nevoie să se acționeze pe 
un front larg, într-o concepție uni
tară, pentru înfăptuirea fermă a 
programelor stabilite privind îmbu
nătățirea activității din toate sec
toarele agriculturii.

între obiectivele prioritare ce se 
desprind din cuvintarea secretarului 
general al partidului un loc central 
îl ocupă creșterea preocupării Ia toa
te organele de partid și agricole, la 
toate unitățile agricole pentru folo
sirea rațională și integrală a fon
dului funciar. în această privință, 
un accent deosebit trebuie să se 
pună pe realizarea suprafeței arabi
le, definitivarea și realizarea pro
gramului de organizare și sistema
tizare a teritoriului unităților agri
cole de stat și cooperatiste, prin care 
să se elimine orice risipă de teren 
și să se asigure dimensionarea opti-

mă a solelor și fermelor, în scopul 
efectuării în condiții bune a lucră
rilor mecanizate și aplicării tehnolo
giilor moderne, intensive de produc
ție. Strins legat de aceasta, se pune 
problema înfăptuirii neabătute a 
programelor de îmbunătățiri fun
ciare, și îndeosebi a lucrărilor de 
irigații, elaborării de noi tehnologii 
care să ducă la utilizarea mai efi
cientă, cu consumuri reduse de apă 
și energie a suprafețelor amenajate, 
în centrul atenției trebuind să se si
tueze executarea, in general, a în
tregului complex de măsuri stabilite 
pentru creșterea fertilității tuturor 
categoriilor de pămint. Cu deosebită 
claritate 
dului a 
nătățirii 
agricole 
cole și a stațiunilor de mecanizare 
a agriculturii, în care scop este ne
voie să crească puternic rolul adu
nărilor generale pentru funcționarea 
ireproșabilă a sistemului democratic 
de conducere, care asigură partici
parea cooperatorilor, a țărănimii, a 
tuturor oamenilor muncii de pe 
ogoare la întreaga activitate din 
agricultură.

Este de mare însemnătate 
asigure pretutindeni creșterea 
gățirii profesionale a tuturor 
torilor din agricultură. Baza 
rială existentă, condițiile create pen
tru toate sectoarele de producție 
agricolă nu pot fructifica deplin 
decit prin continua ridicare a cunoș
tințelor profesionale, 
tehnice ale specialiștilor, 
lor și cooperatorilor, ale 
crătorilor din agricultură, 
meni temeinic pregătiți 
sînt in măsură să aplice 
ceririle științei și tehnologiile mo
derne recomandate de cercetarea ști
ințifică. Secretarul general al parti
dului a subliniat cerința sporirii con
tribuției activității de cercetare ști
ințifică pentru creșterea mai pu
ternică a producției. în acest proces 
amplu, în care rolul determinant 
revine institutelor și organelor de 
cercetare specializate, stațiunilor din 
toate zonele țării, o contribuție tot 
mai Însemnată trebuie să aducă 
munca de cercetare proprie, desfă
șurată de specialiștii de toate profe

secretarul general al parti- 
subliniat necesitatea îmbu- 
ăctivității întreprinderilor 

de stat, cooperativelor agri-

să se 
pre- 

lucră- 
mate-

științifice și 
munci tori- 
tuturor lu- 
Numai oa- 
profesional 
corect cu-

siile din unități, cărora le revine 
datoria de a se angaja cu toate 
forțele, antrenind la activitatea de 
cercetare proprie și pe cei mai in- 
struiți și bine pregătiți lucrători, pen
tru a rezolva in condițiile specifice 
dintr-un loc sau altul problemele 
legate de adoptarea tehnologiilor, a- 
legerea soiurilor și hibrizilor, pro
ducerea semințelor și altele. ~ 
toată această activitate trebuie 
asigure materializarea în fapt 
rinței formulate de secretarul 
ral al partidului ca știința să devină 
factorul hotăritor al progresului în 
agricultură.

Acum, oamenii muncii din agri
cultură se află la Începutul strîn- 
gerii recoltei de toamnă. Bunades
fășurare a lucrărilor, care în curind 
se vor generaliza în întreaga țară 
și la toate culturile, impune ca în 
fiecare unitate agricolă să se asigure 
mobilizarea puternică a tuturor for
țelor existente, astfel incit întreaga 
producție să fie strînsă și pusă la ' 
adăpost în condiții corespunzătoare, 
îh timp cit mai scurt și fără pierderi. 
Sînt de menționat, în acest sens, 
citeva sarcini de mare răspundere și 
însemnătate subliniate de secretarul 
general al partidului, ce revin orga
nelor Și organizațiilor de partid, tu
turor conducerilor de unități agrico
le. întreaga organizare a recoltării 
culturilor de toamnă trebuie să por
nească de la stabilirea producțiilor 
reale, organelor agricole, unităților 
de stat agricole și unităților coope
ratiste de producție revenindu-le în
treaga răspundere pentru felul în 
care se fac evaluarea, stringerea și 
depozitarea, evidența strictă a între
gii producții agricole, acțiuni la a 
căror realizare trebuie să participe 
activ atit organele de contractare, 
organele agricole, cit și consiliile 
populare. Realizarea întocmai a pro
ducțiilor evaluate prezintă o deose
bită importanță pentru constituirea 
în întregime a fondului centralizat 
al statului și, concomitent, a fon
dului de autogprovizionare în fie
care județ și localitate, de care de
pinde atit buna aprovizionare a 
populației, cit și satisfacerea celor
lalte necesități ale industriei și ale 
economiei naționale.

Prin 
să se 
a ce- 
gene-

în același timp cu stringerea re
coltei de toamnă, o atenție cu totul 
aparte trebuie acordată pregătirii în 
condiții cit mai bune a recoltei de 
cereale păioase din anul viitor. îm
bunătățirea radicală a activității în 
acest domeniu impune, ca o cerință 
esențială, subliniată de secretarul 
general al partidului, ca însămînța- 
rea griului și a orzului să se reali
zeze numai în perioadele optime sta
bilite pentru fiecare zonă din țară. 
Trebuie înlăturate cu desăvîrșire si
tuațiile din anul trecut cind, în unele 
județe, semănatul griului și orzului 
s-a prelungit cu mult peste limita 
timpului optim, ceea ce a determi
nat obținerea de producții slabe în 
o seamă de unități agricole.

Sarcinile, indicațiile și orientă
rile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvintarea 
rostită la încheierea lucrărilor Con
sfătuirii pe probleme de agricultură 
reprezintă un mobilizator și cuprin
zător program de muncă și acțiune 
pentru organele și organizațiile de 
partid de la sate, pentru organis
mele colective de conducere, pentru 
toate unitățile de stat și cooperatiste, 
pentru toți oamenii muncii din agri
cultură, in vederea dezvoltării inten
sive și creșterii eficienței acestei 
ramuri de bază a economiei națio
nale. Răspunzînd prin fapte chemă
rii secretarului general al partidu
lui, organele și organizațiile de 
partid, comuniștii, toți lucrătorii din 
agricultură au datoria de a acționa 
cu înalt spirit revoluționar, cu exi
gență și răspundere comunistă pen
tru aplicarea fermă a măsurilor sta
bilite în toate sectoarele, astfel încît 
în anul viitor agricultura să întîm- 
pine a 45-a aniversare a sărbătorii 
noastre naționale și cel de-a! XIV-lea 
Congres al partidului cu cele mai 
bune rezultate de producție și eco
nomice în toate domeniile de acti
vitate.

în curtea întreprinderii metalur
gice din Bacău o expoziție atrage 
atenția : sint prezentate aici peste 
50 de noi tipodimensiuni de armături 
industriale din fontă și oțel de 
diferite dimensiuni. toate produse 
moderne, cu caracteristici tehnico- 

. funcționale superioare. la nivelul 
tehnicii mondiale, competitive pe 
piața externă.

— Aceste produse au fost asimilate 
și introduse in fabricație în ultima 
vreme, la solicitările unor parteneri 
externi — ne spune tovarășul 
Corneliu Popa, inginerul-șef al în
treprinderii. După cum este și firesc, 
armăturile sînt realizate la cel mai 
înalt nivel calitativ. De altfel, preo
cuparea perseverentă pentru calita
te explică faptul că nici in anul 
trecut și nici în acest an unitatea 
noastră nu a primit reolamații pri
vind nivelul tehnic al produselor li
vrate la export.

— Dar cu planul la export cum 
etăți ?

— Bine, pină acum. Lună de lună 
ne-am îndeplinit și depășit sarcinile 
în acest domeniu. Toate contractele 
și comenzile 
vreme, unele 
cererea unor 
plus mărfuri 
milioane lei.

— Cum ați 
tate ?

— Experiența ne-a dovedit că rea
lizarea in cele mai bune condiții a 
producției pentru export se bazează 
pe o aprovizionare tehnico-materială 
corespunzătoare și pe lansarea din 
timp în fabricație a tuturor produse
lor contractate. Bunăoară, 
ducțiă contractată pentru 
tembrie a fost pregătită 
în fabrioație încă de la 
lunii iulie. Aceasta ne permite să 
livrăm ritmic, din primele zile ale 
fiecărei luni, produsele contractate 
la export.

Afirmațiile inginerului-șef au aco-

perire în fapte. La turnătorie, în sec
țiile de prelucrare și montaj se 
muncește organizat, in condițiile 
unei tehnici avansate, după tehnolo
gii moderne, de înaltă productivita
te. Avind în vedere că planul de 
export pe acest an este cu 13 la sută 
mai mare față de 1987, consiliul oa
menilor muncii, comitetul de partid 
intervin cu operativitate ori de cite 
ori este nevoie și iau măsuri tehnico- 
organizatorice și politico-educative 
cu eficiență imediată în toate com
partimentele de producție care să 
asigure realizarea integrală și la 
timp a tuturor comenzilor și con-

La întreprinderea 
metalurgică Bacău

au fost onorate la 
chiar în avans. La 

parteneri am livrat în 
în valoare de peste 2

asigurat aceste rezul-

toată pro- 
luna sep- 
și lansată 
jumătatea

tractelor. Astfel, în ultima vreme, 
in întreprindere s-a dublat numărul 
liniilor tehnologice și al formațiilor 
specializate care lucrează numai 
pentru export. Toate formațiile 
cuprind în rindurile lor numai mun
citori de înaltă calificare, pe cei mai 
capabili maiștri și tehnicieni, care 
cunosc de ani de zile exigențele 
partenerilor externi.

în turnătorie, de exemplu, produc 
acum pentru export 3 linii automate 
de formare-turnare, iar in secțiile 
de prelucrare și montaj specializa
rea s-a adîncit și mai mult, fiecare 
formație realizînd doar cite unul- 
două tipodimensiuni de armături in
dustriale. Sporirea productivității 
muncii, realizarea unui număr tot 
mai mare de produse de înaltă cali
tate destinate exportului constituie 
preocupări de prim ordin ale acestor 
formații. în acest scop, se introduc 
noi și moderne tehnologii de lucru, 
se montează utilaje și mașini. Astfel, 
la turnătorie, formația condusă de

La ordinea zilei - stringerea
grabnică a cartofilor

seama atit de
(aproape 20 000

supra- 
hecta- 
și vo- 

bună 
recol-

Dacă ținem 
fata ocupată . . 
re), cît si de complexitatea 
lumul lucrărilor, atunci pe 
dreptate se poate aprecia că 
tarea cartofilor este cea mai impor
tantă lucrare a anului pentru agri
cultorii brașoveni. Este și motivul 
pentru care comitetul județean de 
partid, organele direcției agricole ii 
acordă și în acest an o atenție deo
sebită. Programul întocmit urmărește 
ca lucrările de recoltare să se des
fășoare în condiții mai bune decit 
in alți ani, fără pierderi, astfel ca 
în 20 de zile întreaga producție de 
cartofi să fie pusă la adăpost. Sint 
stabilite, în acest sens, măsuri con
crete, care vizează toate 
procesului tehnologic. Cum 
se acționează in acest scop 
să ne convingem în urma 
întreprins prin mai multe 
agricole ale consiliului agroindustrial 
Hărman.

C.A.P. Hărman. La ora opt și 
jumătate ne aflăm pe una din cele 
două sole pe care începuse recolta
tul cartofilor. Ceea ce ne-a impre
sionat a fost mulțimea sacilor încăr- t 
câți cu cartofi și care erau de-acum 
așezați în rinduri in lungul tarlalei. 
„Cum, cartofii n-au fost transportați 
ieri de pe cimp ?“ — îl întrebăm, 
oarecum surprinși, pe primarul 
comunei. Ion Baciu, pe care l-am in
tilnit aici. „Da de unde — ne răs
punde acesta. Ceea ce vedeți sint 
cartofi adunați astăzi. La noi munca 
începe cel mai tirziu la ora 6". La 
fata locului constatăm că activitatea 
este organizată foarte bine. Lucrări
le se desfășoară intr-un flux con
tinuu, neîntrerupt.

— Aici, la C.A.P. Hărman, ne ex
plică Viorel Dobrescu, inginerul-șef 
al consiliului, se respectă indicația 
stabilită, și anume ca toți cartofii 
recoltați să fie transportați la baza 
„Agrosem“-ului sau in depozitele 
proprii încă in aceeași zi, astfel ca pe 
cimp să nu rămină in timpul nopții 
nici un sac. Și o altă regulă : se dis
locă numai atîția cartofi citi pot fi 
adunați în ziua respectivă, ceea ce 
duce la evitarea pierderilor cantita
tive și la deprecierea calității biolo
gice.

Un alt fapt pozitiv îl constatăm tot 
aici, la Hărman, și el se concreti
zează în modul in care se acționea
ză la recoltarea cartofilor, în cadrul 
fermei nr. 2 a I.A.S. Prejmer. fermă 
specializată pe producerea materia
lului de sămință din verigi biologice 
superioare și unde s-au obținut în 
Ultimii ani producții de peste 50 tone 
la hectar. Inginerul Dumitru Zătică, 
șeful fermei, dă citeva explicații in 
legătură cu faci orii care contribuie 
la realizarea unui asemenea nivel de 
producție. „Sintem conștienți că să
nătatea, calitatea și recolta de car
tofi a unei bune părți din produc
ția tării noastre pentru anii ce vin 
depind de noi, cei de la Prejmer — 
ține să precizeze șeful fermei. Pen
tru că noi, aici, înmulțim clonele 
spre a obține tuberculi din supereli- 
tă, care devin, tot prin intermediul 
fermelor noastre, cartofi elită, ce 
sînt livrați apoi unităților agricole 
din țară".

Cu aceeași răspundere pentru soar
ta producției de cartofi se acționea
ză și la C.A.P. Prejmer. Tovarășul 
Ioan Toma, președintele unității, ne 
oferă citeva detalii privind organi
zarea lucrărilor : „Pentru noi, recol
tarea celor 520 hectare cu cartofi este 
lucrarea prioritară. Și aceasta din 
două motive. 1) Cartoful este unul 
din alimentele de bază in hrana 
populației și deci trebuie să i se 
acorde toată atenția. 2) El are pon
derea cea mai mare in producția 
unității noastre, lată de ce. se im
pune să acordăm întreaga atenție

verigile 
anume 
aveam 

raidului 
unități

pentru ca nici 
piardă".

Iar măsurile 
cerea unității

un tubercul să nu se

întreprinse de condu- 
____ ______... răspund acestui dezi
derat. Mai întii, s-a făcut o evaluare 
de probă a producției de Pe fiecare 
dintre cele 20 de sole, apoi s-a tre
cut la toaletizarea tarlalelor, respec
tiv la distrugerea mecanică a bu
ruienilor și la scoaterea cartofilor 
de la capetele parcelelor. Lucrarea 
a fost ușurată de faptul că însăși 
plantarea acestor capete s-a făcut în

BRAȘOV

latul tarlalelor. Și aici, ca și în res
tul unităților se respectă una din
tre prevederile programului jude
țean, ca recoltatul să se desfășoare 
numai pe cîte o singură solă (in fie
care fermă). Se trece la o altă tarla 
numai după ce lucrarea s-a încheiat 
complet, inclusiv rectificarea parce
lei.

Deși recoltarea începuse aici, la 
C.A.P. Prejmer, doar în ajun, tar
laua respectivă arăta ca un roi de 
albine. O mulțime de cetățeni ai 
comunei, cooperatori și necoope
ratori, care luase întreaga suprafață 
în acord global pe familii, ieșise de 
dimineață la cimp. La recomandarea 
conducerii unității, aproape fiecare 
familie-a venit cu ajutoare din par
tea rudelor sau a prietenilor. Con
ducerea cooperativei a avut în ve
dere și eventualitatea ca. din diferi
te motive, unele familii să nu poată 
ieși la recoltare în ziua respectivă. 
Pentru a nu prelungi culesul si eli-

berarea terenului, a fost creată o 
formație de intervenție care recol
tează și loturile respective. Proce- 
dind astfel, cooperatorii din Prejmer 
au reușit ca in primele două zile 
să adune recolta de pe circa 50 
hectare.

Din păcate, nu aceeași bună orga
nizare am intilnit la cooperativele 
agricole din Purcăreni și Tărlun- 
geni. In primul caz. ni s-a oferit un 
exemplu al lipsei de răspundere pri
vind modul în carș s-a pregătit și 
organizat această campanie. Pe tar
laua în care fusese demarată aceaștă 
lucrare am intilnit doar un tractor 
cu combină, care dislocase cartofii 
de pe mai multe hectare și care fu
sese oprit. în schimb, in jur nu se 
vedea țipenie de culegător de car
tofi. Lucrarea fusese oprită, p? bună 
dreptate, de organele de control 
deoarece nu se făcuse evaluarea de 
probă.

Pe una din solele cooperativei 
agricole din Tărlungeni. pe care se 
demarase recoltarea, este drept nu 
se ridicau asemenea probleme grave, 
în schimb, aici era vizibilă slaba 
mobilizare a cooperatorilor si săte
nilor, ceea ce a făcut ca intre dis
locatul și adunatul cartofilor să se 
creeze un decalaj. Tot âțît de vizi
bile erau și semnele calității neco
respunzătoare a lucrului efectuat de 
combine, în urma cărora rămîneau 
porțiuni nedislocate.

Desigur, aspectele negative con
statate la cele două cooperative agri
cole nu sînt caracteristice activității 
care se desfășoară în restul unități
lor consiliului. Tocmai de aceea, ele 
trebuie prevenite și înlăturate.

Inalt nivel tehnic,

Colectivul întreprinderii „Elec
trotehnica" din Capitală a 
realizat în ultimii ani impor
tante progrese in domeniul 
modernizării activității produc
tive. in strînsă legătură cu ce
rința diversificării si ridicării 
nivelului tehnic al produselor. 
Astfel, pe temeiul unei 
tehnice moderne, al 
gate experiențe de 
producție, al unei 
științifice riguroase
ției. întreprinderea își Îndepli
nește cu conștiinciozitate sarci
nile de plan fizice și valorice, 
eficienta deosebită a activității 
economice 
obținerea, 
trecut din 
neficii cu 
decit cele

în imagine : un modern stand 
de testare a produselor între
prinderii.

dotări 
unei bo- 

creație și 
organizări 

a fabrica-

fiind probată si de 
in perioada care a 
acest an. a unor be- 
12 la sută m'ai mari 
planificate.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii

t
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maistrul Vasile Acriței a realizat, în 
cadrul programului de modernizare, 
mecanizarea completă a operațiunii 
de turnare de la linia a doua teh
nologică, care lucrează numai pentru 
export, 
efortul 
nările, 
rirea

Efectele : a fost redus 
fizic și s-au eliminat stag- 

ceea ce a condus la spo- 
simțitoare a productivității 

muncii. Tot aici, formațiile de lucru 
conduse de inginerul Ion Țimerman 
și maistrul Gheorghe Motrea au 
amenajat spații speciale cu cabine 
și ventilație locală care asigură con
diții optime de muncă la curățirea 
pieselor destinate exportului. Măsuri 
asemănătoare au fost luate și in 
celelalte locuri de muncă. în atelie
rele și secțiile prelucrătoare și 
montaj au fost instalate mașini-unel- 
te cu comandă numerică pentru pre
lucrarea robinetelor tip fluture, ceea 
ce a condus la creșterea productivi
tății muncii cu 200 la sută la această 
operație. în același timp au fost 
introduse noi tehnologii de lucru la 
prelucrarea clapetelor și reductoare- 
lor, s-au optimizat o seamă de 
fluxuri tehnologice prin reamplasa- 
rea utilajelor, au fost puse în func
țiune standuri suplimentare de ve
rificare a calității produselor.

în această perioadă, în întreprin
dere se manifestă preocupări susți
nute pentru producția de export a 
anului viitor. în acest sens, tovarășul 
Dumitru Aioanei, secretarul comite
tului de partid, ne spunea că. ținînd 
seama de faptul că in anul 1989 
sarcinile de export vor fi mult mai 
mobilizatoare, prospectarea pieței 
externe se desfășoară cu intensitate, 
împreună cu întreprinderile speolali- 
zate de comerț exterior. Totodată, se 
aplică noi măsuri interne de perfec
ționare a producției. în turnătorie, 
de exemplu, se lucrează la mecani
zarea operațiunilor de transport a 
miezurilor, la proiectarea unei linii 
meoanizate de grunduire și la me- 
canizarea operațiunilor de vopsire a 
tuturor produselor destinate expor
tului. Măsurile tehnice sînt îmbinate 
cu cele organizatorice. Astfel, s-a 
stabilit ca producția pentru export să 
fie urmărită zilnic pe repere și pro
duse, măsură care se și aplică cu 
bune rezultate. Fiecare cadru de 
conducere răspunde efectiv de cîte 
o comandă. pe care o urmărește 
începind din secțiile de fabricație și 
pină la ieșirea produselor pe poaria 
întreprinderii. De asemenea, s-a În
tărit autocontrolul și controlul tehnic 
de calitate atît cel interfazic. cit șt 
cel final în toate schimburile.

Se poate aprecia deci că metalur- 
gișții băcăuani > sint ferm lunariti 
sa-și pupă în . valoare Uitieijgă 
pricepere și capacitate profesională 
pentru a onora integral toate comen
zile și contractele încheiate, peqtnt 
a-și îndeplini exemplar sarcinile la 
export.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii

Ce-i lipsește unui bun exemplu
pentru

întreprinderea mecanică de mate
rial rulant Craiova este singura uni
tate din țară ce execută reparații 
capitale locomotivelor diesel electri
ce de 2 100, 3 000 și 4 000 CP. pre
cum și celor electrice de 3 400 și 
5 100 kW. Ca urmare a specificului 
producției, dar și a unei constante 
preocupări a colectivului, s-a acu
mulat o bună experiență în ceea ce 
privește recuperarea, recondiționarea 
și refdosirea pieselor și subansam
blelor.

„Această activitate este mai veche 
în întreprindere — argumentează ingi
nerul Nicolae Stanciu, directorul în
treprinderii. Dar despre un program 
special — coordonat nemijlocit de 
organele de conducere colectivă și 
analizat lunar privind recuperarea, 
recondiționarea și refolosirea piese
lor și materialelor rezultate din dez
membrări — se poate vorbi îndeo
sebi în ultimii ani. Numai in pe
rioada care a trecut din acest an au 
fost elaborate în întreprindere încă 
15 tehnologii noi de recondiționare, 
astfel incit nomenclatorul pieselor ce 
se recondiționează cuprinde in pre
zent 331 repere".

a fi foarte bun
în privința dinamicii înregistrate 

de activitatea de recuperare, recon- 
diționare și refolosire ilustrativ este 
faptul că, față de 1978, in cele opt 
luni care au trecut din acest an s-a 
asigurat o creștere de peste trei ori 
a volumului de piese și subansam- 
ble recondiționate.

Reciclarea pieselor 
și subansamblelor 

la întreprinderea mecanică 
de material rulant Craiova

Care sînt principalele acțiuni ce 
definesc această experiență ? „în 
primul rînd, acordăm cea mai mare 
atenție la demontarea fiecărei piese 
și fiecărui subansamblu, pentru a nu 
se degrada nimic din ceea ce se 
poate recupera, ne spune Marin Bar
bu. ingineț principal la serviciul 
pregătirea, programarea și urmărirea

Asociației economice intercoopera- 
tiste zootehnice Gălănești 
acordate, pentru producție 
5 086 litri lapte pe cap de vacă ob
ținută in 1987. titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" și diploma 
de onoare pentru ocuparea locului I 
pe țară in întrecerea socialistă intre 
unitățile de profil. Rezultatele bune 
din 1987 sînt amplificate in acest 
an. Astfel, producția planificată pe 
cap de vacă pe 8 luni ale anului 
este depășită cu 1 023 litri lapte. Iar 
faptul că in prezent se obțin 13—14 
litri zilnic de la fiecare vacă dă ga
ranția realizării în acest an a unei 
producții medii de peste 5 100 litri. 
Cum se reușește aici atingerea unui 
asemenea nivel ridicat al producției 
de lapte ?

Se cuvine făcută, de la Început 
precizarea că asociația crește rașa 
pură bălțată cu negru (friză neagră) 
și că pentru furajarea celor 1 254 
taurine, cîte are în prezent, dispune 
de o suprafață de 550 
Factorul esențial este 
preciza și tovarășul 
directorul adjunct al 
cole județene — modul cum sînt în
grijite și furajate animalele. Starea 
lor fizică arată că acestor două as
pecte li se acordă o importanță foar
te mare, lucru pus în evidență și de 
producția medie zilnică obținută, în 
această perioadă animalele primesc 
60 kg masă-verde. 2 kg tărîțe. 4 kg 
fin și 6 kg borhot de bere în 24 de 
ore. asigurîndu-li-se astfel 13 uni
tăți nutritive și 1,3 kg proteină bru
tă digestibilă pe zi. Dar pentru ad
ministrarea unei asemenea rații tre
buie să ai furaje. Și asociația are 
deja depozitate numai din coasa in- 
tii 1 200 tone fin. practic Întregul 
necesar. 600 tone suculente și aproa
pe 200 tone grosiere. La acestea se 
vor adăuga 400 tone fin de la coasa 
a doua (care se recoltează in pre-

i-au fost 
medie de

hectare teren, 
însă, așa cum 
Valerian Ilici, 
direcției agri-

zent), 7 000 tone suculente și peste 
150 tone grosiere. „Pentfu obținerea 
furajelor necesare — ne relata tova
rășul Ion Hur jui, directorul unității 
—. fertilizăm întreaga suprafață cu 
îngrășăminte naturale și chimice și 
folosim numai semințe de calitate, 
din verigi biologice superioare, t’e 
mai bine de 150 hectare âm aplicat 
cite 50 tone gunoi de grajd. Din cele

Primii care ar trebui să învețe de 
la lucrătorii asociației, să le preia 
experiența sint oamenii de la ferma 
zootehnică a cooperativei agricole da 
producție Gălănești, adică din a- 
ceeași localitate. Pentru că la aceas
tă unitate, in cele 8 luni care au 
trecut din 1988. s-au obținut. în me
die. cite 1 260 litri Pe cap de vacă, 
cu 2185 litri mai puțin decit la u-

nat bazei furajere. Desigur, la aces
tea se adaugă resursele secundare 
de pe celelalte 1 175 hectare teren a- 
gricol. La fel de adevărat este însă 
și faptul că de pe suprafața aminti
tă trebuie hrănite și animalele deți
nute de gospodăriile populației. în
cărcătura de animale ajungînd ast
fel la peste 150 taurine și mai mult 
de 200 ovine la suta de hectare te-

ci să si aplici experiența Iar
/

Față în față stilul de muncă a două conduceri de unități agricole din județul Suceava

550 hectare, peste 300 hectare sînt 
cultivate cu ierburi perene vechi și 
noi, aproape 70 hectare cu trifoliene, 
50 hectare cu borceag și secară masă- 
verde. 90 hectare cu plante pentru 
inșilozare și 35. hectare cu sfeclă fu
rajeră. Bună fertilizare a tuturor 
suprafețelor ne-a permis să obținem 
la fin. de exemplu, peste 4 tone ța 
hectar numai de la prima coasă". 
Toate acestea sint rodul muncii oa
menilor, in frunte cu directorul aso
ciației, care se află in unitate de 
dimineață de la ora 5 și pină șeaia 
tirziu. ..Pentru că altfel, ne spune el. 
n-ai pum să verifici dacă oamenii 
își fac datoria și nici nu poți să le 
dai. îndrumările, necesare"....

nitatea vecină. Atit președintele coo
perativei agricole, cit si șeful fer
mei zootehnice susțineau că se va 
realiza producția planificată Calcu
lele pe care le-au făcut arată că au 
dreptate La ferma zootehnică se 
vor obține, pînă la sfirșitul 
pește... 1 600 litri lapte pe 
vacă, cam atît de fapt cit 
producția medie planificată, 
iti propui puțin, pentru 1 
lupți. Fără îndoială, cooperativa a- 
gricolă nu poate obține, deocamda
tă. producții de lapte la fel de mari 
ca asociația intercooperatistă zoo
tehnică. Și aceasta deoarece pentru 
cele 937 taurine și 1950 ovine dispu
ne de numai 290 hectare teren desti-

1 anului, 
cap de 
este și 
Șl cind 

puțin te

ren agricol. Nici potențialul biologic 
a] raselor — metiși de friză neagră 
și roșie si de bălțată românească — 
nu este la fel de ridicat ca al tauri
nelor de la Asociația 
tistă zootehnică, 
diferente se află 
tru că. chiar în 
tehnice, in timp 
au livrat fiecare la fondul de stat, 
de la loturile de vaci pe care le în
grijesc. peste 21 000 litri lapte, alții 
au predat cu aproape 7 000 litri mai 
puțin. Un calcul arată că. dacă și 
ceilalți 20 îngrijitori ar fi realizat 
aceleași producții ca primii doi din
tre fruntași, cooperativa agricolă ar 
fi obținut în plus mai mult de 100 000

intercoopera- 
Dincolo de aceste 

însă oamenii. Pen- 
cadrul fermei zoo- 
ce unii îngrijitori

litri lapte, ceea ce reprezintă cir
ca un sfert din producția totală 
realizată de fermă de la înce
putul anului și pină acum. La fel 
stau lucrurile și in privința natali
tății la animale, care este de numai 
78 la sută. Așa. d.e exemplu, dacă 
Ana Galan și Gh’feorghe Sfichi au 
obținut cite 17—18 viței de la loturile 
lor de vaci, alți îngrijitori au obți
nut doar 10 sau 12 
limpede 
dar mai 
agricole 
mult de 
mogen. de întărirea ordinii și dis
ciplinei în sectorul zootehnic, pentru 
că printr-o îngrijire mai atentă și o 
furajare corespunzătoare a anima
lelor. respectîndu-se cu strictele pro
gramul de grajd, producția de lapte 
poate să crească mult. O preocupare 
mai mare trebuie acordată și crește
rii producției de furaje pe suorafe- 
tele destinate acestui scop. Pentru 
că și in acest domeniu se mențin 
diferențe mari Intre producțiile me
dii obținute de asociația zootehnică 
și cele realizate de cooperativa agri
colă ' 
pot 
țial 
este

Analiza comparativă 
și-a propus să aducă în 
te cauzele și factorii care determină 
asemenea discrepanțe. Scopul ei este 
de a determina organele în drept la 
o investigație mai amplă și profundă ' 
spre a se putea găsi mijloacele prin 
care activitatea fermei de taurine 
de la cooperativa agricolă din Gălă
nești să se ridice la nivelul vecini
lor lor din asociația zootehnică.

viței. Este deci 
că șeful fermei zootehnice, 
ales conducerea cooperativei 
trebuie să se preocupe mai 
formarea unui colectiv 6-

de producție. Or. aici nu mai 
fi invocate diferențe de poten- 
productiv/' pentru 
la fel.

că pămîntul

de față nu 
discuție toa-

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteii"

producției. La această operație avem 
oameni, inclusiv de la serviciile teh
nice. cu atribuții distincte în acest 
sens, care sortează pe categorii : pie
se ce se refolosesc în starea 1..___
se demontează ; piese care se refo<- 
losesc prin recondiționări și piese... 
din care se execută alte piese de 
dimensiuni mai mici"; ceea 
seamnă că aproape nimic nu 
mite la retopit. După operațiile de 
triere și degresare, piesele și sub- 
ansamblele trec în ateliere speciali
zate. dotate cu utilajele și S.D.V.- 
urile necesare, unde se efectuează 
operațiile propriu-zise de recondi- 
ționare. Alte componente de mari 
dimensiuni ale locomotivelor'—sche
lete metalice inferioare, cutii, bo
ghiuri, carcase pentru motoare — 
sint recondiționate pe fluxul tehno
logic al reparației capitale".

Dar o spornică și eficientă activi
tate de recondiționare nu este posi
bilă fără tehnologii moderne, adec
vate. în acest sens, inginerul Ni
colae Iliuță, din cadrul atelierului 
de proiectare, ne-a spus : „Pînă a- 
cum am elaborat peste 320 tehno
logii pentru recondiționarea repere
lor și subansamblelor din componen
ța locomotivelor diesel electrice și 
electrice trimise Ia reparat".

Preocuparea constantă pentru acti
vitatea de recuperare și recpndițio- 
nare a contribuit, in mod firesc, la 
obținerea unor bune rezultate în în
deplinirea indicatorilor de plan. Ast
fel, producția fizică „la zi" este rea
lizată în proporție de 102 la sută, în 
timp ce beneficiile sint mai mari cu 
18 la sută față de nivelul planificat.

Aceste bune rezultate puteau fi 
însă... mai bune dacă se asigurau, 
în conformitate cu contractele înche
iate. și materiile prime noi. Oricit 
de ridicat ar fi gradul de recondi- 
ționare, materialele nu pot, totuși, să 
fie complet înlocuite. „Este un lucru 
dovedit că la I.M.M.R. Craiova soli
citările de materii prime se funda
mentează temeinic, luindu-se in 
calcul toate posibilitățile interne de 
recuperare și refolosire — ne-a pre
cizat directorul întreprinderii. Iată 
numai un exemplu : pentru planul 
pe acest an, întreprinderea avea ne
voie de 91 tone conductori de cupru 
cu izolație de email și fibre de sticlă. 
Prin creșterea gradului de recupe
rare s-au găsit posibilități să se re- 
folosească 30 tone, solicitindu-se Cen
tralei mecanice de material rulant 
București numai 61 tone. Din acest 
necesar s-au aprobat... 7.3 tone și 
s-au primit, pină la 1 august a.c., 

La alte materiale, 
îndeosebi, procesul 
permite refolosirea. 

micabandei și mica- 
fost însă livrate de 

către B.J.A.T.M. Dolj numai in can
tități infime față de contract. De 
aici și fireasca întrebare : oare se 
poate da o nouă viață locomotivelor 
pentru linii magistrale fără asigura
rea necesarului de materiale noi ?“ 

Este o întrebare pe care o adre
săm forurilor de resort, pentru cuve
nita rezolvare a problemei cu care 
se confruntă colectivul craiovean.

doar 1.6 tone, 
electroizolante 
tehnologic nu 
Așa este cazul 
foliei, care au

in care

piese...

ce in
se tri-

Nicolae BĂBALAU
corespondentul „Scînteii1
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TO A TE MANUALELE
DE BUNĂ CALITATE

Intr-un fel, anul de invățămint 1988—1989 a ji început ; pentru a 
ajunge cu bine la 15 septembrie in fiecare școală, el și-a făcut mai intii 
apariția in editurile de specialitate, a trecut apoi in tipografii, iar in 
aceste zile, prin rețeaua difuzării cărții școlare, se îndreaptă grăbit spre 
cele mai îndepărtate dintre unitățile de invățămint. lată, deci, cum pro
cesul de elaborare, tipărire și difuzare a manualelor premerge și, tot
odată, însumează, in expresii specifice, stadiul și calitatea pregătirilor de 
ansamblu făcute in vederea lui 15 septembrie, iar in final oferă, cum 
vom vedea, și o seamă de învățăminte pentru mai buna organizare a 
etapelor următoare de activitate școlară.

Primele vești despre întregul acest 
proces sint dintre cele bune. Din 
discuția avută pe această temă cu 
tovarășul Constantin Floricel, direc
torul Editurii didactice și pedagogi
ce, aflăm că producția de carte di
dactică din acest an, deși mai amplă 
decit in anul precedent, se Înfăți
șează la ora actuală intr-un stadiu 
avansat în comparație cu anul tre
cut. Așa se face că la data de 1 sep
tembrie 1988, cele 396 titluri de ma
nuale școlare pregătite in această 
editură se aflau tipărite în propor
ție de aproape sută la sută. Practic, 
restanțele se reduc la 4 titluri, a că
ror imprimare continuă in aceste 
zile. Și deși majoritatea titlurilor de 
manuale pentru apropiatul an șco
lar sint reeditări, complexitatea ela
borării acestora n-a fost mai mică, 
între altele și datorită faptului că o 
bună parte dintre aceste cărți șco
lare se înfățișează îmbunătățite sub 
raport grafic și ca structură, li s-au 
sporit gradul de accesibilitate și ca
racterul practic-aplicativ.au fost eli
minate unele suprapuneri și repe
tări nejustificate. Cu asemenea în
noiri se înfățișează îndeosebi ma
nualele disciplinelor fundamentale, 
iar cele de științe sociale au fost adu
se la zi prin valorificarea documen
telor partidului nostru și reflectarea 
adecvată a transformărilor revolu
ționare înregistrate in toate dome
niile de activitate. în plus, manua
lele de istorie sintetizează în expre
sii accesibile cele mai noi rezultate 
din cercetarea de specialitate cu pri
vire la procesele fundamentale, so- 
cial-economice și politice, desfășu
rate în spațiul românesc.

O seamă de noutăți înfățișează în 
acest an materialele editoriale ela
borate in sprijinul procesului de in
vățămint. în continuarea inițiativei 
din anii precedents cînd a fost ela
borat și bine primit Caietul de scrie
re pentru clasa I, in acest an apar 
Caietul de caligrafie pentru clasa a 
Il-a și mult așteptata culegere de 
Probleme de matematică pentru cla
sele II-IV. Sub o înfățișare îmbu
nătățită apare în acest an Caietul de 
geografie pentru clasa a IV-a,și se 
află in curs de tipărire culegerile cu 
probleme de matematică, de fizică și 
de chimie pentru gimnaziu și liceu. 
Continuă, de asemenea, tipărirea și 
difuzarea Atlasului geografic șco
lar, Atlasului geografio al Republi
cii Socialiste România. Gramaticii 
practice a limbii române, Dicționa
rului limbii române pentru elevi, 
mai multor hărți și planșe necesare 
invătămintului preșcolar, primar, 
gimnazial și liceal.

în ațiul de invățămiht care începe 
peste puțin timp, și studenții vor 
beneficia de citeva noutăți editoria
le. Pentru folosința lor a fost scoasa 
o nouă ediție, revizuită și adăugită, 
a lucrării Probleme fundamentale ale 
istoriei României, sîntetizînd ele
mentele de referință pentru apro
fundarea înțelegerii proceselor poli
tice. economico-sociale și culturale 
care jalonează dezvoltarea poporului 
român, afirmarea lui pe arena inter
națională ca factor al păcii și înțe
legerii intre popoare. Cu sprijinul 
INCREST-ului și al Institutului cen
tral de cercetări matematice intră 
în circuitul culturii românești și 
universale lucrarea in două volume 
Algebră axiomatică, aparținind cu
noscutului matematician român Dan 
Barbilian, editată acum intiia oară. 
Studenții universitari, cei ai institu
telor de artă au, de asemenea, la 
dispoziție o nouă ediție, substantial 
revizuită, a lucrării Sociologia cul- 
tnrii, care expune accesibil si siste
matic, intr-o concepție unitară, cu

un fundament informational de bună 
calitate, problemele acestui domeniu 
în continuă dezvoltare.

Ritmul bun de lucru existent în 
acest an la Editura didactică și pe
dagogică se datorează conlucrării 
dintre toti factorii răspunzători de 
elaborarea, tipărirea și difuzarea 
manualelor școlare, cu deosebire fap
tului că definitivarea și trimiterea 
manuscriselor în tipografii au fost 
in linii generale încheiate incă in

PREGĂTIREA
NOULUI AN

ȘCOLAR
primul trimestru din acfest an. Prac- . 
tica statornicită aici de a se dez
bate amănunțit și sistematic in adu
nările de partid și in consiliul oa
menilor muncii toate problemele re
feritoare la elaborarea manualelor și 
a materialului ajutător, cum și apli
carea cohsecventăa concluziilor des
prinse din consfătuirile anuale ale ca
drelor didactice, a hotăririlor elabora
te la nivelul ministerului de specia
litate se dovedesc a fi instrumente 
eficiente și atestă o dată mai mult 
că ori de cite ori se adoptă măsuri 
organizatorice adecvate, multe dintre 
greutățile existente în calea pregăti
rii la timp și de bună calitate a 
manualelor școlare pot fi depășite. O 
dovadă în acest sens este și faptul 
că tocmai pe o asemenea cale a reu
șit Editura didactică și pedagogică să 
asigure, o dată cu îndeplinirea obli
gațiilor ce-i revin pentru noul an 
școlar, și o producție anticipată de 
carte școlară destinată anului 1989— 
1990. Așa. de pildă, pînă la data de 
2 septembrie 1988, au fost pregătite 
pentru tipar manuscrisele a 39 titluri 
de manuale, urmind ca pînă la sfîr- 
șitul anului 1988 să fie expediate în 
tipografii, in baza unor grafice fer
me, toate manuscrisele manualelor 

.de cultură generală prevăzute a fi 
reeditate.

Aprecieri asemănătoare Îngăduie și 
activitatea Editurii „Ceres", căreia 
i-a revenit in acest an sarcina pre
gătirii a 33 titluri de manuale pen
tru elevii liceelor agroindustriale. De 
la conducerea editurii am aflat că 
predarea manuscriselor către tipo
grafii s-a efectuat conform grafice
lor. iar ultimul „bun de difuzat" 
(manualul de patologie) a fost dat 
la data de 26 august. în aceste zile 
— ni s-a relatat — tipografiile trag 
ultimele „cozi" de tiraj.

Vești bune vin și din rețeaua 
difuzării cărții școlare. La întreprin
derea de difuzare a cărții se desfă
șoară de mai multă vreme eforturi 
susținute pentru ca transportul ma
nualelor să înregistreze ritmuri ar
monioase ; organizarea muncii este 
aici superioară anilor precedenti și. 
drept urmare, manualele ajung in 
tară pe măsură ce sint tipărite. în 
condiții de timp și de calitate adec
vate. Si cum asemenea caracteristici 
s-au făcut simțite încă din primele 
luni ale anului 1988, iată, majorita
tea exemplarelor de cărți școlare ti
părite în acest an au și fost difuzate 
in tară.

Nu putem încheia aceste rinduri 
fără a consemna și faptul că realul 
spor de calitate. întilnit astăzi in 
ținuta fiecărei cârti școlare, cit și 
revirimentul organizatoric înregistrat 
în anii din urmă pe toată filiera ela
borării. tipăririi și difuzării manua
lelor încă nu se ridică la nivelul 
exigentelor specifice invătămintului 
nostru, astfel incit. Ia data actuală, 
ca și în urină cu un an, mai sint 
încă județe și unități școlare care, 
dintr-un motiv ori altul. încă nu be
neficiază de toate manualele nece
sare. Cil numai cîteva zile în urmă 
(„Scînteia" din 1 septembrie), din 
județul Suceava ne-a parvenit știrea 
potrivit căreia manualele pentru în- 
vățămîntul profesional din școlile de 
la sate și manualele de specialitate 
pentru liceele cu profil agricol și 
economic, îndeosebi, sint in număr 
insuficient. O anchetă efectuată la 
Drobeta-Tr. Severin in primele zile 
ale lunii martie 1988 releva, la timpul 
respectiv, faptul că la Liceul indus
trial nr. 3 din localitate lipseau din 
arsenalul procesului didactic circa 
300 exemplare manuale de cultură 
generală (inclusiv discipline fun
damentale) ori de specialitate. In
vestigațiile la fața locului au arătat 
că asemenea deficiențe nu pot fi 
puse numai pe seama organelor lo
cale de invățămint. Ceea ce înseam
nă că în sistemul asigurării tuturor 
manualelor școlare, inclusiv pe calea 
unei mai bune conservări și a trans- 
misibilității cărților de școală editate 
in anii precedenti. dăinuie încă o 
seamă de neajunsuri, care, deși spo
radice. diminuează o parte dintre 
eforturile susținute si larg desfășu
rate la nivelul întregii țări pentru 
deschiderea optimă și încheierea cu 
rezultate superioare, in spiritul exi
gentelor formulate în documentele 
partidului nostru, a fiecărui an de 
invățămint.

Un argument mai mult ca inaugu
rarea fiecărui an școlar să fie prece
dată de o analiză temeinică și mul
tilaterală. efectuată sub autoritatea 
Ministerului Educației și Invătămin- 
tului, cu sprijinul tuturor departa
mentelor economice și al județelor, 
care să . localizeze din timp orice 
deficiență în pregătirea și desfășu
rarea superioară a procesului de in- 
vătămînt, s-o remedieze urgent, să-i 
identifice cauzele și să adopte măsu
rile necesare 
viitor a oricăror

preintimpinării pe 
neajunsuri de acest

Dimensiunile actuale ale 
vieții cultural-artistice a 
orașului Cîmpulung Argeș 
sint date de existența a cel 
puțin două elemente esen
țiale : o complexă bază 
materială aflată in institu
ții specializate sau pe lin
gă unități economice, so
ciale, școlare și un pu
ternic potențial uman cu 
propriile-i capacități crea
toare sau de receptare a 
valorilor naționale și uni
versale. Din imbinarea a- 
cestor trainice izvoare, cul
tura orașului și-a consoli
dat o tradiție de multe 
secole pentru a-i da in zi
lele noastre un caracter 
larg reprezentativ și cu
prinzător.

Zestrea materială acu
mulată de-a lungul timpu
lui este alcătuită din două 
așezăminte de cultură, trei 
cinematografe, un teatru 
de vară, un muzeu cu trei 
secții, alte ansambluri mo
numentale și muzeistice cu 
valoare istoripă, patruzeci 
de biblioteci publice, între 
care două orășenești. Di
mensiunea ei apreciabilă 
se amplifică prin partici
parea celor mai de seamă 
forțe ale orașului la ac
tivitățile gindite și des
fășurate sub indrumarea 
comitetului orășenesc de 
partid, a consiliului educa
ției politice și culturii so
cialiste pentru formarea 
cdnștiinței socialiste, pre
gătirea profesională a ce- 

’ lor ce muncesc, cercetarea 
științifică și tehnologică, 
profunzimea și eficiența 
educativă a activității cul- 
tural-artistice de masă în 
cadrul Festivalului national 
„Cîntarea României". O-
biectivele vieții culturale
sint astfel concepute în 
strînsă legătură cu direcții
le prioritare ale dezvoltă
rii economice și sociale, 
prin cultivarea sentimente
lor patriotice, creșterea 
pregătirii profesionale, dez
voltarea unor trăsături ci
vice și morale superioare.

Diversitatea instituționa
lă a permis o specializare 
a activităților cultural-edu
cative. Muzeul orășenesc, 
ce-și află începuturile cu 
aproape un secol în urmă 
în inițiativa istoricului Gr. 
Tocilescu, pune în valoare 
cu remarcabilă acribie ști
ințifică un trecut istoric de 
o bogăție excepțională, o 
creație populară străveche, 
bogății naturale diverse

sau lucrări de artă intrate 
in patrimoniul national. 
Numai secția de Istorie cu 
cele peste 5 000 de expo
nate din expoziția de bază 
aruncă o lumină vie asu
pra unei istorii bimilenare, 
de la mărturiile dacice, ro
mane sau daco-romane, la 
constituirea statelor me
dievale românești, în care 
a jucat un rol de primă 
importanță. Prima capitală 
a Țării Românești, unde 
a luat ființă prima școală 
munteană, o vie activitate 
de tipărire, spațiu im-

cu subiecte din istoria pa
triei, mai cu seamă 
dezbatere 
de partid, 
de istorie, 
consultație 
vie activitate în toate gru
purile sociale și este ade
sea utilizat pentru a spri
jini invățămintul politico- 
ideologic. Se incearcă for
me noi de activitate 
educativă : la Monumen
tul eroilor de pe Ma- 
teiaș, alături de compar
timentul de documente 
și fotografii se amenajea-

de 
a documentelor 

lecții deschise 
Cabinetul de 

științifică are o

preocuparea pentru stimu
larea inițiativei și acțiunii 
muncitorești, care duc la 
perfecționarea proceselor 
productive, stimulează par
ticiparea oamenilor la via
ța unităților economice, îi 
implică in procesele de 
modernizare. în ediția tre
cută a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" 
s-au propus 315 studii și 
soluții tehnice care antre
nează 830 de oameni ai 
muncii, studii cu o eficien
ță de peste 50 milioane 
lei. Cele 9 cercuri de in-

Cele peste 2 600 de in
scripții scrise in latinește, 
descoperite pe teritoriul 
tării noastre, au constituit 
obiect de studiu pentru 
oamenii de știință, dar și 
de meditație pentru creato
rii de frumos. Artele au 
reflectat și ele, intr-un fel 
specific, procesul pe care 
istoricii îl numesc romani
zare — procesul prin care 
înțelegem felul în care 
strămoșii popoarelor mo
deme au deprins civiliza
ția și limba Imperiului 
Roman. Geto-dacii au învă
țat treptat latina populară 
și, de bună seamă, un timp, 
in Dacia felix se vorbeau 
două limbi : geto-daca și 
latina. La rindul lor. roma
nii învățau și ei cuvinte 
geto-dace. și in primul 
rind numele localnicilor, al 
localităților, al apelor, al 
unor vietăți, al unor plan
te. Geto-dacii au vorbit 
latina populară și. cu tre
cerea citorva generații, s-a 
ajuns la daco-română. 
După regulile de transfor
mare a cuvintelor in limba 
română, 
terra a 
primele 
mânești 
Oltului. . 
lui. Tara Oașului etc.

Sinonimia „tara mea" — 
„patria mea", iată un ade
vărat prilej de reverie, de 
meditație pentru un poet... 
Războaiele grele purtate de 
romani, reacția localnicilor, 
a conducătorilor și a lui 
Decebal au fost izvor de 
inspirație pentru opere me
morabile. Lucrări intere
sante avind această temă 
au fost semnate de con
temporani ai noștri. Dar 
incă din secolul trecut. 
Alecu Russo in „Cîntarea 
României" a evocat, în 
stilul său specific, incanta- 
toriu, luptele purtate de 
romani și geto-daci : „în 
vremea veche... de demult, 
demult... ceriul era limpe
de... soarele strălucea ca 
un fecior tinăr... ferice de 
oamenii din cimpie. ferice 
de cei de la munte ! (...) 
Dar iată aerul se tulbură... 
ceriul cel 
brobodește 
coși... (...) 
tecul unei 
au năvălit 
in fier... i 
pe pavăză.

cuvintul latin 
devenit tară si 

state feudale ro- 
s-au numit Țara 

Țara Maramureșu-

limpede se îm- 
cu nori întune- 
Se vede ames- 
bătălii ! Cei ce 

sint' îmbrăcati 
săgeata alunecă 

și paloșul cu

Tradiția strins
împletită cu afirmarea

valorilor actualității
plicat în toate 
lupte pentru 
cu o puternică ; 
muncitorească, 
nară, devenit 
centru economic de seamă 
al țării, are ce mărturisi 
prezentului. în clădirea cu 
arhitectonică monumenta
lă, miile de vizitatori se 
regăsesc în interiorul unei 
istorii naționale pilduitoa
re. Expoziția de bază, ca și 
secția de artă plastică cu 
valorile ei recunoscute dau 
o imagine unitară asupra 
evoluției poporului român 
din această zonă de mare 
importantă 
legăturilor 
părți ale țării. Colectivul 
muzeului desfășoară o re
marcată activitate științifi- 
că, pe șantiere arheologi
ce, în alte puncte de inte
res istoric sau cultural. în 
fiecare an se desfășoară o 
sesiune de comunicări ști
ințifice tipărite în „Studii 
și comunicări". acum la 
volumul al V-Iea. Nu
meroase activități vin în 
sprijinul școlilor și al pre
gătirii tinerilor prin con
cursuri „Cine știe cîștigă"

marile 
libertate, 
activitate 
revoluțio- 

astăzi un

in ansamblul 
cu celelalte
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două ascuțite taie in carne 
vie... luptătorii se amestecă 
și se izbesc pepturile goale 
de pavezile... capetele des
coperite de coifurile... (...) 
Din această rudire fră- 
mintată cu singe și sfinți
tă prin foc se naște un 
popor nou. Astfel povestesc 
bătrfnii".

Geniul romantic a găsit 
un izvor cu apă veșnic vie 
in visatele imagini ale 
Daciei felix : Eminescu a 
proiectat, in tablouri gigan
tice, viziunea sa despre 
momente de seamă din 
istoria tării. Și mai ales 
tărimurile unde stăpînea

„romanizarea". Scriitorii au 
avut astfel prilejul de a 
vorbi in modalități di
ferite, purtind amprentele 
unor personalități artistice 
diferite, să sugereze meta
foric și să argumenteze, re- 
ferindu-se la lucrări știin
țifice. trecerea de la mit la 
istorie. Tratind această 
temă, Eminescu. Sadovea
nu, mai apoi alți scriitori 
moderni au arătat că pa
tria noastră originară, ele
mentele locale au marcat 
definitiv structura etnică și 
biografia acestui popo1-. 
Inspirate din marile pagini 
ale istoriei noastre, operele

șese marile calități morale : 
faptele sint pe măsura 
vorbelor, rostirea e clară, 
aleasă, reflexia morală iși 
făsește necontenit locul, 
ntre atiția, se remarcă 

Dromihete, un înțelept, 
personaj-simbol al spiri
tualității dace, retras mai 
tirziu în munți, unde va 
viețui multă vreme alături 
de înțelepții decenei care 
au constituit nucleul meta
foric al unor nemuritoare 
opere semnate de Emines
cu și Sadoveanu. Traian 
este un personaj ce se im
pune în primul rînd prin 
marea stăpinire de sine și

ISTORIA PATRIEI
veșnic viu al creației literare

„Zina Dochia" — mit și 
simbol al Daciei : „Colo 
unde stau Carpații cu de 
stînci înalte coaste ; / Unde 
paltinii pe dealuri se înșir 
ca mîndră oaste, / Munții 
teapăna lor frunte o 
suiau-n-albastre bolti ; /
Stau tăcuti ostașii Romei, 
ridicînd fruntea lor lată, / 
Strălucitele lor coifuri, la 
stîncimea detunată, / Unde 
ultima cetate ridica-n nori 
a ei colți (...) Munți se- 
naltă, văi coboară, riuri 
limpezesc sub soare / Pur- 
tind pe-albia lor albă insule 
fermecătoare. / Ce par stra
turi uriașe cu copacii în
floriți — / Acolo Dochia 
are un palat din stînce 
sure, / A lui stîlpi-s munți 
de piatră, a lui streșin-o 
pădure. 7 A cărei copaci se 
mișcă între nouri adînciti." 
(Mihai Eminescu, „Memen
to mori").

După operele cronicarilor 
noștri și după scrierile 
Scolii Ardelene, in care 
accentul cădea pe elemen
tul latin, pașoptiștii, apoi 
Eminescu. în general vor
bind. scriitorii cu tempe
rament și stil romantic — 
între care este și Sadovea- 
nu — au prelucrat elemen
tul dacic, atunci cînd și-au 
luat ca izvor de inspirație 
acest fenomen istoric —

scriitorilor de azi — de la 
Eugen Barbu Ia Paul 
Anghel și Mihail Diacones- 
cu, Vasile Sălăjan, Eugen 
Uricaru, Radu Theodoru, 
Dumitru Almaș și mulți 
alții — stau Ia îndemina 
unui larg cerc de cititori 
pasionați, care găsesc in pa
ginile lor pilde 
și eroism pentru 
patriei.

Transfigurînd 
îndepărtată din istoria pa
triei. o mai recentă apari
ție, „Sărută pămintul aces
ta" de Ileana Vulpescu. o 
reliefează prin imagini ar
tistice care se constituie in 
argumente relevante pentru 
rolul elementului local și 
specific 
romană, 
figurind 
așa cum 
figurați în tradiția 
moria poporului, 
evocă în pagini emoționan
te faptele și trăsăturile, 
acestora. în primul rînd 
observăm că. dincolo 
amănuntele prin care 
încearcă o caracterizare 
mai concretă, 
Decebal se

de muncă 
înălțarea

o epocă

în sinteza daco- 
Preluînd și trans- 

imaginile 
au rămas

eroilor, 
ei con- 
și me- 
cartea

să 
de 
se 
cit 
luifigura 

conturează 
după tehnica basoreliefu
lui. nobilă, solemnă. Și 
ceilalți conducători aflați 
în preajma sa ii împărtâ-

prin marea capacitate de 
a-și concentra forțele pen
tru a-și atinge scopul pro
pus, fascinat fiind el însuși 
de un personaj devenit mit 
și model — Alexandru cel 
Mare. Ca în orice roman 
istoric, vom găsi si aici 
numeroase amănunte ficti
ve. menite să dea o dimen
siune umană personalități
lor in discuție, dar. intr-o 
carte masivă, ca aceasta, 
ele se estompează, cititorul 
nu le poate acorda prea 
multă greutate. Ceea ce 
contează ește felul în care 
se conturează printre eve
nimente personalitățile 
istorice cu semnificația lor 
majoră : Decebal, Traian. 
Hadrian, Plinius cel Tînar, 
Scaurianus, primul guver
nator al Daciei, Longinus, 
marele prieten al lui Traian. 
Realistă în scenele prin 
care urmărește să evoce 
viața cotidiană în Dacia, in 
perioada romanizării, au
toarea nu pierde din ve
dere evocarea miturilor, pe 
care evident le reliefează, 
nu mai puțin prin acțiune 
și prin vorbirea personaje
lor. între altele sint amin
tite obiceiuri străvechi, ri
tualurile zise ..de trecere" 
pe care le găsim și astăzi 
în folclor, ritualurile agra
re și păstorești, datinile

echinoxului de iarnă și cele 
de primăvară, legate de 
fertilitate .și de lucrările 
cimpului. Un personaj 
cu numele Asta devine 
simbol al statorniciei, al 
neclintirii dacilor de pe 
păminturile lor și in 
același timp al inteligentei 
receptive, deschise spre in- 
noirile fructuoase, care îm
bogățesc mai ales spiritul : 
între acestea este și efor
tul de a vorbi în limba la
tină. De altfel, intre cele 
mai interesante sint pagi
nile in care autoarea ima
ginează situații / in care 
erau folosite cele două 
limbi, geto-dacă și latina, 
sau in care copiii învață 
la școală latinește : „Roma 
se află așezată pe șapte co
line, de aceea s-a numit 
Septimontium". Cartea 
scrisă de Ileana Vulpescu 
se bizuie pe documente de 
mare autoritate și. în 
același timp, cum se obiș
nuiește in orice roman 
istoric, il învață pe cititor. 
delectîndu-1 prin fabulație, 
prin pitorescul imaginilor, 
prin ineditul situațiilor.

Romanul vorbește despre 
o etnogeneză, o biografie 
(istorică, spirituală) și de 
aici sensul major al temei, 
ideii, al imaginilor artis
tice. spre care îndeamnă 
chiar titlul : „Sărută pă- 
mintul acesta".

„Columna lui Traian" a 
fost desigur o importantă 
sursă de inspirație pentru 
gîndirea metaforică a scri
itoarei : din proza sa »e 
conturează un impresionant 
personaj colectiv geto- 
dacii romanizindu-se.

Ileana Vulpescu a evocat 
figuri istorice, romanul 
„Sărută pămintul acesta" 
pornește de la file de aur 
ale istoriei românilor, de la 
tradiții și mituri. însufle
țită de patriotism, transcri
ind documente științifice 
riguroase, cartea se reco
mandă ca o lectură plăcută 
și utilă. pentru
virstele. Literatura de in
spirație istorică iși confir
mă și prin astfel de cărți 
vocația sa 
citatea de 
tual, de a 
noașterea 
înaltelor lecții ale trecutu
lui nostru istoric.

toate

educativă, capa- 
a modela spiri- 
contribui ta cu- 
și respectarea

Adriana ILIESCU
T

ză o dioramă, formulă ex- 
pozițională unică la noi, 
redînd cu mijloace speci
fice luptele purtate în țara 
noastră la sfîrșitul anului 
1916. Cunoașterea, educația 
prin istorie, cultura însăși 
au astfel aici puternice și 
fecunde mijloace de în
făptuire.

O 
la 
au 
teci 
râșenească, 
volume, împrumută în fie
care an celor 4 400 cititori 
peste 46 000 cărți. Peste 115 
acțiuni au avut loc anul 
trecut, între care expoziții, 
prezentări de carte, întîl
niri cu autorii, bibliografii 
la cerere, seri de poezie. 
Biblioteca sindicală, cu cele 
34 mii volume și peste pa
tru mii de cititori aflați . 
mai ales în întreprinderi și 
instituții, completează ne
cesitățile de lectură. Car
tea a devenit un important 
mijloc de sprijinire 
tivității productive 
ridicare a nivelului 
ral de cunoștințe.

Se afirmă tot mai

contributie însemnată 
educarea oamenilor 
numeroasele biblio- 

din oraș. Biblioteca o- 
cu cele 96 000

a ac- 
și de 
gene-

intens

venții și inovații cu peste 
600 membri, activitatea 
celor peste .r>00 de membri 
ai celor 9 lectorate tehni
ce dovedesc larga utilizare 
a specialiștilor in răspîn- 
direa cunoștințelor și apro
fundarea unor teme de 
cercetare aplicată.

Strins legate de aceasta 
se află și activitatea poli- 
tico-ideologică, de apro
fundare a documentelor de 
partid, a planurilor de dez
voltare generală a țării și 
aplicarea lor în teritoriu. 
Simpozioanele, dezbaterile, 
mesele rotunde, schimbu
rile de experiență, intîl- 
nirile cu activiști de 
partid și de stat, oameni 
de știință și cultură, sesiu
nile de comunicări mate
rializează o vie și perma
nent^ activitate de edu
care, de ridicare a nivelu
lui politic și profesional.

O puternică desfășurare 
de forțe umane se regă
sește in activitatea cultu- 
ral-artistică de masă din 
jurul celor două centre de 
creație și cultură socialis
tă „Cîntarea României". 
La ediția recent încheiată 
a Festivalului național

„Cintarea României" 
fost antrenate 231 formații 
artistice, mii de partici- 
panți care susțin o eferves
centă activitate pe scenele 
din localitate sau din afa
ra ei. Manifestări anuale 
ca „Armindeni musce- 
lean", „Toamna muscelea- 
nă“, „Sus la munte, la 
Muscel" sau festivalul de 
satiră socială' „Tudor Mu- 
șatescu" concentrează im
portante forțe creatoare și 
interpretative. Puternicele 
tradiții folclorice ale zonei 
sint cultivate cu grijă și 
talent de ansamblul folclo
ric „Carpați", corala „Ne
gru-Vodă", orchestra de 
muzică populară „Brădu
lețul", ansamblul folcloric 
„Brîuletul", grupuri de 
dansuri, corale feminine 
etc. Programele acestora se 
regăsesc in întreprinderi 
cu ocazia manifestărilor 
„Azi. casa de cultură vă 
aparține" sau „Cinstire 
muncii". întreprinderile au 
și ele o importantă contri
buție la desfășurarea unei 
intense vieți artistice. An
samblurile, grupurile, fan
farele, grupurile satirice 
de la ARO, combinatul de 
fibre sintetice, combinatul 
de lianți și ciment etc. 
dau dimensiunea reală a 
cuprinderii vieții artistice.

De asemenea, cenaclurile 
literare „C.D. Aricescu", 
sau „Tudor Mușatescu" a- 
dună multi iubitori sau 
creatori de literatură în 
jurul aceleiași mese a dis
cuțiilor sau pe scenele o- 
rașului cu prilejul unor 
spectacole. Numeroasele for
mații de teatru mențin cu 
succes atractivitatea unui 
gen popular cu veche tra
diție propunînd spectatori
lor un repertoriu predomi
nant contemporan. De ase
menea, cercurile de artă 
plastică continuă o presti
gioasă școală de pictură 
ce și-a avut aici înaintași 
de excepție.

Prin diversitate și pro
funzime, prin implicarea 
permanentă a mii și mii 
de oameni, viata culturală 
a Cimpulungului muscolean 
a devenit imaginea defini
torie a unei localități care, 
Pe temeiul unei vechi tra- 

. diții. știe să dezvolte for
me și mijloace noi, cerute 
de oamenii 
moderne, 
economie.

J. 
E,

i unei așezări 
cu o puternică

DUMITR1U 
VASILESCU

Semnificative întîlniri artistice
cu

Prezente oarecum distincte în 
Gala tinerilor actori", pe care am 

comentat-o într-un articol anterior, 
au fost spectacolele cu tineri (deja) 
actori, care au participat si ei 
concurs, realizate la institutele 
perioare de invățămint teatral 
țară.

„Am vrut ca spectatorul să simtă 
miracolul ce învăluie pămintul Do- 
brogei și cintecul ce-1 spune Marea, 
în această veșnică impletire — ape 
născînd iluzii, pămînt desfăcînd a- 
ripi pentru un zbor prin minunile 
verii — omul trebuie să fie o floa- 
rea-soarelui intorcindu-și fata după 
mersul corăbiilor și scuturîndu-și 
petalele pe sîngele griului. Aș fi 
bucuros să știu că spectatorii pleacă 
de la această piesă păsteind în ochi 
o undă din lungile asfințituri ce 
inundă apele Mării în iulie. Ar 
însemna că mi-am făcut meseria" — 

•scria Fănuș Neagu. „Meseria" și-au 
făcut-o — chiar dacă sint abia la 
începuturile ei — și studenții sec
ției române a Institutului de teatru 
„Szentgyorgyi Istvân" din Tîrgu Mu
reș (clasa conf. univ. Adriana Pi- 
teșteanu) : Rodica Baghiu, Nicolae 
Cristache, Torni Cristin. Vasilica 
Stamatin și. alături de ei. Constan
tin Cicort și Iuliana Moise (din anul 
al doilea), care au realizat „Scoica 
de lemn" de Fănuș Neagu (în deco
rul lui Papp Judit). Ei au transfi
gurat cu dăruire universul specific 
piesei, originală împletire a poeziei 
cu viata, pendularea continuă intre 
imaginar și realul încărcat de o 
neostoită zbatere umană, de drame 
ale existentei și crize ale idealului 
de o acuitate aproape fizică.

Dacă in „Scoica de lemn" miza 
didactică, parțial atinsă, era dezvol
tarea și evidențierea capacității stu
denților de a adera la stilul dramei 
poetice, de a schița, o dată cu per
sonaje. destine, opțiuni, de a adinei 
drame umane (și conex: dimensiuni 
psihologice), în „Visul unei nopți de 
vară" spectacolul-studiu al I.A.T.C. 
din București (clasa : conf. univ. 
Olga Tudorache — cadru didactic a- 
sociat Florin Zamfirescu), scopul 
montării pare a fi fost expresivita
tea tinind de performanta plastică 
și fizică a actorului și a grupului, 
calitatea relațiilor scenice, forța in
terpretelor de a încarna — prin in
termediul unor personaje — peripe
țiile. Succesul este, din toate aceste 
puncte de vedere, deplin. Din nefe-

i n a

i
i

in 
su- 
din

• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Agentul straniu ; STUDIO (59 53 15)
— 10; 12.15; 14,30; 16,45; 19, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8.45: 11 ; 13,15; 
15,30; 17,45; 20. CULTURAL (83 50 13)
— 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, la grădină — 20,15
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13: 15: 17,15; 
19,30, PACEA (71 30 85) — 15; 17; 19
• Program de vacanță. Maria Mira
bels : PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13
• Să-ți vorbesc despre mine; VII
TORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Pentru un etntec notele nu sint 
de ajuns : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
8; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20
• Mesagerul invincibil : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
■ Timpuri de vitejie. Program spe
cial pentru tineret : DOINA (16 35 38)
— 12: 15: 18
• Tema : COTROCENI (49 48 48) —
15; 17; 19
• Johann Strauss, regele neincoro- 
nat a) valsului: PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.15, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18: 20
• Fata fără zestre: SCALA (11 03 72) 

g. |2* 15* 18
• Sintem cinci : POPULAR (35 15 17)
— 15: 17; 19

publicul tînar
r-ivire există destule alte puncte de 
vedere din care spectacolul nu ni 
s-a părut satisfăcător. Unul ar fi ca
litatea rostirii 
shakespearian, 
în cele mai bune 
zie. alteori prin frazări de-a dreptul 
defectuoase (și ca sens, și ca muzi
calitate). Altul ar fi : nota „vie" de 
vulgaritate, evidentă în încleștările, 
păruielile fizice ori în sugerarea 
unor tribulații erotice (ceea ce a și 
provocat reacția Pe măsură a unor 
spectatori mai slabi de... educație). 
Și nu erau oare și acestea țeluri pe
dagogice demne 
rație ?

Gala a inclus, 
tal, și evoluțiile 
juca la Costineștr 
pentru acești actori cunoscuti si „în
cercați" cu o dublă experiență. Mai 
intii cea a explorării unor spatii de 
joc. în ambianta de feerie modernă 
de la ..Vox marts" prin care lumina 
soarelui de după-amiază se filtrează 
atît de difuz. Rodica Mandache de 
la Teatrul „Ciulești" ne-a propus 
un recital Caragiale ce asociază par-’ 
titurile unor eroine ca Zoe. Veta, 
Zița. Mița Baston — texte prezentate 
ca monoloage adresate unui partener 
ipotetic. Absenta relației concrete a 
dus la o abordare specială, care ne-a 
trimis mereu cu gîndul la piesele 
respective și versiunile lor scenice, 
dar care, probabil, nu s-ar integra 
întotdeauna perfect in spectacol. 
Actrița a imaginat bune tranziții 
scenice de la un personaj Ia altul, 
nu și o „ramă" care să confere cit 
de cit unitate. Recitalul său s-a con
stituit astfel într-o demonstrație de 
incontestabil talent și profesionali- 
tate. de etalare a mijloacelor de ex
presie remarcabile pe care le stăpi- 
nește protagonista (deși se mai pot 
face progrese sensibile în direcția 
diferențierii psihologiilor, stărilor, a- 
titudinilor).

Deosebit de interesantă a fost pre
zentarea recitalului de poezie (sin- 

• gurul din „Gală" !) „Pe la ceasul 
cinci spre seară". Ca să zicem așa, 
în concurența dintre sala Atelier a 
Teatrului National si Amfiteatrul din 
Costinești, și de data aceasta, spațiul 
teatral conceput in Grecia antică 
și-a dovedit supremația. Căci adus 
într-un loc amplu, generos, deschis, 
sub cerul liber, sub bolta înstelată, 
la acea oră tirzie din noapte cînd s-a 
desfășurat — recitalul și-a sporit

•

replicii și verbului 
transfigurare făcută 

cazuri fără poe-

de luat in conside-

asa cum am anun- 
unor invitați. „A 
i“ a echivalat și

• Omul de pe bulevardul Capuci
nilor : SALA MICA A----- -------------
— 17,15; 19,30
• Călărețul cu eșarfă 
CA (21 50 97) — 15; 17;
• Noile povești ale
FLAMURA (85 77 12) — .. ...
• Jandarmul și jandarmeritele : I 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
• Salamandra : UNION (13 49 04) 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20

PALATULUI

albă i MUN-
19
Șeherezadel :
9; 12; 15; 18

teatre

1 
șansele de impresionare. Expresivita
tea gravurilor lui Marcel Chirnoagă, 
a portretului lui Federico Garciă 
Lorca scăldat în tonalități de roșu — 
proiectate pe ecranul uriaș, contras
tele de lumină si ..întuneric, lumină 
și culoare, vocile pline, puternice ale 
interpreților s-au dovedit impre
sionante aici. Cit privește publicul, ce 
altceva dovedește prezenta celor 
trei mii de oameni — prin excelen
tă tineri. în tinută estivală și dispo-

—care au preferat , 
trepidante ale discotecii 
cînd energice, cînd nos- ’ 

..................... Iul 
lui
cu 

in7

ziție de vacanță, 
ritmurilor 
ritmurile, ___ __ ___
talgice ori meditative,“ ale liricii 
Garcia Lorca —- decit dragostea 
de poezie, plăcerea contactului 
arta și a contactului uman prin 
termediul acesteia ?

Un lucru asemănător s-a întim- 
plat cu „Clovnii". Ceva 
efectelor scenice, care 
în incinta sălii Atelier, 
mat. dar. in schimb, 11 __ ____,
spectacolul a ciștigat altceva, ce a- 
mintea de condițiile manifestărilor 
teatrale originare din care s-a in
spirat (teatrul popular, manifestări 
din arena circului) : impactul apar
te cu mulțimea care a urmărit spec
tacolul, aplaudînd îndelung, a fost 
pe măsura frumuseții montării. (Tu 
distribuție, animați de un spirit de 
echipă și o bucurie a jocului conta- 
gioase: Mihai Mălaimare, Anda
C ălugăreanu. Mircea Constantinescu 
Al. Georgescu. Adrian Titieni Mi
hai Panait și student» : Claudia Că
rămidă, Mihai Bisericanu și George 
Petcu).

„Clovnii", montare atit de vie »1 
dinamică, bogată în culori, plin de 
fantezie, este un spectacol de im
presionantă modernitate a viziunii, 
„respirînd" și făcindu-ne să respi
ram, totodată, puternic, cultura (tea
trală. muzicală etc.). Asa cum am
bianta imaginată de talentatul tinăr 
scenograf care este Nicolae Stanciu 
(el a conceput: și costumele, stilizind 
foarte expresiv dominantele menta
le sau de comportament ale eroilor) 
ne poartă în ființa. în inima Clov- 
nului și artei lui ; tot apa cum rea
lizarea lui Mihai Mălaimare (auto- 
rul scenariului si semnatarul regiei) 
ne poartă in mai multe secole de is
torie a teatrului popular.

Originalitatea expresiei se înalță 
nțereu pe temelia rafinamentului vi
ziunii. căci scenariul lui Mihai Mă
laimare propune o viziune gravă a- 
supra existentei. încercînd și inves
tigarea unor zone adinei ale aces- 
teia, îmbimnd poezia, rîsul cu lacri- 
ma, dinamismul fizic pur cu refle
xivitatea. melancolia cu entuziasmul,

Natalia STANCU

din magia 
ne fermeca 
s-a destră- 

în aer liber.

13,00 Telex

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : A douăsprezecea noapte — 
18; (sala Atelier) : Ultimul set (spec
tacol susținut de Teatrul de stat 
Brăila) — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Su- 
zana — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : 
Clinele grădinarului — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : o femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19
■ Teatrul satiric-muzical „C. Tâna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Va
rietăți pe portativ — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Ciută, ciocirlie 
— 18

‘J? ’fîr?it de săptămtnă (color)
14.45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenclclopedia (color)
19.50 Mamaia ’88 (color). Selecțlunl din 

Concursul de creație și interpre
tare de muzică ușoară româneas
că, organizat de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, Uniunea 
compozitorilor șl muzicologilor, 
Radiotelevlziunea română și Co
mitetul de cultură și educație so
cialistă al județului Constanța

20.50 Film artistic (color). „Patima*. 
Inspirat din nuvela „Hiena" de 
Petru Vintilă. Producție a Casei 
de filme cinci. Cu : Draga Oltea- 
nu-Matei, Gheorghe Cozorlci, 
EmanolI Petruț, Vasile Cosma, 
Mariana Buruiană, Ovidiu Moldo
van, Dody Caian-Rusu, Zephl 
Alșec. Scenariul ; Draga Olteanu- 
Matei, George Cornea. Regia : 
George Cornea

22,10 Bună seara, fete, bună Bear», 
băieți ! (color). Reportaj

22,25 Telejurnal
22,30 închiderea programului

aplicativ.au
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Majorarea retribuțiilor oamenilor muncii
din transporturi și telecomunicații

Cronica zilei

Intre sutele de mii de beneficiari 
ai actualelor majorări ale retribu
țiilor se numără si puternicul de
tașament al feroviarilor, al tuturor 
acelora care asigură bunul mers al 
transporturilor feroviare, auto, na
vale, aeriene, al celor ce înlesnesc 

ȘOFER
încadrat in grupa I de autovehicule, categoria 3 de incadrare, treapta II. cu o vechime neintreruptă in aceeași 

unitate de 3 ani

Venituri în cazul realizării integrale 
a sarcinilor de plan

în cazul depășirii sarcinilor 
de plan cu 6 la sută

pînă Ia
majorare n

după 
lajorare^)

pînă la 
majorare

după 
majorare •)

Retribuția tarifară 1 955 2 356 1 955 2 356
Sporul de vechime (3 Ia sută) 59 71 59 71
Adaosul de acord — w 117 141
Premii pentru realizări deose

bite (5 la sută) 98 118 98 118

») Retribuțiile tarifare majorate cuprind șt compensațiile bănești acordate 
liului de Stat nr. 46/1982 și 240'1982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate

comunicațiile prin poștă, telefon, 
telegraf — mijloace ale tehnicii mo
derne fără de care este de necon
ceput activitatea economică, viata 
de zi cu zi. Este vorba de sporul 
prevăzut pentru prima etapă, in 
care sînt cuprinși toti acei a căror

TIMONIER II 

retribuție tarifară este sub 2 000 de 
lei.

Pentru a ilustra ce reprezintă. în 
mod concret, actuala majorare a re
tribuțiilor. în acest important sec
tor al economiei, publicăm mai jos 
citeva calcule elocvente : 

conform decretelor Consi- 

cu prevederile legale. 

La Galați a avut loc, vineri, o adu
nare festivă, organizată cu prilejul 
implinirii a 40 de ani de la crearea 
Republicii Populare Democrate Co
reene. Au luat parte reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești, numeroși oameni ai muncii.

Despre însemnătatea evenimentu
lui aniversat au vorbit Gheorghe 
Sandu, vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal Galați, și Zo Iang 
Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

REPOR TAJE •NOTE» INFORMA ȚH
Realizări edilitar-gospodârești în orașul petrochimiștilor 

de pe Trotuș
Orașul petrochimiș

tilor de pe Trotuș, 
municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, iși 
sporește continuu zes
trea edilitar-gospodă- 
rească. In ultima vre
me au prins contur 
noile ansambluri de 
locuințe Mărășești. 
Libertății. Malu si al
tele. Numai in acest 
an au fost date in 
folosință oamenilor 
muncii de pe platfor
ma industrială Bor- 
zești peste 250 apar
tamente. Cu acestea, 
numărul apartamente
lor construite in acest' 
modern oraș a ajuns 
la 16 000. O dată cu 
noile construcții au 
fost date in folosință 
și noi spatii comercia
le. școli. grădinițe.

unități sanitare, o pia
ță agroalimentară, alte 
obiective de mare in
teres pentru localnici. 
Din fondurile statului 
și cu contribuția cetă
țenilor, in acest an 
au fost extinse rețele
le de canalizare și 
termoficare cu 3 000 
metri, au fost moder
nizate drumuri și tro
tuare pe o suprafață 
de 1 300 mp. iar pe o 
suprafață de 21 mp 
s-au făcut reparații și 
lucrări de întreținere; 
au fost plantați peste 
17 000 arbori și arbuști 
ornamentali. Valoarea 
lucrărilor edilitar-gos- 
podăresti realizate 
prin munca directă a 
cetățenilor depășește 
suma de 50 milioane 
lei. Tovarășul Ștefan

Ambasadorul Austriei la Bucu
rești, Andreas Berlakovich, a oferit, 
vineri, o recepție cu prilejul înche
ierii misiunii sale în țara noastră.

Au participat reprezentanți ai unor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Sobietchi, prim-vice- 
președinte al comite
tului executiv al con
siliului popular muni
cipal. ne spunea că. 
pină la finele anului, 
vor fi realizate in ca
drul creat de Le
gea 1/1985 alte im
portante obiective, a 
căror valoare depășeș
te 70 milioane lei. 
Este vorba, intre al
tele. de construcția 
unor poduri si podețe, 
amenajarea de parcuri 
și locuri de joacă în 
noile ansambluri de 
locuințe. amenajarea 
albiei rîului Cașin. 
construirea unei punți 
pietonale care va lega 
nou! ansamblu de lo
cuințe Malu de piața 
agroalimentară a ora
șului și multe altele. 
(Gheorghe Baltă).

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SAN MARINO

Domnului UMBERTO BARULLI 
Domnului ROSOLINO MARTELLI

Căpitani Regenți ai Republicii San Marino

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii San Marino, am plă
cerea să vă adresez calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, 
iar poporului sanmarinez prieten prosperitate și pace.

Sint convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica San Marino se vor dezvolta fructuos și in 
Viitor, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii, destinderii și 
colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 3 septembrie, poporul Repu
blicii San Marino sărbătorește ziua 
sa națională, marcînd ziua de în
temeiere a acestei mici țări din 
nord-estul Peninsulei Italice.

Potrivit tradiției, prima așezare 
umană pe cel mai nordic dintre 
cele trei virfuri din Monte Titano, 
unde astăzi se află capitala țării — 
orașul San Marino — s-ar fi da
torat unui cioplitor în piatră — 
Marino. Acea comunitate, fondată 
în anul 301. avea să dăinuie peste 
veacuri ; în anul 1263, San Marino 
(suprafață — 61 kmp ; populație 
— circa 25 000) și-a proclamat in
dependența. De-a lungul întregu
lui ev mediu, sanmarinezii și-au a- 
părat cu dîrzenie neatîrnarea, fapt 
întărit și prin înscrisul stabilit pe 
stema țării : „Libertas perpetua" 
(libertate veșnică).

Republică parlamentară, condusă 
de doi căpitani regenți, aleși din 
rindul Consiliului Mare și General 
la fiecare 6 luni. San Marino are o 
economie bazată pe turism, care 
realizează peste 60 la sută din ve
niturile țării. Cea mai mare parte 

a populației se ocupă cu creșterea 
vitelor, cultura viței de vie și a 
pomilor fructiferi. Activitatea in
dustrială se reducea, pină nu de 
mult, la prelucrarea unor materii 
prime agricole, la exploatarea ma
terialelor de construcție și a mar- 
murii, din care există resurse im
portante. și la artizanat. în ulti
mul deceniu au apărut însă și o 
serie de întreprinderi — textile, 
de pielărie, cauciuc sintetic, ci
ment. de porțelanuri etc.

Relațiile de prietenie și colabo
rare statornicite intre România și 
San Marino, bazate pe stimă și res
pect reciproc, au cunoscut un curs 
ascendent. Momente de cea 
mai mare însemnătate în isto
ria acestor raporturi le-au con
stituit întîlnirile la nivel înalt, 
convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu cu căpitanii re
genți ai Republicii San Marino, re- 
liefind dorința comună de a adinei 
colaborarea dintre cele două țări, 
în interesul reciproc, al cauzei 
păcii și securității în Europa și în 
întreaga lume.

•1 Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform decretelor Consi
liului de Stat nr. 46/1982 și 240/1982.

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

grupa 2 de funcții, nivel bază, cu o vechime neintreruptă in aceeași unitate de 5 ani

Venituri în cazul realizării integrale 
a sarcinilor de plan

în cazul depășirii sarcinilor 
de plan cu 7 la sută

pînă la 
majorare

după 
majorare *)

pînă la 
majorare

după 
majorare ♦)

Retribuția tarifară 1 896 2 297 1 896 2 297
Sporul de vechime (6 Ia sută) 114 138 114 138
Adaosul de acord — 133 161
Premii pentru realizări deose

bite (6 ia sută) 114 138 114 138

ARAD : Un nou pod peste rîul Mureș
La Arad. în zona cartierului Micălaca. a fost dat in folosință un pod 

rutier peste riul Mureș. Construcția are o lungime de 330 metri și o lă
țime de 20 metri, cuprinzind patru benzi de circulație și două trotuare 
pentru pietoni. Rampele de acces însumează 1 000 metri. Pentru a întregi 
imaginea despre amploarea acestei lucrări, consemnăm că partea meta
lică a podului cintărește 1 515 tone, că la construcția lui au fost folosiți 
8 000 metri cubi de beton și, ca o curiozitate... 32 000 nituri. Prin inau
gurarea acestui pod, centrul municipiului este degrevat de circulația ma
șinilor grele aflate in tranzit, iar între cartierul Micălaca și centrul 
Aradului se stabilește o legătură mai bună. (Tristan Mihuța).• 

CĂLĂRAȘI : In folosul populației de la sate

nivel de incadrare II, gradația 1, clasa 11 - personal operativ din activitatea de poștă și telecomunicații, cu 
o vechime neîntreruptă în aceeași unitate de 3 ani

*) Retribuțiile tarifate majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform decretelor Consi
liului de Stat nr. 46/1982 și 240/1982.

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

Venituri în cazul realizării integrale 
a sarcinilor de plan

în cazul depășirii sarcinilor 
de plan cu 6 la sută

pină la 
majorare

după 
majorare *),

pînă la 
majorare

după 
majorare •)

Retribuția tarifară 1 980 2 365 1 980 2 365
Sporul de vechime (3 la sută) 59 71 59 71
Adaosul de acord — 119 ... 142

Premii pentru realizări deose-
bite (5 Ia sută) 99 118 99 118

Sint măsuri ce vor contribui real
mente la îmbunătățirea nivelului de 
trai.al sutelor de mii de beneficiari 
direcți si al familiilor lor. vor con
stitui un puternic stimulent in ac
tivitatea pe care oamenii muncii din

Gîndul de recunoștință al feroviarilor
Și noi, cei ce lucrăm în trans

porturi, vedem in măsurile de mă
rire a retribuțiilor expresia cea 
mai concretă a grijii partidului 
nostru, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc, pentru creșterea 
continuă a bunăstării întregului po
por. Sintem animați de cele mai 
calde sentimente de recunoștință 
pentru noile dovezi ale politicii 
umaniste a Partidului Comunist 
Român, realizări ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", epocă ce a 
adus multe și importante împliniri 
și la Iași, unde locuiesc, muncesc 
și trăiesc. Orașul de pe cele șap
te coline, asemenea tuturor locali
tăților patriei noastre, a înflorit, 
s-au construit cartiere noi de lo
cuințe — Alexandru cel Bun. 
Mircea cel Mare, și Dacia —care au 
ajuns, Împreună, la peste 100 000 
locuitori, mai mult decit Iașiul de 
dinainte de 1944. S-a dez
voltat impetuos economia, au a- 
părut. noi și puternice unități in
dustriale, cum sînt Combinatul de 
utilaj greu și Combinatul de fibre 
sintetice, întreprinderile metalurgi
că, mecanică „Nicotină", de ma-

Prin munca noastră răspundem 
grijii partidului

O bună parte din personalul uni
tăților noastre de poștă și telecomu
nicații, reprezentînd peste 30 la sută 
— factori poștali, oficianți, telefo
niste din mediul rural și urban, 
care au retribuții de pină la 2 000 
lei — beneficiază de efectul preve
derilor legale privind majorările de 
retribuții, urmind ca pentru restul 
personalului, majorarea să aibă loc 
în perioada următoare.

Asemenea tuturor oamenilor mun
cii de pe întreg cuprinsul țării, și 
noi, lucrătorii din acest domeniu de 
activitate, am primit cu bucurie șl 
caldă recunoștință noile măsuri sta
bilite de conducerea de partid și 
de stat, la inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, văzind in aces
tea o nouă materializare a politicii 
de ridicare continuă a bunăstării 
celor ce muncesc, a întregului nos
tru popor. Cunoaștem, desigur, că 
această nouă majorare a veniturilor 
se bazează pe munca și succesele 
deosebite pe care poporul român 
le-a obținut în anii care au trecut 
de la Congresul al IX-Iea al parti
dului.

Un exemplu elocvent il reprezintă 
și județul Harghita, care, datorită 
repartizării echilibrate, echitabile a 
forțelor de producție, a marilor fon
duri de investiții alocate de stat, s-a 
transformat intr-o zonă puternic 
industrializată, cu o agricultură mo
dernă, cu localități urbane și rurale 
înnoite din temelii, asigurîndu-se 
locuitorilor condiții de muncă și

TELEFONIST

transporturi șl telecomunicații o 
desfășoară pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor ce le revin 
din planul pe acest an și pe între
gul cincinal. Important este și fap

șini-agregat și mașini-unelte spe
ciale, „Tehnoton", țesătoria de mă
tase „Victoria" și altele.

O evoluție asemănătoare au avtit 
și unitățile ceferiste ieșene. Ast
fel, în ultimii ani, pe raza Regio
nalei de căi ferate Iași s-au mo
dernizat și dezvoltat noi rețele fe
roviare. Este vorba de amenajarea « 
liniei duble prin tunelul de la Mes- 
tecăniș și a noii linii ferate Dor- 
nești — Șiret, precum și realiza
rea liniei Pașcani — Tîrgu 
Neamț. Totodată, s-a dublat și e- 
lectrificat magistrala Adjud — Ba
cău — Roman — Pașcani — Su
ceava. Cea mai recentă realizare, 
in cuprinsul regionalei noastre" este 
electrificarea liniei Pașcani — 
Iași — Socola, de peste 80 de ki
lometri. în total, s-au electrificat 
în această parte a țării peste 250 
km de linii ferate. Se lucrează și 
la dublarea .și electrificarea liniei 
Iași — Tecuci — Mărășești, astfel 
că. prin aceasta, Iașiul va fi le
gat mai direct prin linii duble și 
electrificate cu Bucureștiul și cu 
magistrala Suceava — București.

în cadrul acestor dezvoltări se 
înscrie și stația C.F.R. Iași. Au 
început lucrările de modernizare a 

viață cît mai bune. Și dacă în ori
care domeniu de activitate progresul 
este evident, este de la sine înțeles 
că acesta se reflectă și in domeniul 
poștei și telecomunicațiilor. Pină la 
anul înființării județului unitățile 
noastre funcționau în clădiri impro
prii, reduse ca spațiu, neoferind po
sibilități de servire corespunzătoare 
a populației. Astăzi, datorită inves
tițiilor din fondurile statului, dispu
nem de o bază materială modernă, 
in pas cu ambianța nouă a locali
tăților. S-au inălțat. in această pe
rioadă, 22 noi edificii pentru oficii 
poștale și instalații de telecomuni
cații, nu numai in orașe (Miercurea- 
Ciuc, Odorhei, Gheorgheni sau To- 
plița), ci și in centre de comună, 
precum Mărtiniș și Sinmartin, 
Plăieșii de Jos și Sărmaș, Ciumani 
și Mugeni etc. Dotarea cu centrale, 
instalarea posturilor telefonice pu
blice urbane și interurbane, asigu
rarea unor spații corespunzătoare 
activității de poștă au condus, im
plicit, la un progres evident, sub 
aspect calitativ. în deservirea 
promptă și civilizată a cetățenilor, 
în acest an înregistrăm bune rezul
tate. indeplinindu-ne planul de ve
nituri pe semestrul I. realizîndu-ne 
toti indicatorii economico-financiari, 
obținind beneficii suplimentare, de- 
pășindu-ne sarcinile la prestări ser
vicii către populație pe cele 8 luni 
ale anului.

în baza aceleiași constante griji 
a partidului și statului, rețeaua 
unităților de poștă și telecomunicații 

tul că sporul de venituri realizat 
are loc în condițiile stabilității pre
turilor, ale menținerii dreptului la 
alocații pentru copii, a altor drep
turi și indemnizații.

stației, a sălilor caselor de bilete, 
de așteptare, a spațiului pentru 
mamă și copil, a trecerilor prin pa
saje subterane. Vom avea deci o 
poartă de intrare in oraș nouă, un 
loc de muncă modern, pentru noi, 
feroviarii, de care sintem, incă de 
pe acum, mîndri. Dar înțelegem 
bine că trebuie că ne multiplicăm 
eforturile și să facem totul, in con
tinuare, pentru înfăptuirea exem
plară a obiectivelor ce ne revin.

împreună, toți cei peste 20 000 
lucrători ceferiști din cadrul Re
gionalei Iași, dintre care mulți 
vom beneficia de noile majorări 
încă din această lună, sintem 
hotărîți să acționăm cu toate for
țele pentru a ne ridica continuu 
calificarea tehnico-profesională. e- 
xigența și răspunderea in muncă, 
spre a Înfăptui integral sarcinile 
de plan Ia toți indicatorii. Sint 
ginduri și angajamente ale ceferiș
tilor ieșeni, pe care sintem hotăriți 
să le transpunem în fapte de mun
că. reahzind in mod exemplar toa
te sarcinile aferente acestui an și 
întregului cincinal.

Inq. Vasile IR1M1A
șeful Stației C.F.R. lași

se dezvoltă continuu. Alte 7 noi 
oficii poștale se află in construcție 
în orașul Bălan, în comunele Șimo- 
nești, Dealu, Vărșag, Remetea și 
altele. în municipiul Miercurea- 
Ciuc, centrala telefonică interurbană 
Iși va spori In curind capacitatea, 
iar intr-un nou edificiu va fi pusă 
in funcțiune o centrală telefonică 
automată cu 3 000 de linii, in timp 
ce la Gheorgheni se execută lu
crări de dotare și modernizare.

Sînt realități ce ilustrează cum 
nu se poate mai convingător poli
tica umanistă a partidului nostru, 
grija statornică pentru ca oamenii, 
fără deosebire de naționalitate, 
oriunde ar trăi — în oricare județ, 
la sat sau la oraș — să se bucure de 
rezultatele progresului economico- 
social, pe toate planurile, al socie
tății. Actuala majorare a retribuții
lor — de care beneficiază și lucră
torii din poștă și telecomunicații — 
reprezintă un nou și puternic im
bold pentru o activitate mai susți
nută, la parametri calitativi supe
riori. pentru îndeplinirea atribuțiilor 
ce ne revin în servirea operativă 
și civilizată a populației, contribuind 
astfel și noi la creșterea bunăstării 
și la progresul general al scumpei 
noastre patrii.
Baloqh ANDREI
inginer-șef la Direcția județeană 
de poștă și telecomunicații Harghita

Un alt indicator de plan,\ depă
șit in aceeași perioadă cu aproa
pe 400 000 lei, se referă la intrări 
la fondul de stat. Achizițiile de 
produse agroalimentare se cifrea
ză la peste 3,6 milioane ouă, 226 
tone carne pasăre, 14 500 kg pene, 
31 tone miere, 333 tone legume, 
peste 500 tone fructe și altele.

Și la capitolul producția indus
trială și agroalimentară destinată 
exportului rezultatele obținute sint 
peste cele planificate cu 11 la sută, 
demn de semnalat fiind faptul că, 
anul acesta, numărul sortimentelor 
produselor industriale realizate 
este mai mare decit in anul pre
cedent (Mihail Dumitrescu).

ȚÂNDÂREI : Noi construcții sociale

în primele 8 luni ale anului, co
operativele de producție, achiziții și 
desfacerea mărfurilor din județul 
Călărași au depășit, cu aproape o 
jumătate de milion lei, planul la 
prestări servicii pentru populație. 
In localitățile rurale ale județului 
iși desfășoară activitatea aproape 
560 de unități prestatoare de servi
cii, cu peste 50 profiluri, in cele mai 
diverse domenii. Pentru a veni mai 
mult în sprijinul satisfacerii unor 
solicitări ale locuitorilor comune
lor, UJECOOP a înființat, numai 
in acest an. peste 50 de unități și 
secții noi. in mod deosebit de cr.oi- 
torle. reparații radio-tv, cizmărie, 
frizerie-coafură.

.__ , _____ ■ . . .

Țăndăreiul, cea mai tînără așe
zare urbană din județul Ialomița 
— in primăvara acestui an a îm
plinit 20 de ani de cînd a fost de
clarat oraș — a cunoscut adevăra
te metamorfoze pe plan economic 
și social-edilttar. într-o perioadă 
foarte scurtă, s-a construit o pu
ternică platformă industrială. Rînd 
pe rînd au intrat in funcțiune una 
dintre cele mai mari fabrici de 
industrializare a sfeclei de zahăr 
din țară, fabrica de ulei din in 
și soia, întreprinderea de amidon- 
glucoză șl drojdie de panificație, 
iar fabrica de materiale de con
strucții și-a mărit capacitatea de 
citeva ori.

Paralel cu dezvoltarea economi
că, localitatea și-a îmbogățit, zes
trea edilitar-gospodărească prin

MUREȘ : Locuințe moderne pentru specialiștii satelor
în cei 20 de ani care au trecut 

de la reorganizarea adminlstrativ- 
teritorială, satele mureșene au cu
noscut, asemenea tuturor așezări
lor rurale ale țării, profunde pre
faceri înnoitoare. în aceste zile, in 
localitățile iernut, Sărmașu, Miercu
rea Nirajului, Ungheni, Cristești, 
Deda, Band, Riciu s-au dat in fo
losință noi blocuri de locuințe pen
tru ingineri, profesori, medici șl alți

Tabără națională de sculptură în lemn
La Sighetu Marmației a avut loc 

vernisajul expoziției lucrărilor Ta
berei naționale de sculptură în 
lemn, manifestare aflată la a patra 
ediție, organizată de Consiliul 
municipal de educație politică și 
cultură socialistă în colaborare cu 
Uniunea Artiștilor Plastici din Re
publica Socialistă România. Sculp
turile în lemn, inspirate din arhi

UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL TIMIȘ
în orice anotimp, 

unitățile turistice con
stituie ospitaliere 
locuri de popas pen
tru cei veniti să vizi
teze județul Timiș. în 
stațiunea balneoclima
terică Buzias, renumi
tă pentru proprietăți
le curative ale apelor 
sale minerale, se află 
Hotelul „SILAGIU", 
care dispune de ca
mere cu 57 de locuri, 
precum și un mare 
restaurant. In locali
tatea Făget, pe dru
mul național Lugoj — 
Făget — Deva, se află 
Complexul turistic 
„PADEȘUL". cu 42 
locuri de cazare și un 
restaurant. De aici se 
pot face excursii in 
munții Poiana Ruscăi. 
La 9 km de Lugoj, 
spre Făget, intr-o li
vadă de meri, se află 
Hanul „ANA LUGO- 
JANA". cu restaurant, 
locuri de cazare și 
teren de sport. în lo
calitatea Șag, pe șo
seaua Timișoara — 
Deta, intr-un cadru 
natural pitoresc. pe 
malul riului Timiș. 
Hanul „TIMIȘ-ȘAG", 
unitate de categoria 

I, care dispune de 
77 locuri de cazare.

Rețineri de locuri la 
aceste unități turisti
ce se fac prin Agen
ția de turism din 
București, str. 13 De
cembrie nr. 26. prin 
agențiile UJECOOP 
diș Cluj-Napoca. Cra- 
ioVa, Iași, Timișoara,

•V

construdțiâ ■'celor 1 600 de aparta
mente de care beneficiază un nu
măr mult mai mare de cetățeni de
cit cel pe care îl avea în 1968. S-au 
dat in folosință noi și moderne spa
ții comerciale, o puternică rețea 
de secții și ateliere pentru prestări 
•servicii către populație. Dar Țăn- 
dăreiul a rămas in continuare un 
șantier in care macaralele cu 
uriașe brațe de oțel, basculantele 
.și schelele sint la ele acasă. A 
început construcția noului spital cu 
200 de paturi și a policlinicii a- 
ferente. se ridică noul hotei cu. 60 
de locuri, edificii care vin să com
pleteze acțiunea de modernizare ă 
acestui tinăr oraș, ele îmbfnin- 
du-se armonios în ansamblul noi
lor construcții. (Mihai Vișoiu).

specialiști. Numărul apartamentelor 
construite șl date in folosință în 
ultimele două decenii în satele 
mureșene a ajuns la aproape 4 000. 
Totodată, in perioada menționată, 
spațiile comerciale au crescut la 
aproape 150 000 mp, iar suprafața 
unităților prestatoare de servicii 
către populație a sporit de peste 
7 ori. (Gheorghe Giurgiu).

tectura locului, din folclorul și pei
sajul Maramureșului, se adaugă ce
lor realizate în edițiile anterioare 
(in număr de 30) expuse în aer li
ber, pe dealul Dobăieș, din vecină
tatea rezervației de arhitectură 
populară a muzeului maramure
șean din localitate. (Gheorghe 
Pârja).

precum și prin res
ponsabilii cu turismul 
din cadrul uniunilor 
județene ale coopera
tivelor de producție, 
achiziții și desfacere 
a mărfurilor.

în fotografie : hote
lul „Silagiu" din Bu- 
ziaș.

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI QATAR

Alteței Sale
Șeic KHALIFA BIN HAMAD AL THANI

Emirul Statului Qatar

DOHA
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Statului Qatar, în numele po

porului român și al meu personal, vă adresez calde felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și 
progres pentru poporul țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Astăzi, poporul emiratului Qatar 
sărbătorește împlinirea a 17 ani de 
la proclamarea independenței na
ționale.

Situat in peninsula cu același 
nume, Qatarul are o suprafață de 
22 014 kmp și o populație de apro- 

. ximațiv 300 000 locuitori, din care 
'.'‘aproape jumătate sint concentrați 

în orașul Doha. Principala bogăție 
a țării o , constituie petrolul. Ex
ploatarea acestuia a început în 
urmă cu citeva decenii și a luat o 
deosebită extindere după procla
marea independenței. în preocu
parea de a lichida urmele înapoie
rii economice moștenite din trecut, 
statul a preluat controlul asupra 
companiilor petroliere străine, fo
losind din plin fondurile provenite 
din comercializarea petrolului pen
tru impulsionarea procesului de 
dezvoltare. Ca rezultat al acestor 
măsuri, pe intinsul unor regiuni 
străbătute altădată doar de cara
vane au fost inălțate o serie de

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
CICLISM : „

Vineri s-a disputat etapa a 6-a a 
Turului ciclist al României : Muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej — Sf. 
Gheorghe (105 km), prilejuind un 
nou succes al liderului clasamentu
lui general individual, rutierul ro
mân Vasile Mitrache, care a termi
nat învingător în fața numeroșilor 
spectatori prezenți la sosire. Vasile 
Mitrache a țîșnit pe ultimii kilome
tri ai cursei dintr-un grup de 12 
alergători, evadați la km 33, și și-a 
adjudecat a treia victorie de etapă, 
fiind cronometrat cu timpul de 
2h 33’06”. Pe locurile următoare, la 
trei secunde de cîștigător, au sosit 
Cristian Neagoe, Ludovic Covaci, 
Ion Alexandru, Dănuț Catană și 
Cornel Nicolae.

Pină la acțiunea de la km 33 eta
pa a fost lipsită de evenimente no
tabile, plutonul agitîndu-se doar la 
punctul de cățărare de categoria A 
de la Pasul Oituz, unde primul a 
trecut Ovidiu Mitran, urmat de Mi-

VOLEI. în prima zi a,turneului in
ternațional feminin de volei de la 
Varna, selecționata României a în
trecut cu scorul de 3—1 (15—13,
16—14, 12—15, 16—14) formația Ja
poniei.

Alte rezultate : Bulgaria — Unga
ria 3—0 (15—8, 15—8, 15—2); R. D.
Germană — Cehoslovacia 3—0 (15—8, 
15—8, 15—2); Cuba — Franța 3—0 
(15—5. 15—8, 15—5).

TENIS. în turul II al turneului in
ternațional de tenis ce se desfășoară 
in orașul polonez Bytom, sportivii 
români au olțjinut victorii : Adrian 
Marcu l-a întrecut cu 7—6. 7—6 pe 
olandezul Mark Vanekern, Mihai 
Vanță a dispus cu 6—2. 6—4 de ar
gentinianul Augustin Garissio, iar 
Răzvan Itu a cîștigat cu 6—1, 6—1 
partida cu Armad Suters (Olanda).

Alte rezultate : Krociko (U.R.S.S.)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 septembrie, ora 20 — S 
septembrie, ora 20. In țară : Vremea 
se va răci in toate regiunile țării. Ce
rul va fi variabil, mal mult noros în 
nordul și estul teritoriului, unde vor 
cădea ploi locale care vor avea și ca
racter de aversă, însoțite de descărcări 
electrice, îndeosebi în primele Pile. Pe 
alocuri, cantitățile de apă pot depăși 

importante obiective industriale, ca, 
de exemplu, întreprinderi de rafi
nare a petrolului, un laminor, un 
mare combinat chimic, o unitate 
de lichefiere a gazelor ș.a. S-au 
ihtensi ficat, de asemenea, efortu-, 
rile pentru diversificarea econo
miei naționale. Ponderea petrolu
lui și Industriei miniere in reali
zarea PNB a scăzut astfel de la 
67,2 la sută, în 1980. la aproxima
tiv 46 la sută în 1987.

Prieten sincef al popoarelor ara
be, al tuturor popoarelor care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmă
rește cu simpatie transformările 
înnoitoare’ din viața Qatarului. în
tre Republica Socialistă România și 
Statul Qatar s-au statornicit relații 
de colaborare prietenească. înte
meiate pe stimă și respect reciproc, 
care se dezvoltă în interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale,

Turul României"

hai Orosz și Nicolae Aldulea, și la 
sprintul de la Tg. Secuiesc, cîștigat 
de Valeriu Pavel, secundat de Ma
rian Mărginean.

în clasamentul general individual 
continuă să conducă Vasile Mitrache 
(România A), urmat de coechipierul 
său Mircea Romașcanu — la 46”, 
Mihai Orosz (România B) — la 1’40”, 
Ion Alexandru (România B) — la 
6’40”, Ludovic Covaci (România A) 
— la 6’54” șl Cristian Neagoe (Româ
nia B) — la 7’07”.

Pe echipe, prima reprezentativă * 
țării noastre și-a consolidat poziția 
de lideră, fiind urmată la 8’29” de 
selecționata secundă a României.

Astăzi este programată cea mal 
lungă etapă a cursei : Sf. Gheor
ghe — Văleni de Munte — Buzău 
(170 km), iar duminică se va desfă
șura ultima etapă, pe traseul Bu
zău — București (145 km), caravana 
urmind să sosească pe Stadionul ti
neretului în jurul orei 17,00.

★

— Kempers (Olanda) 6—4. 6—0; Ka- 
ciarav (U.R.S.S.) — Maliszewskî
(Poloqia) 6—2, 1—6. 6-2 ; Gabrihid- 
ze (U.R.S.S.) — Ivanski (Polonia)
7—5, 6—4.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 2 SEPTEMBRIE 1988
EXTRAGEREA I : 17 85 43 77 63 10 

41 22 46.
EXTRAGEREA a Il-a : 28 5 24 81

67 52 65 47 56.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

599 639 LEI, din care 23 484 lei, re
port la categoria 1.

20 de litri pe metru pătrat tn 24 de 
ore, iar Izolat condiții de grindină. Tn 
celelalte regiuni, aversele de ploaie 
vor fi pe arii mai testrlnse. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări Ia munte și în estul țării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
6 și 16 grade, mal coborite în depre
siuni, iar maximele între 15 și 25 
grade. In București : Vremea se va 
răci, iar cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea plot care vor avea șl ca
racter de aversă, îndeosebi în primele 
zile. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 15 și 17 grade, Iar maximele in jur 
de 25 grade.



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

Alegerea căii proprii de dezvoltare 
- drept suveran al fiecărui popor

„Viața a demonstrat că socialismul nu se poate con
strui după modele sau șabloane, că fiecare partid, fiecare 
popor poartă directa răspundere pentru aplicarea legită
ților generale, că singurul judecător - judecătorul su
prem - al politicii fiecărui partid este poporul din țara 
respectivă".

NICOLAE CEAUȘESCU

geneva : Reluarea negocierilor in problema 
conflictului iraniano-irakian

Una din ideile centrale subliniate 
!n Tezele din aprilie pentru Plenara 
C.C. el P.C.R., reafirmată cu pu
tere in cuvântarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de lucru pe probleme de a- 
gricultură — idee de frontispiciu a 
întregii politici externe a partidului 
și statului nostru, emanînd din fer
tilele orientări ale Congresului al 
IX-lea — este aceea cu privire la 
dreptul suveran, inalienabil al fie
cărui popor de a-și hotărî în mod 
liber calea de dezvoltare, de a ju
deca și a decide el însuși asupra a 
ceea ce corespunde sau nu condi
țiilor din propria țară.

Independența — cataliza
torul unor profunde trans
formări ale lumii contem
porane. Perioada pe care o 
traversează umanitatea este o 
perioadă de transformări profun
de, de o mare complexitate, co
respunzătoare însăși complexității 
lumii de azi. Imaginea pe care 
o oferă în prezent omenirea este o 
imagine de extremă varietate. 
Există, pe de o parte, țările socia
liste ; dar ele însele sînt de o mare 
diversitate, pe deplin explicabilă 
avînd în vedere condițiile concrete 
diferite — naționale, istorico-geo- 
grafice, ca și stadiul diferit de dez
voltare economico-socială, politică 
și culturală de la care au pornit, 
evoluțiile specifice pe care le-a cu
noscut în fiecare tară opera.de edifi
care a noii orinduiri. Există, pe de 
altă parte, țările capitalistă dezvolta
te, la rindul lor foarte deosebite între 
ele, după cum deosebite au fost și 
căile prin care au ajuns la un anu
mit grad de dezvoltare — unele din
tre ele datorîndu-și în mare măsură 
prosperitatea de azi politicii colo
niale sau neocoloniale, de jaf și do
minație asupra altor popoare. Există, 
de asemenea, marele grup al țărilor 
în curs de dezvoltare, reprezentînd 
majoritatea statelor lumii, multe din 
ele fiind în căutarea unui drum pro
priu de dezvoltare, Unele din aceste 
state se află intr-o fază precapita- 
listă, altele au optat pentru trans
formări sociale structurale, chiar cu 
caracter socialist sau de natură so
cialistă, după cum un număr însem
nat de tinere state independente au, 
deocamdată, ca principal obiectiv 
desprinderea din starea de dependen
ță și înapoiere economico-socială în 
care au fost menținute secole de-a 
rindul.

Pe baza unei aprofundate analize 
științifice, materialist-dialectice a 
acestor realități, secretarul general 
al partidului desprinde drept un 
factor comun al evoluțiilor și pro
ceselor definitorii pentru lumea de 
azi aspirația spre dezvoltare libe
ră, independentă a fiecărui popor, 
întreaga evoluție internațională, via
ta însăși, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, evidențiază ca 
una din cerințele de cea mai mare 
actualitate respectarea dreptului fie
cărui popor de a-șî hotări în mod in
dependent calea dezvoltării sale. S-a 
spus, pe bună dreptate, că indepen
dența este una din marile idei ale 
acestui veac, catalizatorul transfor
mărilor revoluționare care au schim
bat însăși configurația politică a lu
mii. Și constituie un titlu de glorie 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său general, de a 
fi militat permanent, cu exemplară 

consecvență și fermitate, pentru res
pectarea acestui drept sacru al fie
cărui popor. Independența — subli
nia în mod sugestiv tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nu este o pro
blemă de zile mari, un fel de haină 
de sărbătoare, ci o problemă de via
tă, de existență a fiecărei națiuni, o 
normă de conduită pentru fiecare 
stat și față de toate celelalte state.

Tezele din aprilie reafirmă în 
acest sens importanta cardinală pe 
care partidul și statul nostru o acor
dă respectului independenței și su
veranității naționale, egalității depli
ne în drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reci
proc în relațiile României socialis
te cu toate statele lumii. De fapt, 
respectul independenței este cheia 
de boltă a noilor principii de relații 
internaționale, căci asigurarea apli
cării sale exclude orice lezare a ega
lității în drepturi, orice amestec in 
treburile interne ale altora.

Noua orînduire — operă 
proprie a fiecărui popor. 
Abordînd problemele specifice ale 
edificării noii orinduiri, tovarășu] 
Nicolae Ceaușescu pune în evidență 
adevărul că dezvoltarea construcției 
socialiste este opera proprie a fiecă
rui popor. In această privință, parti
dul nostru pornește în mod constant 
de la teza fundamentală, confirmată 
de viața însăși, că socialismul se con
struiește în condiții diferite de la o 
țară la alta, revenind in mod exclu
siv fiecărui partid, fiecărui popor — 
și numai lor — dreptul și îndato
rirea de a-și alege în mod indepen
dent și suveran căile de edificare a 
noii orinduiri.

De altfel, este cit se poate de evi
dent că problemele nu sînt și nu pot 
fi pretutindeni aceleași : în unele 
țări s-au înregistrat anumite pro
grese sau anumite rămîneri în urmă, 
în alte țări au avut loc alte evolu
ții ; în unele țări au fost adoptate 
anumite soluții, in altele s-au apli
cat alte experimente ; chiar și măsuri 
sau, acțiuni, aseiȚiăJnătofire in /linii feej-f j 
nerale, și-au găsit .aplicare in unele 
țări mai demult, în altele — mai re
cent. Edificarea cu succes a noii 
orinduiri presupune în mod necesar 
ca fiecare partid să aplice în mod 
creator în propria țară legile obiecti
ve și principiile socialismului la rea
litățile și condițiile specifice, să a- 
dopte metodele și căile de acțiune 
pe care le consideră a fi cele mai 
adecvate intr-o etapă sau alta. De 
pildă, așa cum este bine știut, parti
dul nostru a adoptat după Congresul 
al IX-lea o serie de măsuri de deo
sebită importanță pe linia perfec
ționării activității de conducere, de 
planificare, de organizare, a insti
tuit un sistem de organisme ale de
mocrației socialiste, revoluționare — 
măsuri a căror justețe a fost proba
tă din plin de-a lungul anilor. Iată 
de ce pentru România, așa cum ară
ta secretarul general al partidului, 
acum atenția principală este concen
trată spre funcționarea optimă a 
structurilor create, spre continua 
perfecționare, corespunzător noilor 
probleme de rezolvat, a întregii ac
tivități economico-sociale.

Viața a infirmat categoric anacro
nicele concepții privind „rețete" sau 
tipare in construcția socialistă, de- 
monstrind cu prisosință nocivitatea 
încercărilor de a prescrie . „lec

ții", de a configura și impu
ne „modele". Răspunsul dat de 
practica socială este univoc : nu 
există și nu pot exista „rețete" 
unice, cu aplicabilitate general-obli- 
gatorie — așa cum nu există și nu 
pot exista nici „rețete" standard de 
perfecționare a formelor și metode
lor de construcție socialistă.

Evoluțiile intervenite, experien
ța însăși dovedesc că a trecut 
timpul acestor practici asupra 
cărora nu se mai poate și nu 
trebuie să se revină. Cu deosebită 
forță de sugestie a reafirmat tova
rășul Nicolae Ceaușescu marele 
adevăr că singurul judecător — ju
decătorul suprem — al politicii fie
cărui partid este poporul din tara 
respectivă.

Valoarea universală a 
noilor principii. Respectarea 
neabătută a dreptului suveran al 
fiecărui popor de a decide asupra 
căii proprii de dezvoltare are 
o dublă semnificație. Pe de o 
parte, aceasta este de natură să 
asigure desfășurarea cu succes a 
operei de edificare socialistă în 
fiecare țară, avîndu-se în vedere că 
nimeni nu cunoaște și nu poate cu
noaște mai bind1 decît partidul și po
porul respectiv problemele pe care 
le au de soluționat — și deci care 
sînt cele mai potrivite căi și mijloace 
pentru a asigura mersul înainte al 
construcției socialiste. Pe de altă 
parte, aceasta are o mare în
semnătate și pe plan interna
țional. atît bilateral cit și universal, 
întronarea trainică a acestor princi
pii, respectul consecvent al inde
pendenței ca factor esențial al noi
lor relații asigură acel cadru strict 
necesar pentru dezvoltarea amplă a 
conlucrării multilaterale. Este limpe
de că numai într-un asemenea cli
mat, de înțelegere și respect mu
tual. se pot dezvolta sentimente 
de încredere, de strinsă prietenie, de 
întrajutorare tovărășească, în inte
resul _ reciproc, al cauzei unității, 
spre Vinele general, jali ;sțfctalisftului. 
în același timp, așa cum este cunos
cut, țărilor socialiste le revine nu 
numai misiunea istorică de a făuri 
o societate nouă, ci și de a contribui 
la statornicirea unui nou tip de re
lații interstatale, ele însele, în pri
mul rind, fiind chemate să dea un 
exemplu practic și consecvent in a- 
cest sens.

Se poate spune cu profundă satis
facție că Tezele din aprilie, concep
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind problemele dezvoltării con
tinue a relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală intre țările 
socialiste răspund pe deplin aces
tui 'deziderat. Este temeiul pentru 
care Tezele din aprilie pot fi apre
ciate nu numai ca un valoros în
dreptar de acțiune pentru activita
tea partidului nostru ; ele capătă tot
odată semnificația unei importante 
sublinieri, pe plan internațional, a 
necesității respectării universale a 
dreptului fiecărui popor la dezvolta
re liberă, de sine stătătoare, ca unul 
din marile comandamente pentru 
făurirea unei noi lumi, a dreptății 
și păcii, pentru progresul, prietenia 
și colaborarea tuturor popoarelor.

Dumitru ȚINU

încetarea cursei marmărilor

- problema centrală a omenirii

Acțiuni in sprijinul realizării unor măsuri efective 
de dezarmare

BONN 2 (Agerpres). — în R. F. 
Germania au avut loc numeroase mi
tinguri, demonstrații și mese rotun
de la care participanții social-demo- 
crați, comuniști, liberali, creștin-de- 
mocrați, membri ai sindicatelor 
s-au pronunțat pentru continuarea 
procesului dezarmării. într-un apel 
dat publicității de Uniunea sindica
telor vest-germane (D.G.B.) se cere 
intensificarea acțiunilor în direcția 
păcii, subliniindu-se necesitatea re
ducerii cu 50 la sută a armelor nu
cleare strategice, a eliminării arme
lor chimice și biologice și realizării

Pentru crearea unei zone
ANTANANARIVO 2 (Agerpres). — 

La Antananarivo, capitala R.D. Ma
dagascar, se desfășoară o serie de 
conferințe și manifestări consacrate 
eforturilor regionale de creare a 
unei zone a păcii in Oceanul Indian, 
de eliminare a bazelor militare străi-

în vederea lichidării totale a armelor chimice
ACCRA 2 (Agerpres). — Condu

cerea sindicatelor din Ghana, ex- 
primînd poziția tuturor oamenilor 
muncii din diverse sectoare ale a- 
cestui stat african, s-a pronunțat 
pentru eliminarea totală a armelor 
chimice, încetarea imediată a tutu
ror experiențelor nucleare și o re
ducere substanțială a forțelor arma
te și armamentelor convenționale.

NU — navelor cu încărcătură nucleară
în porturile Spaniei

MADRID 2 (Agerpres). — Mișcarea 
ecologistă internațională „Green
peace" a criticat prezența portavioa- 
nelor americane cu încărcătură nu
cleară la bord în porturile Spaniei, 
in pofida angajamentului asumat de 
guvernul spaniol de a interzice ac
cesul unor astfel de nave in apele 
teritoriale spaniole. Intr-un comu
nicat citat de agenția EFE, „Green
peace" afirmă că patru nave aparți- 
nlnd Flotei a Vl-a americane din 
Mediterana, care au acostat, la in

încheierea lucrărilor Congresului P.S.D 
din R. F. Germania

Rezoluție asupra problemelor păcii și dezarmării în Europa
BONN 2 (Agerpres). — După pa- respectarea în continuare a>Tratatu-

tru zile de dezbateri, în localitatea lui de nedîseminare a annedov.«n»'-
Miînster au luat sfîrșit lucrările Con- cleare. interzicerea globalăjnne- - ------— - -—*
gresulUT*'Partidului Sociâi-Ddftiocr'at ‘ : 16?' chirhlei? Social-democrațfi cer, ' ‘forubr și cfMÎt&rilor, „întrucît da-
dia R.F. Germania — principala 
formațiune politică de opoziție din 
tară. în rezoluția asupra probleme
lor păcii și dezarmării in Europa, a- 
doptată de congres, P.S.D. se pro
nunță pentru continuarea procesului 
de dezarmare, care ar trebui să in
cludă reducerea cu 50 la sută a ar
melor strategice ofensive, interzice
rea totală a experiențelor nucleare,

LISABONA 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Portugaliei, Mario Soares, 
s-a întilnit cu secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, cu 
care a dezbătut o serie de probleme 
ale vieții internaționale actuale. O 
atenție aparte a fost acordată situa
ției din sudul Africii și participării 
Portugaliei la eforturile de pace ale 
O.N.U.

HARARE 2 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Zimbabwe, Nathan Shamuyarira, a 
arătat, intr-un interviu acordat pre

unor măsuri de dezarmare ,în dome
niul armelor convenționale.

Președintele fracțiunii în Bundes
tag a Uniunii Creștin-Democrate/ 
Uniunii Creștin-Sociale din R. F. 
Germania. Alfred Dregger. s-a pro
nunțat in favoarea realizării unor 
niveluri cit mai reduse in domeniile 
armelor convenționale și al . celor 
nucleare. Potrivit agenției A.D.N., el 
a apreciat, într-un articol publicat în 
„Deutschland Union-Dienst", că este 
necesar să se „edifice o structură 
militară in Europa care să poată fi 
utilizată doar in scopuri de apărare".

o păcii în Oceanul Indian
ne și de interzicere a accesului în 
regiune a navelor cu încărcătură 
nucleară. Participanții la reuniunea 
din Madagascar au cerut aplicarea 
grabnică a. rezoluției Adunării Gene
rale a O.N.U. privind declararea 
Oceanului Indian zonă a păcii.

Totodată, se relevă că lupta pe plan 
internațional în direcția păcii și a 
prevenirii unui război termonuclear 
trebuie să fie însoțită de acțiuni fer
me care să pună capăt rasismului, 
apartheidului, precum și fenomene
lor cronice reprezentate de foamete, 
boli, neștiința de carte, lipsa locuin
țelor pentru zeci de milioane de oa
meni.

ceputul săptăminii, la Palma de 
Mallorca, au la bord rachete cu fo
coase nucleare, fapt Ce contravine 
statutului Spaniei în cadrul N.A.T.O. 
și condițiilor puse de opinia publică 
spaniolă aderării țării la Alianța 
Nord-Atlantică, prin referendumul 
din 1986. Comunicatul subliniază că 
portul Palma continuă să constituie 
punctul principal de acostare a na
velor cu încărcătură nucleară in Me- 
diterana occidentală, ceea ce spo
rește riscul unui eventual accident, 
cu urmări catastrofale.

de asemenea, lichidarea tuturor mij
loacelor nucleare cu rază scurtă de 
acțiune (de pină la 500 km) și se 
pronunță împotriva oricărei „com
pensații" a armelor , nucleare elimi
nate în baza tratatului sovieto-ame- 
rican.

în încheiere, a luat cuvîntul pre
ședintele reales al P.S.D., Hans-Jo- 
chen Vogel.

sei, că mișcarea de nealiniere — a 
cărei președinție este deținută de 
țara sa — dorește o acțiune promp
tă a Națiunilor Unite în vederea în
deplinirii Rezoluției 435 a Consiliu
lui de Securitate privind accesul Na
mibiei la independență. El a adău
gat că s-ar impune ca un reprezen
tant al O.N.U. să fie instalat în ca
pitala Namibiei, Windhoek, pentru 
a superviza transpunerea in viață a 
rezoluției menite să conducă la 
decolonizarea și independența teri
toriului namibian.

GENEVA 2 (Agerpres). — Vineri 
au fost reluate la Geneva negocie
rile de pace in problema conflictu
lui iraniano-irakian. După cum in
formează agenția A.D.N., Jan 
Eliasson. reprezentant personal al 
secretarului general al O.N.U. pen
tru aceste negocieri, a avut între
vederi separate cu ministrul irakian 
de externe. Tariq Aziz, șl cu minis
trul iranian de externe. Aii Akbar 
Velayati.

De asemenea, au continuat negocie
rile grupurilor de experți ai celor 
două țări.

Dialogul și nu opțiunea militară constituie calea 
pentru instaurarea păcii în America Centrală

SAN JOSE 2 (Agerpres). — La San 
Jose-au luat sfirșit lucrările primei 
conferințe intercontinentale a tinere
tului pentru pace în America Cen
trală — informează agenția Prensa 
Latina. în rezoluția finală, partici
panții, reprezentind țări latino-ame- 
ricane, caraibiene, din Europa. Asia, 
precum și S.U.A., au subliniat că dia
logul .« nu opțiunea militară con
stituie calea pentru instaurarea pă
cii în regiunea centro-americană. Ei 
au cerut Statelor Unite să sprijine 
acordurile de pace in America Cen
trală „Esquipolas 11“ și dorința de 
dialog manifestată de țările din zonă 
și au lansat președinților centro-a- 
mericani apelul de a persevera în 
eforturile pentru instaurarea păcii și 
a democrației în această regiune.

SAN SALVADOR 2 (Agerpres). — 
Adunarea Națională a Republicii 
Salvador a ratificat tratatul privind 
crearea Parlamentului Centro-ameri- 
can (PARCEN), for de dialog și 
negociere regională, prevăzut a fi 
înființat prin planul de pace „Esqui

Conferința regională asupra sărăciei 
în America Latină și zona Caraibilor

Declarația finală a conferinței se pronunță pentru 
o soluționare grabnică a problemei datoriei externe 

BOGOTA 2 (Agerpres). — în o- 
rașul columbian Cartagena s-au în
cheiat lucrările unei conferințe re
gionale asupra sărăciei in America 
Latină și zona Caraibilor. Declara
ția finală semnalează ca un obiec
tiv prioritar începerea negocierilor 
globale in cadrul dialogului Nord- 
Sud, statele puternic dezvoltate tre
buind să-și asume responsabilitatea 
ce le revine față de actualele 
dezechilibre din economia mondială 
și să acționeze de o manieră soli
dară în favoarea națiunilor sărace. 
Documentul se pronunță pentru o 
soluționare grabnică a problemei da
toriei externe a regiunii — de pes
te 410 miliarde dolari — participan- 

’'■M. propujiînd',' in acest sens, ihi-' 
țierea unei acțiuni comune a debi-

Mii Văi .

toria externă nu poate fi plătită în

Evoluția situației din Birmania
RANGOON 2 (Agerpres). — Situa

ția în Birmania rămîne încordată, 
în capitală, trupele guvernamentale 
au ocupat principalele căi de acces 
spre instituțiile de stat — informea
ză agenția T.A.S.S. La Rangoon con
tinuă greva generală. Se cere orga
nizarea de alegeri generale, schim-

Buget de austeritate în Danemarca
Se prevede reducerea numărului angajaților 

din sectorul public
COPENHAGA 2 (Agerpres). — 

Guvernul minoritar al Danemarcei a 
prezentat un proiect de buget de 
austeritate pentru anul 1989. După 
cum informează agenția D.P.A.. pro
iectul de buget prevede, între altele, 
reducerea numărului angajaților din

s. u.a.: Se adîncesc decalajele sociale

BELGRAD 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia. Branko 
Mikulici. l-a primit, la Belgrad, pe 
Taha Yassin Ramadhan. prim vice- 
prtm-ministru al guvernului irakian, 
membru al Consiliului Comandamen
tului Revoluției din Irak. Cu prilejul 
convorbirilor. informează agenția 
Taniug, părțile au subliniat necesi
tatea soluționării tuturor disputelor 
exclusiv pe calea negocierilor, pen
tru realizarea unei păci trainice intre 
Irak și Iran.

polas II", semnat de președinții ce
lor cinci țări ale Americii Centrale 
Ia 7 august 1987, in Guatemala. Pină 
în prezent, tratatul privind crearea 
PARCEN a fost ratificat de Nicara
gua, Guatemala și Honduras.

CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
pres). — Președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid, a prezentat in 
fața Congresului național mesajul a- 
dresat națiunii. Referindu-se la po
litica externă a guvernului său, pre
ședintele Miguel de la Madrid a re
levat că principiile autodeterminării 
popoarelor, neintervenției, soluționă
rii pașnice a conflictelor, egalității 
juridice a statelor și cooperării in
ternaționale pentru dezvoltare au 
fost ridicate la rang constituțional 
în Mexic. Șeful statului mexican a 
arătat, totodată, că guvernul țării 
sale a participat activ la crearea 
„Grupului de la Contadora". ale că
rui efopturi de pace și cooperare în 
America Centrală au fost ulterior 
întărite prin activitatea „Grupului de 
sprijin".

actualele condiții și fără o dezvol
tare economică susținută". Se sub
liniază. de asemenea, că pentru 
combaterea . sărăciei se impun defi
nirea unor politici naționale cuprin
zătoare. adîncirea cooperării regio
nale și edificarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale.

S-a relevat, totodată, că în lipsa 
unor măsuri adecvate, inclusiv ac
țiuni orientate spre îmbunătățirea 
sistemului monetar și financiar in
ternațional, procesul de pauperiza
re în America Latină și zona ca- 
raibiană se va accentua, numărul 
săracilor puțind ajunge in 1990 la 
240 milioane. Delegații la conferin
ță au subliniat necesitatea consoli
dării, jguv.ernolun daaiooratice cai ii ib.il 44 
condiție indispensabilă pe calea era
dicării sărăciei - in-această parte a 
Jumil ' —' relatează'agențiile EFH'if 
I.P.S.

barea sistemului politic al țării. Sint 
închise toate piețele, portul fluvial 
și aeroportul din capitală.

Congresul extraordinar al partidu
lui de guvernămînt — Programtil 
Socialist Birman — este convocat 
pentru 12 septembrie.

sectorul public, precum și desființa
rea unor servicii sociale. Ministrul 
finanțelor, Palie Simonsen, a propus 
la capitolul cheltuieli suma de 208.5 
miliarde coroane. Opoziția social-de- 
mocrată a criticat proiectul de buget 
guvernamental.

ILE DE PRESA
e scurt

REUNIUNE. La Ankara vor înce
pe, la 5 septembrie, lucrările reu
niunii Comitetului politic turco- 
elen. Delegația turcă va fi condu
să de ministrul de externe, Vahit 
Halefoglu, iar cea elenă de omo
logul său, Karolos Papoulias. Mi
nistrul grec urmează să fie, de a- 
semenea, primit, la Istanbul, de 
președintele Turciei, Kenan Evren, 
și de premierul Turgut Ozal, cu 
aceste prilejuri urmind să fie e- 
xaminate evoluțiile intervenite în 
relațiile dintre cele două țări.

LA TRIPOLI, cu prilejul sărbă
torii naționale a Marii Jamahirii 
Arabe Libiene Populare Socialiste 
— cea de-a 19-a aniversare a Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie — a 
avut loc un miting. Moammer Al- 
Kadhafi. conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie, a rostit 
o cuvintare. in care a trecut în re
vistă realizările poporului libian în 
ultimii 19 ani si s-a referit la o 
serie de probleme de interes regio
nal și international.

CONVENȚIE. La Națiunile Uni
te a fost dat publicității un ra
port al secretarului general al 
O.N.U. cu privire la punerea in a- 
plicare a Convenției internaționa
le privind eradicarea tuturor for
melor de discriminare rasială. în 
raport se arată că documentul a 
fost semnat de 76 de state, din
tre care 69 au ratificat convenția. 
Alte peste 50 de țări au aderat la 
convenție.

ALEGERI. în Liban au loc in
tense contacte pentru stabilirea 
unei noi date de desfășurare a a- 
legerilor prezidențiale. La numai 
23 de zile pină la expirarea man

datului actualului președinte al 
Libanului, Amin Gemayel, situația 
rămine complexă în ceea ce pri
vește alegerea unui nou șef al sta
tului. După cum se știe, progra
mate pentru 18 august, în cadrul 
unei sesiuni speciale a Adunării 
Naționale, alegerile au fost ami
nate din cauza neintrunirii numă
rului minim necesar de deputați 
prezenți.

BOMBARDAMENTE. Forțele ls- 
raeliene de ocupație din sudul Li
banului au bombardat cu artileria 
localități libaneze situate la nord 
de așa-zisa zonă de securitate, 
creată ilegal de Israel. în urma 
bombardamentului au fost rănite 
cîteva persoane si au fost avariate 
clădiri in localitatea Jbaa.

„CHELTUIELI NEPREVĂZUTE". 
După cum s-a anunțat la Tel Aviv. 
bugetul apărării al Israelului pen
tru anul fiscal in curs a fost spo
rit cu 180 milioane de șekeli (circa 
120 milioane dolari). Suplimentarea 
a fost determinată de „cheltuielile 
neprevăzute" pentru menținerea 
trupelor in teritoriile arabe ocu
pate.

ANULARE. Șeful statului chi
lian, generalul Augusto Pinochet, 
a anunțat anularea. începînd cu 1 
septembrie, a exilului impus opo
zanților regimului.

DECLARAȚIE. Continuă tendința 
de creștere a parității dolarului 
american față de yenul japonez, 
cotația sa atingînd vineri 136,75 
yeni, cel mai înalt nivel din noiem
brie anul trecut. Ministrul nipon al 
finanțelor, Kiichi Miyazawa. a de

clarat că această tendință este 
cauzată de tranzacțiile speculative 
și că guvernul nu consideră nece
sară o schimbare imediată a poli
ticii sale monetare.

FORȚELE ARMATE ANGOLE
ZE au eliminat din luptă, in diver
se acțiuni ofensive întreprinse in 
perioada 24—30 august, 153 elemen
te din rindul grupării antiguverna
mentale și teroriste Unita. Potrivit 
unui comunicat militar oficial dat 
publicității la Luanda, în timpul a- 
cestor operațiuni. încununate de 
succes, forțele militare guverna
mentale au capturat o importantă 
cantitate de arme și, tehnică de 
luptă. De asemenea, au fost elibe
rați din captivitatea grupării Uni
ta pește 100 de civili. Totodată, a- 
genția ANGOP relevă că în timpul 
operațiunilor 17 militari din rindul 
armatei guvernamentale și-au pier
dut viața, alți 37 fiind răniți.

OPERAȚIUNI. în operațiunile 
desfășurate în cursul lunilor iulie 
și august, forțele militare ale Mo- 
zambicului au lichidat 264 membri 
ai grupării teroriste antiguverna
mentale cunoscute sub numele de 
M.N.R. — a anunțat postul de radio 
național. Totodată, au fost depista
te și atacate 14 baze ale rebelilor, 
în aceleași operațiuni, armata mo- 
zambicană a eliberat 300 de ță
rani aflați în captivitatea teroriș
tilor.

AMÎNARE. La N.A.S.A. s-a a- 
nunțat că a fost amînată lansarea 
unui telescop spațial pină în anul 
1990, proiect costind 1,4 milioane 
dolari, ce urma a fi realizat cu a- 
jutorul navetelor spațiale. Oficiali
tăți ale N.A.S.A. au declarat zia
rului „The Washington Post" că 
principalele cauze ale acestei de
cizii sint introducerea unor misiuni 
prioritare militare secrete ce vor 
fi efectuate cu navetele spațiale.

VIZITA. Ministrul francez al afa
cerilor externe, Roland Dumas, și-a 
încheiat vizita oficială efectuată la 

Madrid, unde a avut convorbiri cu 
omologul său spaniol. Francisco 
Fernandez Ordonez. Interlocutorii 
au acordat o atenție specială pro
blemelor referitoare la Piața co
mună in perspectiva anului 1989, 
cînd cele două țări vor deține suc
cesiv președinția C.E.E.

EXPLOZIE. După cum informea
ză ziarul sud-african „Beeld", un 
grup extremist al albilor a reven
dicat explozia care s-a produs la 
sediul unei cunoscute grupări 
antiapartheid din orașul Johannes
burg. La 31 august, o puternică ex
plozie a unui detonant a provocat 
rănirea gravă a 23 de persoane 
aflate în zona deflagrației. Organi
zațiile de luptă împotriva regimu
lui rasist, alte forțe democratice și 
progresiste din Africa de Sud. in
clusiv ale albilor, au condamnat 
în termeni aspri noul act criminal 
al elementelor de dreapta sud-afri
can e.

CONVORBIRI. Un larg cerc de 
probleme ale situației internaționa
le, stadiul relațiilor Est-Vest și 
evoluțiile economice în țările vest- 
europene s-au aflat în prim-pla- 
nul agendei convorbirilor de la 
Oslo dintre ministrul de externe 
norvegian, Thorvald Stoltenberg, 
și ministrul vest-german al aface
rilor externe, Hans-Dietrich Gen
scher, aflat într-o vizită oficială în 
Norvegia.

PRODUCȚIA AGRICOLĂ A ȚĂ
RILOR AFRICANE a înregistrat, 
anul trecut, o creștere de numai 
1,1 la sută, in timp ce în anul pre
cedent sporul anual fusese de 3,3 

cad sub incidența sa. Guvernul in
dian s-a angajat să desfășoare un 
război total împotriva traficanților 
cu stupefiante.

ZBORUL COMPLEXULUI ȘTIINȚIFIC ORBITAL „MIR". Cosmonau
ta Vladimir Titov, Musa Manarov, Vladimir Leahov, Valeri Poliakov și 
Abdul Ahad Momand iși continuă activitatea comună pe orbita circum- 
terestră. Vineri, conform programului, membrii echipajului internațional 
au efectuat o serie de experimente medico-biologice și biotehnologice, 
precum și cercetări geofizice. Potrivit datelor telemetrice, starea sănătă
ții celor cinci cosmonauți este bună. Zborul complexului științific orbi
tal „Mir" se desfășoară normal.

la sută — se arată într-un docu
ment al Națiunilor Unite. Situația 
se datorează în special diminuării 
cu 9,2 la sută a recoltelor de ce
reale, care au resimțit efectele gra
ve ale secetei ce a afectat mai 
multe regiuni importante ale con
tinentului african.

EXTINDERE. Guvernul Republi
cii Irlanda a anunțat extinderea la 
12 mile marine a limitelor apelor 
teritoriale ale țării. Măsura se a- 
plică de la 1 septembrie 1988 și se 
referă atît la apele teritoriale, cit 
și la platoul continental și la spa
țiul aerian cuprinse în limitele ce
lor 12 mile marine. 102 state au a- 
doptat pină acum limita de 12 mile 
marine a apelor lor teritoriale.

INUNDAȚIILE produse în zona 
cursului superior al fluviului Xi- 
jiang, din sudul R.P. Chineze, s-au 
soldat cu pagube materiale serioa
se. Ap fost afectate unități indus
triale, drumuri, magazine și o su
prafață de 30 000 ha teren cultivat. 
La operațiunile de prevenire și în
lăturare a urmărilor inundațiilor 
— cele mai grave din ultimele pa
tru decenii — participă și unități 
ale armatei.

PARLAMENTUL INDIEI a adop
tat un proiect de lege menit să în
tărească lupta împotriva traficului 
ilicit cu stupefiante. Noua lege pre
vede pedepse cu închisoare pentru 
cei ce se fac vinovați de delicte ce 

Date dezvăluite de un
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Potrivit datelor cuprinse într-un ra
port guvernamental, in Statele Uni
te au sporit decalajele între păturile 
sărace și cele avute ale societății, 
iar numărul celor aflați oficial sub 
nivelul considerat de „sărăcie" a a- 
juns, anul trecut, la 32,5 milioane. 
Această cifră reprezintă 13,5 la sută 
din totalul populației Statelor Unite.

Peste un milion de
ROMA 2 (Agerpres). — Numărul 

analfabeților era, în Italia, la sfîrșitul 
anului 1987, de 1 169 164 de persoane, 
respectiv 2,2 la sută din populația 
țării — informează agenția ANSA, 
citind statistici ale Institutului de

AGENȚIA SPANIOLĂ EFE DESPRE :

Șomajul și „echilibristica cifrelor"
Agenția spaniolă EFE transmi

te, din Londra, următoarea, infor
mație privind situația șomajului 
din Marea Britanie :

LONDRA. Partidul laburist, prin
cipala formațiune politică de opo
ziție din Marea Britanie, pune la 
îndoială exactitatea cifrelor oficia
le privind numărul șomerilor, de- 
clarind că in prezent in țară sint 
mai mult de 3 milioane persoane 
fără un loc de muncă.

După cum au arătat sursele ofi
ciale, numărul total al celor care 
nu au avut de lucru in luna iulie 
în Marea Britanie a fost de 
2 326 703, ceea ce presupune o re
ducere cu 14 086 față de luna pre
cedentă. In conformitate cu afir
mațiile guvernului, aceasta lasă să 
se presupună că anul acesta au în
cetat să mai fie considerați șomeri 
579 750 de cetățeni.

Cu toate acestea, purtătorul de 
cuvint laburist in problemele de

raport guvernamental
Pe de altă parte, în document se 
arată că un copil din cinci trăiește 
într-o familie ale cărei venituri nu 
sînt suficiente pentru a asigura ne
cesitățile de bază ale vieții. De ase
menea, se menționează că situația 
negrilor este mult mai gravă, 33,1 la 
sută dintre aceștia fiind Cuprinși în 
statisticile guvernamentale la capi
tolul săraci.

analfabeți în Italia
studii politice, economice și sociale 
din Roma. Regiunea cu cel mai 
mare număr de persoane care nu 
știu nici să scrie nici să citească 
este Calabria (129 748 analfabeți).

muncă, Michael Meacher, a decla
rat că reducerea șomajului anunța
tă de guvern nu este reală, aceas
ta datorîndu-se între altele faptu
lui că din 1982 s-au efectuat nu 
mai puțin de 19 schimbări în mo
dul de a calcula indicele șomajului.

Meacher a subliniat că la obți
nerea acestor cifre oficiale, pe care 
el le consideră ca fiind inexacte, 
a contribuit și faptul că, prin noul 
mod de a ține evidența, guvernul 
nu mai consideră ca fiind șomeri 
pe cei ce urmează diverse cursuri 
de calificare, exluzindu-i din listele 
celor ce caută un loc de muncă. 
Vn alt factor, al neconcordanței 
cifrelor, după părerea purtătorului 
de cuvint laburist, este acela că a 
crescut numărul persoanelor ce lu
crează doar parțial, în timp ce nu
mărul slujbelor că program com
plet s-a redus din 1985. Meacher 
a pronosticat că în 1990 vor exista 
in Marea Britanie 3 500 000 persoa
ne fără lucru.
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