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Realizarea integrală a planului pe primul

semestru prin muncă ritmică, de calitate I

PROGRAM DE MUNCĂ PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

«> ie

• Modernizarea tehnologiilor pe criteriul „energiei nete”
• Se impune o conlucrare mai realistă (lin care să cîștige producția 

agricolă și fiecare unitate în parte
PAGINA A III-A

Sondajul Scînteii 
in actualitatea

economică

în această sectoarele și naționale se tate intensă, plinirea exemplară a planului la producția fizică și export. Așa cum a subliniat recent secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. îndeplinirea integrală, ia un inalt nivel calitativ, la toate sortimentele a planului la producția fizică pe primul semestru al anului reprezintă o

perioadă, în toate ramurile economiei desfășoară o activi- rodnică pentru înde

condiție esențială pentru desfășurarea in cit mai bune condiții a întregii activități productive. Pentru înfăptuirea acestui obiectiv major se impune ca la fiecare loc de muncă, în fiecare întreprindere și centrală, în toate ramurile industriale producția să se desfășoare ritmic, conform graficelor stabilite.Iată de ce în aceste zile este necesar să se intensifice eforturile fiecărui muncitor și specialist, ale tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea iritegrală, în structura sortimentală prevăzută a planului la producția fizică. Nu există ramu-

ră industrială sau județ în care, intr-o întreprindere sau alta, să nu se fi acumulat o valoroasă experiență în ce privește organizarea judicioasă a muncii, folosirea cu indici superiori a utilajelor și instalațiilor, scurtarea termenelor de execuție a reparațiilor, asigu- rîndu-se în felul acesta importante sporuri de producție. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvântarea rostită la ședința comună ă Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii, se impune ca în toate sectoarele economiei

să se acționeze și dăruire pentru în- ritmică.pe acestnaționale abnegație deplinirea planului rindu-se astfel condiții pentru înfăptuirea prevederilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Pornind de la însemnătatea majoră a îndeplinirii integrale a planului pe primul semestru al anului, de la cerința recuperării grabnice a' restanțelor la anumite produse. absolut necesare economiei naționale, redacția a adresat unor specialiști și cadre de conducere din economie următoarele întrebări :

integrală an. a
asigu-

In agricultură - activitate intensă
in toate sectoarele la toate

1
2.
3.

semestru

realizării planului pe cinci luni ?Care este stadiul
Cu ce probleme deosebite se confruntă colectivul din care faceți parte ?
Ce măsuri ați
ai anului ?

întreprins pentru îndeplinirea integrală a planului pe primul

• în toate unitățile agricole unde 
lanurile de orz s-au copt, să se treacă 
neîntîrziat ia seceriș
• Pentru a evita în totalitate pier

derile, pe porțiunile unde culturile de 
păioase sînt culcate, să se acționeze 
cu echipe de secerători și cosași

sebite în care se desfășoară lucrările 
în această campanie agricolă, este 
absolut necesară prezența în cîmp a 
specialiștilor, a cadrelor de conducere 
din unități și comune spre a se asigura 
pretutindeni realizarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate

ț. După cinci luni din acest an, oamenii muncii din cadrul întreprinderii de mătase „Flamura roșie" din Capitală și-au îndeplinit planul la toți indicatorii cantitativi și de eficientă. Dat fiind faptul că în prezent peste 70 la sută din producția unității este destinată exportului, am acordat și acordăm o mare atenție realizării ritmice, zi de zi, decadă de decadă, a fiecărei comenzi în parte. Principalul produs al unității îl stituie țesăturile de mătase tip coză, produs intens solicitat de tățile industriei ușoare și care Înglobat în confecțiile destinate __portului. în perioada care a trecut din acest an ne-am străduit și am reușit să ne onorăm ritmic, integral toate contractele față de beneficiarii din industria ușoară. Un volum însemnat de țesături executate in unitatea noastră este destinat exportului indirect. Ca atare, am căutat să executăm numai produse

con- vis- uni- este ex-

de înalt nivel calitativ, într-o gamă coloristică modernă. Urmarea firească a preocupării pentru înnoirea fabricației ? De la Începutul acestui an au fost asimilate in fabricație articole cu desene și pozițiiO atenție deosebită am calității producției. Cu toate țile pe care le-am întîmpinat uneori din cauza firelor, care nu sînt totdeauna de cea mai bună calitate, am căutat, știind că țesăturile noastre sînt destinate unor produse ce urmează să fie exportate, să realizăm numai țesături de cea mai bună calitate. Un lucru se cuvine precizat: realizarea ritmică, lună de lună a planului la producția fizică se datorează, pe de o parte, mai bunei aprovizionări cu materii prime și coloranți, iar pe de altă parte aplicării riguroase a măsurilor cuprinse în programele de modernizare a producției și care au dus la sporirea productivității muncii.

20 de noi.acordat greută-

p Consiliul oamenilor muncii, conducerea unității, comitetul de partid, toți oamenii muncii din întreprindere au dezbătut și aprofundat tezele cuprinse in expunere prezentată de general al partidului,Nicolae Ceaușescu. Pe această bază s-au stabilit programe concrete pentru realizarea integrală, la toți indi- ■ catorii a planului pe luna iunie, ceea ce ar însemna și realizarea planului pe primul semestru al anului. Numai că, oricîte eforturi am depune noi, aici, în întreprindere, dacă nu sîntem sprijiniți și de furnizorii de materii prime — in special de cei care ne livrează firele, coloranții, chimicalele, carburanții — rezultatele obținute în producție riscă să nu mai fie la fel de bune ca acelea obținute în primele luni ale anului. Mi se pare cu totul nefirească, de neînțeles practica unor furnizori — și am in vedere întreprinderile „Colorom" Codlea, de detergenți Timișoara și chimică Rîș- nov — de repartițiile

de noi fără răspuns sub pre- că le-ar lipsi unele materiale.
magistrala secretarul tovarășul

emise textulSe pare că acpști furnizori au scăpat din vedere un lucru esențial : cu declarații și scuze nu realiza țesături.O altă problemă cu care nese potO altă problemă cu care ne confruntăm vizează calitatea firelor. Este știut că de calitatea firelor depinde in mod hotărîtor calitatea țesăturilor. Oricit ne-am strădui noi să realizăm produse de calitate, fără fire de bună calitate nu putem executa țesături competitive. Iată de ce, solicităm furnizorilor noștri fire de bună calitate, cu o finețe superioară, care să ne permită diversificarea gamei de țesături.3 Măsurile lifate vor determina fără îndoială menținerea unui ritm înalt de producție, care să ne permită să realizăm planul in bune condiții și pe luna iunie. Ținind cont că în această lună planul de producție este mai mare decît în lunile anterioare cu circa 15 000 mp de țesături se impun eforturi sporite

Valea Jiului în efortul
dublării producției

de cărbuneValea Jiului — perimetru mineresc cu nume de rezonanță, locul de unde se extrage cea mai mare parte din cărbunele cocsi- ficabil necesar industriei noastre siderurgice și o însemnată cantitate de cărbune energetic.Străbatem acest ținut de veche tradiție minerească. Inundat de culorile anotimpului. și ochiul înregistrează cu aviditate însemnele minerești care a- vertizează, lă tot pasul, că aici este o poartă spre adîncuri, și dincolo, că în dreapta este bine cunoscuta termocentrală de la Paroșeni, că, nu departe, se află o . .fructul de preț al pămîn- tului — cărbunele — este spălat, înnobilat prin efort... Ca mărgelele în șirag, așa se țin de mînă unități miniere cu tradiție — Petrila, Lonea, Vulcan, Lupeni,' Uricani...Și pe temelia lor — orașe noi minerești, moderne, in care viața pulsează cu putere, orașe înfloritoare pe locul fostelor colonii muncitorești.— Valeți Jiului este un ținut cu temeinicie rostuit — ne dăm cu părerea ; toate își au aici locul lor știut — și case, ți oameni, și flori...— Și, totuși, Valea Jiului este în necontenită mișcare, ne atrage atenția tovarășul Gheorghe Davides- cu, directorul tehnic cu dezvoltarea al Combinatului minier Valea Jiului. De la o Zi la alta. Valea Jiului înregistrează mari schimbări. Schimbări care, la prima vedere, s-ar putea să nu rețină atenția noului venit, dar care, în realitate. înseamnă foarte mult : înseamnă viitorul Văii Jiului, un viitor extrem de apropiat.Viitorul Văii Jiului? Ni-l relevă, succint, însoțitorul nostru pe traseul amintit :— Pornindu-se de la nevoia acută de cărbune — cărbune energetic și cărbune cocsificabil pentru economia națională — Valea

preparație, unde

• Eliberarea de paie a terenurilor 
și însămînțarea celei de-a doua culturi 
să se facă în ritm cu secerișul

• Printr-o temeinică organizare a 
muncii să se asigure participarea tu
turor locuitorilor de la sate la întreți
nerea culturilor

• De la combine, orzul să fie trans 
portat imediat la silozuri pe platfor 
mele special amenajate

© Ținind seama de condițiile deo

• Strîngerea și depozitarea unor 
cantități sporite de furaje constituie o 
sarcină de mare răspundere ce revine 
tuturor unităților agricole

ÎN PAGINA A ll-A : Corespondențe din județele Ialomița, Giurgiu, Brăila 
și Satu Mare.

Municipiul Petroșani a cunoscut în ultimii ani - ca de altfel toate localitățile patriei - o puternică dezvoltare urbanistică REALISMUL

Jiului este chemată să-și dubleze producția pînă la sfîrșitul actualului cincinal. Cum se acționează in acest sens ? în primul rînd, s-a urmărit trecerea la o exploatare intensivă a cărbunelui prin aplicarea unor tehnologii ‘ moderne, de mare eficiență, care au a- sigurat, între altele, creșterea vitezei de coborîre în adîncime, o productivitate sporită pe fiecare post de lucru, diminuarea efortului prin mecanizarea procesu-
SECVENȚE

DIN BĂTĂLIA

PENTRU MATERII

PRIME

lui de producție. în paralel cu trecerea la exploatarea . propus cîmpuri miniere noi, tribuind prin aceasta substanțial la dezvoltarea bazei de materii prime a țării. în acest scop ne-au fost alocate mari fonduri de investiții, urmind ca pînă la sfîrșitul cincinalului să se pună în funcțiune, eșalonat, noile capacități menite să asigure plusul de producție scontat. Numai așa, dublînd producția de cărbune, minerii pot da un sprijin energic siderurgiștilor, furnizin- du-le cărbunele cocsifica- bil atît de necesar. Și se poate spune că Valea Jiului. dublîndu-și aportul la îmbogățirea terii prime rește. Apar preajma lor ca pretutindeni, noi așezări, tradiția se îmbogățește, capătă noi accente...Am surprins, la întreprinderi miniere de tradiție, momente semnificative

intensivă, deschiderea ne-am Unor , con- mai

bazei de ma- a tării. întine- mine noi ; în se vor înfiripa.

din bătălia pentru' producții — montarea in devans a unor complexe mecanizate și punerea lor grabnică în funcțiune, Aplicarea unor măsuri tehnico- organizatorice menite să asigure un flux normal al producției, stimularea inițiativei muncitorești în sprijinul producției. „Țării — cît mai mult cărbune !“ înseamnă — deopotrivă Paroșeni sau Vulcan, Lupeni sau la Uricani, Lonea sau la Petrila. Dîlja sau la Bărbăteni — muncă susținută, angajare fermă în bătălia pentru mari producții.Dar. după cum ni s-a a- tras atenția, atît la Combinatul minier Valea Jiului, cît și la comitetul municipal de partid din Petroșani, marile sporuri de producție vin, mai ales, de la noile capacități miniere care sînt puse în funcțiune. La Lonea-pilier, la Pe- trila-Sud, la Cîmpu lui Neag, la Valea de Brazi și la Iscroni — cele măi tinere întreprinderi miniere din Valea Jiului — am putut surprinde pe viu citeva secvențe semnificative din marele efort de a pune în valoare, cît mai grabnic, noile rezerve, contribuind prin aceasta la sporirea bazei de materii prime a tării.Un prim popas — la 
Iscroni, în plin șantier. Aici, pînă și numele locului este semnificativ pentru Valea Jiului : „iscroni" înseamnă, prin partea locului, căutători, scormonitori. Cuvîntul e vechi, de cind păstorii erau singurii stăpîni ai locului. Dintre ei. unii s-au apucat să caute aur. Ei au fost primii „iscroni". N-au găsit aur, dar cam pe vremea lor s-a descoperit „piatra care arde". Urmașii „iscronilor" dau și vor da țării mai mult aur neprețuit : cărbunele atît de necesar.

a nu-și onora nici măcar stabilite, lăsind adresele (Continuare în pag. a Il-a)

ANCHETA SOCIAL-POLITICA

...

Conștiința datoriei
9 9

conștiința răspunderii• •

Anica FLORESCU
(Continuare in pag. a V-a)

Un veteran al industrializării socialiste, unul din acei primi directori muncitori din momentul naționalizării, evocînd zilele trecute uriașul drum parcurs de atunci de economia românească, mărturisea că nu și-ar fi închipuit vreodată cît de complexe aveau să fie, pe măsura maturizării ei, sarcinile conducerii și organizării științifice. . Plauzibil, atît la dimensiunile bazei tehni- co-materîale sporite de zeci și. sute de ori. cît și, mai ales. Ia vasta problematică tehnică și economică pe care, în mod tot mai accentuat, o impune actuala etapă a dezvoltării calitativ- intensive. Deosebit de clar și de pregnant este argumentată această idee în recentele expuneri ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, avînd drept corolar imperativul practic, de stringentă actualitate, al ridicării nivelului întregii activități de conducere, al perfecționării ei sub semnul calității și eficienței superioare. Este imperativul care acum, in cadrul dezbaterilor din pregătirea apropiatei plenare a Comitetului Central, antrenează din plin gîndirea și acțiunea creatoare ale cadrelor de condu- ^?ere, ale tuturor oamenilor muncii.

dacă ne gîndim

e la bun început, fără exces dei Mihu, directorul tehnic al întreprin- ‘ calculatoare electronice, două premise „șoc" ale „1) în domeniul tehnicii progresul este extrem de are doi ani e considerat... ,2) într-o industrie de vîrf, unor
De la bun început. Tara e introducere, ing. Traian directorul tehnic al întderii de avansează discuției : de calcul rapid : ce vechi" și care se dezvoltă prin crearea

Cuvintele interlocutorului se acordă armonios cu tinerețea sa ; face parte, cum cu mîndrie o spune, din prima promoție de ingineri calcula- toriști ; a absolvit în ’70, a fost repartizat la încă nenăscuta, în acea vreme, întreprindere de calculatoare, a crescut și s-a afirmat o dată cu ea.— Cum faceți

materiale și tehnologii mereumai perfecționate, ca să rezolvi o problemă trebuie să dai de capăt altora o sută !“.— Ce spuneți pare a ridica o ștachetă de netrecut...— Dimpotrivă. Vreau doar să subliniez accelerațiile și complexitatea cărora le avem de făcut față, în condițiile competitivității impuse de revoluția tehnico-științifică. Să argumentez de ce în fiecare produs de-al nostru trebuie să încorporăm mereu mai mult „aur cenușiu" ca rezultat al unei mai bune conduceri și organizări. Avem o fabrică tînără, modernă, competitivă ; trebuie să-i menținem tinerețea și modernitatea și să-i ridicăm mereu competitivitatea.

față acestor „somații" ale progresului ? Ce metode folosiți ?— Primim adesea vizitatori — specialiști, ex- perți. Remarcă gradul ridicat de înnoire a produ- productivitatea (peste de persoană), avem reclamați i în final.selor,.milion de lei tul căpun aceleași întrebări. Se așteaptă la cine știe ce rețete miraculoase. Nu le avem. Utilizăm metodele științifice cunoscute, lucrăm după aceleași legi și reguli, ne confruntăm cu aceleași greutăți ca toată lumea care iși propune să facă ceva, iar nu să bată pasul pe loc și să colecționeze justificări păgubitoare. Dacă, totuși, există vreo „rețetă", ea constă într-o strategie comună a organizației de partid și a consiliului

i nu calitatea și, un fap- pri- ne

Victor VÂNTU
(Continuare în pag. a UI-a)

VISĂTORILORO prejudecată curentă vede in cărturarul aplecat cu osîrdie benedictină asupra manuscriselor scumpe și rare un apostol al singurătății a cărui rareori părăsită, mera căptușită de cărți, unde se confundă cu masa de lucru la care stă țintuit sub fascinația comorilor de gind și spirit ce-i trec pe dinainte și din care, la rîndu-i, va spori grosimea zidurilor de cărți : el scrie „cărți din cărți" și, un soi de savant de bibliotecă,'rareori se va aventura dincolo de zidurile sale de hîrtie. iar atunci o va face cu imensă sfială și discreție, prelin- gindu-se ca o umbră subțire — făptură de fum — pe la marginea drumurilor publice și cotidiene. Abstras de la preocupările zilei, înfundat într-o „actualitate" cu totul îndepărtată, alta decît cea calendaristică, un asemenea cărturar se livrează exclusiv trecutului cercetat, de unde cu greu va putea fi smuls de vuietul „luptelor de stradă" ale istoriei prezente. Tumultul actualității reale nu sparge pereții de plută ai liniștii reculese și studioase. întemeiat nu doar pe o viziune romantică șl romanțioasă asupra cărturarului umanist îmbrăcat de imaginația poetică și populară cu simbo- lica-i „haină roasă-n coate". un este de cronic, doar o dar fiind. în mod sigur, un model depășit de formele de manifestare ale actualei existențe cărturărești.Savanții, oamenii de știință, scriitorii, cărturarii și cercetătorii ne întorc astăzi un chip congestionat de febra participării intense la luptele timpului lor. Ieșiți din bibliotecă sau laborator și pășind pe străzile cetății, n-au aerul dezorientat al nocturnilor împătimiți de o lume nevăzută. îndepărtată de aceea reală și imediată : din contră, întăriți in convingeri, ei ies în agora ca personalități dinamice și active ale vremii, iau parte la treburile cetății, se pronunță cu acuitate asupra celor mai diverse aspecte ale vieții politice, sociale și spirituale. Ei sînt. năzuiesc să fie, într-un cu- vînt, directori de conștiință, simțindu-se, prin scris și faptă, implicați în viața poporului, a societății, cu întregul lor talent, cu știința scoasă din cercetarea istoriei, cea dinții carte a nației lor. Iar zbuciumata

„cetate", este ca- cu ziduri

astfel de portret multă vreme ana- rămînind, poate, frumoasă ficțiune,

istorie a românilor a făcut ca intelectualul, scriitorul, cărturarul visător sâ-și descopere și alieze, in propria personalitate, trăsăturile actlvismului politic și social, militantismul revoluționar. Conștient de misiunea lui, „suflet în sufletul neamului", cum spunea Coșbuc, creatorul de frumos s-a dăruit cu profund devotament idealurilor celor mulți. „Sinte firi vizionare" — cum îi numea Eminescu — ei n-au fost mai puțin firi luptătoare, caractere drepte și puternice, spirite ardente. Exemple ? Aniversăm în zilele acestea 140 de ani de la revoluția din 1848. Să invocăm exemplul oferit de o întreagă generație de scriitori șj, cărturari participant în- ; acest act în acel iunie acum o sută ani, scriitorii s-au aflat in poporului, cu
flăcărați la revoluționar, fierbinte de patruzeci de și cărturarii mijlocul condeiul șl fapta deopotrivă, dăruindu-și forța gin- dirii și patosul mobilizator cauzei sociale și naționale. Departe de a rămîne simpli martori ai vremii lor. ei au fost străluciți participant! la făurirea istoriei. Cărturari și oameni de știință de factură enciclopedică, ilustrînd emfnent multiple domenii ale cunoașterii. scriitori romantici și visători capabili de mari ' proiecții ale fanteziei înaripate. componenții acestei generații și-au pus — hu , fără sacrificii liber consimțite — întreaga zestre intelectuală. talentul și energia faptei în slujba unui ideal căruia îi bătuse ceasul istoric al împlinirii. Realismul acestor „visători" nu este altceva decit rezultatul înțelegerii imperativului lor istoric și al opțiunii hotărîte pentru progres, al voinței de a nu lăsa istoria să treacă pe lingă ei. N-au rămas niște entuziaști generoși, dar utopici, vizionari încălziți de un ideal admirabil, însă ispitiți să cadă pradă iluziilor, ori patrioți incoruptibili, dar concretului, pașoptiștii se întreabă Desigur, dar romantici «energiei», nu ai giei->, gata să schimbe condeiul cu mistria, atenți nu numai la pulsul inimii, ci și la pulsul veacului. Au fost visători ? Fără îndoială, de

fără simțul „Au fost romantici ? —Paul Cornea, ai nostal-
dar știind în momentele cumpănă să judece

C. STANESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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în agricultură - activitate intensă LA ÎNTREPRINDEREA „STEAUA ELECTRICĂ DIW FIENI

în toate sectoarele, la toate lucrările!
ialomița După seceriș - imediat

semănatul culturilor dubleSecerișul orzului a început și in limpia Bărăganului ialomițean și se ■xtinde de la o zi la alta în tot mai nulte unități. Lanurile anunță o pro- lucție bună. dar pentru stringerea ei ste necesară o -organizare riguroasă întregii activități, pornind de la ecoltare, ^transport. depozitare și icheind cu pregătirea terenului și isămințarea culturilor duble in cel cult 21 de ore de la intrarea combi- elor in brazdă. Respectarea ordinii i disciplinei, răspunderea concretă iind factorii de ibază iun desfășurarea trogramuiui campaniei de seceriș, are prevede ca in nici o unitate trîngerea producției de orz să nu lepășească țrei zile bune de lucru, n programul elaborat .pentru aoeas- ă lucrare nu ,au putut fi însă prevâ- ute condițiile cu adevărat speciale n care se recoltează acum și a tre- >uit ca la măsurile stabilite inițial ă se adauge altele.Ploile de la sfirșitul lui mai și in- eputul lui iunie au favorizat vege- iiția și au intirziat coacerea, iar intui a culcat orzul pe însemnate uprafețe. De altfel, precipitațiile ontinuă și aaum. Pentru folosirea iecărei ore bune de lucru, se ac- onează .cu .pricepere și hotărâre, in șa ifel înalt recoltarea să se reeli- eze repede și fără pierderi, iar in- -eaga producție să ajungă din lanuri t hambare.Primgle .unități care au început re- oltarea orzului sint cele din consi- iile agroindustriale fetești. Movila, ăcăeni. Gura Ialomiței. Cosimbești i Andrășești. în această zonă din ud-estul județului, lucrarea ar fi :>st mult înaintată dacă ploile de rarți nu ar fi întrerupt munca. Asu- ra modului cum se desfășoară seoe- ișul orzului în C.U.A.S.C. Cosimbești e-am convins ia C.A.P. Sudiți, nitate care a avut cultura pe un sol isipos. Pentru recoltarea celor 140 e hectare de orz și insămințarea >r imediată cu culturi duble, ținînd ont de capacitatea de care dispune initatea, este nevoie de trei zile bune a lucru. In fapt insă, recoltarea se ealizează cu 13 combine, care pot fringe producția intr-o zi de pe 0—75 hectare. Capetele solelor au ost recoltate de cosași, ea. de altfel, i suprafețele din jurul hidranților >entru irigat și al stilpilor de înaltă ensiune. Și tot cu coasele se exe-

cută lucrarea acolo unde lanul este căzut. Cei 30 de cosași sint impăr- țiți în două echipe, treieratul efec- tuindu-se staționar.Pentru ca producția să fie integral adunată, oombinerii acționau cu două treimi diu măsă, înaintarea făcin- du-se cu viteza întii la mic. Toate combinele aveau montate ridicătoare de lan, iar rabatorul este împins în față pentru a ridica plantele căzute. Directorul S.M.Â. Cosimbești, ing. Gheorghe Florescu, remarca priceperea combineriloi- Gheorghe Ena- c.he. Nicolae Mărăcine, Ion și Traian Coleș. La arie, imediat se intra în spatele combinelor cu cele șapte prese de balotat, la care se mai adăugau trei mașini de adunat și căpițat, eliberarea de paie a suprafeței jfăcin- du-se aproape concomitent, cti întreaga producție direct din bvncărele transportată la baza acționa cu 10 cupluri morci. La pregătirea tru insămințarea culturilor duble se acționa direct cu discurile mari trase de tractoarele A-l 800. într-o singură zi se pot pregăti și însămința peste 60 de hectare. Cea mai mare parte din suprafață va fi însămințată cu porumb pentru boabe, iar 25 de hectare cu fasole verde și legume.Și la C.A.P. Mărculești, din același consiliu, a început secerișul orzului. Prczenți la fața locului, inginerul- șef al C.U.A.S.C., Tudor Grigore. și inginerul-șef al cooperativei agricole Mărculești, Vasile Lăluță, urmăreau modul în care combinele reușesc să treiere complet spicele, dirijînd operativ transportul producției de la arie la baza de recepție.în județul Ialomița condițiile speciale în care se face recoltarea orzului au atras după sine măsuri cu adevărat excepționale, a căror aplicare este urmărită permanent de membrii biroului comitetului județean de partid, repartizați pe C.U.A.S.C.-uri și unități, de factori cu munci de răspundere de la nivelul Direcției generale a agriculturii, de organele locale prezente acolo unde este nevoie, mereu în mijlocul oamenilor.

Pentru să fie preluată combinelor și de recepție se cu cite trei re- terenului pen-

Mihai VISOIUcorespondentul „Scînteii"
giurgiu ' Lanurile s-au copt,

recoltarea - pe un front larg Iîn unitățile agricole din județul liurgiu, pregătirile pentru decian- area secerișului au fost încheiate ractic la inceputul acestei săptă- lini cind. după analize temeinice itreprinse in toate consiliile unice groindustriale și. după ce a studiat i fața locului, impreună cu specia- iștii, cu conducerile de unități, cu îecanizatorii, șefii de ferme, sta- iul de coacere al fiecărei tarlale cupate cu orz și după ce s-au fă- ut probele practice cu combinele a cimp, comitetul județean de artid a indicat să fie Îmbunătățit rogramul de desfășurare a campa- iei, iar în raport cu situația nou reată (ca urmare a precipitațiilor bundente, insolite de vijelii, unele muri sînt căzute) s-a stabilit o ouă strategie in ce privește seceri- ul. Este vorba, in principal, de lontarea la toate combinele a ridi- ătoarelor de spice șl dotarea aces- ira cu un număr suficient de culte, de reglarea rabatorului și a paratului de tăiere, pentru a putea icra la o inălțime de 5—6 cm de ol. de limitarea strictă a vitezei de laintare, de asigurarea unei asis- snțe tehnice permanente, prin care ă se poată interveni operativ, astei incit toate combinele să poată uncționa cu randament maxim, eea ce va permite ca întreaga re- oltă de pe cele 29 00(1 hectare cul- ivate cu orz să fie strinsă in îult 3—4 zile bune de lucru.O parte dintre aceste pregătiri de ltimă oră le-am putut vedea, ursul zilei de marți, 14 iunie, cind i in județul Giurgiu a fost declan- ată campan a secerișului la orz. ’rlmii care au intrat la seceriș au ost țăranii cooperatori șl mecaniza- orii din Găujani, Vedea. Braniștea, ■lobozia, Bucșani, Malu șl alte uni- îți care au orzul amplasat pe tere- uri nisipoase, ceea erea acestuia. „De

ne-a spus inginerul Florin Cenciu, directorul trustului județean S.M.A., in toate aceste unități agricole, campania pentru stringerea orzului a început sub semnul unei angajări depline a celor aflați la posturile stabilite, pe combine sau prese de balotat, la strinsul recoltei căzute din cauza ploilor și furtunilor, cu ajutorul secerilor și coaselor".Și totuși, se pare că cei ce acționează la seceriș pe raza consiliului unic agroindustrial Băneasa au intrat in lanuri mal de dimineață. Acest lucru ne este confirmat de faptul că prima coloană de mașini Încărcată cu orz din noua recoltă, care a sosit la baza de recepție și a

cel
in

ce a grăbit fapt, așa coa- cum

primit chitanța nr. 1, a fost aceea a cooperatorilor din consiliul agroindustrial Băneasa. In timpul probelor și al analizelor de laborator, dovedind exigență față de calitatea recoltei, atît producătorii, cît și cei ce lucrează la baza de recepție, consta- tind că orzul depășește cu două procente limita de umiditate admisă, au dispus imediat ca acesta să se lopăteze pe pistele betonate special. Apoi, după citeva ore, cu ajutorul utilajelor din dotare, recolta a fost dirijată spre locul de inmagazinare.Și lucrătorii ogoarelor din Vedea, Găujani și Malu, unde producția de cereale este bună, dispun de o puternică forță mecanică, formată din 70 combine, 50 prese de balotat paie și alte mașini care marți au intrat la lucru în formații complexe : de recoltat, transport, eliberat și pregătit terenul și semănatul culturilor duble, mai ales cu porumb, soia, furaje și legume. „Pentru a nu se irosi nici un spic din noua recoltă — a ținut să ne precizeze inginerul Cosma Măroiu, președintele cooperativei agricole din Găujani. pe lîngă fiecare formație de combine, pe baza unor decizii elaborate de consiliul popular comunal, acționăm cu formații de secerători și cosași

care au misiunea de a strînge tot ceea ce au culcat ploile și furtunile din ultimul timp, precum și recolta din jurul stilpilor de inaltă tensiune și a celei de la capătul tarlalelor, care, din neglijența unora, nu poate fi preluată de combine. Modul in care ne-am organizat munca, deși citeva ore bune de lucru am fost stingheriți de o nouă rafală de ploaie, ne dă garanția că vom încheia secerișul la termenul stabilit".Realizarea unor viteze sporite de lucru, in condiții de calitate ireproșabilă, transportul întregii recolte direct în bazele de recepție, executarea lucrărilor în flux continuu, întărirea ordinii și disciplinei — iată ce a caracterizat activitatea din prima zi de seceriș la orz pe ogoarele județului Giurgiu, dată, toată suflarea frunte cu comuniștii, cîmp, angajată să acționeze cu hotărire pentru ca întreaga recoltă să fie strinsă în 3—4 zile bune de lucru, considerînd această misiune ca o îndatorire patriotică și ca o repetiție generală pentru apropiata mare bătălie a recoltării griului.
Ion MANEAcorespondentul „Scînteii"

La această satelor, în se află în

SATU MARE: Amplă acțiune
de stringere a furajelor

Competitivitatea - factor hotăritor 
realizarea exportuluipentru

Acest an se dovedește a fi și in județul Satu Mare deosebit de favorabil pentru obținerea unor producții mari de furaje, dovadă fiind și rezultatele bune obținute pină acum de multe unități agricole la recoltarea și depozitarea nutrețurilor provenite din culturile perene, rezultate care intrec considerabil cantitățile strînse in perioada similară a anului trecut. La acestea se adaugă importantele cantități de fin ce se obțin din prima coasă de pe finețe și pajiști, mai ales în acele unități care au acordat atenție respectării normelor pășunatului rațional. Un fapt lăudabil este și acela că numeroase unități care au înregistrat anul trecut un deficit mare de furaje, fiind nevoite ca în iarnă să cumpere importante cantități de siloz. în acest an acționează cu răspundere sporită pentru a evita repetarea acestei nedorite situații. Un caz elocvent in acest sens ni l-a oferit C.A.P. Căuaș. unde s-au depozitat, pentru viitoarea perioadă de stabulație, peste 1 000 tone suculente. Mobilizarea unui număr mare de atelaje cu cai de la unitate și de la populație a permis totodată cooperativei să pună la a- dăpost întreaga cantitate de fin de lucernă. De altfel, jumătate din fi- pare sint pline, urmind acum, recoltatul și depozitatul trifoiului. Preocupare stăruitoare există și la alte unități care anul trecut nu au strins suficiente furaje : cooperativele a- gricole de producție Viile Satu Mare, Craidorolț, Boghiș, Vetiș. Tășnad, Santău. Tiream ș.a., acestea însilo- zind acum mari cantități de suculente din secară masă-verde și din alte culturi semănate în toamnă. Printre unitățtle cu cele mai bune rezultate la strinsul și depozitatul finului se înscriu cooperativele Bel- tiug. Cămin. Petrești. Odoreu, Bo- ghiș, Vetiș. Tășnad, Tiream și Cără- șeu. Acțiunea de depozitare e în plină desfășurare in majoritatea unităților, executîndu-se totodată și noi finare pentru fibroase.Dacă unități ca cele menționate mai sus au făcut acum din plin do

vada că vor să preîntîmpine neajunsurile prin care au trecut sectoarele zootehnice aparținătoare din lipsă de preocupare pentru zitarea furajelor în puțin adevărat că au fost în aceeași mobilizat îndeajuns in această rioadă pentru a necesare pentru Intre acestea se vele agricole de . vac. Tătărești, Supuru de dând, Becheni. Homorod neral unitățile din consiliul dustrial Negrești. Consiliile populare și unitățile agricole au obligația să acționeze în acest sens pentru mobilizarea cu prioritate a întregului parc de atelaje aflat în unități și in gospodăriile populației la transportul finului și al plantelor destinate insilo- zării. Acțiunea se cere accelerată și pentru a favoriza obținerea de furaje după următoarele coase. în total 4—5 cit se estimează pentru acest an bun pentru plantele de nutreț. De asemenea, trebuie acționat mai hotărît pentru realizarea programului de recoltare și frunzare, care brul balanței cazul ovinelor, obținut în acest sens agricole de producție Soco"d. Beltiug. Gerăușa. Craidoroîț. Micula. Lazuri, Dobra. Hodod. Cehal. Săcășeni, e- xemple ce se cer urmate și de celelalte unități care dispun de condiții deosebite în cadrul ocoalelor silvice la care au fost arondate.

strinsul și depo- 1987. nu este mai alte unități, care situație, nu s-au pe- cantitățile animalelor, cooperati- > Baba No- ■ Jos. Bog- și in ge- agroin-
asigura hrana ; situează producție

depozitare de contribuie la echili- furajere mai ales in Rezultate bune au cooperativele

Octav GRUMEZA corespondentul „Scînteii"
REALIZAREA

(Urmare din pag. I)

brăila Culesul mazării

în ritm tu graficele stabilitehortlcol aflăm că in recoltarea mazăriiDe la trustul județul Brăila pentru industrializare e în plină desfășurare. In toate unitățile de producție, starea de vegetație este foarte bună, la evaluare rezultînd posibilitatea depășirii sarcinii stabilite prin plan, urmind a se obține o cantitate de peste 8 000 kg la hectar. Ne deplasăm la cea mai mare unitate cultivatoare — întreprinderea pentru producerea și industrializarea legumelor și fructelor Vădeni. împreună cu directorul unității, Gheorghe Fulger, străbatem mai multe sole distribuite pe cele 10 ferme cultivatoare. Aceeași stare de vegetație bună a culturilor. Ritm intens de lucru la fermele nr. 2, 5 și 7. „Lucrăm cu o viteză zilnică de 84 hectare pe cele 540 hectare cultivate — ne precizează directorul unității. Sub atenta supraveghere a specialiștilor, mașinile de recoltat și

de adunat mazărea, batozele, ca și mijloacele de transport, efectuează lucrările aferente la parametrii calitativi. Producția de pe cele 84 hectare recoltate este, tot in aceeași zi, batozată, respectindu-se deci și graficul de industrializare. Rezultatul ? Pină in seara zilei de 15 iunie au fost produse 1 030 tone conserve din producția anului in curs. Cele 11 linii de fabricație, dintre care 7 sînt complet modernizate, asigură dublarea productivității muncii, în paralel cu reducerea consumurilor de energie electrică și termică.In programul recoltării mazării se înscriu, de asemenea, cu bune realizări și celelalte unități cultivatoare: asociațiile economice de stat și cooperatiste .,1 Mai" Brăila, Viziru, Traian, Jirlău.
Candlano PRICEPUTUcorespondentul

din partea tuturor compartimentelor, începind cu serviciul de aprovizionare, tehnic, producție și desfacere. Practic, lucrăm în trei schimburi in toate secțiile și atelierele, utilajele fiind încărcate la capacitate. Am Întărit asistența tehnică pe toate schimburile, am luat măsuri tehnice pentru efectuarea rapidă și de. bună calitate a reparațiilor planificate la toate războaiele. Am trimis delegați la toate bazele de aprovizionare din Codlea, Timișoara, Suceava, Brăila și la întreprinderea „Viscofil" din Capitală, care au sarcina să urmărească și să impulsioneze livrările de fire și coloranți. în ce ne privește, am luat măsuri fer- .. me pentru întărirea ordinii. și disci

„Scînteii

rin prașile mecanice, dar și manuale, cooperatorii din Gorgota, județul Prahova, reușesc să asigure planteloi condiții de dezvoltare deosebit de bune

De cițiva ani buni. întreprinderea „Steaua electrică" din Fieni obține, cu. regularitatea unui mecanism bine reglat, rezultate, ecoriomico-financia- re remarcabile, superioare din toate punctele de vedere de la o etapă la alta. Activitatea unității evoluează intr-un ritm rapid, strategia care dă consistență și cursivitate acestei e- voluții — pentru că ceea ce se realizează aici se întemeiază pe o autentică strategie — situînd in fruntea priorităților asigurarea unei calități și competitivități tot mal înalte tuturor celor peste 2 200 tipuri de lămpi electrice speciale din nomenclatorul de fabricație. Ca urmare, ponderea produselor de nivel tehnic și calitativ mondial ridicat a ajuns in prezent la 96,7 la sută, ceea ce explică de ce „Steaua electrică" este cunoscută și apreciată in numeroase țări, de ce marca ..SELUM". pe care o poartă produsele impus intr-o asemenea măsură pe piața externă incit volumul mărfurilor solicitate, indeosebi pe relația devize convertibile, întrece cu mult prevederile planului.— în prezent, in privința capacități-, lor de producție, a posibilităților tehnice și tehnologice, de asigurare a calității produselor ani atins stadiul pe care l-am planificat iectat cu cițiva ani baza indicațiilor și sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne-a spus ing. Gheorghe Bariu, directorul întreprinderii. Realizările de ansamblu ale unității noastre și mai cu . seamă faptul că pe piața externă am cîștigat o bună poziție printre firmele producătoare de lămpi electrice speciale constituie rezultatulpnei concepții clare cu privire la perfecționarea organizării și modernizarea fabricației, concepție materializată în programe adecvate, pe care muncitorii și specialiștii noștri le-au transpus în viață cit mai riguros cu putință. Este de reținut că, tocmai pentru promovarea pe scară cit mai largă a exportului, sub raportul competitivității produselor, al performanțelor tehnice și calitative ale acestora am progresat mai repede decît în alte domenii. Aduc în discuție acest aspect deoarece el ne preocupă în cel mai înalt grad. In lunile care au trecut din acest an am realizat beneficii de circa trei ori mai mari față de sarcina planificată și asta in primul rind pe seama exportului, indicator pe care l-am îndeplinit în proporție de 108,6 la sută. Prin urmare, stă în puterea noastră să dobindim o eficiență foarte inaltă in activitatea de export, economisind! muncă, materiale și energie. Acum, stimulați de îndemnurile, de orientările formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recentul forum ai democrației noastre muncitorești, alte nenumărate probleme fac obiectul unor noi proiecte și programe de....... tipuri de becuri decit s-a prevăzutnatură să ridice și să mențină întreaga activitate a întreprinderii la cel mai înalt nivel. Ca să: izbutim.

plan, care, de obicei, sînt mal ușor de înfăptuit, avind posibilitatea să ne pregătirii din' timp in acest scop; ci dțipă cererile partenerilor de pes—> ' le,— precizează ing. Mafia șeful atelierului- proiectare

exportate, s-a

concepem, firește, modernizarea ca pe un proces neîritrerupt, ca pe o acțiune permanentă de racordare "la cerințele economiei naționale și ale __ pieței externe. te hotare,Am trecut prin compartimentele Dude, ț_,___  ____________ ,____________de proiectare și producție ale între-” ' produsfe’ n'oiAEkte 'de'te'^ăFbăt'că îri prinderii, am discutat' cu muncitori, prezent avem un sistem bun1 de co- maiștri, ingineri și ne-am putiit da labotare între' proiectare șt ex-eeuție.-■> seama că ceea ce ne-a spus -direc- ■ Tehnologii ne ajută 18 finalizarea torul unității in puține cuvinte ăco- proiectelor, iar proiectanții lucrează 1 ""'-J*;'......................... ‘ .. ..............  'fapte și realizări in domeniul modernizării producției. 10 țiririta coh- stațare de ordin măi general se referă la faptul că aici, la „Steaua e- lectrică", s-a creat o Simbioză între muncă de conducere, organizare și execuție a producției pe de o parte și cea consacrată modernizării proceselor de fabricație pe de altă parte. Ciștigurile arestul mod de a gindi și desfășura activitatea sint evidente.

peră iln cîmp vast: de' preocupări; | mlțlte' odri, zile "Și chiar săptămini alături de cei din producție, pină cind desâvirșese dîn punct de vedere coriștriirtiv1' Și' tehnologic - ’ becurile concepute de ei. Becuri dare ’Sînt tot mai complexe, care -înglobează tot - mai tnultă'giridlrC tehnică. Am izbutit, in acest- fel,--să' scurtăm timpul' dS"Tă " Întocmirea notei de comandă pină la lansarea ordinului de introducere in fabricația dd serie de ’5—6 ori."La fel Be intensă șl rodnică este munca proiectanți- Tor de tehnologii. Tehnologia de fabricație a lămpilor oglindate pe linii de marc productivitate este, bunăoară, una din realizările valoroase, de dată recentă ale acestui colectiv de specialiști. Uri alt exemplu : tehnologia (și instalația) de închidere și vidare sub clopot de sticlă, lucrare cu caracter de noutate tehnică, cu ajutorul căreia se produce un nou tip de bec. Autor : ing. Iov Nâstăsescu.— Fe băze noi, moderne este organizat și controlul tehnic de calitate i — ne-ă spus șeful acestui coinpartimerit, ing; Laszlo Cătălină. Mă refer la faptul că a fost introdus sistemul de asigurare1 a calității, mai întii pentru lămpile destinate energeticii nucleare, iar de anul trecUt pentru toate produsele de export. Dispunem de uri program concret in acest Sens, compus din manualul de asigurare a calității, procedurile funcțiilor sistemului și planul de control de calitate, verificări și încercări, iar serviciul de specialitate este organizat pe următoarele activități: de asigurare a calității, control al dalității, de metrologie și de control al conformității produselbr. în plus, în secțiile de bază avem un șef de secție care răspunde de calitate. El se ocupă de asigurarea respectării tehnologiilor, a documentațiilor, analizează parametrii produselor, conduce activitatea de perfecționare profesională ă personalului. în ad'esț fel sfe asigură o înaltă'dalltâte șl siguranță iri funcționarea produselor.Producătorii de lămpi' electrice speciale de la întreprinderea „Steaua electrică" din Fieni, distinși trei ani consecutiv cu „Ordinul Muncii" clasa I, au, prin urmare, pus lă punct' un sistem eficient de organizare a muncii, care le permite să obțină realizări de excepție și să consolideze prestigiul produselor cu marca „SELUM" pe piața externă..

și l-am pro- in urmă, pe — A devenit un fapt obișnuit, de fiecare zi, ca acțiunile pe linie tehnologică să se împletească strins cu cele ce vizează modernizarea — ne-a spu9 ing. Ion Dirvaru, șeful secției sticlărie. Și nu este vorba de îmbunătățiri mărunte, ci de operații radicale de perfecționare a utilajelor și tehnologiilor. Foarte multe la număr. De exemplu, abia am încheiat modernizarea cuptorului de sticlă de plumb, lucrare ce a dus la reducerea consumului de energie cu 25 la sută și de materiale refractare cu circa 100 tone pe an, că am și început pregătirile pentru construcția, prin autodotare, a două cuptoare pentru fabricația sticlei colorate. Tot recent am finalizat montajul unei instalații automatizate pentru menținerea nivelului sticlei în cuptor, care asigură creșterea randamentului extracției cu 10 la sută ; in același timp, facem pregătirile necesare pentru trecerea la elaborarea unei sticle cu caracteristici deosebite. în vederea asimilării unor becuri noi, care vor avea parametri tehnico- funcționali și calitativi cu totul deo-' sebiții Ritmul și paleta preocupărilor ; pentru modernizarea producției s-au ■ schimbat în mod esențial la noi in întreprindere, iar rezultatele obținute fac dovada că sîntem pe un drum bun.De regulă, deschizătorii de drumuri, cei care oferă soluțiile pentru cucerirea de noi terenuri pe întinsele teritorii ale modernizării sînt, se înțelege, proiectanții. In ultimii ani. sectorul de proiectare al unității a elaborat de 3—5 ori mai multeprin planul tehnic.— Nu ne orientăm in primul rind- după obiectivele cuprinse. m' acest > Glieorqhe MANEA corespondentul ..Scînteii"
INTEGRALA A PLANULUI PE PRIMUL SEMESTRUplinei la fiecare loc de muncă, pentru folosirea integrală a timpului de lucru, astfel incit fiecare minut să fie judicios folosit. Tocmai de aceea solicităm să fim sprijiniți de principalii noștri furnizori, astfel incit să ne putem realiza ritmic și integral sarcinile planificate. Dacă toate problemele de aprovizionare vor fi rezolvate neîntîrziat cu sprijinul furnizorilor, dar și al centralei de resort, colectivul nostru are, posibilitatea și se angajează să-și îndeplinească in mod exemplar sarcinile de plan primul semestru al acestui an. pe
Ec. Mihai GHEORGHIU director comercial la întreprinderea de mătase „Flamura roșie" București

Recuperarea restanțelor este posibilă•j Mobilizați de îndemnurile și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din întreprindere, in frunte cu comuniștii, au folosit mal bine baza tehnico-materială de care dispun și, prin aplicarea unor măsuri valoroase din programul de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, au reușit să îndeplinească depășească planul la marfă industrială. De planul la export a fost îndeplinit și chiar depășit, livrîndu-se suplimentar partenerilor străini produse in valoare de 1,6 milioane lei. Cu toate aceste bune rezultate trebuie spus că avem unele nerealizări la o serie de produse fizice, cum sînt radiatoarele, căzile de baie și obiectele sanitare.
2 Intre problemele deosebite cu care ne confruntăm aș aminti că în întreprindere avem o serie de utilaje nefolosite la parametrii nominali. Și aceasta deoarece structura contractată a planului fizic nu s-a suprapus intru totul cu capacitățile întreprinderii. Apoi, nu am reușit să compensăm cu alte produse reperele ce trebuiau realizate cu adaos de feroaliaje sau din oțeluri înalt aliate, materiale pentru care cotele și repartițiile au fost reduse cu 50 la sută.Pe parcurs însă, prin realizarea unor măsuri de modernizare a producției, ne-am creat posibilitatea adaptării rapide a tehnelogiilor de fabricație pentru executarea unei game diversificate de produse. Urmează ca atît noi, cit și centrala de utilaje și piese de schimb din București să prospectăm mai bine piața internă și externă pentru a vedea ce produse sînt mai solicitate și să le contractăm.O problemă mal delicată și care

neîntîrziat ministerul rezolvată de cen- de resort o con-

și să producția- asemenea.

trebuie trala și stituie nominalizarea unei valori de 100 milioane lei la producția-marfă, care nici pină în momentul de față nu este contractată. De asemenea, cotele și repartițiile de materiale, mai ales la table subțiri și elemente componente ale emailurilor, nu sint la nivelul cifrelor de plan.
3 Sîntem conștienți că trebuie să mărim ponderea producției pentru export în totalul producției-marfă, lucru înțeles de întregul nostru colectiv. De aceea, am inițiat acțiuni de contractare (cu oferte și mostre) a unor piese de schimb și suban- samble. Intre măsurile pe care le-am luat se numără și reorganizarea echipelor la secția montaj, alcătuind formații din muncitori cu diferite

meserii, ceea ce a dus la scurtarea ciclului de fabricație la multe din utilajele tehnologice necesare pentru punerea in funcțiune a unor noi obiective de investiții.De la inceputul lunii iunie, la secțiile metalurgică, radiatoare, căzi de bale și obiecte sanitare am trecut la programarea pe calculator a producției, ceea ce creează importante avantaje in procesul derulării ritmice a fabricației. La secția' metalurgică este în curs de implementare tehnologia de turnare in forme ceramice. Aceasta va duce la creșterea preciziei pieselor turnate și va. permite executarea ele piese foarte complicate, solicitate pe piața externă.Deoarece acum pe piața externă a crescut pererea de căzi de baie de 1 600 mm, am trecut la realizarea seturilor de matrițe necesare. Pro-r iectul peptru primul și al doilea grup de matrițe este gata, documentația. a. fost lansată in fabricație,, ur-.. mind ca pină la sfirșitul acestei, luni să fie lansat și cel de-al treilea grup, Astfelj in a doua parte a anului vom putea inqepe , fabricarea noului produs, foarte solicitat la- export. Tot in cursul lunii iunie vom termina grupuqle de. matrițe pentru cădițele de duș dublu bor- < durate, de asemenea mult solicitate la export. Concomitent, cqțțțipuăm., acțiunea de modernizare a operației ■ de emailare a căzilor de baie. Aste fel, pe lîngă robotul, existeriț; Vrim;., mai primi doi roboți în luna iunie și doi în luna iulie. Pentru 'a-î pu-'"’ tea monta cit riiai repede, am început deja lucrul la cabinele propriu-zise ale roboților și lă cabinele de emailare.
lnq. Ioan NEMTISOR directorul întreprinderii de utilaje și piese de schimb- Suceava

■J In perioada care a trecut din acest an, colectivul Combinatului de prelucrare a lemnului din Oradea a dobindit o bună experiență in ce privește îndeplinirea sarcinilor de plan, și in mod deosebit a exportului. Astfel, am depășit, în condițiile diminuării cheltuielilor totale și materiale, nivelul planificat la producția fizică, producția-marfă, producția-marfă vîndută și încasată, producția pentru export. Exportul pe bază de declarații vamale a fost realizat in proporție de 100,1 la sută pe relația devize convertibile și 103,2 Ia sută pe relația cliring țări socialiste. Un bilanț rodnic, datorat în principal mai bunei utilizări a capacităților de producție, operativității în execuția unor produse cu

parametrl tehnici și căTitatiVi lă nivelul celor mai bune performanțe atinse pe plan mondial.. Lucru deloc simplu,, dacă avem In vedere că, în prezent, oferim o gamă variată de produse, de la mic mobilier pină la ‘ garnituri de anvergură, în stiluri rustice, clasice, dar și ultramoderne, prestigiul mărcii combinatului fiind întărit deopotrivă de faptul că întreținem relații comerciale cu aproape 80 de firme din 30 de țări, multe dintre ele cu recunoscută tradiție in industria mobilei.
2 Cum menționam, realizările pe primele cinci luni sînt bune. Dorim șl sîntem pe deplin mobilizați să menținem acest ritm. Sînt însă nu puține situații cînd efortul propriu,

ji

deși ' hotăritor, se dovedește a fi insuficient. Ariăliz,ele: judicioase pe care le-am întreprins cu: privire la pregătirea producției pe luna iunie și semestrul II evidențiază necesitatea unei mai bune corelări intre dezvoltarea producției de mobilă și unele grupe de materiale, . .Spun aceasta pentru că, . iată, pe primele cinci luni, bunăoară, iriireprindereă. „Azur" Timișda'fă ne-a livrat doar uri sferț: din cantitatea de grund alb contractată, . circa ' jumătate ’ din poljuretah și ' adezivul de tb- . pire, pefitrd a aminti doar cîte- va dintre pozițiile restante. Ne confruntării cu. o xSamă','.jde Jji’oble- ' me și in onorarea contractelor lă materia primă lemnoasă. In ce privește furnirul de stejar. Combinatul pentru prelucrarea lemnului din Caransebeș nu ne-a livrat nimic din cei .60 000 mp contractați, iar combinatul de profil din. Drobeta Turnu- Severin afurnizat doar - jumătate din eotă. La .rândul. , său. combinatul din: Toplița n->a expediat nici măcar un metru pătrat din furnirul de fag contractat. în . timp ce. întreprinde- . rea forestieră pentru .exploatare și transport ' Caransebeș ■ și-a onorat doar in proporție de 65 la siîtă con- tractul la cheresteaua .de -stejar. Realizarea integrală, a sarcinilor la export .pe luna iunie este condiționată, de asemenea, de intervenția hotărâtă.: a 'centratei- și - ministerului -in- asigurarea- • a ioel puțin 30 000 mp furnir . de pin. - -
3 în condițiile in care combinatul lucrează cur 92 la'Șufâ djh capacitate pentru export, principala preocupare a conducerii unității, a comitetului de partid și consiliului • oamenilor ' rriiihcii a renrezentat-o asigurarea portofoliului de comenzi” la nivelul planului. - Practic, avem acoperită cu contracte întreaga pro-;, ducție de export.: Totodată, ținînd- seama de creșterea volumului ex-.i portului și mai ales a seriilor mici, am luat măsuri pentru accentuarea ' gradului de specializare a fabricilor și secțiilor pe grupe de produse,; firme importatoare și” esențe lem- noase. Recent, de pildă, fabrica din- orașul Dr. Petru Groza și o secție a- fabricii: , din... Beiuș ,au fOst specializate ■ pentru producția de-mobilier din rușinoase., Pentru folosirea- otu. indici, superiori- a. .capacităților:, de1, producție am adîncit gradul de integrare și cooperare între subunitățile combinatului. Fabrica „-Alfa", de exemplu, asigură furnirele îmbinate și semifabricatele pentru celelalte fabrici din Oradea, parțial și pentru cele amplasate în județ. Avantajele ? Productivitatea — la aceste faze—-a sporit, in medie, cu 15—20 la sută.
Avram BUGNARsecretarul comitetului de' partid din cadrul C.P.L. Oradea
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Modernizarea tehnologiilor 
pe criteriul „energiei nete“
Un loc important în vasta operă de construcție teoretică și practică desfășurată de partidul nostru l-a ocupat si îl ocupă problema modernizării economiei naționale. în condițiile valorificării depline, superioare a potențialului creativ și tehnico- productiv. ale gospodăririi riguroase a resurselor energetice și de materii prime disponibile. Din această perspectivă. secretarul general al partidului sublinia în expunerea rostită la ședința Comitetului Politic Executiv de Ia sfirșițul lunii aprilie a.c. : „Va trebui să se acorde mai multă atenție înfăptuirii programelor de cercetare și, mai cu seamă, introducerii mai rapide a cuceririlor științei și tehnicii in toate domeniile de activitate".Adaptarea economiei naționale la noile cerințe de dezvoltare se impune si in același timp este posibilă astăzi tocmai ca urmare a valorificării resurselor de creativitate umană și de gindire tehnică originală. în acest sens, politica partidului nostru solicită si stimulează creativitatea tehnică si economică, atragerea rapidă si eficientă a acesteia in efortul de modernizare a economiei naționale.Un domeniu important in care cercetarea participă angajant îl constituie acela al asigurării necesarului energetic și al valorificării potențialului existent în condiții de eficiență economică superioară. Este cunoscut faptul că astăzi, mai mult ca ori- cind. factorul energetic condiționează dezvoltarea economică și modernizarea ramurilor industriale. Și în ur; mătorii ani această interdependență se va păstra, dar va dobîndi un caracter tot mai complex, fapt ce va obliga organele de conducere din u- nitătile economice să întreprindă un ansamblu de acțiuni capabile să asigure o utilizare mai eficientă a e- nergiei în general si economisirea strictă a hidrocarburilor in special.Rațiunile acestei strategii sînt multiple si ele sint dictate, pe de o parte. de faptul că. în tara noastră. în multe procese industriale, se înregistrează frecvent consumuri energetice mai mari decit cele consemnate pe plan mondial, iar pe de altă parte se impune necesitatea conservării potențialului intern de resurse energetice pentru o perioadă cit mai lungă de timp.Raportînd aceste cerințe la noile evoluții din economia mondială, se constată că. in industrializate, condiționează __________ ______creșterii economice. în prezent, ca urmare a preocupărilor ce se manifestă pentru economisirea energiei în multe țări dezvoltate industrial, s-a trecut rapid la înlocuirea tehnologiilor energointensive cu altele noi, capabile a realiza, pentru același e- fect util, consumuri specifice muit îmbunătățite. în la modernizarea energointensive înainte de anul , ..tăzi se înregistrează o îmbunătățire semnificativă a indicelui de valorificare a energiei.în concordantă cu tendințele înregistrate pe plan mondial și în tara noastră se întreprind ample acțiuni de economisire a energiei, atît prin modernizarea tehnologiilor mai vechi, cît si prin promovarea unor tehnologii noi. eficiente din punct de vedere energetic. în aceste condiții, pentru fundamentarea deciziei de promovare a noi tehnologii sau pentru modernizarea celor existente în practica economică se utilizează tot mai frecvent indicatorii de eficiență energetică. Totuși, promovarea oricărei soluții — modernizare sau tehnologie nouă — va implica investiții suplimentare pentru realizarea echipamentelor si pentru implementarea în producție a unor inovații tehnice, în aceste condiții, relația consum e- nergetic-forță economică va trebui reevaluata cu maximă exigență si din punctul de vedere al efectelor generate de produsele realizate la u- tilizatorul final. Un exemplu edificator in acest sens îl constituie faptul că prin modernizarea fabricației

de motoare electrice si în condițiile creșterii cu 6—3 la sută a randamentului motoarelor asincrone produse într-un an. în gama 63—132. pe parcursul a cinci ani de utilizare se poate obține, la nivelul întregii economii, o economie de energie electrică echivalentă cu producția anuală a termocentralei Oradea.Desigur, in ultimii 10—15 ani. în cadrul calculelor de eficientă, evaluarea costurilor cu energia s-a bucurat de atenție. Din păcate, asemenea calcule au avut in vedere, de regulă, segmente de timp limitate sau faze tehnologice disparate. Intr-un cuvînt. nu a existat întotdeauna o viziune globală asupra costurilor energiei, de la extracție oină la finalizarea anumitor produse. în aceste condiții, o evaluare completă din punct de vedere al consumului energetic total se'impune, iar localizarea optimului energetic, precum și fundamentarea unei decizii pentru o perioadă mai mare de timp va necesita utilizarea unor indicatori de eficienta sugestivi, precum„energia netă furnizată de un sistem tehnologic din industria energetică".Prin utilizarea indicatorului „energia netă“ se poate realiza o reparti-
PE TEME
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majoritatea țărilor factorul energetic restrictiv procesul

paralel s-a trecut si tuturor tehnologiilor puse în funcțiune 1975. astfel incit as

zare mai judicioasă a investițiilor pentru tehnologiile de extracție si de producere a energiei electrice si termice. ținînd seama atit de mărimea fizică a resursei primare introduse în circuitul economic, cît și de gradul de disponibilitate din cadrul e- conomiei naționale. Astăzi, o abordare globală a eficienței trebuie aibă în vedere faptul că pentru a obține energie se consumă energie fazele de extracție, preparare transport, pentru construcția si exploatarea echipamentului energetic si pentru protejarea mediului înconjurător. Astfel, corectind continuu nivelul energiei introduse în circuitul, economic cu acest „consum propriu" ai ramurii energetice, se poate dimensiona mai judicios nivelul real al energiei de care dispune la un moment dat economia noastră pentru a fi Consumată în scopuri utilitare în ramurile prelucrătoare.Dintre valențele care au impus a- cest nou mod de abordare a eficienței prin prisma nivelului „energiei nete" furnizate de către diversele tehnologii energetice reținem pe a- celea care subliniază faptul că analiza evidențiază rezultatele în unități fizice fără ca acestea să fie perturbate de politica de prețuri și tarife. De asemenea, prin utilizarea a- cestui concept se. pot aprecia mai judicios performantele tehnologiilor e- nergetice. precum si oportunitatea înlocuirii sau modernizării lor. în industria energetică, pe măsură ce rezervele geologice se epuizează sau se trece la exploatarea unor resurse tot mai sărace, cheltuielile pe o unitate de substanță utilă energetică cresc în asa măsură ineît. la un moment dat. unitatea industrială nu mai poate furniza societății un „plus" real de energie. în condițiile în care limita economică diferă semnificativ de limita energetică, definirea eficientei prin prisma „energiei nete" va putea să caracterizeze mai exact valorificarea unui zăcămint. în același timp. în felul acesta. în ramurile prelucrătoare se vor putea formula mai concret unele măsuri pentru o gospodărire mai judicioasă a energiei si dirijarea acesteia spre sectoarele în care se pot înregistra beneficii energetice maxime.Pentru analiza energiei nete la unele tehnologii deja aflate în exploatare se pot utiliza datele existente in bilanțurile energetice. Cu a- jutorul lor se determină la nivelul oricărei tehnologii costul real al

să se in Și •

nergiei si, eficienta energetică din procesul respectiv. Generalizată la nivelul întregii economii naționale, această metodă va evidenția eficienta consumului de energie si va permite — pe baza coeficienților de intensitate energetică calculați la nivelul unei ramuri sau subramuri e- conomice — stabilirea interdependenței ce există între ramurile producătoare de energie si cele consumatoare. Prin urmare, această metodă oferă concluzii semnificative cu privire la consumul fiecărei ramuri industriale, precum și la aportul a- cestora ia realizarea producției de bunuri si de servicii. în cadrul acestei metode, măsurile de conservare a energiei si acțiunile de recuperare a resurselor refolosibile rezultate din- tr-un proces industrial sînt acceptate pînă la limita energetică definită de momentul în care economia de energie este depășită în instalațiile de zarea conceptului si perfecționările indicatorilor de eficientă economică în scopul conservării energiei permit efectuarea unor calcule exacte și cu privire la rentabilitatea modernizării acelor tehnologii care asigură lărgirea bazei energetice prin descoperirea. extracția si valorificarea u- nor noi resurse energetice si. în primul rînd. a energiei geotermale. solare si eoliene.Din păcate, evaluarea produselor prin prisma energiei nete realizate nu a intrat încă in obișnuința organelor de sinteză, centralelor industriale, institutelor de cercetare, proiectare si a unităților de comerț exterior. deși mecanismul metodologic a fost pus la punct în urmă cu citi- va ani. Or. modernizarea tehnologiilor industriale avînd în vedere criteriul energiei nete poate asigura conservarea pentru o perioadă mai îndelungată a resurselor interne Si poate îmbina armonios interesele prezente cu cele de perspectivă. Iată de ce. pentru a se putea asigura depășirea unor restricții care pot apărea in creșterea economică, mai ales în condițiile tării noastre, care nu este bogată în resurse energetice, u- tilizarea indicatorului energiei nete se impune in toate domeniile de activitate.

de energia inclusă economisire. Utili- de „energie netă" ce se aduc astfel

Ștefan RAGALIEInstitutul de economie industrială
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Se impune o conlucrare mai realistă 
din care să ciștige producția agricolă

și fiecare unitate în parte
3plenara C.C. expuneri al aleTezele pentru P.C.R., recentele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-au întărit mai mult convingerea că dezvoltarea intensivă a agriculturii reprezintă o direcție fundamentală a progresului economico-social al patriei. Drumul parcurs de agricultura noastră demonstrează cu puterea de convingere a faptelor că făurirea și consolidarea proprietății socialiste in agricultură, înființarea cooperativelor agricole de producție, alături de sectorul de stat, s-au dovedit calea de organizare cea mai potrivită pentru • unirea eforturilor țăranilor și împletirea strînsă a intereselor lor cu cele ale întregii societăți. Dacă astăzi producția agricolă a țării este de circa șase ori mai mare decît în urmă cu patru decenii, dacă în ultimii doi ani am realizat cele mai bogate recolte din „măsura" politicii agrare a partidului nostru, a realismului obiectivelor noii revoluții agrare.Drumul străbătut de cooperativa noastră este el insuși un reper al acestor transformări, al accentuării caracterului intensiv al agriculturii românești. Mi-amintesc bine, de parcă lucrurile s-ar fi petrecut ca ieri. Era început de septembrie 1949. 270 de familii și-au adunat atunci, aici, la Mădăras, pămînturile și eforturile într-una dintre primele cooperative agricole înființate în Cîmpia Crișu- rilor. Averea obștească de abia bă- tea către 172 000 lei. Primele recolte 7 920 kg grîu, 1 100 kg orz și 9 000 kg sfeclă de zahăr, în medie, la hectar. A fost un drum — ca orice început — necunoscut, pe care mulți au pășit cu rețineri, cu îndoieli. în 1956 am încheiat cooperativizarea totală a localității. E un proces complex pe care-1 rememorăm de fiecare dată cu argumentele vieții, cu argumentele faptelor. Justețea și temeinicia lui se impun sirf^ure prin forța lucrurilor. Cei 600 de cooperatori ai unității gospodăresc azi o avere de 226 milioane. Comparațiile parcă nici nu-și mai au rostul. Acum însă un lucru e limpede : mecanizarea, agrotehnica au împuternicit înmiit meseria de plugar. Să spun doar că in acești ani am obținut 5 800 kg griu. 7 600 kg porumb boabe, peste 60 000

kg sfeclă de zahăr, în medie, la hectar, în regim neirigat. Chiar dacă sintem în zonă de șes, pămînturile noastre nu sint dintre cele mai bune. Este și motivul pentru care am dezvoltat an de an sectorul zootehnic, care numără, între altele, 1 100 taurine și 4 000 ovine. Pe această bază reușim să fertilizăm anual circa 500 hectare, cu doze care să ofere condiții pentru obținerea unor producții ridicate.După cum bine se știe, Congresul al XlII-lea al partidului a stabilit ca pînă-n anul 2 000 producția agricolă să crească de două ori. Și noi, cooperatorii din Mădăras, vom avea

ia ovine obținem în medie 6 kg lină — sîntem conștienți Că trebuie să depunem eforturi sporite pentru o mai bună muncă de selecție și ameliorare. de creștere a potențialului biologic al efectivului, îndeosebi la ovine.în ansamblul lor însă consider că rezultatele puteau fi cu mult mai bune dacă atît noi, cît. și organele care ne coordonează am fi adoptat și aplicat cele mai eficiente măsuri care să asigure progresul unității in etapa actuală. în analița pe care secretarul general al partidului a întreprins-o in recentele expuneri cu privire la dezvoltarea agriculturii, ca ramură de bază a economiei națio-
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partea noastră de contribuție la a- ceastâ însemnată înfăptuire. Avem rezerve insuficient valorificate. Sîn- tem pe deplin conștienți de aceasta. Trebuie să folosim mai bine studiile pedologice în fundamentarea planului. înțelegem că este -de datoria noastră să organizăm exploatarea diferențiată a solurilor, în funcție de caracteristicile fiecărui tip de sol. Altfel spus, să materializăm bonita- rea terenurilor prin mai buna organizare a producției în sectorul vegetal. Agricultura intensivă trebuie practicată pe potriva mijloacelor puse la îndemină de cuceririle științei cole, de cele ale mecanizării plexe. Avem încă multe de pentru mai buna organizare a rilor demonstrative, în vederea alegerii celor mai pretabile soiuri. E loc de mult mai bine și-n privința utilizării riguroase a asolamentului stabilit. Sînt toți aceștia factori limitativi in preocuparea noastră de a realiza producții-record. Sînt factori pentru a căror optimizare e necesară muncă și iar muncă, făcută cu chibzuință și răspundere. De fapt, și-n zootehnie — chiar dacă realizăm o natalitate de 86,6 la sută la bovine și o producție de 3 800 litri lapte de la fiecare vacă furajată, a- vind integral Bălțată românească, iar

agri- com- făcut lotu-

nale, se regăsesc nu numai o parte din realizările pe care le-au obținut unitățile agricole, implicit și cooperativii noastră, ci și acele neajunsuri pe care în mod voit le numim „o- biective". Dar poate că în agricultură, mai mult ca în alte sectoare, transferul de la „obiectiv" la „subiectiv" și invers șe face cu. mai multă ușurință. Am amintit o parte din aceste neajunsuri și sînt pe deplin convins că ele se datoresc și insuficientei angajări a consiliului de conducere al unității in soluționarea lor. Pe bună dreptate critica tovarășul Nicolae Ceaușescu birocratismul, formalismul și lipsa de receptivitate a unor factori la propunerile unităților, faptul că aceste unități nu-și manifestă în astfel de situații autoritatea. Să recunoaștem deschis că nici noi nu am manifestat fermitate suficientă atunci cind, în numele unității, au fost adoptate anumite decizii care s-au dovedit ulterior păgubitoare. Pentru mine, care mă aflu in fruntea acestei unități de la înființarea ei, pentru consiliul de conducere, pentru organizația de partid de aici este limpede un lucru, și anume că bunăstarea fiecăruia provine din bunăstarea generală și, deci, trebuie să contribuim cu e- forturi fiecare la bunăstarea coope-

rativei, la bunăstarea economiei în general, fără nici un fel de egoism. Dar, în același timp, tot atît de clar trebuie să fie pentru unele organisme' de decizie că nu pot interveni în modul nostru de gospodărire prin acte administrative care încalcă principiile de aplicare a mecanismului economico-financiar și care nu țin seama in nici un fel de realitățile din unitățile respective și, să aducă astfel pagube nu numai cooperativei ci și economiei în general, a fi mai explicit, o să mă un singur exemplu din avicol sector

CÎMPIA TURZII : Tehnologii noi, produse de înaltă calitate

Foto : Sandu Cristian
Colectivul Combinatului metalurgic din Cîmpia Turzii, județul Cluj, care a lansat chemarea la întrecerea socialistă pe acest an către toate unitățile de profil din țară, acționează cu toate forțele pentru onorarea exemplară a sarcinilor de plan și angajamentelor asumate. Măsurile și acțiunile întreprinse de consiliul oamenilor muncii pentru înfăptuirea programelor de perfecționare a organizării Și modernizare a producției, creșterea productivității muncii, valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice, asimilarea de noi produse cu înalți parametri

tehnici și calitativi s-au concretizat, în perioada care a trecut din acest an. in rezultate remarcabile. Astfel, au -fost realizate, peste prevederi, 11 300 tone oțel aliat, 11 500 tone oțel-beton, 385 tone oțel calibrat in bare și colaci și alte produse. De asemenea, au fost asimilate noi mărci de oțeluri, laminate și alte produse metalurgice pentru • programele energetice, constructoare de mașini și electrotehnicii. (Marin Oprea).

în cauză,Pentru refer la sectorul noastre, mulți ani influențează negativ bilanțul economico-financiar al unității, în 1974 am înființat în incinta unității un complex pentru creșterea puilor cu o capacitate totală de 1 400 tone carne pe an. în 1977, la inițiativa organelor locale județene, a început construcția celui de-al doilea complex, în afara incintei unității. O dată cu intrarea în exploatare a celor două complexe, datorită și sprijinului insuficient pentru asigurarea furajelor, cooperativa noastră a început să se confrunte cu mari greutăți, reflectate în special printr-o u- tilizare necorespunzătoare a capacităților de producție și înregistrarea unui volum mare de pierderi determinate de cheltuielile cu amortizarea și de cheltuielile mari cu creșterea puilor de carne. Adevărul este că factorilor de decizie care au hotă- rît înființarea acestui obiectiv le era de la început limpede că activitatea acestor complexe nu poate fi așezată pe principii economice, că oricit am lucra noi de bine ele'vor aduce pagubă, și aceasta datorită mai multor cauze, în special de ordin obiectiv. S-ar putea pune întrebarea : dacă această investiție care ne aduce nouă pagubă ar fi dat-o altcuiva, am fi fost mulțumiți 7 Categoric, nu. Și tocmai acest lucru nu-1 înțeleg unele organe de decizie, că nemulțumirea noastră nu pornește din motive egoiste, pentru că investiția a fost făcută la noi, din faptul că oricit am face oricit de bine am lucra, ea tot aduce pagubă, și nu numai la noi, ci în orice cooperativă agricolă. Iată de ce consider că deosebit de important este ca orice decizie care se ia să se facă nu oricum, ci consultînd obștea și cu aprobarea ei, și numai in condițiile în care ea să fie de folos tuturor, și unității respective, și economiei naționale.Este adevărat că la vremea respectivă noi ne-am exprimat punctul de vedere în ceea ce privește graba cu care a fost fundamentat studiul tehnico-economic privind oportunitatea construirii celui de-al doilea complex. Dar consider că nu ne-am manifestat ca adevărați proprietari, ca adevărați gospodari, care poartă întreaga răspundere pentru modul in care este organizată și condusă activitatea unității în fruntea căreia ne-a ales obștea pentru a asigura îndeplinirea întocmai a programelor stabilite. Pentru că, dacă am fi procedat în virtutea drepturilor conferite de statut și de lege, atunci in mod sigur multe neajunsuri ar fi putut fi prevenite, iar de pe urma acestui lucru ar fi ciștigat nu numai unitatea noastră, ci și agricultura județului. In locul pierderilor înregistrate in ultimul timp am fi putut contribui cu sume destul de mari la sporirea bugetului agriculturii.Ca un om care lucrez în agricultură de-o viață, consider că aprecierile pe care le-a făcut secretarul general al partidului cu privire la modul în care își exercită atribuțiile organele de conducere colectivă sînt nu numai probate de realitate, ci trebuie să constituie pentru noi măsura muncii de viitor.
Inq. Teodor MAGHIAR președintele C.A.P. Mădăras, județul Bihor

al cooperativei care de mai

ci Și

(Urmare din pag. I) oamenilor muncii care se bizuie pe 
previziune și echilibru. Actul de conducere gîndit în perspectivă presupune desigur o corectă evaluare a forțelor proprii, antrenarea întregului potențial de competență, dar și o prospectare permanentă a resurselor colaboratorilor, în primul rînd „stoarcerea" gîndirii din institutele științifice. Ce e nou 7 Ce tendințe se profilează pe plan mondial 7 Cum putem fi cu un pas înainte 7 Important este ca acest curent al permanentei informări și înnoiri să nu se limiteze la nivelul conducerii, ci să funcționeze și la nivel de proiectant, maistru, muncitor. Conștiința datoriei generalizate, a asumării unor responsabilități precise, individualizate, atît în planificare și execuție, cit și în control, se află la baza organizări) și coordonării ce incumbă organismelor autoconducerii și auto- gestiunii.— Vorbeați și de echilibru. în ce sens 7— în literatura de specialitate se avertizează asupra faptului că o eroare de un leu în proiectare crește la o sută de lei in pregătirea fabricației și poate costa, in execuție, 100 000 lei 1 V-am dat acest exemplu în dublu scop : pe de o parte, că activitatea de conducere și control trebuie să înlăture și, mai ales, să prevină eventuala eroare pentru ca ea să nu devină, pe plan economic, o lavină ; pe de altă parte, asta înseamnă că tuturor sectoarelor (proiectare, fabricație, aprovizionare, lansare ș.a.) trebuie să li se acorde permanent, nu în „campanii", aceeași atenție pentru a nu se produce dezechilibre ce se reflectă, neîntir- ziat, în indicatorii de plan. Conștiința răspunderii nu se cultivă in salturi, cind apar probleme și dificultăți, ea constituie, trebuie să constituie, de la muncitor la director, de la proiectant la economist, o permanență ; este, de fapt, permanența spiritului de angajare revoluționară pe care îl accentuează recentele expuneri ale tovarășului Nicolae' Ceaușescu.

O vitrină cu fotografii color, de curind instalată în incinta întreprinderii bucureștene de mecanică fină, in preajma „Complexului politico-ideologic și cultural- educativ" amenajat de asemenea recent, atrage multe priviri și stârnește comentarii pline de interes. Imaginile foto, unsprezece la număr, surprind la lucru cele tot atîtea formații constituite abia de cîteva săptămîni. Sînt „brigăzile-model de muncă și viață" din sectoarele-cheie ale uzinei.— Prin ce se deosebesc de alte formații de lucru, aduc ceva nou în climatul de muncă 7 Sau e un simplu deziderat, o titulatură „stimulatoare" 7Președintele comitetului sindicatului din întreprindere, Ion Macovei, nu se arată surprins de întrebare.— Știu la ce vă gîndiți, dar noi ne-ain propus din capul locului să excludem orice notă de formalism sau festivism. Preocupat de îmbunătățirea aplicării acordului global, ca mijloc de creștere a eficienței economice, consiliul oamenilor muncii, la inițiativa organizației de partid, a căutat cele mai eficace modalități de evaluare a aportului colectiv și individual la realizarea sarcinilor de plan. Cele 11 brigăzi lucrează toate în acord direct, ceea ce permite o comensurare exactă a contribuției fiecăruia și, prin stimularea cointeresării, conduce la întărirea substanțială a răspunderilor.— Mai concret...— Fiecare membru al brigăzii știe exact, in fiecare zi, ce și cit are de făcut, care este „cotizația" sa la sarcinile de plan ale formației. Fiecare are un carnet de evidență unde sînt înscrise produsele fizice, operațiile, timpul normat, categoria. Cu acest carnet și cu lucrările executate muncitorul se prezintă la recepția controlului de calitate. în acest fel, el este perfect informat : cit și cum a lucrat, ciți bani va primi. Se înțelege că, „vinzindu-și“ în acest mod marfa produsă, direct și exact cîntărită, munca sa dobindește un caracter 

mult mai stimulator. Efectele se resimt pe plan general, depășiri de plan, lucrări de calitate, ciștiguri mai bune, o activitate model ce exercită un „magnetism" asupra întregului colectiv,— Model de muncă se înțelege. Dar model de viață 7— Munca bine făcută își pune amprenta Și asupra modului general dă comportare — intervine în discuție maistrul principal Constantin Constantin, șeful brigăzii de strungărie fină din secția termotehnică. . Cum 
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poți fi un muncitor disciplinat și ordonat dăcă duci o viață dezorganizată, la intîmplare 7 Cum poți da produse de tehnicitate tot mai ridicată dacă nu te preocupi de creșterea propriei pregătiri profesionale, dacă nu înveți,. dacă nu te .ții la curent cu ce e nou in meseria ta, dacă nu te străduiești să-ți îmbogățești cunoștințele de specialitate și cele de cultură generală 7 Sint întrebări cărora încercăm să le dăm răspuns atît în uzină, cît și în afara ei. Sîntem o brigadă de 40 de strungari, majoritatea tineri, formați în școlile întreprinderii și profund atașați de întreprindere, mindri de marca „I.M.F.", care ne reprezintă atît în țară, cît și peste hotare. Sîntem, nu exagerez, ca o familie împărtășind împreună bucurii și necazuri. Ne judecăm cu exigență, uneori cu asprime rezultatele — lunar, în cadrul ședinței de grupă sindicală, cițiva dintre membrii brigăzii prezintă rapoarte individuale de activitate. Participăm împreună la manifestări cultural-educative, mergem în excursii cu familiile, ne cunoaștem mai bine. Datorită acestui climat, îndatoririle, conștiinciozitatea, răspunderile intră in reflexele activității de fiecare zi.

Cîți dintre cei ce vizitează întreprinderea „Electrotimiș" și sînt plăcut surprinși atît de modernitatea ei, cît și de înalta tehnicitate a produselor sale — majoritatea unicate de înaltă competitivitate —zîș'i pot imagina că uzina aceasta, care poarta pe frontispiciu însemnul de „Erou al Muncii Socialiste", a apărut în peisajul Timișoarei Cu doar un deceniu și jumătate în urină ? Prin creațiile, „stilul" și „școala" sa pare o întreprindere de veche și consolidată tradiție.— Care considerați a fi, în condi

țiile dv., problema nr. 1 a perfecționării conducerii științifice 7— Problema problemelor, și nu numai la noi în uzină — răspunde directorul întreprinderii, Arke Marcus — este formarea și afirmarea gîndirii. economice, ridicarea sa ia nivelul dotării tehnice, racordarea Ia cerințele dezvoltării de tip intensiv, în asța trebuie să se manifeste, cu pregnanță sporită, implicarea și răspunderea cadrelor din economie. întâlnești mult mai mulți oameni preocupați, acaparați de aspectele tehnice decît de cele economice. Mulți se lasă vrăjiți de cutare noutate fără să-și pună întrebarea sine qua non : cit costă 7 Au venit la noi diverși beneficiari să le fabricăm roboți, însă nu știau exact la ce urmau să-i folosească, dacă aveau sau nu cu adevărat nevoie de ei. Dar le-ar fi ei realmente utili, adaptați cerințelor respectivei fabricații, ar crește eficiența 7 Acestor elementare întrebări nu știau să le răspundă, erau insă dispuși să cheltuiască pentru a fi în pas cu „moda roboticii". La fel și unii proiectanți de-ai noștri, care ne propuneau lucruri de-a dreptul imposibile, fără să se întrebe o clipă cît ne-ar costa o astfel de „jucărie". Cind am făcut analiza la bani mă

runți, arătînd risipa din proiect, unul din autori s-a justificat : nu ne costă mare lucru, vedeți doar că am redus componentele procurate din import. Cum. l-am întrebat, dar țițeiul, minereul de fier, energia in plus, astea nu costă 7 Mi-am dat seama că avea o optică exclusivist tehnicistă, ca să nu zic eronată.— Cărui fapt i se datorează 7— Vedeți, școala noastră pregătește ingineri, tehnicieni foarte buni. Dar nu acordă aceeași atenție pregătirii lor economice. In loc de a învăța subtilități matematice ce vor fi 

folosite numai de vîrfurile din cercetarea științifică, e mult mai util, pentru ceea ce au efectiv de făcut viitorii specialiști, să aprofundeze problemele rentabilității. Avem nevoie de ingineri cu temeinice cunoștințe organizatorice și economice, de conducere științifică. Numai o astfel de pregătire, în condițiile din prezent și perspectivă ale economiei românești, le poate asigura statutul efectiv de buni specialiști, buni revoluționari. Responsabilizarea reală pornește de la o capacitate corespunzătoare, de la formarea unei gin- diri economice vii, creatoare. Conștiința datoriei se demonstrează practic, concret, cu argumentele eficienței economice.
Se știe că valoarea conducerii științifice nu se măsoară după numărul de ședințe și hotăriri. Rezultatele se evaluează, în primul rînd, după rezultatele directe obținute, deci după felul cum deciziile capătă viață în activitatea productivă, la fiecare loc de muncă. Autocondu- cerea muncitorească își trage forța din bunul mers al fiecărui colectiv, din competența, perseverența, dăruirea cu care acționează fiecare dintre comuniștii investiți cu răspunderea 

conducerii și coordonării formațiilor de lucru. Din priceperea lor de a împleti sarcinile economice cu cele politico-educative. Pe această temă, corespondentul „Scînteii" în județul Hunedoara, Sabin Cerbu, a purtat următorul dialog cu maistrul miner Ștefan Alba din Petrila, șeful uneia dintre cele mai vestite brigăzi din bazinul carbonifer al Văii Jiului.— Despre formația de lucru pe care o conduceți se vorbește nu numai ca despre una dintre fruntașele întrecerii, ci și ca despre o .adevărată școală a răspunderii muncitorești. Care este „secretul" acestei școli 7— N-avem secrete. Conștiința muncii pentru țară.— Ați format pină acum zeci de ortaci. Ce le spuneți tinerilor cind ii primiți în brigadă 7— Doar atât : cele două cuvinte — conștiință și cărbune — incep cu aceeași literă și amîndouă au o importanță covârșitoare asupra muncii și existenței noastre. Lăsăm mai mult faptele, exemplul personal să vorbească. Avem mulți comuniști în brigadă foarte pricepuți in mînuirea acestui limbaj al exemplului care ii ambiționează pe tineri, le cultivă sentimentul mîndriei muncitorești. Multă dreptate are tovarășul Nicolae Ceaușescu spunînd că dezvoltarea dragostei de muncă, a spiritului de răspundere constituie factorul principal al formării omului.— Ce „materii" se predau la școala brigăzii 7— Ordinea și disciplina, perfecționarea profesională, coeziunea morală și spiritul de întrajutorare. Noi a- preciem gradul de conștiință după fapte. Se asigură cantitățile de cărbune prevăzute și în condițiile de calitate stabilite 7 Dacă răspunsul este afirmativ — și este, căci în prezent, datorită unei metode înaintate, obținem zilnic cu peste 4 tone mai mult pe fiecare post de lucru din abataje — înseamnă că spiritul revoluționar devine faptă revoluționară. Este principala noastră sarcină comunistă.Pe aceeași temă, corespondentul din Dolj, Nicolae Băbălău, a consem

nat mărturia Eroului Muncii Socialiste Dumitra Antonie :— Am avut adesea marea bucurie de a-1 întimpina pe secretarul general al partidului cu prilejul numeroaselor sale vizite de lucru aici la noi, la „Electroputere". Ne-a apreciat in repetate rînduri munca, reușitele care au făcut să realizăm în prezent, în numai o lună, aproape întreaga valoare a producției industriale a Craiovei din anul Congresului IX. Dar, de fiecare dată, dovedind marea încredere în capacitățile colectivului nostru, ne-a îndemnat să realizăm o nouă calitate a muncii impusă de dezvoltarea intensivă a întregii economii românești. Ne-a cerut, de asemenea, să facem din uzină o tot mai puternică citadelă industrială a producției de înaltă calitate, de înaltă eficiență, dar și o cetate a educației și culturii, a luptătorilor revoluționari pentru construcția socialismului și comunismului. Este un însufleți- tor îndemn, repetat de curind pentru toate organizațiile de partid, pentru colectivele de oameni ai muncii din întreaga țară. Intr-adevăr, „Electroputere" este în prezent o cetate a tehnicii de vîrf, competitivă pe piața externă. Dar studiind recentele expuneri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, unde se critică o anume răminere în urmă a activității politico-educative, am înțeles limpede că în munca noastră, a comuniștilor, n-am asigurat atenția cuvenită ridicării nivelului politico-ideologic, a conștiinței socialiste pe măsura dezvoltării torțelor de producție. Ne rămîne să clădim, cit mai repede, și „citadela educației și culturii revoluționare" din care să fie înlăturate neajunsurile ce țin de un grad de conștiință scăzut, unele manifestări de indisciplină, absențe și Întârzieri, care trebuie să întâmpine mai multă fermitate și exigență. în pregătirea apropiatei plenare a Comitetului Central acționăm cu răspundere sporită, cu perseverență, pentru a folosi din plin „forța motrice" care este conștiința revoluționară.
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ORGANIZAȚIA DE PARTID DIN 1NVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR
FACTOR DINAMIC AL ACTIVITĂȚII UNIVERSITAREAdunarea generală de partid a organizației de bază I de la Facultatea de medicină generală din București și-a propus să înfățișeze și să dezbată activitatea desfășurată pentru o temeinică pregătire profesională și politică a studenților din anul I si II. precum și modul în care organizația de partid, consiliul profesoral, asociațiile studenților comuniști transpun in viață prevederile Îmbunătățirii muncii educative în rindul studenților. Este — lesne poate fi observat — o tematică pe cit de amplă și de complexă, pe atît de actuală ; ca în oricare unitate a invățămintului nostru superior, și la Facultatea de medicină generală se apreciază, pe bună dreptate, că deplina integrare a studenților din primii doi ani în stilul universitar de muncă si de viață constituie o condiție hotărîtoare a calității în formarea viitorilor specialiști, iar a- cest proces, se știe, ciștigă mult in adincime cită vreme pregătirea profesională se înfăptuiește pe i fondul unei înalte conștiințe politice, etico-morale, patriotice.In acord cu structura și cu importanța deosebită a acestei tematici, comuniștii mediciniști au fost da acord ca biroul să Înfățișeze in adunarea generală mai întîi concluziile discuțiilor individuale referitoare tocmai la obiectivele supuse atunci dezbaterii. După care a fost prezentat un referat incitant, de o ținută teoretică remarcabilă, referitor la stilul de lucru al muncii de partid și Ia principalele obiective ce se cer înfăptuite in perioada următoare, astfel incit prin participarea ulterioară la discuțiile purtate, in orizontul acestor idei, să fie puse în evidentă și in valoare modalitățile optime de integrare armonioasă a tuturor studenților și de perfecționare multilaterală a activității universitare.Și se cuvine remarcat că desfășurarea adunării generale, potrivit acestei ordini de zi adoptate, s-a dovedit a fi. pină la un anumit punct, în acord deplin cu obiectivele propuse. Mai întîi, concluziile asupra discuțiilor individuale au renunțat — și credem că bine au făcut I — la acel obositor iz bilanțier întîlnit nu o dată în dezbaterile universitare în care se ambiționează cu orice chip să se introducă instrumentul statistic chiar și acolo acesta nu poate spune totul. în procentelor și proporțiilor mai sau mai puțin echilibrate, s-â un climat favorabil dialogului, dar intervențiilor responsabile, an- gajante, cu atît mai mult cu cit au fost puse limpede in lumină mai cu seamă neîmplinirile care incă influențează stilul de lucru, capacitatea organizației de partid de a stimula si mobiliza energiile comuniștilor pe direcții de fond șl de perspectivă ale educației universitare.

S-a remarcat, de pildă, că din discuțiile individuale ies frecvent în relief observații și propuneri referitoare îndeosebi la activitatea de ansamblu a organizației de partid (tematica adunărilor generale, nivelul general al dezbaterilor ș.a.m.d), care, evident, sint de un real folos în munca biroului, dar nu de fiecare dată se efectuează și o evaluare concretă, critică și asupra modului în care munist iși îndeplinește profesionale și obștești.tă pricină, s-a afirmat pe bună dreptate că analiza lipsurilor, neajunsurilor. încă frecvente în învățămintul preclinic, nu întotdeauna determină angajarea eficientă a fiecărui comunist pentru înlăturarea lor. iar pe lingă ansamblul studenților buni, își fac simțită prezența și studenți

autocritică, fiecare co- îndatorirlle Din aceas-

denți, să-i transformi în coautori ai propriului proces de educare, fără intervenția lor participativă. Dar cum in asemenea cazuri consemnărilor despre prezența uneia sau alteia dintre neimpliniri le este Pricind preferabilă analiza cauzelor, la sflr- șitul adunării am vrut să cunoaștem motivul pentru care. într-o dezbatere de asemenea însemnătate pentru îmbunătățirea muncii educative în învățămintul superior, unde reușita a fost limpede condiționată de activizarea studenților, tocmai intervenția acestora a lipsit. De ce ? Răspunsul a venit dintr-un grup de tineri mai degrabă decît ne așteptam ; „Aproape tot ce s-a spus astăzi despre obiectivele și căile de întărire a climatului formativ in facultatea noastră, toate observațiile critice și in bună parte autocritice

•upe-tervenția factorilor ierarhici 
riori.In sprijinul acestei concluzii fost prezentate o seamă de mente faptice, nu o dată repetate, și ele. de la un an la altul în adunările de partid, fără ca problemele vizate să-și găsească soluționarea. Bunăoară, în darea de seamă asupra activității desfășurate de organizația de bază Medicină generală I in perioada septembrie 1985 — februarie 1987 se spune : „Unele problemă ne- rezolvate de mai mulți ani și care se impun soluționate cu sprijinul conducerii facultății și al institutului — cit mai urgent — Se referă la baza materială de lâ nivelul fiecărei discipline". Urmează apoi o seamă de exemplificări cu discipline la care lucrările practice au un efect minim din

ne-au argu-

Spitolul județean din Tirqu Mure?
0 adunare care ar fi putut fi foarte bună,

dacă n-ar fi existat... unele absențe la dezbateri

unde lipsa mult creat așa-

cu un comportament necorespunzător, față de oare nu se adoptă consecvent exigenta cuvenită.A urmat apoi un incitant referat al biroului despre principalele mutații intervenite in statutul educatorului universitar, cu sarcinile specifice acestuia și, deopotrivă, organizației de partid din învățămintul superior medical, sarcini țintind cu precădere mai buna cunoaștere a studenților, mobilizarea șl transformarea lor in coautori ai propriului proces de formare multilaterală. Reliefarea celor mai bune modalități practice de înfăptuire a acestui obiectiv, definitoriu pentru reușita educației universitare, a rămas, firesc, in sarcina participanți- lor la dezbateri, ceea ce a imprimat lucrărilor adunării generale un accent de unitate și de continuitate, iar intervențiilor vorbitorilor, concretețe și indeobște numita supunere Ia obiect. Aici intervine insă „punctul" de care vorbeam : dintre comuniștii care au luat cuvîntul în dezbatere, toți sint cadre didactice universitare, dar nici un student, deși in această organizație de bază activează 37 student! comuniști, iar apeluri la intervenția lor au fost formulate in mai multe rinduri de secretarul B.O.B., insă fără rezultat. (Intervenția ulterioară a secretarului A.S.C. pe facultate, ales în prezidiul adunării generale, a avut mai mult un caracter explicativ și n-a putut suplini — nici n-avea cum —- îndelung așteptatul cuvînt al studenților comuniști).De prisos să mai adăugăm că tocmai o asemenea absență a diminuat reușita adunării generale, fie si numai pentru faptul că nu este posibil să-i cunoști și să-l mobilizezi pe stu-

referitoare la neîmplinirile care încă mai dăinuie in desfășurarea cursurilor. seminariilor. a lucrărilor de laborator, in activitatea din cămine și de la cantine, ca tot atiția factori ai climatului educativ universitar. aproape totul a mai fost spus de atitea și atitea ori pină acum fără ca, intre timp, să se fi Îmbunătățit prea mult stările necorespunzătoare de lucruri. Și atunci ? De ce să mai luăm cuvintulȘi se cuvine arătat că acest răspuns nu se depărtează prea mult de cel ce l-am primit, la sfirșltul adunării generale, in discuția avută cu secretarul și, respectiv, cu secretarul adjunct cu propaganda al B.O.B. Documentele de organizație, cit și întregul dialog purtat cu referire la problematica acestora pledează in favoarea ideii că biroul organizației de bază desfășoară aici o activitate neîntreruptă, pasionantă, străduindu-se să elimine sau cel puțin să diminueze lipsurile cu care se confruntă viața universitară din această facultate ; în acțiunea lui de neîntreruptă perfecționare, reușește să-și asocieze mare parte dintre factorii structurilor universitare constituite la nivel de facultate ; pe această bază s-au efectuat vizite la cursuri, seminarii și lucrări practice (hiătologie, fiziologie, anatomie, biochimie), s-au purtat discuții cu membrii acestor colective, iar analiza activității didactice și de cercetare, precum șl conținutul științific și ideologic al unor cursuri (histolo- gie, biologie celulară ș.a.) au făcut obiectul dezbaterilor in adunările de partid. Dar neajunsurile din desfășurarea invățămintului de medicină generală eovirșese uneori Inițiativele și străduințele, aricit de pasionante, ale reclamind urgent in-

pricina lipsei unor aparate, reactivi și animale de laborator, despre care darea de seamă subliniază în continuare pe bună dreptate : „toate acestea contribuie într-a- devăr Ia erodarea calității lucrărilor practice, fac dificilă acoperirea numărului mare de ore a- fectate acestor activități (cite 3 ore lucrări practice)". Iar observații cu conținut asemănător revin frecvent în documentele organizației de partid, alcătuite ulterior sau anterior datei amintite. Și aceasta, să reținem. în timp ce pe parcursul ultimilor ani. prin Facultatea de medicină generală din București au trecui mai multe brigăzi de îndrumare și control, a căror sarcină expresă a fost tocmai perfectionarea de ansamblu și universitare.Și iată cum, venții energice rului, centrului universitar și rectoratului pentru a fi soluționate din mers și definitiv asemenea probleme organizatorice cu care se confruntă această facultate cu un prestigiu cunoscut și recunoscut astăzi pretutindeni, eforturile, pricit de remarcabile. ale B.O.B. se consumă ineficace, iar inițiativele sale nu reușesc întotdeauna să mobilizeze conștiința participării active la crearea unui climat de exigență și autoexigență care să situeze întregul proces de Invățămînt superior la cele mai înalte cote de calitate. Pentru că tocmai în acest sens — de angajare profundă în optimizatei întregii vieți universitare și de concentrare a forțelor pe direcțiile esențiale ale dezvoltării și modernizării. de cultivare a spiritului aut.o- perfecționărif necontenite — este statuat în documentele partidului nostru roiul conducător a! organizației de partid, ea centru vital al activității de calitate, laborator al gîn- dirii și ăl creației de înaltă eficien
ță socială.

de amănunt a viețiiîn lipsa unor inter- dln partea minisfe-

MlhaJ IORDANESCU

PERFORMANȚE ȘCOLARE
UNDE-I ETICA?

Se pare că „siste
mul" a fost „descope
rit" mai intil in re
țeaua librăriilor. Des
pre ce e vorba ? Vă- 
zlnd că intotdeauna 
cărțile bune — proză, 
poezie, teatru, repor
taje, eseuri — se vind 
ca plinea caldă, că ti
raje impresionante se 
epuizează in citeva 
ore, cuiva i-a venit 
„ideea" ca, datorită 
acestei cereri a cărții 
de valoare, să scape 
și de lucrări care zac, 
prăfuite, in raft. Zis 
ții făcut. „Inventivul" 
a rostuit niște celofan 
și niște panglici, a 
ambalat la un loc car
tea mult solicitată cu 
alta — uneori chiar și 
cu două-trei ! — fără 
căutare. Pe pachetul 
in care cartea nouă 
face nepotrivită tovă
rășie cu cele îngălbe
nite de vreme a pus 
o etichetă pe care a 
scris frumos : cadou.

Datorită acestei năs
trușnice găselnițe, a- 
cestui nedorit „cadou", 
pe lingă o Carte ce te 
interesează, mat ești 
nevoit să cumperi încă 
una care nu intră in 
nici un fel in sfera de 
preocupări. Mergem 
mai departe șl admi
tem : e posibil ca vo
lumul „îngălbenit" să 
aibă o anumită valoa
re. să fie interesant, 
dar pentru alt cumpă
rător decit pentru ace
la care nu dorește 
să-l albă !

Din păcate, nepotri
vitul procedeu a proli- 
ferat și in alt dome
niu. lată Ce se poate 
intimpla cind te duci 
la casa de bilete a cile 
unui teatru :

— Mai aveți bilete
1 pentru spectacolul x ? 
’ — Mai sint citeva,
i dar mai multe avem 
l pentru spectacolul y. 
ț — Spectacolul y l-am 

văzut.

— Păi, nu vă putem 
da bilete pentru spec
tacolul X dacă nu luați- 
și pentru y.

— De Ce ?
— La spectacolul y 

nu prea vine publicul. 
De aceea, de citeva 
luni, un spectacol tră
iește pe seama celui
lalt.

— Și e just să se in- 
timpie așa ?

— Just, nejutt. n-a
vem altă soluție.

Dacă aceasta („n-a- 
vem altă Soluție") ar 
fi doar părerea casie
riței respective, mai 
treacă-meargă. Dar 
„soluția" a fost adop
tată ji de conducerea 
teatrului cu pricina si 
răspindirea ei dove
dește că e vorba de 
o mentalitate dăună
toare. Teatrul, prin 
realizările sale de 
mare valoare, prin ni
velul său general, 
deosebit de ridicat, a- 
tins mai ales in ulti
mul timp, se bucură 
de aprecierea caldă a 
publicului. O aseme
nea mișcare teatrală 
refuză „soluțiile" de 
genul amintit fi o im
pune pe singura dem
nă de statutul său : 
spectacolul de calitate; 
spectacol ce ar putea 
șl ar trebui fi el În
suși mai atent și mai 
divers popularizat.

Dar întreaga 
tiune mai are 
implicații, ce 
fi trecute ușor 
derea. Ddcă ne 
bine, nu se rezumă to
tul la faptul că „un 
Spectacol trăiește pe 
searha altul spectacol", 
că o carte „trăiește" 
pe seama alteia. In 
realitate, un dramaturg 
neinspirat ori netalen
tat, un 
fantezie 
me, un 
reușește

ches- 
și alte 
nu pot 
au ve- 
gindim

regizor fără
$i profunzi- 

autor care nu
să pătrundă

în adevărurile bieții ii 
să le transfigureze ar
tistic sint promovați 
artificial pe seama al
tora, li se asigură ar
tificial un statut mo
ral nemeritat. Deoa
rece dacă un spec
tacol „merg e" — 
chiar și proptit de al
tele ! — dacă o carte 
„se vinde" — chiar și 
pe seama altora ! — 
editurile vor tipări noi 
ediții sau noi volume 
ale aceluiași autor, 
teatrele vor monta noi 
piese ale aceluiași 
dramaturg sau cu a- 
celași regizor. Și ast- ’ 
fel, împotriva curentu
lui general, dominant, 
de promovare a valo
rilor autentice, exis
tent in cultura noas
tră, „inițiative" locale 
de felul celor aminti
te creează, ici-colo, 
portițe care fac posi
bilă strecurarea 
valorii.

Desigur, nu 
permis să fie „forțată 
mina" cititorului și a 
spectatorului prin pro
cedee de acest 
care, totodată, ,
contribui la deforma- y 
rea gustului in recep- < 
tarea operei 'de artă. ' 
Difuzarea produsului l 
artistic nu poate fi lâ- ’ 

forță de pătrundere și l 
de educare.

Gh. ATANASIU

în județul Dolj — ce a Ocupat 3 ani consecutiv locul 1 pe țară în întrecerea socialistă in invăță- mînt — consiliul județean al educației și invățămintului a inițiat un sistem unitar de stimulare a performanței școlare, sistem susținut de ample acțiuni educativ-fofma- tive pentru Înțelegerea necesității asimilării valorilor științifice, tehnice și culturale. „Cu argumentele realizărilor se poale aprecia că in majoritatea unităților de invățâmint s-au reconsiderat concepția și activitatea cadrelor didactice chemate să asigure pregătirea temeinică a tuturor elevilor, ințelegîndu-se obligația că toate concursurile școlare pe discipline de invățâmint sau pe meserii nu se adresează unei -elite-, ci întregii generații tinere", a ținut să precizeze prof. Gheorghe Călburea-

tiu, inspector gerteral a! Inspectors tului școlar al județului Dolj. Un argument ilustrativ îl constituie premiile Obținute în acest ah de elevii doljeni la faza republicană a concursurilor pe discipline de învă- țămint (96 de premii și mențiuni — 138 de eleVi participanți), precum și premiile obținute la etapa națională a concursurilor pe meserii — la unele din acestea fiind gazdă Liceul industrial „Electroputete" Craiova" (119 premii și mențiuni — 137 participanți). în fotografii : aspecte de la activitatea de învățărtiint, cu un pronunțat caracter aplicativ, ce se desfășoară in cabinetele ihter- diseiplinăre de tehnică de calcul și infbgftlătică și de mașinii-aparate- acționări de la" Liceul industrial nr. 3 C.F.R. Craiova. (Nicolae Bă- bălău).
Foto : Eugen tficliisCanu
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*

*

fel i pot ’

non-

este

sdtă, nici chiar spora
dic, nici chiar intim- 
plător, sub incidența 
unor asemenea prac
tici. care nu dovedesc 
respect și încredere 
față de public. A- 
ceasta cu atît mai 
mult cu cit. prin tot 
ce au covirșitor mal 
bun. si cartea Și sce
na promovează cu ta
lent. cu mare putere 
de convingere, înalte
le principii morale ale 
eticii și echității so
cialiste, au o mare
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SISTEMATIZAREA ȘI MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR
PARTE INTEGRANTĂ A DEZVOLTĂRII SOCIALISTE A TĂRII

•J

Să muncești și să trăiești
in comună ca la oraș„Cu vreo două decenii în urmă — își amintește primarul comunei Gherăseni, Trandafir Buturugeanu — țăranii din comuna noastră erau identificați in piețele Buzăului după futldătoarea de la căruță, care, in • partea superioară, avea conturul unei foi de varză". Legumicultori ca atiția alții din alte părți ale județului Buzău, unde această îndeletnicire are o îndelungată tradiție. Și comuna Gherăseni era la lei ca altele : departe de orice confort, necum cel o- rășenesc. Fundăt.orile-emblemă au dispărut, dar tradiția recoltelor bogate a rămas, s-a amplificat. încă din 1978 cooperativa agricolă de producție Gherăseni a fost distinsă cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste" nentru rezultatele bune obținute in ‘tură, iar în acest an lo- pun baze pentrupentru re? legumicult cuitorii comunei obținerea Înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".An de an, chiar și în condiții climatice mai puțin favorabile, la Ghe- răseni a-au obținut producții medii la hectar care pentru multe alte u- nități agricole buzoiene păreau... de necrezut.— Sint, de fapt, roade ale hărniciei și priceperii oamenilor — consideră primarul comunei. Hărnicie o- glindită și, in egală măsură, stimulată și de noile condiții de muncă, de noua fizionomie a așezării noastre, înscrisă ferm pe traiectoria devenirii socialiste, asemenea tuturor localităților țării.Printre noutățile edilitar-gospodă- rești care au îmbogățit comuna in ultimul timp se numără noile săli de clasă de lă școala din satul de reședință, dispensarul uman, cele două blocuri de locuințe pentru specialiști, extinderea rețelei de apă potabilă și a centralei telefonice automate cil încă 130 de posturi, numeroase case noi.- Toate realizate prin participarea lor comunei.Localitatea te straiul de nilor ei Care lă Oraș, ci aduc orașul acasă la ei.„Cu opt ani în urmă, la unele ferme de cîmp prezența cooperatorilor la lucrările de întreținere a culturilor era necorespunzătoare, continuă interlocutorul. Zilnic, citeva sute de oameni se urcau în autobuzele ce ii duceau la Buzău. Eram in dilemă : CU cine avem de-a face ? Cu săteni care lucrează la oraș sau cu orășeni care trăiesc la sat ? Contractele încheiate și mai ales livrările de produs'e agroalimentare la fondul de stat se situau sub nivelul cerințelor și al posibilităților".Astăzi „dilema" a încetat să mai existe. In primăvara lui '82 numărul navetiștilor se redusese la mai mult de jumătate, iar acum ei constituie sub 10 la sută din populația activă a comunei. Foarte mulți tineri, după absolvirea liceului agroindustrial de la Buzău sau Rimnicu Sărat, a școlii profesionale de mecanizatori de la Smeeni, au revenit acasă, la Ghe- răseni, și lucrează la cooperativa a- gricoiă. la S.M.A. sau în unitățile de industrie mică ale consiliului popular și ale cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. Acum la sat se poate munci, trăi și cîștiga... ca la oraș.Desigur, principala preocupare a comunei a rămas tot agricultura. Iar oamenii, in special tinerii, s-au convins că meseria de țăran este, ca și oricare alta, o brățară de aur cînd o înveți temeinic. în această schimbare difl Viață comunei, un rol determinant l-au avut cooperativa a- - gricolă de producție, oamenii, specialiștii care o conduc. Despre inginerul Vălerîu Călin, președintele cooperativei agricole, locuitorii comunei zic că, din octombrie 1981. de cind a preluat această funcție, locul potrivit a fost „înzestrat" cu omul potrivit.Este greu, foarte greu să-l afli birou. L-am găsit abia spre seară ferma legumicolă.- Dacă dumneavoastră vreți

nemijlocită a locuitori-Gherăseni își pregăteș- oraș. Prin munca camelia mai pleacă de acasă

Cere interesul producției — ne spune președintele cooperativei agricole de producție. în frunte cu primarul. Nu știrbim răspunderea și inițiativa nimănui. Dimpotrivă, ținem seama de sfaturile oricui, îndeosebi ale țăranilor care au o experiență îndelungată și cunosc bine tarlaua noastră de 3 228 hectare. Și apoi, la noi, ih rindul conducerii cooperativei, al șefilor de ferme și formații s-a încetățenit o vorbă : „Dacă vrei să fii sigur că treaba va merge bine, mergi la fața locului, dacă vrei să afli de la a treia mină, trimite pe altcineva sau dă telefon". Pornind de la legumicultura, care ocupă 155 hectare, la toate celelalte culturi, conform principiilor muncii in acord global, noi dăm pe mina oamenilor soarta producției de pe mari suprafețe Am invățat să prețuim și să valorificăm fiecare palmă de pămint. Numai în această primăvară, împreună cu primarul, cu deputății, ăm readus in circuitul productiv aproape 5 hectare, prin desființarea drumurilor inutile din cadrul fermelor vegetale, prin restrîn- gerea spațiilor de depozitare a unor materiale. I-am ajutat pe bătrînii din comună să-și are și să-și cultive terenurile din jurul caselor, pornind de la ideea că pămintul, indiferent în curtea cui se află, trebuie să producă. fiind o avuție a Întregului popor.La ferma legumicolă facem cunoștință cu șeful acesteia, tinărul inginer Adrian Covaliu. un alt om potrivit pentru un loc potrivit. A venit aici acum șapte ani, împreună cu soția. îmbinînd cunoștințele acumulate în facultate cu experiența unor legumicultori pricepuți, ca Ion Hie, loan Otlcel, Maria Cocor, Eca- terina Mihalcea. Ana Necula și alții, tinărul specialist a izbutit să imprime muncii în fermă un caracter industrial, exprimat în rezultate an de an tot mai bune. Producțiile de 55 de tone de tomate. 28 tone ceapă, 36 tone varză la hectar au devenit „norme Obișnuite".— De fapt, putem spune că întreaga comună a devenit o familie unită, care iși apropie viitorul prin muncă responsabilă și angajare deplină — ține să completeze primarul comunei. O mare familie, în care o serie de specialiști, deși nu sînt originari din Gherăseni, s-au integrat efectiv și afectiv. Este cazul familiilor Victorina și Adrian Covaliu. Maria și Nicolae Nieulescu și al altora din domeniul invățămintului, al sănătății și, mai nou, a! micii industrii.Răminînd tot in domeniul agriculturii, reținem de la inginera Maria Nieulescu : „După absolvirea facultății, in 1971, am fost repartizată aici și mi s-a încredințat conducerea fermei de ovine și păsări. Buni legumicultori, cei din Gherăseni nu puneau însă prea mare bază pe creșterea animalelor. Treptat i-am ajutat să-și îmbogățească cunoștințele profesionale, să îndrăgească meseria

ds zootehnist. în afară faptului că retribuțiile celor din zootehnie au sporit an de an. cel mai mare cîștig pentru comuna noastră il reprezintă revigorarea unei îndeletniciri tradiționale — creșterea animalelor ih gospodăriile populației".Cei mai tineri șefi de ferme de la C.A.P. Gherăseni sint Ion Dobre și Vasile Clolacu, fii ai Satului, absolvenți ai liceului agroindustrial. A- cum 4 și, respectiv. 2 ani, cind ii s-a încredințat conducerea fermelor vegetale nr. 1 și 5, li s-a spus că trebuie să fie primii la producții. Dar cum ? „Ajutați de președintele cooperativei, de ceilalți șefi de ferme— ne precizează primarul comunei— cei doi tineri au invățat să -plămădească» bine pămintul și in aceă* an sînt hotăriți să obțină 3' 600 kg d floarea-soarelui, 9 150 kg porumb și 65 000 kg sfeclă de zahăr la hectar. După cum lesne se poate constata, tinerii au aici un cadru propice pentru afirmarea personalității, a competenței și pregătirii profesionale. Aceleași bune condiții de muncă, de aplicare a cunoștințelor dobîridite le au și tinerii din cele 16 secții prestatoare de servicii, care formează o adevărată industrie mică a comunei noastre, aflată in plină dezvoltare și afirmare".Acum două decenii, comuna Gherăseni era la fel ca altele, cu mulți oameni careDezvoltarea economică — dezvoltarea în primul rind a cooperativei agricole și, implicit, a comunei—a stabilizat forța de muncă și a asigurat instaurarea unei vieți spirituale, a unui climat cultural ca lâ oraș. în ultimii ani, pe lingă un ansamblu coral și alte formații, la Gherăseni s-a format o echipă de slujitori aihatori ai Tha- liei. La început, cu Marcel Dumitrescu,^ Costică Podgoreanu, Anișoara Bănuță și pină mai ieri cu inginerul Valeriu Călin, s-au prezentat pe scena căminului cultural piese într-u* act.. Pasiunea generată de fascinați artei, strîns legată de viața și aspirațiile lor, i-a îndemnat și po alții să urce pe scenă după ce se întorceau de Ia semănat, de la prășit sau de la recoltat. Satisfacțiile personale ale acestui colectiv de actori amatori au fost încununate la ultima e- diție cu un titlu de laureat al Festivalului național „Cîntarea României".La Gherăseni, o comună tot mai mindră din județul Buzău, cu oameni care prețuiesc pămintul, spo- rindu-i an de an rodnicia, nu s-au int.implat minuni. Condițiile de muncă și viață tot mai apropiate de cele de la oraș — pe care oamenii de aici și. le creează — au- ca suport hărnicia, destoinicia, dorința de auto- depășire și ambiția de a fi in frunte. Iar în fiecare an braștil devine o prezență tot mai vizibilă in viața sătenilor.

priveau spre... oraș.

Stelian CHIPERcorespondentul1 „Scînteii
Cindneglijența tulbură apele...Printre neasemuitele frumuseți cu care natura a înzestrat pă- m intui țării se află, fără lă, izvoarele, rile, și riurile armonios despletite pe întregul.

noastre indâia- piriu- atît de

la la_____ ___________________ ___ ,. să fiți prezent în toate sectoarele, ceilalți ce mai fac ? — l-am întrebat.— Sînt și ei prezenți acolo unde o
REALISMUL VISĂTORILOR

(Urmare din pag. I)lticid. să se adapteze realităților Poeți și bărbați de stat, ei au incarnat o rară alianță intr-o epocă de dezagregare a idealurilor care tindea să separe tot mai mult imaginația de adevărul vieții. Ne-au lăsat multe pagini de mai bune Său reușite, dar, eu marea operă au argilă istoriei : puncte de vedere autorii României moderne*. Imaginii visătorului iremediabil Închis in palatul de cleștar al fanteziei, a cărturarului ori scriitorului sechestrat benevol în „tur-

literatură, mai puțin siguranță, scris-o in din multe ei sint

nul de fildeș"' al reveriilor neatinse de valurile timpului i se opune, astfel, puternica replică a unei generații de militânți, de scriitori care, atenți la pulsul veacului, au fost Cu adevărat „suflet în sufletul neamului" lor, imaginea lor nu rămîfle însă înscrisă muzeal in zidul istoriei : ei se constituie pentru cultura română într-un model neperisabil. cu valoare permanent actuală, tin model și uri reper pentru ceea ce numim iiu doar sentimentul. dar și conștiința lucidă și responsabilă a participării la zidirea istoriei, la făurirea destinului națiunii

sub impulsul și idealurilor fiecărei „Scriitorii, dintre ei Anghed — au în decursul istoriei noastre fermentul ideilor celor mai nobile, operă lor revelind marile idealuri naționale și sociale, ' neaseă sensul istoria, scris și penița lor.glasului tării, ei n-au vorbit în pustiu, n-su fost profeți aiurea, ci numai aici, iar cuvintul lor a mărturisit semănătură de oase din care veșnic, din vecie

lumina epoci, cei mai buni arată Paul reprezentat
lucrarea lor cetățc- implieînd astfel sțire care curge 0 istorie Care s-a' cu singe, și cu Fiind ecou al ei

și pină azi. a renăscut fără oprire țara lor". Oameni ai unei aprinse conștiințe, ei su răspuns istoriei nu numai cu unealta fragilă, dar și cu cea de fier sau Oțel. ilustrînd astfel o splendidă identificare dintre verb și faptă. dintre vocația artistică și vocația civică a scriitorului, dintre scriitor și popor. Prin această profundă identificare. iși relevă actualitatea. conviețuirea în spirit cu slujitorii de azi ai condeiului, glnd și țelesuri derii și strucția
ale căror operă, faptă dau noi inși temeiuri răspun- participării la con- patriei socialiste.

ei teritoriu, este firesc ca o asemenea bogăție să fie ocrotită. îngrijită. Pentru amenajarea și păstrarea acestor daruri ale naturii, în țară funcționează Oficiul de Gospodărire a Apelor (O.G.A.). Trebuie arătat la Început că. oamenii muncii acest dcfrneniil efectuat -șt efectuează numeroase lucrări de ..îmblinzire" și„însănătoșire" a apelor (diguri și întăritori, decolmatări și plantări de arbori r>e maluri). In activitatea O.G.A. există încă loc pentru perfecționarea activității : o mâibună calificare a lucrătorilor, îmbunătățirea calității lucrărilor și promptitudine în efectuarea acestora etc. Dar, oricît de intensă ar fi activitatea O.G.A.. ocrotirea cursurilor de apă nu poate fî asigurată fără implicarea nemijlocită ă consiliilor populare, a Organismelor democrației socialiste din localitățile riverane. Or, adesea. această implicare nu numai că lipsește, dar este înlocuită cu

chiar de deși din au

acte ce duc la deteriorarea și poluarea apelor in localitățile riverane. Iată, malurile Rtușorului, ăpa ce trece pe lingă comuna Rucăr, porțiune bovița, piliți} devenit halde- de printre cei .care deversează gunoaie pe firul apei - se află, culmea, . Chihr și consiliul popular din a- mintita comună, care are menirea și atribuțiile să vegheze la puritatea apelor. Rîu- rile și piraiele Valea Caselor și Dîmbovița (in sectorul comunei Dragoslavele). Bughea și Strigoiul (în zona comunei Albești de Muscel), Argeșel și Valea Mare (comunele Valea Mare și Nă- mești) sint „drapate" cu gunoaie.Enumerarea situațiilor de acest gen âr putea continua. Si, din păcate, multe consilii populare, care trebuie să acorde o atenție deosebită mediului înconjurător-, păstrării curățeniei a- pei și aerului, negli- , jează această activitate sau o tratează cu superficialitate. Unii dintre primarii cărora li s-a atras atenția a- supra acestei atitudini ce duce la deteriorarea cursurilor de apă și urițesc chipul localităților au încercat să

precum și o a rîtilui Dim- căre preia amintit. au adevărate... gunoi,. Iar

ăe justifice prezehtînd chitanțierul cu amenzile aplicate celor vi- novați. Dar numai a- menzile rfu rezolvă problema, atît timp cit neglijența continuă să tulbure apele.în toate localitățile, inclusiv in cele care au privilegiul de a se învecina de apă, hîsme care sînt acțiunile rire și i » așezării respective. De ce nu sint atrase și in activitatea de o- crotire a acestei frumuseți și bogății care sint apele ?'Căci eon- diții pentru aceasta «xistă. Educarea oamenilor muncii, a tuturor Cetățenilor in spiritul dragostei față de frumusețile Și bogățiile patriei, îmbinată cu acțiunile practice ale populare calea cea mai de preVenire a actelor de poluare și degradare a cursurilor de apă, de ocrotire a a- cestui prețios patrimoniu, pe cate Sistem datori să-I păstrăm în întreaga sa frumusețe și puritate.

cu un curs există orga- demoeraticu : antrenate în de.. gospodă- înfrumusețare

consiliilor constituie sigură

loan DOBRESCU corespondent voluntar, împuternicital Consiliului Național ol Apelor Cîmpulung, județul Argeș
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Competență și contribuție esențială Prezentarea de condoleanțe
la Ambasada Italiei

la dezvoltarea tuturor ramurilor agriculturii
învățămintele unui util schimb de experiență organizat de Consiliul 

Național al Femeilor privind dezvoltarea mai puternică a sericiculturii

Zilele trecute a avut foc în județul Teleorman un schimb de experiență organizat de Consiliul Național al Femeilor, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Comitetul județean Teleorman al Partidului Comunist Român, consacrat participării femeilor la întreaga activitate din agricultură, modului in care comitetele și comisiile femeilor s-au angajat la traducerea în fapte a recentelor orientări cuprinse în Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R„ a sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului nostru la ședință comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii.Un accent deosebit a fost pus pe aportul femeilor la dezvoltarea sericiculturii, îndeletnicire străveche a poporului nostru, cu mari tradiții în satele teleormănene.A fost un schimb de experiență deosebit de util pentru că a îmbinat largi dezbateri cu vizitarea unor în care femeile au un rol deosebitprezentarea experienței în cadrul unor unități de frunte ale agriculturii noastre in producția agricolă și îh vioța satului.Pretutindeni, în zootehnie, în gospodării, trebăluind „în timpul liber" printre păsări și animale, la grădina de legume, la întreținerea-culturilor, întîlnim femei. Primarul comunei Drăgănești-Vlașca, Ivan Petre, ne spune că 51 la sută din populația activă a localității o reprezintă femeile. în agricultura județului Teleorman lucrează un număr de peste 250 de mii de femei, adică 65 la sută din forța activă din agricultură. Dovedind hărnicie și competență, 21 de femei sint primari, 5 sint directori de întreprindere, 14 sint președinte de cooperative agricole de producție, peste 320 sînt șefe de fermă in C.A.P., 590 de femei aufost alese secretare ale comitetelor și birourilor organizațiilor de partid, iar circa 600 desfășoară o rodnică activitate ca deputate în consiliile populare județean, municipale, orășenești și comunale. Radu Râciu, Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P., o prezintă pe șefa fermei legumicole. „Inginera noastră, spune președintele, este fiică a satului. După terminarea studiilor s-a întors acasă, iar noi, cunoscînd-o cit este de iscusită și harnică, am pus-o șefă de fermă, și nu ne-am înșelat". Inginera Clarisa Ganea explică oaspetelor venite în schimb de experiență că ferma este specializată pe tomate timpurii și ardeioase. meile care lucrează în mod per- nent la grădină sînt repartizate în vinci echipe, fiecare echipă repre- zentînd o microfermă cu gestiune proprie, cu plan de producție, de venituri și cheltuieli, ceea ce creează condiții pentru o bună gospodărire și rentabilitate.Cunoscînd cum femei, rezultatele ........ le obțin, găsești răspunsuri la multe întrebări : De ce comuna este ca o grădină ? De ce gospodăriile sînt frumoase și atestă bunăstarea ? De ce președintele Radu Râciu obișnuiește să spună : „Fără femeile noastre din cooperativă nu am fi ajuns atit de departe".Cooperativa agricolă de producție din comuna Drăgănești-Vlașca este una din unitățile de frunte ale agriculturii din țara noastră. Nu numai creșterea averii obștești de la 1 200 000 lei la 162 milioane lei, dar și producțiile vegetale și zootehnice care depășesc 110 milioane lei au spus mult oaspeților despre acest drum al hărniciei și al priceperii oamenilor de la Drăgănești-Vlașca. Un semn al puternicei dezvoltări il "mstituie și faptul că unitatea are urse să se ocupe nu numai de , oducția vegetală și zootehnică, ci și de numeroase alte sectoare aducătoare de venituri. între acestea un rol aparte il ocupă sericicultura. Pe aleile din incinta cooperativei, printre construcțiile zootehnice, alături de flori sint plantați și duzi. In aceste locuri vor fi plantate, în continuare.

muncesc aceste deosebite pe care

această toamnă garduri vii de duziîn „pentru creșterea viermilor de mătase. In toată comuna au fost plantați 8 900 duzi in terenuri intravilane, pe aliniamente, iar în curțile gospoda-

agricole de producție și director al Stațiunii de mecanizare a agriculturii Purani. Autobuzele cu participantele la schimbul de experiență opresc în dreptul S.M.A.-ului. De ce oare tocmai aici ? O mică surpriză.O hală imensă unde pînă de curînd s-au reparat tractoare și mașini agricole. Nici urmă că aici ar fi lucrat mecanici. A fost reparată, văruită. igienizată și are cu totul altă destinație pentru două luni de zile : creșterea viermilor de mătase. Serviciul contabilității din cadrul S.M.A. a primit sarcina să realizeze o producție de 1 400 kg gogoși de mătase. Contabila-șefă. Viorica Voican, celelalte colege. Ioana Trăis- taru, Aneta Lițeanu, Valeria Păunică, toate se ocupă cu multă pricepere de această crescătorie.Un grajd de vite, devenit disponibil prin trecerea animalelor la tabăra de vară, a fost curățat, igienizat și transformat într-o modernă hală de creștere a viermilor de mătase.

WS*C..XVX-1 600 de duzi. Preo-rilor s-au plantatcuparea pentru sericicultură este in comuna Drăgănești-Vlașca la loc de cinste. Primarul comunei informează că anul trecut s-au realizat în gospodăriile populației peste 800 kg gogoși de mătase, iar in acest an va fi realizată o producție de peste 2 000 kg. Există o preocupare mai mare din partea comitetului comunal și a comisiilor femeilor pentru dezvoltarea sericiculturii. Fiecare familie a primit cite 2—2,5 grame de larve de viermi de mătase, iar la școală și într-o încăpere disponibilă a căminului cultural, elevi și femei din unități neagricole se ocupă de creșterea viermilor de mătase. O întîlnim la căminul cultural pe muncitoarea Dumitra Măgureanu, supraveghind hrănirea unui lot de viermi mătase ajunși în a cincea zi viață : „îmi place și mă pricep creșterea viermilor de mătase, spune. De mică m-am ocupat creșterea lor, iar la nunta mea am avut numai prosoape din borangic țesute in casă".De la Drăgănești-Vlașca pînă în comuna Purani este o bună distanță. Oamenii din cele două localități teleormănene au multe trăsături comune, dar una este mai distinctă : hărnicia. Aici, gazdă este un alt Erou al Muncii Socialiste : Marin Nedea, președintele cooperativei

de de la ne de

Și aici vor fi valorificate 350 grame de ouă. adică realizarea unei producții de 700 kg gogoși de mătase. In comună există o adevărată plantație de duzi care asigură furajarea din abundență a viermilor de mătase. Ceea ce am văzut bine organizat la SiM.A. și C.A.P. am întîlnit în multe gospodării ale cooperatorilor.După încheierea, vizitelor în cele două unități agricole fruntașe, in gospodăriile cooperatorilor, participantele la schimbul de experiență au angajat un rodnic dialog asupra experienței din diferite județe și asupra celor văzute. Au fost prezentate pe larg contribuțiile femeilor, la dezvoltarea agriculturii, angajarea lor fermă pentru realizarea tuturor sarcinilor din această campanie agricolă.O subliniere impusă de conținutul dezbaterilor este necesară de la început. Comitetele și comisiile femeilor. cu sprijinul organizațiilor de partid, sint un factor tot mai activ în viața satului, reflectînd o realitate. o stare de fapt : marele potențial de creație, de muncă al femeilor, ponderea foarte mare a contribuției lor la înfăptuirea programelor din agricultură, la conducerea activității politice și satelor.Participarea mereu mai competentă a femeilor la
sociale aactivă și viața eco-

VALEA JIULUI IN EFORTUL DUBLĂRII PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
(Urmare din pag. I)— Lucrăm de zor. și noi, și constructorii de specialitate — ne informa ing. Ion Hortopan, directorul întreprinderii miniere Iscroni. Avem sarcina să punem cit mai repede in funcțiune noile capacități și să dăm cit mai curînd cărbune de la I«- croni. Deocamdată însă, vedeți, e șantier....Șantierul înseamnă cei 174 de constructori-mfneri ce-și execută singuri, in subteran, lucrările pregătitoare în vederea deschiderii cît mai curînd a „orizontului productiv", de unde ei vor extrage, în viitor, cărbune. Mai înseamnă (și înseamnă, în primul rînd) „constructorii de meserie", specialiștii cei mai buni cu care au venit, de la Cluj-Napoca și de la Deva, adjuncții de șefi de brigadă, ing. Adam Hristu (brigada de Ia Cluj-Napo- ca) și ing. Ortavian Mo- trescu (adjunctul șefului de brigadă de la Deva).— Am sosit pe șantier imediat după Anul nou — ne spune inginerul Adam Hristu. Am venit cu cei mai buni constructori, oameni cu experiența acestor tipuri de lucrări — incinte miniere, în general lucrări pentru deschiderea unor mine noi — și stăm în Valea Jiului cît va fi nevoie de noi. Dar vrem, desigur, să ne facem repede și bine datoria, că de cărbune e nevoie grabnic, iar la fel, e nevoie și șantiere....La Cîmpu lui cărbunele și-a arătat chipul cu puțin timp in urmă. Termenul prevăzut pentru acest eveniment era în trimestrul III al anului in curs, dar minerii au consemnat o dată pe care nu vor să o uite : 29 aprilie a.c. Prima tonă de cărbune, din extremitatea vestică a Văii, de la noua întreprindere minieră Cîmpu lui Neag s-a vrut și a fost prinosul efortului mineresc

de noi, pe alte

închinat zilei de Arminden. Ne spune inginerul Ovidiu Avramescu, directorul minei :— Mina avea termen de punere în funcțiune anul 1990. Dar, analizînd posibilitățile existente și . ținind seama de nevoia acută de cărbune pe care o resimte economia națională, am hotărît să punem noi, minerii, independent de constructorii ce au în antrepriză lucrările de deschidere, o primă capacitate in 1989 : apoi am analizat și am hotărît că putem să intrăm chiar din acest an cu o altă capacitate, de 50 000 de tone, in trimestrul III. Totul cum spuneam, în de- vans. Deja pregătim abatajele, am confirmat rezerva de cărbune, am tăiat prima tonă...Scurt, minerește, la o- biect.- Trebuie să întrebi, să cauți, pentru ca să afli că s-au aplicat aici sumedenie de idei originale, tehnologii în premieră, că „iscronii" de la Cîmpu lui Neag scotocesc nu numai în adîncuri, ci, cu deosebire, și în mintea lor, cău- tind și apiicînd cele mai eficiente și mai neașteptate soluții tehnice.La Valea de Brazi — nume cu totul nou în peisajul minier al Văii Jiului, mină complet nouă, modernă, unde producția se va realiza mecanizat în proporție de 84 la sută, lucrările de pregătire și deschidere sînt executate in proporție de 76 la sută, iar transportul — sută Ia sută mecanizat ; trebuie remarcat însă că prima capacitate este deja în al doilea an de producție. Intre timp, noi capacități sînt prevăzute eșalonat, se construiește in „foc continuu" și se extrage cărbune în „foc continuu". Al doilea complex va fi montat pină în 10 iulie ; deci, o nouă capacitate va începe, în curînd, să producă. Eforturi, muncă susținută și, mai ales, tehnică de miliarde. Tehnică de virf,

gîndită și concepută de specialiștii noștri.— Totul este de concepție românească — ni se spune și simți mîndria minerului care are sprijin solid într-o industrie puternică. în plin avînt.La Petrila-sud — mină nouă în producție.— Nu ne mai considerăm „mină nouă", sînt altele mai noi — ni se spune. Noi am împlinit de-acum vîrsta de un an de cînd producem, și dăm mereu cărbune peste plan. Cărbune superior, pîinea siderurgiei.Inginerul Emil Muru. directorul acestei atît de tinere întreprinderi ne mărturisește că în luna care a trecut, de pildă, s-au dat 1 200 de tone peste plan, tone care vin să întregească plusul de 4 500 de tone dat peste plan ceputul anului. de la in- Și aflăm

că. de fapt, lună de lună, minerii de la Petrila sud produc „cu plus". încă c rezervă de cărbune, sistematic pusă în valoare : inițiativa, dorința de autode- pășire, angajare rească.Tinerele mine Jiului, care vor bună parte, la sfîrșitul cincinalului acel plus de producție echivalînd cu cît produ?ea, la începutul cincinalului toată Valea Jiului, completează, de pe acum, frumos, un peisaj însuflețitor al efortului susținut, al dăruirii, al muncii pentru țară. Noii mineri, cei ce spun doar de puțină vreme în Valea Jiului „Noroc bun !“, folosesc această formulă parcă de cînd lumea, o folosesc din toată inima și o susțin cu admirabile fapte de muncă!

munci to-din Valea asigura în

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Translatarea primei instalații

de extracție la locul de montajDe la corespondentul nostru Sabin Cerbu aflăm că la una dintre cele mai noi mine din bazinul carbonifer al Văii Jiului, VALEA DE BRAZI, a avut loc ieri o premieră in mineritul din țara noastră. Translatarea la locul de montaj definitiv a unei instalații de extracție cu o inălțime de 53,5 metri, cea mai înaltă inst.alație de acest gen din țară și cu o greutate de 300 tone. Soluția, de mare complexitate tehnică, a fost elaborată de către specialiști de la Institutul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări miniere pentru huilă din Petroșani și aplicată în practică de întreprinderea de construcții-montaje miniere din aceeași localitate. Turnul metalic Și contrafortul au fost construite la sol, în atelierele proprii ale constructorului, apoi montate pe cricuri și cărucioare special amenajate pentru operația de translatare. In cursul zilei de ieri, cu ajutorul unei instalații hidraulice, brigada nr. 5 Valea de Brazi a constructorului, condusă de sub- inginerul Emil Tutunaru, a efectuat translatarea instalației pe locul definitiv de montaj la gura puțului ce are o adîncime de peste 600 metri. Prin montajul la sol și translatarea instalației de extracție la locul de montaj, durata de punere în funcțiune a acestei importante capacități de producție se reduce cu aproximativ 9 luni.

nomică și socială a satului românesc se înscrie, firesc, în procesul amplu ce s-a desfășurat în ultimele două decenii de atragere a femeilor la întreaga activitate economică, politică și socială, ca rezultat al aplicării hotărîrilor partidului în acest domeniu, a indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. al sprijinului și îndrumării permanente acordate de către tovarășa Elena Ceaușescu amplificării rolului și menirii femeilor în societatea noastră socialistă.Rezultatele obținute în domeniile care au făcut obiectul schimbului de experiență au fost pe larg și convingător ilustrate de intervențiile participantelor la schimbul de experiență prin prezentarea a numeroase exemple, date și fapte din majoritatea județelor țării.Așa după cum menționam, un punct aparte în dezbateri l-a constituit dezvoltarea sericiculturii, îndeletnicire cu precădere feminină. In acest an trebuie să se realizeze o producție mult mai mare de gogoși de mătase, fata de anul trecut.Din intervențiile participantelor la schimbul de experiență a rezultat și o serie de probleme care cer o soluționare operativă pentru ca activitatea in domeniul dezvoltării sericiculturii să se desfășoare cu bune rezultate. Să consemnăm cîteva dintre acestea :1. într-o serie de județe, cu toate insistențele, nu s-a primit cantitatea de material biologic planificată, ceea ce va face ca în prima serie de creștere a viermilor de mătase să se obțină o producție mai mică de gogoși de mătase.2. Sint încă numeroase județele unde organele de specialitate nu au realizat contractele. Îndeosebi cu gospodăriile populației, ceea ce îngreunează mult activitatea crescătoarelor care nu au materialul biologic și hirtia necesară pentru așternut și materiale dezinfectante. Printre a- ceste județe sînt Arad. Bacău. Bihor, Botoșani. Giurgiu. Mehedinți, Prahova. Satu Mare, Tulcea, Vaslui.3. Este necesară o mai atentă și insistentă muncă politică la care să participe mai activ și comisiile femeilor pentru a face cunoscute prevederile legale de cointeresare a crescătoarelor de viermi de mătase de a primi 30 la sută din producția de gogoși de mătase sau echivalent în borangic.4. Deosebit de importantă este asigurarea furajelor. O sarcină deosebită în asigurarea materialului sădi- tor revine Stațiunii centrale de sericicultură și unităților silvice, care trebuie să asigure pentru acest an un număr de 18 milioane puleți de dud ce vor fi plantați în curțile școlilor și gospodăriile populației, pe aliniamentele drumurilor și căilor ferate, culoarelor defrișate din zona rețelelor electrice și în incintele zootehnice ale cooperativelor agricole de producție și ale întreprinderilor agricole de stat.în această perioadă, oamenii muncii din agricultură sînt angajați în munca de întreținere a culturilor și recoltare a păioaselor. Concomitent cu acestea se desfășoară și activitatea de creștere a viermilor de mătase. Tocmai de aceea, ținînd cont de marele aport al femeilor in activitatea din agricultură. Consiliul Național al Femeilor, prin numeroase acțiuni de mobilizare a maselor de femei, își îndeplinește o datorie de înaltă răspundere, trâducînd în fapte marile și importantele sarcini stabilite de conducerea partidului.

La Ambasada Italiei din București a avut loc, mierturi, prezentarea de condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a lui Giuseppe Saragat, fost președinte al Italiei, fondator al Partidului Socialist Democratic.Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a Consiliului de Stat și a guvernului a prezentat condoleanțe o delegație formată din tovarășii Neculai Ibănescu, viceprim- ministru al guvernului, Eugen Tar- hon, ministrul silviculturii. Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe. Au fost transmise, de asemenea, sentimente de adîn- că compasiune familiei fostului președinte Giuseppe Saragat.Membrii delegației au păstrat un moment de reculegere și au semnat în cartea de condoleanțe.
„Expoflora ’88“Ediția de vară a tradiționalei expoziții florale „Expoflora ’88", organizată în parcul Herăstrău din Capitală, se înscrie în preocupările pentru a pune deplin în valoare potențialul peisagistic al zonelor verzi și de agrement destinate bucureștenilor, pentru îmbogățirea și înfrumusețarea cadrului de viață. Actuala ediție se distinge prin decoruri florale de o mare expresivitate, printr-o mare diversitate de plante ornamentale cu o bogată paletă coloristică. In pavilioanele centrale ale parcului, vizitatorii sînt atrași de expoziția de flori tăiate cu care decoratori iscusiți alcătuiesc forme și aranjamente pe cît de diverse, pe atît de frumoase. In ambianța peisagistică a parcului se remarcă, prin armonia euforiilor și nuanțelor, „Insula trandafirilor", apreciat loc de recreare și promenadă. In acest an. exponatele floricole cuprind sute de specii de flori și arbuști ornamentali, cît și veritabile grădini cu un specific aparte — grădini parfumate cu iasomie. busuioc și garofițe, grădină cu lavandă și plante medicinale — precum și o colecție de garduri vii din cele mai variate specii de arbuști. In zona centrală a parcului s-au creat covoare de flori multicolore, iar aranjamentele florale din expozițiile cu caracter permanent se constituie în veritabile mostre de frumusețe si puncte de atracție, aDreciate de un mare număr de vizitatori. (C. Bordeianu).
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Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 16 Iunie, ora 20 — 19 iunie, 
ora 20. In țară : Vremea va fl răcoroa
să în prima parte a intervalului, apoi 
se va încălzi treptat. Cerul va fi tem
porar noros. Local, în regiunile din 
nordul, centrul șl estul țării șl pe arii 
mai restrînse în celelalte zone vor că
dea ploi ce vor avea șl caracter de 
aversă. însoțite izolat de descărcări 
electrice. în prima parte a intervalu
lui. apoi, local, în vestul și sud-vestul 
țării. La începutul intervalului, izolat 
în nord-estul țării, cantitățile de apă 
pot depăși 13 litri pe metru pătrat în 
24 de ore. Vîntul va prezenta intensi
ficări izolate, la începutul intervalului 
în nord-estul țării, din sector nordic, 
iar în partea a doua a intervalului, în 
sud-vestul țării din sector sud-estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, mai mici în prima 
noapte, iar temperaturile maxime între 
20 și 28 de grade. Izolat mai scăzute în 
prima zi în nordul țării, dar mai mari 

partea a doua în regiunile sudice. 
București : Vremea va fi răcoroasă 
prima parte a intervalului, apoi se 
încălzi treptat. Cerul va fl temporar

Petre CRISTEA 
Stan STEFAN

In 
In 
în 
va
noros. Condiții de averse de ploaie șt 
descărcări electrice, mat ales în prima 
parte a intervalului. Vînt slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 14 și 17 grade, iar maxi
mele între 25 și 28 de grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
INFORMAT» DIN FOTBAL

Steaua și Dinamo, în finala „Cupei României"Pe stadionul „23 August" din Capitală ieri au avut loc, în cuplaj, semifinalele „Cupei României". In primul meci s-au întîlnit echipele Steaua, deținătoarea trofeului, și Sportul studențesc. Fotbaliștii de la Stăaua și-au impus superioritatea încă din prima repriză (Gh. Popescu a înscris două goluri). După pauză, replica echipei studențești avea să fie ceva mai curajoasă, dar conducerea jocului le-a aparținut tot steliștilor. După ce a devenit 2—1 (a marcat Sorin Răducanu), scorul a fost definitivat în ultimele minute ale partidei de Hagi, care a înscris cel de-al treilea gol al echipei sale. Soor final deci, 3—1 pentru Steaua.Cealaltă finalistă a actualei ediții a tradiționalei competiții fotbalistice este Dinamo București, învingătoare aseară, pe același stadion, cu 4—2 (3—1) în fața formației Victoria București.Finala „Cupei României" este programată duminică 26 iunie.• Pe stadionul „I Mai" din Constanța s-a disputat meciul internațional amical de fotbal dintre echipa Farul Constanta și formația japoneză Nippon Kokan Yokohama. Fotba-
★

VOLEI. La Florența s-a efectuat tragerea la sorți a grupelor turneelor finale ale Campionatului european de volei pentru juniori, ce se va desfășura între 22 și 30 iulie în orașul italian Bormio.In competiția feminină, selecționata României va evolua în grupa A, alături de formațiile R.D. Germane, Bulgariei, Poloniei, R.F. Germania și
teatre

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : A douăsprezece* noapte — 
18 ; (sala Amfiteatru) : Contrabasul 
— 18 ; (sala Atelier) : Muzee și mo
numente celebre din Spania. Pre
zintă : Victor Slmion — 17,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75) : „Treptele afirmării artis
tice". Ren6 Cristian Popescu — vioa
ră. La pian : Viorica Boerescu — 
17,30 ; (Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Cristian Mandeal.

români au obținut victoria culiștii .scorul de 3—2 (0—1).• La Hunedoara, în meci restanță din etapa a 31-a a campionatului diviziei A la fotbal, echipa locală Cor- vinul a întrecut (1—0) formația cu scorul de 5—0 C.S.M. Suceava.meciuri din grupa B turneului final al european de fotbal, în fața a 60 000 de disputat partida din-

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Am fost deosebit de mișcat de mesajul de felicitări pe care ați binevoit să mt-1 transmiteți cu prilejul realegerii mele ca președinte al Republicii Camerun.Vă adresez sincere mulțumiri și exprim, la rindul meu, dorința ca excelentele relații de prietenie și cooperare statornicite între țările noastre să se dezvolte tot mai mult.Vă rog sâ primiți, domnule președinte, asigurările celei mai înalte considerații.

PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun

Din țările socialiste
U.R.S.S.

Proiectul urbanistic „Moscova 2000“Cum va fi Moscova la sfîrșitul mileniului ? La această întrebare se încearcă să se dea răspuns prin proiectul complex, adoptat recent, privind dezvoltarea orașului pină în anul 2000 — se arată intr-un articol difuzat de agenția „Novosti". In primul rind. se va raționaliza geografia zonelor industriale, în prezent in număr de 65, inclusiv prin transferarea unor întreprinderi, mai ales a celor dăunătoare din punct de vedere ecologic, în afara orașului.Un important obiectiv constă în a- sigurarea cu locuințe corespunzătoare a fiecărei familii, pentru aceasta fiind nevoie de construirea a cel puțin 900 mii de noi apartamente. Pe lingă bugetul municipal, vor fi a- trase, în acest sens, surse financiare atit de la întreprinderi, cit și de la populație. Noile apartamente, înscriindu-se organic în zonele de parcuri ce se amenajează, vor beneficia de un grad de confort sporit. Construcțiile în centrul orașului se vor desfășura numai ținindu-se seama de profilul arhitectonic al

cvartalurilor existente. Aici se vor desfășura intense lucrări pentru reconstrucția monumentelor arhitecturale, iar multe din străzile și stradelele din centru vor fi transformate in zone pentru pietoni.O mare atenție se acordă în prezent dezvoltării sistemului de transporturi. Traseul metroului se va prelungi în anii apropiați de la 212 km, in prezent, la 360 km. Pentru mijloacele de transport de suprafață se vor construi trasee speciale de mare viteză, între diferite zone ale orașului. De asemenea, se prevede extinderea rețelei magazinelor și întreprinderilor prestatoare de servicii.Ritmul și amploarea lucrărilor pentru înfăptuirea noului program de dezvoltare a capitalei U.R.S.S. sint uriașe. Transformările prevăzute privesc toate sferele vieții orașului. Punerea in practică a prevederilor programului va duce la creșterea rolului Moscovei in dezvoltarea economico-socială și a potențialului tehnico-științific ale întregii țări.
R.D. GERMANĂ

Soluții pentru reamenajarea 
zonelor miniereR.D.G. extrage anual aproximativ 300 milioane tone lignit — aflîndu-se în acest sens printre primii producători mondiali. întreaga cantitate de cărbune fiind extrasă în mine de suprafață, căile rutiere și cursul apelor trebuie adeseori deviate, iar cîmpiile și pădurile dispar de pe hartă.După ce excavatoarele părăsesc o anumită zonă; începe procesul de recultivare la scară largă. Numai in districtul Cottbus, principalul centru de extragere a lignitului din R.D.G., au fost recultivate, în ultimii 20 de ani. peste 24 000 hec-

tare de pămînt. Dacă solul nu este adecvat pentru agricultură, se procedează la reîmpădurirea zonelor respective, sau ele slnt utilizate pentru construirea unor rezervoare de apă sau a unor lacuri de agrement. Cheltuielile necesare pentru recultivare sint suportate de întreprinderile miniere.Pentru exploatarea minieră a districtului Cottbus au fost elaborate planuri pînă în anul 2000 și în perspectivă, acoperind toate etapele, de la exploatarea zonei miniere pînă la principalele direcții de recultivare.
R.P. BULGARIA

Instalații și tehnologii pentru 
economisirea energieiCombinatul chimic din Stara Za- gora a fost distins cu premiul in- tîi pentru realizările sale pe planul economiilor de energie și combustibil — arată, intr-un articol, revista „Ikonomiceski Jivot". Marea importanță a folosirii economicoase a energiei electrice în producția chimică rezultă diji faptul că acesteia îi revin 5 Ia sută din consumul industrial de energie electrică și circa 6 la sută de termoenergie, iar din consumul total de combustibil numai 27 la sută este folosit ca materie primă și circa 73 la sută se cheltuie pentru satisfacerea necesităților legate de procesul de producție.Combinatul de la Stara Zagora are un plan clar și precis privind posibilitățile de economisire a energiei și combustibililor. In acest sens, s-a trecut de la hidratarea tehnologică a oxlzilor de azot cu

numai un catalizator — care funcționa la temperatura de 200—220 de grade și cu foarte mare consum de energie electrică — la folosirea de catalizatori care permit ca procesul să se desfășoare la 100 de grade, adică cu o reducere substanțială a consumului de energie. Rezultatele obținute : anul trecut au fost realizate economii de 5 milioane kWh energie electrică. De asemenea —arată revista — prin crearea unei instalații de catalizare cu o construcție radial-axială. care a creat condiții pentru sporirea productivității muncii, s-a ajuns, de fapt, la o etapă superioară in tehnologia procesului de sinteză a amoniacului. Rezultatele nu au in- tirzlat — a crescut cu 25 la sută productivitatea agregatelor, redu- cindu-se considerabil și consumul de energie la o tonă de amoniac.
REPUBLICA CUBA

Știința în sprijinul producțieiIntroducerea rapidă în producție a rezultatelor cercetărilor tehnico- științifice constituie principala sarcină aflată în fața oamenilor de știință și specialiștilor din Cuba. Anul acesta urmează să se aplice în economia națională aproximativ 50 de lucrări științifice, din care peste 30 vor contribui la soluționarea unor probleme fundamentale din diverse ramuri ale dezvoltării

social-economice. inclusiv la creșterea fondurilor de export și înlocuirea produselor din import cu cele interne. Fondurile cele mai importante sint destinate soluționării unor teme științifice legate direct de cerințele producției. Academia de știință a Cubei dispune în prezent de 173 centre de cercetări științifice, care în actualul cincinal își vor lega tot mai strîns programele de cerințele economiei.
,i

• Ieri, două preliminară a campionatului La Dtisseldorf, spectatori, s-a tre reprezentativele Angliei și Olandei. După un joc echilibrat la început (olandezii au dischis scorul, in min. 44, prin Van Basten. englezii au egalat, după 10 minute, prin Robson), echipa Olandei a preluat inițiativa și în interval de numai trei minute (min. 73 și min. 76). au mai marcat două goluri prin același Van Basten. Scor : 3—1 pentru Olanda. în acest fel. fotbaliștii olandezi păstrează șanse de a continua cursa' pentru medalii (mai au un joc. cu U.R.S.S.), englezii însă au ratat totul...Aseară, tîrziu, la Hanovra. s-au întîlnit echipele Irlandei și U.R.S.S. La pauză conduceau irlandezii cu 1—0.
♦Greciei. In grupa B vor juca echipele U.R.S.S., Italiei, Olandei, Turciei, Franței și Cehoslovaciei.Iată componența grupelor turneului masculin : seria A : Italia, R.F. Germania, R.D. Germană. Franța, U.R.S.S., Iugoslavia ; seria B : Bulgaria, Olanda. Grecia, Cehoslovacia, Israel, Polonia.

Soliști : Marin Cazacu, Ionel Volneag, 
Edith Simon — 19
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Li
liacul — 18
• Teatrul Mic (14 79 81) : O scrisoare 
pierdută — 18,30
• Teatrul Foarte Mic 
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Grădina Icoanei,
Uriașii munților — 18
• Teatrul „Nottara" <59 31 03, sala 
Studio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (15 58 78, grădina Boema) : o 
seară la Boema — 19

(14 09 05) :

Butandra"
11 95 44) :

ROMANIA-FILM PREZINTĂ

SĂ-TI VORBESC DESPRE MINE"O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME UNU

iw JPc

Scenariul : Mihai Constantinescu — după romanul „Jurnalul Aurorei Serafim" de Sidonia Drăgușanu. Decorurile : arh. Marga Moldovan. Costumele : Cristina Păunescu. Muzica : Temistocle Popa. Coloana sonoră : ing. Nicolae Catanchin. Montajul Silvia Cusursuz. Imaginea : Cătălin Vago. Regia : Mihai Constantinescu.

Cu : Ioana Crăciunescu, Gheor- ghe Dinlcă, Emil Hossu, Gabriela Popescu, Adela Mărculescu, Paul LaVric, Dorina Lazăr, Geo Costi- niu, Daniel Tomescu, Petruta Voi- cu.Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică „București".
c i n a

• Biciul fermecat: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13,15; 13,30; 17,45; 20
• Iacob : BUZEȘTI (50 43 58) — 15;
17,15; 19,30
• Duminică în familie : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Rezervă la start : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Flăcări pe comori : GIULEȘTI

(17 53 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Trenul de aur: VIITORUL (10 67 40) 
— 15; 18
• Temerarii de la scara 
(16 35 38) — 9; 11; 13; 15
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor — 15 ; 17, Sclava ‘ ”
COTROCENI (49 48 48)
• în fiecare zi mi-e dor de tine :
SCALA (11 03 72) — 9; II; 13; 15; 17,15; 
19,30, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 13; 17; 19, la 
grădină -- 20,30
• Moromeții : STUDIO (59 53 15) —
10; 12,45; 16; 18,45
• Atacul decisiv : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20

doi : DOINA

iubirii — 19:
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IDEI Șl TEZE FUNDAMENTALE DIN EXPUNEREA

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Lichidarea subdezvoltării
a sarcină comună a tuturor statelor lumiiDocument de excepțională valoare teoretică și practică. Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința din 29 aprilie a.c. a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. constituie o strălucită expresie a preocupării constante și acțiunii perseverente a secretarului general al partidului, președintele Republicii, pentru abordarea și soluționarea constructivă a marilor probleme ale contemporaneității. in concordanță cu schimbările ce au loc în viața internațională, cu cerințele unei noi gîndiri politice, ale unor noi practici in relațiile dintre statele lumii. în acest cadru, un loc important este acordat .situației economice mondiale, și îndeosebi problemelor lichidării subdezvoltării și edificării unei noi ordini economice internaționale, în vederea asigurării unei dezvoltări echilibrate, armonioase și dinamice a întregii economii mondiale, a progresului tuturor popoarelor.

Noi contribuții teoretice la 
dezbaterea problemelor car
dinale ale umanității. Tezele și ideile din expunere, elaborate riguros științific, ilustrînd remarcabila capacitate a secretarului general al partidului nostru de a desprinde din complexitatea realităților vieții internaționale ceea ce este nou. esențial și determinant pentru evoluțiile politice, economice și sociale. reprezintă, totodată, deschideri teoretice noi. originale în dezbaterea problemelor cardinale ale umanității. în acest sens, o deosebită însemnătate și o profundă semnificație politică și economică o are teza cu privire la necesitatea obiectivă a participării tuturor statelor — fie că sînt avansate industrial, fie rămase în urmă — la soluționarea subdezvoltării, ca prim și important pas pe calea instaurării unei noi ordini economice internaționale, bazată pe deplină egalitate și echitate.Lichidarea subdezvoltării, ridicarea economică și socială a țărilor rămase in urmă constituie o problemă de care depind perspectivele păcii și stabilității mondiale, însuși viitorul omenirii. Dimensiunea majoră a a- cestui deziderat este dată nu numai de faptul că în țările lumii a treia trăiește, împovărată de o uriașă datorie externă — 1190 miliardedolari — o populație reprezentind trei pătrimi din omenire, ci și de realitatea de necontestat că soluționarea subdezvoltării privește toate statele, țională strează ternică mice dintre state, „dezvoltarea subdezvoltării", agravînd situația țărilor lumii a treia, se repercutează, în același timp, asupra economiilor statelor avansate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu are meritul nu numai de a fi relevat imperativul lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale, ci și de a fi indicat, cu remarcabilă clarviziune, atît măsurile și mijloacele economico-fi- nanciare concrete, cît și căile generale ale realizării acestui deziderat fundamental. In această direcție, președintele României subliniază faptul că lichidarea subdezvoltării trebuie să se bazeze, în primul rind, pe efortul propriu al fiecărui popor, pe concentrarea și mobilizarea intensă a întregului potențial uman și material al țării respective, alocîn- du-se o parte însemnată a venitului național pentru asigurarea dezvoltării accelerate a industriei, agriculturii. a celorlalte ramuri economice. în același timp însă, un rol foarte important îl are lărgirea cooperării internaționale in cadrul celor două componente fundamentale ale sale : cooperarea Sud-Sud și Nord- Sud. Totodată, este subliniată cu putere necesitatea obiectivă a intensificării sprijinului internațional a- cordat, firește, in mod deosebit de statele bogate, a căror bogăție a fost acumulată, in multe cazuri, tocmai ca urmare a exploatării de tip colonialist și neocolonialist a țărilor „rămase in urmă", dar și de către toate celelalte state, inclusiv cele socialiste.

Necesitatea unei largi co
laborări internaționale. In expunerea prezentată în fața Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu pune în dezbatere o teză de excepțională însemnătate pentru desfășurarea întregului proces al lichidării subdezvoltării : și anume că aceasta nu poate fi decît opera tuturor statelor, printr-o largă colaborare și conlucrarePentru ce este importantă această teză ?Răspunsul la fie el formulat chiar și in limitele unui articol de ziar, este dat de înseși desfășurările din viața politică și economică mondială, de pozițiile declarate sau nedeclarate in legătura cu această problemă, de confuziile, voite sau nu, de punctele de vedere eronate, exprimate deschis sau pe ocolite, și care, toate, duc, în esență, la marginalizarea acestei probleme în ansamblul preocupărilor economice internaționale. Practic, privită prin prisma acestor poziții, lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale este considerată, adesea, ca fiind o problemă privind exclusiv „lumea a treia", care ar viza doar aceste țări.' în soluționarea căreia ar fi interesate doar aceste țări și care ar putea fi rezolvată de ele însele.Nu au fost puține forurile internaționale, inclusiv sesiuni ale Adunării Generale a O.N.U. sau. sesiuni ale U.N.C.T.A.D.. care să nu fi fost marcate de astfel de puncte de vedere. Dovezi ? Chiar și numai refuzul obstinat al statelor avansate in- angaja un autentic în cadrul

secretarul general al 'partidului în fața Comitetului Politic Executiv.In spiritul concepției românești, fundamentată pe considerentul de principiu că lichidarea subdezvoltă- este o problemă a tuturor state- lumii, colaborarea internaționa- sprijinul acordat țărilor în curs dezvoltare trebuie să se bazeze echitate și egalitate, pe respecta- neabătută a suveranității și in-internațională.această întrebare.

Convorbiri parlamentare româno - franceze

Viața, experiența interna- au demonstrat și demon- că accentuarea tot mai pu- a actualelor asimetrii econo-

dustrial de a dialog internațional, O.N.U., la care să participe, cu drepturi egale, atit țările în curs de dezvoltare, cît și cele dezvoltate, pentru a se ajunge la soluții reciproc acceptabile în problemele economice, soluții care să deschidă calea lichidării subdezvoltării.Care este substratul marginalizării unei probleme de asemenea importanță pentru întreaga economie mondială ?Evident, nu este vorba de o miopie politică sau economică, de superficialitate în abordarea problemei sau neînțelegerea acestei cerințe obiective a dezvoltării ansamblului economiei mondiale. Dimpotrivă, această marginalizare are motivații politice, economice și financiare bine determinate. Cauzele adevărate ale acestor motivații constau mai ales in voința statelor dezvoltate de a-și păstra privilegiile ce dăinuie incă din perioada întunecată a dominației colonialiste, de a evita stabilirea unor norme echitabile, corecte, care să guverneze schimburile economice dintre „săracii" și „bogății" lumii de astăzi, de a evita implicarea lor in sprijinirea reală a procesului de industrializare a acestor țări, menținindu-și astfel postura de a decide ce și cum să producă o economie națională din zona lumii a treia.Pentru că subdezvoltarea ca „deformare" a dezvoltării ca și actualele structuri anacronice ale economiilor majorității țărilor în curs de dezvoltare nu au cauze „naturale" și nu constituie simple „rămîneri în urmă", ci le-au fost impuse. Iar prezervarea acestora înseamnă, in ultimă instanță, prezervarea și perpetuarea, în alte forme, mai sofisticate, a dominației economice și politice asupra acestor țări : dictarea condițiilor, atît în planul relațiilor economice, cit și în cel al celor politice. Nemaivorbind de faptul că a- semenea poziții privilegiate, coroborate cu structurile economiilor celor două grupuri de state — de o parte cele avansate, concentrînd capitalul, industriile prelucrătoare și progresul tehnico-științific, de cealaltă parte producătorii de materii prime, in special — favorizează transferarea poverilor crizei economice pe umerii lumii a treia.Acestei viziuni, care face ca economia mondială să acumuleze imense asimetrii economice ce transformă subdezvoltarea într-o „bombă cu explozie întîrziată", i se opune nemijlocit poziția românească, exprimată cu claritate și vigoare în numeroase documente de partid și de stat, în tezele recent prezentate de

rit lor lă, de pe rea dependenței, pe principiul înlăturării cu desăvîrșire a oricărui amestec în treburile interne. Un asemenea sprijin trebuie să contribuie la dezvoltarea industriei și agriculturii, la valorificarea superioară a resurselor umane și materiale de care dispun aceste țări.în acest sens, sînt necesare, așa cum subliniază România, negocieri reale, intre țările avansate industrial și cele in curs de dezvoltare cu privire la ansamblul dezvoltării economico-sociale, pentru stabilirea unui program general de sprijinire a eforturilor de lichidare a subdezvoltării. De asemenea, se impun asigurarea accesului larg al țărilor în curs de dezvoltare la tehnologiile moderne, ridicarea barierelor vamale, un comerț liber, nediscriminatoriu, lipsit de orice fel de condiționări, și asigurarea unor prețuri corespunzătoare pentru produsele acestor țări, precum și stabilirea unui raport just, echitabil intre prețurile materiilor prime și cel al produselor industrializate.In cadrul acestui program, un loc important trebuie să-l ocupe măsurile vizînd soluționarea globală a problemei datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare, pornindu-se de la principiul că aceasta nu este numai o problemă economică, ci și una politică.
De la dependențâ la in

terdependență. Necesitatea biecțivă a unor acțiuni concertate a comunității internaționale decurge tocmai din faptul că blocarea creșterii economice a țărilor în curs de dezvoltare a făcut ca lichidarea subdezvoltării să devină o problemă globală, a tuturor statelor, de a cărei soluționare depind atît oprirea înrăutățirii situației țărilor în cauză. cit și stabilitatea și echilibrul e- conomiei mondiale. Pentru că. dacă este adevărat că mai există o puternică dependență a .țărilor rămase în urmă de cele avansate industrial, tot atît de adevărat este că și statele industrializate depind în anumite privințe de cele sărace. Este vorba in primul rind de faptul că țările lumii a treia constituie o importantă sursă de materii prime și combustibili pentru statele dezvoltate (41 la sută din importurile lor de materii prime), dar și de efectele directe pe care severele reduceri de importuri ale țărilor în curs de dezvoltare (care absorbeau circa o treime din vinzările externe ale statelor bogate) le-au avut pe piețele statelor avansate. Pentru a nu mai vorbi de șocul perturbator, puternic resimțit pe piețele financiare și valutare occidentale, ca urmare a crizei datoriei externe a țărilor lumii a treia. Sînt aspecte care demonstrează, o dată mai mult, că trăim într-o lume tot mai interdependentă, în care nici o țară, indiferent cît ar fi de bogată, nu poate evita efectele gravelor dezechilibre ce caracterizează economia mondială.întreaga evoluție a vieții internaționale confirmă astfel pe deplin justețea și realismul ideilor și tezelor tovarășului Nicolae Ceaușescu. potrivit cărora situația din economia mondială, și cu deosebire accentuarea decalajelor economice, sporirea interdependențelor dintre state, impune ca o sarcină de primă urgență instituirea unei conlucrări reale intre toate statele, avansate și cele in curs de dezvoltare, pornindu-se de Ia recunoașterea imposibilității depășirii actualei crize fără soluționarea problemelor subdezvoltării. Transpunerea lor în practica internațională ar aduce o însemnată contribuție la realizarea unei noi gîn- diri, a unor noi practici în relațiile internaționale, la angajarea activității economice mondiale pe un făgaș nou, viabil, care ar corespunde pe deplin aspirațiilor de progres și pace ale tuturor popoarelor lumii.
Valentin PAUNESCU

o-

încheierea dezbaterilor generale
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — La sediul O.N.U. din New "York 

s-au încheiat dezbaterile generale ale celei de-a treia sesiuni speciale a 
Adunării Generale consacrate dezarmării. In continuare, participant» la 
sesiune vor examina problemele inscrise pe agendă in cadrul a trei gru
puri de lucru. Acestora le-a fost încredințată analizarea stadiului de 
înfăptuire a hotăririlor adoptate la precedentele sesiuni speciale, a evo
luțiilor si tendințelor actuale in domeniul dezarmării din punctul de ve
dere al elaborării de măsuri concrete si al corelației dintre dezarmare si 
dezvoltare și, respectiv, al rolului O.N.U. in procesul dezarmării. La 17 
iunie urmează să înceapă activitatea de elaborare a documentului final 
al sesiunii speciale, care se va încheia la 25 iunie.în ultimele intervenții, reprezentanții statelor membre au continuat prezentarea poziției guvernelor lor față de diferitele aspecte ale problematicii opririi cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare, avansînd propuneri de măsuri concrete vizînd realizarea acestui obiectiv vital al omenirii.în discursul său, Tariq Aziz, vicepremier și ministru de externe al Irakului, a relevat că acordul intervenit între U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune trebuie urmat de noi măsuri care să conducă la eliberarea omenirii de pericolul unei -eatastro- • fe nucleare. El a arătat, între altele,, că țara'sa se pronunță pentru încheierea unui acord de interzicere a tuturor experiențelor cu arma nucleară și pentru crearea de zone denuclearizate in diferite părți ale globului, inclusiv in regiunea Orientului Mijlociu.Ministrul de externe al Canadei, Charles Joseph Clark, a subliniat necesitatea continuării eforturilor pentru realizarea unor noi acorduri in sfera dezarmării nucleare, care să contribuie la oprirea cursei înarmărilor, la Întărirea stabilității și securității internaționale. El a avansat, ca direcții de acțiune prioritare încheierea in cel mai scurt timp posibil 'a unui tratat de interzicere totală â experiențelor nucleare, prohibirea armelor chimice și preîntîmpinarea unei curse a înarmărilor în spațiul cosmic.Reprezentantul statului Guatemala, Andrade Diaz-Duran, a insistat asupra relației dintre dezarmare și dezvoltare, subliniind necesitatea intensificării eforturilor de eradicare a foametei, sărăciei, analfabetismului, bolilor și altor probleme de acest gen în țările din lumea a treia. De asemenea, el s-a referit Ia importanța trecerii la dezarmarea efectivă în America Centrală, prin care să fie eliminat pericolul războiului și

econo- eviden- princi- a state- in-

PARIS 15 (Agerpres). — Președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, care la invitația Senatului francez efectuează o vizită oficială de prietenie in . Franța, a avut o întrevedere cu Alain Poher. președintele Senatului. In cadrul convorbirii’ a fosf subliniată importanța deosebită a contactelor și dialogului la nivel înalț intre cele două țări pentru dezvoltarea raporturilor de prietenie și cooperare româno- franceze. Președintele Senatului a Hat o înaltă apreciere eforturilor, poporului român pe calea progresului economico-soeial al țării, politicii de. pace, înțelegere și colaborare în Europa și' în întreaga lume promo

vată de România. A fost exprimată dorința comună ca Senatul francez și Marea Adunare Națională a României Să acționeze constant Și îft viitor în vederea dezvoltării continue, in toate domeniile de activitate, a prieteniei și cooperării'româno-fran- ceze, în interesul ambelor țări și popoare, al păcii, destinderii și colaborării internaționale.
, i 'Președintele Marii Adunări Naționale a avut, de asemenea. întrevederi . cu . Jăcques-Chaban . Delmas, președintele . Adunării " Naționale Franceze, . cu ^lțe.„personalități,' ale vieții politice.

GENTIILE DE PRESA
e scurt

ȘOMAJUL ÎN ȚĂRILE PIEȚEI 
COMUNE. In luna aprilie, în țările Pieței comune erau înregistrați oficial 15,9 milioane șomeri, ceea ce corespunde unei rate a șomajului de 10,3 la sută, informează agenția A.D.N. Cele mai afectate de șomaj au fost Spania, Irlanda și Italia.

CONSULTĂRI SOVIETO-AME- 
RICANE. La Viena s-a încheiat o nouă rundă de consultări sovieto- americane în problema neproliferă- rii armelor nucleare, informează agenția T.A.S.S.

ducției agricole și îmbunătățirea activității în . sectorul forestier.
CONVORBIRI.Ioc convorbiri necker, secretarP.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., și Franz Vra- nitzky, cancelarul federal al Austriei, aflat într-o vizită oficială în R. D. Germană. Au fost examinate relațiile dintre cele două țări și s-a procedat la un schimb de păreri în legătură cu unele aspecte majore ale vieții internaționale actuale, inclusiv problemele dezarmării.

La Berlin au avut între Erich Ho- general al C.C. al
PROGRAMUL DE LA KAMPA

LA. In capitala Ugandei s-au încheiat lucrările Conferinței internaționale consacrate dezvoltării și valorificării resurselor minerale din Africa. Miniștrii de resort din 23 de țări ale continentului au adoptat Programul de la Kampala, document ce preconizează extinderea producției de resurse minerale in interesul țărilor africane.

„ARIANE-4“. De la baza Kourou din Guyana Franceză a avut loc, miercuri, lansarea rachetei spațiale vest-europene „Arîane-4“, amînată în mai multe rînduri din cauza prelungirii verificărilor tehnice sau ca urmare a unor condiții meteorologice nefavorabile. „Ariane-4“ urmează să plaseze pe orbite geosta- ționare trei sateliți de telecomunicații.

CONFERINȚA. La Vientiane s-au încheiat lucrările primei Conferințe naționale in problemele agriculturii și industriei forestiere. In cuvîntul adresat participanților, Kaysone Phomvihane, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, președintele Consiliului de succesele în aceste sarcinile Miniștri, s-a referit la remarcabile înregistrate domenii, precum și la privind sporirea pro-

LA BERLIN s-a desfășurat cea de-a cincea reuniune a grupului comun de lucru în problemele securității, organism creat în 1987 de C.C. al P.S.U.G. din R.D.G., și fracțiunea P.S.D. din Bundestagul vest-german. în cursul lucrărilor s-a evidențiat că una dintre principalele sarcini pentru apărarea păcii în etapa actuală o constituie consolidarea atmosferei de încredere în raporturile dintre statele cu orînduiri economico-sociale diferite, fapt care ar permite ca procesul de dezarmare să devină ireversibil La acest proces — s-a subliniat — trebuie să participe toate țările lumii.

STARE DE URGENTA. Guvernul peruan a prelungit pentru o nouă perioadă de 30 de zile starea de urgență în capitală și portul învecinat Callao, ca urmare a activității unor elemente teroriste.
REUNIUNEA O.P.E.C. După mai multe zile de dezbateri, la Viena au luat sfîrșit lucrările reuniunii ministeriale a Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.). Statele membre, cu excepția Irakului, au convenit să prelungească, pînă la sfîrșitul anului 1988, acordul privind prețurile și cotele de extracție ale petrolului. Astfel, prețurile la petrolul extras de statele membre vor rămîne neschimbate pînă la finele anului în curs, respectiv 18 dolari per baril, iar

care să permită reactivarea mică a zonei. Vorbitorul a țiaț imperativul respectării piilor de egalitate suverană lor, de neamestec în afacerileterne ale altor națiuni, de independență și integritate teritorială.Necesitatea unor măsuri practice de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, a fost evidențiată și de ministrul de externe al Republicii Sri Lanka, A. C. Sahqul Hameed.Observatorul permanent ai Ligii Arabe Ia Națiunile Unite, CloviS Maksoud, a arătat că se impune aderarea de către toate statele la tratatul ■ de neproliferare a armelor nucleare, ca o măsură incurajatoare în cadrul procesului de dezarmare.Kuweitul consideră necesar ca statele lumii să depună toate eforturile posibile pentru a elimina armele nucleare și subliniază importanța soluționării pașnice a conflictelor — a declarat reprezentantul kuweitian, Suleiman Majed al-Shaheen. Vorbitorul ă apreciat tratatele cu privire la crearea de zone denuclearizate drept „pași uriași" spre împiedicarea proliferării armelor nucleare, absolut necesari în regiuni de importanță strategică cum sînt Orientul Mijlociu și Africa.. .Sintetjzînd dezbaterile generale, președintele sesiunii speciale, Peter Florin, a declarat, într-o conferință de presă, că pozițiile statelor față de principalele aspecte ale dezarmării și ale asigurării securității internaționale continuă să se apropie. El a apreciat drept util și dialogul desfășurat, în spirit deschis și constructiv, in acele domenii în care continuă să existe poziții diferite. După cum a rezultat din., dezbaterile generale, dezarmarea este o problemă ce privește toate statele și de aceea este necesar să se, acorde o deosebită atenție discuțiilor privind creșterea eficienței mecanismelor de dezarmare ale O.N.U. — a spus președintele sesiunii speciale.

Manifestări la Ulan Bator 
cu prilejul aniversarii semnării Tratatului de-prietenie 

ți colaborare tamSno-mongolULAN BATOR 15 ‘(Agerpres)'. prilejul celei de-a V-a aniversări a semnării Tratatului de- prietenie -ți ■ colaborare îrttre Republica “Socialista ‘ România și Republica Populară Mongolă. la sediul ambasadei țării noas- ' tre de la U lan Bator a avut loc o îhtîlnire. prietenească.In alocuțiunile rostite cu acest prilej s-a relevat importanța deosebită aț vizitei oficiale de prietenie efectuate în Mongolia de. tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu ; tovarășa Elena Ceaușescu. pentru dezvoltarea, in continuare, pe multi-

» ple'.'-plarniri â relațiilor româno- mdngole. ■"AlCGiSâtticipat D. Tanilgan. președintele Frontului organizațiilor de pace și prietenie, P. Ocirbat, ministrul relațiilor economice internaționale și aprovizionării, G. Erdene, adjunct de șef de secție la C.C. al P.P.R.M-, reprezentanți ai M.A.E., ai unor organizații de masă și Cbștești, ziariștii-O întîlnire prietenească a avut loc, de asemenea, la Sediul Frontului organizațiilor de pace și prietenie.
VARȘOVIA, PlenaraVARȘOVIA 15 (Agerpres). — La Varșovia ș-au încheiat lucrările plenarei C,C. al P.M.U.P., care a examinat unele probleme ale dezvoltării economico-sociale a Poloniei, transmite agenția P.A.P. Au

CC. al P.M.U.P.fost adoptate, totodată, modificări in componența Biroului Politic și Secretariatului C.C. al P.M.U.P.în cadrul lucrărilor a luat cuvîntul primul secretar al C.C. al P.M.U.P., Wojciech Jaruzelski.
Povara datoriilor în America LatinăHAVANA 15 (Agerpres). — Potrivit unor calcule efectuate de Comisia Economică pentru America Latină și Caraibe (C.E.P.A.L.) și anunțate în cadrul seminarului internațional de la Havana consacrat rolului băncilor centrale, fiecare locuitor al continentului datorează 1 047 dolari, Jn condițiile în care datoria externă totală, în valoare de 421 miliarde dolari, ar fi împărțită în mod egal întregii populații din regiune. Parti- cipanții la seminar au atras atenția

că, dacă nu vor fi adoptate măsuri economice eficiente, 150 milioane locuitori vor trăi în condiții de sărăcie extremă in America Latină după anul 2000. Ei au arătat că țările la- tino-americane alocă intre 30 și 40 la sută din ciștigurile realizate la export pentru achitarea datoriei externe, la care se adaugă pentru plata dobînzilor încă 25 la sută din venituri, informează agenția Prensa Latina.
Pentru crearea de zone denuclearizate 

in Europa și pe alte continenteBERLIN 15 (Agerpres). — Ca locuitori ai unui oraș care a cunoscut ororile bombardamentului atomic din august 1945, sprijinim pe deplin ideea creării de zone libere de arma nucleară — a declarat, intr-un interviu acordat ziarului „Berliner Zeitung". primarul orașului Hiroshima, Taiqesi Araki. El a subliniat că o rețea cit mai densă de zone denuclearizate pe planeta noastră reduce în aceeași proporție pericolul unei catastrofe. Desigur, a subliniat primarul Hiroshimei, pentru ca această năzuință a popoarelor să devină realitate se impune ca statele posesoare de arme nucleare să se angajeze în fața lumii că nu le vor folosi niciodată, iar celelalte țări să-și asume responsabilitatea de a nu dobîndi asemenea arme. De asemenea, este necesar să se instituie un control internațional eficient pentru respectarea acestor obligații.

Cuvintele înscrise pe turnul ridicat in memoria victimelor bombardamentului de la Hiroshima — „Dormiți în pace, noi niciodată nu vom mai comite asemenea greșeli !“ — trebuie să pătrundă in conștiința fiecărui locuitor al planetei noastre — a menționat T. Araki.STOCKHOLM ÎS (Agerpres). — Țările nordice vor continua să sprijine orice acțiune în direcția dezarmării și destinderii, a relevat primul-ministru al Suediei. Ingvar Carlsson, la o conferință de presă, la Stockholm, în cadrul căreia a prezentat rezultatele reuniunii a- nuale a premierilor țărilor nordice. Suedia, ca și celelalte țări din nordul continentului, se pronunță pentru crearea de zone denuclearizate în Europa, deoarece acestea ar reprezenta o contribuție la sporirea securității și încrederii, a spus primul-ministru suedez.
ORIENTUL MIJLOCIU
• in Cisiordania și Gaza continuă demonstrațiile populației 
palestiniene împotriva ocupației israeliene • Eqiptul se 

pronunță pentru continuarea demersurilor de paceTRIPOLI 15 (Agerpres). — Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., a efectuat o vizită in Marea Jamahirie Arabă Li- . biană Populară Socialistă. Potrivit agenției M.A.P.. el a conferit cu . colonelul Moammer Al-Kadhafi, conducătorul ; M(arii Revoluții de la 1 Septembrie.WASHINGTON 15 (Agerpres). — Esmat Abdel Meguid. vicepremier și ministru- al afacerilor externe al Egiptului, a declarat la o conferință de presă, după convorbirile avute la Washington cu secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, că țara sa este interesată în continuarea demersurilor vizînd procesul de pace în Orientul Mijlociu. El a arătat că un plan de pace în regiune trebuie să pornească de Ia recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian.

In teritoriile Cisiordania și Gaza au continuat, miercuri, demonstrațiile de protest ale populației palestiniene împotriva ocupației israeliene. Potrivit agențiilor de presă, la Jenin,. Ramallah, Tulkarm, în taberele de refugia ți de la Al-Duheisha și Al-Jal- zun, populația a demonstrat împo.tr.i- va arestărilor și a tratamentului aplicat deținuților arabi din închisorile israeliene. Ciocnirile dintre demonstranți și trupele israeliene s-au soldat cu numeroși răniți în rindu- rile palestinienilor. In semn de protest față de menținerea interdicțiilor de circulație în majoritatea localităților din teritoriile ocupate, populația a declanșat, miercuri, o nouă grevă generală, relevă agenția M.E.N.A. (Agerpres)
cota de extracție zilnică a fost stabilită la 15,06 milioane barili ; pentru cele 12 țări care au i tat aceste'înțelegeri.

“1accep-tribul de laMARȘ.Sioux au rezervațiaCheyenne, la cariera sud-estul aceluiași cere ca această i abuziv de către guvernul american in anul 1920, să fie retrocedată.
Indienii din început un marș Green Grass de pe rîul statul Minnesota, pînă de piatră Pipestone din l stat pentru a carieră, preluată

13 (Agerpres).

„ZIUA SOWETO" 

SOLIDARITATE CU CAUZA DREAPTĂ 
A POPULAȚIEI AFRICANE DIN R.S.A.în ultimele zile, situația din Republica Sud-Africană a cunoscut o nouă încordare. încercind să înăbușe lupta crescîndă a populației majoritare împotriva politicii de apartheid și discriminare rasială, autoritățile, de la Pretoria au prelungit cu încă un an starea de urgență proclamată la 12 iunie 1986, înăsprind, totodată, măsurile care limitează activitatea presei. Poliția și armata dispun în continuare de puteri discreționare, fiind, pe mai departe, strict interzisă colectarea, transmiterea sau publicarea de informații referitoare la acțiunile antiapartheid — măsuri de natură a deschide calea unor noi răfuieli cu populația majoritară. „Bilanțul" de pină acum este profund incriminator : in primii doi ani ai stării de urgență au fost aruncate in închisori circa 30 000 de persoane, iar alte cîte'va sute au fost ucise ca urmare a intervențiilor brutale ale poliției ; în același timp, a crescut numărul execuțiilor. Pe lista eventualelor viitoare victime se află și cei șase tineri din Shar- pevillb, condamnați la pedeapsa capitală, pe baza unor declarații nefondate. Potrivit ultimelor știri, în ciuda protestelor opiniei publice mondiale, Tribunalul suprem al R.S.A. ă respins cererea de revizuire a procesului, amînînd pînă la 19 iulie executarea sentinței, ceea ce arată că diriguitorii de la Pretoria se tem, totuși, de reacția comunității internaționale.într*,o declarație dată publicității la Lusaka, conducerea Congresului Național African (A.N.C.) a denunțat prelungirea stării de urgență, subliniind că „această măsură con
firmă hotărirea discreditatului și 
ilegalului guvern sud-african de 
a-și; asigură supraviețuirea prin 
recurgerea la represiuni de masă 
brutale". „Ne aflăm in fața per
spectivei — a declarat la rîndul său Helen Suzman, purtătoare de cuvînt a Partidului Federal Progresist, de opoziție — ca Africa de 
Slid să aibă de indurat o perma
nentă stare de urgență, permițind 
ca mii de oameni să, fie deținuți 
in închisori fără a fi judecați".Concomitent cu asemenea. luări

de poziție, continuă grevele, demonstrațiile și manifestările de boicot organizate de populația de culoare în semn de protest împotriva interzicerii activității a 18 organizații democratice. La acțiunile greviste organizate între 6—9 iunie au luat parte aproape 3 milioane de persoane. „Greva gene
rală de trei zile, cea mai largă din 
istoria R.S.A., a costat economia 
țării, potrivit calculelor Camerei 
naționale de comerț, 250 milioane 
de dolari".Lupta populației majoritare din R.S.A. împotriva represiunilor și terorii, pentru lichidarea politicii de apartheid este urmărită cu simpatie de forțele progresiste din întreaga lume- „ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE SOLIDARITATE CU POPOARELE LUPTĂTOARE DIN AFRICA DE SUD — ZIUA SOWETO", marcată în fiecare an în a- mlntirea evenimentelor tragice de la 16 iunie 1976, cînd poliția sud-a- fricană a deschis focul asupra unei demonstrații pașnice a populației din suburbia orașului Johannesburg, ucigmd sute de oameni, constituie un nou prilej pentru comunitatea mondială de a cere să se pună fără întîrziere capăt politicii de apartheid. O expresie elocvență a multiplelor acțiuni întreprinse în apărarea victimelor represiunilor rasiste o constituie și campania pentru eliberarea liderului militant sud-african Nelson Mandela, care în. curînd va împlini 70. de qni de viață, din care 24 pștrecuți în temniță. Deschizînd marele concert desfășurat la 11 iunie pe stadionul Wembley din Londra, cunoscutul cintăreț american Harry Belafonte declara : 
„Nelson Mandela este liderul popu
lației negre, oprimate a Africii de 
Sud, un simbol al luptei împotriva 
nedreptului și crudului sistem de 
apartheid. Mesajul pe care il adre
sam acum, in apropierea zilei sale 
de naștere este cit se poate de 
simplu. Te salutăm, Nelson Man
dela,, și vrem să te vedem pe tine 
și „pe tovarășii tăi, deținuta poli
tici,, cit mai -cwi;ind eliberați".

Nicolae N. LUPU

EA TOKIO au început lucrările unei conferințe internaționale pe problemele luptei împotriva narco- maniei, terorismului și sindicatelor crimei organizate. Participă miniștrii de interne, justiției și șefii serviciilor de securitate și poliție din 13 țări ale regiunii Asiei și Oceanului Pacific. Luind cuvîntul in cadrul lucrărilor, primul-ministru al Japoniei, Moburu Takeshita, a relevat că pentru a putea contracara eficient răspîndirea crimei organizate, ce capătă un caracter internațional tot mai pronunțat, este nevoie de coordonarea eforturilor diferitelor țări.
ÎNTREVEDERE. Președintele Ronald Reagan l-a primit la Casa Albă pe primul-ministru al Italiei, Ciriaco de Mita, aflat într-o vizită oficială la Washington. Au fost a- bordate aspecte ale raporturilor bilaterale, precum și probleme internaționale, între care controlul armamentelor, relațiile Est-Vest
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I

WASHINGTONAlegerile preliminare pentru scrutinul prezidențial din Statele Unite inițiate la 8 februarie în Iowa s-au încheiat cu chemarea la urne a electoratului republican din Dakota de ' Nord. Vicepreședintele George Bush, care iși asigurase deja sprijinul necesar pentru a fi desemnat candidat la Convenția națională a partidului (15—18 august), și-a mărit avantajul, adjudeeîndu-și toate cele 16 mandate de electori din acest stat. In tabăra democraților, guvernatorul statului Massachusetts, Michael Dukakis, este în poziția de a fi desemnat candidat, Ia convenția partidului său (18—21 iulie).WASHINGTON 15 (Agerpres) — Michael Dukakis, virtual candidat al Partidului Democrat la alegerile, prezidențiale din S.U.A., a propus înlocuirea Inițiativei de Apărare Strategică (S.D.I.) — promovată de actuala administrație — cu o inițiativă de apărare convențională. El a spus că o asemenea opțiune este necesară din cauza limitării bugetului pentru apărare al S.U.A., „care nu va putea să crească în termeni reali indiferent cine va fi viitorul președinte". După cum transmite agenția EFE, Dukakis a insistat, de asemenea, asupra necesității promovării unei strategii „care să reducă riscul nuclear și să-1 limiteze pe cel al unui război convențional".

Să fie salvată viața celor șase luptători 
antiapartheid din R.S.A.!

Ample acțiuni de protest in urma retdzului Tribunalului 
suprem din R.S.A. de a redesthide procesulLUSAKA 15 (Agerpres). —- Congresul Național African (A.N.C.) a dat publicității un comunicat în capitala Zambiei, in care denunță cu putere botârîiea autorităților rasiste de la Fretoria de a respinge redeschiderea procesului intentat celor șase persoane condamnate la moarte pe baza unor mărturii trucate. A,N:C, subliniază că procesul împotriva „celor șase din Sharpeville", ca și alte înscenări judiciare împotriva celor ce se pronunță și acționează împotriva apartheidului, reprezintă incercări disperate ale regimului, rasist de a rămine la putere;Conducerea A.N.C. relevă, in același document, că alte 54 de persoane așteaptă să fie judecate de tribunale, „vina" lor constînd în faptul că fac parte din mișcarea de rezistență a populației de culoare, majoritară.STOCKHOLM 15 (Agerpres). — într-o declarație publicată în capitala Suediei, secretarul general al Congresului Național African (A.N.C.), Alfred Nzo, a cerut comunității in

ternaționale să acționeze pentru a salva Viața „Celor' șase din Sharpeville".ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — Popoarele Africii cer eliberarea imediată a grupului celor,șase militant! de culoare de la Sharpeville, se relevă intr-o declarație a Organizației Unității Africane, d.at.ă publicității lă Addis 'Abebă. Refuzul Tribunalului suprem1 al R.S.A. de a redeschide procesul atestă că regimul de la Pretoria intenționează să continue distrugerea fizică a tuturor celor care îndrăznesc, să. Înfrunte sistemul de asuprire, subliniază documentul.LUXEMBURG 15 (Agerpres). — Miniștrii de externe ăi țărilor membre ale C.E.E., reuniți la Luxemburg, au adoptat o declarație, în care cer guvernului rasist sud-african să nu execute sentințele de condamnare la moarte a celor șase africani implicați în procesul cunoscut drept „cazul Sharpeville".,
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