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STADIUL EFECTUĂRII ARATURILOR DE TOAMNA, in pro
cente pe județe, in seara zilei de 2 octombrie. (Date furnizate 
de Ministerul Agriculturii).

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, luni, 3 octombrie, a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Au participat, ca invitați, primii-secretari și 
secretarii cu probleme economice ăi comitete
lor județene de partid, miniștri, alte cadre de 
conducere din economie, adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., directori generali de 
centrale industriale și institute de cercetare, 
cadre cu munci de răspundere din presa cen
trală.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut:
- ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ PENTRU 

REALIZAREA PLANULUI PE 9 LUNI DIN ACEST

AN $1 MASURILE PENTRU ÎNFĂPTUIREA PRE
VEDERILOR DE PLAN PE TRIMESTRUL IV 
1988 ;
- PROIECTUL PLANULUI NATIONAL UNIC 

DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A 
ROMÂNIEI IN ANUL 1989 ;
- PROGRAMUL PRIVIND AUTOCONDUCE- 

REA Șl AUTOAPROVIZIONAREA POPULAȚIEI 
PE TRIMESTRUL IV 1988 Șl PE ANUL 1939.

Problemele inscrise pe ordinea do zi, pre
cum și măsurile ce se impun in vederea rea
lizării integrale a planului pe trimestrul IV și 
pe intregul an au fost, in prealabil, dezbă
tute pe larg în ședințele consiliilor de coor
donare pe ramuri și pe grupe de județe.

In cadrul ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv au luat cuvintul tovarășii llie Matei, 
prim-secretar al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., Mihai Marina,^ prim-secretar al Comi
tetului județean Constanța al P.C.R., Radu 
Păunescu, ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Ion Popa, prim-secretar al Comitetu
lui județean Hunedoara al P.C.R., Dan Suru- 
lescu, directorul Combinatului minier Va'ea 
Jiului, Marin Enache, ministrul industriei me
talurgice, loan Deaconu, prim-secretar al Co
mitetului județean Teleorman al P.C.R., Ion M. 
Nicolae, ministrul industriei chimice și petro
chimice.

Au luat, de asemenea, cuvintul tovarășii

Constantin Dâscăiescu, prim-ministru al guver
nului, Gheorghe Oprea și Ion Dincă, prim 
viceprim-miniștri, Ștefan Andrei și Barbu Pe
trescu, viceprim-miniștri.

Vorbitorii au raportat Comitetului Politic Exe
cutiv despre felul cum s-a acționat în primele 
trei trimestre ale anului pentru realizarea pla
nului in industrie, investiții, în celelalte 
domenii de activitate, despre rezultatele ob
ținute și neajunsurile ce s-au manifestat, des
pre măsurile luate pentru înfăptuirea, în bune 
condiții, la toți indicatorii, a prevederilor pe 
intregul an 1988 și pentru o temeinică pregă-
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Pentru strîngerea grabnică 
a roadelor toamnei 

și pregătirea viitoarei recolte!
• Pînâ în seara zilei de 2 octombrie, porumbul era 

recoltat de pe 43 la sutâ din suprafețele cultivate, soia 
— de pe 58 la sută, sfecla de zahăr — de pe 33 la sută. 
La aceeași dată, însămînțarea cerealelor păioase și a 
celorlalte culturi de toamnă era executată pe 61 la sută 
din suprafața totală prevăzută. Stadiul lucrărilor impune 
pretutindeni o și mai puternică concentrare a forțelor 
de la sate pentru strîngerea la timp și fără pierderi a 
întregii recolte, pentru încheierea grabnică a însămîn
țărilor.

• în grădini, livezi și podgorii trebuie concentrate 
toate forțele umane și mijloacele mecanice necesare 
spre a se urgenta la maximum strîngerea legumelor, 
fructelor și strugurilor.

• Pentru încheierea în cel mai scurt timp a semă
natului este absolut obligatoriu ca peste tot arăturile 
pentru însămînțări să se execute integral, cît mai repede 
posibil pe toate suprafețele ce au mai rămas de 
semănat.

• Cerința esențială a acestor zile o constituie or
ganizarea temeinică a activității în cîmp, folosirea din 
plin a tuturor forțelor umane și mijloacelor mecanice, 
astfel încît vitezele de lucru planificate să fie realizate 
și depășite in toate unitățile agricole.

-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Au trecut nouă luni din acest an. 

Rezultatele pe aceste trei trimestre 
marchează progrese importante, și 
pe ansamblu, și pe o serie de sec
toare de activitate. Dar, pe total, 
trebuie să spunem că nu s-au 
realizat prevederile planului pe 
această perioadă, că avem serioase 
rămîneri în urmă în multe sectoa
re și, în mod deosebit, în domeniul 
construcțiilor de mașini.

Nu putem fi mulțumiți nici cu 
realizările în domeniul comerțului 
exterior, deși pe cele trei trimestre 
s-a realizat o creștere a exportului 
— și pe țări socialiste, și pe de
vize convertibile — dar, față de 
prevederile planului, sînt, de ase
menea, rămîneri în urmă foarte 
importante. Unele sectoare, cum 
sint construcția de mașini, indus
tria alimentară, se prezintă sub 
ceea ce s-a realizat în aceeași pe
rioadă în anul trecut, iar alte mi
nistere se află, de fapt, la nivelul 
anului trecut.

Serioase rămîneri în urmă sint 
în domeniul investițiilor, mai cu 
seamă în ce privește punerea în 
producție a noilor capacități, pre
cum și in domeniul reducerii chel
tuielilor de producție și cheltuieli
lor materiale, al creșterii eficienței 
economice.

Practic, trebuie să spunem că nu 
toate ministerele și centralele, nu 
toate județele au acționat cu în
treaga răspundere în vederea în
deplinirii în cele mai bune con
diții a planului pe cele trei tri
mestre care au trecut din acest an.

Am discutat ieri și astăzi planul 
pe trimestrul IV. Prevederile lui 
asigură o realizare — s-ar putea 
spune — satisfăcătoare a dezvol
tării economico-sociale pe acest 
an. Este însă necesar ca la preve
derile din planul pe trimestrul IV 
să se adauge — la toate sectoarele 
și la toți indicatorii și, în primul 
rînd, în ce privește exportul — 
nerealizările din luna septembrie. 

Prevederile planului pe trimestrul 
IV sînt astfel întocmite încît s-a 
avut în vedere îndeplinirea inte
grală a planului pe septembrie.< 
Numai în aceste condiții se va pu
tea spune că vom încheia anul cu 
rezultate satisfăcătoare !

Tovarășii care au luat cuvintul 
au dat asigurări că se vor lua 
toate măsurile și se va acționa cu 
toată hotărîrea și răspunderea 
pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a planului pe trimestrul 
IV. Am înțeles că și tovarășii din! 
celelalte sectoare — care, neluînd 
cuvintul, neridicînd nici o proble
mă — s-au declarat nu numai de 
acord, dar s-au angajat să reali
zeze în cele mai bune condiții pla
nul. De altfel, în consfătuirile de 
ieri s-a discutat aceasta.

Desigur, se va discuta în conți-; 
nuare, pe consiliile de ramuri, cu 
județele, și se vor stabili toate 
măsurile necesare în vederea în
deplinirii în cele mai bune condi
ții a planului.

în mod deosebit — subliniez 
încă o dată — trebuie să se acorde 
o atenție deosebită producției de 
export, precum și lichidării stocu
rilor de produse destinate expor
tului, în conformitate cu progra
mele stabilite.

Sînt necesare măsuri hotărîte ca 
ministerele producătoare de ma
terii prime și materiale — Minis
terele Minelor, Petrolului, Metalur
giei, Chimiei în primul rînd — să 
asigure realizarea în cele mai 
bune condiții a prevederilor pla
nului și livrarea la timp a pro
duselor către celelalte ministere, 
în același timp, toate ministerele 
care au în activitatea lor sectoare 
producătoare de materiale și de 
produse din industria așa-zisă ori
zontală trebuie să realizeze în în
tregime prevederile planului și li
vrarea la timp a produselor și 
subproduselor între centrale sau 
către alte sectoare de activitate.

Este necesar să se facă totul 
pentru a asigura o bună aprovi

l

zionare și o bună funcționare a 
tuturor întreprinderilor, centrale
lor, în toate sectoarele de activi
tate. Sub nici un motiv nu trebuie 
să se amine lucrurile, să se adune 
justificări, ci să se acționeze pen
tru soluționarea operativă, ia 
timp, a problemelor. Dispunem, în 
industrie — cuprinzind și sectorul 
energetic — de tot ce este necesar 
în domeniul aprovizionării tehni- 
co-materiale, pentru a îndeplini în 
cele mai bune condiții prevederile 
planului pe trimestrul IV.

în mod corespunzător, trebuie 
să se acorde atenție problemei ca
lității, precum și reducerii chel
tuielilor materiale și de producție, 
productivității muncii si tuturor 
celorlalți indicatori, care trebuie 
să fie. de asemenea, considerați ca 
minimi. Trebuie făcut totul pen
tru realizarea tuturor prevederilor 
planului în perioada ultimului tri
mestru, pentru a încheia acest an 
cu rezultate cit mai bune în toate 
sectoarele de activitate.

în ce privește problemele din 
agricultură, se impun măsuri hotă
rîte pentru strîngerea într-un ter
men cît mai scurt a recoltei Ia 
toate produsele — nu doresc să le 
enumăr aici — și depozitarea în 
bune condiții a producției, asigu
rarea fondului central de produse 
agroalimentare, a fondului de fu*-  
raje necesare pentru sectorul zo
otehnic, precum și a fondului ge
neral de autoaprovizionare. în toa
te domeniile.

Cred că nu este nevoie să mai 
subliniez necesitatea realizării 
producțiilor cel puțin la nivelul 
evaluărilor care s-au făcut pentru 
toate sectoarele de activitate, la 
toate produsele ■ agricole.

De asemenea, să se acționeze cu 
toată răspunderea pentru reali
zarea însămînțărilor în cele mai 
bune condiții și în termenele sta
bilite, pentru a pune astfel o bază 
bună pentru recolta anului viitor.

• l .... .... < />

Avem, în general, o toamnă 
bună. Precipitațiile care au căzut 
în luna septembrie au asigurat 
condiții și pentru o vegetație bună 
a culturilor, a recoltei a doua de 
porumb' — care se prezintă bine -— 
a legumelor, și tuturor celorlalte, 
culturi. Dar, în același timp, au 
fost create condițiile optime pen
tru realizarea lucrărilor de toam
nă, pentru însămînțări. Deja orzul, 
și chiar și griul care s-a însămîn- 
țat Ia timp, au răsărit , și se pre
zintă bine — din ceea ce am vă
zut în aceste zile.

Nu trebuie, sub nici un- -motiv, 
să se admită efectuarea însămîn- 
țărilor prin încălcarea normelor 
științei agricole, a tehnologiilor 
stabilite, în toate domeniile. Anul 
viitor nu mai trebuie. ca nici un 
județ — și, desigur, cu atît mai 
mult organele agricole — să vină 
cu justificări privind nerealizări 
într-un domeniu sau altul, așa 
cum au făcut, din păcate, și - în 
acest an.

Vom mai analiza această pro
blemă. Nu mi-am propus acum să 
discutăm pe larg, dar atrag aten
ția să se urmărească și să se ia 
măsuri de a se însămînța și efec
tua lucrările de toamnă în cele 
mai bune condiții, pentru că aces
tea pun baza trainică pentru re
colta anului viitor.

Să facem deci în așa fel încît 
în toate sectoarele — în industrie, 
în investiții, în agricultură — să 
realizăm la timp lucrările din tri
mestrul IV și să încheiem anul 
1988 cu rezultate cît mai bune, în 
toate sectoarele de activitate.

în ce privește proiectul Planului 
național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială pe 1989, el a fost în
tocmit pe baza unei largi dezba
teri și ■ consultări a tuturor între
prinderilor, centralelor, cu partici
parea activă a conducerilor minis
terelor, a organelor centrale de 
sinteză. La proiectul prezentat a- 
cum s-au avut în vedere observa

țiile și propunerile juste făcute în 
cadrul acestei largi consultări. 
Prevederile lui, deși nu sînt prea 
mari, asigură o dezvoltare cores
punzătoare a activității economi- 
cd-sociăle în anul viitor și si'nt în 
concordanță cu hotărîrile Congre
sului al XIII-lea al partidului și 
Conferinței Naționale. Urmează 
ca, în cursul lunii octombrie, pla
nurile de dezvoltare economico-so- 
cială să fie dezbătute în toate în
treprinderile, în adunările gene
rale ale proprietarilor și producă
torilor, ale tuturor oamenilor 
muncii, în centrale, în institutele 
de cercetare, în toate unitățile 
care au un rol important în reali
zarea prevederilor planului.

Organizarea dezbaterii în adu
nările generale trebuie să porneas
că de la faptul că prevederile din 
plan sînt minime — și adunările 
generale, consiliile oamenilor 
muncii din centrale, din celelalte 
sectoare să identifice noi posibili
tăți, să vină cu propuneri de îm
bunătățire a planului, atît în ce 
privește valoarea producției-mar- 
fă, exportul, indicatorii de calitate 
și de eficiență economică, mai cu' 
seamă normele de consum mate
riale și energetice, precum și re
ducerea într-o măsură mai mare a 
cheltuielilor materiale și cheltuie
lilor de producție, creșterea mai 
puternică a productivității muncii 
— deci realizarea tuturor indica
torilor planului. Aceasta trebuie să 
ne asigure o creștere mai puterni
că a producției nete, precum și a 
venitului național pe ansamblu.

O atenție deosebită trebuie să 
se acorde și pe trimestrul IV, dar 
mai cu seamă pentru pregătirea 
anului viitor, problemelor de re
cuperare și refolosire a materiale
lor și materiilor prime. Cu toții 
cunoașteți importanța pe care o 
au produsele recuperabile pentru 
buna aprovizionare și reducerile 
serioase de consumuri energetice,

(Continuare in pag. a IlI-a)

• Organele și organizațiile de partid, 
agricole, consiliile populare și conducerile 
agricole au datoria de a asigura mobilizarea 
muncă în cîmp a tuturor cooperatorilor și mecanizatori
lor, a întregii forțe apte de muncă de la sate, pentru 
accelerarea puternică a strîngerii roadelor toamnei și 
pregătirea în cele mai bune condiții a viitoarei recolte 

^de cereale păioase.

/

REALIZĂRI IN ECONOMIE I
TIMIȘ : Rezultate 

ale modernizării producției
La întreprinderea mecanică Ti

mișoara, prin aplicarea măsurilor 
cuprinse în programul de organi
zare și modernizare a producției, 
au fost introduse noi instalații și 
tehnologii de înalt randament, 
concepute de specialiștii și munci
torii unității sau în colaborare cu 
cercetători și cadre didactice de la 
institutele de proiectare și cerce
tare de profil și din învățămintul 
tehnic superior. Printre cele mai 
recente realizări în această direc
ție se numără instalația mecaniza
tă pentru sudat subansamblele de 
la susținerile mecanizate de abataj, 
introducerea tehnologiei de durifi
care superficială prin iononitrurare 
și a tehnologiei de rulare exterioa
ră la operațiile de finisare a tijelor 
cilindrilor hidraulici. în perioada 
care a trecut din acest an. în uni
tățile economice din județul Timiș 
au fost aplicate peste 1 200 de 
măsuri de organizare și moderni
zare a proceselor de producție pe 
seama cărora s-au realizat un spor 
la producția-marfă in valoare de 
1,1 miliarde lei. reducerea cu 322 
milioane lei a cheltuielilor totale și 
cu 205 milioane lei a cheltuielilor 
materiale. (Cezar Ioana).

BUCUREȘTI : Succese 
ale electroniștilor

Electroniștii din unitățile de pe 
platforma industrială Pipera din 
Capitală au obținut importante 
succese în realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan. Prin aplicarea 
măsurilor din programul de or
ganizare și modernizare a produc
ției, la întreprinderea de calcula
toare electronice s-a realizat, în 
perioada care a trecut din acest an, 
o producție-marfă suplimentară in 

organele 
unităților 
largă la

valoare de aproape 40 milioane 
lei. Colectivul întreprinderii de i 
echipamente periferice, promovind (■ 
pe scară largă tehnologii de mare .. 
randament, a raportat o producție 
peste plan în valoare de 21,7 mili- « 
oane lei. La rindul lor, muncitorii 1 
și specialiștii întreprinderii „Co- ;; 
nect“ au realizat suplimentar o « 
producție de 11,8 milioane lei. 
Electroniștii de la întreprinderea 
de microelectronică București, ac- 
țicnind peptru innoirea și diversi
ficarea produselor, au reușit să 1 
inscrie in cronica întrecerii socia- • 
liste un spor la producția-marfă in • 
valoare de peste 10 milioane lei.

(Agerpres) >

ORADEA : Sarcinile 
de export — 

onorate în avans
Harnicul colectiv al Combinatu

lui pentru prelucrarea lemnului din 
Oradea, una dintre cele mai mari 
unități de profil din țară, a acumu
lat o bună experiență în îndeplini
rea exportului, care deține o pon
dere de peste 90 la sută din pro
ducția realizată aici. Este semnifi
cativ faptul că sarcina de export 
pe trei trimestre a fost onorată ț 
inainte de termen. Sint rezultate 
al căror suport îl reprezintă, după 
cum ne spuneă inginerul Vladimir 
Oros, directorul combinatului, spe
cializarea tuturor capacităților pen
tru pi-oducția de export, adîn- 
cirea, gradului de cooperare în
tre subunități, innoirea accen
tuată a ofertei, creșterea com
petitivității acesteia. Să mai 
adăugăm că întregul spor de pro
ducție obținut este urmarea depă
șirii nivelului de productivitate 
stabilit, precum și a faptului că 
s-au obținut economii la consumu
rile specifice prevăzute. (Io»n j, 
Laza). 1
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REZULTATELE ÎN PRODUCȚIE 
-măsura eficienței muncii de partid

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCH
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

în cadrul Combinatului de prelu
crare a lemnului din Suceava, uni
tate specializată in realizarea pro
ducției pentru export, activează o 
organizație de partid puternică. Atit 
prin numărul -membrilor săi. cit mai 
ales prin maturitatea și responsabi
litatea cu care ei acționează pentru 
Îndeplinirea sarcinilor de .plan. Ma
turitate si .r.espansabiliitajte afirmate 
puternic, in spiritul Tezelor din apri
lie. in care se relevă că unitatea de 
iaâsura a activității fiecărei organi
zații de partid o constituie modul in 
care munca politico-organiza-torică 
desfășurată contribuie la indeplirur-ea 
sarcinilor economice. Cu ce rezul
tate se materializează această cerință 
in activitatea organizațiilor de 
partid din combinatul sucevean ?

„Am urmărit ca toate cele 17 or
ganizații de bază — ne spune to
varășul Teodor Sumănarta. secretar 
al comitetului de partid — să deter
mine. prin formele muncii politico- 
organizatorice. participarea activă a 
fiecărui comunist la adoptarea si 
aplicarea măsurilor menite să oon- 
ducâ la Îmbunătățirea muncii în toate 
secțiile -si atelierele. în aeest sows, 
am asigurat o mai bună repartizare 
a forțelor, un echilibru mai judicios 
în tematica adunărilor generale de 
partid intre problemele politico-or- 
ganizatorice si cele economice, am 
acordat o atenție deosebită raportu
lui comunist ca mijloc de întărire a 
răspunderii si disciplinei. Ne-am re
considerat. de asemenea, gindlrea și 
în ce privește folosirea propagan
dei. a .învățăm intttlui -politic-o-ideolu- 
gic. al căror aport 11 „măsurăm" nu 
în termeni generali, nu în aprecieri 
globale, ci tot prin prisma rezulta
telor in producție". (

Prin mai buna repartizare a for
țelor s-a .ajuns ca la fiecare loc de 
muncă să activeze nuclee puternice 
de comuniști. Și dacă acest lucru nu 
s-a putut face întotdeauna prin mu
tarea unor membri de partid în for
mațiile unde se resimțeau atît lipsa, 
cit și experiența lor. s-a acționat în 
schimb pentru întărirea numerică si 
calitativă a organizațiilor de bază. 
Astfel, la organizațiile de bază mo
bilă I. mobilă II si la secția mecana- 
energetică. unde comuniștii repre
zintă 25—28 la sută din numă
rul oamenilor muncii, au fost 
primiți pină acum in partid cite 
7—8 noi membri. De ce am dat 
acest exemplu? Pentru că rezultatele 
s-au văzut imediat. Prezența comu
niștilor in formațiile care au avut 
înainte un număr1 redus de membri * 11 

în realizarea prevederilor înscrise 
în programele de autoconducere și 
autoaprovizionare. un roi important
11 au măsurile pentru asigurarea fu
rajelor necesare animalelor. In ju
dețul Sibiu au fost întreprinse nu
meroase măsuri pentru întreținerea 
și fertilizarea pajiștilor, defrișarea 
vegetației lemnoase. împrășLierea 
mușuroaielor, combaterea eroziunii 
solului, tarlalizarea pășunilor, ame
najarea stinelo»1 și taberelor de vară 
pentru animale. în acest an, organe
le de partid și consiliile populare au * 
organizat ample acțiuni de masă 
pentru efectuarea unor lucrări pe 
pășuni. în unele comune s-au orga
nizat adevărate „șantiere ameliora
tive". scopul urmărit fiind acela ca 
fiecare localitate să-și asigure baza 
proprie de producție pentru creșterea 
contribuției la realizarea fondului de 
stat de produse agricole ți înfăp
tuirea programului de autoaprovi- 
zionare.

Cind, într-una din ședințele sale 
din acest an. comitetul executiv al 
consiliului popular județean a ana
lizat activitatea întreprinderii de 
îmbunătățire și exploatare a pajiști
lor (I.I.E.P.), s-a decis ca muncitorii 
și specialiștii acesteia să-șl concen
treze eforturile la efectuarea lucră
rilor mai dificile, cu un grad ridi
cat de tehnicitate pentru ameliora
rea pășunilor, iar lucrările de între
ținere să fie lăsate. potrivit unor 
mai vechi tradiții locale, pe seama 
consiliilor populare, a cetățenilor. 
„O hotărîre bine venită, care a gene
rat rezultate importante pe planul 
eficienței economice — apreciază in
ginerul Alexandru Pătruța, directo
rul întreprinderii — întrucît a per
mis o mai judicioasă utilizare a fon
durilor de investiții Si a mijloacelor 
materiale". Se cuvine relevat că. In 
timp ce consiliile populare au orga
nizat acțiuni de masă la întreținerea

CUM SÎNT ÎNFĂPTUITE PROGRAMELE DE AUTOAPROVIZIONARE
Constituie un adevăr bine cunoscut : bunurile de consum trebuie mai 

Intii produse. Este și sensul generalizării principiului autoaprovizionării 
teritoriale, al împletirii strinse, în concepție, in organizare, in practică, a 
principiului autoaprovizionării cu principiul autoconducerii. In repetate 
rinduri conducerea partidului a subliniat că autoaprovizionarea nu în
seamnă doar asigurarea propriului consum. Aplicarea principiilor au
toaprovizionării trebuie înțeleasă în primul și in primul rind ca o stimu
lare reală, efectivă, a producției agricole.

de partid nu a fost1 una pur statis
tică, cantitativă, ci ea s-a materia
lizat in imprimarea unui spirit de 
muncă revoluționar în propria acti
vitate. ceea ce s-a reflectat și în ob- 
ținerea unor rezultate superioare in 
producție.

între măsurile adoptate pentru 
mai buna folosire a forțelor se în
scrie si faptul că membrii biroului 
si ai comitetului de partid, reparti
zați să răspundă de cite o organiza
ție de bază, activează — pentru a 
cunoaște mai bine munca acesteia — 
chiar in cadrul organizațiilor respec
tive. AaHtel. în1 trimestrul II. datorită 
unor dereglări in asigurarea bazei

VIAȚA DE PARTID

tehnico-materiale. s-a ajuns ca secția 
FFL să nu aibă, in anumite peri
oade, stocuri de material lemnos 
deeit pentru cîteva ore. în această 
situație, comunistul Marian Pleșca, 
cel >ce răspunde din partea biroului 
camitetului de partid de această or
ganizație. a cerut conducerii între
prinderii să au aștepte „reacția" fur- 
nizorultti. ei să trimită oameni ai 
unității spre a impulsiona livrările. 
— măsură aplicată operativ și cu 
eficiență. La fel a procedat si co
munistul Gheorgbe Sion, secretar 
adjunct eu probleme organizatorifce 
al comitetului de partid, care răs
punde în această calitate de organi
zațiile de bază de la placaj. Cind 
secția nu avea suficiente .comenzi 
pentru export a cerut consiliului oa
menilor muncii să trimită delegați 
la întreprinderea „Exportlemn", pen
tru a se analiza situația cu oferta 
întreprinderii in față, si. astfel, s-au 
obținut comenzi in timp operativ. 
Ce se observă din cele relatate ? 
Faptul că într-o măsură tot mai 
mare comuniștii se preocupă, nu 
numai de propria muncă, nu numai 
de sesizarea unor probleme sau 
neajunsuri, ei se implică direct și 
eficient în soluționarea lor.

Acest spirit de abordare concretă, 
angajantă a problemelor de produc
ție. nu de discutare a loc la gene
ral, se simte acum pregnant și in 
adunările generate de partid. Astfel, 
la organizațiile de bază mobilă I și 

pășunilor pe aproape 128 000 ha, lu
crătorii întreprinderii au executat 
lucrări mult mai complexe : de fer
tilizare. însămințare cu semințe 
de ierburi graminee și leguminoase, 
de desecări și combatere a eroziunii 

Producția de lapte 
începe cu... îngrijirea pășunilor
Tradiție și experiență nouă în activitatea consiliilor populare 

din județul Sibiu

pământului. Lucrări de amploare 
s-au desfășurat pentru degenerarea 
pajiștilor pe 84 600 hectare, care au 
fost fertilizate cu îngrășăminte na
turale și chimice și supraînsămînța- 
te cu semințe de ierburi din soiuri 
mai productive. în acest an s-au 
executat lucrări de defrișare a arbo
retului și mărăcinișuiui, ceea ce a 
permis să fie redate producției peste 
3 500 hectare de pășuni. In mai mul
te unități agricole din comunele 
Dealul Ocnei. Șura Mică, Ocna Si
biului. Avrig, AJțîna și altele s-au 
organizat pășuni model, ameliorate 
prin lucrări complexe de Întreținere, 
fertilizare, supralnsămînțare. unde 
pășunatul, organizat rațional, pe tar
lale, a contribuit la creșterea pro
ducției animaliere. Tot în acest an 
s-au realizat 30 de puncte noi de 
alimentare cu apă a animalelor în 
perioada de pășunat.

O convingătoare demonstrație a 

mobilă II. placaj A și placaj B, 
scaune A și scaune B a fost anali
zată. de curind. tema privind preo
cuparea comuniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii pentru realizarea 
exemplară a producției fizice și a 
exportului ; la organizațiile de bază 
mobilă III, furnire C — problema 
calității produselor ; la mobilă IV, 
furnire A — modul cum se acțio
nează pentru valorificarea superioa
ră a masei lemnoase ; iar la orga
nizațiile d.e bază d.e la atelierele 
plăci fibrolemnoase. drojdie furajeră 
si placaj B — preocuparea comuniș
tilor. a celorlalți oameni ai muncii 
pentru întărirea disciplinei de pro-

La Combinatul
de prelucrare a lemnului 

din Suceava

ducție — factor hotâritor în reali
zarea sarcinilor de plan".

Asemenea analize au avut loc și, 
in plenare și ședințe ale biroului 
comitetului de partid. Ele sânt insă 
însoțite permanent de rapoarte de 
activitate prezentate de membri ai 
birourilor organizațiilor de bază sau 
de alte cadre cu muncă de răspun
dere. De altfel, așa cum ne-am con
vins. practica prezentării de ra
poarte in fața adunării generale este 
folosită în toate organizațiile de 
bază, fiecare comunist raportmd cel 
puțin o dată pe an despre activitatea 
sa personală sau eu ocazia analizării 
problemelor majore din activitatea 
colectivului de care răspunde. Ra
poarte de activitate se prezintă și in 
plenarele de comitet. în ședințele 
biroului comitetului de partid și cu 
prilejul instruirilor lunare ale acti
vului de partid. îmbucurător este 
insă faptul că nu se așteaptă numai 
cadrul organizat, ci comuniștii ac
ționează operativ pentru soluționarea 
problemelor. Așa au procedat, la 
începutul lunii iulie. Paraschiva Hu- 
tuleac. secretarul biroului organiza
ției de bază furnire B. și Vasile 
Biștrioeanu. membru al biroului or
ganizației de bază furnire A. Oo- 
servind că, din cauza unui „loc în
gust". secțiile furnire și mobilă în
tâmpină greutăți în realizarea sarci
nilor de plan, ei au sesizat comite
tul de partid despre această situa
ție. Iar secretarul comitetului n-a 

realizărilor și a experienței sibiene 
în domeniul creșterii animalelor a 
prilejuit organizarea recentă a ex
poziției zootehnice de la Săliște, la 
care s-au prezentat cele mai valo
roase exemplare de bovine și ovine 
aparținînd unităților agricole socia
liste și gospodăriilor populației. „O 
expozițîe-indemn pentru generaliza
rea experienței înaintate", cum spu
nea unul dintre participanti.

Comitetele de obște ale
SOtelor reiau Lirul unei bine cunos

cute tradiții din zona montană, înde
osebi a unor localități din „Mărgini- 
mea Sibiului", cu oieri vestiți, buni 
crescători ai rasei Țurcană. Consiliile 
populare din comunele Săliște, Ti
lișca, Poiana. Jina și altele și-au 
propus să revitalizeze și să pună in 
valoare experiența oierilor de pe 
aceste meleaguri.

Cum sînt constituite, ce fac comi
tetele de obște, care este contribuția 
lor la buna gospodărire a pășunilor? 
Ip adunările cetățenești, gospodarii 
fiecărui sat aleg pe cei mai vred
nici dintre ei să-i reprezinte în le
găturile cu consiliul popular comu
nal, să organizeze, să conducă și să 
ofere un exemplu personal în toate 
acțiunile întreprinse pentru crește
rea animalelor și îmbunătățirea pă
șunilor. Din comitetele de obște fac 
parte deputății, secretarii organiza
țiilor de partid, cei mai buni cres
cători de animale. Aceste comitete 

așteptat convocarea unei ședințe, ci 
a soiicitat biroului executiv al. con
siliului oamenilor muncii să se de
plaseze la fata locului si să ia 
măsurile ce se impun. Ceea ce s-a' 
și intimplat.

Așa cum aminteam, și activitatea 
politieo-ideologică, de propagandă 
este acum mai legată de problemele 
producției. Propaganda vizuală, bu
năoară. a fost refăcută in întregime, 
în fiecare secție se află chemări, 
îndemnuri, grafice, calcule econo
mice. panouri ale fruntașilor, anga
jamentele asumate in întrecerea 
socialistă și realizările la zi, oare 
mențin mereu treze atenției și inte
resul. oamenilor muncit fată de ne
cesitatea realizării ritmice. în condi
ții de calitate și eficiență, a produc
ției fizice și a exportului, a celor
lalți indicatori ai planului. „Cum 
este firesc — ne spunea tovarășul 
Teodor Sumănaru — munca poli- 
tico-organizatorică trebuie să se re
flecte în rezultatele în producție. 
Bilanțul nostru pină in prezent, 
bilanțul aplicării Tezelor din aprilie, 
ca să mă exprim așa. este pozitiv, 
în perioada care a trecut din acest 
an am îndeplinit planul producției 
pentru export în proporție de 168.8 
la .sută pe relația cjiring țări so
cialiste si in proporție de 111.7 ia 
sută pe devize convertibile, realizind 
suplimentar pentru partenerii ex
terni 800 metri eubi placaj. 2 444 tone 
PFL, 47 954 metri pătrați panel, 
210 000 metri pătrați plăci înnobilate 
și mobilă în valoare de 971 000 lei. 
De asemenea, am depășit planul 
productiei-marfă industriale cu 7:4 
milioane lei. productivitatea muncii 
eu 1 615 lei pe lucrător și am redus 
costurile totale cu 1.1 lei. iar cele 
materiale cu 0.5 lei la 1000 iei 
p roduc ți e-ma rfă".

Faptul că acest bilanț este unul 
din cele mai pozitive înregistrate in 
ultimii ani de acest colectiv — de 
altfel un colectiv care și-a onorat 
mereu sarcinile de plan — nu este 
lipsit de semnificație. în această 
mare unitate economică, organizația 
de partid a reușit prin desfășurarea 
unei susținute munci polilico-organi- 
zatorice să asigure creșterea răspun
derii și exigentei comuniștilor in 
soluționarea problemelor și. pe 
această bază, să mobilizeze întregul 
eoieetiv la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție.

Sava BEJINARIl
corespondentul „Scînteii"

DE LA C.E.C.
Libretul de economii cu dobindă 

la vedere se emite pentru o depu
nere de cel puțin 25 de lei, de că
tre oricare unitate C.E.C. proprie, 
precum și de către unitățile poștale 
si cooperativele de credit auto
rizate.

Operații ulterioare de depuneri 
și restituiri, parțiale sau totale 
(lichidări), se pot efectua de către 
aceleași categorii de unități pro
prii sau mandatare.

Limita minimă a șoldului libretu
lui este de 25 de lăi.

La depunerile ne acest libret se 
acordă o dobindă în numerar de 
25 la sută pe an.

Depunerile se efectuează în nu
merar sau prin virament. Depune
rile prin virament se efectuează 
de către unitățTe socialiste la ce
rerea scrisă a titularului prin care 
solicită ca întreaga retribuție sau o 
parte din aceasta să-i fie depusă 
prin virament la C.E.C. pe libretul 
respectiv.

La solicitarea depunătorilor aces
te librete se pot emite nominal sau 
La purtător.

La depunerile inițiale pe un li
bret nominal, depunătorul poate 
introduce clauză, de împuternicire, 
iar titularul poate Introduce ori- 
eînd atît clauză de împuternicire, 
cît si dispoziție testamentară. Cu 
prilejul unor depuneri ulterioare, 
titularul poate modifica sau anula 
atît clauza de împuternicire, cit și 
dispoziția testamentară.

Titularii unor astfel de librete de 
economii beneficiază și de dreptu
rile și avantajele generale ale păs
trării banilor la Casa de Economii 
și Consemnațiuni.

au și atribuții precise în ce privește 
contractarea animalelor și produse
lor animaliere, realizarea livrări
lor la forului de stat de produse a- 
gricote, înfăptuirea programului de 
autoaprovizionare, poartă răspunde
rea pentru execuția lucrărilor de 
întreținere a izlazurilor, pentru res
pectarea normelor de pășunat, orga
nizarea stinelor și taberelor de vară 
ș.a. Intr-o localitate cu multe sate, 
așa cum este comuna Săliște, comi
tetele de cetățeni reprezintă orga
nismele cele mai apropiate de locui
tori, care cunosc cel mai bine ne

voile și posibilitățile lor legate de 
creșterea animalelor, contribuie 
direct și nemijlocit la realizarea o- 
bieetivelor stabilite de consiliul 
popular.

O altă modalitate este aceea că. 
pentru a-i stimula pe crescători să 
participe la lucrările de ameliorare 
stabilite, pășunile pentru bovine sînt 
repartizate pe o durată de zece ani. 
iar cele pentru ovine Pe o durată de 
cinci ani.

Ferma zoopastoralâ repre_ 
zintă «n alt experiment interesant. Ea 
este menită să demonstreze că pășu
nile trebuie exploatate rațional, pe în
treaga durată a verii. La ferma zoo- 
pastorală creată de întreprinderea 
de îmbunătățire șl exploatare a pa
jiștilor tn satul Săcel, in perioada 
de pășunat din această vară, de la 
fiecare vacă s-au obținut cîte 18—20 
litri lapte silnic. Modul în care a

• Din Tirgu Jiu, corespondentul 
voluntar Ion larbac ne-a tri
mis o scrisoare pe care o intitu
lează „Pentru o trecere fără ba
riere". Mai intii, el elogiază munca 
plină de abnegație a constructori
lor căii ferate dintre Tirgu Cărbu- 
nești — Băbeni ce va.face legătura 
feroviară dintre bazinele carboni
fere ale județelor Gorj și Vîlcea 
cu cetățile de lumină de la Tur- 
ceni, Rovinari, Ișalnița și altele. 
Pe un teren destui de accidentat, 
afirmă autorul scrisorii, construc
torii antreprizelor de căi ferate din 
zonă și din tară depun mari efor
turi pentru a pune în funcțiune la 
timp și acest obiectiv, viaductul de 
la Călugăreasa fiind o realizare de 
excepție, în a doua parte a scri
sorii, corespondentul nostru volun
tar face o propunere pentru pro
iectantul acestei importante lu
crări. La trecerea pe lingă legen
darul sat Negoești constructorii 
au săpat, pentru amenajarea tera- 
samentului, cam 10—15 m . prin 
porțiunea de drum, pe care l-au 
deviat, înlocuind în acest mod pa
sajul peste trecerea căii ferate cu 
o barieră neamenajată, in pantă, 
care poate duce la mari perturba- 
ții ale traficului rutier. Autorul 
scrisorii apreciază că soluția con
struirii unui pod ar fi mai eficien
tă. mai ales că malurile sînt pro
tejate cu paravane de susținere, 
înlesnind astfel și o mai bună 
trecere a mijloacelor de transport 
din localitățile riverane. Desigur, 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor va examina cu soli
citudine propunerea făcută, stabi
lind soluția cea mai potrivită.

• Vă scriu din stațiunea Sîn- 
georz-Băi, unde mă aflu la trata
ment, loc în care am fost pentru 
prima dată în urmă cu circa 16 ani, 
arată în scrisoarea sa corespon
dentul nostru voluntar Alexandru 
Kezea din Rîmnicu Vilcea. S-au 
schimbat multe în acești ani. în 
primul rind, capacitatea de cazare 
a stațiunii s-a mărit pină la peste

, 2 500 de locuri pe serie. S-au con
struit hotelurile balneare „Hebe" 
și al U.G.S.R., cu baze de trata
ment proprii, cu un personal de 
specialitate și o aparatură medi
cală modernă, numeroase vile co
chete, iar cele existente au fost 
modernizate. A fost construit un 
local pentru poștă, s-au amenajat 
parcul, locuri de joacă pentru 
copii, s-au asfaltat drumurile prin
cipale către cele 10 izvoare, s-a 
înființat tratamentul cu ajutorul 
mofetelor și multe altele.

Cu toate acestea, afirmă autorul, 
am de făcut și citeva observații, 
în primul rind, in spatele hotelu
lui „Hebe" s-au făcut niște săpă
turi pentru a se amenaja un ba

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
/’.Oi/I

• Intr-o scrisoare adresată redacției se afirmă că 
elevii școlii profesionale din cadrul liceului „C. Burcă" 
din’ Pașcani, promoția 1988, deși au contract de 
muncă Încheiat cu întreprinderea de scule și acce
sorii speciale Pașcani, nu au fost încadrați in muncă.

Comitetul județean Iași al P.C.K., căruia redacția 
i-p .trimis scrisoarea spre soluționare, precizează in 
răspunsul său că,-intr-adevăr, in anul 1988 au absolvit 
școala profesională din .cadrul liceului peste 100 elevi, 
toți avind încheiat contract de muncă cu întreprin
derea respectivă. încadrarea absolvenților a început 
in perioada 20—24 mai a.c., cînd au fost încadrați, in 
ordinea mediilor, primii 20 de elevi. De la această 
dată s-a sistat încadrarea elevilor, întrucît Întreprin
derea depășea numărul scriptic de personal. în urma 
demersurilor conducerii întreprinderii. Centrala de 
mecanică fină și mașini textile București a suplimen
tat cu încă 100 numărul scriptic de personal. Ca 
urmare, in perioada 29 iulie — 14 august 1988 au fost 
încadrați și ceilalți elevi, cu excepția a 7 dintre ei, 
care fie că au primit negație, pleeind Ia alte între
prinderi din țară, fie că nu s-au prezentat pentru a 
fi încadrați.

• în urma verificării scrisorii adresate redacției 
de cei 12 cetățeni. din comunele Izvoarele Sucevei și 
Cirlibaba, s-au constatat erori de calcul in stabilirea 
valorii retribuției muncitorilor sezonieri pentru lucră
rile de Împăduriri efectuate in cantonul silvic Puciosu. 
al cărui titular este pădurarul Gheorghe Ciornei — 
precizează in răspunsul său Inspectoratul silvic jude
țean Suceava. Diferența de plată a fost stabilită la

valoarea de 4 565 lei. Suma respectivă a fost achitată 
celor îndreptățiți. . .

Totodată, in răspunsul adresat redacției se preci
zează că, pentru Întocmirea cu deficiente a formelor 
de pLată și dispunerea efectuării plății pe baza unor 
documente contabile cu erori de calcul, au fost 
sancționați cu avertisment, potrivit prevederilor Co
dului muncii, pădurarul Gh. Ciornei și contabilul-șef 
al Ocolului silvic Cirlibaba, Elisaveta Cormos. Semna
tarii scrisorii, se subliniază în încheierea răspunsului, 
s-au declarat mulțumiți de măsurile luate

O Din verificările efectuate de I.J.G.C.L. Vrancea 
privind scrisoarea adresată ziarului „Scînteia" de către 
Năstăsescu Eugen din bulevardul Unirii nr. 50, care 
sesizează că nu beneficiază de apă caldă și totuși 
aceasta este facturată și inclusă la plata cotelor co
mune de întreținere, a rezultat că faptele corespund 
realității — ne informează Consiliul popular al muni
cipiului Focșani, Pentru înlăturarea deficientelor. în 
perioada 15—31 august a.c., o echipă de instalatori au 
remediat defecțiunile existente la instalația sanitară a 
blocului, iar la punctul termic ce deservește blocul 
respectiv s-au montat două pompe noi, incit apa caldă 
ajunge și la apartamentele aflate la nivelul superior. 
Totodată, s-a discutat cu conducerea I.J.G.C.L. Vran
cea și cu administratorul comitetului asociației de lo
catari ca. pe perioada iunie-august a.c.. locatarii de 
la ultimul nivel să fie scutiți de plata apei calde, de 
care de fapt nu au beneficiat.

Rubrică realizată de N. ROȘCA.

fost ameliorată și tarlalizată pășu
nea reprezintă un veritabil model 
de urmat pentru alte unități. Deei 
o investiție cu ciștig sigur, ceea ee 
face necesar ca experiența acestei 
microferme să fie preluată, adapta
tă și aplicată la scara întregului 
județ.

Repartizarea pășunilor pe 
circumscripții electorale con_ 
stituie o modalitate de antrena
re a crescătorilor de animale, a 
tuturor cetățenilor la executarea 
lucrărilor de igienizare și ferti
lizare. la toate acțiunile de bu
nă gospodărire a izlazurilor. In 
acest sens, prezintă interes mo
dul în care se acționează la Ocna 
Sibiului, „Fiecăreia dintre, cele 19 
circumscripții electorale i s-a re
partizat cîte o porțiune de izlaz, in 
raport cu numărul de animale din 
circumscripția respectivă — ne spu
ne tovarășul Vaier Pirvu. vice
președinte al biroului executiv 
al consiliului popular comunal. 
Cetățenii, împreună eu deputății 
au curățat resturile vegetale și 
au fertilizat întreaga suprafață de 
izlaz ; la aceste lucrări au partici
pat și organizațiile de tineret și pio
nieri, ceea ce a conferit acestor ac
țiuni și un caracter educativ. In 
mod similar procedează consiliile 
populare din Șura Mare. Alțîna. A- 
vrig, Tălmaciu, Șeica Mare. Bratei 
și Loamneș, unde obștea întreține 
pășunile pentru a deveni mereu mai 
productive".

Faptele puse în evidență de in
vestigația noastră relevă în mod 
convingător că, prin stimularea și 
mai puternică a vredniciei si spiritu
lui gospodăresc al crescătorilor de 
animale, prin preluarea tradițiilor și 
experiențelor pozitive din diferite 
comune, consiliile populare din ju
deț pot asigura aplicarea riguroasă 
a tuturor măsurilor stabilite pentru 
ameliorarea și exploatarea rațională, 
eficientă, a pajiștilor naturale, în 
scopul dezvoltării zootehniei, spori
rii livrărilor de animale și produse 
animaliere la fondul de stat și, în
făptuirii programelor de autoapro
vizionare.

C. BORDEIANU 

zin și o piscină, dar lucrările au 
fost Lăsate la voia intimplării și 
înaintează foarte incet. Apoi nu 
știu de ce castul unei călătorii de 
la gară lâ stațiune, pe o distanță 
de 1.5 km, efectuată cu autocarul
O. J.T.-ului, costă nici mai mult 
nici mai puțin de 12 lei, in timp ce 
eu autobuzele I.T.A. călătorești 
18—19 km cu numai 6,50 lei.

Da, cam piperat prețul acestei 
călătorii și puțin justificată intir- 
zierea amenajării bazinului șî a 
piscinei ! Care este punctul de ve
dere al forurilor de resort locale ?
• De mai mult timp presa, res

pectiv „Scinteiă", „România liberă" 
și alte ziare la care sintem abo
nați, vine cu intirziere — ne scrie 
cititorul nostru Trufășilă Nicolae 
din satul Bugliea iie Sus, comuna 
Albești de Muscel, județul Argeș. 
Pentru ca afirmația- să nu rămână, 
fără acoperire, autorul scrisorii 
precizează cum s-au difuzat ziarele 
în ultima parte a lunii august și 
prima decadă a lunii septembrie. 
Astfel, ziarele din 26, 27 și 28 au
gust Ie-a primit pe 29 august ; 
ziarele din 2, 3, 4 septembrie le-a 
primit pe 5 septembrie, iar cele 
din 6. 7 septembrie, precum și 
ziarul din 1 septembrie le-a pri
mit pe 7 septembrie ; ziarele din 
8. 9 și. 10 septembrie au sosit la 
el acasă pe ziua , de 11 septem
brie a.c.

Apreciat! și dv., ne spune în în
cheiere, ee fel de difuzare a pre
sei este aceasta ? Vă maj încunoș- 
tințăm că organele locale de 
partid, precum și Oficiul P.T.T. 
cunosc această situație, dar nu s-a 
întreprind nimic. Vă ru^ăm să ne 
comunicați și n-ouă măsurile luate 
pentru ea ziarele să ajungă cu 
regularitate și in satul nostru.

Măsurile trebuie luate, obliga
toriu. de organele județene ale
P. T.T.B., pe care, de îndată ce 
ne vor fi comunicate, le vom face 
cunoscute la această rubrică. în 
consecință, așteptăm răspunsul 
necesar.
• „Calculatorul — în sprijinul 

proiectanților" se intitulează noua 
scrisoare adresată redacției de co
respondentul nostru voluntar Du
mitru Alexandru, inginer la între
prinderea „1 Mai" Ploiești.

Calculul de rezistenta materiale
lor aplicat structurilor spațiale, în 
general static nedeterminate, este 
cunoscut ca o lucrare deosebit de 
complexă și cere un timp de lucru 
destul de mare, chiar și unui spe
cialist tn materie, apreciază auto
rul scrisorii. Ovidiu Moraru și 
Marius Rusu sînt doi dintre 
tinerii ingineri din întreprin
derea noastră care s-au spe
cializat în calculul de rezisten
ta materialelor cu ajutorul calcu

Popasuri turistice în județul Maramureș
Numeroasele unități turistice și 

de alimentație publică din județul 
Maramureș se bucură de o mare 
afluență de vizitatori, dornici să 
cunoască această frumoasă zonă 
geografică și folclorică a tării.

La 25 kilometri de Baia Mare, pe 
drumul național spre Sighetu 
Marmației, pe muntele Gutii, la 
1006 metri altitudine, în apropie
rea fîntînii lui Pintea. se află 
cabana „Pintea Viteazul", care 
dispune de restaurant, bar de zi. 
locuri de cazare. teren pentru 
camping.

In centrul orașului Tirgu Lăpuș, 
hotelul „Lăpușul" dispune de 70 
locuri de cazare, restaurant și bar 
de zi. în pădurea Lăpușel, la 12 

latorului electronic. Folosind dopa 
programe specifice ce au la bază 
metoda elementului finit, compli
catul calcul de rezistentă se trans
formă, prin intermediul calculato
rului, într-un tabel de date unde 
sint evidențiate deplasările (liniare 
și unghiulare), eforturile in bare 
și momentele in punctele caracte
ristice. elemente de calcul cu care 
inginerul proiectant poate dimen
siona singur, dar mai ales econo
mic. orice structură plană, spa
țială sau diverse organe dc mașini. 
Lucrarea respectivă este însoțită 
și de schița obiectivului prinlr-o 
grafie a calculatorului, dinți ast
fel posibilitatea proiectantului să 
analizeze — printr-un Siștfcm nu
meric de identificare — figOare 
element al structurii respective.

In încheierea scrisorii se preci
zează că, pentru, a. facilita „cUalo- 
gul“ cu calculatorul, conducerea 
întreprinderii a organizat un curs 
intensiv prin care s-a urmărit și 
apropierea de /limbaj" între pro
iectant» și specialiștii centrului de 
calcul. Anul acesta cursul respec
tiv a fost promovat de 95 ingineri 
și subingineri.
• O scrisoare purtînd mențiu

nea „urgent" ne-a fost trimisă 
recent de corespondentul nostru 
voluntar Emilian Gostescu din 
București. Aleea Baia de Arieș 
nr. 2, bloc 7, cartierul Politehnica. 
Intr-adevăr, deși situația relatată 
reclamă urgență, este tărăgănată 
într-un mod nepermis. Iată fap
tele. „încă din ziua de 6 septem
brie a.c. am anunțat telefonic cen
trala termoficării, cît și pe aceea 
din sectorul 6. dar nici pină astăzi 
nu s-a deplasat nimeni ca să re
pare conducta principală de apă 
fierbinte, fapt pentru care s-a 
umplut aproape jumătate din sub
solul blocului ' nostru. în același 
timp am anunțat și responsabila 
de la punctul de termoficare din 
Aleea Politehnicii, de care depin
dem (aflată la 40 m distantă), dar 
refuză să stea de vorbă, deși i s-a 
explicat gravitatea întirzierii repa
rației conductei. De asemenea, am 
vorbit personal cu șeful de centru 
al I.C.R.A.L. sectorul 6 — tovară
șul Hrițoi S., cerîndu-i sprijinul. 
Nu a venit nimeni nici de la ter
moficare, nici de La I.C.R.A.L. și 
subsolul se umple cu apă fier
binte".

Cu alte cuvinte, avem de-a face 
cu niște oameni lipsiți total de 
responsabilitatea Îndeplinirii atri
buțiilor pe care le au, prejudi- 
eiind. prin atitudinea lor. avutul 
obștesc — degradarea blocului, 
pierderi de apă caldă etc. Nădăj
duim că toate acestea vor fi su
portate. cum este și firesc, de 
cei vinovați. Vom publica la aceas
tă rubrică răspunsul forurilor in 
drept.

kilometri de Baia Mare. cabana 
„Două veverițe" constituie un plăcut 
și îmbietor loc de popas. In sta
țiunea Ocna Șugatag, hotelul 
„Șugatag" are 80 de locuri de cazare 
in camere de categoria I. precum 
și un restaurant.

La rindul lor, cabanele „Păstră
vul" •—Flriza (lingă lacul de acumu
lare). „Poienile de sub munte" (le 
35 kilometri de Vișeui de Sus) și 
„Stejarul" (lingă localitatea Fînteu- 
sul Mic) dispun de restaurante și 
posibilități optime de cazare în 
această îneîntătoare zonă turistică.

în fotografie : cabana „Pintea 
Viteazul" din județul Maramureș.
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materiale ce se realizează pe a- 
ceastă cale. Nu doresc să insist 
acum asupra acestora. Atrag numai 
atenția că, în dezbaterile care au 
loc în adunările. generale, toate a- 
ceste probleme trebuie să ocupe 
un loc foarte., important și să li 
se acorde atenția care se impune, 
pentru a găsi soluțiile cele mai 
bune.

în mod deosebit doresc să atrag 
atenția că, în toată această activi
tate, trebuie să pornim de la nece
sitatea perfecționării activității de 
cercetare, de introducere în pro
ducție a noilor asimilări și reali
zări de produse, de a trece la 
crearea capacităților corespunză
toare care să țină seamă de nece
sitățile consumului intern și chiar 
de a asigura produse disponibile 
pentru export — nu cum se în
tâmplă de multe ori, că se pro
duce o anumită cantitate și res
tul continuăm să-l importăm, în- 
greunîndu-se astfel mult 'buna a- 
provizionare și desfășurarea nor
mală a producției.

în general, problema activității 
de modernizare, de bună organi
zare în toate domeniile trebuie să 
fie strîns legată de îmbunătățirea 
și perfecționarea puternică a mun
cii de cercetare în toate domeniile. 
Nu vom putea să obținem reali
zarea modernizării, a programelor 
pe care le avem, fără o intensifi
care mai puternică a activității 
științifice în toate domeniile.

De asemenea, este necesar ca 
toate adunările generale, consiliile 
oamenilor muncii, ministerele —și, 
în acest cadru, atrag atenția orga
nelor financiare centrale și locale 
din toate unitățile — să acționeze 
cu mai _ multă răspundere în 
aplicarea măsurilor stabilite pri
vind autoconducerea, autogestiu- 
rîea, realizarea programului pri
vind normarea și activitatea finan
ciară, mijloacele circulante, pre
cum și înfăptuirea programului de 
stabilire a prețurilor, care trebuie 
să fie încheiat în cele mai bune 

■ condiții. Să asigurăm creșterea pu- 
' ternică a rolului activității eco- 

nomico-financiare, funcționarea în 
cele mai bune condiții a autocon- 
ducerii și autogestiunii, să nu mai 
avem produse la care să se înre
gistreze pierderi ! Trebuie ca, încă 
în trimestrul IV, să rezolvăm defi
nitiv această problemă a rentabi
lității în toate sectoarele, pe seama 
reducerii cheltuielilor. în nici un 
fel nu trebuie să aibă loc o crește
re a prețurilor, a costurilor și cu 
atît mai mult la produsele care sînt 

destinate bunei aprovizionări a 
populației, dar. nici la produsele 
necesare activității industriale ; 
dimpotrivă, trebuie să obținem o 
reducere a lor.

în acest spirit este necesar să 
dezbatem planul pe anul viitor, să 
acționăm pentru soluționarea pro
blemelor în .trimestrul IV, astfel 
încît proiectul planului pe 1989 — 
care urmează să fie supus spre 
aprobare organelor democratice și 
Marii Adunări Naționale — să 
conțină cele mai bune prevederi și 
să dea o perspectivă largă pentru 
dezvoltarea economico-socială în 
anul viitor.

în continuare doresc să mă 
refer la programele de auto
aprovizionare a populației, pe tri
mestrul IV și pe anul 1989. La 
întocmirea planurilor de autoapro- 
vizionare pentru trimestrul IV s-a 
pornit de la prevederile planului pe 
acest an. de la realizările de pină 
acum și de la necesitatea asigurării 
unei bune aprovizionări a popu
lației. Prevederile pe trimestrul IV 
pentru toate județele asigură — în 
condițiile realizării în întregime a 
producției agricole și ale tăierii a- 
nimalelor la greutatea stabilită — 
o bună, chiar o foarte bună apro
vizionare. Fiecare județ are plan 
propriu de autoaprovizionare, are 
repartizate produsele și numărul 
de animale, care trebuie să asigure 
necesarul pe trimestrul IV. Desi
gur. este necesar să luăm toate 
măsurile pentru a realiza în bune 
condiții stringerea recoltei, a le
gumelor, fructelor, realizarea pro
gramelor din zootehnie — mă refer 
la produsele agroalîmentare — 
pentru a înfăptui în cele mai bune 
condiții acest program. în același 
timp, celelalte ministere trebuie să 
realizeze produsele industriale in 
cantitățile prevăzute și de o cali
tate cît mai bună, pentru a asigura 
o bună aprovizionare.

Pe trimestrul IV, prevederile 
planului asigură o bună aprovizio
nare și o creștere importantă a 
produselor destinate acestui scop, 
în condițiile menținerii prețurilor 
la nivelul anului 1987, deci, fără 
nici un fel de creștere a prețurilor', 
ceea ce reprezintă un lucru foarte 
important ! Adăugăm la aceasta și 
faptul că, pînă la sfîrșitul lunii 
octombrie, toți oamenii muncii cu 
retribuții sub 2 000 lei lunar vor 
primi în întregime retribuția nouă, 
majorată. Se va ajunge astfel la 
realizarea — încă în octombrie — 
a retribuției minime, pe întreaga 
tară de 2 000 lei.

în următoarele luni — pînă la 
sfîrșitul anului — încă 1 mi
lion 800 mii de oameni ai muncii 

vor primi retribuția mărită, care 
le asigură o creștere corespunză
toare a veniturilor. în acest fel, în 
trimestrul IV, peste 50 la sută din 
oamenii muncii vor primi retribu
ția majorată. La aceasta se adaugă 
pensiile majorate și toate celelalte 
sporuri cunoscute — ceea ce asigu
ră o creștere importantă, puter
nică a nivelului de trai al oameni
lor muncii, în primul rînd al celor 
cu venituri mai mici. Urmează ca, 
în anul viitor, pînă la 1 august, 
să se asigure majorarea tuturor 
retribuțiilor oamenilor muncii, în 
conformitate cu hotărîrile stabilite.

Aceasta impune, cu atît mai 
mult, să acționăm cu toată hotărî- 
rea pentru realizarea în bune 
condiții a planului pe trimestrul 
IV, pentru pregătirea temeinică a 
planului pentru anul viitor, pentru 
a putea ca, realmente, prin dezvol
tarea generală a economiei să se 
asigure creșterea veniturilor. în 
condițiile menținerii nivelului pre
țurilor, în conformitate cu preve
derile planului ! Aceasta va asigu
ra o adevărată creștere a nivelului 
de trai al tuturor oamenilor 
muncii, al întregului nostru 
.popor !

Pentru prima parte a anului 
viitor, prevederile privind auto- 
aprovizionarea se bazează, în ce 
privește produsele agroalimentare. 
pe realizările din acest an. De aici 
necesitatea de a realiza, stocurile 
de produse agricole stabilite ca 
minime, de a asigura realizarea 
programelor in zootehnie, contrac
tarea produselor agricole în con
formitate cu prevederile din plan, 
în același timp, să luăm toate 
măsurile încă din primele luni 
pentru a asigura o creștere cores
punzătoare a producției necesare, 
ca, încă din martie, să venim cu o 
serie de produse vegetale proaspe
te. Nu doresc acum să insist 
asupra acestor lucruri. în program 
sînt prevăzute, dar trebuie ca fie
care județ să-și ia toate măsurile 
care se impun în această privință.

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
(Urmare din pag. I)
tire □ trecerii la îndeplinirea planului pe anul 
viitor.

O atenție deosebită a fost acordată, in 
același timp, activității din agricultură, rezulta
telor obținute, preocupărilor pentru stringerea 
la timp și fără pierderi a întregii recolte, pen
tru efectuarea de calitate a tuturor lucrărilor 
de toamnă, in vederea obținerii in anul viitor 
a unor producții agricole cit mai mari.

Au fost analizate, totodată, măsurile pentru 
realizarea Programului de autoconducere și

autoaprovizionare, corespunzător cu nivelurile 
prevăzute pentru fiecare județ și unitate 
administrativ-teritorială, pentru asigurarea in
tegrală și gospodărirea judicioasă a produ
selor alimentare și industriale destinate fon
dului pieței, pentru o cit mai bună aprovi
zionare a populației.

Comitetul Politic Executiv a aprobat sarci
nile de plan pe trimestrul IV 1988 și măsurile 
pentru realizarea lor. Au fost aprobate, de ase
menea, programul privind autoconducerea și 
autoaprovizionaiea populației pe trimestrul IV 
1988 și măsurile pentru înfăptuirea acestuia.

In ceea ce privește proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare economico-socială a 
României pe 1989 și Programul de autocondu
cere și autoaprovizionare pe anul viitor s-a 
hotărit ca acestea să fie supuse dezbaterii 
organismelor democrației noastre muncitorești- 
revoluționare.

IN LEGĂTURA CU PROBLEMELE DISCU
TATE Șl RAPOARTELE PREZENTATE, A LUAT 
CUViNTUL TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN.

Cuvintarea a fost urmărită cu deosebit 
interes și subliniată, in repetate rinduri, cu vii 
și îndelungi aplauze.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca sar
cinile, indicațiile și orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu să constituie programul de 
acțiune al organelor și organizațiilor de 
partid, al comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii pentru realizaroa exemplară a preve
derilor de plan pe acest an, pe 1989 și pe 
întregul cincinal.

Ațî văzut prevederile privind 
aprovizionarea pe anul viitor. Unii 
tovarăși spun că sînt chiar cam 
mari. într-adevăr, față de anii 
precedenți și față de anul acesta 
sînt prevederi mari ; dar am 
pornit de la faptul că trebuie să 
înfăptuim neabătut prevederile 
Congresului al XIII-lea, orientarea 
generală a politicii partidului nos
tru. care pune în centrul preocu
părilor omul, poporul, ridicarea 
nivelului de viață, a bunăstării 
materiale și spirituale a tuturor 
oamenilor muncii.

Vreau șă atrag atenția tuturor 
județelor că am prevăzut pentru 
fiecare județ numărul de animale 
— bovine, porcine, ovine, păsări și 
celelalte — care să asigure reali
zarea prevederilor din plan, fie
care avînd răspunderea ca anima
lele să fie tăiate la greutatea 
prevăzută în lege : 400 de kg la 
bovine — este minimum — 100 kg 
la porcine, de asemenea minimum ; 
la fel, greutatea la ovine, la păsări 
și așa mai departe. Numărul de 
animale asigură, la această greuta
te, realizarea în cele mai bune 
condiții a planului pe fiecare 
județ. Fiecare județ are și va avea 
în vedere efectivele de animale 
care să-i asigure realizarea .preve
derilor din plan.

Am ajuns la concluzia—și cred 
că și Comitetul Politic Executiv 
va fi de acord — să prevedem ca, 
in viitor, depășirea în ce privește 
greutatea la animale să rămînă în 
întregime în județe. Deci, orice 
județ are posibilitatea nu numai să 
asigure alimentele, dar să obțină 
un plus prin realizarea unei mai 
bune îngrijiri și a tăierii la o 
greutate mai mare a animalelor. 
Vreau însă să atrag atenția că, 
sub nici un motiv, nu se va 
accepta pentru nimeni tăierea în 
plus a animalelor, și, în primul 
rînd, am în vedere, bovinele, por
cinele. ovinele. La păsări, în mă
sura în care în fiecare județ creș
terea va fi mai mare, desigur, se 
va putea să se taie mai mult. Dar, 

la animalele mari, sub nici un mo
tiv nu se va putea admite nici un 
fel de depășire a tăierii, pentru că 
trebuie să realizăm efectivele pe 
care le avem în vedere în per
spectivă. în ce privește restul pro
duselor, ele sînt strîns legate de 
realizarea produselor prevăzute — 
și avem condiții, la toate, nu 
numai să realizăm, dar chiar să 
depășim planul. Trebuie să facem 
astfel ca. în ce privește legumele 
și toate fructele, să avem o abun
dență. să avem tot ce este necesar 
pentru o bună aprovizionare, în 
toate domeniile.

Atrag foarte serios atenția or
ganelor agricole. Ministerului A- 
griculturii, precum și județelor că, 
de fapt, aceasta înseamnă auto
aprovizionare !

Deci, prevederile sînt de așa na
tură încît fiecare județ trebuie să 
se lupte și să le realizeze. La fie
care județ sînt create acum posi
bilitățile necesare — și fiecare este 
în stare să facă totul pentru o 
bună autoaprovizionare. Trebuie 
să spunem acest lucru deschis. Să 
se; dezbată în adunările cu cetă
țenii. să se publice, cetățenii să 
știe că răspunderea de buna apro
vizionare depinde de județ, depin
de de fiecare, de tot județul, de 
toți cetățenii. Toți trebuie să se 
angajeze, pentru că aceasta în
seamnă autoconducere, autoapro
vizionare !

Deci, pun această problemă cu 
toată seriozitatea și trebuie să a- 
vem în vedere toate aceste lu
cruri !

în mod corespunzător, pentru 
produsele industriale sînt preve
deri care asigură o bună a- 
provizionare a populației. De alt
fel. nu am avut și nu avem pro
bleme decît acolo și atunci cînd 
s-au încălcat, din neglijență, din 
lipsă de răspundere, prevederile 
planului de, către unele ministere. 

Ele au fost soluționate, dar puteau' 
să nu apară în nici un fel, nici 
problemele acestea. De aceea, și 
aceste programe urmează să fie 
dezbătute la județe și, pînă cînd 
vor fi adoptate definitiv, să li se 
aducă îmbunătățiri, în sensul asi
gurării a tot ce este necesar pen
tru realizarea lor în cele mai bune 
condiții.

Toate acestea pun în fața or
ganelor de conducere, începind cu 
Consiliul de Miniștri, consiliile 
ministerelor, centralelor, consiliile 
oamenilor muncii, răspunderi deo
sebite. Trebuie să facem ca toate 
organismele democrației noastre 
muncitorești, ca toate organele 
noastre de stat să-și îndeplineas
că, printr-o bună conlucrare și co
laborare, sarcinile mari, de răs
pundere. care revin fiecăruia. Nu 
sînt suficiente angajamentele, nu 
sînt suficiente, repet, numai de
clarațiile și promisiunile. Autocri
tica își pierde din însemnătate 
atunci cînd nu este urmată de ac
tivitatea practică, cînd nu se de
monstrează, practic, că s-au tras 
concluziile din stările negative de 
lucruri.

Am dezbătut mult stările de 
lucruri negative din activitatea 
noastră. în primul rînd, toate con
ducerile din unitățile economico- 
sociale — locale și centrale — toate 
sectoarele noastre economico-so- 
ciale trebuie să înțeleagă că a 
vorbi de autoconducere, de auto- 
gestiune, de perfecționarea și mo
dernizarea activității presupune a 
lucra într-un mod nou, a pune 
capăt cu desăvîrșire atitudinii de 
indolență, de toleranță, lipsei de 
exigență. Trebuie să se pornească 
de la necesitatea ca fiecare, în 
domeniul său de activitate — atît 
în organele colective, dar și în 
activitatea proprie — să aibă în 
vedete că răspunde în fața po
porului, în fața organelor demo
crației muncitorești revoluționare, 

în fața partidului de felul cum îșl 
îndeplinește sarcinile ce-i revin.

A vorbi de democrația revolu
ționară muncitorească înseamnă 
a înțelege bine că fiecare poartă 
răspunderea în fața organelor de 
conducere colectivă, în fața oame
nilor muncii, în fața poporului, de 
felul cum își îndeplinește sarcinile 
încredințate într-un domeniu sau 
altul de activitate ! '

Practic, punînd problema făuri
rii socialismului cu poporul și 
pentru popor înseamnă a crește 
rolul maselor populare, a reali
za în viață principiul ca în
treaga putere să aparțină clasei 
muncitoare, în alianță cu țărăni
mea și intelectualitatea — forțele 
de bază ale societății noastre — ca 
întreaga putere să aparțină po
porului. Aceasta reprezintă demo
crația muncitorească, pe această 
bază vom asigura înaintarea fermă 
pe calea făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate și reali
zării societății comuniste în Româ
nia ! Așa ne vom face datoria de 
comuniști, de activiști, cărora 
partidul și poporul ne-au încredin
țat diferite răspunderi ! Așa vom 
demonstra că sîntem comuniști, 
revoluționari, că acționăm în 
concordanță cu această calitate !

Aceasta este cerința care se pune 
astăzi în fața activului de partid, 
a partidului, a clasei noastre mun
citoare, a poporului nostru !

într-o deplină unitate, să acțio
năm astfel încît să realizăm pla
nul pe acest an, să pregătim temei
nic planul pe anul viitor ! Să 
facem astfel încît patria noastră 
să realizeze noi pași înainte spre 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, spre ridicarea bună
stării generale a poporului, spre 
comunism ! (Aplauze puternice).

Cu aceasta, vă urez tuturor suc
cese și rezultate cît mai bune în 
întreaga' activitate ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Recoltarea și livrarea sfeclei de zahăr

-în ritm cu graficele stabilite!

Pentru ca fabricile de zahăr să funcționeze 
la întreaga capacitate, important este ca aces
tora să li se asigure, in mod ritmic, materia 
primă necesară — sfecla de zahăr. în acest 
scop, pe județe și unități agricole cultivatoare 
au fost întocmite grafice de recoltare și livrare. 
De asemenea, pentru a se preveni deshidratarea 
rădăcinilor și scăderea conținutului în zahăr 
al acestora s-a stabilit ca întreaga producție ce 
se recoltează in cursul unei zile pină seara să 
fie transportată și livrată fabricilor prelucră
toare sau bazelor de recepție. în acest scop, au 
fost organizate coloane auto pentru transportul 
sfeclei de zahăr din cimp la baze, precum și 
garnituri de tren folosite in sistem navetizat 
.pe calea ferată, cate preiau sfecla și o trans
portă de la bazele de recepție la fabrici. în- 
trucit la data la care ne aflăm toate fabricile 
de zahăr trebuie să lucreze din plin la întreaga 
capacitate, este necesar să fie respectate gra
ficele zilnice de recoltare și livrare a sfeclei.

pin datele furnizate de Ministerul Agriculturii 
rezultă că, pînă in seara zilei de 2 octombrie, 
sfecla de zahăr a fost recoltată de pe 80185 
hectare, reprezentând 33 la sută din suprafața 
cultivată. La Centrala industriei zahărului și 
produselor zaharoase se apreciază că, in majo
ritatea județelor, livrările se situează sub gra
ficele prevăzute, cele mai mari restanțe inregis- 
trindu-se in județele Mehedinți, Olt, Teleorman, 
Giurgiu, Călărași, Ialomița, Tulcea, Sălaj, Iași 
etc. Ca atare, unele fabrici, cum sint cele din 
Zimnicea, Giurgiu, Buzău. Calafat. Podari, 
Ianca. Țăndărei. nu au suficiente stocuri de 
sfeclă de zahăr și, ca atare, nu lucrează la 
întreaga capacitate,

întirzierile la recoltarea și livrarea sfeclei de 
zahăr se datorează mentalității greșite a cadre
lor de conducere și specialiștilor din unele uni
tăți agricole potrivit căreia rădăcinile ar mai 
crește în greutate și ar mai acumula zahăr. 
Adevărat, dar aceste sporuri sint neînsemnate

față de pierderile ce se înregistrează ca urma
re a prelucrării cu intirziere a sfeclei de zahăr, 
după ce vine. frigul sau pe îngheț, cînd randa
mentul de extracție a zahărului scade foarte 
mult. în consecință, lucrurile trebuie privite 
prin prisma intereselor economiei țării : din 
cantitatea de sfeclă obținută in acest an să se 
realizeze o producție cît mai mare de zahăr. 
La aceste neajunsuri se adaugă unele defec
țiuni la transport, îndeosebi din cimp la ba
zele de recepție. Or, este bine cunoscut faptul 
că pentru a se asigura funcționarea la întreaga 
capacitate a fabricilor este obligatoriu să fie 
îndeplinite întocmai prevederile din graficele de 
livrare a sfeclei de zahăr. Aceasta presupune 
să fie intensificate lucrările de recoltare și fo
losite mai bine mijloacele de transport. Asupra 
unora dintre aceste probleme ne propunem să 
insistăm și în ancheta efectuată in județele 
Brașov, Brăila și Satu Mare.

Muncă bine organizată, 
rezultate pe măsură. Fabrica 
de zahăr din Bod, județul Brașov, 
a intrat în noua campanie reutilată 
in cea mai mare parte, avînd ast
fel capacitatea de a prelucra o can
titate mai mare de sfeclă de zahăr, 
„în mod practic, ne spune tovarășul 
Toma Cardoș, directorul întreprin
derii, prin lucrările de modernizare 
efectuate in intervalul scurs de la 
ultima campanie s-au creat condiții 
să putem prelucra întreaga cantitate 
de sfeclă din județele Brașov și Co- 
vasna. Datorită măsurilor luate de 
comandamentul județean pentru 
agricultură in direcția intensificării 
lucrărilor de recoltare, mai ales in 
unitățile agricole din zona Rupea, 
unde această lucrare s-a declanșat în 
jurul datei de 20 septembrie, ca ur
mare a respectării graficelor de li
vrare, întreprinderea a ajuns să 
funcționeze, după numai cîteva zile. 
Ia capacitatea nominală. Numai din 
zona Rupea am primit 10 000 tone 
sfeclă".

Modul responsabil în care se ac
ționează în bazinul agricol din zona 
Rupea pentru a asigura întreprinde
rii cantitățile necesare de sfeclă este 
ilustrat de activitatea intensă desfă
șurată în unitățile din această zonă. 
La C.A.P. Cața, care are în cultură 
120 hectare cu sfeclă de zahăr, mun
ca la recoltare a fost organizată 

exemplar. Aici ne-au reținut atenția 
mobilizarea largă la cules a locuito
rilor comunei, care au preluat în
treaga suprafață in acord global.

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚELE BRAȘOV, 
BRĂILA Șl SATU MARE

„Ritmul recoltării — ne spune Va- 
sile Șveț, președintele consiliului 
agroindustrial Cața, este în continuă 
creștere : de la 324 tone livrate cu 
trei zile în urmă s-a ajuns astăzi la 
475 tone, cantitate ce va crește peste 
două zile la 700 tone".

în județul Brăila, sfecla de zahăr 
a fost strinsă de pe 3 550 hectare 
din cele 11 500 hectare cultivate. Sint 
unități agricole in care graficele de 
recoltare se îndeplinesc sau sint a- 
propiate de prevederile privind li
vrările zilnice. De exemplu, în cele 
din consiliul agroindustrial Ianca se 
lucrează din plin, ritmul de recolta
re planificat fiind realizat in pro
porție de 105 la sută. Și în coope
rativele agricole din alte consilii agro
industriale. ritmul de recoltare este 
acum peste nivelul graficului stabi
lit. Ca urmare, în bazele de recepție 
sînt asigurate acum stocuri mai mari 
de sfeclă de zahăr, țptuși. fabrica 

prelucrătoare din lanca. în cele 16 
zile de funcționare, nu a prelucrat 
decît 47 500 tone sfeclă. Instalațiile 
tehnice au funcționat, cu mici excep

ții. în condiții bune, asigurîndu-se 
prelucrarea unei mari cantităti de 
sfeclă, dar sub capacitatea sa de 
lucru. După cum vom vedea însă 
situația nu este întîmplătoare.

Graficele de livrare nu 
sînt facultative. Se 9tie ca ° da‘ 
tă pornite, fabricile de zahăr tre
buie să lucreze din plin, ceea ce pre
supune să li se asigure. în mod rit
mic. sfecla de zahăr necesară. A- 
ceasta este și rățiunea întocmirii de 
grafice de livrare între unitățile 
agricole și fabricile prelucrătoare. în 
județul Brăila fabrica de zahăr Ian
ca a încheiat cu producătorii con
tracte și a stabilit grafice de livrare. 
Și trebuie arătat că o serie de uni
tăți. cum sint cooperativele agricole 
Tudor Vladimirescu. Chișcani. Ianca, 
Mircea Vodă, Lanurile, își respectă 

obligațiile ce le revin. Altele nu se 
încadrează in graficele de livrare. Cele 
mai mari restante la livrarea sfeclei de 
zahăr le au unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Gropeni. 
care și-au îndeplinit prevederile din 
grafic în proporție de 55 la sută ; 
Măxineni — 45 la sută. Făurei — 50 
la sută. Romanu — 61 la sută. Unele 
cooperative agricole nu livraseră fa
bricii decit cantități mici față de 
grafic : „Grivița Roșie" — însurăței 
— 33 la sută, Stăncuța — 33 la sută, 
iar I.A.S. Siliștea — doar 37 la sută.

O situație asemănătoare — și in 
județul Satu Mare. Pînă în seara zi
lei de 1 octombrie, sfecla fusese re
coltată de pe 637 hectare din cele 
3 540 hectare aflate în cultură. Can
titatea existentă în stoc necesară 
desfășurării ritmice a procesului de 
prelucrare la fabrica de zahăr din 
Cărei nu se află la nivelul celui sta
bilit de comandamentul agricol ju
dețean prin grafice. Edificatoare 
este situația din consiliul agroindus
trial Sanislău, unde se cultivă mari 
suprafețe cu sfeclă. Președintele 
consiliului agroindustrial. Romi Ba- 
loș, ne spune că sînt unități care au 
depășit ritmul zilnic prevăzut în gra
fic. între acestea sînt cooperativele 
agricole Căpleni. Cămin, Urziceni. 
De asemenea, cele din Petrești și 
Sanislău se aprooie de sarcinile zil
nice prevăzute. în schimb. în coope

rativele agricole Berveni, Cărei si 
Pișcolt lucrările de recoltare au in- 
tirziat mult.

Transportul mai operativ, 
în ritm cu recoltarea. Pentru 
a se preveni scăderea valorii teh
nologice a sfeclei de zahăr este ne
cesar să fie respectate normele sta
bilite la recoltare și transport. în 
mod deosebit se cere ca tot ce se 
recoltează în cursul unei zile să se 
transporte imediat din cimp. în con
dițiile acestei toamne cu temperaturi 
ridicate, sfecla lăsată in grămezi pe 
cimp pierde în greutate prin des
hidratare. reducindu-se, totodată, și 
conținutul în zahăr, iar procesul de 
prelucrare este îngreunat. în multe 
locuri se ține seamă de această par
ticularitate a sfeclei de zahăr. La 
cooperativa agricolă Cața. județul 
Brașov, unde lucrările dc recoltare 
și livrare sint în grafic, cooperatorii 
manifestă răspundere pentru păs
trarea calității sfeclei de zahăr. în
dată după recoltare, rădăcinile, așe
zate în grămezi, sint acoperite cu 
frunze, prevenindu-se astfel des
hidratarea lor.

Buna organizare a transportului 
constituie una din măsurile menite 
să prevină pierderile la sfecla de 
zahăr și. totodată, să asigure in mod 
ritmic materia primă necesară fa
bricilor prelucrătoare. în județul 
Brașov, comandamentul agricol a luat 
măsuri menite să impulsioneze atit 
recoltarea, cit si transportul sfeclei 
de zahăr. Pentru ca mijloacele me
canice să poată efectua mai multe 
curse, unitățile agricole scot sfecla 
de pe cimp la capătul tarlalelor cu 
atelajele proprii, de unde ea este 
încărcată în autocamioane, in așa fel 
încît acestea nu se mai deplasează 
la fiecare grămăjoară. „Barometrul" 
care indică pulsul muncii in unităti 
este baza de recepție de la Rupea, 
în ziua raidului nostru, baza a pri
mit și recepționat 1 500 tone sfeclă. 
Mașini și tractoare cu remorci la 
care se alătură un mare număr de 
atelaje vin intr-un convoi neîntre
rupt la bază, unde se descarcă re
pede. Aici am întilnit și două aspec
te care umbresc activitatea aproape 
fără cusur care se desfășoară în ma
joritatea unităților. Unele mijloace 
mecanice, puține la număr, sosesc la 
bază insuficient încărcate, iar in 
unele cazuri se transportă o dată cu 
sfecla și mult pămint.

Și în județul Brăila I.T.A. a asi
gurat o capacitate zilnică de 965 
tone, iar în jur de 800 tone — cu mij
loace proprii ale cooperativelor agri
cole sau ale stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii. De asemenea. 

Se desprinde o singură concluzie : în fiecare unitate agricolă producă
toare trebuie luate măsuri energice pentru impulsionarea recoltării sfeclei 
de zahăr și, mai ales, pentru organizarea mai bună a transportului, astfel 
încît graficele de livrare să fie îndeplinite întocmai.

«
Redactorii și corespondenții „Scinteii"

90 de .vagoane ale C.F.R. sint orga
nizate pe trei navete a cite 1 500 
tone fiecare pe traseele bazelor de 
recepție Lacu Sărat. Spicu-Dudești 
și Jirlău, toate spre Ianca. Deci, 
mijloace de transport sînt. Dar 
sfecla de zahăr — 6 455 tone — stă 
in cimp și aceasta deoarece nu se 
asigură destui oameni la încărcarea 
mijloacelor de transport.

în cooperativele agricole Berveni 
și Pișcolt din județul Satu Mare, în
semnate cantități de sfeclă de zahăr, 
recoltată chiar cu 3—4 zile in urmă, 
se află în grămezi. Astfel, sfeclă de 
zahăr se deshidratează, pierzînd și 
un anumit procentaj din conținutul 
de zahăr. Sute de grămezi de sfeclă, 
unele acoperite cu frunze, dar altele 
nu, se întîlnesc pe terenurile coope
rativelor agricole Căpleni și Cărei. 
La C.A.P. Căpleni. bunăoară, un ce
tățean, care transporta sfecla cu că
ruța la locul stabilit, ne relata că 
nu toate atelajele din localitate sint 
utilizate la transportul produselor a- 
gricole din cooperativă. Dar si mij
loacele de transport auto repartizate 
unităților agricole nu sini utilizate 
Ia întreaga capacitate. Astfel, un 
camion cu remorcă, însumînd o 
capacitate de 12,5 tone sau chiar 
mai mare, de regulă face cel mult 
două curse pe zi în loc de patru, cît 
este stabilit. Bunăoară, la C.A.P. Din- 
dești, din consiliul agroindustrial Ti- 
ream, cele două autocamioane destL 
nate transportului sfeclei trebuie' să 
oprească în cimp în dreptul fiecărei 
grămăzi pină ce patru cooperatori 
reușesc, in trei ore, să umple auto
camionul și remorca. Fiind cazați in 
localitate, șoferii se prezintă în cimp 
la ora 7. dar cooperatorii repartizați 
Ia încărcat sosesc după o oră sau 
uneori două. Această situație se da
torează faptului că aici, ca și în alte 
locuri, nu se respectă indicația dată 
de organele județene ca sfecla de 
zahăr să fie transportată cu atela
jele pînă la marginea solelor, de 
unde să fie încărcată în camioane 
și remorci.

Toate acestea conduc la concluzia 
că este necesară, în toate coopera
tivele agricole cultivatoare, respecta
rea indicațiilor date privind trans
portul sfeclei din cîmp la marginea 
parcelei sau in alt loc accesibil cu 
atelajele unității. De asemenea, tre
buie asigurați oamenii necesari la 
încărcare, ceea ce este de natură să 
scurteze timpul staționării autoca
mioanelor. asigurindu-se astfel opti
mizarea transportului, implicit elibe
rarea mai rapidă a terenului in ve
derea pregătirii acestuia pentru în- 
sămînțarea griului.

BOTOȘANI : Produse 
de calitate superioară
Colectivul muncitoresc al între

prinderii de utilaje și piese de 
schimb Botoșani — unitate profi
lată pe producerea de pompe cen
trifugale și utilaje pentru defor
mare plastică — se inscrie cu rea
lizări deosebite in activitatea de 
export, planul aferent perioadei 
care a trecut din acest an fiind 
îndeplinit in proporție de 148,4 la 
.sută pe ambele relații comer
ciale. în prezent unitatea pro
duce 11 familii de pompe cen
trifugale în peste 4 000 varian
ta de construcție, avînd in cur; 
de asimilare noi tipuri de pompe 
destinate activității de minerit, 
construcțiilor de mașini, sisteme
lor de irigații din agricultură etc. 
Preocupările specialiștilor din sec
torul de concepție și inginerie teh
nologică din întreprindere, grija 
lucrătorilor din sectoarele direct 
productive pentru respectarea cu 
strictețe a tehnologiilor stabilite, 
pentru o mai bună valorificare a 
materiilor prime și materialelor au 
determinat, de la inceputul anulu- 
și pină acum, o economie de 
peste 30 tone laminate, dimi
nuarea costurilor de producție cu 
3,5 milioane lei, precum și asi
gurarea unor performante deose
bite la toate tipurile de pomoe in 
ce privește reducerea consumuri
lor energetice. De curînd, colecti
vul întreprinderii a avut pri
lejul să consemneze livrarea pe 
bază de contract a pompei centri
fugale purtind numărul de ordine 
200 000.. (Eugen Hrușcă).

MUREȘ : Tehnologii 
de mare eficiență

Specialiștii Fabricii de anvelope 
din Luduș — unitate fruntașă in 
cadrul Centralei industriale de pre
lucrare a cauciucului — au reali
zat, in premieră, o serie de tehno
logii moderne, de înaltă eficiență, 
in domeniul prelucrării cauciucului. 
Intre acestea se numără teanolog.j 
realizării rețelei de cord poliamidic 
pentru fabricarea anvelopelor de 
bicicletă, tehnologia obținerii de 
compoziții de cauciuc pentru 
discuri elastice și tehnologia de 
realizare a matriței pentru vul- 
canizat diafragme. Aceste teh
nologii, brevetate ca invenții, 
împreună cu măsurile de mo
dernizare a proceselor de pro
ducție au făcut ca, în perioada care 
a trecut din acest an; să fie eco
nomisite importante cantităti de 
materii prime, consumurile mate
riale să fie diminuate simțitor, iar 
productivitatea muncii pe fiecare 
lucrător să fie mai mare față de 
anul trecut cu 32 800 lei. (Gheorghe 
Giurgiu).
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Problemele si prioritățile dezvol

tării contemporane, complexitatea 
lor, aduc mereu mai insistent tn 
prim-planul preocupărilor cerința 
îmbogățirii orizontului teoretico- 
ideologic, a orizontului general de 
cultură al cadrelor de conducere, al 
cetățenilor, al tuturor celor ce parti
cipă la dezvoltarea societății. Ceea 
ce apărea altădată ca fiind desigur 
important, dar fără a se putea enu
mera — cel puțin în unele concepții
— printre factorii esențiali ai pro
gresului — cultura politică și profe
sională — a devenit astăzi o adevă
rată prioritate a dezvoltării, una din 
sursele sale consistente, durabile. 
Adevăr cu atît mai valabil pentru 
societatea -noastră — ea însăși crea
ție conștientă, care necesită, la toa
te nivelurile de organizare. în toate 
compartimentele, acțiuni și inițiati
ve in concordanță cu exigențele și 
comandamentele progresului. ,,Nu
mai un om educat și stăpin pe cele 
mai înalte cunoș
tințe din toate 
domeniile — sub
linia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu
— poate înțelege 
legile obiectwe, 
cerințele dezvol
tării economico- 
sociale, poate se
siza la timp 
schimbările care 
au loc in societa
te. poate sesiza 
ceea ce este vechi 
și nu mai cores
punde noii etape a progresului, poa
te sesiza noul care se va dezvolta 
și care reprezintă viitorul''.

Capacitatea de acțiune, de mode
lare, de inițiativă a omului este in
disolubil legată de orizontul său de 
cunoaștere, de forța sa de analiză, 
de pătrundere, de interpretare, de 
multitudinea planurilor m care eva
luează fiecare fenomen și proces, 
urmărește consecințele, implicațiile 
fiecărei hotăriri. Poate tocmai a- 
ceastă realitate mereu mai evidentă 
a stat la baza rapidității cu care no
țiunea de cultură politică a cunoscut 
o adevărată Înflorire sub raportul 
recunoașterii sale publice. Reveni
rea viguroasă in actualitate ține 
chiar de înțelesul pe care îl atribuie 
unii autori conceptului, ca semnifi- 
cind procesul de apropiere si de în
tretăiere parțială a celor două do
menii de o așa de mare importanță 
în viața societății contemporane : 
politicul și culturalul. Intr-adevăr, 
semnificata politică a culturii a 
crescut enorm, pentru că a crescut 
enorm importanța socială a acestui 
domeniu. Astăzi, cultura reprezintă 
„postul de comandă" al valorilor, 
modelează credințe și convingeri, 
inriurind uneori fundamental opțiu
nile contemporanilor. Se vorbește 
tot mai insistent de „puterea cultu
rală", puterea de a ști sugerind forța 
covirșitoaxe a culturii, a științei 
pentru domeniul „metapolitic", uni-' 
versul valoric, ansamblul mediului 
cultural, climatul spiritual general 
care inspiră și modelează atitudinile 
cetățeanului.

Oricit de mare ar fi importanța 
politică a culturii — și niciodată nu 
vom accentua suficient semnificația 
sa in acest plan — credem că a li
mita înțelesul conceptului de cul
tură politică la interferența — reală 
și profundă — dintre celle două do
menii și la împrumuturile concep
tuale și problematice care o însoțesc 
Înseamnă totuși o sărăcire a terme
nului și o limitare a operaționalită- 
ții sale. Cultura politică semnifică 
un proces de .prefacere din interior 
a politicului, confruntat cu o multi
tudine de probleme calitativ diferi
te. Lumea contemporană arată ca in 
orizontul acțiunii politice apar me
reu ctmpun problematice noi.; do
menii care pmă mai ieri se bucurau 
de evoluții liniștite cunosc zvârco
liri, prefaceri imprevizibile, somind 
factorii ae decizie la abordări și so
luții novatoare.

•Una din principalele răspunderi 
ale centrelor de decizie este de a 
sesiza „valoarea de progres" a noi
lor domenii care au apărut pe scena 
dezvoltării (cu alte cuvinte, de a 
grăbi procesul de resemnificare po
litică a acestor domenii), de a le in
tegra înțr-io imagine unitară, de a 
modifica opțiuni și strategii pornind 
de la datele și chiar învățămintele 
noi pș care evoluția din ultimii ani 
le pune in lumină.

Iată, de pildă, si-ntem contempo
rani cu explozia tehnologiilor infor
matice și microelectronice, oare al
cătuiesc, după opinia specialiștilor, 
cea de-a treia revoluție tehnologică, 
punctul de plecare pentru un nou 
„start istoric" în procesul dezvoltă
rii, Opinii bazate pe realități evi

dente susțin că nu s-a sesizat din 
vreme — și chiar de către țări avan
sate economic — potențialul de 
progres, de transformare al acestor 
tehnologii, care condiționează mereu 
mai evident dezvoltarea contempo
rană. tn literatura de specialitate 
se subliniază mereu mai insistent 
că impactul acestor tehnologii nu se 
rezumă la domeniul economic pro- 
priu-zis, că ele au puternice inriuriri 
chiar asupra modelelor și strategii
lor dezvoltării, in cadrul cărora mo
difică priorități, raporturi devenite 
clasice. Examenul dezvoltării con
temporane este in primul rind exa
menul acestor strategii, exprimat în 
performanța economică și socială, 
performantă care, se impune tot mai 
pregnant ca un element de legitimi
tate a puterii.

Un alt domeniu problematic intrat, 
să recunoaștem, destul de timid in 
perimetru! reflecției și mai ales al 
acțiunii politice in zilele noastre îl 

CULTURA POLITICĂ 
Șl TEMEIURILE El ȘTIINȚIFICE

constituie menținerea sau refacerea 
unui echilibru judicios între dezvol
tarea tehnologico-industrială și con
servarea mediului ambiant. Vechea 
mentalitate potrivit căreia natura 
ar trebui „cucerită", că ea ar îngă
dui orice tip de dezvoltare s-a do
vedit cel puțin unilaterală. Orice 
nesocotire sau subapreciere a peri
colelor ecologice poale genera, cum 
a și generat de altfel în multe 
zone ale lumii, fenomene extrem de 
negative, cu impact greu de evaluat 
în timp, poate afecta sursele inseși ale 
dezvoltării, calitatea acesteia, cali
tatea vieții ca atare.

Evoluția trepidantă din ultimele 
decenii impune regindirea raportu
lui dintre învățămintele istoriei și 
ceea ce formulează prezentul ca 
orientare, ca element de reflecție. 
Analogia istorică, ca mod de înțe
legere și orientare a politicii, tocmai 
datorită condițiilor cu totul schim
bate in care se derulează dezvol
tarea, trebuie utilizată cu mult 
mai multă precauție pentru a nu 
favoriza orientări inadecvate, prac
tici care continuă să rămină datoare 
trecutului. Aceasta nu înseamnă in 
nici un fel că trecutul, ou tot noia
nul său de învățăminte., nu ar mai 
fi folositor acțiunilor prezente, nu ar 
mai avea valoare educativă, nu ar 
furniza concluzii instructive. Dar 
întreaga moștenire a trecutului tre
buie integrată cerințelor contempo
raneității. Din comandamentele pre
zentului se cer edificata grila de 
valori, de idealuri, seturile de aștep
tări și aspirații ale zilelor noastre. 
Aserțiunea potrivit .căreia „istoria 
domină contemporaneitatea, la fel 
cum un tată iși domină propriul 
său. fiu de vârstă fragedă" este cu 
totul 'depășită. Contemporaneitatea 
trebuie să se deprindă să învețe de 
la; viitori așa cum secole și secole 
de-a rîndul a învățat de la trecut.

„Trăgind ■ învățămintele din în
treaga activitate din trecut — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
in expunerea din 29 .aprilie ,a.c. —, 
nu trebuie să ne întoarcem si să 
căutăm răspunsul in trecut, ci tre
buie să privim inainte,' spre viitor și 
să găsim răspuns problemei im noi, 
corespunzător noilor cerințe ale <ez- 
voltarii social-economice".

Aceste noi probleme și altele asu
pra cărora nu ne oprim acum do
vedesc elocvent că politicul este luat 
cu asalt de o multitudine de pro
bleme. de sfidări, de somații, a că
ror soluționare necesită un larg ori
zont. criterii de evaluare mai bogate 
și mai nuanțate, o înnoire de con
ținut a insuși procesului de condu
cere — in principal a verigii sale 
centrale — decizia. Cultura politică 
se înscrie printre valorile și factorii 
ce recepționează semnalele noi. le 
prelucrează, le dezvăluie importan
ța. caută să le evalueze din vreme 
semnificația polîtieă, socială, uma
nă. Ea este avanpostul teoretic al 
politicului, „radarul" ideologic ce 
depistează noul, dar și creierul oare 
asimilează și ordonează valoric pro
blemele și interogațiile noi. Însuși 
acest statut al său face din activis- 
rrtul teoretico-ideologic prima trăsă
tură a culturii politice. Activism 
care implică nu numai cerința de a 
detecta și „recomanda" teme noi. 

probleme noi, ci și de a impune pu
blic raporturi, corelații care oină mai 
ieri scăpau nu numai percepției pu
blice, ci chiar și unor cercuri de 
specialitate ; cu alte cuvinte, de a 
modela deschiderea conștiinței pu
blice față de problemele și priori
tățile specifice epocii, de a face din 
această deschidere o atitudine obiș
nuită. firească, subințeleasă.

Cultura politică devine astfel un 
puternic stimulent al dezvoltării, ea 
poate pregăti procesul schimbării, 
evoluția în direcții dorite, ii poate 
asigura multe din premisele teore
tice umane și psihologice, poate ate
nua conflicte, soluționa probleme, 
intr-un cuvint poate grăbi progresul 
socioeconomic.

Mai mult deeît în alte domenii, 
sesizarea și evaluarea din vreme, 
dezbaterea și clarificarea probleme
lor trebuie concepute ca momente 
ce preced acțiunea, fundamentind-o, 
orientind-o. Finalitatea culturii po

litice o constituie Întărirea capacită
ții de acțiune a individului și colec
tivității, prin creșterea forței de 
reacție, a capacității de răspuns și 
mai ales prin orientarea activității 
pe direcții de mare viitor ale pro
gresului. In toate .aceste cazuri, 
cultura politică, in sensul compe
tenței de a rezolva noile probleme, 
joacă un rol din ce in ce mai semni
ficativ. Ea pune in gardă cu privire 
la caracterul dăunător al unui gen 
de „independentă", mai mult gindită 
decit recunoscută, atît a forurilor 
de cercetare față de comanda so
cială, cit și a factorilor dirttr-un do
meniu sau altul, îndeosebi din sfera 
producției, față de concluziile cerce
tărilor de specialitate. In Tezele din 
aprilie se face o foarte pătrunză
toare analiză a relației care trebuie 
să existe intre activitatea de condu
cere eeonomico-socială și institutele 
de specialitate, analiză care repre
zintă un răspuns la o problemă 
frecvent dezbătută -in literatura de 
specialitate — cea a relației dintre 
politic și științific ia conducerea so
cială. Critica pe care secretarul ge
neral al partidului o adresa practi
cilor oe se mai intitaesc de a reduce 
aportul cercetării doar la fundamen
tarea planurilor de perspectivă jn 
domeniul cercetării propri-u-zise, de 
a nu antrena competența specialiști
lor din eercetare la fundamentarea 
planurilor .unitare de dezvoltare a 
unui domeniu în ansamblul său re
prezintă, în fond, o critică la adresa 

' unor atitudini empirice, unilaterale 
care nu sesizează la întreaga di
mensiune valoarea de progres a ști
inței in zilele noastre, iși reprezintă 
raporturile dintre știință și activita
tea de conducere intr-un mod sehe- 

. matic, depășit.

Curs de învățomint politic la întreprinderea „Automatica" din Capitală. Participă muncitori și specialiști din secțiile 
d« echipare electrică a V-a și a Vl-fl, cit și din compartimentele de cercetare și proiectare

Foto : E. Dichiseanu

Dacă privim mai atent la proce
sul evoluției generale a omenirii din 
ultimii ani, nu este greu să obser
văm că, în multe privințe, procesul 
real al dezvoltării a iuat-o înaintea 
gindirii, a elaborărilor teoretice 
privind dezvoltarea , nu de puține 
ori practica a înaintat așa de rapid, 
incit factori de decizie politică au 
fost nevoiți să se alinieze la noile 
schimbări, să le recunoască semni
ficația după ce ele s-au împlinit 
îhtr-o manieră empirică. Multe din 
erorile contemporaneității s-au da
torat ușurinței, chiar unei anumite 
naivități cu care s-a lăsat sedusă de 
viziunile și abordările unilaterale, 
de importanța covirștloare a unor 
„nou veniți" pe scena dezvoltării. 
Cine ar putea spune de pildă că 
tehnologia nu este astăzi un factor 
fundamental al dezvoltării contem
porane ? Dar cine poate nega totuși 
că tocmai o dezvoltare necontrolată 
a tehnologiei a condus ia gravele 

dezechilibre eco
logice — poate 
cel mai profund 
pericol ce ame
nință societatea 
în acest Sfîrșit de 
secol.

Forța de înain
tare a societății 
este hotărită nu 
de un factor — 
oricit de impor
tant ar fi el — el 
de natura combi
națiilor in care 
intră factorii dez

voltării, de respectarea proporții
lor și raporturilor dintre laturile și 
componentele ansamblului — aceas
ta pare a fi concluzia majoră pe 
care o evidențiază progresul con
temporan. De aici, importanța hotă- 
ritoare pe care o are existența unei 
viziuni de ansamblu pentru preve
nirea contradicțiilor ce se pot ivi, 
pentru corectarea disl'uncționalități- 
lor. mtr-un cuvint pentru asigu
rarea unei evoluții armonioase a so
cietății. De aici, și cerința emina
mente nouă pe care viața contem
porană o formulează — aceea de a 
șe opera în fiecare moment cu ima
ginea ansamblului, de a reface con
tinuu întregul, pentru că numai în 
oglinzile sale multiple se pot iden
tifica valoarea reală .a unei initia
tive sau acțiuni, impactul unor op
țiuni.

Complexitatea evoluției sociale 
in acest sfirșit de secol va inaugura 
un nou «vint al elaborărilor teore
tice, al construcțiilor urmărind sin
tetizarea in imagini proaspete a ten
dințelor și fenomenelor din procesul 
dezvoltării. Cultura politică — desi
gur întemeiată pe știință, pe princi
piile și teoria revoluționară — este 
o condiție absolut indispensabilă 
pentru acest efort extrem de dificil; 
ea este chemată să refacă sensibili
tatea teoretică față de complexita
tea .progresului contemporan, să Îm
prospăteze armătura teoretico- 
ideologică a acțiunii sociale, să ra
cordeze mai strîns gîndirea politică 
la procesul complex, dinamic al 
dezvoltării. Prin însuși acest fapt 
cultura politică se afirmă ca un pu
ternic ferment al progresului de azi 
și de mi mc.

Paul DOBRESCU

Răspunderea de a promova 
pasiunea pentru știință

ii ........... ' ...-------------

Referindu-se la o serie de proble
me ale conducerii activității econo
mice și sociale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reliefat, in Te
zele din aprilie, o conoepție inain- 
tată, profund revoluționară cu pri
vire la continuitatea perfecționării 
societății. Cu acest prilej, a pus in 
lumină marile răspunderi ce revin, 
in opera de edificare a socialismu
lui în patria noastră, de perfecțio
nare a societății socialiste româ
nești, atît cercetării științifice, cit și 
instituțiilor de învătămint. „Trebuie 
să pornim — sublinia secretarul ge
neral al partidului — <le la hotări- 
rile Congresului al XIII-lea, ale 
Conferinței Naționale, de la preve
derile generale ale politicii partida 
lui nostru privind rolul determinant 
al științei și invățămintului in in- 
treaga dezvoltare eeonoinico-șocia- 
1»“.

Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din 29 aprilie 
a.c., a dat un nou impuls activită
ții de cercetare științifică, integră
rii invățămintului cu știința și cu 
producția. în această perioadă de 
pregătire a plenarei C.C. al P.C.R. 
au fost obținute numeroase rezulta
te bune, ce exprimă posibilitățile 
poporului nostru, cerințele ridicării 
neîncetate a gradului de civilizație, 
de dezvoltare a forțelor de produc
ție. a științei, invățămintului și cul
turii. Drumul este insă lung și mai 
e mult de muncit in această direc
ție. Repent, cu prilejul deschiderii 
noului an de invățămint, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că este 
necesar să asigurăm o împletire 
mult mai strînsâ a invățămintului cu 
știința, cu producția, pentru că nu
mai printr-o conlucrare strinsă in
tre aceste sectoare de activitate se 
va asigura înfăptuirea neabătută a 
mărețelor programe de dezvoltare 
generală a patriei noastre.

Este cunoscut faptul că, după Con
gresul al lX-lea, integrarea organi
că a invățămintului cu cercetarea și 
producția, concepție revoluționară 
profund originală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a constituit un 
moment de cotitură radicală in pre
gătirea Și educarea elevilor și stu
denților, in creșterea contribuției 
cercetării științifice românești la 
dezvoltarea economică a țării, la pa
trimoniul științei mondiale. Trei 
mari componente ale activității so
ciale — educația, cercetarea și pro
ducția — au fost integrate intr-un 
sistem unitar.

Contactul direct cu problematica 
economiei și activității sociale îl de
termină pe profesor ca in perma
nență să racordeze conținutul lec
țiilor și manualelor la cerințele 
practicii construcției noii societăți 
socialiste, să țină seama de tot ceea 
ce a creat știința, tehnica și cul

tura. pe plan național iori univer
sal. în același timp, un bun profe
sor. un bun educator -trebuie să fie 
și un bun cercetători In decursul 
anilor, școala a dat țării numeroși 
cercetători de valoape, unii din cei 
mai distinși profesori ai Universi
tății începindu-și cariera in învăță- 
mintul liceal.

Sistemul de perfecționare a ca
drelor din iuvățăntintul liteal dă 
posibilitatea fiecărui, profesor să cu
noască noutățile dini domeniul său 
de activitate. să-și însușească teh
nici de investigație care in mod cu
rent se utilizează in activitatea de 
predare și cercetare. De fapt, un 
număr din ce in ce mai mare de 
profesori desfășoară o susținută și 
rodnică activitate ele cercetare. Re
zultatele, dintre «care unele se în
scriu drept contribuții originale, au 
îmbogățit conținutul lecțiilor și ac-

Opinii despre / 
menirea 

cadrului didactic
tivităților pnaetk» și au fost valo
rificate in lucrările pentru obține
rea gradului 1. au fost prezentate 
in sesiunile de oonțumcări și refe
rate organizate de inspectoratele 
școlare sau societățile științifice ale 
cadrelor didactioe, iar celor mai 
bune ii s-a făcut Hoc în reviste de 
specialitate. Un ipoment important 
in stimularea profesorilor pentru 
inițierea sau continuarea unei acti
vități de oereetore Ua constituit 
hotârirea Ministerului Educației și 
Invățămintului prin care s-a stabi
lit ca intre criteriile de înscriere la 
gradul I să figureze și activitatea 
<le cercetare. Menținerea acestei 
hotăriri și. in același timp, crește
rea exigenței din partea fiecărui 
profesor, a inspectorilor de specia
litate și a cadrelor didactice uni
versitare oare> mdrpmâ efectuarea 
lucrărilor de grad vor duce cu si
guranță la antrenarea unui număr 
cit mai mare de profesori din in- 
vățămintul gimnazial și liceal la o 
activitate de cercetare continuă.

Acesta este cadrul general. Dar, 
în acest cadru, apar deosebiri de 
preocupări intre cadre didactice, in 
sensul ca unele desfășoară o inten
să activitate de cercetare științifică, 
antrenind și elevii, tn timp ce al
tele se rezumă numai la expunerea 
lecției din manual. Tocmai de a- 
eeea este necesar ca demersurile e- 
ducative să fie mai bine concerta
te .către o activitate didactică des
fășurată pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei, ale cunoașterii 
umane in general. Cind lucrurile se 
petrec in acest fel, rezultatele sint 
dintre cele mal bune. O să mă re
fer la citeva aspecte din domeniul 
biologiei. Cu privire la activitatea 
științifică a profesorilor de biologie, 
merită a fi evidențiate preocupări
le și rezultatele obținute in județe
le Buzău. Tulcea, Cgraș-Severin, 
Arad, Oradea, unde periodic sint or
ganizate sesiuni de referate și co
municări, ,in care un loc prepon
derent il ocupă luerările științifice 
originale. în unele cazuri aceste se
siuni s-au circumscris unor acțiuni 
cultural-știlnțifice de mai mare am
ploare, devenite tradiționale. Aș 
aminti „Zilele școlii bihorene", la 
Oradea, sau „Primăvara arădeană", 
la Arad. O analiză a lucrărilor pre
zentate evidențiază o tematică va
riată. de mare actualitate și utili
tate, S-au remarcat cu deosebire 
preocupările pentru eunoașterea flo
rei și faunei, in scopul depistării de 
noi plante utile, pentru conservarea 
și explorarea lor rațională: „Cunoaș
terea florei și faunei munților 
Rocltje!" — Oradea ; „Observații a- 
supra florei alpine si subalpine din 
zona Văliug-Semenic" — Caraș-Seve- 
rin ; „Flora și vegetația de pe grin
dul Letea" ; „Mamifere de interes 

cinegetic din Delta Dunării" — Tul
cea ; „Cunoașterea și ocrotirea fon
dului piscicol al riului Buzău". O 
pondere importantă o ocupă proble
mele de protecție a mediului.

îmbucurător este faptul că. în ul
timii ani, unele inspectorate școla
re, cum sint cele din județele 
Buzău, Caraș-Severin, Tulcea. au in
sistat pentru orientarea cercetători
lor către soluționarea unor proble
me ale agriculturii. Rezultatele cer
cetărilor au țest publițpte în revis
te ori prezentate iii sesiuni știin
țifice. Exemplificarea numai a citor- 
va din lucrările prezentate'— Ca- 
raș-Sewrin : „Bazele genetice ale 
procesului de ameliorare a plante
lor și animalelor" ; Buzău : „Inte
grarea invățămintului biologic eu 
cercetarea. practica și viața" ; Tul
cea : „Biologia in contextul noii re
voluții agrare" — evidențiază po
tențialul și competența profesorilor 
de biologie, ctormța lor de a con
tribui in mod concret la rezolvarea 
multiplelor probleme ale economiei 
și. pe această bază, la îmbogățirea 
procesului de educație și instruire.

Pozitiv este cu deosebire faptul că 
multe teme au tost abordate in 
colaborate cu specialiști din agri
cultură ori din unitățile de gospo
dărire a apelor. Nu lipsesc mei 
preocupările pentru perfecționarea 
tehnologiilor didșwtice, deși in acest 
domeniu suit necesare eforturi mai 
mari in antrenarea marii majorități 
a profesărilor,

Analizmd tematica lucrărilor pen
tru obținerea gradului 1 și a sesiu
nilor de referate și comunicări or
ganizate in diverse județe, se re
liefează citeva domenii in oare 
profesorii de biologie iși pot valo
rifica pregătirea și iși pot dovedi 
utilitatea și tn direcția creșterii con
tribuției la rezolvarea unor proble
me conorete ale economiei. între a- 
cestea, reținem atenția și supunem 
spre meditație inspectoratelor școla
re, profesorilor de specialitate ur
mătoarele teme : depistarea unor 
noi resurse naturale, conservarea, 
protecția și exploatarea lor rațio
nală ; protecția mediului ambiant și 
combaterea poluării ; organizarea 
unor loturi experimentale și semip- 
eere și abordarea unor cercetări de 
ameliorare sau de perfecționare a 
tehnologiilor de cultură a plantelor 
sau de creștere a unor animale (e- 
ventual a animalelor mici) ; elabo
rarea unor tehnologii didactice pen
tru diversele profite și virste. Car
tarea numai a plantelor medicina
le și malileje, de exemplu, ar repre
zenta o lucrare de o deosebită uti
litate și pe care nu o poate reali
za nici o instituție de invățămint 
sau cercetare, tn cadrul cărora lu
crează un număr limitat de specia
liști in domeniul botanicii.

Societatea de științe biologic» iși 
propune ca. in spiritul Tezelor pen
tru plenara C.C. al P.C.R.. să in
tensifice acțiunile pentru perlecțio- 
narea și modernizarea invățămintu- 
lui biologic, stimularea activității da 
cercetare și valorificarea rezultate
lor obținute. în acest sens, in co
laborare cu inspectorii de biolo
gie și președinții filialelor județe
ne. va intări participarea unor 
cadre didactice din invățămintul su
perior și a cercetătorilor din insti
tutele de profil la acțiunile orga
nizate In județe : sesiuni de refe
rate și comunicări, simpozioane, 
mese rotunde.

Ne propunem ca, prin îndrumări 
metodice și prezența noastră la ac
țiunile din județe, să sprijinim ac
tivitatea de cercetare științifică a 
profesorilor cu implicații deosebite 
in imbogățirea conținutului lecțiilor 
de biologie și in rezolvarea multor 
probleme ale economiei și sănătății 
oamenilor. Dar, mai cu seamă, să 
contribuim la dezvoltarea cadrului 
politic și moral in care fiecare pro
fesor să înțeleagă faptul că a cer
ceta, a promova știința reprezintă 
Îndatoriri fundamentale pe care tre
buie să și le onoreze exemplar.

Proi. dr. Ion ANGHEL 
.președintele Societății de științe 
biologice

«/

Complexitatea prozei 
noastre contemporane este 
eviuentă m marea diversi
tate teuiauca, exprimata m 
stiluri inaiviauaje care pua 
iu valoare cele mai mo- 
uerne tehnici strlistioe și 
mijloace oe expresie. 
Avem o iitermură care cu- 
prmae, practic, intreg arcul 
temporal al istoriei noastre, 
cu o latura sprijinita m în
depărtata antichitate și eu 
alta in prezentul imediat, 
tangibil și palpabil, intre 
trecut și prezent s-a stapi- 
lit astfel un echilibru a- 
proape natural, .firesc in
tr-o literatură maturii, 
izvorâtă din cunoașterea și 
luarea în considerare de 
către creatori a iatire®ii 
realități. Imperativul ac
tualității în literatură pri
vește m egală măsură pa
gina scrisa cu tensiunea 
celei mai fierbinți actuali
tăți, ca și filele ce evocă 
vremuri apuse : nu poți 
scrie despre un timp, oricât 
de indepărtat. decit cu ocali 
epocii in care trăiești. cu o 
viziune in care prezentul 
face trecutul înțeles, desei- 
lrindu-i perenitatea si ac
tualitatea.

De aoeea numai o înțele
gere îngustă, vetust pre
concepută ar putea distin
ge in proza inspirată de 
trecutul nostru istoric o în
depărtare de la actualitate. 
Rădăcinile operei literare, 
chiar și atunci cind se in
stig intr-o îndepărtată 
lume, sint vii numai in 
măsura în care autorul, 
singurul actual și contin
gent. trăind acum și aici, 
recompune in structuri ar
tistice convingătoare aoel 
univers cu problematica 
lui specifică, trecut insă 
printr-o gindire ce nu poa

te filtra realitatea faptelor, 
a .documentelor uecii prin*  
tr-o prisma care aparține 
numai timpului creației, 
„un otn mire oameni" ace 
ca protagonist pe xijcoiae 
Baioescu și epoca sa. Vizi
unea integratoare ii apar ți
ne insă iui Uamit t-eires- 
cu, mistuit și el oe năluci
te aosolutului existențial, 
bau un roman ca „oaruta 
pământul acesta" de Ileana 
Vulpescu, plasat la incepu- 
tui veacului al doilea al 
erei noastre, nu cămine o 
tâmplă contabilizare a măr
turiilor istorice despre 
confruntarea dmtre daci și 
romani, ci dezvoltată in
tr-o evidentă și in toate 
privințele firească perspec
tiva, o meditație actuală 
despre costurile și posibili
tățile .personalităților in 
desfășurarea .evenimente
lor, mobilurile și insiru- 
tnentele puterii, felul difi
cil de surprins al incepu- 
țurilor ontogenezei unui 
popor. Faptele aparțin unui 
trecut milenar, perspectiva 
este a unui contemporan 
fortificat de experiența cea 
mai recentă. Astfel de i>- 
pere, departe de a fi scin
date sau bicefale, pun șî 
mai mult in evidență natu
ra complexă a ideii de ac
tualitate ca o posibilitate 
perenă a creației de a-și 
alcătui perpetuu propriul 
său timp interior și de a fi 
contemporană prin viziunea 
filozofică ordonatoare a în
tregului.

De aici nu se poate tra
ge concluzia că actualita
tea, in sens artistic, rămî- 
ne un dat subiectiv propriu 
fiecărui creator și că exis
tă tot atâtea realități actu
ale cite opere se realizea
ză. S-ar nega astfel natura

obiectivă a actualității ca 
fenomen temporal social- 
îstoric, curgerea lui neîn
treruptă m spații eu trasa
turi distincte, înconfunda- 
bue. O actualitate a ime
diatului, a unui climat sau 
atmosfere de epocă pătrun
de întotdeauna, in propor
ții diferite, in orice operă 
literară preocupată să dea 
seamă de tot ce devine in 
jur. Actualitatea cotidiană 
nu este, cum mai cred 
poate unii autori, eu nece
sitate efemeră, eu atit mai 
puțin ireâevantă *to  sub
stanța unei opere; daca ar 
fi așa. literatura ar avea 
numai un trecut, iar pre
zentul îi va fi inaccesibil. 
Trecem peste accepțiunea 
cronologică curentă, de per
cepere temporală, acredi- 
tind-o în sensul mai larg al 
unui .anumit moment, și a- 
tunei se va constata că o 
întreagă literatură cu va
loare recunoscută iși are 
temeiul în realitatea con
temporană, cu anumiți pa
rametri specifici. Actuali
tatea imediată nu poate fi 
aprioric sursă de neîmpli
nite artistică, semn al non
valorii, cum ar putea să se 
înțeleagă uneori din dis
tanța pe care unii autori 
încearcă s-o pună intre 
prezentul concret și timpul 
scriiturii, a căror simulta
neitate a .produs adesea hi
brizi literari neviabili. 
G, CăUnescu făcea in urmă 
cu peste două decenii ob
servații pertinente: „Cind 
poetul, de pildă, se limi
tează la o tablă de mate
rii jurnalistică (intrarea in
tr-un apartament, nou, trac
torul, barajul de la Bieaz 
etc.), este imposibil să nu 
eadă intr-o anume aridita
te, fără veritabila «actuali

tate»-. sau într-o prețioasă 
sau delirantă fantezie, cu 
care încearcă să vindece 
inaderența artistică la 
temă", motiv pentru care 
„colaborarea strict calenda
ristică a scriitorului ame
nință să devină mecanică 
și superficială". în aseme
nea cazuri deci, nu prea 
marea actualitate este in 
cauză, ci „neaderența" la 
temă, lnadecvarea, neputin
ța de a surprinde cu Ochi

întotdeauna rezultate dife
rite, ceea ce nu împiedică 
■scriitorii din toate genera
țiile s-o includă organic în 
operele lor. Puterea ei este 
în unele momente aca- 
parantă. creind curente, 
modele sau mode literare. 
In jurul cercului de la 
„Sbur.ătorul" s-a dat, de 
pildă. impulsul esențial 
pentru proza urbană și psi
hologică, cu rezultatele cu
noscute. Orientarea spre

seamă ale contemporanilor 
noștri.

Rezultatele acestei te
meinice orientări spre ac
tualitatea socialistă, intru 
totul remarcabile, se vad. 
într-o primă evidentă, in 
extinderea ariei tematice 
a prozei, a romanului cu 
deosebire. Au devenit tot 
mai mult obiect al litera
turii mediile muncitorești, 
lumea uzinelor și a șanti
erelor, a constructorilor

De la orizonturile vieții 
la universul artei contemporane

proaspăt esența actualității. 
Motivele eșecurilor de acest 
fel, multe și nu total înlă
turate, nu trebuie localiza
te in faptul că scriitorii, cu 
deosebire prozatorii, au 
pornit in scrierile lor de la 
o actualitate apropiată. A- 
ceasta este, pmă la urmă, 
sursa lor de inspirație si 
constituie cadrul existențial 
obiectiv, plin de fapte, oa
meni. procese in mișcare, 
a căror esență așteaptă a fi 
surprinsă, desci trată. în
țeleasă de adevăratul crea
tor în lumina unei ideolo
gii .actuale, a concepției 
despre lume și vtață pro
prie lui și timpului in care 
trăiește. Virtuțile artistice, 
estetice se nasc la conflu
ența cu talentul și capaci
tatea scriitorului de a fixa 
efemerul, perisabilul în 
durată, de a-i crea coeren
ță interioară si posibilita
tea de a comunica o vizi
une unitară, proprie. Apro
pierea de actualitate a dat

actualitatea unui moment, 
a unui segment de timp 
din viața unei societăți 
constituie, cînd are loc din 
interior, de pe poziția asu
mării organice, profund 
personale a viziunii înain
tate despre sensul dezvol
tării, sursa durabilă a spe
cificității creației, semnul 
distinctiv care o poate in
dividualiza. Și nu intimplă- 
tor cei mai de seamă scri
itori ai acestor decenii so
cialiste s-au îndreptat cu 
predilecție spre spațiul plin 
de fapte al actualității, 
spre prezentul care include 
om și natură in devenirea 
'lor curentă. Aceasta este 
orientarea esențială a crea
ției apestui timp, derivfnd 
din generosul și permanen
tul îndemn al secretarului 
general al partidului de a 
cunoaște și sorbi viața de 
Ia izvor, nu din ulcior, de 
a da curs in paginile lite
raturii înfăptuirilor trainice 
ale poporului, faptelor de

care edifică practic o nouă 
țară. Lucrările cele mai de 
seamă, datorate lui Marin 
Preda, Eugen Barbu, Al. 
Jvasiuc, Ion Lăncrănjan, 
Constantin Chiriță, Con
stantin Toiu, Nicolae Țic și 
altor autori exemplifică du
rabil aderenta la o realitate 
aflată intr-un profund pro
ces de schimbare nu nu
mai în latura ei materială, 
ci, mai ales, sub aspect 
uman, la nivel de con
știință și sensibilitate. 
Succesul se datorează toc
mai faptului că o aseme
nea proză a depășit faza 
constatativă, de simplă 
consemnare contabilă a 
noutății produse de reali
tatea timpului, pentru ă-i 
urmări rezonanța adîncă 
în natura umană, unde 
schimbările se produc mai 
greu și in forme uneori 
imperceptibile. In aceeași 
zonă se plasează și proza 
lumii satului, care a tre
buit să vadă actualitatea

deopotrivă in parametrii ei 
concreți, din temelii modi
ficați de actul cooperativi
zării, dar și țața de o 
mare tradiție literară, cu 
capodoperele ei ae neoco
lit. Peisajul uzinei era o 
noutate a actualității, uni
versul satului reprezintă o 
continuitate in curs de 
modificare. De aici și re
zolvările artistice diferite, 
cu accente specifice de 
captare u actualității.

In dialectica apropierii 
de realitatea înconjurătoa
re au apărut teme și mo
tive specifice, aproape ne- 
maiintilmte in literatura 
anterioară. Timpul schim
bărilor revoluționare a pus 
cu necesitate, uneori cu 
acuitate, problema puterii, 
a relațiilor dintre individ 
și istorie, a participării a- 
cestuia la istorie. Poate 
rezuitalui cel mai palpabil 
al plasării in actualitate 
este dezvoltarea romanului 
politic cu implicațiile cele 
mai diverse asupra „geo
grafiei" literare. El a adus 
m prim-plan nu numai noi 
teme, conflicte, aspecte ale 
actualității in sens larg, ci 
și o seamă de personaje, 
eroi, figuri luminoase de 
revoluționari, activiști de 
partid, exponent de frun
te ai clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, 
formați în acești ani sub 
impactul cu realitățile și 
cerințele noi ale acestei 
etape din construcția so
cialistă a României. Ecouri 
puternice ale acestor noi 
realități regăsim in multe 
creații scrise in acești ani 
și datorate unor roman
cieri ca D.R. Popescu, ion 
Brad, Dinu Sfcraru, Platon 
Pardău, Dumitru Popescu,

și alții- în același timp, re
gistrele realismului literar 
se diversifică și se Îmbogă
țesc, Se afirmă tot mai in
sistent proza care faee din 
cotidian materia epica ues 
frecventata, cu deosebite 
de scriitorii tineri. O ase
menea orientare poate să 
pară, și uneori chiar este, 
o sărăcire a noțiunii de 
actualitate pe spații în
guste, redusă la „felii de 
viață" mai puțin relevan
te, specifice unui alexan
drinism constringător. In 
pofida unor cărți remar
cabile apărute in ultimii 
ani, datorate unor tineri 
scriitori tajentați, nu poate 
fi ignorata o anume predi
lecție a unora dintre ei 
pentru cazuistica măruntă, 
ascunsă uneori de un lim
baj pretențios sau artificii 
de tehnică literară. în 
unele pagini, „măturarea" 
cotidianului ridică in at
mosfera literaturii pori de 
praf care estompează rea
litatea într-o obscuritate 
fără contururi și mai ales 
fără idei. Dimensiunea 
monumentală a vieții, 
omul deplin, structurile 
narative coerente, deci 
convingătoare, se fărîmi- 
țează uneori, in unele lu
crări, din dorința parado
xală de a rosti cit mai 
mult adevăr despre ac
tualitate. Se utilizează 
frecvent narațiunea in na
rațiune, romanul deve
nind un jurnal care co
mentează alt jurnal, ca in- 
tr-un fel de talcioc unde 
se vind lucruri ia a treia 
mină. In astfel de situații, 
deriziunea nu intirz.ie să 
apară, stilul pretențios iși 
dă mina cu oralitatea ar
gotică, cu prea multe di

gresiuni scoase din spec
tacolul vieții, cu dese și 
repetate ravagii bahice, 
ispita faptelor nerelevante 
extrase din mediile mar
ginale. Tot atitea tentații 
ce nu pot fi acoperite, cu 
atit mai puțin justificate 
in interiorul prozei, de u- 
tilizarea ceior mai mo
derne tehnici literare sau 
de o cultură superior asi
milată și sesizabilă in 
multe cărți.

Ca fenomen literar, toate 
acestea par a ține de 
excesele înțelegerii ideii 
de actualitate sau de con
fuzia ce se mai menține a- 
supra acestei perene înso
țitoare a operei de arta. 
Imperativul actualității nu 
este o simplă opțiune pe 
care o fac autorii, șau 
cheia iztpnzii artistice : 
atitea opere inspirate de 
un trecut îndepărtat s-au 
dovedit a fi mai actuale 
decit unele scrise in fier
berea clipei jncit s-a spus 
că echivalarea automată, 
spontană a actualității cu 
valoarea rămine discuta
bilă atita timp cit nu se 
împlinește in opere du
rabile, capabile să suj> 
prindă esența acestei ac
tualități, liniile ei de for
ță cu adevărat noi și ca
racteristice. în acest sens, 
actualitatea rămine sursa 
inepuizabilă a marilor ope
re zămislite de talentele 
autentice. Aspirația spre 
esentializane. construcția în 
eternitate, in spirit consti
tuie garanțiile transformă
rilor elementelor .actualită
ții in opere cu vocația per
manenței.

Emil VASiLESCU
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ELOCVENTĂ ILUSTRARE A POLITICII PROFUND UMANISTE
A PARTIDULUI DE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII POPORULUI
Azi, despre:

Majorarea retribuțiilor personalului muncitor din domeniul
ocrotirii sănătății, din învătămînt, cultură si artă

1

De la I octombrie, pe baza eșa
lonării stabilite prin Decretul Con
siliului de Stat nr. 206/1988, s-a 
trecut la majorarea retribuțiilor ta
rifare de pină ' la 2 000 lei lunar 
ale celor ce lucrează in domeniul 
ocrotirii sănătății, in învătămînt, 
cultură și artă. Aceste majorări 
privesc Îndeosebi cadrele tinere, a- 
flate in primii ani de activitate, 
noile măsuri de creștere a venitu
rilor reflect ind astfel umanismul 
politicii partidului nostru, preocu
parea șa constantă pentru aplica
rea fermă a principiilor eticii și 
echității socialiste, pentru asigura
rea condițiilor corespunzătoare de 
vlafă pentru toate categoriile de 
cetățeni.

Veniturile personalului muncitor 
din aceste domenii de activitate 
retribuit pe clase de retribuire vor 
spori astfel : cei încadrați în clasa 
3 de retribuire — de la 1 560 lei 
la 2 050 lei lunar ; clasa 4 — de la 
1 600 lei la 2 080 lei lunar ; clasa 5 
— de la 1 650 lei la 2110 lei lu
nar ; clasa 6 — de la 1 700 lei la 
2140 lei lunar ; clasa 7 — de la 
1 755 Iei la 2 170 lei lunar : clasa 
8 — de la 1 810 lei la 2 210 lei 
lunar ; dasa 9 — de la 18fc> lei 
la 2 255 lei lunar ; clasa 10 — de 
la 1 920 lei. la 2 305 lei lunar ; cla
sa 11 — de la 1 980 lei Ia 2 365 lei 
lunar.

Alături de personalul muncitor 
din aceste domenii retribuit pe cla
se de retribuire — învățători, edu
catoare. laboranți, pedagogi, sore 
medicale, moașe, oficiante medica
le. registratori medicali, statisti
cieni medicali, infirmiere, îngriji
toare, absolvenți ai școlilor medii 
de coregrafie, secretari de platou, 
alte categorii de personal operativ 
din artă, cinematografie și radio- 
televiziune — de la 1 octombrie 
beneficiază de majorarea retribu
țiilor tarifare și muncitorii califi
cați din studiourile cinematografi- 
•e, de radio și televiziune și din 
.ntreprinderile de difuzare a fil
melor — de la 1 799—1 975 lei (co
respunzător categoriilor 1 bază — 
2, treapta I) la 2 219—2 375 lei lu
nar, precum și muncitorii necalifi- 
cati din aceste sectoare — de la

SIMȚIM DIN PLIN GRIJA PARTIDULUI
Alături de alțl oameni ai muncii, 

și noi, corpul didactic al educatori
lor, cu deosebire cei tineri, aflati 
la inceput de apostolat, beneficiem 
de la 1 ocțombrie de noua majo
rare a retribuției, acțiune deosebit 
de importantă inițiată de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Cu- 
prinzind largi categorii de oameni 
ai muncii, practic întreg persona
lul muncitor din industrie, agricul
tură, învățămînt, cercetare științi
fică și din celelalte domenii ale 
vieții economice și sociale, acțiu
nea reprezintă o nouă și elocventă 
expresie a politicii profund uma
niste a partidului de ridicare 
necontenită a nivelului de trai al 

oporului. Semnificația este cu 
țît mai mare dacă comparăm 

creșterea veniturilor la noi cu si
tuația din unele țări capitaliste, 
unde cîștigurile oamenilor sint în 
scădere și cresc rindurile șomeri
lor, iar programele sociale sîntdi-

PROFUNDĂ RECUNOȘTINȚĂ, FERMĂ ANGAJARE
Lucrez într-o profesiune care, 

prin Însăși natura ei, fiind nemij
locit legată de apărarea sănătății 
și vieții omului, întrunește în cel 
mai înalt grad atributele definito
rii ale umanismului. In societatea 
noastră însă, umanismul nu este 
doar un apanaj al unei profesii 
sau alteia, ci însuși principiul fun
damental care călăuzește întreaga 
politică a partidului și statului 
nostru. între cele mai emoționan
te și convingătoare mărturii care 
validează acest înălțător adevăr 
se înscrie și actuala majorare a 
retribuțiilor oamenilor muncii din 
țara noastră, între care, de la 
1 octombrie, și a lucrătorilor din 
domeniul ocrotirii sănătății, cu re
tribuții sub 2 000 lei lunar.

• Gheața verde : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45; 115 18,15; 15,30;
17,45; 20tv

io Telejurnal
:S Priorități in economie
0 Teatru TV (color). ..O viată pen

tru un suris", de Dan Văiteanu. 
Interpretează : Traian Stănescu, 
Teofll Vileu, Emil Hpssu, Vlstrlan 
Roman, Lucia Mureșap, Rodica 
Mandaehe, Adina Popescu, Nicolae 
Dinlcâ, Dinu Manolache șl copilul 
Doris Fus. Regia artistică : Con
stantin Dinlschtotu

0 România pitorească. Cascada Bilea. 
Documentar (color). Producție a 
Studioului de Film TV

0 Telejurnal
0 închiderea programului

vremea 

1554—1 857 lei la 2 043—2 287 lei 
lunar.

Retribuțiile muncitorilor califi
cați din instituțiile teatrale si mu
zicale se măresc de la 1 789—1 975 
lei (corespunzător categoriilor 1 
bază — 2. treapta II) la 2 209—2 385 
lei lunar, iar ale muncitorilor ne
calificați — de la 1525—1 838 lei 
la 2 014—2 288 lei lunar. Muncitorii 
de întreținere din unitățile secto
rului social-cultural vor beneficia

EDUCATOARE LA GRĂDINIȚA
anul II de activitate, clasa 9 de retribuire

— în lei —
Venituri Pînă la majorare După majorare •)

Retribuția tarifară 1 865 2 255

ÎNVĂȚĂTOR
Încadrat la nivelul de bază, clasa 11 de retribuire, eu o vechime în 

învătămînt de 3 ani
— tn lei —

Venituri Pînă la majorare După majorare •)
Retribuția tarifară
Sporul de vechime (S la sută)

1 980
59

2 365
71

SORĂ
cu școală sanitară, gradația 3. 

neîntreruptă în

MEDICALĂ 1
clasa 10 de retribuire, cu o vechime 

aceeași unitate de 8 ani
— în lei —

Venituri Pină la majorare După ma jorare •)
Retribuția tarifară
Sporul de vechime (6 la sută)

1 920
115

2 305
138

*) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești 
acordate conform decretelor Consiliului de Stat nr. 4611982 și 240/1982.

In legătură cu modul de aplicare 
a prevederilor Decretului Consi
liului de Stat nr. 206/1988 în do
meniul ocrotirii sănătății, în învă- 
țămint. cultură și artă, menționăm 
că și pentru personalul muncitor 
din aceste sectoare sint valabile 
precizările făcute de Ministerul 
Muncii in ziarul nostru din 31 iulie 
a.c. privind majorarea părții varia
bile a retribuției, păstrarea drep

minhate. In țara noastră, creșterea 
retribuției și a pensiilor de
monstrează vigoarea economiei 
românești, trăinicia orânduirii 
noastre socialiste, justețea politicii 
generale a partidului și statului de 
dezvoltare economico-socială , a 
tării.

Ca educatori, participăm și noi 
cu responsabilitate la înfăptuirea 
acestei politici, elaborată cu stră
lucită clarviziune și promovată cu 
perseverență și fermitate revo
luționară de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la formarea 
noii generații, a schimbului de 
mîine, care să ducă mai departe 
această politică justă și dreaptă.

In cadrul grădiniței noastre, 
patronată de întreprinderea de 
mașini-agregat și mașini-unelte 
speciale din Iași, avem peste 300 
de copii ai lucrătorilor de la aceas
tă Întreprindere și de la alte uni
tăți industriale apropiate. Ne stră

împreună cu colegele mele de 
muncă, doresc să exprim din inimă 
sentimentele noastre sincere de 
mulțumire și recunoștință fierbin
te față de conducătorul clarvăzător 
al partidului și al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, inspiratorul și 
ctitorul mărețelor Împliniri socia
liste din anii de după Congresul 
al IX-lea. Desigur, vom conferi re
cunoștinței noastre suportul con
cret al faptelor de muncă, ce se 
vor regăsi în tot ceea ce vom în
treprinde pentru a ocroti sănăta
tea oamenilor, cu toată afecțiunea 
noastră de surori medicale. Ne 
vom strădui să- redăm cît mai re
pede cu putință sănătatea celor 
suferinzi și, în general, să-i aju
tăm pe oameni printr-o muncă

cinema

Luni seara a revenit în Capitală delegație sportivă a României 
participantă la cea de-a 24-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară de 
la Seul. Pe aeroportul Otopeni, numeroși iubitori ai sportului au îh- 
tîmpinat cu multă căldură pe sportivii care ne-au reprezentat cu cinste 
la Olimpiadă, contribuind la ridicarea prestigiului internațional al cu
lorilor sportive românești.

(Agerpres)

• Nelu ; STUDIO (59 53 15) — 10;
12.15; 14,30; 16,45: 19, LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19
• Agentul straniu: GRI VIȚA (17 08 58)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11,30: 14; 16.30; 19
O Păstrează-jnă. doar pentru tine : 
COTROCENI (49 48 48) — 15: 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Răzbunarea haiducilor : GXULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 17: 19
O Totul pentru fotbal : VIITORUL 
(10 07 40) — 15; 17; 19
• Novăceștii ; POPULAR (35 15 17) — 
15, COSMOS (37 54 93) — 9; U; U
• Să-ți vorbesc despre mine ; POPU
LAR — 17; 19
A Pruncul, petrolul și ardelenii :
COSMOS — 15; 17; 19
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
MUNCA (2J 50 97) — 15; 17; 19
• Ultima intîlnire ; VICTORIA
(16 28 79) — 9; H; 13; 15; 17: 19
• Misiune specială : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor ! DRUMUL SĂRII (31 28 13) ~ 15; 
17; 19
• Noile povești ale Seherezadei : FE* i * * * 
RENTARI (80 49 85) — 15; 10
• Jocul coincidențelor ; ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Jandarmul și jandarmerițele s ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Locuri în inimă : SCALA (11 03 72)

istitutu! de meteorologie și hidrolo- 
comunică timpul probabil pentru 

avalul 4 octombrie (ora 20) — 7 oc- 
ibrle (ora 20). In țară : Vremea va 
ăcoroasă, mai ales In primele zile, 
cerul va fi variabil, cu innorârl mai 
entuate la Început în regiunile sud- 
ce. iar spre sfirșlt in cele nord-ves- 
. Pe alocuri, va ploua, tn primele 
, în Muntenia șt Dobrogea, tar in 
ma zi, local, in Maramureș, Crișana 
Transilvania. Vîntul va sufla slab
i la moderat. Temperatura aerului 
crește treptat. Minimele vor fi cu- 
ise intre 4 și 14 grade, mai coborlte 
orima noapte, mai ales in depre- 
il, iar maximele Intre 15 și 25 gra- 
Dlmlneața se va produce ceată, In 
irul țării și la munte, iar pe alocuri, 
iepresiunile intramontane, in prima 
pte, brumă. In București : Vremea 
fi răcoroasă, mal ales în primele 

Cerul va fi variabil, temporar 
cs, la Începutul intervalului, cînd va 
ia slab. Temperaturile minime vor 
uprlnse intre 8 și 12 grade, iar nia- 
ele Intra 10 și 23 grade.

• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Ploșnița — U ; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18
O Filarmonica „George En'escu" 
(15 08 75, Ateneul Români : Recital de 
pian Viniciu Moroianu (Bach, Cho
pin, Ravel) — 18
• Opera Română (13 18 57) 5 LakmC 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Prințesa circului — 18
• Teatru! „Lucia Sturdza Buiandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18 : (sala Grădina 
looanei. 11 05 44) : Clinele grădinaru
lui (premieră) — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : „Cotidiene" 
cu Nicu Alifantls — 17 ; 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe
țitoare» — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Glulești țsela Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De ține, dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pistruiatul — 15
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 10
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
victoria) : Șoricelul și păpușa — 10 ; 
Vitejii cetății Bade-Bade — 15 : Homo 
Viator (prezintă Teatrul maghiar — 
Timișoara) — 1» j (sala cosmonanti- 
lor, 11 J2 04) : Poveste despre mario
netă — 15

• Despre comportarea Paulei Ivan, 
învingătoare in proba de 1 500 m, a- 
genția japoneză KYODO, menționea
ză : „Atleta Paula Ivan, din Româ
nia. revelația acestui sezon în pro
bele da semifond, și-a confirmat va
loarea ciștigînd detașat cursa de
1 500 m, pe oare a incheiat-o cu un 
nou record olimpie — 3’53”96/100. 
încă din primul tur, campioana ro
mâncă a imprimat o trenă accele
rată pe oare a mentinut-o și ni 
continuare, nelăsind nici o speran
ță celorlalte pretendente Ia meda
lia de aur, concurentele sovietice 
Lailute Baikauskaite și Tatiana Sa- 
molenko". Agenția spaniolă Efe 
remarcă in comentariul dedicat atle
tismului performanța Paulei Ivan, 
care, cu fuleul său amplu bine rit
mat. a luat cursa pe cont propriu 
pentru a obține in final medalia de 
aur și titlul de campioană olimpi
că. cu un rezultat ca constituie a 
doua performantă mondială din toa
te timpurile, „Românca Paula Ivan 
este o atletă fenomenală. In proba 
Olimpică de 1 500 m, ea a făcut <3 
cursă contracronometru care Ie-a 
uluit pe celelalte concurente. Dacă 
acestea ar Ii țalonat-o mai strtns. 
Paula Ivan ar fi doborit recordul 
mondial. Dar Si așa timpul său este 
excelent" — se relatează in cores
pondența agenției D.P.A.

*
• Proba individuală de obstacole 

din cadrul concursului de călărie, 
desfășurată pe stadionul olimpie, s-a 
încheiat cu victoria francezului 
Pierre Durand, pe calul „Jappeloup", 
singurul dintre cei 21 de sportivi pre- 
zenți la întrecere care n-a doborit 
nici un obstacol în cele două manșe

— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 

de majorarea retribuțiilor tarifare 
de la 1 828—1 916 lei la 2 248—2 317 
lai lunar (pentru muncitorii cali
ficați II), de la 1 505—1 789 lei la 
2 004—2 219 lei lunar (pentru mun
citorii necalificați) și de la 1 515— 
1 799 lei la 2 014—2 219 lei lunar 
(pentru muncitorii necalificați din 
depozite).

Iată, în continuare, cîteva exem
ple concrete privind creșterea ve
niturilor personalului muncitor din 
aceste sectoare : 

turilor de alocație de stat pentru 
copii, nemodificarea chiriilor, ma
jorarea plafoanelor de venituri ale 
părinților in funcție de care se 
atribuie bursele elevilor și studen
ților, menținerea neschimbată pină 
la 31 august 1989 a contribuției lu
nare pentru copiii din creșe și gră
dinițe etc.

Grupaj realizat de 
Mihai IONESCU

duim să formăm copiilor deprin
deri și aptitudini temeinice, să 
dezvoltăm la ei caracterele demne 
ale omului nou în devenire, aeor- 
dîndu-le grijă și atenție deosebită 
în tot timpul cît părinții se află în 
producție.

Noua măsură de creștere a re
tribuției ne stimulează și ne în
deamnă să facem tot ce depinde 
de noi pentru a educa copiii în 
spirit patriotic și revoluționar, al 
stimei și dragostei fată de patrie 
și partid, față de conducătorul 
partidului și al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai jubit și 
stimat fiu al poporului, căruța ii 
mulțumim din toată inima, îi pur
tăm o profundă recunoștință pen
tru tot ce face spre creșterea ni
velului de trai al oamenilor mun
cii, pentru dezvoltarea și inflorirea 
patriei.
Teodora VASCU
educatoare la Grădinița de copii 
nr. 5 din lași 

educativ-profilactică intensă să-și 
păstreze sănătatea ani cit mai în
delungați. Și încă o mărturisire : 
nutresc un sentiment de aleasă 
mindrie patriotică pentru faptul 
că, așa cum adeverește acea ex
presie referitoare la omenia româ
nească, înalta prețuire a omului și 
demnității lui reprezintă sensul și 
rațiunea esențială a tumultuoasei 
și vastei opere creatoare ce se în
făptuiește sub conducerea partidu
lui, prin munca noastră, a tuturor 
fiilor patriei, pe străbunul pămint 
românesc.

Maria FILIPAM
soră medicală la Policlinica 
județeană din Saty Mare

teatre

Cronica zilei
în cadrul manifestărilor dedicate 

împlinirii a 39 de ani de la procla
marea Republicii Popvla.-p Chineze, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Wang .Tinqing, împreună cu 
membri ai ambasadei, a vizitat, du
minică, cooperativa agricolă de 
producție „Prietenia româno-chine- 
ză“ din comuna Muntenii Buzău, 
județul Ialomița. Oaspeților chinezi 
le-au fost înfățișate rezultatele ob
ținute de această unitate agricolă 
ialomițeană fruntașă, acțiunile în
treprinse pentru realizarea de pro
ducții superioare, la nivelul exi
gențelor noii revoluții agrare. Am
basadorul chinez, ceilalți membri ai 
delegației au discutat cu țăranii 
cooperatori din localitate, au vizitat 
gospodării ale acestora.

★
Cu prilejul încheierii misiunii în 

țara noastră, ambasadorul Republi
cii Islamice Pakistan la București, 
Ghulâm Rabbani, a oferit, luni, o 
reeepție.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale, oameni de cultură, ziariști.

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

(Agcrpres)

IAȘI : Se dezvoltă 
mica industrie și prestările 

de servicii
In cooperativele agricole de 

producție din județul Iași se des
fășoară o gamă largă de activi
tăți neagricole care contribuie la 
dezvoltarea unităților, la satis
facerea cerințelor populației să
tești cu produse ale mieii in
dustrii și de servicii, punindu-se 
in valoare, cu deosebire, resursele 
locale de materii prime și mate
riale. Astfel, in fiecare cooperativă 
agricolă de producție au luat ființă 
ateliere cu cel puțin 3—4 profiluri 
diferite de mică industrie. Cele mai 
răspîndite sint activitățile de rotă- 
rie. fierărie, materiale de construc
ții. împletituri de răchită, tricotaje, 
țesături și confecții, ceramică și 
artizanat, cojocărie. De la începu
tul anului și pină în prezent, in 
aceste ateliere ale cooperativelor 
de producție' din județul Iași s-a 
realizat o producție-marfă în va
loare de peste 5Q0 milioane lei. cu 
26 milioane mai mult fată de pre
vederi. In același timp, volumul 
prestărilor de servicii către popu
lație s-a ridicat ia 17 milioane lei. 
depășindu-se prevederile eu 2 mi
lioane lei. Cu cele mai bune rezul
tate in aceste activități neagrieole. 
care asigură și ocuparea forței de 
muncă de la sate, pe parcursul în
tregului an. se înscriu cooperati
vele agricole d'in Aroneanu. Mi
roslava, Ciarca. Heleșteni, Oțeleni, 
Mirosjovești. Vatra. Andrieșeni, 
Bivolari. Belcești. Erbiceni. Podul 
Iloaiei și altele. (Manoie Corcaci).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Bilanț deosebit al delegației sportive a României
la Jocurile Olimpice ’88

Duminică a avut loc pe stadionul 
olimpic din Seul festivitatea de în
chidere a celei de-a 24-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară, compe
tiție tradițională ce a reunit sportivi 
din 160 de țări, intre care și România.

După defilarea purtătorilor de dra
pele și a delegațiilor participante la 
jocuri, președintele Comitetului In
ternational Olimpie, Juan Antonio 
Samaranch, a declarat închise între

La actuala ediție a 
Olimpiadei de vară, 
sportivii români, par- 
ticlpînd la 10 discipli
ne din eele 23 înscrise 
în program, au avut o 
frumoasă comportare, 
obținind 24 de medalii, 
dintre care 7 de aur, 
11 de argint și 6 de 
bronz. Din delegația 
iloastră, cel mai mare 
succes l-a realizat 
gimnasta Daniela Sili- 
vaș, triplă campioană 
olimpici, in concursul 
special pe aparate, la 
paralele, birrță și sol, 
medaliată de aseme
nea cu argint în con
cursul pe echipe și ia 
individual compus și

cu bronz la sărituri. 
Pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului 
de premiere au mai 
urcat atleta Paula 
Ivan, canotoarele Ro
dica Arba și Olga IIo- 
meghi (la schif 2 
rame), luptătorul Va- 
sile Pușcașu și ținta- 
șul Sorin Babii. Cu 
medalii de argint au 
fost recompensați hal
terofilul Nicu Vlad. 
înotătoarea Noemi 
Lung, gimnasta Gabri
ela Potorac, boxerul 
Daniel Dumitrescu, e- 
chipajele de canotaj 
academic 8 plus 1, 
schif dublu cu visle, la 
feminin, sehif dublu

★

» R EPOR ȚAJE • NOTE» INFORMA ȚII
PANORAMIC VÎLCEAN

• La cele 10 an
sambluri de locuințe 
apărute pe harta mu
nicipiului Rimnicu 
Vilcea s-a mai adău
gat unul t ansamblul 
Republicii. Chiar in 
aceste tile el urmea
ză tă se extindă cu 
alte trei blocuri. In 
final, el va cuprinde 
440 apartamente, ridi- 
cind astfel numărul 
locuințelor construite 
și date in folosință ta 
Rimnicu Vilcea in anii 
care au trecut de la 
istoricul Congres al 
IX-lea al partidului la 
30 000 apartamente.

• In cadrul amplu
lui program de mo
dernizare a producției 
ce se aplică la Com
binatul chimic Rimni
cu Vilcea. consem
năm o reușită de ..ul
timă oră" a specialiș
tilor de aici : definiti
varea unui nou flu.r 
de fabricație bazat pe 
o tehnologie originală, 
și eficientă, tn acest 
fel, prin asimilarea și 
trecerea la fabricația 
de serie a mecloranu- 
lui (produs chimic 
pentru combaterea 
dăunătorilor) se va 
realiza un important 
spor de producție.
• Sondorii din ca

drul Schelei de foraj 
Rimnicu Vilcea. au. 
terminat lucrările de 
forare la 4 sonde in 
zonele Folești și 
Făurești. Colectivul 
Schelei de producție 
petrolieră Drăgășani a 
preluat aceste noi ca
pacități, pe care. după, 
efectuarea probelor 
necesare, le va intro
duce in circuitul pro
ductiv, ceea ce va 
permite o sporire a 
producției de țiței cu 
cel puțin 100 tone 
pe zi.

• fn pas cu dezvol
tarea economico-so- 
cială a județului Vil
cea, mutații structu
rate înregistrează ți 
spațiile destinate acti
vităților comerciale ți 
de prestări servicii 
pentru populație. Nu
mai in acest an, la 
Rimnicu Vilcea, Dră
gășani și Ocnele Mari 
au fost, construite ji 
date în folosință a- 
proape 60 unități cu o 
suprafață totală de 
10 000 mp, toate fiind 
amplasate la parterul 
noilor blocuri de lo
cuințe.

» La maternitatea 
din Rimnicu Vilcea. 
Gabriela Manea a 
adus pe lume o fetiță. 
Se numește Ruxandra, 
așa cum a dorit să-l 
spună tatăl ei, elec
tricianul Costel Ma
nea de la întreprirț- 
derea-antreprlză de 
construcții montaj. 
Ruxandra este cel 
de-al 3166-lea nou- 
născut in acest an in 
municipiul reședință 
de județ.

• O frumoasă ini
țiativă a condu
cerii Complexului
balnear Călimănești- 
Căciulata : extinde
rea gospodăriei-anexă 
cu 30 familii de albi
ne. Întreaga producție 
de miere va fi folosi
tă la îmbunătățirea ți 
completarea meniuri
lor oferite oaspeților 
stațiunii.

» La Centrul mu
nicipal al sindicatelor 
de creație și cultură 
„Cintarea României" 
a debutat in această 
săptămână stagiunea 
de la Rimnicu Vilcea 
și din stațiunile bal
neare de pe valea Ol
tului a Teatrului „Al.

SIBIU : Sesiune de comunicări tehnico>științifice
în organizarea Consiliului muni

cipal al sindicatelor și a Comisiei 
inginerilor și tehnicienilor, s-a des
fășurat in municipiul Sibiu o se
siune de comunicări' t.ehnico-știin- 
țifice cu tema : „Creativitate, pro
ductivitate, calitate, eficiență". 
Ajunsă la cea de-a Xll-a ediție, 
manifestarea a prilejuit celor pes
te 200 de specialiști din întreprin
derile industriale și din filtalele 
institutelor de cercetare și proiec
tare din municipiu cunoașterea ce

cerile, adresînd sportivilor din toate 
țările lumii invitația de a se rein- 
tilni, peste patru ani, la cea de-a 
25-a ediție a Olimpiadei de vară, ce 
sg va desfășura în orașul spaniol 
Barcelona.

A fost stinsă flacăra olimpică, iar 
de pe catarg a fost coborît drapelul 
alb olimpic, cu cele cinci cercuri co
lorate, simbol al păcii, al prieteniei' 
și concordiei între tinerii sportivi de 
pe toate continentele.

cu rame și doi plus 1 
rame, la masculin. 
Printre medaliații cu 
bronz s-a numărat 
gimnastul Marius 
Gherman. echipțijele 
feminine la ciaiotaj 
academic in probele 
de schif 4 plus 1 rame 
și sell if 4 jj/us 1 visle.

Acest bilanț repre
zintă unul dintre cele 
mai bune rezultate 
obținute de sportivii 
români la Jocurile 
Olimpice, atit -prin to
talul medaliilor, cit și 
prin numărul meda
liilor de aur, siluind 
delegația țării noastre 
între primele 10 din 
160 de țări partici
pante.

ale finalei. Pe locul secund s-a si
tuat, după baraj, americanul Greg 
Best. în timp ce medalia de bronz a 
revenit vest-germanului Karsten 
Huck.

★
• In finala pentru locurile 1—2 

ale turneului olimpic de volei mas
culin, reprezentativa S.U.A,, dețină
toarea titlului olimpic, a întrecut cu 
scorul de 3—1 (13—15. 15—10, 15—4, 
15—B) formația U.R.S.S. Medalia de 
bronz a fost ciștigată de selecționata

Finalele pe tară ale
Ip bazinul de inot d|n Bacău s-au 

desfășurat finalele pe tară ale „Cupei 
U.T.C." la inot, tradițională compe
tiție sportivă de masă, ajunsă in 
acest an la a 10-a ediție. Pe primele 
locuri s-au clasat : la 50 metri liber 
— Claudia Gîdea (Constanta). înre
gistrată cu timpul de 31”8/10 si Ste- 
lian Roșea (Sibiu) 27”4/10, iar în 
proba de 100 m liber — Gabriela

in divizia A la fotbal
Cele șase meciuri disputate dumi

nică în etapa a 8-a a campionatului 
diviziei A la fotbal s-au incheiat cu 
următoarele rezultate : F.C. Farul — 
F.C. Bihor Oradea 0—l (0—0); Flacăra 
Moreni — S.C. Bacău 3—1 (1—1) ;
F.C.M. Brașov — F.C. Argeș Pitești 
2—1 (1—1) ; Corvinul — Sportul stu
dențesc 1—0 (0—0 ; A.S.A. Tg. Mureș 
— Rapid 0—1 (0—0) ; F.C. Olt — Uni
versitatea Craiova 1—1 (1—0). în cla
sament conduc Dinamo și Steaua, cu 
cîte 16 puncte, urmate de Victoria 
București (11 puncte).

Davila" din Pitești. 
Teatrul piteștean și-a 
propus să prezinte in 
Jața spectatorilor vîl- 
ceni, în premieri, 
mai multe piese din 
dramaturgia româ
nească actuală.
• In comuna Ber- 

bești, localitate bine 
cunoscută prin exploa
tările de lignit energe
tic aflate in această 
zonă, a fost pusă in 
funcțiune o linie teh
nologici industrială. 
Lucrătoarele — soții 
și fiice ale minerilor 
— au inceput să exe
cute primele forti- 
mente de confecții 
destinate unor parte
neri de peste hotare.
• Pe lingi alte do

tări social-eeonomiee. 
la Făurești, Vaideeni, 
Costești și in alte co
mune vilcent sint în 
curș de finisare 
blocuri de locuințe 
destinate cadrelor de 
specialiști din agricul
tură, învățămînt, să
nătate etc,
• Nămolurile sedi

mentare de la stația 
de epurare a orașului 
Drăgășani constituie, 
inceplnd din această 
lună, „materie primă" 
pentru producerea de 
energie neconvențio- 
n a li, economlsindu - se 
astfel mari cantități de 
combustibil.
• La Voineasa a in

trat in probe tehno
logice a nouă stație 
de alimentare eu 
apă. Toate eele aproa
pe 250 apartamente 
construite atei vor 
avea asigurată apa po
tabilă la robinet.

ion STANCIU 
corespondentul 
„Scinteii"

lor mai noi realizări din planul 
creației tehnice locale. Totodată, 
au fost evidențiate preocupările 
actuale și de perspectivă privind 
modernizarea fluxurilor de produc
ție, promovarea unor noi tehnolo
gii, ridicarea nivelului tehnie și 
calitativ al produselor, concomitent 
CU posibilitățile reale de aplicare 
imediată și de generalizare in pro
ducție a noilor soluții tehnice. 
(Ion Onuc Nemeș).

Argentinei, învingătoare in fata 
echipei Braziliei cu scorul de 3—2 
(15—10, 15—17, 15—8, 12—15, 15—9).

*• Turneul olimpic de polo oe apă 
a revenit echipei Iugoslaviei, urmată 
în clasamentul final de echipele
S.U.A. si U.R.S.S. Rezultate din ulti
mele partide : Iugoslavia — S.U.A. 
9—7 (după prelungiri) : U.R.S.S. — 
R.F. Germania 14—13.. De menționat 
că Iugoslavia cîștigă pentru a doua 
oară consecutiv medalia olimoică de 
ăur Ia polo pe aPă-

★
• La judo, in limitele categoriei 

peste 95 kg, titlul de campion olim
pic a fost cucerit, ca si aeum 4 ani 
la J.O. de la Los Angeles, de japo
nezul Hitoshi Saito, urmat de Henry 
Stiîhr (R.D.G.), Grigori Vericev 
(U.R.S.S.) și Cho Yong Chol (Coreea 
de Sud).

★
• In competiția de tenis de masă, la 

simplu feminin, medalia de aur a fost 
ciștișșată de Jing Chen (R.P. Chine
ză). învingătoare cu 3—2 in finala cu 
coechipiera sa Huifen Li. Bronzul a 
revenit^ tot unei jucătoare din R.P. 
Chineză. Zhimin Jiao, care a dispus 
eu 3—0 de Maria Hraehova (Ceho
slovacia).'La simplu bărbați. în me
ciul pentru locurile 1—2, Yoo Nam 
Kyu (Coreea de Sud) l-a Întrecut eu 
3—1 pe coechipierul său Kim Ki 
Taik. iar în partida psntru medalia 
de bronz Erik Lindh (Suedia) l-a în
vins cu 3—1 pe Tibor Klamoar (Un
garia).

★
• Rezultate înregistrate In proba 

pe echipe din cadrul concursului de 
tir cu arcul : feminin : 1. Coreea de 
Sud ; 2. Indonezia : 3. S.U.A. : mas
culin : 1. Coreea de Sud ; 2. S.U.A. ; 
3. Marea Britanie.

fr
• Ultima probă, în mod tradițio

nal, a concursului de atletism și a 
Jocurilor Olimpice p fost cea de ma
raton, disputată pe străzile Seulu
lui și ciștigată de italianul Ge- 
iindo Bordin. cronometrat pe clasica 
distantă de 42.195 km cu timpul de 
2h 10’32”. Medalia de argint a fost 
adjudecată de kenyanul Douglas Wa- 
kiihuri, campion mondial, in 
2h 10’47’’, iar cea de bronz lyj Ahmed 
Salah (Djibouti) — 2h 10’59”. La 
cursă au participat 124 de alergători 
din 68 de țări.

„Cupei V.T.C.“ la înot
Puia (Baia Mare) l’10”210 și Răzvsn 
Petcu (Ploiești) — 58”6/10. Proba de 
ștafetă 4 X 50 metri liber. In care au 
evoluat cite 2 băieți și 2 fete, a re
venit județului Prahova, ai cărui re
prezentanți au fost urmați de cei din 
Timiș Si Bihor. Trofeul la această 
ediție jubiliară a revenit județului 
Prahova, pe locurile 2 și 3 elasindu-se 
județele Bihor și Timiș.

• AUTOMOBILISM. „Marele Pre
miu" al Spaniei la automobilism, 
probă contind pentru campionatul 
mondial rezervai piioților de formula 
I, a fost ciștigat de francezul Alain 
Prost („McLaren-Honda"). cu medie 
orară de 167,586 km. L-au urmat 
englezul Nigel Mansell („Williams") 
ei italianul Alessandro Manninî 
(„Benetton-Ford"). în clasamentul 
general conduce Alain Prost (cu 84 
puncte), urmat de brazilianul Ayrton 
Senna (79 puncte).

BUCUREȘTI î Tehnologie 
modernă

Specialiștii de la Institutul de 
cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru industria con
strucțiilor de mașini au elaborat o 
nouă tehnologie de tosfalare și 
vopsire pentru protecție anticorosi- 
vă. Noul procedeu constă în acope
rirea produselor cu un strat pro
tector cu înalt grad de finisare, eu 
proprietăți mecanice superioare si 
rezistență îndelungată la acțiuneo 
factorilor corosivi, ceea ee conduce 
la prelungirea duratei de exploa
tare a produselor și la o bună apre
ciere a acestora din partea partene
rilor interni și externi. Aplicarea 
sa la întreprinderea „Autobuzul" 
din București conduce la reducerea 
cheltuielilor materiale și a consu
mului energetic. (Agcrpres).

CRAIOVA : Piese 
de schimb recondiționate

Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de transporturi 
auto Dolj și-a îndeplinit inainte 
de termen principalii indicatori de 
plan prevăzuti pentru primele nouă 
luni ale anului. Acest succes a fost 
posibil și ca urmare a faptului că. 
in ultimul timp, a crescut simțitor 
ponderea pieselor de schimb recon
diționate prin forte proprii in ve
derea menținerii parcului auto în 
bună stare de funcționare. Pe baza 
unor soluții Si tehnologii proprii, 
aici se recondiționează un mare 
volum de piese de schimb, ceea ce 
duce la realizarea unor însemnate 
economii de metal și energie. 
(Nicolae Băbălău).

CLUJ-NAPOCA :
O manifestare 

tradițională, 
„Toamna muzicală"

La Cluj-Napoca se desfășoară în 
aceste zile manifestarea culturală 
tradițională „Toamna muzicală 
clujeană", in cadrul căreia evoluea
ză colective artistice si interpret! 
din țară și de peste hotare. La 
actuala ediție a acestei manifestări 
susțin spectacole orchestra simfo
nică. corul, cvartetul „Transilvania" 
de la Filarmonica de,Stat, an
samblul „Ars nova" și colectivele 
Operei Române și Operei Maghia
re de Stat din localitate, ansamblul 
„Hyperion" din București și alte 
formații. în cadrul festivalului evo
luează. alături de valoroși soliști 
și dirijori din tară, artiști din 
Uniunea Sovietică. R.F. Germania, 
Polonia. Programul „Toamnei mu
zicale clujene" din acest an cu
prinde luerări reprezentative din 
repertoriul clasic universal și par
tituri remarcabile ale unor compo
zitori contemporani, care au îm
bogățit patrimoniul creației mu
zicale românești și s-au bucurat de 
o largă audiere si peste hotare. 
(Marin Oprea).

LISTA OFICIALĂ 
a libretelor de economii cu dobindă 
și ciștiguri ieșiteT.iștig&toare la tra
gerea la sorți pentru trimestrul III 

1988

li Hi li!
HC *gțij » .!

1 5967290 50 000
1 4280504 50 000
1 6887874 50 000
1 6839599 40 000
1 7451175 40 000
1 1594236 40 000
1 4024409 40 000
1 3858521 30 000
1 578108 30 000
1 5918991 30 000
1 6507769 .30 000
1 2631167 30 000
1 4820195 25 000
1 7191287 25 000
1 298240 25 000
1 1500825 25 000
1 1214476

Terminația 
numărului 
libretului 
cî^tiffător

25 000

80 01924 20.00080 53070 20 00080 69964 15 00080 00241 15 00080 28249 15 00080 51685 15 00080 73190 10 00080 02096 10 00080 71356 10 000
80 39016 10.000
80 49720 10 00080 50107 10 000

79? 0536 5 000
792 1987 5 000
792 6416 3 000
792 2407 3 000
792 737Ș 2 000
702 0923 2 000
792 2714 1 000
792 1069 1 000
792 8759 1 000
792 7029 500
792 8474 500
792 6960 500

10 481 ciștiguri in valoare
totală de lei 3 2 789 000

Cișțigttrile se acordă integra1 li
bretelor de economii care au un sold 
mediu trimestrial egal eu cel puțin 
10 la sută din valoarea eîștigului ; 
dacă soldul mediu trimestrial este 
mgi mic de 10 la sută din valoarea 
eîștigului, se acordă un eiștig de 10 
oj-i mei mare decit soldul mediu 
trimestrial «I libretului. Libretul cu 
sold mediu trimestrial mai mic de 
50 de lei nu beneficiază de eiștig.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu cjștiguri 
ieșite eiștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul III 1988

ie

Terminația 
numerelor 
libretelor 

eiștigătoare
Procentul 

de ciștiguri

1 578 200%
? 498 100%
3 246 50%
4 0G1 25%
5 477 25%
6 966 25%7 003 25%
8 514 25%
9 201 25%

Calcularea și înscrierea câștiguri
lor în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.



SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
Poziții exprimate in cadrul dezbaterilor de politică generală

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — în Adunarea Generală a O.N.U. 
continuă dezbaterile in plen, in cadrul cărora reprezentanți ai diferitelor 
state iși expun pozițiile față de ampla problematică aflată pe agenda 
actualei sesiuni.

în cuvintul său. ministrul egiptean 
de externe, Esmat Abdel Meguid. a 
reafirmat necesitatea convocării unei 
conferințe internaționale în problema 
Orientului Mijlociii, sub egida O.NjU., 
la care să participe cele cinci țări 
membre permanente ale Consiliului 
de Securitate, toate părțile interesa
te. inclusiv Organizația pentru Eli
berarea Palestinei, singurul repre
zentant legitim al poporului pales
tinian.

Ministrul egiptean a subliniat, tot
odată. importanta soluționării pro
blemei namibiene si a eliminării po
liticii de apartheid promovate de re
gimul sud-african. De asemenea, el 
s-a referit la actuala situație finan
ciară si monetară internațională, re- 
levind însemnătatea unor eforturi 
comune ale tuturor statelor pentru 
soluționarea ei echitabilă.

Ministrul de externe al Spaniei, 
Francisco Fernandez Ordonez, a 
adresat comunității internaționale 
apelul de a găsi cit mai grabnic o 
soluție in vederea deblocării proce
selor de pace în America Centrală. 
Vorbitorul a cerut tuturor părților 
să îndeplinească si să respecte acor
dul de pace „Esquipolas II“. semnat 
de toti președinții centroamericani în 
august anul trecut, si a arătat că nu 
există o alternativă la acest plan.

Soluția politică în favoarea căreia 
s-au pronunțat părțile semnatare ale 
acordurilor de la Geneva privind 
Afganistanul servește interesele în
tregii regiuni și cauza păcii si secu
rității pe glob, a declarat ministrul 
de externe al Afganistanului. Abdul 
Wakil. El s-a pronunțat in favoarea 
îndeplinirii stricte a acestor acorduri, 
în litera și spiritul lor. Ministrul 
afgan a precizat că retragerea a 50 
la sută din contingentul sovietic din 
Afganistan a fost încheiată oină la 15 
august a.c„ asa cum prevăd acordu
rile de la Geneva. El a arătat, tot
odată. că guvernul afgan va continua 
să promoveze politica sa de recon
ciliere națională.

Zairul se pronunță pentru intensi
ficarea sprijinului comunității inter
naționale acordat negocierilor cvadri- 
partite privind Africa Australă, care 
se desfășoară în prezent între dele
gațiile Angolei. Africii de Sud. Cubei 
și S.U.A., a spus ministrul de exter
ne zairez, Nguza Karl I Bond. Aceste 
negocieri fac să crească speranțele 
privind realizarea independentei Na
mibiei. a spus el. Evocînd criza eco
nomică si financiară din Africa, pe 
care a apreciat-o drept foarte gravă, 
ministrul zairez s-a pronunțat în fa
voarea relansării dialogului Nord- 
Sud. Totodată, el a evidențiat că 
nesolutionarea problemei datoriei ex
terne compromite grav dezvoltarea si 
creșterea economică a țărilor africa
ne debitoare.

Pentru crearea de zone denuclearizate in nordul Europei
MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 

Moscova au avut Ioc convorbiri între 
o delegație parlamentară sovietică și 
o delegație a Comitetului parlamen
tarilor din țările nordice — Dane
marca, Finlanda, Islanda, Norvegia 
și Suedia — pentru crearea unei 
zone denuclearizate în nordul Euro
pei. După cum relatează agenția
T.A.S.S., membrii Comitetului parla
mentarilor din țările nordice au sub
liniat că o consolidare a statutului 
nenuclear al nordului Europei s-ar 
înscrie ca o contribuție majoră în 
procesul asigurării securității și con
solidării încrederii pe plan general- 
european și la scară internațională. 
S-a arătat că in parametrii geogra

Calea modernizării economiei, calea progresului social
• întrunit intr-o ședință de lu

cru, consiliul oamenilor muncii de 
la întreprinderea de rulmenți nr. 1 
din Moscova ia in discuție o pro
blemă deosebit de importantă pen
tru colectivul de aici : aplicarea cit 
mai judicioasă a acordului global ' 
in vederea realizării exemplare a 
sarcinilor de producție. Se anali
zează rezultatele, reprezentanții 
oamenilor muncii prezintă diferite 
aspecte constatate in practică, se 
stabilesc in mod iemoc'atic măsuri 
de perfecționare a mecanismului de 
stimulare a muncii. 9 într-o dez
batere in același cadru al democra
ției muncitorești, la întreprinderea 
pentru construcții de strunguri 
„Gorki" din Kiev participanții iși 
exprimă deschis părerea asupra 
modului cum trebuie constituite 
fondurile întreprinderii și ce desti
nație urmează să capete acestea. 
Se hotărăște, de comun acord, ca un 
volum important din aceste fonduri 
să fie utilizate pentru lucrările de 
modernizare a utilajelor, precum și 
pentru construcția de locuințe. 
O ..în perioada care urmează va 
trebui să acordăm cea mai mare 
atenție utilizării calculatorului in 
conducerea proceselor de produc
ție. în acest scop se stabilește ca..." 
— așa începe formularea unui pro
gram de măsuri concrete de mo
dernizare a fabricației, adoptat re
cent de consiliul oamenilor muncii 
de. la întreprinderea de .prelucrare 
a petrolului din Moscova. • în bi
roul vicepreședintelui Comitetului 
executiv orășenesc din Vilnius, im- 
preună cu proiectanții și construc
torii, se discută noul plan de siste
matizare și dezvoltare a construc
ției de locuințe, recent aprobat de 
organele locale.

Sint crimpeie de viață, fapte 
cotidiene reținute de reporter din 
amplul proces de Înnoire, de res
tructurare a vieții economico-so- 
ciale declanșat de Congresul al 
XXVII-Iea al P.C.U.S. și potențat 
de orientările stabilite la Confe
rința unională a partidului care a 
avut loc in acest an. Proces care 
are în vedere trecerea fermă la 
dezvoltarea de tip intensiv, con
cepută ca o etapă obiectiv nece
sară pentru depășirea unor feno
mene negative acumulate în timp, 
precum și pentru aplicarea unei noi 
strategii economice, în care accen
tul este pus pe accelerarea crește
rii si Pe modernizarea profundă, 
în ritm rapid, a întregit economii. 
Iar în această acțiune de mare am
ploare o mare atenție se acordă

Salutînd semnele care indică în 
prezent o diminuare a tensiunii in
ternaționale, Reis Malile, ministrul 
afacerilor externe al R.P.S. Albania, 
a apreciat că trăim într-o lume în 
care există numeroase contradicții 
șf confruntări și că ne aflăm încă 
departe de o pace autentică și du
rabilă. El a subliniat importanța 
participării’ tuturor statelor la lua
rea deciziilor în problemele care pri
vesc' destinele popoarelor Si omeni
rii, pacea și securitatea internațio
nală și s-a pronunțat în favoarea 
soluționării conflictelor existente 
prin negocieri. Vorbitorul a eviden
țiat că dezvoltarea de relații priete
nești cu statele balcanice tămine o 
orientare fundamentală si perma
nentă a politicii externe a Albanie; 
și că țara sa depune toate eforturile 
pentru crearea unui climat politic 
care să favorizeze înțelegerea, încre
derea și cooperarea autentică în re
giune.

Ministrul guatemalez al relațiilor 
externe, Alfonso Cabrera, a.subliniat 
că, deși procesul de instaurare a pă
cii in America Centrală este dificil, 
nu vor fi precupețite eforturile pen
tru degajarea soluțiilor adecvate, o- 
portune și corecte, Pacea în regiune 
nu va fi rezultatul numai al voinței 
politice a guvernelor și popoarelor 
centroamericane, ci și al voinței, so
lidarității și cooperării' organismelor 
internaționale și al tuturor națiuni
lor lumii — a arătat vorbitorul. Re- 
ferindu-se la reuniunea șefilor de 
stat centroamericani, de luna viitoa
re, ministrul guatemalez a menționat 
că se va proceda la o evaluare cri
tică și autocritică a stadiului înfăp
tuirii acordurilor de pace ..Esquipo
las II“. în vederea întăririi voinței și 
angajamentului de a îndeplini în în
tregime prevederile acestora.

Președintele Republicii Sierra 
Leone, Joseph Saidu Momoh, a,,cri
ticat faptul că în lume încă mai au 
loc confruntări militare, deși s-a a- 
cumulat o experiență tragică în Ier 
gătură cu acestea, iar in cadrul 
O.N.U. a fost stabilit un mecanism 
de soluționare a nrobleme’or- con- 
flictuale. în ultimul timp, O.N.U. a 
înregistrat succese î,n rezolvarea” u- 
nor stări confli.ctilale și în îmbună
tățirea climatului politic internațio
nal. Aceste evoluții — a subliniat el 
— nu s-au produs accidental, ci. Sînt 
rezultatul eforturilor susținute ale 
tuturor membrilor comunității inter
naționale.

In legătură cu situația din Africa 
Australă, președintele Sierrei Leone 
a condamnat politica de apartheid 
din Africa de Sud. precum și pie
dicile pe care regimul de la Pre
toria continuă să le pună procla
mării independentei Namibiei.

fici o posibilă zonă denuclearizată 
in nordul continentului trebuie să se 
extindă asupra teritoriilor Danemar
cei, Finlandei. Islandei, Norvegiei și 
Suediei, precum și asupra zonelor 
apelor teritoriale și a spațiului 
aerian de deasupra acestor state.

Partea sovietică, precizează T.A.S.S., 
a declarat că U.R.S.S. sprijină ideeâ 
creării unei asemenea zone denu
clearizate și este gata să înceapă 
dezbaterea concretă a întreguliii 
complex de probleme legate de rolul 
de garant și de alte obligații ce i-ar 
reveni, inclusiv de a adopta măsuri 
reale pentru asigurarea regimului 
denuclearizat al teritoriului sovietic 
adiacent regiunii respective.

perfecționării conduțerii și a meca
nismului economic, avind ca teme" 
lie autoconducerea, autogestiunea și 
autofinanțarea.

Aceste aspecte constituie tema 
discuției cu Nicolai Anicikov. se
cretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea de rulmenți nr. 1.

— Constituirea, cu un an in 
urmă, a consiliului oamenilor mun
cii s-a dovedit a fi o măsură deo
sebit de bine venită — ne-a spus, 
la început, interlocutorul. Nu mai 
puțin de trei pătrimi din membrii 
acestui organism democratic sînt 
oameni ai muncii proveniti direct 
din pțpducție; care aduc suflul 
proaspăt, pulsul vieții si al proble
melor cotidiene, tn acest scurt 
timp, optica activității de condu
cere s-a schimbat radical, întrucît 
fiecare reprezentant al muncitori
lor are Posibilitatea să-și exprime 

ÎNSEMNĂRI din uniunea sovietică

deschis punctul de vedere, să pro
pună soluții, iar orice decizie se 
ia în urma unei mature gindiri 
colective, prin vot. De exemplu, 
anul trecut, cînd s-au discutat sar
cinile de producție oe acest an, am 
fi putut, avînd în vedere nivelurile 
orientative comunicate de minister, 
să ne asumăm sarcini mai micL 
Aceasta însă ar fi însemnat o fo
losire insuficientă a potențialului 
tehnic și uman, dar și venituri — 
respectiv beneficii — mai reduse. 
De aceea, în urma unor propuneri 
concrete formulate de muncitorii 
și specialiștii din secții, consiliul 
oamenilor muncii a hotărît asu
marea unor indicatori de plan mai 
mobilizatori. Decizia de atunci s-a 
dovedit justă, intrucît in acest an 
sarcinile de producție au fost în
deplinite . riguros, cei care au pro
pus planul fiind si cei care îl în
deplinesc. Sau un alt exemplu : 
reprezentanții tinerilor muncitori 
din consiliul oamenilor muncii au 
solicitat acestui organism demo
cratic să aloce fondurile necesare 
în vederea construirii, in fiecare 
an. a unui bloc de locuințe care 
să fie ridicat exclusiv de tinerii 
uzinei în timpul liber,

— Pe un plan mai larg, cum a- 
preciati eficiența aplicării noului 
mecanism de conducere ?

— Dacă înainte mai exista men
talitatea : „Șeful a hotărît, el răs
punde !“. acum fiecare simte mai

„Toate statele trebuie să contribuie 
la reactivarea economiei mondiale"

Declarația adoptată la reuniunea anuală a „Grupului celor 77"
NAȚIUNILE UNITE. 3. (Agerpres). 

La sediul O.N.U. din New York Bra 
desfășurat reuniunea ministerială 
anuală a țărilor membre .ale „Grupu
lui celor 77“, la care a participat și 
România. In cadrul . reuniunii • s-a 
făcut o analiză aprofundată a evo
luției economiei mondiale in cursul 
ultimului an și au fost convenite 
direcțiile principale de acțiune a 
„Grupului celor 77“ la actuala sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U. 
Participanții. au adoptat o declara
ție cuprinzînd pozițiile și propune
rile Grupului în problemele dezbă
tute.

Examinînd evoluția economiei 
mondiale — se arată in declarație — 
miniștrii și-au . exprimat profunda 
preocupare față de situația dificilă 
a țărilor în curs de dezvoltare, de
terminată de agravarea crizei dato
riei lor. externe, de intensificarea 
protecționismului în comerțul inter
național, de deteriorarea termenilor 
de schimb în defavoarea lor. Subli
niind că actuala situație a economiei 
mondiale evidențiază în mod clar 
necesitatea relansării urgente a dia
logului dintre țările în curs de dez
voltare și țările dezvoltate, miniștrii 
de externe au cerut convocarea, cel 
mai tîrziu în 1990. a unei sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale, 
la cel mai înalt nivel, consacrate re
lansării creșterii economice și dez
voltării țărilor în curs de dezvoltare.

Participanții — relevă declarația — 
au reafirmat preocuparea lor pro
fundă față de agravarea continuă a 
crizei datoriei externe a țărilor în 
curs de dezvoltare și s-au pronunțat 
pentrti o soluție politică globală du
rabilă și.axată pe necesitatea asigu
rării dezvoltării acestor țări, cu par
ticiparea țărilor dezvoltate creditoa
re, a țărilor in curs de dezvoltare de
bitoare, precum și a băncilor co
merciale.și instituțiilor financiare in
ternaționale. ; In acest sens, ei au 
chemat din nou Adunarea Generală 
să studieze și să definească, la actua
la sa sesiune, mecanisme sau soluții 
corespunzătoare, precum și metode 
și.măsuri de natură să conducă la o

ORIENTUL MIJLOCIU
® Convorbiri irakiano-îordaniene ® Reuniune a miniștrilor 

de externe din țările arabe ® Noi demonstrații in Cisiordania 
și Gaza

BAGDAD 3 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei, a întreprins o 
vizită la Bagdad, unde a avut con
vorbiri cu președintele Saddam Hus
sein, cu alte oficialități irakiene. 
După cum informează agenția INA, 
cele două părți au abordat probleme 
ale dezvoltării relațiilor bilaterale. 
Au fost luate în dezbatere, și o Serie 
de aspecte legate de evoluția nego
cierilor de pace irakiano-iraniene, 
alte probleme ale lumii arabe.

BEIJING 3 (Agerpres). — Ultimele 
evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu au reprezentat principalul 
subiect abordat la Beijing în cursul 
convorbirilor care au avut loc intre 
Wu Xueqian, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, și 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, sosit luni în 
vizită în R.P. Chineză — transmite 
agenția China Nouă.

NEW YORK 3 (Agerpres). — De
clarația dată publicității la încheie
rea unei .reUniuni a miniștrilor de 
externe, din tări’e arabe narticinanti 
la sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. exprima îngrijorarea in legă
tură cu evoluția crizei din Liban și 
pericolul pe care aceasta îl constituie 

mult răspunderea pentru măsura 
adoptată, este pe deplin conștient 
de datoria care îi revine pentru a 
o transpune în practică. în același 
timp, a crescut calitatea deciziei, 
ga urmare a conjugării opiniilor 
mai multor oameni. De asemenea, 
în trecut se întîmpla adesea ca 
un factor de conducere ad
ministrativă să fie constrins să 
ia o măsuță mai puțin tfea- 
ljstă din cauza presiunii unor 
factori din minister. Acum, re
prezentanții muncitorilor nu ad
mit să se ia decizii care nu țin 
seama de realitatea din întreprin
dere. Exemplul pe carp l-am dat 
cu privire ia fundamentarea pla
nului este edificator în acest sens. 
De altfel, eficiența autoconducerii 
și autogestiunii se exprimă pe plan 
concret si în creșterea cu 20 la sută 
a productivității muncii în actualul 

cincinal, precuțn și într-o sporire 
importantă a veniturilor, a .bene
ficiilor întreprinderii.

— Căre considerați că sînt prin
cipalii factorii economici’ care au 
determinat acest progres 7

— Aș- pune pe același plan, ca 
împortariță. aplicarea acordului 
global și acțiunile de modernizare 
a procesului de fabricație. In pri
vința acordului global, trebuie spus 
că acesta se aplică Pină la nivel 
de brigadă, care primește un plan 
de producție și un fond de salarii. 
Indicatorii de plan se referă la vo
lumul producției fizice. Ia struc
tura acesteia, precum și la calitatea 
produselor. In mod concret, ciștl- 
gurile din muncă se asigură pe 
baze obiectivei în funcție de munca 
depusă de fiecare. în legătură cu 
modernizarea, principalele obiecti
ve au vizat îndeosebi laturile cali
tative. cum ar fi reutilarea secto
rului de finisare a rulmenților, dar 
și dezvoltarea unor capacități pen
tru eliminarea anumitor locuri în
guste în procesul de fabricație. De 
fapt, se poate spune că aplicarea 
acordului global a pus în lumină 
adevăratul potential de producție 
al întreprinderii, reliefind și mă
surile de modernizare tehnică si de 
dezvoltare care sînt necesare. Cert 
este că acum consiliul oamenilor 
muncii dispune de un program 
concret, de o strategie clară a re
zolvării problemelor care se pun 

reglementare rapidă, viabilă și dura
bilă a problemei datoriei externe a 
țărilor in' curs de dezvoltare.

Declarația reafirmă, totodată, po
ziția „Grupului celor 77“ privind 
necesitatea înlăturării protecționis- 
mului din comerțul internațional, a 
adoptării de măsuri urgente și efi
ciente în vederea eliminării folosirii 
de măsuri de constrîngere împotriva 
țărilor in curs de dezvoltare, cum 
sînt embargourile, blocadele econo
mice și alte măsuri similare, expri
mă preocuparea față de lip
sa de voință politică a țărilor 
dezvoltate și față de tendința cres- 
cîndă din partea acestora de a con
tinua să adopte hotărîri în probleme 
ce privesc întreaga economie mon
dială fără să tină seama de intere
sele țărilor în curs de dezvoltare. In 
asemenea condiții, se . reafirmă ne
voia aplicării întocmai a hotărîrilor 
anterioare ale Adunării Generale a 
O.N.U. privind instaurarea noii or
dini economice internaționale, lan
sarea negocierilor globale, precum 
și ale prevederilor Cartei drepturi
lor și îndatoririlor economice ale 
statelor.

Declarația ministerială a „Grupu
lui celor 77“ cheamă țările dezvol
tate și comunitatea internațională în 
întregul său să adopte măsuri fer
me, administrative și de ordin juri
dic pentru combaterea și eradicarea 
traficului și deversării de produse 
toxice și periculoase în țările în 
curs de dezvoltare — fenomen deo
sebit de nociv pentru sănătatea oa
menilor și pentru păstrarea echili
brului ecologic,

Participanții la reuniune au apre
ciat că aniversarea în 1989 a 25 de 
ani de existență a „Grupului celor 
77“ va trebui marcată în mod cores
punzător și, în acest sens, au hotă
rît. să convoace o reuniune-ministe
rială specială a Grupului, care „să 
evalueze progresele realizate de 
grup și să examineze căile și mij
loacele de întărire a eficacității sale 
și de asigurare a îndeplinirii scopu
rilor și obiectivelor pentru anii 1990“.

păntru viitorul si securitatea tării. De
clarația — relatează agenția MENA 
— reafirmă sorijinul deplin al parti- 
cipanților față de unitatea, indepen
dența. suveranitatea si integritatea 
teritorială ale Libanului.

TUNIS 3 (Agerpres). — într-o de
clarație a Secretariatului general al 
Ligii Arabe, dată publicității la Tu
nis, se relevă necesitatea de a se 
întreprinde acțiuni la nivel interna
țional in vederea încetării ocupării 
de către Israel a teritoriilor de ne 
malul de vest al Iordanului, din 
Gaza și din sudul Libanului — in
formează agenția MENA. în docu
ment se subliniază dreptul poporului 
palestinian la autodeterminare și se 
adresează apelul la întărirea solida
rității lumii arabe.

Un- nou val de demonstrații de 
protest au fost semnalate duminică 
in Cisiordania și Gaza, într-o serie 
de localități și. tabere, de refugiat! 
palestinieni. Agenția MENA infor
mează. citind surse locale, că. în 
urma ciocnirilor dintre palesti
nieni și forțele de politie israeliene. 
aproximativ 57 persoane din rindul 
demonstranților au fost rănite.

(Agerpres)

cu acuitate. Astfel. în acest cinci
nal va trebui să terminăm recon
strucția și dezvoltarea uzinei. încit 
în cincinalul viitor producția să 
poată spori cu circa 30 la sută. Pe 
plan social. obiectivul principal 
este ca pină în anul 2000 să asi
gurăm locuințe corespunzătoare 
pentru toti oamenii muncii de aici.

Am desprins totodată cu satis
facție, din discuțiile purtate in a- 
ceastă uzină, evocarea cu căldură a 
tradițiilor colaborării cu unități de 
profil similar din România și ex
primarea dorinței de a se continua 
și adinei aceste relații, in spiritul 
înțelegerilor la nivel înalt, cu con
vingerea că ’ extinderea legăturilor 
de conlucrare reprezintă o contri
buție reciprocă la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială elaborate de partidele co
muniste din cele două țări.

Și în această întreprindere, ca Si 
în alte unități productive sau in
stituții din Uniunea Sovietică, fac
tori de' conducere, activiști de 
partid, muncitori și specialiști cu 
care am stat de vorbă au dorit să 
sublinieze legătura nemijlocită în
tre reforma mecanismului economic 
și scopul major al rezolvării unor 
probleme de ordin social, din care 
cea a locuințelor ocupă un loc 
prioritar.

— Specifică orașului nostru este 
existența unei puternice industrii 
de prelucrare a materiilor prime 
— ne-a spus Alghirdas Motulas, 
vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al orașului Vilnius. De la e- 
lectronică și industria chimică la 
industria ușoară, alimentară, de 
materiale de construcție si mobilă. 
Așadar, o localitate cu un pronun
țat profil economic, in care insă 
trebuie rezolvate corespunzător 
toate problemele locuitorilor săi. 
In prezent, aceștia sînt în număr 
de 580 000. dar nu ne propunem să 
dezvoltăm orașul, ci să-l menținem 
în limitele creșterii naturale a 
populației. Dar si așa cererea de 
locuințe este mare : cu toate că 
anual construim circa 5 000 de a- 
partamente, numai o parte din 
familii locuiesc în apartamente se
parate. De aceea, s-a elaborat un 
program complex, cuprinzind con
cret toate căile de acțiune pentru 
dezvoltarea construcției de locuin
țe. In cadrul acestuia, în primul 
rind punem accent pe sporirea de 
2—3 ori. în următorii doi ani. a ca
pacității organizațiilor de construc
ții. Dar nu numai aspectul functio
nal ne interesează, ci și cel estetic, 

In sprijinul reglementării 

pașnice a situației 
din Africa de sud-vest

HARARE 3 (Âgerpres). — Congre
sul Național African (A.N.C.) spri
jină procesul de reglementare paș
nică a situației din Africa de sud- 
vest, a declarat Tabo Mbeki, secre
tar pentru informații și propagandă 
al A.N.C. Condițiile pentru desfășu
rarea de astfel de negocieri, a rele
vat el intr-un interviu acordat pu
blicației zimbabweene „Sunday 
Mail", au fost create ca urmare a 
succesului luptei poporului angolez 
împotriva trupelor sud-africane in
vadatoare.

El a chemat țările regiunii să 
ceară regimului rasist de la Preto
ria să renunțe la politica de apart
heid și la acțiunile teroriste împotri
va statelor africane independente 
vecine.

în condițiile menținerii „stării de 
urgență", decretată in urmă cu pes
te doi ani de autoritățile de la Pre
toria, „alegerile municipale1* progra
mate -pentru 26 octombrie constituie 
o adevărată farsă politică, a decla
rat Frederick van Slabbert, liderul 
Institutului pentru o alternativă 
democratică în Africa de Sud, orga
nizație antiapartheid a populației 
albe din R.S.A.

I VIZITA LA MADRID. Erich
Honecker, secretar general al C.C.

I al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane, care 

| a sosit intr-o vizită oficială la Ma
drid, a conferit cu regele Spaniei, 

| Juăn Carlos. La întrevedere au 
I luat parte președintele guvernului 

spaniol. Felipe Gonzalez, alte ofi- 
| cialități din cele două țări.

HOTARÎItE. Iugoslavia va fi or- 
Iganizatoarea celei de-a N-a Confe

rințe la nivel înalt a mișcării de 
nealiniere, programată să se desfă
șoare în anul 1989, s-a anunțat ofi- 

Icial la Belgrad. Această hotărîre a 
fost adoptată de membrii Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F.I. — 

I guvernul tării — ca răspuns la pro
punerea făcută de reuniunea miniș- 
trilor’de externe ai țărilor nealinia- 

Ite. desfășurată recent în capitala 
Ciprului. Nicosia.

PREȘEDINTELE ANGOLEI, Jose 
I Eduardo dos Santos, a arătat, in 

cadrul unei conferințe de presă 
ținute La Luanda, că se vor intre- 

I prinde toate măsurile necesare pen
tru instaurarea unui climat de pace 
internă în tară, prin mijloace poli
tice. El a apreciat că in cadrul con- 

I vorbirilor vizind realizarea păcii și 
securității în Angola și acordarea 
independentei Namibiei se inregis- 
trează tendințe pozitive.

I DECES. Președintele Uniunii 
Creștin-Sociale din R. F. Germa- 

Inia. ministru-președinte al landu
lui Bavaria, Franz Josef Strauss, a 
încetat din viață în virstă de 73 

Ide ani, în urma unui accident vas
cular, — a informat Cancelaria de 
stat bavareză.

| RELUAREA CONVORBIRILOR 
| DINTRE GRECIA ȘI S.U.A. La

Atena au fost reluate luni coifVor- 
Ibirile dintre Grecia și S.U.A. in 

problema acordului de cooperare in 
domeniul economiei și apărării, 

Icare expiră la sfîrșitul anului și 
în temeiul căruia pe teritoriul 
Greciei sint amplasate baze mili
tare ale S.U.A. Luna trecută, dele- 

Igația americană a întrerupt con
vorbirile după ce partea elenă a 
cerut închiderea bazei americane 

Ide la Hellynikon, din apropierea 
Atenei.

AMIN ARE. Regele Hussein al
I Iordaniei a emis un decret prin 

care sînt ămînate alegerile pentru 
camera inferioară a Parlamentului 
— transmit agențiile T.A.S.S. și 
M.E.N.A. După ce Camera repre
zentanților a fost dizolvată la 30 
iulie a.c.. iar legăturile administra- 

Itive și juridice întrerupte ■ cu 
Cisiordania, șeful statului Iordanian 
a decis modificări corespunzătoare 

Iin Constituția țării și organizarea 
de noi alegeri parlamentare.

ILA VIENA a avut loc. luni, o 
nouă întilnire în cadrul consultări
lor dintre reprezentanții statelor 

I participante la Tratatul de la Var
șovia și cei ai țărilor N.A.T.O. în 
vederea elaborării mandatului vi- 

Iitoarelor negocieri privind reduce
rea forțelor armate și armamente
lor conventionale în Europa de la 

I Atlantic și pină la Urali.

WINDHOEK 3 (Agerpres). — O e- 
chipă de experți ai O.N.U. a sosit la 
Windhoek pentru a studia condițiile 
de transpunere în viață a Rezoluției 
Consiliului de Securitate pri
vind independența Nambiei. Echipa 
va rămîne în Namibia timp de două 
săptămîni, constatările sale urmînd 
să fie sintetizate într-un raport.

Restabilirea relațiilor 
diplomatice 

între libia și Ciad
TRIPOLI 3 (Agerpres). — Un co

municat transmis de agenția JANA 
și'citat de agențiile T.A.S.S.. EFE 
și Taniug anunță că Marea Jamahi- 
rie Arabă Libiana Populară Socia
listă și Republica Ciad au hotărît să 
restabilească relațiile diplomatice la 
nivel de ambasadă. Comunicatul 
precizează că.ambasadele — libiană, 
la Ndjamena. si ciadiană, la Tripoli 
— se vor deschide pînă la 30 octom
brie anul acesta.

Reuniune consacrată 
protecției mediului ambiant 

în regiunea Mediteranei
BELGRAD 3 (Agerpres). — In

fluența schimbărilor de climă asu
pra mediului ambiant din regiunea 
Mediteranei constituie tema primei 
reuniuni științifice regionale in a- 
ceastă problemă, care s-a deschis în 
orașul iugoslav Solit. Organizată cu 
sprijinul Programului O.N.U. pentru 
■Mediul înconjurător (U.N.E.P.), re
uniunea iși propune să examineze o 
serie de fenomene cum ar fi înain
tarea deșertului, eroziunea solului, 
poluarea atmosferică și influenta ei 
asupra climei. După cum relevă spe
cialiștii citați de agenția Taniug, în 
viitorii 500 de ani — potrivit ten
dinței actuale — temperatura medie 
va, crește pe glob cu 5 grade, ceea 
ce va duce la topirea calotelor de 
gheață ale planetei și la creșterea 
nivelului apei mărilor și oceanelor 
cu circa 5 metri.

întrucît vrem să evităm monoto
nia și să construim într-o concep
ție arhitecturală modernă, in care 
ponderea să o reprezinte construc
țiile monolit.

La acest punct, interlocutorul ne 
propune să continuăm discuția pe 
parcursul unei vizite prin oraș. 
Pentru arhitectura modernă inspi
rată. folosită la construirea unui 
nou cartier, Lazdinai, s-a primit 
un important premiu de stat. Se 
construiește intens, folosindu-se 
judicios formele de relief. Car
tiere de pe acum conturate, ca 
Verșulicikes, Șeskine. lustinișkes. 
iși definesc o personalitate proprie, 
se înaltă blocuri în noile cartiere 
Pașilaice și Fabrionicikes. din par
tea de nord a orașului. Pentru zona 
de apus, unde natura a fost deosebit 
de generoasă, îngemănînd pilcuri 
de pădure și. lacuri, se fac pregă
tirile de șantier, se elaborează 
proiecte după o concepție arhitec
turală complet diferită, reprezen- 
tînd o revenire ne un plan supe
rior la stilul clasic, folosit, la 
timpul său. în partea veche a ora
șului.

Problemele edilitare sînt însă 
mult mai complexe, construcția de 
locuințe trebuind a fi rezolvată 
concomitent cu dezvoltarea rețelei 
comerciale și a prestărilor de ser
vicii. a transportului urban : de 
asemenea, se pune cerința crește
rii si modernizării industriei turis
mului, domeniu in care, prin noile 
reglementări legale, organele loca
le pot fi mai bine cointeresate.

Așa cum au ținut să precizeze 
interlocutorii, ca orice mecanism 
nou, si actualul mecanism de con
ducere democratică . adoptat se află 
în curs de rodai, sînt încă imper
fecțiuni. și neajunsuri, se caută 
noi forme si, metode de stimulare 
a creativității și spiritului gospo
dăresc, a participării active a oa
menilor muncii, a cetățenilor la 
rezolvarea problemelor de interes 
comun, principiul esențial promo
vat fiind acela al asigurării unei 
răspunderi directe pentru folosirea 
eficientă a mijloacelor de produc
ție. a avuției obștești. Există însă 
conștiința clară a necesității abor
dării într-un mod nou. pe baze 
științifice, a aspectelor legate de 
restructurarea Vieții economico-so- 
ciale. în care cuvintul hotărîtor îl 
au acum fantele, rezultatele ne 
planul progresului, al ridicării efi
cienței muncii sociale.

Corneliu CARLAN

Sesiunea extraordinară a Sovietului Suprem 
al R. S. F S. R.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc, la 3 octombrie, 
sesiunea extraordinară a Sovietului 
Suprem al Republicii Sovietice Fe
derative Socialiste Ruse (R.S.F.S.R.), 
cea mai mare dintre republicile u- 
nionale ce alcătuiesc U.R.S,S. — 
transmite agenția T.A.S.S.

în baza unei hotărîri a C.C. al 
P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., a propus alegerea lui Vi

Ședința Comitetului C.A.E.R. de colaborare 
in domeniul construcțiilor de mașini

ULAN BATOR 3 (Agerpres). — 
Recent a avut loc la Ulan Bator șe
dința a IX-a a Comitetului C.A.E.R. 
de colaborare in domeniul construc
țiilor de mașini, la care au partici
pat reprezentanți. în comitet ai țări
lor membre ale C.A.E.R. și al 
R.S.F.I.

Comitetul a examinat sarcinile re
zultate pentru acesta din hotăririle 
recentei ședințe a Sesiunii C.A.E.R. 
și în special problema asigurării de 
către comitet a îndeplinirii preve
derilor Concepției colective a divi
ziunii internaționale socialiste a

Companiile transnaționale agravează 
instabilitatea economiei mondiale

LONDRA 3 (Agerpres). — Intr-un 
sțudiu dat publicității la Londra de 
Centrul O.N.U. pentru companiile 
transnaționale. citat de agenția 
A.D.N.. se relevă că cele mai mari 
600 de concerne industriale din lume, 
cu o cifră totală a afacerilor de 3 100 
miliarde dolari, controlează între o 
cincime si o pătrime din producția 
mondială de mărfuri. Intre 80 și 90 
la sută din totalul exporturilor S.U.A. 
și ale Marii Britanii sint efectuate de 
firme transnaționale. Expertii apre

Testarea utilizării hidrogenului drept carburant 
pentru avioane

MOSCOVA (Agerpres). — După 
cum relatează agenția T.A.S.S.. expe
riențe recent efectuate cu ajutorul 
unui avion „TU-155" confirmă posi
bilitatea folosirii hidrogenului drept 
carburant pentru motoarele de avia
ție. Cu prilejul testelor efectuate la 
15 aprilie 1988, a arătat constructorul 
sovietic de avioane Aleksei Tupolev, 
s-a stabilit și înalta' siguranță ‘ pe 
care o oferă sistemul de protecție a 
rezervoarelor de carburanți. Hidroge
nul, care poate produce explozii pu
ternice, se depozitează intr-un reci
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AGENȚIILE DE PRESA 
“ pe scurt

tali Vorotnikov, membru al Biroului 
Politic ai C.C. al P.C.U.S.. în funcția 
de președinte al Prezidiului Spvietu- 
lui Suprem- al R.S.F.S.R., în locul 
lui Vladimir Orlov, care iese, la pen
sie, și a lui Aleksandr Vlasov, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al ‘P.C.U.S.. în funcția ae pre-r 
ședințe al Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., funcție deținută pină a- 
cum de Vitali Vorotnikov. Propune-1 
rile au fost adoptate cu unanimitate 
de voturi.

muncii în domeniul construcțiilor de 
mașini, pe. baza elaborării, unor con
venții ihterguveTnamentale și a al
tor acorduri multilaterale privind 
cele mai importante tipuri de ma
șini șl utilaje,

Comițetul-a’. exhmițțăt, istâdiul de 
îndeplinire .a obligațiilor țărilor, re
zultate din Concepția" de specializare 
și cooperare în producția de echipa
mente pentru centrale nuclearoelec- 
trice, precum și a'Ite probleme ele 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul construcțiilor 
de mașini.

ciază că internaționalizarea piețelor 
financiare constituie „una dintre 
cele mai dramatice evoluții econo- 

• mice ale anilor ’80“. Intre consecințe
le negative ale acestei situații sînt 
amintite instabilitatea economică si 
fluctuația cursurilor valutare si ale 
ratelor dobînzildr. Criza din octom
brie 1987 de la bursele occidentale a 
arătat,clar pericolul ce rezultă din 
declanșarea unei reacții în lanț, ca 
urmare a instabilității economice, 
notează agenția A.D.N.

pient din coada fuselajului, denumit, 
„termos", iar conductele de hidrogen 
se află in afara fuselajului, in „ga
lerii" foarte bine ventilate. A fost, 
de asemenea, creat un sistem special 
de semnalizare a unui eventual pe
ricol. în acest fel, pericolul de in
cendii la bordul lui „TU-155" nu este 
mai mare decit. la oricare alt avion 
convențional. Hidrogenul oferă nu 
numai o creștere considerabilă a ran
damentului. ci și o reducere impor
tantă a poluării mediului.

NAVETA SPAȚIALA AMERI
CANA „DISCOVERY" cu cinci as- 1 
tronauți la bord, lansată la 29 sep- , 
tembrie, a aterizat, luni, in Cali- I 
fornia. In cursul misiunii de patru I 
zile, și jumătate, echipajul navetei 
a lansai un satelit de comunicații | 
și a efectuat o serie de experiențe I 
științifice. Oficialități de la Admi- 
niștrația națională pentru proble- . 
mele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.), citate I 
de agenția Taniug, au declarat că, 
in cursul misiunii, toate părțile I 
componente ale navetei au funcțio- I 
nat ireproșabil. Aceasta a fost pri
ma lansare din cadrul programului . 
..Shuttle", dună tragicul accident I 
al navetei „Challanger", produs in • 
ianuarie 1986.

REUNIUNE. Miniștrii de externe | 
ai celor cinci țări din America Cen
trală (Honduras, Salvador. Guate- i 
mala. Nicaragua. Costa Rica). în
truniți La New York, au convenit 1 
asupra organizării unei reuniuni 
centroamericane la nivel inalt. in I 
a doua jumătate a lunii noiembrie. I 
Forumul șefilor de stat centro
americani se va desfășura la San I 
Salvador și va fi consacrat exami- I 
nării măsurilor destinate deblocării I 
procesului de pace in regiune.

DOCUMENT. Comitetul Central | 
al P.C. din Uruguay a adoptat te
zele pentru cel de-al 21-lea Congres ■ 
al partidului, care va avea loc în I 
perioada 7—11 decembrie. •

CONFERINȚA. în cadrul celei I 
de-a. 87-a conferințe naționale a | 
Partidului Laburist din Marea Bri- 
tanie. care se desfășoară la Black- i 
pool, Neil Kinnock a' fost reales I 
lider al acestei formațiuni politice, 
obtinind 89 la sulă din voturi. El 
a deținut această funcție in ultimii I 
cinci ani.

ANIVERSARE. Intr-un discurs*  | 
rostit eu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a proclamării indepen- 
dentei tării, președintele Comitetu- . 
lui Militar de Redresare’ Națională I 
(C.M.R.N.) din Guineea, președinte I 
al Republicii, generalul Lansana 
Conte, a subliniat realizările ob- I 
tinute în ultimii cinci ani in di- I 
verse domenii. Totodată, șeful sta
tului a relevat unele dificultăți în . 
procesul realizării programului de I 
dezvoltare a tării și a lansat popu- I 
Jatiei un appl la unitate și muncă 
susținută.

ALEGERI. Cabinetul federal 
pakistanez a hotărît organizarea de . 
alegeri legislative la 16 noiembrie. I 
Partidele politice vor propune can- I 
didatii proprii. în forul legislativ al 
țării. în vederea acestor alegeri. I 
s-a precizat la Islamabad. Comisia I 
legislativă ,a primit împuterniciri 
speciale pentru urmărirea modului I 
de desfășurare a scrutinului.

COMBATEREA LĂCUSTELOR. I 
Valuri de lăcuste migratoare, ve- | 
nind din Djibouti si Peninsula Ara
bică. amenință să invadeze teri- I 
toriul Somaliei, s-a anuntat la Mo- | 
gadiscio. Autoritățile au chemat în
treaga populație să se mobilizeze I 
pentru a participa la o campanie | 
națională de combatere a insectelor.
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