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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au efectuat o vizită de lucru în mari unități economice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Corhu- nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți după-amiază. in stațiunea1 Neptun, pe Tesfaye Dinka, membru supleant al Biroului Politic al C C. al Partidului Muncitoresc Etiopian, viceprim-ministru al Guvernului Republicii . Populare Democrate . Etiopia, aflat intr-o vizită in.țara noastră.Cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost inminat un m'esa.j din partea secretarului general al Comitetului Central .al Partidului Muncitoresc Etiopian, președintele Republicii Populare Democrate* Etiopia. Menjistu Hail-: Mariam. Totodată, șeful statului

etiopian a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, de succes in îndeplinirea marilor răspunderi ce ii revin in fruntea partidului și a țării. Au fost adresate, de asemenea, urări de prosperitate Si bunăstare pentru poporul român prieten.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumii și g rugat să se transmită secretarului general al Comitetului Central ai Partidului Muncitoresc Etiopian. președintele Republicii Populare Democrate Etiopia, salutul său și cele mai bune urări de succes in întreaga activitate, de progres. bunăstare și pace pentru poporul etiopian prieten

în timpul întrevederii au fost discutate probleme legate de dezvoltarea relațiilor româno-etiopiene. in spiritul ințelegerilor convenite in cursul întilnirilor la cel mai inalt nivel, cu deosebire in domeniul schimburilor comerciale, al cooperării in industrie, agricultură și minerit. pe baza avantajului reciproc, in interesul celor două țări și popoare.La primire a participat Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vifceprim-ministru al guvernului.A fost de față Makonnen Gizaw, ambasadorul Republicii Populare Democrate Etiopia la București.

Forțele de producție - dezvoltate 
armonios pe tot cuprinsul țării

din municipiul Constanța
• Entuziaste și calde ,z

manifestări, sub sem
nul deplinei unități a ;4:

oamenilor muncii in
/

jurul partidului, al W w ni

secretarului său gene
X.

;<■
' ■■

ral • Un moment

emoționant: lansarea

■ 

f;

" ■■■■ 1
V

f

mineralierului „Co ■■ ■

mănești“ cea mai .

mare navă constru I■i
■ <■
■ y

ită pînă acum in țara

noastră

i I

Tovarățul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au efectuat, 
marți, 12 iulie, o vizitâ de lucru in mari unități economice din 
municipiul Constanța.Asemenea tuturor zonelor țării, județul Constanta a cunoscut în anii construcției socialiste, Îndeosebi in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, innoiri profunde in toate domeniile vieții economice și sociale.Industria constănțeană. reprezentată prin unități de virf ale economiei naționale, se caracterizează astăzi prin dinamism și eficiență sporite. Un loc preponderent il dețin aici transporturile maritime și construcțiile navale, sectoare care in perioada „Epocii Nicolae Ceaușescu'' au cunoscut o dezvoltare fără precedent : flota maritimă a României a crescut in acest răstimp de 27 de ori, realizindu-se, totodată, saltul de Ia construcția navelor cu tonaje mici la uriașele mineraliere de 165 000 tdw. Este și aceasta o reflectare convingătoare a justeței politicii partidului și statului nostru de dezvoltare multilaterală a tuturor județelor tării, de făurire a unei economii puternice care să asigure creșterea constantă a nivelului de trai material gului popor.Dialogul de tarul general .ședințele Republicii, cu muncitorii și specialiștii din sfera activității portuare, a construcțiilor de nave și transporturilor maritime a prilejuit analiza indeplinirii prevederilor de plan pe anul in curs și pe întregul cincinal, a programelor pentru dezvoltarea construcției de nave și creșterea capacității portuare, a transporturilor maritime românești in conformitate cu hotăririle Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Vizita a inceput in zona POR

TULUI CONSTANJA-SUD, construit din inițiativa secretarului general al partidului, in concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă ale economiei noastre naționale, ale dezvoltării schimburilor comerciale românești.Tovarășul Nicolae Ceaușescu tovarășa Elena Ceaușescu au intimpinați cu bucurie și adincă recunoștință de miile de constructori hidrotehnicieni, de lucrători por- mecanizatori, de mari- flotei noastre maritime, s-au alăturat numeroși

lui general al partidului — prezent an de an in mijlocul muncitorilor din această parte a țării —, inițiatorul marilor înfăptuiri din domeniul vieții economice și sociale, care au schimbat radical atit înfățțșarea vechiului port la Marea Neagră, cit și traiul cotidian al oamenilor.La analiza care a avut loc, unde au fost prezenți primul-secretar al comitetului județean de partid. Mihai Marina, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Pavel Aron,, alte cadre 4u munci de răspundere. s-a relevgt că portul Constanța. primul port nfaritim al Europei legat

■cele mai mari porturi europene, oferă astăzi o imagine semnificativă a dinamismului economiei noastre naționale. Pe aici se realizează in prezent cea mai mare parte a traficului românesc de import-export, Constanța avind legături directe cu peste 1 200 de porturi situate in 150 de țări de pe toate continentele. în fața unor sugestive grafice și machete, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au fost informați despre mersul lucrărilor de construcții portuare, cele mai multe aflate acum in pragul finalizării. S-a arătat că incinta indiguită a noului port însumează o de trei ori mai mare decît lui port Constanța și este de diguri cu o foarte mareO atenție deosebită s-a acordat lucrărilor la terminalul de feribot — un complex modern de transport feroviar

mărfurilor fără adierea și primirea fi descărcate din vagoane sau autocamioane.Pe harta țării, portul Constanța- Sud se află la confluența canalului apelor Dunării cu Marea Neagră. Pornind de la această realitate de dată recentă în geografia țării, s-a evidențiat faptul că. in același perimetru, au fost încheiate lucrările de construcție la primele capacități ale „portului liber", ceea ce, chiar in această etapă, înseamnă importante posibilități de manipulare a mărfurilor. De asemenea, in apropiere, s-a pus in funcțiune o .dană modernă pentru acostarea navelor mineraliere cu tonaje de 165 000 tdw, a căror încărcătură poate fi transbordată pentru cel maiDunăre

și spiritual al intre-lucru purtat de secre- al partidului, pre-

tuari și nari ai cărora li locuitori ai municipiului Constanța. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mindria— Ceaușescu, România !“, dindu-se astfel expresie dragostei și stimei profunde pe care oamenii muncii constânțeni, asemenea întregului nostru popor, le poartă secretaru-

Există un adevăr fundamental ăl I timpului nostru : avind drept pilon de rezistență gindirea originală și cutezătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Congresul al IX-lea al partidului a imprimat un dinamism fără precedent. a determinat prefaceri cu adevărat uriașe, de amplă deschidere revoluționară. in politica de dezvoltare a României pe calea socialismului. Iar una din marile cuceriri ale acestei epoci atit de bogate in împliniri se oglindește pregnant in transformarea din temelii a tuturor zonelor și localităților patriei, in schimbarea radicală a destinelor oamenilor, a condițiilor lor de muncă și de viață.Concepția științifică. străbătută de un profund umanism a secretarului general al partidului despre dezvoltarea economică și socială a tării a avut și continuă să aibă drept obiectiv programatic repartizarea armonioasă și echilibrată a forțelor de producție pe intreg teritoriul țării, orientare de largă anvergură ce a trezit lâ o nouă viață fiecare localitate, fiecare zonă a patriei.Ca majoritatea țârilor care au pășit pe calea construcției socialiste. România a preluat de la orin- duirea capitalistă nu numai o ecd- nomie slab dezvoltată, cu o structură necorespunzătoare pe ramuri., dar și o repartizare inegală a forțelor de producție pe teritoriu, pe fondul unei slabe inzestrări tehnice și al unul grad redus de calificare a forței de muncă.Congresul al IX-lea a imprimat un curs innoitor dezvoltării țării, prin elaborarea și aplicarea unei strategii unitare, de larg orizont, j pentru asigurarea progresului mul- \______________________________________________
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tilateral al tuturor zonelor șl localităților. Reorganizarea adminis- trativ-teritorială, înfăptuită in urmă cu două decenii, a creat cadrul efectiv pentru înfăptuirea acestei politici, a asigurat condiții firești pentru încadrarea optimă a fiecărui județ, a fiecărei localități in complexul economic' nB’țional unitar și eficient. Angajarea fermă â tuttiror județelor pe calea' dezvoltării moderne a demonstrat că aceasta este, prin forța dțk.convin- gere a faptelor, piatra de temelie a egalității depline in drepturi a tuturor cetățenilor patriei, a participării lor neingrăd^e la conducerea societății, a ifccesului lor larg la invățămînt, știință și cultură.Ne referim in chipul cel mai firesc la rulmenții de Alexandria,

autoturismele de Pitești și Craiova, frigiderele de Găești, aluminiul de Slatina, tractoarele de Miercu- rea-Ciuc, la multe, multe alte produse reprezentative pentru nivelul inalt de performanță și competitivitate atins de economia românească, produse inexistente in trecut și de necrezut că ar fi putut fi făurite in aceste localități.Și totuși, imposibilul a fost realizat. iar scepticismul unora inlătu- rat, prin. singurul și cel mai convingător argument : faptele. Ca să ajungem insă aici a fost nevoie ca partea covirșitoare a investițiilor să fie orientată cu precădere spre dezvoltarea industriei, ținindu-se seama de criterii economice și sociale riguros determinate, de necesitatea imprimării unui ritm mai ridicat de dezvoltare a zonelor rămase in urmă în trecut. într-o seamă de județe, cum sînt Bistrița-Năsăud, Botoșani, Olt, Vaslui, Suceava, Sălaj, Tulcea, Vilcea,. Mehedinți, Vrancea, creșterile economice din ultimii 23 de ani sint de ordinul zecilor de ori, făcînd imposibilă orice comparație cu trecutul.Nu există practic județ și localitate mai importantă in care tovarășul Nicolae Ceaușescu să nu fi stăruit cu grijă și realism, să nu fi analizat cu atenție, împreună cu activul de partid, cu specialiștii din diverse domenii, cele mai eficiente căi și modalități de dezvoltare și sistematizare teritorială. Așa au fost posibile realizarea celor peste 180 de plătforme și zone industriale, dezvoltarea puternică a bazei materiale a invățămintului, culturii și ocrotirii sănătății, înfăptuirea
(Continuare in pag. a V-a)

IN AGRICULTURĂ - eforturi
deosebite pentru grăbirea secerișului,

a celorlalte lucrări de sezon!
Pînă în seara zilei de 11 iulie, re
colta de grîu a iest strînsă de pe 
aproape 634 000 hectare, ceea ce 
reprezintă 27 Ia sută din suprafața 
cultivată în unitățile agricole
In condițiile în care în unele zone 
vremea continuă să fie instabilă, este 
de datoria specialiștilor să urmă
rească permanent starea de umiditate 
a lanurilor pentru a decide operativ 
reluarea secerișului cu toate mijloa
cele aflate în dotare
Printr-o temeinică organizare a mun
cii, combinele să fie folosite cu ran
damente maxime pretutindeni acolo

unde sînt asigurate condiții de lucru 
normale
Pentru a grăbi ritmul secerișului, al 
celorlalte lucrări agricole este nece
sar să se organizeze neîntârziat am
ple acțiuni de întrajutorare între 
unități, astfel îneît să se acționeze 
din plin cu toate forțele disponibile 
Este absolut necesar ca în fiecare 
unitate agricolă să se realizeze o co
relare perfectă între capacitatea ma
ximă de recoltare a combinelor și cea 
a mijloacelor pentru transportul pro
ducției, astfel îneît tot ceea ce se 
strînge să se depună pînă seara în 
depozite

(Continuare în pag. a III-alcu Dunărea și unul din și rutier, care permite expe-

suprafață a vechiu- mărginită întindere. operativ in barje fluviale, a ajunge la destinatari pe șcurt drum, prin Canalul — Marea Neagră. ÎN PAGINA A III-A : Relatări din județele Olt și Suceava
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TEZEIE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R., ORIENTĂRILE T0VAM1UI NICDLAE CEAUSESCU
- PROGRAM RE MUNCA PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

Sistematizarea și modernizarea localităților — 
parte integrantă a dezvoltării socialiste a țării

CUV'INTUL FAPTELOR, 
CUVÎNTUL HOTĂRÎTOR

în cadrul acțiunilor privind sistematizarea localităților și teritoriului, o preocupare de mare actualitate o constituie realizarea noilor centre agroindustriale cu caracter urban. „In general — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în expunerea prezentată la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie — în cincinalul acesta trebuie să încheiem măsurile de organizare și trecere la realizarea centrelor agroindustriale, a orășelelor agroindustriale in cadrul consiliilor agroindustriale".De bună seamă, realizarea acestui obiectiv de mare însemnătate și răspundere, ce urmează a fi finalizat în perspectiva anilor 2000 — obiectiv subliniat din nou de secretarul general al partidului la ședința comună a Consiliului National al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al

Agriculturii din 2—3 iunie —. impune, desigur, analiza multilaterală, complexă. sub toate aspectele — economic, demografic, socio-cultural, edi- litar-urbanistic etc. — a numărului, arondării, profilului, perspectivelor dezvoltării fiecăruia dintre aceste viitoare centre agroindustriale, analiză la care să fie antrenați specialiștii, factorii de decizie, organizațiile de masă și obștești.Ca o contribuție la asemenea analize se înscrie și dezbaterea organizată de ..Scânteia" în județul Argeș pe tema realizării noilor centre agroindustriale cu caracter urban, la care au participat cadre din conducerea consiliului popular județean, specialiști de la institutul județean de proiectări, de la alte unităti și instituții, precum și reprezentanți din conducerea unor consilii unice agroindustriale. Redăm, în continuare, principalele opinii exprimate.
Pe primul plan — 

dezvoltarea puterii lor 
economiceGheorghe Marinescu, vicepreședin

te al comitetului executiv al consiliului popular județean : „Sintem implicați acum într-o mare lucrare pentru viitor, a cărei însemnătate a fost subliniată în ultimul timp, în mai multe rînduri. de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului. Ca atare, sub nici un motiv nu putem lăsa loc pentru erori, ci trebuie să conturăm soluții viabile și corespunzătoare indicațiilor date de conducerea partidului pentru sistematizarea și dezvoltarea centrelor agroindustriale, care să contribuie la ridicarea standardului de viată al cetățenilor din mediul rural, suportul fiind tocmai aceste noi centre agroindustriale cu caracter urban. Sub acest aspect, este nevoie să avem în vedere orientările prețioase date de secretarul general al partidului cu prilejul analizei modului de realizare a programelor de sistematizare teritorială a sectorului agricol Ilfov și a județului Giurgiu. în spiritul acestor orientări, esențial este ca în cadrul centrelor agroindustriale să funcționeze importante unități industriale, unităti agricole cu ramuri specifice zonei respective, să se dezvolte unități din sfera industriei mici și a serviciilor — aceasta fiind temelia înfloririi multilaterale a acestor localități".Arh. Miclea Spirea, șeful secției de arhitectură, sistematizare tehnică și investiții a consiliului popular județean : ..Consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste s-au constituit mai întîi cu un scop economic. în momentul de fată este însă vizibilă influenta lor _ asupra dezvoltării generale a localităților. în județul Argeș s-au făcut pînă acum unele studii în această privință. Și 
a reieșit o legătură evidentă, directă. intre localitatea de reședință a consiliului agroindustrial. între mărimea si gradul său de dezvoltare și de dotare si modul în care se dezvoltă și acționează consiliul respectiv. De aici o primă necesitate : aceea de a dezvolta toate localitățile de acest fel sau. altfel spus, de a grăbi și în comunele-sedii de C.U.A.S.C. configurarea lor drept centre agroindustriale puternice, cu caracter urban".Gheorghe Uță. președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție : „Consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste nu s-au creat pe un loc gol. ci în urma perfecționării fostelor consilii agroindustriale. Pe linia aceleiași perfecționări economice, consider că se impune si în județul nostru o reanalizare a unor probleme legate de aceste consilii, precum mărimea lor. de .exemplu, pornind de la marile răspunderi si atribuții pe care le are. și. mai ales, pe care urmează să le capete consiliul unic, respectiv, centrul agroindustrial. De aceea consiliile populare, specialiștii din agricultură întreprind o analiză a consiliilor unice, a potențialului lor. a populației, a unităților economice care sint pe teritoriul lor și. pe această bază, vor fi in măsură să propună unele îmbunătățiri concrete".Arh. Radu Răuț, institutul județean de proiectări : „Consider necesar să avem in vedere, pe lingă criteriul dezvoltării economice, si problemele sociale. Localitatea-sediu a consiliului unic agroindustrial joacă și un rol de servire în teritoriu a populației, și ca atare, așa cum a indicat recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, ea trebuie să dispună de anumite dotări social- culturale : liceu avind și treapta a doua, asigurindu-se astfel invăță- mintul de 12 ani, spital cu cel puțin 100 de paturi, dispunînd de maternitate și farmacie proprie, precum și alte unități destinate publicului — baie comunală, bru- tărie, piață agroindustrială, complex sportiv. Acestea nu pot fi organizate în fiecare comună, ci in centrul agroindustrial, pe care, pină acum, nu l-am avut prea mult în vedere sub acest rol".

Perfecționări necesare 
ale cadrului organizatoric 

și de conducereStanciu Vasile, inginer-șef al consiliului unic agroindustrial Domnești : „Consider utilă o exemplificare : Domnești, o comună de munte, a avut și in trecut un rol polariza- tor. a fost sediu de plasă si tirg. în prezent, aici există un liceu, o casă de cultură, un spital, iar ca dezvoltare economică amintesc o secție a întreprinderii de autoturisme din Cimpulung și unitățile de industrie mică, sector bine dezvoltat. După părerea mea. pentru consiliul nostru agroindustrial prioritare sint problemele legate de dezvoltarea sectorului socialist, in primul rind in domeniul agricol, valorificarea pășunilor de care dispunem, dezvoltarea livezilor intensive, creșterea potențialului productiv al pămîntului și folosirea lui cu mai multă eficientă. Dezvoltarea comunei noastre ca viitor centru agroindustrial consider că va da răspuns unor asemenea probleme. 

eventual și prin crearea unor organisme adecvate care să preia noile sale sarcini și funcții".Constantin Ungureanu. organizator de partid și președinte al C.U.A.SC. Stîlpeni : „Deși prin denumire și atribuții consiliul unic agroindustrial d.e stat și cooperatist presupune o complexitate de sarcini și obiective, totuși în momentul de fată condu
CENTRELE AGROINDUSTRIALE 

-nuclee polarizatoare ale vieții 
economico-sociale în teritoriu 

Dezbatere organizată în județul Argeș

cerea sa — mă refer la președinte, directorul S.M.A.. inginerul-sef — se rezumă. în bună măsură, la activitățile agricole dă pe raza C.U.A.S.C.- ului. în timp ce consiliul popular al localității de reședință se limitează la problemele acestei localități. De .aceea, de mare importanță în acest sens este indicația dată de secretarul general al partidului potrivit căreia în aceste centre agroindustriale își va desfășura activitatea și consiliul unic agroindustrial, ca organism politico-economic, de coordonare a întregii activități, care va cuprinde. în medie. 4—5 comune. După părerea noastră, o atare măsură va oferi multe dintre pîrghiile necesare în luarea unor decizii cu caracter economic, edilitar, cultural etc., de natură să conducă la dezvoltarea centrului agroindustrial și, desigur, și a acelor comune care polarizează în jurul său".
In aplicarea schițelor 
de sistematizare — 
răspundere pentru 

înfățișarea localitățiiArh. Ion Popescu. Institutul județean de proiectări : „în configurarea noilor centre agroindustriale, o atenție prioritară trebuie acordată realizării si. apoi, transpunerii în realitate a schiței de sistematizare. în ce ne privește, am urmărit ca arhitectura noilor clădiri să fie apropiată de cea tradițională, chiar si in cazul blocurilor din zonele centrale ale acestor așezări. Valorificăm în acest sens lemnul ca material și pridvorul ca element arhitectural. Prin asocierea mai multor locuințe, se grupează și suprafața acordată, de 200—250 de metri pătrati. astfel că se oferă si spațiul necesar acestor anexe și unui teren cultivabil. Avem ca exemplu. în acest sens. locuințele pentru specialiști construite de pe acum în diferite comune (Merișani, Teiu. Miroși și alte-
Misiunea teatrului: a sluji patria socialistă, pe cei care îi făuresc prezentul și viitorul

Comunistul
O autentică implicare în viața socială și politică a țării, în evenimentele ei majore, ca și în înfăptuirea marilor ei idealuri, un deosebit interes și o mare receptivitate față de procesele care definesc etapa revoluționară pe care o parcurgem ; aspirația vie, pregnantă, către un mai larg orizont al cunoașterii și înțelegerii, o meditație activizată de luminile concepției materialist-dialec- tice și ale umanismului socialist; un accentuat sentiment al răspunderii civice și al necesității sporirii și întăririi acesteia prin contribuție proprie și prin superior spirit de echipă; o dorință fierbinte de a proba o mai evidentă eficiență in opera de înrîurire a oamenilor, de modelare a unei noi conștiințe : iată însușiri definitorii pentru locul și rdîul artistului contemporan.„Comunistul trebuie să se afle in primele rînduri, in cele mai grele și complexe probleme" — arăta secretarul general al partidului. Atare realități, atare îndemnuri se constituie intr-un adevărat program de lucru și pentru colectivelfe artistice ale țării, pentru toți creatorii contemporani. F.le se regăsesc deopotrivă în activitatea educativă — a instituțiilor și uniunilor de creații, in dezbaterile ce au drept scop perfecționarea activității de modelare a unei noi conștiințe. diversificarea modalităților de transmitere către public a mesajului formativ al operelor de artă. Le-am relntîl- nit și in dezbaterea de la Teatrul Mic. consacrată tezelor din aprilie, orientărilor și sarcinilor cuprinse in expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu.„Expunerile secretarului general al partidului, arăta actorul Mihai Dinvale. secretar al biroului organizației de bază de la Teatrul Mic, se in

ie). precum și o Întreagă comună. Lerești, unde, datorită condițiilor naturale, s-a construit dintotdeauna cu o mare grijă pentru economia de teren".Emîlian Mantu. primarul comunei Miroși : „în comuna Miroși, sediul consiliului agroindustrial cu același nume, există mai multe asemenea case pentru specialiști, dar trebuie 

spus că în comuna noastră, ce va deveni centrul agroindustrial Miroși, abia de aici înainte urmează să se construiască în mai mare măsură, ținîndu-se cont de toate aceste criterii ale sistematizării si dezvoltării centrelor agroindustriale.In legătură cu folosirea mai eficientă a pămîntului. as dori să arăt că. în momentul de față, desfășurăm o vastă acțiune de stabilire a perimetrului construibil, examinăm cu răspundere cum să modernizării drumurile din și dintre localități și cum să le reducem pe cele din cîmp".
Valorificarea 

pe un plan superior 
a resurselor materiale 

și de muncă, a tradițiilor 
și potențialului creator 

existentMarin Nițulescu, secția plan-dez- voltare a consiliului popular județean : „în cadrul dezvoltării centrelor agroindustriale, un rol tot mai important trebuie să joace industria mică, activitatea de prestări de servicii. în acest sens, noi avem planurile d.e perspectivă, respectiv, sînt stabilite nivelurile pe ansamblul județului pentru anul 1990 — în medie, de 8 000 lei pe locuitor la industria
Opiniile exprimate in cadrul dezbaterii denotă interesul pentru această 

problemă. A$a cum a indicat conducerea partidului, pornind de la 
realizările existente, de la cerințele și obiectivele stabilite, sînt necesare 
dezbateri, analize competente, multilaterale la nivelul fiecărui județ, al 
fiecărui consiliu agroindustrial, spre a contura cu maximă claritate mo
dalitățile practice. concrete, in care trebuie acționat pentru realizarea 
centrelor agroindustriale — etapă nouă in dezvoltarea localităților patriei.Dezbatere consemnată de 

Ion MARIN 
Gheorqhe CIRSTEA corespondentul „Scinteii"

scriu ca documente politice de majoră semnificație în viața partidului și a poporului nostru, a actualei etape a dezvoltării țării, jalonînd importante principii de activitate pentru viitor. Aceste documente teoretice și practice, de o deosebită importantă, conțin o cuprinzătoare imagine a etapelor parcurse de țara noastră în ultimele decenii, un tablou expresiv al societății românești de azi, al idealurilor ce animă poporul nostru angajat in construcția socialismului".„Ne aflăm in fața unor documente de cea mai mare importanță pentru societatea românească, pentru afirmarea și întărirea rolului Partidului Comunist Român în toate domeniile activității economico-sociale. Din perspectiva slujitorilor de azi ai spațiului ideologiei, tezele pe care le conțin — arăta scriitorul Dinu Săra- ru, directorul Teatrului Mic — fac mai clar drumul (pe care îl are de parcurs procesul 'de modelare a conștiinței revoluționare în România. Pășind pe acest drum, împletind munca cu propria vocație, militînd eficient pentru progres moral, civic, creatorul scenic, ca și dramaturgul au șansa de a se ridica la cea mai înaltă demnitate cunoscută vreodată de arta teatrului".„Prin forța lor analitică, prin capacitatea lor de cuprindere a realității contemporane în toate domeniile, tezele și orientările cuprinse în expuneri ne îndeamnă la un angajament și mai- ferm și energic, la o mobilizare și mai vie, atit individuală, cit si colectivă, în realizarea misiunii teatrului — impactul de maximă eficiență spirituală cu frămintările, dilemele, aspirațiile omului contemporan" — sublinia regizorul Silviu •Purcărete.Calitatea deosebită și diversitatea 

mică și de 3 800 lei la prestări de servicii. In mediul rural, anul acesta în județ urmează să realizăm, in medie, pe locuitor. 950 lei la industria mică și 250 de lei la prestări de servicii, dar sint multe localități care realizează mult mai mult : de exemplu. cele trei comune-sedii de C.UiA.S.C. despre care s-a discutat aici. Am constatat și noi că se pot extinde acele activități de industrie mică și meșteșugărești, cu caracter tradițional în mediul rural, chiar în cadrul unităților agricole, de prelucrare a produselor, de reparații, de producere a uneltelor agricole, fo- losindu-se astfel forța de muncă pe tot timpul anului, fixînd această forță de muncă, atrăgind mai mulți tineri".Radu Stancu. directorul Muzeului județean Argeș : „Este bine că în această dezbatere se discută despre toate criteriile si laturile sistematizării si dezvoltării centrelor agroindustriale. Aș veni să mai adaug unele date referitoare la dimensiunile culturale ale acestor centre. Iată, in legătură cu localitatea-sediu de consiliu unic' agroindustrial de care s-a vorbit aici. Domnești, mai trebuie spus că are una din cele mai frumoase case de cultură, că tot aici există și o universitate cultural-știin- țifică cu rezultate foarte bune, sau, un alt exemplu, la Miroși, un alt viitor centru agroindustrial, a- vem vestigii arheologice foarte importante, din secolele IV—VI epoca noastră, despre care sîntem datori să cunoaștem mai mult. Acum, cînd trecem la sistematizarea localităților Si la prefigurarea viitoarelor centre agroindustriale, este nevoie, cred, săavem în vedere și acest aspect".Arh. Valeriti Mânu, directorul Institutului județean de proiectări : „Ceea ce este hotărâtor în stabilirea rețelei de centre agroindustriale ■— aceste «organisme vii», aceste unități teritoriale care să funcționeze și să se dezvolte în mod organic, echilibrat — este stabilirea exactă a potențialului existent (sol. subsol etc.) și. de aceea, găsesc oportună această colaborare, această dezbatere cu spe- ' cialiști din multe alte sectoare. Rolul localităților-sedii ale consiliilor agroindustriale este, după opinia mea. cel de a deveni o verigă între oraș și sat. între localitățile urbane și restul localităților. Sînt centre care vor polariza viața economico-socială din jurul lor. vor constitui un model pentru comunele din jur. ce gravitează in iurul lor. vor duce la ridicarea generală a nivelului de trai, de civilizație al locuitorilor lor. la o tot mai mare apropiere a condițiilor de muncă. de viață și cultură de la sate, de cele de la orașe".

colectivului
incitantă ’a multora dintre opțiunile repertoriale, și cu deosebire a celor din domeniul dramaturgiei noastre contemporane, strădania lansării u- nor lucrări noi, în montări care au dus la consacrarea respectivelor texte, spiritul de răspundere al talentelor care îl animă, munca exemplară de echipă au făcut dirf Teatrul Mic o instituție ce se bucură de prestigiu, nu doar în Capitală, ci în întreaga noastră viață teatrală. în chip semnificativ însă, spiritul profund științific, de largă deschidere. sublinierile cu privire la necesitatea apropierii artei într-un chip mai profund de universul omului de azi, de aspirațiile poporului, de munca lui eroică, de exemplar patriotism pentru edificarea unei societăți superioare, au determinat o analiză lucidă, stimulind spiritul critic și autocritic al comuniștilor de la Teatrul Mic într-o salutară preocupare de continuă perfecționare a întregii activități artistice și educative. Pe un fond dominant valoros, de certă personalitate — s-a subliniat — piesele din repertoriul original au avut o miză majoră, au țintit în inima actualității, prppu- nînd dezbaterii atitudinile, mentalitățile. dilemele, opțiunile cele mai fierbinți specifice acestui timp, adu- cînd în atenție clocotul muncii, gin- dirii și creației caracteristice construcției socialiste, cu tot ce implică el ca eforturi unite, tensiunea auto- depășirii și desăvîrșirii.Realizarea exigențelor programului asumat și perfecționarea continuă a acestuia în acord cu cerințele vieții — teme susținute din cele mai diferite unghiuri (de la cel legat de structura afișului la viziunile scenice, tălmăcirile interpretative, forța lor de comunicare ideatică și

Ca în toate întreprinderile, ca în fiecate colectiv de muncă din țara noastră, lunile mai și iunie au fost și la „Electronioa" din Capitală consacrate dezbaterii tezelor și. ideilor reieșite din Expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, din celelalte expuneri prin care în a- ceastă perioadă secretarul general al partidului a îmbogățit teoria și practica edificării noii societăți. In adunările generale, în ședințele de birou și în plenarele comitetelor de partid, în întrunirile organizațiilor și organelor de sindicat, de femei, ale U.T.C. și O.D.U.S.. din întreprirfdere, comuniștii, oamenii muncii și-au manifestat adeziunea deplină la tot ceea ce este cuprins în magistralele expuneri ale secretarului general al partidului, stră- duindu-se să analizeze — în lumina fiecărei teze, fiecărei orientări — situația din unitatea lor. de la locul lor de muncă, pentru a se trage concluziile necesare și a se stabili măsurile de îmbunătățire cuvenite.
Subiect de reflecție, dar și 

de acțiune imediată. La unele din dezbateri am fost de față, la timpul cuvenit, carnetul de reporter consemnînd o parte dintre gîndurile, preocupările și propunerile formulate cu aceste prilejuri. Pentru climatul de autoexigență și responsabilitate constructivă care a caracterizat dezbaterile de la întreprinderea „Electronica", semnificativă ni s-a părut următoarea opinie : „Din tezele formulate cu claritate, realism și fermitate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în vederea pregătirii plenarei C.C. al P.C.R., se desprinde un îndemn la starea noastră interioară — de a gîndi mai mhlt, de a trăi mereu acea neliniște căutătoare de noi soluții, de a ne spori considerabil efortul spre o nouă calitate, superioară, a produselor, deopotrivă pentru piața externă ca și pentru piața internă. Vom intensifica aceste eforturi, dar trebuie să spunem că organizarea noastră internă (a muncii, evident) este depășită de ideile și măsurile ce vizează sporirea calității, de dotarea de care dispunem"....Opinia aceasta a fost exprimată de inginerul Marcel Bararu. în adunarea generală a organizației de partid nr. 18 (serviciul C.T.C. din secția 26 montaj final TV), dar, cum spuneam, același spirit de analiză revoluționară a caracterizat dezbaterile din aproape toate cele 37 organizații de bază de partid din întreprindere. în felul acesta s-au putut întocmi, la sfîrșitul fiecărei dezbateri, programe de măsuri concrete, cuprinzătoare.Desigur — așa cum au subliniat numeroși comuniști, și la întreprinderea „Electronica", și în alte părți — tezele, orientările formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu se constituie în mod de a gîndi, în program de acțiune nu doar pentru momentul actual, ci pentru multă vreme de acum înainte. Este însă foarte important ca măsurile adoptate în finalul dezbaterilor din lunile mai și iunie să se afle zilnic pe agenda de lucru a organizațiilor de partid, a celorlalte organizații de masă și obștești, pentru a putea fi îndeplinite întocmai, punct cu punct și fără întîrziere. Spre a constata, la fața locului, cum se transpun în viață aceste măsuri, am revenit zilele trecute la întreprinderea „E- lectronica". Ce am constatat ?
Un criteriu esențial pen

tru validarea căruia nu 
există toate..., argumentele. Pornind de la sublinierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu că rezultatele in producție reprezintă principalul criteriu de apreciere a efi- 

emoțională — au revenit insistent în „examenul" colectivului bucureștean.„Sîntem un teatru care, de mai bine de un deceniu, și-a propus un program politic de dezbatere lucidă, apt să slujească imperativele politice ale timpului revoluționar pe care îl trăim, adresîndu-se marelui public. Teatrul Mic trebuie să își argumenteze și în viitor adeziunea la o artă politică — atit prin repertoriul pe care il va promova, cît și prin calitatea, fascinația în actualitate a spectacolelor, reflectată în impactul cu publicul" — arăta directorul instituției. „Purtăm mesajul și răspunderea comunistă a unor montări vii. moderne, politic curajoase, care pun în dezbaterea opiniei spectatorilor ideile cele mai avansate ale timpului — arăta Mihai Dinvale. Va trebui să veghem ca aceste opțiuni artistice, probante pentru o atitudine politică angajată, să se manifeste și mai pregnant în montările viitoare".„Aprecierea rolului artei în ridicarea nivelului întregului popor, în formarea omului nou, în cultivarea sentimentelor patriotismului socialist, a unei noi atitudini față de muncă, a spiritului creator este de natură să ne mobilizeze energiile, să ne stimuleze resursele, tălentul. Fără îndoială, cele mai multe din montările noastre, realizări de prestigiu, prin mesajul ideologic și estetic transmis de la înălțimea scenei, prin forța transpunerii și interpretării, corespund exigențelor unei artei militante, eficient angajate politic. Ca actori comuniști, cu toții gîndim, totodată, că mai există disponibilități ce șe cer activizate, mai bine valorificate. arăta actrița Mariana Cercel.. Nu toate piesele s-au ridicat la cotele valorice, la nivelul artistic pe care îl presupune misiunea educativă a teatrului. Se cere o mai atentă muncă de creație care să se reflecte deopotrivă și în originalitatea și consecvența viziunii regizorale. în omoge-

Din preocupările 
organizației de partid 
de la întreprinderea 

„Electronica"

cienței muncii politice și organizatorice de partid, tot ceea ce se întreprinde in această perioadă vizează in esență o nouă calitate, superioară, a produselor, îndeplinirea planului la toți indicatorii. Și, trebuie spus, sînt multe de făcut în acest sens. Marca produselor „Electronica" — larg cunoscută și bine apreciată pentru gradul înalt de fjabilitate în țară, ca și pe o serie de piețe internaționale deosebit de pretențioase — trebuie onorată în continuare, în condițiile creșterii cererii și exigenței cumpărătorilor.Despre modul în care au început să prindă viață măsurile stabilite de recentele dezbateri ne-a vorbit tovarășul ing. Radu Călărașu, șeful serviciului C.T.C., membru în comitetul de partid din întreprindere:— Din inițiativa comuniștilor, am amplificat pe toate căile ceea ce numim „ofensiva calității", luînd măsura de a supune aparatele la probe de funcționare mult peste nivelul obișnuit. Permanentizînd metoda, vom asigura o fiabilitate cit mai îndelungată tuturor produselor noastre. Totodată, pentru perfecționarea calificării profesionale și, bineînțeles, pentru eliminarea posibilităților de strecurare a greșelilor, dînd curs unei propuneri formulate la o dezbatere din cadrul serviciului C.T.C. (deosebit de important la noi), ziînic se analizează aici (dimineața, într-o operativă de cîteva minute) defectele scăpate în ziua precedentă — ce fel, cite, de ce. Cînd se observă că unul și același controlor scapă cam aceleași defecte (de geometrie, de sonoritate sau altele), i se arată, i se explică și, firesc, se îndreaptă. în general, în toate serviciile se pune acum un accent mai mare pe întrecerea socialistă (avîndu-se în vedere criteriul calității și eficienței in producție). pe generalizarea în fiecare colectiv a inițiativei muncitorești.
A întări conștiința înseam

nă a întări răspunderea co
munistă. De în fiecare organizație de bază este inițiată, acum, cel puțin o acțiune politico-cducativă pe lună, in sprijinul producției, iar adunările generale din luna iulie iau în discuție fiecare — pe lingă celelalte probleme de la ordinea de zi — stadiul realizării indicatorului de cheltuieli la 1 000 lei producție- marfă, întrucît s-au semnalat unele neincadrări în norma respectivă. în sfirșit. să 'mai menționăm — pe lingă multe alte măsuri ce prind contur practic în urma dezbaterii tezelor și ideilor din expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu — că, pe de o parte, comitetul de partid din întreprindere acordă mal mult ajutor birourilor organizațiilor de bază pentru mai buna organizare a propriei activități, in vederea urmăririi riguroase a felului cum se îndeplinesc măsurile adoptate, iar. pe de altă parte, birourile de partid (în special de la C.T.C.) desfășoară o muncă politică in rindul oamenilor pentru a folosi cu mai multă încredere calculatorul in urmărirea calității produselor (există unele rețineri. nejustificate, în această privință).

nitatea interpretării, ca și în valorificarea optimă a potențialului actoricesc al colectivului nostru". „Este de datoria noastră de comuniști să slujim prin propriul exemplu și prin mesajul artei noastre un atare proces de perfecționare, contribuind la creșterea nivelului ideologic și politic al oamenilor cărora ne adresăm. Referindu-mă la opțiunea repertorială — arăta regizorul Dinu Cernescu — amendarea textelor firave, rupte de realitate, străine de fenomenele specifice actualității intră în logica firească a muncii noastre. Ca și promovarea unor lucrări de actualitate valoroase estetic prin munca de desăvîrșire a lor, împreună cu autorii".Analizînd rolul organizației de partid în viața întregului colectiv artistic. prezența comunistă in fruntea eforturilor de perfecționare a acestui prestigios colectiv artistic, dezbaterile au relevat importanța continuității preocupării fiecăruia pentru propria pregătire politico- ideologică și artistică.în chip semnificativ, argumentîn- du-se valoarea neîntreruptei de- săvîrșiri profesionale, s-a insistat pe însemnătatea organizării la nivel corespunzător a pregătirii politico-ideologice prin în- vățămîntul de partid ; un cadru formativ a cărui eficientă denin- de și de capacitatea aflării formelor și temelor celor mai adecvate și de abordarea diverselor subiecte în funcție de problemele de înțelegere și atitudine ridicate de procesele de creație „la zi".în acălași sens s-a remarcat utilitatea continuării, la un nivel și mai înalt, a cîtorva „practici" intrate în tradiția Teatrului Mic. Așa, de pildă, ridicarea orizontului ideologic al interpreților și consolidarea viziunii politice asupra fiecărui text, prin dezbateri privind autorul, epoca, relația operei cu timpul, virtuțile ei sub raportul contemporaneității.

Apoi : însoțirea premierelor de dezbateri ample în cadrul colectivului artistic — un prilej verificat de sporire a exigenței, de asumare colectivă a răspunderii asupra spectacolelor, un prilej de dezvoltare și verificare a maturității sociale, politice, ca și a ținutei intelectuale a membrilor colectivului. Și nu in ultimul rind: analiza periodică a spectacolelor din repertoriu. pentru menținerea calității reprezentațiilor, pentru a avea permanent sentimentul cotei valorice în dialogul cu publicul, dialog în care Teatrul Mic ne-a obișnuit, în general, cu inițiative deosebite, cu spectacole de frumoasă ținută artistică, civică și patriotică. Un teatru care — așa cum arăta directorul său — este dornic și capabil să contribuie la extinderea, amplificarea caracterului de masă al culturii, al unei vieți spirituale elevate. Un teatru care să se inspire și să se implice în universul fascinant al proceselor de transformare a realității și conștiințelor. Interesul, preocuparea de a reflecta efortul eroic al constructorilor marilor ctitorii ale țării, față de credința lor în ziua, de mîine a patriei, față de noblețea actului lor de creatori, constituie o șansă pentru artistul care nu poate avea un mai înalt ideal decît de a sluji patria socialistă si pe eroii ei. Și este de datoria tuturor creatorilor, și cu atît mai mult a slujitorilor teatrului — artă cu un ecou atit de puternic în suflete — de a se consacra cu si mai multă voință, energie și ambiție a- cestui deziderat".Răspunderea față de nobila misiune a artei, față de programul și țelurile teatrului românesc contemporan. voința de a sluji cu talent și patos civic arta conțunistă, revoluționară — iată, în concluzie, angajamentul comuniștilor din teatre,
Natalia STANCU

Despre alte aspecte, în general despre îmbunătățirile survenite în urma dezbaterilor de la „Electronica", ne-a vorbit și tovarășul Nicolae Popescu, secretarul comitetului de partid din întreprindere.— în spiritul exigent și constructiv cerut de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în expunerile rostite la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie și la Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice. ideologice și politico-educative, sarcina noastră nr. 1 în a- ceastă perioadă este îndeplinirea propriilor măsuri stabilite, unele din ele rezultînd din propunerile comuniștilor, oamenilor muncii, făcute în cadrul dezbaterilor ce-au avut loc. Ele vizează în egală măsură îmbunătățirea calității produselor noastre și a muncii de partid, a muncii organizațiilor de masă și obștești — fiecare dintre ele în domeniul său și cu mijloacele sale specifice — pentru a dezvolta mereu nivelul de conștiință, atitudinea fiecăruia față de munca sa și a colectivului. Și oamenii sînt cu atît mai stimulați cu cît văd că opiniile, propunerile lor sînt luate în serios, a- nalizate și (cele bune, cele posibile) transpuse în viață.Spre a exemplifica, să spunem că — pe lingă acțiunile menite să- sprijine direct producția — am trecut și la aplicarea altor măsuri politico- prganizatorice. Astfel, în fiecare organizație de bază se desfășoară lunar cel puțin o acțiune politico- ideologică de cunoaștere a concepției științifice a partidului nostru despre lume și viață, a contribuției tovarășului Nicolae Ceaușescu ia dezvoltarea gîndirii și practicii revoluționare ; forma pe care o ia a- ceastă acțiune diferă de la o organizație la alta (expunere, dezbatere, vizită la muzeu, prezentare de carte ețc.). Comitetul de partid controlează sistematic realizarea întocniai a acestui punct din programul de măsuri. în același timp, căutăm să a- ducem îmbunătățiri discuțiilor individuale organizate cu membrii de partid, insistînd pe modul în care comuniștii își îndeplinesc sarcinile profesionale și obștești și, în mod deosebit, pe recomandările ce se poț- trîVesc ce! mai bine fiecăruia. Pentru a ridica actul primirii în partid la adevărata-i valoare politico-edu- cațională, pentru a asigura împrospătarea continuă a rindurilor partidului cu oameni ai muncii de mare competență profesională și probitate morală, lunar pregătim un număr de tineri (muncitori, muncitoare, evident uteciști) care oricînd să corespundă înaltelor .exigențe ale acestui moment important din viața lor. Toate acestea sînt acțiuni practice (cîteva dintre multe altele) înscrise în programele de măsuri a- doptate în urma recentelor dezbateri și trecute de pe acum la rubrica „Realizat" sau la cea „In curs de realizare" din caietele noastre de sarcini. De altfel. în toate adunările generale din luna iulie, ca și în ședința de birou ce-o vom ține in acest timp la comitetul de partid al întreprinderii, se va face tocmai a- naliza detaliată a stadiului îndeplinirii acestor măsuri....Ceea ce, adăugăm noi, se va face, desigur, și în viitor. Pentru că măsurile adoptate, oricît de bune ar fi, vor avea eficiența dorită, vor putea contribui — cum au fost concepute — la ridicarea pe o treaptă superioară a activității din toate domeniile producției și muncii de partid numai dacă vor fi transpuse în practică pe deplin și la timpul potrivit 1
Gheorqhe MITROI
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
au efectuat o vizită de lucru în mari unități economice din municipiul Constanța

(Urmare din pag. I)Problematica abordată in cadrul analizei a cuprins aspecte ale stadiului actual al dezvoltării portului. creșterii eficienței muncii in manipularea mărfurilor prin extinderea unor metode moderne, cum sint conteinerizarea. paletizarea și pachetiiarea mărfurilor, ridicarea gradului de mecanizare a operațiunilor portuare, reducerea timpului de staționare a navelor pentru încăr- care-descârcare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se acționeze în continuare pentru mai buna folosire a platformelor portuare și a mijloacelor tehnice existente, pentru utilizarea cu mai mare eficiență a navelor din dotarea flotei noastre maritime comerciale și a indicat, totodată, constructorilor să finalizeze la termen lucrările de investiții din această zonă.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să urce la bordul feribotului „Mangalia" — prima navă de acest tip construită in țara noastră, avind capacitatea să preia, la o singură cursă. 108 vagoane de cale ferată sau, in echivalent rutier, 98 de autotrailere de 15 metri lungime fiecare.De pe puntea de comandă a vasului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu urmăresc operațiunile portuare ce se desfășoară la o dană alăturată, unde, pe nava specializată „Tuzla", sint încărcate autotrailere cu mărfuri diverse, destinate exportului in țări mediteraneene.Este impresionantă — văzută, de aici, de sus — imaginea vastă a noului port Constanța-Sud, care . va deveni, nu peste mult timp, unul din cele mai mari porturi ale lumii, la danele căruia vor acosta nave cuf cele mai diferite tonaje și funcționalități.în ovațiile și uralele miilor de oameni prezenți aici. tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pe constructorii acestui mare port, pe marinarii de pe cele două nave, urîndu-le să obțină noi succese și să aducă o contribuție cit mai mare la realizarea exportului de produse românești.în continuare, elicopterul prezidențial a aterizat pe platforma portuară de transconteinere. unde mii de oameni ai muncii au venit pentru a întîmpina pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena Ceaușescu, cu deosebit respect, cu sentimente de profundă dragoste. De aici, coloana de mașini s-a îndreptat spre ÎNTREPRINDEREA 
DE CONSTRUCȚII NAVALE, puternică. unitate a industriei noastre constructoare de mașini, care, in această zi, a îmbrăcat haine de sărbătoare în întimpinarea celui mai iubit fiu al țării.Pînă la întreprinderea de construcții navale s-a parcurs un adevărat culoar viu. format din constructori navali, muncitori portuari și marinari ai flotei noastre comerciale, care au salutat cu deosebită bucurie pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena Ceaușescu. oferindu-le frumoase buchete de flori, scandînd cu însuflețire numele partidului și al secretarului său general. .Tovarășului Nicolae Ceaușescu i s-a raportat, de către directorul întreprinderii, Gheorghe Dimoiu. și ministrul industriei construcțiilor de mașini. Radu Păunescu. despre modul cum acționează colectivul acestei unități pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin din prevederile Programului național naval, din actualul cincinal. S-a raportat că mineralierul de 165 000 tdw este pregătit pentru lansare, iar al doilea vas de acest fel se află în construcție. Se lucrează, de asemenea, intens la asimilarea mineralierului de 100 000 tdw. care se realizează la indicația

tovarășului Nicolae Ceaușescu. la construcția altor trei petroliere de 85 000 tdw, precum și la feriootul nr. 2. care este in stadiu de pregătire pentru proba de mare. S-a informat. totodată, că. pe baza indicațiilor date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor precedente în această unitate, au fost obținute rezultate bune in direcția organizării și modernizării producției, aplicării de noi tehnologii. care au condus, de la un an la altul, la scurtarea ciclurilor de fabricație a navelor, permițînd in același timp realizarea indicatorilor e- conomici prevăzuți 1 in planul întreprinderii.. In hala de confecții și asamblare corp-navă, secretarului general al partidului i-au fost prezentate o serie de tehnologii moderne de fabricație, între care debitarea rapidă a tablelor pe instalații asistate de calculator, precum1 șj procedee de sudură mecanizată și1 automatizată d6 mare randament.S-au dat, de asemenea, explicații în legătură cu acțiunea de reproiec- tare a unor tipuri de nave, ceea ce a contribuit la reducerea greutății acestora și scăderea consumului de combustibil.S-a parcurs, apoi, marea platformă a docurilor șantierului, unde se aflau in diverse stadii de execuție nave cu destinații diferite — petroliere, vase-feribot, barje pentru transportul fluvial de mărfuri, prdtum și nave aflate în curs de reparație. Gazdele evidențiază preocuparea in- tregului colectiv de a generaliza tehnologiile moderne de fabricație, de a extinde mecanizarea și automatizarea unor operații, menite să asigure în continuare scurtarea ciclurilor de producție și realizarea integrală a programului de livrări de nave prevăzute pentru acest an.în legătură cu toate acestea, secretarul general al partidului a indicat unele măsuri care să ducă la mai buna organizare a muncii în docuri și folosirea in acest fel a întregii capacități de lucru a docurilor.Vizita de lucru a dobîndit o semnificație deosebită și prin marcarea unui eveniment emoționant, care va rămîne intipărit în inima și conștiința constructorilor navali constăn- 

țeni : lansarea, in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, a 'celei mai mari nave construite vreodată in România — mineralierul „Comănești", de 165 000 tdw, expresie a potențialului creator dobîndit de industria constructoare de mașini în anii ce au urmat după Congresul al IX-lea al partidului, aniversat în această lună.Lung de peste 300 metri, înalt cit un bloc cu 12 etaje, „Comănești" poate fi supranumit „nava-amiral" a flotei noastre maritime comerciale, impunătorul vas incorporează materiale, instalații și echipamente de manevră și navigație realizate in întreprinderi din numeroase centre industriale — București, Reșița, Galați, Hunedoara. Craiova, Slatina, Timișoara, Pitești, Iași, Zalău, Tirgu Mureș, Constanța —, toate fiind reprezentative pentru capacitatea și competitivitatea industriei românești, pentru pregătirea și talentul muncitorilor și specialiștilor noștri.în aplauzele celor prezenți, tovarășa Elena Ceaușescu a tăiat panglica inaugurală, dînd, simbolic, marelui vas, purtător al tricolorului românesc, cale liberă spre mările și oceanele lumii.Au răsunat ovații puternice, prelungite. Sunetele de. sirenă au anunțat pînă departe sărbătorescul eveniment. Miile de constructori au scandat cu însuflețire „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu — muncitorii !“, „Ceaușescu — pace !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu i-au felicitat călduros pe realizatorii acestei nave care încorporează un considerabil volum de glndire tehnică, de competență și îndrăzneală în concepție, într-o perfectă consonanță cu capacitatea economiei noastre naționale, armonios și complex dezvoltată.
*La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au întilnit cu membrii consiliului oamenilor muncii al întreprinderii de construcții navale Constanța.în cadrul întilnirii. consacrată analizei modului de îndeplinire a pro

gramului naval, a programului de reparații și a programului de modernizare a tehnologiilor și a producției, au luat cuvintul președintele, prim-vicepreședintele. alți membri ai consiliului oamenilor muncii, muncitori, precum și alți invitați din partea conducerii ministerului și a centralei de resort, a Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, primul-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.Vorbitorii au exprimat cele mai calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pentru vizită, pentru orientările și indicațiile date, pentru grija statornică față de dezvoltarea întreprinderii, a construcției de nave din țara noastră, față de modernizarea flotei comerciale românești, care poartă cu cinste pe toate meridianele globului mesajul de pace și prietenie al poporului român. Au fost evidențiate rezultatele obținute de puternicul detașa- ment al constructorilor de naVe con- stănțeni, preocupările pentru îndeplinirea programelor de construcții și reparații de nave în actualul cincinal, a sarcinilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului privind diversificarea producției, asimilarea de nave de mare tonaj, in- troducerea de tehnologii moderne, de înalt randament, reducerea consumurilor materiale și de combustibili, imbunătățirea continuă a performanțelor navelor construite aici.S-a subliniat faptul că oamenii muncii din întreprindere au primit cu deosebită satisfacție și- vie recunoștință recentele măsuri privind creșterea retribuției celor ce muncesc, întregul colectiv fiind hotărit să răspundă, prin rezultate tot mai bune, grijii permanente pe care partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. S-a relevat că tezele pentru plenara Comitetului Central al partidului, o- rientările conținute in cuvîntările secretarului general al partidului au stat la baza analizelor efectuate la fiecare loc de muncă, mobilizind pe muncitorii și specialiștii întreprinderii în creșterea spiritului muncitoresc revoluționar, în ridicarea conti

nuă a nivelului de pregătire profesională, in întărirea răspunderii, ordinii și disciplinei, pentru eliminarea neajunsurilor manifestate și realizarea sarcinilor încredințate. A 'fost exprimat angajamentul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din întreprindere, din întregul sector al construcțiilor navale, din cadrul flotei maritime și fluviale, al activității portuare, de a nu precupeți nici un efort pentru traducerea in viață a cerințelor formulate de secretarul general al partidului, a obiectivelor stabilite pentru acest an și intregul cincinal.Luind cuvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că i-au făcut o bună impresie cele văzute în timpul vizitei. Secretarul general al partidului a dat, de asemenea, o bună apreciere primului feribot românesc și nayei „Comănești", de 165 000 t.d.w., care dovedesc că avem condiții tehnice și oameni — muncitori, tehnicieni, ingineri — în stgre să realizeze produse de înalt nivel tehnic. în legătură cu aceasta au fost adresate constructorilor de pave calde felicitări. împreună cu urarea de a obține rezultate tot mai bune în viitor.Apreciind progresele înregistrate în construcția de nave. secretarul general al partidului s-a referit, în continuare, la sarcinile importante ce stau în fața lucrătorilor din acest important sector al industriei noastre. A fost subliniată atenția deosebită ce trebuie acordată îmbunătățirii continue a activității în acest domeniu, pornindu-se de la buna dotare tehnică, de la experiența do- bindită, de la nivelul de pregătire a cadrelor. S-a insistat asupra necesității îmbunătățirii normelor de execuție — luîndu-se in considerație standardele internaționale —, reducerii termenelor pentru realizarea navelor, precum și a duratei de staționare in doc. Printr-o organizare corespunzătoare a activității de producție, prin perfecționarea tehnologiilor și a fluxurilor de fabricație — a subliniat secretarul general al partidului — este posibilă o creștere importantă a producției de nave în următorii ani. S-a cerut ca, în perioada imediat următoare, să fie re- analizat programul de construcții navale și completat cu măsurile ce 

se impup in vederea creșterii și diversificării producției de nave românești. potrivit potențialului de care dispune economia noastră. O contribuție importantă in această direcție va trebui să o aducă institutele de specialitate, cadrele din in- vățămintul superior, chemate să participe la realizarea unor motoare și echipamente de cea mai bună calitate. la introducerea și generalizarea tehnologiilor moderne, pentru reducerea consumului de metal, creșterea •productivității muncii, a eficienței întregii activități.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca in cadrul întreprinderii, al centralei' de specialitate să se acorde cea mai mare atenție exportului, diversificării formelor de participare a acestui sector la activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională a țării noastre.Secretarul general al partidului a subliniat, in continuare, necesitatea folosirii intensive, cu maximă eficiență, a navelor aflate în dotarea flotei noastre maritime și fluviale, utilizării cit mai bune a capacității portuare, reducerii duratei de staționare, creșterii rulajului vaselor comerciale, asigurindu-șe îmbunătățirea radicală, încă din acest an, a activității în acest domeniu.în același timp, s-a indicat să se acorde cea mai mare atenție asigurării întreținerii corespunzătoare a navelor și realizării reparațiilor, scurtării duratei de staționare in șantier, asigurării pieselor și sub- ansamblelor de schimb. întăririi disciplinei, a răspunderii in îndeplinirea sarcinilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se acționeze în spiritul ho- tărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, al programelor aprobate, al tezelor din aprilie, aceasta însemnînd ca fiecare, la locul său de mutică, să desfășoare o activitate susținută în Vjederea realizării planului la toți indicatorii, a modernizării produselor, pentru o cît mai bună organizare a producției, creșterea productivității, reducerea cheltuielilor materiaie și, pe această bază, pentru creșterea eficienței economice. Acționînd în acest fel, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. vom face dovada că am ridicat și 

eficiența muncii de partid, că am asigurat perfecționarea întregii activități economice.Secretarul general al partidului a cerut consiliului oamenilor muncii să acționeze cu toată fermitatea, să-și îndeplinească pe de-a-ntregul atribuțiile ce-i revin ca organ de conducere, in calitate de proprietar, producător și beneficiar, să-și facă pe deplin datoria.Mulțumind pentru analiza efectua-* tă in consiliul oamenilor muncii, pentru aprecierile și indicațiile date cu acest prilej, primul-secretar a! comitetului județean de partid a dat expresie angajamentului comuniștilor. al tuturor cdlor ce-și desfășoară activitatea in județul Constanța de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor trasate, pentru transpunerea neabătută in viață, a planurilor și programelor dț; , dezvoltare economico-sociălă a țăriiiLuindu-și rămas bun de la constructorii de nave constănțeni, de la muncitorii din port, de la ceilalți oameni ai muncii din municipiul Constanța prezenți la această nouă intilnire cu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat calde felicitări pentru rezultatele obținute pînă in prezent, subliniind, totodată, necesitatea de a se acționa în continuare, cu și mai multă hotărire, pentru realizarea programelor de modernizare a producției, de creștere a eficienței economice, pentru îndeplinirea, în cele mai bune condiții, a sarcinilor de plan pe acest an și pe intregul cincinal. Secretarul general al partidului a adresat tuturor urarea de noi și tot mai mari succese in intreaga activitate, multă sănătate și fericire.Aprecierile și îndemnurile secretarului general al partidului au fost primite cu deosebită satisfacție, cu puternice urale și ovații. Cei prezenți au dat astfel glas voinței de a acționa cu abnegație pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate, de a-și aduce o contribuție tot mai mare la realizarea planurilor de dezvoltare economico-socială a țării și de creștere a nivelului de trai al oamenilor muncii, la progresul multilateral al patriei noastre socialiste.

IN AGRICULTURA — eforturi deosebite pentru 
grăbirea secerișului, a celorlalte lucrări de sezon!
OLT

Măsuri adecvate pentru prevenirea 
oricăror pierderi de recoltăLa numai cîteva zile de la declanșarea recoltării griului in unitățile agricole din sudul județului Olt, secerișul a fost extins și spre zona de nord, in prezent lucrindu-se pretutindeni, căldurile excesive din ultima vreme grăbind maturizarea culturilor. Suprafețele recoltate au fost tot mai mari de la zi la zi. pe măsura intrării în lanuri a întregului parc de mașini și utilaje pregătit pentru această campanie. Totodată, s-a urmărit îndeaproape, așa cum a stabilit comandamentul județean pentru agricultură, creșterea vitezei zilnice pe combină, precum și urgentarea tuturor celorlalte lucrări ce condiționează insămințarea culturilor duble.Am urmărit cum se desfășoară secerișul în cooperativele agricole din consiliul agroindustrial Mărunței. La nivelul acestuia, in cinci zile s-au recoltat 2 800 hectare, din 6 075 hectare aflate in cultură, ritmul cres- cînd zilnic de la 265 hectare la 310 hectare și, respectiv, 405 hectare în ziua de marți. „în prezent lucrăm cu toate cele 99 de combine — ne spunea Constantin Onilă, președintele consiliului agroindustrial, însă nu numărul acestora este ho- tărîtor, ei buna funcționare a combinelor, utilizarea acestora pe o perioadă cit mai mare pe parcursul zilei. Revizia utilajelor și prima re

glare a combinelor le realizăm la primele ore, cind efectuăm și citeva probe in vederea stabilirii umidității, iar pînă in ora 8 sintem in- trați in lanuri și lucrăm efectiv la recoltat pină cind se inserează. Culturile arată frumos, producțiile sint bune, masa vegetativă este mare, așa* că numai printr-o organizare strictă reușim să sporim vitezele zilnice de recoltare pe combină".La cooperativa agricolă de producție Dăneasa, în jurul orei 15, l-am intilnit pe Alexandru Leovea- nu, inginerul-șef al unității, cu. toate combinele oprite din lucru. S-a intimplat ceva? „Nu — ni se spune. Așa procedăm de patru ori pe zi, dimineața, la prinz și la orele 15 și 18. Reglajele le facem in funcție de temperatură și de umiditatea de împrumut a griului". Aici ne-au atras atenția fîșiile negre de arătură ce delimitau lanul in mai multe porțiuni. Inginerul Leoveanu era însă preocupat de funcționarea combinelor, fapt ce ne-a determinat să ne căutăm alt interlocutor pentru a clarifica cauzele care au impus o asemenea organizare. Răspunsul l-am aflat la C.A.P. Mărunței, unde, de asemenea, intreaga suprafață de pe care se recolta era „brăzdată" in același fej. Președintele unității. Mihai Mitrică. ne dă lămuriri detaliate : „Pînă să se insereze, se fac 

pregătirile pentru a doua zi. în funcție de lungimea lanului, se determină lățimea necesară pentru o suprafață de 12 hectare, după care se recoltează cu combina o singură brazdă, se rectifică și se balotează imediat, paiele fiind transportate la capete cu săniile tractate in urma presei de balotat, iar terenul se ară. Rezultă o fîșie lată de 4 metri pe care, desigur, ar putea intra semănătoarea. Dar scopul imediat este altul și nu e unul singur. Suprafețele sint astfel strict delimitate pentru norma zilnică de lucru a unui modul de trei combine, fapt ce întărește responsabilitatea celor ce efectuează lucrările de la recoltat
SUCEAVA:

Pe cîmp se află încă 
multe furajeîn agricultura județului Suceava ■ se execută în prezent o mare diversitate de lucrări. Astfel, forța de muncă este concentrată atit la întreținerea culturilor prășitoare, cît și la recoltarea, transportul și depozitarea furajelor, toate lucrările stînd acum sub semnul urgenței. în ceea ce privește asigurarea furajelor pentru perioada de stabu- lație, în programul județean pentru această perioadă a anului se prevede depozitarea a 53 000 tone de fîn și a 13 900 tone suculente. Ce măsuri s-au luat și cum se acțio- 

pină la arat pe aceeași parcelă. în timp ce fișia deja arată, despre care vorbeam, are rolul preventiv in extinderea eventualelor incendii".Aceeași organizare am întilnit-o și în unitățile agricole de la Drăgă- nești, Bălănești, Izvoarele, Vîlcele, unde, deși se recoltase peste jumătate din suprafețele cultivate, mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii erau preocupați nu numai de sporirea ritmului, ci și de calitatea secerișului, spre a nu se pierde nici un bob din noua recoltă.
Mihai GRIGOROȘCUȚAcorespondentul „Scînteii" 

nează pentru realizarea integrală a programului ?— Problema cea mai importantă pentru noi o constituie asigurarea cantităților de furaje stabilite prin program, respectiv a finului și în- silozării tuturor resurselor vegetale ce pot fi conservate pe această cale — ne spunea Valerian Milici, director adjunct al direcției agricole. Totodată, în unitățile care nu dispun de resurse suficiente de nutrețuri au fost organizate echipe de cosași care recoltează furaje fie Ja hergheliile din Rădăuți și Lu- cina, fie la ocoalele silvice ori în 

plantațiile tinere unde nu este permis să se intre cu animalele la pășunat. La indicația secretariatului comitetului județean de partid, direcția agricolă a nominalizat prin decizie împuterniciți care urmăresc modul cum se îndeplinește programul de asigurare a furajelor de volum în fiecare unitate agricolă în parte.Fapt este că, la nivelul organelor județene, au fost luate măsuri incit încă de la prima coasă să poată fi adunate cantități de fînuri apropiate de cele obținute în întregul an 1987. Și aceasta pentru că producția este mult mai bună față de anul trecut. Pînă acum s-a terminat recoltarea trifolienelor și gramineelor perene, iar finețele naturale s-au cosit de pe intreaga suprafață ocupată. Din programul pe lunile mai-iujie, de 95 000 tone, pină in seara zilei de 11 iulie au fost depozitate 58 052 tone fînuri, adică 61 la sută din cantitatea planificată. în ceea ce privește suculentele, din programul de 28 000 tone au fost depozitate 19 620 tone, adică 70 la sută din prevederi.Adevărul este că pe cimp se află mari cantități de fin cosit în brazde, care, mai ales din cauza ploilor, nu poate fi adunat. Pentru a crește ritmul de depozitare a fînurilor, comandamentul agricol județean a indicat ca întreaga cantitate să fie sortată din lan și in funcție de starea în care se află să se depoziteze cu adaos de grosiere, sare și uree pentru hrana taurinelor adulte, iar pentru toate categoriile de animale tinere finurile și trifolie- nele mai uscate să fie depozitate fără substanțe conservante. în acest scop, s-a indicat ca în fiecare unitate să se folosească toate posibilitățile de ridicare a finului din braz

de — pe capre, prepeleci și gardurile folosite iarna ca parazâpezi — și să fie apoi transportat operativ în bazele furajere cu atelajele unităților agricole sau ale cetățenilor, unde să fie depozitat in șire, cu țunele de aerisire naturală sau prin ventilație mecanică unde este posibil.Sint multe unități agricole in care munca a fost bine organizată și s-au depozitat cantitățile planificate de fînuri din prima coasă. La Asociația economică intercooperatistă zootehnică Spătărești, din consiliul agroindustrial Vadu Moldovei, pină in seara zilei de 30 iunie au fost depozitate 1 000 tone fîn, față de 810 tone planificate. „Zilnic — ne spunea tovarășul Corneliu Enăchioiu, directorul asociației — transportăm cu cele 70 atelaje cîte 150 tone fin. Producția va fi bună și la coasa a doua, pentru că imediat după eliberarea terenului am fertilizat 220 hectare cu nitrocalcar și azot. începerea din timp a recoltării, care se face numai manual. întrucît astfel plantele se regenerează mai repede, precum și fertilizarea au favorizat dezvoltarea rapidă a plantelor, ceea ce ne-a permis ca. la lucerna, să începem deja și coasa a doua. Vom reuși, față de un program anual de 1 500 tone finuri, să ne asigurăm peste 2 000 tone".O activitate intensă se desfășura și la cooperativa agricolă Vadu Moldovei, unde se coseau ultimele hectare de finețe. La transport erau folosite toate cele 64 atelaje proprii și 21 căruțe ale cetățenilor. în acest fel, ca și datorită faptului că distanța de transport era mai mică, în ziua documentării noastre s-au depozitat 120 tone fînuri. Iar faptul că unitatea are construite fînare cu o capacitate de 700 tone permite păstrarea furajelor în condiții foarte bune. Producția este și aici bună. Dar oamenii de aici, avertizați parcă de situația de anul trecut, cînd cooperativa agricolă a înregistrat .un serios deficit de furaje, au cosit ierburile și de pe 35 hectare livezi ale Stațiunii de cercetare și producție pomicolă Fălticeni, suprafață de pe care au obținut 80 tone fin. Totuși, 

ritmul transportului trebuie mult intensificat, deoarece intreaga producție de pe cele 250 hectare finețe naturale se afla încă in cîmp. La cooperativa agricolă Forăști, din același consiliu agroindustrial, erau depozitate numai 420 tone fînuri din cele 835 tone prevăzute la coasa în- tîi. Cele vreo 40 atelaje, mobilizate la această lucrare, nu pot transporta mai mult de 50 tone fin pe zi. Așa că se impune concentrarea tuturor atelajelor existente în comună pentru a grăbi mult ritmul transportului. Este adevărat că la unitatea vecină, cooperativa agricolă de producție Drăgușeni, erau mobilizate și atelajele particulare la transport, dar lipseau încărcătorii. Și în loc ca fiecare căruțaș să fi executat pină la prînz cîte două transporturi, fiindcă distanța de la tarla la baza furajeră nu era prea mare, multe atelaje nu fuseseră încărcate'încă și stăteau să aștepte în cîmp. Din cauza proastei organizări s-a pierdut timp prețios.Unele unități, cum sînt cooperativele agricole Volovăț, Dărmănești, Moara, Poieni-Solca, Bunești, Ho- rodniceni, Vicovu de Jos, iiișești, Dornești, Satu Mare, Grănicești, Steia și Salcia, au depozitat cantități mici de fîn în comparație cu cele aflate încă pe cîmp. Ploile a- bundente, invocate de conducerile a- cestor unități, i-au afectat pe toți agricultorii in aceeași măsură. Cum au reușit atunci asociațiile economice zootehnice de la Măzănești, Spătărești, Clit-Arbore, Hănțești, cooperativele agricole Arbore, Bălcăuți și multe altele să depoziteze deja cantitățile de fînuri prevăzute in program? Au inceput cositul la timp, conform tehnologiilor, au strîns și ridicat finul pe capre sau prepeleci, l-au sortat pe umidități și l-au transportat în ferestrele dintre ploi, lu- crînd pe toată durata zilei-lumină, inclusiv duminica. Așadar, totul depinde de modul cum este organizată munca, de hotărîrea și răspunderea cu care se acționează pentru strîngerea și depozitarea grabnică a tuturor resurselor furajere.
Sava BEJINARIUcorespondentul „Scînteii"
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MUZEUL DE ISTORIE - ȘCOALA PERMANENTA 
DE EDUCAȚIE PATRIOTICĂ, REVOLUȚIONARĂ

Muzeul de istorie ocupă un loc de primă însemnătate în viața științifică și culturală a Clujului, în procesul de educație patriotică, revoluționară, de formare a omului nou. Acțiunile și manifestările organizate de muzeu sau împreună cu alte instituții de cultură, de invățămint, cu organizațiile de tineret izvorăsc din cerințele și exigențele cuprinse in hotărîrile istorice ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, în orientările și tezele formulate de secretarul general al partidului privind rolul important pe care il au in general instituțiile culturale, inclusiv muzeele în dezvoltarea multilaterală a personalității umane, ca supremă realizare a timpului nostru socialist.Despre implicarea și contribuția pe care această instituție o are in opera de educație patriotică, revoluționară, am consemnat opinii ale organizatorilor și beneficiarilor acestui valoros tezaur de valori istorice. Nicolae Cordoș, directorul complexului muzeului județean de istorie, ne-a spus : „Activitatea muzeografilor noștri se desfășoară în lumina orientărilor de excepțională însemnătate date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la importanța pe care o are cunoașterea istoriei poporului nostru în educarea patriotică, revoluționară a oamenilor muncii și îndeosebi a tineretului. Cunoașterea a ceea ce a creat de-a lungul veacurilor mai valoros poporul român, lupta sa necurmată pentru înfăptuirea idealurilor de libertate și independență națională, pentru dreptate socială și făurirea unui viitor nou, luminos, sub conducerea partidului, constituie obiective principale ale activității noastre muzeale, programe de muncă ale colectivului complexului muzeal județean de istorie pe care le alcătuitn cu contribuția comitetelor de cultură și educație socialistă, unități școlare, organizații de tineret. Cercetarea științifică s-a desfășurat, de asemenea, pe opt șantiere arheologice, cum sint cele neolitice de la Iclod, Parța, cele dacice de la Complexul de la Grădiștea Muncelului, cele romane de la Ulpia Traiana Sarmize- getusa, Mișcolaca ; cele medievale de la Cenad, Mehadia, Porțile de fier ale Transilvaniei, muzeografii noștri participînd la unele din aceste lucrări de cercetare împreună cu arheologi, istorici de la Institutul de istorie și arheologie și de la Universitatea din Cluj-Napoca, cu muzeografi din alte județe. Au fost realizate o serie de studii de prospectare arheologică întocmindu-se dosare documentare pentru un număr de
PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

Conservatorism în oferta 
de conserve din legumeProblema conservelor pare, acum, cînd legumele și verdețurile au umplut piețele, cu totul în afara actualității. Și totuși, nu este așa. In primul rînd, și cel mai important, pentru că noua campanie de industrializare a roadelor grădinilor a și inceput și ea trebuie să răspundă, intr-o măsură sporită, cerințelor populației, îndeosebi în ce privește diversificarea, in concordanță cu indicațiile repetate ale conducerii partidului, cu prevederile programului de autoconducere și autoaprovizionare. în acest sens, așa cum se știe, in expunerea prezentată la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, tovarășul Nicolae Ceaușescu. referindu-se la activitatea industriei bunurilor de consum, cerea un efort mai mare in vederea combaterii uniformizării, pentru o accentuată diversificare.

Implicațiile unui paradox, în iarna care a trecut, gospodinele nu au fost deloc incîntate de diversitatea conservelor de legume oferite de comerț. Ca o constatare de ordin general, în magazine nu s-au în- tilnit, laolaltă, nici măcar o mică parte din conservele de legume existente în nomenclator — in care figurează 20 de sortimente de conserve de legume în apă, 23 în oțet, 8 in bulion și 30 în ulei, deci peste 80 in total. De regulă, in unitățile comerciale nu s-au găsit in același timp mai mult de 7—8 feluri de conserve de legume.Cu toate acestea, oricît ar părea de curios, planul de livrare a conservelor de legume la fondul pieței pe anul 1987 a fost îndeplinit și chiar substanțial depășit. Cum se explică acest paradox ? Iată ce ne spune tovarășul Ricuță Marin, directorul direcției de resort din Ministerul Comerțului Interior.— Este drept, cantitativ s-au livrat mai multe conserve de legume decît erau prevăzute în plan. în structură insă, lucrurile nu stau deloc bine. Aș putea spune că a fost o discrepanță mare între ceea ce am contractat și ce am primit. Ni s-au livrat in exces bulion și salate de tot felul, dar fasolea. bârnele, zacusca, vinetele în ulei și alte produse, mult căutate, au dispărut. S-a făcut prea mult uz de așa-zisele compensații : în locul sortimentelor așteptate au fost trimise altele, îndeosebi tot dintre cele care zăceau in depozitele noastre, de unde și monotonia ofertei magazinelor.Dintr-o situație pusă la dispoziție de întreprinderea comerțului cu ridicata pentru produse alimentare București rezultă un fapt cel puțin straniu : intre cifrele din contractele încheiate cu furnizorii și marfa primită exista o foarte slabă concordanță. Se vedea limpede că una cerea comerțul, adică cumpărătorii, și cu totul alta trimiteau fabricile, tn fond, o producție necerută, fără desfacere asigurată, care, in schimb, blochează, și in prezent, numeroase spații de depozitare. Pentru ne- livrarea sortimentelor contractate, fabricile plătesc penalizări ce ajung, uneori, la milioane de lei. Dar aceasta nu schimbă cu nimic situația din magazine. Afectează doar situația economică, beneficiile întreprinderilor respective.
Cum au ajuns gogonelele 

„vedetele" rafturilor ?mai mare furnizor de conserve este însuși Trustul pentru producerea conservelor și sucurilor din cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 'Iată de ce în discuțiile cu cadre de conducere ale trustului am căutat să desprindem cauzele situației înfățișate mai sus. Lucru dificil, pentru că aici există convingerea că s-a lucrat bine în ce privește diversificarea, iar lipsurile din magazine se datoresc... cumpărătorilor, care își fac provizii de conserve toamna și revin în

Din experiența Muzeului de istorie 
din Cluj-Napocapeste 30 de puncte arheologice din județul Cluj. In prezent, muzeul dispune de un patrimoniu de circa 267 000 piese care ilustrează momente semnificative /lin istoria poporului român, continuitatea Iui neîntreruptă. contribuția de preț adusă la dezvoltarea civilizației umane.Un loc deosebit l-au ocupat. în activitatea muzeului, manifestările consacrate omagierii vieții și activității marelui fiu al națiunii noastre. tovarășul . Nicolae ’Ceaușescu, secretarul general al partidului, operei sale, reliefate în expozițiile „Omagiu Epocii Nicolae Ceaușescu", „Ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu". Alte expoziții au avut ca teme „Pagini din lupta glorioasă a poporului român pentru cucerirea independenței de stat a României", „Dacii și civilizația lor în timpul lui Decebal", „File din istoria U.T.C." etc. La a- cestea se adaugă altele prin care s-a urmărit valorificarea patrimoniului cultural național, cum sint : „Noi achiziții și descoperiri arheologice", „Aspecte militare in Dacia romană", „Civilizația populației autohtone în secolele IX—XIV", „Lupta pentru independență și unitate națională o- glindită în numismatică și medalistică", „Restaurare, știință și artă".Marile momente Aniversare, ne-a relatat Eugenia Glodariu, director adjunct al complexului muzeal ju- dețegj? de istorie, au fost marcate prin organizarea de simpozioane, cicluri‘de conferințe, expuneri pe diverse teme în cadrul muzeelor și expozițiilor de către muzeografi, concursuri tematice cu participarea tinerilor și altele, care au oferit o mai profundă cunoaștere de către oamenii muncii, de studenți și elevi a unor evenimente, momente și personalități de seamă din istoria patriei, înțelegerea, așa cum cere secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în întreaga lui măreție a trecutului eroic al poporului nostru, dezvoltînd astfel sentimentul nobil de cinstire a muncii și luptei înaintașilor, datoria de a păstra și îmbogăți moștenirea .rămasă de la ei prin fapte deosebite de muncă și creație. Unele dintre manifestări, cuprinse în Festivalul națio- x nai „Cintarea României", au fost organizate in întreprinderi, instituții, școli, unități militare, ele vizind prezentarea unor momente și evenimente aniversare, succesele remarcabile repurtate de poporul nostru, sub conducerea partidului, in construcția 

magazine primăvara, cînd cămările li s-au golit. Am notat totuși o serie de fapte pozitive — și anume că marea majoritate a fabricilor de conserve au ferme proprii, care le asigură o bună parte din necesarul de materie primă, că modernizarea fluxurilor tehnologice aduce cu sine o bine venită uniformizare — aceea a calității, că există o permanentă grijă pentru ridicarea calificării oamenilor.Fapte pozitive, desigur, dar care nu constituie nicidecum un răspuns, o explicație ia întrebarea : de ce varietatea de produsa din nomenclator nu se află și în magazine ? Dintr-o convorbire cu tovarășul Li- vian Țoropoc, directorul IntreprinA derii de producere și industrializare a legumelor și fructelor din Buftea, unitate cu o îndelungată tradiție (a fost înființată în 1870), am desprins cîteva cauze ale supărătoarei îngustări a ofertei de conserve din legume. Prima — și cea .mai importantă — este materia primă. Firește, varietatea trebuie să pornească din cultură. Au existat contracte cu furnizorii, în care erau stabilite cantități, sortimente, termene de livrare, condiții de calitate. Dar, sub diferite pretexte, producătorii se sustrăgeau de la sorturi de legume mai migălos de întreținut și de cules, acordind suprafețe întinse unor culturi ce se pot lucra mecanizat. Or, dacă semeni numai varză și roșii, din ce să se mai facă conservele de zacuscă, ghiveci sau tocană? Iar ce semeni, aia pui la conservat. Se mai întimplă (după părerea noastră prea adesea) ca, acordînd prioritate livrării legumelor proaspete pentru consum, ceea ce este foarte bine, exigența să „obosească" atunci cind vine rîndul celor destinate conservării, procedîndu-se după principiul că „nimic nu trebuie să se piardă, totul poate fi conservat". Ceea ce este o aberație ! Orice gospodină știe că pui la păstrare, pentru iarnă, numai legume de cea mai bună calitate. Refuzind produsele declasate, fabricile își reduc însă resursele de materie primă, nemaivorbind de supărarea furnizorului refuzat. Pe de altă parte, neculese Ia timpul optim, bobul mazării devine tare, păstăile de fasole se umplu de ațe, dovleceii se transformă in ditamai dovlecii, iar castraveciorii ajung castraveți de-a binelea.O a doua cauză constă în încetineala cu care unitățile constructoare de mașini răspund cerințelor de modernizare ale industriei de conserve. Este nevoie de o accentuare a procesului de reproiectare a instalațiilor, de asimilarea mai rapidă a unora, care să preia o bună parte din operațiunile ce se mai execută manual, cu randament scăzut. In acest fel. indicatorii de productivitate, dar și de calitate vor avea numai de cîști- gat. Și, ceea ce-1 interesează pe cumpărător, fabricile nu vor mai alerga dună produse simple, cu o manoperă redusă la maximum. Mazărea, de pildă. este o cultură comodă atit pentru agricultură, cit și pentru industria de conserve din legume. Dar 

socialismului. Muzeul se implică, astfel, împreună cu organizațiile de partid, cu organizațiile de tineret și de copii în activitatea de educare patriotică, materialist-dia- lectică, științifică a oamenilor muncii și cu precădere a tineretului, în lumina tradițiilor de luptă comună ale oamenilor muncii . din această parte a țării pentru eliberarea de exploatare a celor ce muncesc, pentru libertatea și independența patriei.Cercurile „Prieteni ai muzeului", care însumează pește 1300 membri, constituie, prin variatele acțiuni organizate, un eficient mijloc de valorificare a patrimoniului muzeal.„Ne bucurăm de sprijinul colectivului muzeului in activitatea politico-educativă desfășurată de organizațiile de tineret in unități economice, în' instituții și școli — ne-a spus Valentin Cuibuș. secretar al comitetului județean al U.T.C. Numeroase și eficiente in plan educativ au fost acțiunile desfășurate la muzeu sau cu participarea muzeografilor. Semnificative sînt colocviul „Contribuția muzeului la educația patriotică a tineretului", momentul festiv „Cinstim înaintașii — omagiem contemporanii", acțiunile ce se desfășoară în sălile muzeului cu prilejul înmînării carnetelor de membri ai U.T.C., ca și cele de membri ai organizației de pionieri. Un număr însemnat de tineri au fost antrenați, alături de. muzeografi, la activitățile muzeului pe diferite șantiere arheologice. De remarcat este și faptul că biroul de turism pentru tineret are organizate itinerare care includ și vizitarea muzeelor din județ alături de obiective social-economice. Prin aceste acțiuni urmărim in mod deosebit educarea tinerilor în spiritul dragostei față de patrie și partid, față de națiunea noastră socialistă, de poporul român".Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, celelalte muzee din județ dispun — după cum ne informa tovarășul Nicolae Cordoș — de mari posibilități pentru desfășurarea unor acțiuni cultural-educative și științifice care să contribuie in și mai mare măsura la educarea patriotică, revoluționară a maselor, a tineretului îndeosebi. In acest sens există preocupări pentru a întreprinde acțiuni, cum au fost expozițiile itinerante de la combinatul de utilaj greu și unele licee din Cluj-Napoca, care să se adreseze tineretului muncitoresc din Întreprin

cum rămine cu diversitatea ? Pină una-alta, fabricile de conserve nu pot lucra în pierdere, au și ele indicatori de eficiență. în așteptarea utilajelor care să le îngăduie diversificarea cerută a producției, supunem atenției forurilor de resort două probleme. Pentru a produce o tonă de conserve de mazăre este nevoie de șase oameni, procesul de producție fiind automatizat ; în schimb, pentru aceeași cantitate de ghiveci sint necesari 40 de lucrători. Ca să poată realiza cantitatea, cît și structura la care s-au angajat, fabricile au nevoie de o mai bună corelare între cifrele de plan și forța de muncă necesară, în condițiile date. A doua problemă este aceea a ambalajelor. Dacă borcane există din belșug, prin recuperări, materialul, ne-, cesar capacelor nu este asigurat de-* cit într-o proporție mică. Or, fără ele...
Premise pentru o îmbună

tățire substanțială. în pie_ țe a început să se facă simțită a- bundența grădinilor. în această situație poate părea nepotrivită abordarea temei conservelor. Să nu uităm însă că tot acum fabricile de profil se află în plină campanie și este momentul oportun pentru a se trece la o mai bună racordare a producției la cerințele cumpărătorilor, la eliminarea neajunsurilor semnalate de public în trecutul sezon rece, pentru a nu se mai repeta, pentru a nu se mai face uz de autocritici și justificări la vremea cind respectivele produse intră în virf de cerere. Subliniem acest aspect întrucît, din păcate, nu peste tot se face simțit efortul pentru un salt calitativ, fuga după rezultate „Cantitativiste" continuă să precumpănească asupra calității, a diversității. Dovadă stau chiar detaliile, din rîndurile de mai sus, care nu sint altceva decît premise pentru justificările viitoare. încă nu s-a înțeles peste tot că directorii întreprinderilor nu sint puși pentru a furniza justificări, ci produse, conform planului, obligațiilor contractuale. Iar recolta acestui an se anunță bogată și in grădinile legumicole. Sînt planificate să se producă cantități sporite față de anul trecut—circa 12 milioane de tone de legume în ogor propriu, in culturi intercalate, succesive, duble sau anticipate. Printre varietățile semănate remarcăm andivele, țelina, conopida, ardeii pentru boia, gulioarele și altele, cit pe-aci să devină in ultimii ani „exotice" prin raritatea lor. Din convorbirile cu interlocutorii noștri rezultă că s-a • trecut serios la fapte, campania de conservare fste in toi.O anumită experiență arată că, în diversificarea producției de conserve din legume, un rol important ar putea reveni industriei mici. în județul Olt, de pildă, asociațiile economice de stat și cooperatiste de la Vlădila și Corabia, ca și aceea de la Sinnicolau Mare — Timiș au înființat secții unde, în sistem gospodăresc, se produc conserve de legume de foarte bună calitate ; in unele comune, fabricile de conserve au amplasat puncte de producție pentru realizarea unor specialități. Există, așadar, posibilități reale pentru o ofertă de conserve de legume mereu maj diversificată, la nivelul cerințelor și preferințelor crescînde ale cumpărătorilor.
Rodica SERBAM 

deri și elevilor din școli. Există, in intenție deocamdată, reluarea cercetării socio-culturale a publicului vizitator pentru a se stabili și orienta acțiunile viitoare, în concordanță cu cerințele marelui public. Analiza activității muzeului a pus în evidență și alte sarcini ce trebuie realizate in spiritul tezelor din Expunerea secretarului general al partidului la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, la Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile, activității organizatorice, ideologice și politico-educative, pentru ridicarea la parametri calitativi superiori a activității politico-ideologice, cultural-educative și științifice desfășurate in muzee. Printre obiectivele imediate se află reorganizarea și actualizarea cu materiale noi a unor secții ale muzeului din Cluj- Napoca, cu accent deosebit pe aniversarea a 70 de .ani de la făurirea statului național român unitar și a altor momente de seamă din istoria patriei, îmbogățirea și actualizarea secției de istorie contemporană cu rezultatele obținute de oamenii muncii clujeni in dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, invăță- mintului, artei și culturii, deschiderea muzeului de istorie din Gherla în noul local, intensificarea activității de valorificare a patrimoniului muzeal și cultural național, prin organizarea unor manifestări ce se înscriu in cadrul Festivalului național „Cintarea României", intensificarea activității de cercetare și atragerea in număr mai mare a tineretului la acțiunile de pe șantierele arheologice, pe baza unor programe care vor fi stabilite împreună cu Comitetul județean al U.T.C. Există, de asemenea, preocupări — care vor trebui mai repede și mai amplu concretizate — privind perfecționarea activităților destinate educației materia- list-științifice a tineretului, unele experiențe _ bune de pină acum urmind să fie extinse și îmbogățite. Printr-o conlucrare mai eficientă cu organizațiile de masă și obștești, cu factorii de cultură și invățămint. princr-o muncă responsabilă, exigentă, stimulată de ideile și tezele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se acționează pentru a conferi dimensiuni noi, mai eficiente întregii activități a muzeului din Cluj-Napoca, a celorlalte muzee din județ, pentru implicarea lor mai activă in amplul proces de educare a maselor, de cultivare a unor puternice sentimente patriotice, revoluționare.
Marin OPREAcorespondentul „Scînteii"

In parcul din Drumul Taberei din CapitalăFoto : Sandu Cristian

Dacă scrisoarea n-ar purta antetul unei instituții județene, ștampila, semnătura președintelui acesteia, numărul de expediere etc., am fi tentați să credem că este vorba de unul din acele cazuri cind, in ciuda evidenței că albul este alb, cineva susține că este negru. Este vorba de răspunsul adresat redacției de Consiliul județean al- sindicatelor Botoșani in urma semnalelor critice formulate in articolul „Timpul cetățeanului este și al societății ; cum este folosit ?“ („Scintela" nr. 14146 din 12 febr. a.c.), asupra căruia s-a revenit in ziarul din 16 aprilie a.c. (nr. 14 201).în primul material se semnalau cazuri de neglijență și in activitatea consiliului menționat : accesul foarte greu in clădirea noului sediu, impo- sib'litatea de a citi programul de audiențe care era afișat... pe balcon ; programarea superficială a audiențelor etc.Semnale critice la care s-a răspuns insă prin... tăcere, eludîndu-se prevederile legale care arată : „Organele de stat, întreprinderile și instituțiile, precum și organizațiile de masă și obștești au datoria (subl. red.) să răspundă in scris organului de presă, în termen de 30 de zile de la data, comunicării trimise de a- cesta, cuprinzind opiniile critice ex-

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

9 La Comitetul sindicatului de la I.M. Teliuc se făcea, zilele trecute,' bilanțyl realizărilor dobindite de oamenii muncii în primul semestru din acest an. Corespondentul nostru voluntar, Vasile Grigoraș, care a fost de față, le-a consemnat. Mai intii face aprecierea că succesele au fost posibile prin utilizarea la capacitate a utilajelor din dotare și folosirea rațională a forței de muncă, plus spiritul de răspundere pentru a indeplini angajamentele luate in întrecerea socialistă. Apoi precizează cantitățile de produse realizate suplimentar : minereu marfă — 5 690 tone ; fier minereu marfă — 3 750 tone ; do- lomită —' 8 216 tone. La consumurile de materiale s-a obținut o economie de 171 000 iei. De asemenea, au fost recuperate însemnate materiale ca ; 198 tone fier vechi. 14 torțe fontă, 4 tone cupru și 3' tone deșeuri de hirtie, iar in cadrul inițiativei „Contul de economie al grupei sindicale" s-au obținut cite 960 lei/om, față de 1 800 lei cit prevede angajamentul anual.In mod deosebit s-au evidențiat oomuniștii Gherasim Tecar, Grigo- ra Vițelaru, Vasile Buleu, Constantin Maican, Petru Nichita, loan Lupar, Dionisie Caniș și mulți alții.8> 65 231 și 65 232 din 30 martie 1988. Sint numerele de inregistrare, la Ministerul Industriei de Utilaj Greu, a două inovații realizate la întreprinderea de construcții metalice Bocșa. Caraș-Severin. Numele autorilor și inovațiilor ni le furnizează vechiul și statornicul nostru corespondent voluntar loan Rotărescu intr-o nouă scrisoare trimisă redacției. Este vorba despre comunistul Valeriu Bălăci, maistru lăcătuș la secția 250, care a realizat inovația „Sistem de ungere la grătare cu perii rotative", și comunistul Florentin Bălăci, subinginer, care a realizat inovația „Sistem de lubrifiere la sitele rotative".Inovațiile celor doi Bălăci — tată și fiu — au scopul de a imbună- tăți funcționarea unor construcții metalice realizate pentru centrala nucleară electrică de la Cernavodă.Inginerii Milorad Martinov, șeful grupei de prbiectare tehnologică pentru echipamente hidromecanice, și Eugen Franție, șeful cabinetului tehnic de la I.C.M. Bocșa, au numai cuvinte de laudă la adresa celor doi comuniști, a creației lor tehnice.
9 „Finului ii stă bine în fînare", apreciază corespondentul nostru voluntar Ioan C. Alistor, din comuna Erbiceni, județul lași, tn prezent, continuă autorul, cooperatorii din Totoiești, sat aparținător comunei, se află in plin efort pentru stringerea și depozitarea in bune condiții a finului. Atit lucerna de pe cele 50 ha. cit și finul de pe 25 ha de fîneață au. fost în întregime recoltate, acțiune la care .au participat .20 de. cosași,. De. menționat că. deși au căzut precipitații abundente, nici un kilogram de furaje nu s-a depreciat, pentru că finul a fost strîns din brazde și depozitat pe prepeleci în cimp.Acum se* acționează intens, cu 25 de atelaje, pentru transportarea finului de lucernă în finare. Au și fost depozitate aproape 400 tone de lucernă.Pentru ca și de Ia coasa a doua să se obțină o producție bună de lucernă, conducerea C.A.P. a luat

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
9 Preocupări pentru recuperarea și folosirea corespunzătoare a ambalajelor. Cititorul Constantin Căluș din Rimnicu Vîicea iși exprima intr-o scrisoare adresată redacției o seamă de opinii si sugestii în legătură cu achiziționarea, de către unitățile comerciale, a sticlelor și borcanelor, precum și cu modul in care se rulează ambalajele de p.v.c. pentru transportul plinii. Examinând cu atenție conținutul scrisorii. Direcția comercială a județului Vîicea a găsit întemeiate observațiile semnatarului acesteia. în consecință, a acționat pentru îmbunătățirea activității de recuperai e și valorificare a ambalajelor din sticlă in toate unitățile comerciale din subordinea sa. pentru întărirea răspunderii in îndeplinirea sarcinilor ce le revin în acest domeniu. S-a dispus, totodată, lucrătorilor din întreprinderile comerciale, care se ocupă de circuitul ambalajelor, să efectueze sistematic controale în toate unitățile și să sancționeze cu promptitudine și exigentă abaterile constatate.în ceea ce privește ambalajele din p.v.c.. în răspuns se arată că lucrătorii întreprinderii de morărit și pa

nificație Vilcea și ai unităților alimentare vor urmări ca lăzile să fie permanent intr-o perfectă stare de curățenie și să fie folosite numai în acest scop. Cele rupte vor fi scoase din circulație.• Propunerea făctită de muncitorii navetiști in scrisoarea adresată ziarului de a se suplimenta capacitatea de transport în zilele de simbătă pe ruta Tirgu Jiu — Craiova a fost acceptată — ne-a răspuns Divizia mișcare din cadrul Regionalei de căi ferate Craiova. Astfel, trenul nr. 2084 pe distanța Tg. Jiu — Craiova este suplimentat in zilele de simbătă cu încă două vagoane.
9 Ca urmare a analizei întreprinse Pe baza scrisorii cititorului loan Bănică din Buftea. Administrația domeniului public a sectorului agricol Ilfov a luat măsurile corespunzătoare pentru montarea indicatoarelor rutiere necesare la intersecția străzii cu calea ferată de la km 14 + 464 (intrare stația Buftea).Rubrică realizată de N. ROȘCA

„Da, așa a fost, dar... nu recunoaștem"
Pe marginea unui răspuns primit la redacție

primate în presă cu privire la activitatea lor" (Legea nr. 3/1974). Tăcere care a determinat revenirea ziarului asupra aceleiași situații, in numărul amintit mai sus.Și iată-ne în fața scrisorii expediate de Consiliul județean al sindicatelor Botoșani cu nr. 390, din 12 mai, sub semnătura tovarășei Eleonora Moșneagu, președintele consiliului. Redacția ziarului este informată că biroul executiv al consiliului „stăpinește temeinic conținutul Hotăririi C.C. al P.C.R. cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamați- ilor și cererilor oamenilor muncii și măsurile stabilite de Consiliul Central al sindicatelor in acest domeniu...". După care, se afirmă că ziarul a publicat „erori" în legătură cu activitatea în acest domeniu a consiliului.Dar să cităm : „...o perioadă măre de timp a necesitat efectuarea unor reparații (la noul sediu n. red.), ceea ce- a impus folosirea unei singure intrări" (sublinierea redacției). Firesc lucru ca sediul să fie reparat. Era însă o problemă atit de insolubilă instalarea unei săgeți indicatoare spre intrarea accesibilă ? Sau mai degrabă este vorba de o comoditate de neînțeles ? Mai departe : „...pro

Procesele-verbale, amenzile 
nu pot înlocui munca concretăNicolae Roșu lo

cuiește in str. Aleea 
Politehnicii nr. 2, 
sector 6, din 1977. 
Din acest an este 
administratorul blo
cului. dată de cind 
au inceput și neca
zurile lui. Ceea ce 
sesizează redacției 
este un model (dacă 
mai avem nevoie de 
asemenea modele) 
de felul cum poate 
fi înlocuită o muncă 
concretă cu procese- 
verbale și amenzi 
date fără noimă. 
Dar să ne expli
căm. tn fata blocu
lui său. cel mai mic 
din zonă, au fost 
niște barăci ce ocu
pau un spațiu de 
vreo 1500 mp. De 
vreo trei ani con
structorul și-a mutat 
sediul, luind cu el 
doar gardul, din pa
nouri. In anul tre
cut au fost dărimate 
și barăcile, rămi- 
nind insă materiale 
grele — grinzi, bu

căți de perete din 
beton, pietre mari 
etc. Ce ar fi făcut 
un bun gospodar ? 
Ar fi organizat 
transportarea tutu
ror acestor materia
le și. împreună cu 
cetățenii din împre
jurimi, ar fi amena
jat acest teren ca 
părculet. loc de joa
că pentru copii etc. 
Aceasta ar fi în
semnat o muncă 
concfetă și e' mai 
greu de făcut. Mai 
ușor este de făcut 
procese-verbale și 
de dat amenzi. Cui? 
Administrației blo
cului de mai sus, 
pentru că... n-a că
rat gunoaiele de pe 
acest loc. (Intre 
timp, cetăfeni din 
zeci și zeci de 
blocuri, păzind acest 
teren transformat in 
maidan și nu intr-o 
oază de verdeață, au 
cărat aici crăci de 
pomi, frunze uscate, 
oale, crătiți. lighea-

măsuri pentru fertilizarea lucer- năriei pe mai bine de 20 hectare, pe restul suprafeței urmind a se administra dejecții lichide.© Cit costă un bilet pentru un meci de fotbal organizat de I.C.I.M. Brașov ? După cum ne scrie Ion Georgescu Delavale. de- oinde de bunăvoința organizatorilor. La 29 mai, cind s-a jucat cu Tractorul, biletele au costat — pentru că erau două — 30 de lei, in- cluzind in această sumă și un program (mediocru față de altele). La 22 mai, la meciul cu Sportul muncitoresc Slatina, intrarea a costat 20 de. lei. in această sumă intrînd o fotografie a echipei de-acum 5—6 ani. un calendar și un program. Mai către Începutul returului s-au mai adăugat și alte mărunțișuri și intrarea a costat 25 de lei. De ce nu există prețuri fixe, stabilite de lege ? se întreabă autorul.Chiar așa. prețurile biletelor la meciurile de pe stadionul I.C.I.M. sint facultative, după cum ii lasă inima pe organizatori ?• Din nou despre I.C.A.B. De data aceasta o scrisoare ce poartă semnătura a șase locatari de pe str. Munții Gurghiului. sectorul 6, care ne solicită să intervenim pentru a le soluționa „micul necaz". Care este acesta ? De mai bine de 4 luni s-a spart o conductă de apă, chiar in poarta grădiniței de copii nr. 37, inundind strada pentru că si canalul de scurgere este astupat de 2 ani. Tot de atunci „încercăm prin administratoarea acestei grădinițe, prin delegata de stradă, prin diferiți părinți ai copiilor să rezolvăm problema, dar. spre marea noastră mihnire, cei de la I.C.A.B. nu ne iau in considerație. Ba. unei tovarășe i s-a răspuns la telefon să-și 

gramul de audiențe era afișat intr-adevăr într-un loc prin care nu se circula in mod curent" (sublinierea redacției). Lăsăm Ia o parte evitarea cu grijă a cuvintului „balcon", unde era afișat programul, dar o întrebare se impune de la sine : de ce a fost ales anume acest loc de afișare ? In nici un caz din grija pentru a ușura accesul oamenilor muncii in audiențe. în legătură cu programarea cadrelor care primesc oamenii muncii in audiență, ni se comunică : „Chiar in situațiile cind cel planificat să acorde audiențe a primit alte sarcini in ziua respectivă (sublinierea redacției), acesta a fost înlocuit de fiecare dată (sublinierea redacției) cu un alt membru al biroului executiv". Dar dacă „ziua respectivă" înseamnă simbătă ? Căci despre anume această zi era vorba in materialul respectiv. în această zi se planifica pentru a primi audiente tovarășul Nicolae Sirbu, membru al biroului executiv, dar și director al casei de cultură. De ce ? „...s-a avut în vedere — precizează răspunsul — că acesta are activitate permanentă simbătă și chiar duminica, iar casa de cultură se află in aceeași incintă". După cile înțelegem, activitatea din zilele de simbătă și duminică a directorului casei de cultură este o 

ne. frigidere etc, 
formind fel de fel 
de grămezi de gu
noaie).

Și acum să vedem 
cine dă aceste a- 
menzi : aprilie și 
iunie 1988 — Admi
nistrația domeniului 
public — 500 șt res
pectiv 200 lei ; apri
lie 1988 — Policlini
ca din str. Spiru 
Haret nr. 14 — 750 
lei : mai 1988 — Po
liclinica din str. 
Dreptății nr. 3 (Sa
nepid) — 1 000 lei...

Cine ia inițiativa 
să schimbe macazul, 
adică să înceapă cu 
munca concretă — 
amenajarea locului 
in zonă verde — ?l 
apoi să aplice amen
zile, dar nu oricui, 
ci celor ce încalcă 
regulile curățeniei ? 
Firește. consiliul 
popular al sectoru
lui. gospodarul nu
mărul unu !

vadă de soțul ei și să lase conductele in grija I.C.A.B.-ului...Da. este treaba I.C.A.B.-ului, dar nu și-o face cum trebuie și, în Ioc să mulțumească pentru ajutorul dat prin sesizări, juste și reale, răspunde și nepoliticos. Intre timp se risipește apă. Ce-ar fi să suporte pagubele cei vinovați ? Poate că atunci n-ar mai fi așa delăsători !© După o instabilitate atmosferică de mai multe zile, intr-una din duminicile trecute soarele a strălucit din nou. razele sale inva- dînd „Cimpul cel Mare" din satul Zimbru, comuna Gurabonț. locul desfășurării celei de-a doua ediții a nedeii „Pădurenilor". Această manifestare cultural-artistică. desfășurată in cadrul Festivalului național „Cintarea României", a fost organizată de comitetul de cultură și educație socialistă al județului Arad, in colaborare cu Consiliul culturii și educației socialiste al comunei Gurahonț.în continuare. corespondentul nostru voluntar Alexandru Herlău ne informează că nedeea este o sărbătoare a muncii locuitorilor din zonă, care se pregătesc de secerișul griului, iar „pădurenii" sînt înșiși locuitorii satului, așa cum ii numea și loan Slavici în operele sale literare, inspirate din această vatră folclorică.Aici și-au dat întîlnWe locuitorii din peste 10 sate limitrofe, care au aplaudat formația culturală din comuna Brazi, ansamblul folcloric din Zimbru, completate de obiceiuri locale, suite de dansuri populare, melodii de pe Valea Crișului și a Mureșului, susținute de taraful casei municipale de cultură din Arad, recitalul de poezie susținut de poeții țărani Ion Mihiț și George Pocșoara etc.

.‘M

activitate culturală, cu alte cuvinte o sarcină, alta decît cea de audiențe, în acest caz, cum se poate vorbi de o audiență normală, eficientă pentru cetățean, cind ea este acordată... printre picături ?Din cele arătate mai sus reiese clar că in activitatea Consiliului județean al sindicatelor Botoșani au existat și mai există incâ o serie de deficiențe. Unele din ele au fost (probabil) înlăturate : o dată cu încheierea reparațiilor noului sediu, ușile au fost deblocate, poate că programul audiențelor a fost „coborît" de pe balcon, poate că directorul casei de cultiiră iși desfășoară simbătă activitatea culturală ca o sarcină principală, fiind înlocuit cu un alt tovarăș din biroul executiv la audiențe, poate că...Desigur, fiecare caz în parte (recunoscut ca atare de cei în cauză) poate fi rezolvat. Dar trebuie înțeles că doar rezolvarea unor asemenea situații nu este în măsură să îmbunătățească și să perfecționeze munca de rezolvare a propunerilor, sesizărilor și cerințelor oamenilor muncii. Nu cumva aceste „cazuri" sînt generate de o anumită atitudine care trebuie schimbată ? Iar una dintre ele este și atitudinea față de critică ?
Laurențiu DUȚA
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU» *
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la Plenara Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meșteșugărești

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Exprimind, și cu acest prilej, sentimentele noastre de înaltă stimă, de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință, ce animă pe toți oamenii muncii din cooperația meșteșugărească, participanții la lucrările Plenarei Consiliului UCECOM aduc un fierbinte și respectuos omagiu proeminentei dumneavoastră personalități de eminent conducător al partidului și statului, înflăcărat patriot și revoluționar desăvirșit, luptător neînfricat pentru triumful nobilelor idealuri de pace, independență și colaborare internațională, Erou intre eroii neamului, care întruchipează cele mai înalte virtuți ale geniului creator al poporului român, ctitor al României socialiste moderne, de numele căruia sînt legate înfăptuirile fără precedent dobindite de poporul român în cei 23 de ani care au trecut de la Congresul al partidului.Participanții la plenară exprimă, de asemenea, sentimente prețuire față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, ilustru și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția sa deosebită la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, a planului și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, pentru îndrumarea, cu înaltă competentă, a științei, învățămintului și culturii, factori determinanți ai progresului multilateral al societății noastre socialiste.Profund recunoscători pentru grija manifestată de conducerea partidului și statului, de dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, prin noile măsuri întreprinse cu privire Ia majorarea retribuțiilor oamenilor muncii și pensiilor, cooperatorii meșteșugari vă exprimă întreaga lor gratitudine, vii mulțumiri și sint ferm hotăriți să acționeze în așa fel— an incit să asigure îndeplinirea hotăritor pentru infăptuirea. *a avut Ioc Plenara Consiliu-Marțilui Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, care a analizat modul în care au fost realizate sarcinile de plan pe semestrul I al anului, stadiul realizării programelor de perfecționare a organizării științifice și modernizării proceselor de producție, precum și măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru în-
n

Cronica zileiAmbasadorul Italiei la București, Sergio Cattani, a oferit, marți, o recepție cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră.Au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
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IX-leaaleasă politic

exemplară a sarcinilor de plan pe 1988 actualului cincinal.
★deplinirea integrală a indicatorilor de plan pe întregul an 1988.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară au adoptat o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. (Agerpres)
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dezvoltate armonios
pe tot cuprinsul țării

(Urmare din pag. I)unui impresionant program de construcții de locuințe și de lucrări edilitar-gospodărești.Pe baza înfăptuirii politicii partidului nostru comunist de repartizare rațională a forțelor de producție, au fost create milioane de noi locuri de muncă în special in zonele mai puțin dezvoltate in trecut. In planul vieții politice, această realitate exprimă creșterea rolului clasei muncitoare in toate județele țării, dezvoltarea democrației noastre muncitorești-revoiu- ționare și a unei intense vieți politice in fiecare zonă geografică și localitate, afirmarea mai puternică a rolului conducător al partidului.Cel de-al optulea cincinal și-t: stabilit, prin voința fermă a comuniștilor, a întregului popor, prin hotăririle Congresului al XIII-lea al partidului, obiective cutezătoare, dar profund realiste. în cadrul lor, perfecționarea repartizării teritoriale a forțelor de producție este o direcție esențială de acțiune, un proces de durată, determinat nemijlocit de progresul neîntrerupt al forțelor de producție. Amploarea, calitatea și eficiența sa se situează mereu pe alte planuri, superioare. In anul 1990, în toate județele țării se va realiza un volum de activitate economică de cel puțin 80 000 lei pe locuitor, din care 50 000 lei producție industrială. întregul complex economic național parcurge un amplu proces de modernizare și de remodelare a structurilor sale, in consonanță cu rezultatele cercetării științifice, cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. Se extinde și se diversifică construcția de locuințe, orașele și satele patriei capătă de la o zi la alta o nouă înfățișare, fundamental înnoită, demnă de destinul socialist al României moderne.Sînt perspective luminoase, perspective care implică străduință și muncă, efort creator, hotărirea de a înfăptui neabătut sarcinile pe care ni le-am asumat, orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, convinși fiind că aceasta este singura cale menită să asigure o nouă calitate a muncii și a vieții întregului nostru popor, creșterea necontenită a gradului său de civilizație materială și spirituală.
Cristian ANTONESCU

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 iulie, ora 20 — 16 iulie, 
ora 20. In țară : Vremea va continua 
să se încălzească ușor, iar cerul va fi 
variabil, cu inrtorări mai accentuate 
in jumătatea de nord a -teritoriului, 
unde vor cădea, local, precipitații sub 
formă de ploaie in aversă și descărcări 
electrice și izolate in rest. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
12 și 22 de grade, iar cele maxime in
tre 23 și 33 de gradp, mai ridicate ușor 
In ultima zi. In București : Vremea se 
va încălzi ușor, iar cerul va fl variabil. 
Sint condiții pentru aversă de ploaie, 
mal ales in primele zile. Vintul va 
sufla slab pină.la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
16 și 18 grade, iar cele maxime intre 
27 șl 30 de grade.

• REPOR TAJE • NOTE • INFORMA TII Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Plenarei C.C. al 
amplu și însufleți- 
pentru perfecțlona- 
activitățl. • Cuteză-

20.00 Telejurnal
20,25 Priorități în economie
20,45 în pregătirea 

P.C.R. — Un 
tor program 
rea întregii
toare strategie de edificare socia
listă pe baza cuceririlor cunoaș
terii, științei și practicii sociale.
Să urce națiunea spre 
in zbor ! • Versuri 
revoluționare (color) 
Tinerețea noastră,
Epocii Nicolae Ceaușescu • Pa
triotismul — adevărul de fiecare 
zi al faptelor noastre — reportaj.
Mîndria de a fi cetățean 

României socialiste • Șansa 
a construi durabil

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

comunism 
patriotice,

tinerețea

V
Premieră tehnică 

la mina Valea de Brazi

al 
de

Nu este nevoie să plonjăm în viitor pentru a admira metroul anului 2000. Vagoanele lui pot fi văzute in circulație pe magistrala I.M.G.B.-Pipera, ur- mind să parcurgă 5 000 de kilometri fără călători, ca apoi să „populeze", treptat, toate magistralele sifb- terane ale Capitalei. Iată, dar, că tînăra întreprindere bucureșteană, „Metroul", înregistrează continue înnoiri nu numai în privința configurației traseelor — realitate despre care ziarul nostru a avut prilejul să mai relateze — ci și în cea a mijloacelor de transport folosite. „Trenul galben" — cum sînt numite. îndeobște, garniturile de vagoane ale metroului — este, el însuși, în atenția neslăbită a constructorilor săi. proiec- tanți și. muncitori, preocupați permanent de perfecționarea și de modernizarea sa.Pentru a afla amănunte în legătură cu toată această activitate mai puțin cunoscută ne-am îndreptat către cei ce au trasate ramele de metrou pe planșetele lor de lucru sau in montaj, în secțiile de producție. Este vorba de întreprinderea de vagoane Arad, care a dat contur, de la primul exemplar, acestui mijloc de transport atît de familiar acum bucu- reșteanului.— In 1975 — ne spune inginerul proiectant Dan Dorin, șeful colectivului de proiectare rame de metrou, din cadrul Centrului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru vagoane Arad — s-a aprobat tema de proiectare, o noutate absolută pentru noi. Deci am devenit, ca să mă exprim așa. colaboratori ai întreprinderii „Metroul“-București, colaboratori cu statut de proiectant general de ramă de metrou, iar uzina de vagoane Arad — furnizor general de ramă de metrou. Am proiectat foarte repede două rame prototip, care în 1977 au și fost construite, începindu-se la fel de operativ probele de omologare. Practic, s-a răspuns la o sarcină urgentă, fără să fi avut nici un fel de experiență în acest domeniu, însușindu-ne-o pe parcurs, cu dorința fermă, cu ambiția de a realiza un lucru deosebit, care să fie demn de Capitala țării.Interlocutorul ne-a mai furnizat și alte amănunte legate de istoria începutului. Despre recordul pe care l-a constituit asimilarea în producție a prototipului, despre primele 12 rame (seria zero) care s-au construjt, despre bucuriaIX—

constructorilor de vagoane de la Arad, care, pentru prima oară în istoria uzinei, realizau vagoane care să se autotracteze. Am mai aflat că, pentru primele rame, s-a apelat întru- cîtva, la început, și la import — au fost 32 de poziții de import pe rama inițială, și chiar îmcazul unor subansamble-cheie, încă de atunci însă, poziție cu poziție, s-au făcut eforturi pentru a se asimila totul, în prezent rama de metrou fiind în exclusivitate rodul gîndirii lor, al muncii lor. între timp, rama a înregistrat numeroase schimbări constructive, fiind în permanență o temă de studiu pentru proiectanți, care

tip de ramă care se află acum în probe la București ?— ...Rama cu acționare cu variatoare de tensiune ? Tocmai fiindcă n-am avut nici un fel de documentație, am fost forțați de împrejurări să căutăm tot timpul soluții noi. Din a- ceastă continuă căutare s-a conturat această nouă variantă de ramă de metrou, care îmbină cele mai moderne tendințe in materie pe plan mondial și care răspunde în cel mai înalt grad cerințelor actuale.— Prin ce se caracterizează noul tip de ramă ?— Pe lingă faptul că îmbină cele mai economice - soluții constructive, men-
Noutăți de la Arad 

pentru metroul 
anului 2000

vin zilnic cu soluții noi, cele mai bune’fiind cu rapiditate aplicate în practică.— Sînt soluții impuse de situația economică internațională — ne spune inginerul Dan Dorin. Micșorarea consumului de metale neferoase și energoin- tensive este unul din dezideratele permanente. Și vă pot spune că, inițial, se consumau pentru o ramă două tone de aluminiu, iar în prezent — circa 50 de kilograme. Aceasta — la rama clasică. La noile tipuri de ramă — consumul va fi și mai redus. Tot referitor la rama clasică : reducerea substanțială a tarei vagoanelor prin reproiec- tare și asimilare la I.V.A. (întreprinderea de vagoane) de S.D.V.-uri corespun- . zătoare se materializează, ca eficientă economică, în reducerea consumului specific de energie electrică în exploatare. Practic, se reduce tara cu 800 de kg, performanțele produsului ră- mînînd aceleași. In ce privește consumul de conductori din cupru, puteți nota că. după aplicarea noilor soluții, cuprul care se folosește la realizarea a trei rame clasice va fi suficient pentru realizarea a patru rame. Și mai sînt și alte soluții cerute de experiența din exploatare și care s-au aplicat cu rezultate bune.— Cum s-a ajuns la noul

ținîndu-se la un înalt grad de fiabilitate și competitivitate, această ramă garantează o economie foarte mare de energie electrică. Instalația de acționare este astfel proiectată încît economisește energie la demaraj și va recupera energia de mișcare a ramei, transformînd-o în energie electrică — energie care va fi folosită de alte rame care demarează la momentul respectiv in sistemul de metrou. Soluția de principiu în ansamblu e unică în lume și este a noastră, originală. Aceasta este rama aflată în probe de omologare și anduranță la beneficiar. In foarte scurt timp va fi introdusă în fabricația de serie. Deja ne gîri- dim la alt tip de ramă, o ramă de metrou acționată eu motor sincron autopilo- tat. Dar despre asta mai avea prilejul să bim.Intr-adevăr. Pînă alta, revenind în prezent, străbatem secțiile de producție ale întreprinderii de vagoane Arad, în care se realizează ramele de metrou .și aflăm o sumedenie de lucruri despre cei ce au realizat noile prototipuri si despre produsul muncii lor. Tohiși, nu putem să nu admirăm siluetele impunătoare ale ramelor... clasice. Prezent, trecut ? Un produs extrem de nou și de complex în nomenclatorul constructorilor de mașini —

vom vor-una-

un produs mereu predispus la înnoire.— Poate pentru că oamenii care-1 construiesc au această frumoasă predispoziție...— Nu vă contrazic —răspunde prompt inginerul loan Bele, șeful secției prototipuri. Fiind forțați de împrejurări să gîndim și să materializăm premiere tehnice, am prins gust pentru ele. De exemplu, cînd am executat cele două prototipuri a fost foarte greu să alegem doar 15 muncitori care să contribuie la realizarea lor. Toți ar fi vrut să lucreze în acest colectiv și cam toți ar fi făcut treabă la fel de bună. I-am ales pe cei despre care știam că au mai multă fantezie, inițiativă...— în ce sens ?— Iată un exemplu : unul dintre muncitori. Alexandru Ștrifler, specialist în partea electronică-electro- tehnică, a propus să realizeze, la prototipul nr. 2, un alt tip de bord ; tot se uita la bordul primului prototip și, la un moment dat, a avut o remarcă : „E tot ce te mai trimite cu gîndul la rama clasică". I-am spus : „Ia inițiativa. Propune tu altceva dacă socotești ești în stare !“. „îmi dați sarcină să mă ocup T ăsta ?“ — m-a întrebat. „. nu — i-am spus — ai sarcini concrete legate de execuția in tip util a prototipului. Asta, cu bordul, este fobia ta, fă-o cînd crezi tu. printre picături !“. „Perfect — zice — dar da- ți-mi un ajutor : pe Ber- nad Ludovic". „Da, dar... tot pe timpul lui". Ce să vă spun ? A ieșit un bord nota zece. Alt muncitor, cătușul loan Brîndușe, avut o idee deosebită, gată de realizarea cutiilor de aparate. Și ceilalți — Grigore Rusu, Dumitru Nadiu, loan Bondea. Teodor Berariu, Dumitru Bu- ghea — au partea lor de inițiativă. de gîndire și execuție în realizarea noului tip de ramă....între timp, ramele clasice părăsesc, una cite una, uzina. La data documentării noastre, pe standul de montaj se afla rama cu numărul 170.— Fată de anul trecut, ni se spune, va trebui să dăm un număr dublu de rame de metrou. Rețeaua de metrou crește continuu, cerința de material rulant, de asemenea.Cantitativ și calitativ, am completa noi. Așa cum își dorește și cum merită frumoasa noastră Capitală.

căde,A,

de lă- a le-

Anica FLORESCU 
Tristan MIHUȚA

Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de compasiune pe care mi l-ați transmis in legătură cu tragicul eveniment de la Ojri. Apreciez in mod deosebit sentimentele de compasiune exprimate.Folosindu-mă de acest prilej, țin să reînnoiesc hotărirea noastră fermă de a acționa in direcția întăririi continue a prieteniei și cooperării pe plan bilateral, vizind progresul și prosperitatea popoarelor ambelor țări.
General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ

Președintele Republicii Islamice Pakistan
A

Din țările socialiste
R.P. CHINEZA :

Proiecte hidrotehnice de anvergurăIn R.P. Chineză se înfăptuiește un important program de deviere a apelor unor riuri cu debit foarte mare din partea sudică spre regiunile din nordul țării, cu disponibilități mai reduse în ce privește resursele de apă, atît de necesare dezvoltării agriculturii. Planurile respective sînt cunoscute sub numele de „Linia de deviere vest" — care implică un transfer de apă din rîul Yalong în Fluviul Galben, in zona cursului superior al acestuia din urmă, și „Linia de deviere est" — unde se face transferul din* fluviul Yangtze spre a- celași Fluviu Galben, în porțiunea care aparține cursului inferior al acestora, acoperind un teritoriu vast din provinciile de coastă din

estul Chinei, unde se întind cîmpii de mare importanță pentru producția agricolă a țării. In vest, legătura interfluvială se realizează printr-o lucrare tehnică, de fapt un canal cu particularități complexe, în lungime de peste 200 km. prin mijlocirea căruia apele Fluviului Galben vor fi suplimentate anual cu 18 miliarde metri cubi.In ce privește devierea din regiunea estică, aceasta va presupune conectarea unui mare număr de riuri, lacuri, inclusiv a faimosului Mare Canal, amenajat cu a- proape două milenii în urmă. Lucrarea este destinată asigurării cu apă atît a grinarelor din Jiangsu, Shandong, Hebei, cit și a unor mari centre urbane.
R.S. CEHOSLOVACA:

Lucrări pentru protejarea pămîntuluiMii de hectare de teren agricol din regiunea Levice vor fi protejate de inundații și umiditate excesivă prin construcțiile hidrotehnice pe rîurile Ipla și Hron. După îndreptarea albiei și malurilor rîu- lui Ipla, muncitorii de la întreprinderea de construcții hidrotehnice Nitra și din alte întreprinderi au început construcția unui sistem de baraje și stații de pompare pe acest curs de apă. Primul se va construi la punctul Maly Kash, altele în zonele Kuban. Sokolec, Sah și Vyskovec. Cooperativele agricole de producție din Sokolec, Plas-

tovice, Sah și lupe vor obține astfel terenuri fertile pentru reculti- vări combinate pe o suprafață de aproape 1 000 de hectare.Utilizări multifuncționale va oferi barajul de pe rîul Hron. în curs de realizare, nu departe de localitatea Velke Kozmalovec. După ce va fi dat în funcțiune, în a doua jumătate a anului curent, el va avea un debit de 2.6 milioane metri cubi de apă. Principala lui menire va fi aceea de a aproviziona cu apă centrala electrică de la Mo- chovice și irigarea a aproape 50 000 de hectare de teren agricol.
R.P. POLONĂ :

Inovații de înaltă eficiență

Ferm hotăriți să-și sporească contribuția la creșterea producției de cărbune in bazinul carbonifer al Văii Jiului, minerii de la mina Valea de Brazi au realizat o nouă premieră tehnică : străpungerea galeriei magistrale de transport subteran la orizontul 400 metri. Săpind simultan din două direcții, datorită ritmului crescut al execuției și al preciziei calculelor de străpungere brigăzile conduse de minerii Gheorghe Cercel și Vasile Hațegan s-au întilnit la timpul și locul stabilit. Noua magistrală subterană, pe care vor fi montate benzile de transport pe o distanță de 2,5 km, va contribui la reducerea la jumătate a timpului de transport al minerilor la locurile de muncă, precum și la evacuarea sterilului și buna aprovizionare cu materiale a abatajelor. (Sabin Cerbu).
Ne aflăm in plin sezpn estival,

FOTBAL : Primele meciuri ale noii ediții 
a cupelor europene

• Echipele noastre vor juca astfel: Steaua cu Sparta Praqa, 
Dinamo cu Kuusysi Lahti, Victoria cu Sliema Wanderers și 

Oțelul cu Juventus TorinoIeri s-a efectuat, la Geneva, tragerea la sorți a meciurilor contînd pentru primul tur al cupelor europene la fotbal, ediția 1988—1989.în „Cupa campionilor europeni", echipa Steaua București, campioana României, va intîlni (primul meci în deplasare) formația Sparta Praga. în „Cupa cupelor", Dinamo București va juca în compania (prima partidă pe teren propriu) echipei finlandeze Kuusysi Lahti. In „Cupa U.E.F.A.", Oțelul Galați va avea ca adversară (prima manșă pe teren propriu) pe Juventus Torino, iar Victoria București va intilni formația malteză Sliema Wanderers, ur- mînd să dispute meciul-tut la București.

Iată și alte întîlniri din cele trei cupe continentale : „Cupa campionilor europeni" : Dynamo Berlin — Werder Bremen, Rapid Viena — Ga- latasaray Istanbul, Vitoșa Sofia — A. C. Milan, Spartak Moscova — Glentoran Belfast, Honved Budapesta — Celtic Glasgow, F.C. Larissa — Neuchatel Xamax. (Deținătoarea tro- fe'ului, P.S.V. Eindhoven, se califică direct în turul al doilea). „Cupa cupelor" : Anderlecht Bruxelles — F.C. Metz, Norrkoping — Sampdoria- Genova, Grasshoppers Ziirich — Eintracht Frankfurt pe Main, Omo- nia Nicosia — Panathinaikos Atena, Flamurtari Vlora — Lech Poznan. „Cupa U.E.F.A." : Bayern Miincțien — Legia Varșovia, Torpedo Moscova

Atena — Atletico P.A.O.K. Salonic, Niirnberg, Besik- tas Istanbul — Dinamo Zagreb, Tra- kia Plovdiv — Dinamo Minsk, Sporting LisabonaMeciurile-tur7 septembrie, octombrie.

— Malmoe, A.E.K. Bilbao, Napoli — A.S. Roma — F.C.-» Ajax Amsterdam, sînt programate la iar returul — la 5
*

BOX. In primul tur al turneului internațional de box de Ia Berlin, competiție la care participă peste 200 de pugiliști din 21 de țări, in limitele categoriei mijlocie-mică, pu- gilistul român Rudei Obreja a obținut o victorie rapidă, învingindu-1 prin KO, in rundul secund, pe gha- nezul Ashia Lauyae.TENIS. Proba feminină din cadrul turneului internațional de tenis de la Osaka (Japonia) a revenit vest-germanei Steffi Graf, învingătoare cu 6—0, 6—0 in finala susținută în compania Manuelei Maleeva (Bulgaria).
Ne aflăm in plin segpn estival, cînd toate traseele turistice care duc spre și dinspre frumoasele stațiuni de pe Litoral și de la munte înregistrează valori de vîrf ale traficului automobilistic. Tot in momente de virf se află și lucrările din cîmp, grădini și livezi, astfel că pe drumurile publice se intîlnesc numeroase mașini și utilaje agricole. Ne aflăm, de asemenea, în vacanța de vară, cînd copiii sînt mai prezenți ca oricînd in tabere și drumeții, la locurile de joacă sau în grija bunicilor, iar supravegherea lor impune o atenție deosebită din partea părinților, a tuturor factorilor educaționali. în afară de autoturisme și utilaje agricole, pe drumurile publice există un permanent du-te-vino de autovehicule cu mărfuri și autobuze cu călători, motorete și motociclete, bicicliști, căruțași, pietoni.Cum se desfășoară, in aceste zile, circulația rutieră tot mai dinamică și atit de complexă, cu deosebire pe qele mai solicitate trasee turistice ? Răspunsul la întrebare aveam să-l aflăm intr-un raid-anchetâ _pe drumurile care duc spre și dinspre Litoral, pe cele și Valea Oltului, insoțind citeva zile și nopți un circulație din Inspectoratul General al Miliției. de pe Valea Prahovei echipaj de la Direcția

Materiile prime și alte materiale pentru producție au ponderea cea mai mare în importurile Poloniei, între timp, in activitatea de cercetare și in sfera productivă se acordă o atenție crescîndă rezolvării problemelor legate de asigurarea cerințelor de combustibil și materiale din producția internă, obți- nindu-se în acest sens o serie de noi soluții reușite.O iqsemnată parte din cele 230 de inovații, aplicate în ultimul timp in producție, sint destinate producerii unor materiale noi sau aplicării unor tehnologii de economisire a materialelor. Prin aplicarea uneia din aceste inovații, de exemplu, se recuperează nichel, seleniu, aur și alte materiale rare, din reziduurile de cupru rămase

prin prelucrarea siderurgică a a- cestor minereuri. O altă unitate s-a angajat in recuperarea aurului din tranzistoarele aflate în utilajele electronice deja exploatate. Trei mari întreprinderi ale industriei chimice produc cantități cres- cinde de elastomeri, materiale cu. noi calități de utilizare, folosite în diferite ramuri ale economiei, intr-un. sortiment de peste 150 de varietăți. De asemenea, tot mai multe materiale , complexe concură . la imbunătățireâ bilanțurilor fabricilor poloneze.Valorificarea inițiativelor de a- cest gen a avut ca rezultat reducerea cu 12 la sută. în ultimii cinci ani, a materialelor absorbite de producția industrială.
R.P.S. ALBANIA :

Proiecte de dezvoltare a portului DurresDurres, important port al Albaniei la Marea Adriatică. se dezvoltă în ritmul susținut pe care-1 înregistrează Întreaga economie a țării. Volumul mărfurilor transbordate va crește pină în 1990 de la 2,6 milioane tone la 3 milioane tone. Astfel, al doilea oraș ca mărime al tării, cu 72 000 locuitori, iși va consolida poziția pe care o are in desfășurarea comerțului exterior al tării, in condițiile in care 85 la sută din bunurile importate sau exportate de Albania trec prin a- cest port.în cele peste patru decenii de la instaurarea puterii populare, o-

rașul și regiunea cu același nume, situate in cîmpia ce mărginește țărmul Adriaticii, s-au transformat intr-un important centru industrial. Aici se produce acum. în mai puțin de două zile, cit se realiza în anul 1938 în întreaga Albanie. O mare dezvoltare a cunoscut construcția de mașini.Actualul plan cincinal prevede sporirea zestrei industriale cu un complex de prelucrare a peștelui, o salină, o întreprindere vinicolă și o fabrică de confecții. întreprinderile existente vor fi modernizate și mărite.

Din capul locului se cuvin subliniate citeva din caracteristicile traficului rutier atît de intens din a- ceste zile : 1. urmare a creșterii conștiinței civice, a răspunderii sociale de care dau dovadă tot mai mulți conducători auto profesioniști și amatori, a întăririi ordinii și disciplinei pe drumurile publice atit in localități, cit și in afara acestora, numărul accidentelor grave continuă aceeași curbă descendentă care s-a Înregistrat, in mod constant, in ultimii ani ; 2. dacă pină nu de mult excesul de viteză constituia „cauza cauzelor" accidentelor de circulație, în momentul de față pe neinvidiatul loc unu au trecut neatenția și oboseala la volan,; 3. însușirea și aplicarea de către tot mai mulți oameni de la volan a normelor conduitei preventive, astfel ca multe accidente considerate mai Înainte iminente să poată fi evitate ; 4. se constată încă un număr prea mare de traversări ale drumurilor prin locuri nepermise de către pietoni și mai ales de către copii, punindu-se in pericol siguranța circulației : 5. datorită caniculei din timpul zilei, mulți automobiliști pornesc la drumuri lungi și obositoare pe timp de noapte, iar noaptea riscul de accident este incomparabil mai mare decît pe- lumină.O dată cu darea in folosință a noului pod rutier de la Fetești—Cernavoda — superbă creație a tehnicii și ingineriei românești — traseului spre Litoral prin Urziceni și Slobozia, devenit extrem de aglomerat, i s-a adăugat încă unul : București — Bră- nești — Lehliu — Dragalina — Fetești — Medgidia, care e și cu 48 de kilometri mai scurt. Raidul l-am început tocmai cu acest preferat acum de tot mai automobiliști. Dartrasee spre și dinspre Litoral treccum
nostru traseu, mulți ambele

Bărăganului, circulațiaprin mijloculrutieră cunoaște o particularitate, in sensul că pe anumite porțiuni de

paie, în loc să oprească la avertizarea unui automobilist amator, a continuat Să apese pe accelerație, de parcă era la un raliu. Pînă la urmă, a fost' depistat și sancționat. întrebarea e : de ce nu a fost controlat și de factorii de răspundere din unitatea respectivă ? După cum tot lipsa de control a făcut ca unele mașini și utilaje ale statului să fie folosite în alte scopuri decît ale statului, cu atit mai de neînțeles, in condițiile în care acestea trebuiau • să se afle in campania agricolă. Un exemplu, printre altele : in loc să se afle pe timpurile cooperativei agricole Modelu — Călărași, tractorul 41-CL-64.9, condus căra lemne de foc in comuna Mircea fără forme legale.legale circula brambura și autoduba

e :

de Jean Barbu, din Balta Borcei Vodă. Firește, Tot fără forme

lua toate măsurile pentru ca acestea să fie folosite la întreaga lor capacitate. numai în perfectă stare de funcționare și numai in interesul unităților respective.însușindu-și temeinic și aplicînd întocmai normele conduitei preventive, numeroși conducători auto pot să anticipeze situații periculoase ivite din vina unuia sau altuia dintre participanții la trafic și, drept urmare, să evite producerea unui accident. Circulînd atent, dînd dovadă de e extraordinară de Spirit și de măiestrie nală, Mihai Șandru de la I.T.A. Buzău a salvat, efectiv, viața unui copil care-i apăruse brusc prin unui autobuz oprit in stație, preventiv și cu multă atenție circulat conducătorii autoturismelor 4-PH-9763, l-SJ-3456, 2-AB-598, 19-

prezență profesio-fața Tot au
Pe toate traseele turistice ale sezonului estival

0 CIRCULAȚIE RUTIERĂ MODERNĂ, CIVILIZATĂ!
drum se deplasează, de la un lan la altul sau de la un loc de depozitare la altul, camioane și tractoare cu remorci încărcate cu grîu, cu baloți de paie, cu oameni care merg sau se întorc de la muncile timpului. Serviciile de circulație ale milițiilor județene Călărași, Constanța, Ialomița, Buzău și Prahova au luat măsuri nu numai pentru deplasarea in siguranță a utilajelor agricole și, de evitare, pe cit posibil, a ingreunării traficului intr-o zonă sau alta, ci și pentru grija punerii la adăpost a recoltei, astfel incit nimic să nu se piardă. Cele mai frecvente cazuri de risipă le-am intilnit la remorcile cu obloane defecte, lă- sind in urma lor dire de griu, de muncă, de piine. Firește, echipajul pe care l-am însoțit și agenții de circulație din zonele respective au tras pe dreapta autovehiculele cu astfel de defecțiuni, iar nu o dată au dat și o mină de ajutor la înlăturarea lor. Așa cum a fost cazul cu camioanele de la I.A.S. Ivă- nești și Lehliu din județul Călărași, cu cele de la I.T.A. Fetești sau de la autobaza 1 Slobozia, ultimul împrăștiind griu adunat dintr-unul din lanurile C.A.P. din comuna Gheorghe Doja. Un alt șofer, „pierzind" pe o șosea din Ialomița 15 baloți de

31-CL-3484, de 9 tone, șoferul acesteia, Dumitru Stoica, declarind textual : „Mergeam și eu după o bere", în timp ce autospeciala 33-B-1450 mergea de la București la Valea Roșie cu două remorci goale-goluțe, alte autovehicule angajate în campania agricolă au- fost depistate cu grave defecțiuni tehnice, care puneau în real pericol siguranța circulației. Un camion al cooperativei agricole Blejoi-Prahova circula aproape de miezul nopții, pe un drum național și aglomerat, cu defecțiuni Ia sistemul de iluminare- semnalizare, ca și camionul 21-CL- 1667, al cooperativei agricole Gră- diștea-Călărași. Un alt tractor (41- CL-6946), tot al cooperativei agricole din Grădiștea, a provocat un accident nedorit. In timp ce transporta oameni, unul din cei care se afla în cabina tractoristului. n atins maneta de basculare de la una din cele două remorci și cooperatorii aflați în ea au fost aruncați la pă-- mint. Din fericire, nu s-au înregistrat vătămări grave. Dar aceste situații intilnite in timpul raidului nostru readuc in atenția tuturor factorilor investiți cu atribuții și răspunderi privind deplasarea mașinilor și utilajelor agricole necesitatea de a

B-2814, 9-BC-9169, 2-HD-516, l'-BN- 985 și mulți alții pe care i-am întîl- nit în diferite locuri de parcare- unde opriseră pentru popasuri de odihnă, de relaxare. Cu toții porniseră spre Litoral din tot atitea județe ale țării, dar au ștțut in așa fel să-și organizeze călătoria, incit să ajungă, împreună cu familiile lor, cu bine la destinație. Lucru pe care nu l-a făcut un vîlcean. Con- ducînd autoturismul ore în șir, fără întrerupere, cind mai avea numai 31 de kilometri pină la Constanța, a ațipit la volan. A fost de-ajuns o singură clipă de neatenție pentru a pierde controlul volanului, mașina părăsind șoseaua și izbindu-se violent de un copac de pe marginea drumului. Coliziunea a puternică, incit bateria pur și simplu, la citeva tri pe cîmp. o portieră în copac și... și toată făcut zob. Conducătorul auto, soția și copilul au fost accidentați, dar au scăpat cu viață. Tot împreună cu soția și copilul plecase pe Litoral și reșițeanul Ion Tîrvu- lea, pe care l-am intîlnit la postul de control Drajna. județul Călărași, adresîndu-i subofițerului Negoiță Păvălache mulțumiri.

fost atit de a „zburat", zeci de me- S-a „agățat" mașina s-a

— Pentru ce 7 — l-am întrebat.— Pentru că m-a oprit azi dimineață și m-a sfătuit să mă odihnesc. Eram, intr-adevăr, foarte obosit. Am tras un pui de somn și acum mă simt parcă alt om. Am pierdut noi vreo două-trei ore de plajă, dar...Dar n-a pus în pericol nici sănătatea și viața lui și a familiei sale, nici pe ale altor participant la trafic. La fel, pe diferite trasee, au fost opriți de agenții de circulație și invitați la popasuri pentru odihnă și alți conducători auto (l-B-19791, cu mașina plină ochi cu legume și zarzavaturi, 2-AB-9477, l-CS-1604 și mulți alții).De la oboseală la ațipirea la volan și de la clipa de ațipire la pierderea controlului volanului și la producerea unui accident, uneori cu consecințe dintre cele mai grave, nu mai sint nici măcar citeva invirti- turi de roată. Am întilnit, în raidul nostru, și unele familii obligate să-și amine concediul pe altă dată, aflindu-se acum sub îngrijire medicală. Și totul — numai și numai din cauză că unul sau altul de la volan n-au înțeles cit de riscantă, de periculoasă este continuarea unei călătorii in stare de oboseală, amplificată și de toropeala din cauza căldurii, ca și de influența neprielnică a celorlalți ocupanți ai mașinii care dorm sau nu mai sint atenți la drum.lntrucit multe din situațiile nedorite pe care le-am intilnit in timpul raidului nostru s-au petrecut la primele ore ale dimineții, foarte aproape de locurile unde respectivii conducători auto trebuiau să ajungă, am reținut, din discuția avută cu ofițeri de la Serviciul circulație al Miliției județului Constanta, următorul fapt, care se constituie intr-un claxon de atenție : după ce trec de podurile de la Giur- geni și Fetești, conducătorii auto circulă tot timpul cu soarele în parbriz, la care se adaugă o anumită monotonie a drumului. Tocmai pe acest traseu. în condițiile unor călătorii de sute de kilometri, organismul celui de la volan dă semne de oboseală, iar mirajul plajei care-i tot mai aproape nu-1 face să mai oprească din loc în loc, lucru absolut necesar.
Asupra altor aspecte intilnite pe 

traseele sezonului estival vom stă
rui intr-un număr viitor al ziarului.

Petre POPA

teatre
• Teatrul- „Nottara" (5» 31 03, sala 
Studio) : Dansul morții — 18.30 : (la 
Expoflora din parcul Herăstrău) : 
„Anotimpul florilor" (spectacol de 
muzică șl poezie) — 18.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Cintă, ciocirlle 
— 18.
• Teatrul evreiesc de stat (sala Ma
jestic. 20 39 70) : Sonata Kreutzer 
— 18,30

cinema
• Să-țl vorbesc despre mine : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9 : 11 : 13 ; 15 ■ 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9 : 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Flăcări pe comori : FERENTARI 
(80 49 85) — 15 ; 17 : 19.
• Vulcanul stins : VIITORUL
(10 67 40) — 15 ; 17 ; 19.
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
STUDIO (59 53 15) — 10 : 12,15 ; 14.30 •
16.45 ; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Duminică in familie : POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 17 ; 19 .
• Niște băieți grozavi : MUNCA 
(21 50 97) — 15 ; 17 ; 19.
• Orele 11 : ARTA (213186) — 9 ;
II : 13 ; 15 ; 17,15 ; 19,30.
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor ; PACEA (71 30 85) — 9 ; 11.
• Reexaminarea ; TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9 ; II ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 : 20.
• Memorie regăsită : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15 ; 17 ; 19.
• Legenda lui On Dai : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15 ; 17 ; 19, LU
MINA (14 74 16) — 9 ; 11 ; 13,15 ;
15,30 : 17,45 : 20.
• Pădurea : COTROCENI (49 48 48) 
— 15 ; 17 ; 19.
• Program special pentru copii și
tineret: DOINA (16 35 38) — 9 ; 11 ;
13 ; 15.
(* Jandarmul și jandarmerițele : 
UNION (13 49 04) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 17,30 ; 20.
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : SCALA (11 03 72) — 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17,15 ; 19,30.

I

(



„Zonele denuclearizate
— factor de încredere și stabilitate"LUXEMBURG 12 (Agerpres). — Crearea în centrul Europei a unei zone libera de arma nucleară ar contribui la consolidarea securității europene, a declarat președintele; P.C. din Luxemburg. Rene Urbany. Lu- înd cuvintul în parlament, el a cerut guvernului luxemburghez să se

pronunțe pentru crearea unei astfel de zone, în care ar intra și Luxemburgul. Ea ar constitui un factor de încredere și stabilitate in Europa și ar avea o importanță deosebită in destinderea internațională, in dezvoltarea dialogului politic intre Est și Vest — a arătat vorbitorul.
În sprijinul interzicerii armelor chimiceBONN 12 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al R.F. Germania, Hans-Dietrich Genscher, s-a pronunțat — in cadrul unui interviu — in favoarea finalizării cit mai grabnice a negocierilor dintre S.U.A. și U.R.S.S. cu privire la reducerea cu 50 la sută a armamentelor strategice ofensive, ca și pentru încheierea unui acord privind interzicerea to

tală a armelor chimice și distrugerea lor. Pe de altă parte. Genscher a exprimat dorința guvernului său de a se încheia cit mai curînd posibil consultările de la Viena pentru elaborarea mandatului negocierilor vizînd reducerea trupelor și armamentelor în Europa, de la Atlantic pină la Urali, relatează agenția T.A.S.S.
Reluarea negocierilor sovieto-americane 

în problema armamentelor nucleare și cosmiceGENEVA 12 (Agerpres). — La Geneva a început marți a zecea rundă a negocierilor sovieto-americane in problema armamentelor nucleare și cosmice. După cum transmite agenția T.A.S.S.. în cadrul acestei runde va continua pregătirea proiectului tratatului privind reducerea cu 50 la
sută a armamentelor strategice ofensive ale U.R.S.S. și S.U.A.. in condițiile respectării (ratatului privind apărarea antirachetă. finind seama de înțelegerile complementare realizate în cadrul întîlnirii la nivel inalt de la Moscova.

Miliarde de dolari pentru inarmare, in timp ce 
milioane de copii mor de foame...LONDRA 12 (Agerpres). — Refe- rindu-se la „marșul păcii" ce are loc in prezent prințr-o serie de țări europene, Bruce Kent, președintele Campaniei pentru dezarmare nucleară, cea mai amplă organizație pentru pace din Marea Britanie, a declarat ziarului „Guardian" că obiectivele principale ale acestei acțiuni sint promovarea eliminării tensiunii internaționale' și evidențierea lipsei de sens a menținerii blocurilor militare. El a condamnat faptul că, în fiecare an, in timp ce în lume se cheltuiesc miliarde de dolari în scopuri militare, fiecare al treilea copil sub șase ani (îri total 14 milioane) piere de foame".

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — Milioane de copii din țările în curs de dezvoltare mor din cauza politicii promovate de statele occidentale față de țările in curs de dezvoltare — a declarat directorul executiv al UNICEF (Fondul Națiunilor Unite pentru Copii), James Grant, în cadrul unui seminar internațional ce se desfășoară la Stockholm pe tema ajutorului O.N.U. pentru dezvoltare. Strategiile aplicate în cursul ultimilor șase ani nu au reprezentat răspunsul adecvat la problema datoriilor „lumii a treia", agravînd considerabil suferința umană intr-un mare număr de țări în curs de dezvoltare, ceea ce a dus la moartea mai multor milioane de copii — a spus Grant, citat de agenția A.P.S.
*

Opoziție față de menținerea bazelor 
militare americane în FilipineMANILA 12 (Agerpres). — Președintele Filipinelor. Corazon Aquino. l-a primit, marți, pe secretarul de stat al S.U.A., George Shultz. Au fost discutate, cu acest prilej, aspecte ale relațiilor bilaterale, un loc important revenind problemelor le

gate de acordul filipinezo-american privitor la bazele militare ale S.U.A. din Filipine — informează agenția China Nouă. Numeroși membri ai Senatului, filipinez și cercuri largi ale opiniei publice din această țară se pronunță împotriva prelungirii valabilității acordului.
Pe calea normalizării relațiilor 

dintre Etiopia și SomaliaADDIS ABEBA 12 (Agerpres). — Președintele R. P. D. Etiopia, Men- gistu Haile Mariam, l-a primit pe ministrul de externe al Somaliei, Mohammed Aii Hamud, care efectuează o vizită în capitala etiopiana, în cadrul convorbirii a fost relevat procesul constant de normalizare a relațiilor bilaterale, subliniindu-se că aceasta corespunde intereselor celor două țări și popoare, păcii și pro

gresului în regiune. Ministrul somalez — relevă agenția etiopiană de știri — E.N.A. — a transmis șefului statului etiopian un mesaj din partea președintelui Somaliei, Mohamed Siad Barre. Agențiile de presă reamintesc că. în cursul lunii aprilie a.c., Somalia și Etiopia au realizat un acord ce stipulează o serie de măsuri în direcția normalizării relațiilor bilaterale.

MONTEVIDEO

Reuniune consacrată dezvoltării social-economice 
a țărilor latino-americane

8MONTEVIDEO Î2 (Agerpres). - La Montevideo au început lucrările unei reuniuni asupra dezvoltării sociale și căilor de combatere a sărăciei, la care iau parte reprezentanți din 20 de țări latino-americane și caraibiene — informează agenția Prensa Latina. Sint dezbătute bazele unei strategii social-economice regionale, rolul statului în depășirea dificultăților cu care se confruntă statele din această zonă.Un document al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) semnalează că, la nivel

regional, 40 Ia șută din populație trăiește in condiții de sărăcie, menținerea tendințelor înregistrate in perioada 1980-1985 puțind determina ca numărul marginalizaților in America Latină și în zona Caraibilor să ajungă la 204 milioane în 1990.Ministrul Uruguayan al muncii a subliniat că fără dezvoltare economică nu se va obține dezvoltare socială. relevind că datoria externă este unul dintre principalele bbsta- cole in calea realizării acestor obiective.
Dificultățile economice 

de dezvoltare pe agendaDAKAR 12 (Agerpres). — La Dakar s-au deschis lucrările sesiunii ministeriale a țărilor membre ale Organizației Statelor Africii, bazinului Caraibilor și Oceanului Pacific (A.C.P.) și țărilor membre ale C.E.E. în cuvintul de deschidere, președintele Senegalului, Abdou Diouf, a lansat participanților apelul de a-și intensifica eforturile în vederea găsirii unor soluții eficiente de rezolvare a problemelor cu

ale statelor in curs 
reuniunii de la Dakarcare, se confruntă țările în curs de dezvoltare, cu precădere a problemei datoriei externe. El a subliniat că reuniunea de la Dakar premer- ge apropiatelor negocieri privina reînnoirea „Acordului Lome III" prin care sint reglementate relațiile economice dintre cele două părți și de aceea se impune definitivarea unor noi strategii coordonate de acțiune în această direcție, informează agenția PANA.

Reafirmarea poziției 

R. P. D. Coreene in 

problema reunificării țăriiPHENIAN 12 (Agerpres). — Comitetul pentru Reunificarea Pașnică a Patriei din R.P.D. Coreeană a dat publicității un document în care este expusă poziția principială a R.P.D.C. față de așa-numita „Declarație specială referitoare la relațiile Nord- Sud și politica diplomatică de reuni- ficare" făcută de Roh Tae Woo, „președintele" Coreei de Sud — relatează agenția A.C.T.C. „Declarația specială", prezentată sub firma „po-j liticii de unificare", nu poate fi a+ preciată nici ca o propunere de reu- nificare și nici ca o propunere de pace, intrucît ea nu este altceva de- cit repetarea unei propuneri anterioare care urmărea permanentizarea existenței a „două Corei" — se arată in document. Dacă autoritățile sud-coreene doresc sincer dialogul și reunificarea, ele trebuie să răspundă neintîrziat la propunerea R.P.D. Coreene privind convocarea unei conferințe comune a Nordului și Sudului cu participarea oficialităților. a reprezentanților partidelor politice, a tuturor păturilor populației care să dezbată pe larg căile de realizare a reunificării pașnice și independente a patriei — relevă documentul dat publicității la Phenian.
ORIENTUL MIJLOCIU

Spre accelerarea procesului de dobindire 
a independenței NamibieiLUANDA 12 (Agerpres). — La Luanda s-au deschis lucrările unui seminar asupra Namibiei și pregătirii cadrelor Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), acțiune care face parte dintr-o serie mai largă de proiecte ale O.N.U. privind Namibia. în discursul inaugural. secretarul general al S.W.A.P.O., Andirnba Toivo Ja Toivo, a criticat regimul din R.S.A. pentru tergiversarea și obstructionarea procesului de realizare a independenței Namibiei și a subliniat că organizația sa sprijină propunerile constructive în acest sens, lansate în

cadrul convorbirilor cvadripartite privind normalizarea situației din Africa Australă. Prezent, de asemenea. la seminar, comisarul O.N.U. pentru Namibia. Bernt Carlsson. a declarat că Națiunile Unite vor continua să joace un rol activ și pozitiv in sensul accelerării procesului de dobindire a independenței pentru această țară. Totodată, Carlsson și-a exprimat încrederea față de rezultatele convorbirilor cvadripartite prin care să se pună capăt stării conflictuale din regiune, informează agențiile China Nouă și Prensa Latina.

REVISTA „TIME":
Se accentuează discriminările in domeniul 

invățămintului in S.U.A.
Revista „Time" se ocupă de ca

rențele existente in sistemul de in- 
vățămint din S.U.A., subliniind, 
îndeosebi, discriminările la care 
sint supuși copiii celor cu venituri 
reduse.Puține documente guvernamentale au provocat o asemenea controversă ca raportul din 1983 al Ministerului american al Educației intitulat „O națiune amenințată", care trăgea semnalul de alarmă în legătură cu „valul creScînd de mediocritate" ce a cuprins învățămîn- tul american. Documentul avertizează că, dacă această mediocritate ar fi fost impusă de o putere străină, „am fi putut să o considerăm un act de război".Recent, ministrul american al educației, William Bennett, a prezentat președintelui Reagan, după cinci ani de la publicarea raportului „O națiune amenințată", un alt document, care va deveni și mai controversat. Intitulat „Educația americană : Cum să o îmbunătățim". noul raport încearcă să evalueze ce s-a realizat prin mișcarea de reformă în ultimii cinci ani. Vorbind de unele progrese realizate, ministrul arată că „amenințarea nu a dispărut"."Astfel, raportul constată : Școlile bune pentru cei dezavantajați și pentru copiii minorităților sint mult prea rare ; procentajul eșecului școlar in rindul negrilor și al tinerilor de origine spaniolă din numeroase cartiere mizere ale ma

rilor orașe este periculos de ridicat ; profesorii sint mult prea adesea angajați și promovați după criterii care nu au ip vedere în primul rind capacitatea profesională; elevii și studenții au cunoștințe insuficiente, iar deprinderile lor esențiale .sînt prea slabe.Bennett ii menționează și pe aceia care, după opinia sa, sînt vi- novați de această stare de lucruri; cercurile oficiale educaționale, care sînt acuzate in mod direct că blochează reforma educației. „Mișcarea de reformă a avut cel mai mare succes printre acei tineri care aveau cel mai puțin nevoie" — observă Ernest Boyer, președintele Fundației Carnegie pentru Progresul Invățămintului. în ceea ceri privește, situația tinerilor din cartierele mizere ale marilor orașe puțin s-a schimbat. „Reformele nu au soluționat cu adevărat problemele școlilor frecventate de cei cu venituri mici" — notează și Gary Orfield. specialist in educația urbană de la Universitatea din Chicago.Nicăieri nu este mai evident a- cest lucru ca la Chicago. Studiile arată că proporțiile eșecului școlar rămin aici de 45 la sută pentru întreaga populație și de 56 la sută pentru minorități. La începutul a- nului. Bennett declara 'că școlile din Chicago sînt cele mai slabe din țară. Criticii arată că reformele au fost simple măsuri formale, luate de birocrați lipsiți de intenția reală de a modifica ceva.

Consultări politice 
in capitala IordanieiAMMAN 12 (Agerpres). — Aflat în vizită la Amman, Marrack Goul- ding, secretar general adjunct al O.N.U. pentru probleme politice speciale, s-a întîlnit cu ministrul de externe al Iordaniei. Taher Al Masri, întrevederea a fost consacrată, in principal, problemei Orientului Mijlociu.AMMAN 12 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a avut o întrevedere cu primul-ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, aflat într-o vizită oficială la Amman.

*MAPUTO 12 (Agerpres). — Președinții țărilor africane „din prima linie" se vor întîlni joi. 14 iulie, la Maputo (Mozambic), pentru a discută „garanțiile în procesul de decolonizare a Namibiei", anunță agenția mozambicană de știri A.I.M.Sursa citată precizează că întîl- nirea președinților Angolei. Botșwa- nei, Mozambicului. Tanzaniei. Zam- biei și Zimbabwelui va precede reuniunea șefilor de stat sau de guvern a celor nouă țări membre ale S.A.D.C.C. (Conferința de coordonare a dezvoltării in. Africa de Sud.Intilnirea la nivel înalt a țărilor din „prima linie" va dezbate, de asemenea, acțiunile de destabilizare ale regimului minoritar rasist de la Pretoria din ultimele luni împotriva statelor vecine. în primul rind împotriva Angolei. Mozambicului, Botswanei și Zimbabwelui.

*Se așteaptă ca la întilnire să ia parte și Bernt Carlsson (Suedia), comisarul O.N.U. pentru Namibia, care întreprinde un turneu in regiune.WASHINGTON 12 (Agerpres). — Michael Dukakis, guvernator al statului Massachusetts, virtual candidat al Partidului Democrat din S.U.A, pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, a declarat într-un interviu că, în eventualitatea în care va ajunge președinte., va acționa, pentru impunerea de sancțiuni economice cuprinzătoare împotriva Africii de Sud. El a precizat că este în. favoarea unui boicot comercial total contra regimului de l.a Pretoria, care; „nu numai că este implicat. în prac-> tici rasiste împotriva propriului popor și în acte de terorism, dar și in agresiuni militare evidente împotriva țărilor vecine".
Pentru decolonizarea totala • a Africii!

Un for internațional de negocieri s-a încheiat, un altul a început

EFORTURILE PENTRU DEZARMARE 
NU POT CUNOAȘTE PAUZEEvoluțiile de pe scena politică internațională, desfășurarea dezbaterilor din diferite foruri, inclusiv <țin cadrul recentei sesiuni speciale a A- dunării Generale a Națiunilor Unite, care, din păcate, s-a încheiat fără adoptarea consensurilor și hotăriri - lor așteptate de popoare, pun o dată mai mult, in evidență actualitatea stringentă a cerinței opririi cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare, a înfăptuirii dezideratului vital al popoarelor de făurire a unei lumi fără arme și fără războaie. Amplele dezbateri ce au avut loc timp de aproape patru săptămini in Adunarea Generală a O.N.U. au dat astfel expresie preocupării și ingri- jorării crescinde a marii majorități a statelor lumii față, de continuarea acumulării de noi și noi arme, in primul rind nucleare, această escaladă, cantitativă și calitativă, a înarmărilor ereind o situație mereu < mai gravă, implicind primejdii imense pentru pacea și liniștea planetei.Pornind tocmai de la necesitatea ■ eliberării omenirii de această imensă amenințare, statele membre ale organizației mondiale au prezentat in cadrul sesiunii un mare număr de inițiative, idei, propuneri și sugestii urmărind să scoată din impas negocierile de dezarmare, să permită trecerea la adoptarea unor măsuri practice in acest domeniu.Prin marea lor valoare și actualitate, prin realism și caracter concret s-au distins „Considerentele și propunerile României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la problemele dezarmării și direcțiile de acțiune a țărilor pentru soluționarea lor", care se constituie intr-un -amplu program de dezarmare. Acest program, in centrul căruia se află obiectivul dezarmării nucleare. preconizează, totodată, o serie de măsuri practice urmărind o- prirea militarizării spațiului cosmic, precum și trecerea la înfăptuirea unor acțiuni de dezarmare convențională. de înghețare și reducere a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Este semnificativ, de altfel, faptul că propunerile țării noastre s-au regăsit, intr-o formă sau alta, in sugestiile avansate de numeroase alte state. îndeosebi tă:i mici și mijlocii, nealiniate, care reprezintă de fqpt marea majoritate a statelor lumii.

Faptul că o serie de manevre de culise și alte acțiuni ale unor state, in primul rind ale S.U.A.. au impiedicat. realizarea consensului a- supra unui document final, aceasta nu poate anula, in nici un caz. a- firmarea tot mai puternică, și cu prilejul sesiunii, a voinței guvernelor, ca expresie a voinței popoarelor respective, de a se pune capăt actualei politici de inarmare. de a se acționa pentru o politică de pace, de colaborare între toate națiunile lumii. Sesiunea s-a încheiat — dar eforturile pentru dezarmare, nu ; dimpotrivă, ele .trebuie să continue și să se intensifice.La fel, în pofida lipsei de rezultate concrete, agenda actualității internaționale nu va putea să nu re

tul nuclear. Acordul dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale A- mericii privind lichidarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune. primul acord efectiv de dezarmare din istoria postbelică, reprezintă. desigur, un pas important spre dezarmare, dar numai un pas. el vizind doar 3—5 la sută din totalul armelor nucleare. Pe planeta noastră rămin, in continuare, uriașe cantități de arme nucleare, se produc noi asemenea arme, continuă experiențele nucleare. Și perspectivele realizării acordului sovieto-a- merican de reducere cu 50 la sută a armelor nucleare strategice sini ■incă îndepărtate și incerte. Cu alte cuvinte, cumplita primejdie atomică se menține, amenințind existen
A început sesiunea de vară a Conferitei 

pentru dezarmare de la Genevațină marele și valorosul număr de propuneri constructive avansate in timpul sesiunii. Pe bună dreptate, tovarășul Nicolae Ceaușescu releva în acest sens : „Dăm o înaltă apreciere poziției marii majorități a țărilor lumii la această conferință și ne exprimăm speranța că — in activitatea viitoare, pe plan internațional — se va ține seama de dezbaterile ample ce au avut loc la sesiunea specială a Organizației Națiunilor Unite". Sesiunea s-a încheiat — dar propunerile concrete for mulate nu au dispărut și nu pot dispărea de pe agenda actualității, dimpotrivă, ele trebuie reluate, susținute, promovate și mai energic in toate forurile internaționale, in cadrul negocierilor de dezarmare. Se impune să se acționeze la scara mondială pentru continuarea și dezvoltarea acțiunilor îndreptate spre transpunerea în viață a propunerilor făcute, spre materializarea o- biectivelor, de importanță primordială, ale opririi cursei înarmărilor, ale realizării dezarmării și consolidării păcii.Situația, internațională, așa cum este bine cunoscut, continuă să se mențină gravă ; pașii înregistrați spre destindere sint incă destul de mici și ei nu au schimbat raportul de forțe, nu au înlăturat pericolul pe care il reprezintă armamen

ța vieții pe Terra. Toate acestea impun, așa cum subliniază in permanență partidul și statul nostru, o nouă gindire și noi modalități de acțiune internațională, care să pună capăt cu desăvîrșire politicii de forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor state, fac necesară angajarea cu toată fermitatea a tuturor statelor și popoarelor in marea luptă pentru dezarmare și pace.Un bun prilej pentru reinnodarea dialogului in aceste probleme, pentru realizarea de pași concrcți in înfăptuirea dezarmării il reprezintă sesiunea de vară a Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, car? și-a început lucrările in aceste zii 3. Pe .agenda organismului de negocieri specializat al Organizației Națiunilor Unite, din care fac parte 10 de state, inclusiv România, se află chestiuni de cea mai mare actualitate, cum ar fi încetarea cursei înarmărilor, in primul rind nucleare, și realizarea dezarmării, prevenirea războiului nuclear, a cursei înarmărilor in spațiul cosmic, interzicerea armelor chimice, radiologice și altor arme de distrugere in masă, garanții de securitate pentru statele neposesoare de „arme nucleare, precum și elaborarea unui program global de dezarmare.La sesiunea din primăvara a aces

tui organism nu s-a reușit, după cum se știe, realizarea consensului necesar pentru crearea de organe speciale de lucru și negociere in legătură cu problematica nucleară. în ce privește elaborarea convenției privind interzicerea și eliminarea armelor chimice, s-au înregistrat unele progrese, deși nu in măsura așteptărilor și a declarațiilor unor delegații referitoare la necesitatea și , posibilitatea finalizării, incă in acestan, a proiectului convenției. Au fost elaborate reglementări privind promovarea colaborării internaționale în domeniul Chimiei și industriei chimice de pace și s-â progresat in formularea prevederilor referitoare la declararea și distrugerea stocurilor de arme chimice și a instalațiilor de producere a acestor arme. Rămin de examinat și convenit probleme importante pentru realizarea unei convenții globale și verificabile, intre care supravegherea nepro- ducerii armelor chimice in industria civilă și inspecția, la cerere, pentru verificarea și reglementarea situațiilor de dubii referitoare la' respectarea prevederilor convenției,în legătură cu prevenirea cursei înarmărilor in spațiul cosmic, majoritatea delegațiilor au insistat pentru elaborarea unor reglementări , și măsuri care să asigure utilizarea Cosmosului exclusiv in scopuri pașnice. Comitetul special creat in a- cest scop nu a depășit insă stadiul examinării problemelor ce se ridică-și al reglementărilor existente, datorită opoziției manifestate in această materie de unele delegații occidentale.Cu atît mai mult, in actualele împrejurări se impune ca statele participante la Conferința de la Geneva să dea dovadă de voința politică necesară și să acționeze pentru progresul cauzei dezarmării. Există posibilități practice, concrete să se înainteze incă in cursul actualei sesiuni de vară in direcția finalizării convenției privind interzicerea și e- liminarea armelor chimice, a elaborării' Programului global de dezarmare. în acest spirit este hotări- tă șă acționeze și in continuare România socialistă, cu convingerea fermă că aceasta corespunde obiectivului făuririi unei lumi a păcii și înțelegerii, fără arme și răzt >aie.
Radu BOGDAN

Diplomați ai S.U.A. 
expulzați din NicaraguaMANAGUA 12 (Agerpres). — Ambasadorul nord-american Richard Melton și alți șapte diplomați ai S.U.A. la Managua au fost declarați personae non gratae de către Guvernul Republicii Nicaragua, sub învinuirea de amestec fățiș în treburile interne 'ale tăfii —• informează agenția Prensa Latina.Această decizie a fost anunțată d.‘ ministrul nicaraguan al relațjțlor externe, Miguel d'Escoto, intr-o ’ scrisoare adresată secretarului de stat al S.U.A.. George Shultz, in care comportamentul diplomaților americani este calificat total inacceptabil, ne- contribuind cu nimic la dezvoltarea unor bune relații intre cele două țări, ci, dimpotrivă, tulburîndu-le.

DAKAR 12 (Agerpres). — La Dakar se desfășoară lucrările primei sesiuni a Consiliului general al Internaționalei Socialiste și Democrate Africane (I.S.D.A.), în cadrul căreia sint examinate sarcinile organizației prin prisma problemelor actuale ce confruntă continentul african.Luind cuvintul la deschiderea sesiunii, Abdou Diouf, președintei" I.S.D.A., președinte al Senegalului, a arătat, între altele, că organizația trebuie să acționeze pentru unitatea Africii, dezvoltarea economi

că a continentului și eliminarea definitivă a regimului de apartheid in R.S.A. Totodată, el a subliniat că problema Namibiei reclamă o soluționare grabnică.Abdou Diouf a făcut cunoscut câ, la începutul anului viitor, va avea loc o conferință a conducătorilor partidelor membre ale Internaționalei Socialiste și Democrate Africane. in cadrul căreia vor fi a- vansate propuneri concrete in direcția decolonizării totale a Africii și accelerării procesului de dezvoltare a statelor de pe continent.
Estimări privind producția 

de cereale în 1988ROMA 12 (Agerpres). — Seceta puternică din vara acestui an, care a afectat întinse suprafețe agricole din America de Nord, va avea ca efect o reducere considerabilă a stocurilor de cereale din lume și va duce la o posibilă penurie de alimente — se relevă in numărul pe luna iulie al publicației „Food Outlook", editată de F.A.O. Cel mai puternic afectate de secetă sînt culturile de porumb, orz și ovăz. Se es

timează că stocurile mondiale de cereale vor . scădea la nivelul de a- proximativ 310 milioane tone, respectiv 17 la sută din consurhul global. Potrivit aprecierilor organizației. producția de cereale în 1988 se va ridica la 1.785 miliarde tone. Re" col ta de cereale a S.U.A. se va situa la cel mai scăzut nivel de după 1983, cind producția a fost afectată puternic de secetă și de restrin- gerea suprafețelor cultivate.
AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt
LA VARȘOVIA a avut loc o ședință a Seimului R. P. Polone în cadrul căreia au luat cuvintul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, și Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., care întreprinde o vizită oficială de prieteniei in R. P. Polonă. Vorbitorii s-au referit la probleme ale construcției de partid și de stat în țările lor. precum și la unele probleme internaționale.
PRIMIRE. Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Li Peng, l-a primit, la Beijing, pe ministrul de externe al Australiei, Bill Hayden, aflat in vizită . oficială. Au fost abordate, cu acest prilej, aspecte ale cooperării pe plan economic intre cele două țări, precum și probleme regionale și internaționale. de interes reciproc.
ÎNTREVEDERE. Președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, l-a primit pe primul ministru al Birmaniei, Maung Maung Kha, aflat într-o vizită o- ficială in capitala bulgară. Au fost examinate căile de extindere , a relațiilor dintre cele două țări, precum și probleme ale vieții internaționale, afirmindu-se voința Bulgariei și Birmaniei de a acționa pentru consolidarea păcii și securității in lume.
MANIFESTĂRI SĂRBĂTOREȘTI. Cu prilejul celei de-a 67-a aniversări a Revoluției Populare Mongole, in piața centrală a orașului Ulan Bator au avut loc o paradă militară și demonstrația oamenilor muncii, tn tribună se aflau Jam- bin Batmunh, secretar general al C.C. al P.P.R.M., președintele1 Prezidiului Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, alți conducători de partid și de stat. Manifestări Sărbătorești au avut loc și in alte orașe mongole.
VIZITA ÎN S.U.A. Președintele S.U.A., Ronald Reagan, l-a primit pe mareșalul Uniunii Sovietice,S. Ahromeev. șeful Statului Major General al Forțelor Armate Sovietice, prim-adjunct al ministrului a- părării al U.R.S.S., care a întreprins o vizită oficială in S.U.A. După cum relatează agențiaT. A.S.S., in cadrul vizitei amintite, mareșalul Ahromeev și amiralul William Crowe, președintele Comitetului Mixt al șefilor de Stat Major ai S.U.A., au convenit crearea unui grup sovieto-american in vederea preîntimpinării unor activități militare periculoase, una față de fealaltă, ale forțelor armate ale celor două țări.

L
 FORȚELE DEMOCRATICE IN
SURECȚIONALE SALVADORIENE

au scos din luptă, in înfruntările din ultima săptămînă armate ale salvadorieni — precizează municat alMarti pentru Eliberare (F.M.L.N.).
cu forțele țării, 177 de militari un co- Frontului Farabundo Națională

CONSULTĂRI. La Geneva a început a IX-a rundă a consultărilor sovieto-americane in legătură cu interzicerea armelor chimice. în cadrul consultărilor vOr fi analizate problemele încă gate de pregătirea acest domeniu. nerezolvate convențieicuvintul la
le- inunMITING. Luind miting, vicepreședintele Prezidiului C.C. al P. C. Japonez. Sadako Ogasavara. a criticat hotărirea guvernului de a proceda la o nouă majorare a bugetului militar al țării și la o nouă reformă a impozitelor, care ar afecta nivelul de trai și interesele păturilor muncitoare ale populației nipone.

REUNIUNE MINISTERIALA. în cadrul reuniunii de la Bruxelles a miniștrilor economiei și finanțelor ai țărilor Pieței comune — prima desfășurată sub președinția Greciei — au fost analizate o serie de probleme economice și financiare aflate in atenția „celor 12". intre care estimările Comisiei executive a C.E.E. cu privire la situația con- juncturală și perspectivele de armonizare fiscal. O trilor de anunțată a activităților pe plan nouă reuniune a miniș- finanțe ai „celor 12" este pentru luna septembrie.Brasilia a privind re-REEȘALONARE. La fost semnat un acord eșalonarea unei cote-părți de aproximativ 63 milioane dolari din toria externă a Angolei • față Brazilia și deschiderea unei linii de credit de 177 milioane lari. S-a precizat că o parte credite vor fi folosite pentru construcția hidrocentralei de la Ca- panda.
dade noi do- din

al în ceSTUDIU. Potrivit unui studiu realizat de Ministerul Muncii S.U.A., Statele Unite rămin urma altor țări dezvoltate in privește ritmul de creștere a productivității muncii. în anul 1987. de exemplu, productivitatea muncii a crescut in S.U.A. cu 2.8 la sută, in comparație cu 4 Franța și Italia Marea Britanie. la sută în Japonia, și cu 7 la sută în
ELVEȚIEI va plăti medica-POPULAȚIAmai mult pentru serviciile le. Astfel, taxele de asigurări pentru serviciile medicale vor crește de la 1 ianuarie 1989 cu 10 la sută. Potrivit ziarului „Sonntagszeitung“. începînd din 1976 în Elveția costul asigurărilor sociale pentru boală a sporit practic de două ori.

COOPERARE. Ministrul relațiilor I externe al Argentinei, Dante Caputo, a avut o întrevedere cu omolo- I gul său din Capul Verde, Silvino Manuel da Luz, aflat intr-o vizită oficială la Buenos Aires. Au fost examinate măsurile ce trebuie întreprinse pentru materializarea a- cordurilor bilaterale de cooperare în domeniile tehnic, științific, co- [ mercial și cultural.
CONVORBIRI. La Cairo au avut loc convorbiri între Boutros Ghali, ministru de stat pentru afaceri externe al Egiptului, și Cyprien Mbo- nimpa, ministrul relațiilor externe și cooperării din Burundi, in cursul ’cărora au fost examinate in principal căile de consolidare a relațiilor dintre cele două țări pe plan economic, comercial și in alte domenii — informează agenția M.E.N.A.
MANEVRE. în estul Mediteranei se desfășoară, incepind de la 11 iulie, primele manevre maritime militare comune ale S.U.A. și Israelului. La dura două forțe navale două țări. exerciții, care vor săptămini, participă și aeriene ale celor
DESEMNARE. Președintele Ranald Reagan l-a numit pe fostul guvernator al statului Pennsylvania, Richard Thornburgh, în funcția de ministru al justiției. Desemnarea urmează deciziei actualului ministru, Edwin Meese, de a demisiona spre sfirșitul acestei luni. Numirea noului ministru al justiției urmează să fie confirmată de Senat.
EXCEDENTUL COMERCIAL LU

NAR AL JAPONIEI a scăzut in iunie a.c., cu 10.1' la sută, față de situația din anul precedent, ajun- gind la 5,9 miliarde dolari. In prima jumătate a acestui an, surplusul comercial japonez a ajuns la 33,66 miliarde dolari, fiind cu 15,9 la sută mai mic decît in aceeași perioadă a anului trecut. El este insă considerat de principalii parteneri comerciali ai Japoniei ca deosebit de mare, alimentind în continuare fricțiunile bilaterale și antrenlnd posibile riposte protecționiste.
UN ZACAMINT DE ȚIȚEI a fost descoperit pe platforma continentală a Angolei. Producția sondei de explorări realizate de societatea națională „Senangol" este de 2 848 barili în 24 de ore.
LANSARE. La 12 iulie, de pe cosmodromul Baikonur a fost lansată cea de-a doua stație interplanetară automată sovietică drul proiectului „Phobos" cetare litului stație orbită

în cade cer- a planetei Marte și a sate- ei cu acest automată a fost la 7 iulie. nume. Prima plasată pe
TERORIST.au pătruns la Teroriști bordul na- 'ATAC înarmați vei grecești „City of Poros" și au ■ deschis focul. Atacul s-a soldat cu;, moartea a nouă persoane și rănirea ‘ | altor 60. La sosirea poliției teroriștii au reușit să fugă cu o vede- . tă rapidă.
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